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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. Jsme odborná škola,
která  se  věnuje  sekundárnímu  odbornému  vzdělávání  v  oblasti  gastronomie,  potravinářské
technologie a osobních služeb. Naším zřizovatelem je SČMSD Praha, v jehož budovách škola sídlí.
Naším  cílem  bylo  a  je  vychovávat  co  nejlepší  odborníky  v  níže  uvedených  oborech,  školu
modernizovat a prezentovat veřejnosti tak, aby si uchovala stále dobré jméno.

Ve školním roce 2018/2019 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 byl během školního roku vyhodnocován, od června 2018
se začalo s úpravami jednotlivých ŠVP a jejich překlápěním na portál ČŠI InSpis.

Obsah  vlastních  školních  vzdělávacích  programů  byl  zpracován  tak,  abychom  se  odlišili  od
ostatních škol a upoutali tak pozornost budoucích žáků a navázali bližší spolupráci se sociálními
partnery.  Podařilo  se  nám  docílit  toho,  že  sociální  partneři  jsou  nám  nápomocni  nejen  při
zajišťování praxe žáků během jejich studia, ale také nám pomáhají budoucí absolventy zapojit do
pracovního procesu. U žáků jsme se zaměřovali na upevňování základních – klíčových kompetencí
a dovedností, jako je komunikace, flexibilita, adaptabilita, práce v týmu aj.

Pro  úspěšnou  realizaci  cílů  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 2018/19 a Podnikatelském záměru na rok 2019. 

Jedním z úkolů v uplynulém školním roce bylo zaměřit se na výchovné a vzdělávací strategie –
postupy,  metody  a  formy  práce,  kterými  žáci  získávají  požadované  kompetence  daného  ŠVP.
Organizovali jsme vzdělávání pedagogických pracovníků 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.

Škola aktivně realizovala projektovou činnost:  ve školním roce 2018/2019 byl  ukončen projekt
přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR – PR s názvem Inovace vzdělávání v oboru Cestovní
ruch na CZ – PL pohraničí s ohledem na požadavky trhu práce. 

K 31.8.2019 byl ukončena realizace projektu ŠABLONY pro SŠ a VOŠ, program OPVVV, 
s názvem Inkluzivní, společné vzdělávání. 

K 1.9.2019  byla  zahájena  realizace  projektu  ŠABLONY II  pro  SŠ.  Projektu  se  účastní  žáci  a
pedagogové  střední  školy.  Cílem projektu  je  další  vzdělávání  pedagogů,  podpora  žáků  formou
doučování, vedení volnočasových aktivit ve škole a v DM.
V rámci výzvy programu ERASMUS + oblast  KA 102 odborné vzdělávání  a  KA 101 školní
vzdělávání se naše žádost umístila na pozici náhradníka.
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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. 

1 Účel a působnost
Účelem  směrnice  je  parametricky  vyhodnotit  školní  rok  2018/2019  po  stránce  výchovně
vzdělávacího  procesu,  po  stránce  hospodaření  organizace  bude  zpráva  doplněna  ekonomickým
ukazatelem a hospodářským výsledkem k 31. 12. 2019.

1.1.  Definice pojmů a zkratky

1.1.1  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
PK – příručka kvality 
PM – představitel managementu pro jakost
PO – preventivní opatření
QFS – formulář
QP – pracovní postup
QM – mapa procesu 
QMS – systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001
QS – směrnice QMS
Z – záznam - druh dokumentu, který obsahuje informace o průběhu a výsledcích procesu
SŠHGS – Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o.
JŠ – jednatel školy
ŘŠ – ředitel školy
ZŘŠ – zástupce ředitele školy
DŠ – družstevní školy
RVP – rámcový vzdělávací program
ŠVP – školní vzdělávací program
MZÚ – mzdová účetní
MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

2 Pravomoc a odpovědnost
Za výroční  zprávu zodpovídá  ředitelka  školy,  která  deleguje  její  dílčí  zpracování  na  jednotlivé
vedoucí pracovníky.
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3 Vlastní zpráva
3.1.  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: Šárka Rozhonová, Mgr.
Správce rozpočtu:  Marcela Haladejová, Ing.

Vedoucí učitelky pro praktické vyučování Bc. Jana Bojdová, Pavla Fulnečková
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.
předseda Martin Staněk

členové jmenováni ředitelkou školy: Mgr. Šárka Rozhonová
Mgr. Dagmar Havrlantová

Jarmila Šipulová
členové zvolení pedagogickými pracovníky: Ing. Jana Rousová

Mgr. Jana Lackovičová
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Jarmila Kuchařová
členové zvolení ze zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků:

Martin Staněk
Pavlína Antošová

Karla Smolková

3.2. 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

69-41-L/01    Kosmetické služby 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.
20570/2018-2 ze dne 28. 6. 2018,  zapsání nového názvu oboru s platností od 1. 9. 2018.

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. 6. 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. 6. 2007

69-51-H/01    Kadeřník, vyučuje se od 2009 ŠVP zpracován dle RVP 6951H01
MŠMT ČR, č. j. 12698/2007-23, dne 28. 6. 2007

65-42-M/01   Hotelnictví, vyučuje se od 2009 ŠVP zpracován dle RVP 6542M01
MŠMT ČR, č. j. 12698/2007-23, dne 28. 6. 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 28.6. 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 28.6. 2007

69-41-L/01   Kosmetické služby, vyučuje se od 2009 ŠVP zpracován dle RVP 6941L01
MŠMT ČR, č. j. 12698/2007-23, dne 28. 6. 2007

65-41-L/51  Gastronomie, vyučuje se od r. 2011 ŠVP zpracován dle RVP 6541L51          
MŠMT ČR č. j.  4076/2011-521, dne 14. 2. 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 1. 8. 2012



Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s. r. o. List číslo: 8 / 54

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019
QS 54-02

 Vydání: 1
Výtisk číslo: 

3.3. Rámcový popis personálního zabezpečenosti školy

Fyzický stav pracovníků k 30. 06. 2019 celkem 44

externí pracovníci 6

1 ředitelka

31 pedagogických pracovníků z toho:

29 učitelů 14 učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů

7 učitelů odborných předmětů

1 učitelé praktického vyučování

7 učitelů odborného výcviku

2 vychovatelé 

12  nepedagogických pracovníků z toho:

5   pracovníků ekonomického úseku:

1správce rozpočtu
1 účetní, 1 sekretářka, 1 vedoucí správy majetku-referent 
bezpečnosti práce a požární ochrany, 1 samostatná referentka 
ekonomiky práce a studijní referentka,
2 školní jídelna: 1 provozní školního stravování, 1 pomocná 

    kuchařka     
3  úklid
1  údržba
1  recepční

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví

VĚK MUŽI ŽENY CELKEM %

do 30 let - 3 3 6,82

31 -40 let 2 10 12 27,27

41-50 let - 11 11 25

51-60 let 2 11 13 29,55

61 a více 1 4 5 11,36

Celkem 5 39 44

% 11,36 88,64 100% 100%
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Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k 30. 6. 2019

Vzdělání-dosažené Muži Ženy Celkem %

základní - 2 2 4,55

střední s VL 1 3 4 9,09

střední s M 2 9 11 25

vyšší odborné - - - -

vysokoškolské 2 25 27 61,36

Celkem 5 39 44 100%

Členění zaměstnanců - pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace k 30. 6. 2019

Odborná
kvalifikace

Celkem Splňuji Nesplňuji

Celkem % Studují % Nezačali
studovat

%

Uč.VV před. 14 14 45,16 - - - -

Uč.OP před. 7 7 22,58 - - - -

Uč.PV a OV 8 7 22,58 - - 1 3,23

Vychovatelé 2 2 6,45 - - - -

Celkem 31 30 96,77 - - 1 3,23

PV – praktické vyučování
OV – odborný výcvik
VV – všeobecně vzdělávací
OP – odborné předměty

Pracovní  kolektiv  školy  je  stabilizovaný,  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.
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3.4. Údaje o přijímacím řízení na školní rok 2019/2020

První kolo přijímací řízení ke studiu pro školní rok 2019/2020 probíhalo na naší škole dne 23.
dubna 2019 (obory s VL) a 30. 4. 2019 (obory s MZ) v souladu s platnou školskou legislativou.
Druhé  kolo probíhalo od  24. 5. do 31. 5. 2019, od  3. 6. do 31. 8. 2019 pak běželo 3. kolo a od 5. -
6. 9. 2019 probíhalo 4. kolo. 
V rámci  přijímacího řízení  se  konaly  jednotné  přijímací  zkoušky z jazyka českého a  literatury
a matematiky u všech oborů vzdělávání s MZ. 

U ostatních oborů se konalo přijímací řízení. Podkladem pro zhodnocení daného uchazeče byly tyto
údaje:
1. údaje ze ZŠ - průměrný prospěch v 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9.třídy ZŠ, u nástavbových
oborů prospěch na SŠ

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 našich www stránkách školy. O průběhu přijímacího řízení a o rozhodování
přijímací  komise  je  vypracován  protokol.  Spisy  jednotlivých  žáků  jsou  založeny  na  studijním
oddělení školy.

Přijímací řízení rozdělené do více kol je zdlouhavé a náročné pro přípravu nového školního roku.
Stále se měnící počty žáků, kteří nastoupí ke studiu, způsobují problémy převážně v případě dělení
tříd na odborné předměty a cizí jazyky.
Velmi kladně hodnotíme možnost vydat odevzdaný zápisový lístek pouze žákovi, který byl přijat na
jinou střední školu v rámci odvolacího řízení.
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Počty přijatých žáků v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Obor Přihlášeno
1. kolo

Přijato 
1. kolo 

Přijato
odevzdán
zápisový

lístek

Nepřijato
1. kolo

Přihlášeno
2. kolo
3. kolo
4. kolo

Přijato 
2. kolo
3. kolo
4.kolo

Přijato
odevzdán
zápisový

lístek

Nepřijato
2. kolo
3. kolo
4. kolo

Cukrář
29-54-H/01 19 17 4 2 3 3 1 -

Kuchař – číšník
65-51-H/01 19 18 9 1 9 9 6 -

Číšník
65-51-H/01 - - - - - - - -

Kuchař
65-51-H/01 - - - - 1 - - 1

Kadeřník
69-51-H/01 34 32 16 2 19 19 10 -

Celkem
 3 -leté obory 

s VL
72 67 29 5 32 31 17 1

Hotelnictví
65-42-M/01 12 9 5 3 2 2 2 -

Cestovní ruch
65-42-M/02 12 11 6 1 5 5 4 -

Analýza potravin
29-42-M/01 7 7 4 - 3 2 1 1

Kosmetické služby
69-41-L/01 14 5 1 9 5 3 - 3

Celkem 
4-leté obory 

s MZ
45 32 16 13 15 12 7 3

Podnikání*
64-41-L/51 12 6 5 6 9 9 9 -

Celkem 129 105 50 24 56 52 33 4

*Obor Podnikání  neodevzdává zápisové lístky,  v  tabulce uveden počet  žáků,  kteří  nastoupil  ke
studiu.
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3.5. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Zpráva o činnosti výchovného poradce

Zpráva o činnosti koordinátora primární prevence školní rok 2018/2019

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 64 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 bylo v tomto školním roce celkem 36 žáků (20 s VL, 16 s MZ; 15
dívek, 11 chlapců) se speciálními vzdělávacími potřebami.

20 žákům byl vypracován plán pedagogické podpory.

Bylo vypracováno 9 posudků ze strany školy, žáci žádali o možnost uzpůsobení maturitní zkoušky.
Akceptované žádosti byly doloženy doporučením školského poradenského zařízení PPP. 

Ze strany školy bylo vydáno 15 posudků pro žáky 1. – 3. ročníku jako podklad pro doporučení ke
vzdělávání se speciálními vzdělávacími potřebami.

Práce s problémovými žáky

V průběhu  tohoto  pololetí  bylo  řešeno  51  případů  porušování  školního  řádu,  záškoláctví,
neomluvená absence, neplnění si studijních povinností, vyhrožování, omezování osobní svobody,
krádeže,  zneužívání  omamných  látek,  alkoholu.  S žáky  byl  sepsán  zápis  z jednání.  Jednání  s
některými žáky bylo opakované.  Vždy zasedala výchovná komise: ředitelka školy,  třídní učitel,
učitel OV, výchovný poradce, popř. vychovatelka DM.

Písemně byli kontaktováni zákonní zástupci žáků učebních a studijních oborů, kteří dosahovali ve
školním  roce  2018/2019  slabých  studijních  výsledků  a  měli  vysokou  absenci.  Byli  vyzváni
k projednání, byly navrženy vhodné postupy a opatření vedoucí k nápravě.

6 x byl veden pohovor s žáky s podezřením zneužití omamných látek. Nebyl proveden test na OPL.

Ve dvou třídách 1. ročníku učebního oboru a v jedné třídě 2. ročníku studijního oboru byly řešeny
konflikty mezi spolužáky, které měly projevy šikany, kyberšikany. Byl řešen případ, kdy žákyně 1.
ročníku  se  nevhodně  chovala  ke  spolužačce  2.  ročníku  učebního  oboru  na  OV.  Situace  byla
prošetřena,  bylo  jednáno  s  žáky  tříd  a  třídám je  věnována  zvýšená  pozornost  třídního  učitele,
vyučujících  a  mistrů  OV.  S  problémovými  žáky  bylo  jednáno  individuálně  a  byli  informováni
rodiče.

Mimoškolní problémy vztahující se k výuce a chování ve škole

Byly vypracovány společně s třídními učiteli zprávy o pověsti, hodnocení a posudků na žáky naší
školy. Bylo vypracováno 14 posudků.

Individuální vzdělávací program

V tomto školním roce nebyl v naší škole vzděláván žák s IVP.



Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s. r. o. List číslo: 13 / 54

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019
QS 54-02

 Vydání: 1
Výtisk číslo: 

Práce s talentovanými a nadanými žáky

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.  Byla  realizována
prezentace "SCIO" - jak probíhá př. řízení, registrace, orientace v systému apod. V měsíci říjnu byla
realizována přednáška společnosti Sokrates „Jak na VŠ“.

Žáci 3.  roč.  učebních oborů byli  seznámeni s možností  dalšího studia zakončeného maturitou -
nástavbové studium. 

Nábor žáků do učebních a studijních oborů

Na organizaci náborů žáků jsem se podílela těmito aktivitami:

a) prezentace školy na akci INFORMA Opava, (včetně přípravy)

b) prezentace školy na akci „Učeň, středoškolák ...“ Ostrava (včetně přípravy)

c) prezentace školy na ZŠ 

d) prezentace školy - setkání s výchovnými poradci základních škol

Spolupráce s rodiči

Poradenská činnost byla orientovaná na rodiče žáků naší školy a směřována do oblastí:

a) řešení  problémů  školní  docházky  -  jednání  s  rodiči  o  nepřítomnosti  žáků  ve  škole
probíhalo jednak při pohovorech žáků a třídních učitelů a učitelů odborného výcviku.

b) řešení problémů prospěchu 

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.).

Minimální preventivní program

MPP je zapracován do výchovně - vzdělávacího programu v teoretickém a praktickém vyučování.

Prevence sociálně patologických jevů

Ve školním roce 2018/2019 byl 6 x byl veden pohovor s žáky s podezření zneužití omamných látek.
Nebyl proveden test na OPL. Vedení školy oslovilo a požádalo Policii ČR o spolupráci při řešení
vzniklé situace.

V rámci prevence také probíhaly přednášky, vzdělávací akce např.: 

„Právní odpovědnost“            1. a 2. ročník SOU, SŠ 

„Prevence AIDS“                   3. a 4. ročník SOU, SŠ 

„Prevence rakoviny prsu“      3. a 4. ročník SOU, SŠ 
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Seznam aktivit – šk. rok 2018/2019

ZÁŘÍ - příprava plánu práce výchovného poradce a koordinátora soc. pat. jevů
- zpracování MPP do výukových plánů jednotlivých předmětových komisí
-  setkání  vých.  poradce  s  žáky  prvních  ročníků,  informace  o  studiu,  usnadnění

                           přechodu ze ZŠ na SOU, SŠ
                        - získávání přehledů o problémových a talentovaných žácích od třídních učitelů
                        - průzkum u žáků 1. ročníků - specif. poruch učení (zajistit dodání potvrzení PPP)
                        - informace pro vyučující, žáky a rodičovskou veřejnost
                        - příprava prezentace naší školy na ZŠ pro 9. ročníky

- pro žáky 1. a 2. roč. přednáška – "Trestní odpovědnost mládeže"
 

ŘÍJEN - „Jak na VŠ“ – Sokrates – pro žáky 4. ročníku HT, CR, AP, Kos
-  prezentace  školy  -  setkání  s  výchovnými  poradci  základních  škol  -

                           informace o  škole, typu studia, oborech, vybavení školy, odborná praxe atd.
-  poskytnutí  základní  informace  o  možnostech  vysokoškolského  studia  i  dalšího

                           pomaturitního uplatnění pro studenty maturitních ročníků
- zpracování podkladů u žáků se spec. vzdělávacími potřebami (rozdělení dle tříd,
   poruch),   předání infor. vyučujícím. Doplnění nových dokladů u 2. - 4. ročníku.

                                                                       

LISTOPAD - prezentace školy v Opavě, - „Informa“
- pro žáky maturitních ročníků - získání informací o studiu na VŠ, VOŠ,             

               možnost navštívení veletrhu vysokých škol v Brně - Gaudeamus
                        - pedagogická rada, třídní schůzky (informace pro učitele a rodiče)

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

   - prezentace školy na ZŠ
 

PROSINEC -  pomoc  při  orientaci  v  pomaturitních  možnostech  studentů  -  zajistit  dostatek
                           informačních materiálů (Učitelské noviny, informace na internetu,  seznamy VŠ,
               pomaturitního studia VOŠ apd.)
                        - prezentace SCIO testů (termíny testů, přihlašování k testům úhrada)
                        - prezentace školy na ZŠ
                        - prezentace školy v Ostravě - „Učeň, středoškolák“
 

 LEDEN -  organizační  pomoc  při  vyplňování  přihlášek  na  VŠ,  VOŠ;  kontrola  správnosti
                            vyplnění údajů
                        - 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 při  vyplňování  přihlášek na  VŠ,  VOŠ;  kontrola  správnosti
                             vyplnění údajů
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                       -  organizační  pomoc  3.  ročníkům  SOU  při  orientaci,  vyplňování  přihlášek
     k nástavbovému studiu; 
 -  jednání s rodiči žáků třetích ročníků SOU s vysokou absencí

 

BŘEZEN       - přednáška „Prevence AIDS“
- přednáška „Úvod de světa práce“ – Úřad práce Ostrava

                        

DUBEN          - zjištění informací o pomaturitním studiu, nové - pozdější termíny přijímacího řízení
                        - pedagogická rada, třídní schůzky (informace pro rodiče, učitele)
                        - jednání s rodiči žáků s vysokou absencí, slabými studijními výsledky
                        - pomoc při organizaci přijímacího řízení 
                        - přednáška „Prevence rakoviny prsu“

 

KVĚTEN      - pedagogická rada - klasifikační porada žáků 3. a 4. ročníků
                       - jednání s rodiče problémových žáků - vysoká, neomluvená absence, neprospěch
                       - „Den boje proti rakovině“ – aktivní zapojení do charitativní akce
                        

ČERVEN       - prezentace školy pro žáky 8. tříd ZŠ
- pedagogická rada

                       - vypracování hodnotící zprávy
 

Průběžné dle potřeby:

a) sledování studijních výsledků, absence, výchovných problémů žáků s třídními učiteli, učiteli
OV

b) pohovory s žáka u kterých dochází k výchovným problémům, pomoc při řešení některých   
kázeňských přestupků

c) osobní pohovory s žáky, nápomoc při řešení osobních problémů
d) průběžná kontrola termínů platnosti potvrzení z PPP
e) spolupráce s PPP při řešení studijních a výchovných problémů
f) rozhovory s žáky a rodiči na základě jejich individuálního zájmu
g) spolupráce s třídními učiteli, učiteli OV, vychovateli DM
h) spolupráce s jednotlivými předmětovými komisemi
i) organizování přednášek a besed
j) spolupráce s DM
k) provedeni  průzkumu  v  problémových  třídách  ve  spolupráci  s  třídním učitelem (anketa,

dotazník, esej atd.)

3.6. Údaje  o  výsledcích  vzdělávání  žáků  podle  cílů  stanovených  školními  vzdělávacími
programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek a
maturitních zkoušek
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3.6.1 Výsledky vzdělávání a výchovná opatření

Výsledky vzdělávání v porovnání šk. roku 18/19 (II. pololetí) se šk. rokem 17/18

Obor Počet žáků Prospěl s
vyznamenáním

Prospěl Neprospěl

17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19

Cukrář 29 28 6 3 20 23 3 2

K-Č 55 43 3 1 44 35 8 7

Kadeřník 56 61 4 2 44 52 8 7

Kosmetické služby 17 9 - - 16 9 1 -

Hotelnictví 53 48 1 1 49 41 3 6

Cestovní ruch 66 69 5 6 56 60 5 3

Analýza potravin 30 25 - 1 27 21 3 3

Podnikání (NS) 19 26 - - 17 19 2 7

CELKEM 325 309 19 14 273 260 33 35

Porovnání školního roku 18/19 se školním rokem 17/18

Školní rok 2018/2019 2. pololetí Školní rok 2017/2018 2. pololetí

Ročník Celkem
žáků

Prospěl s
vyzname-

náním

Prospěl Neprospěl Celkem
žáků

Prospěl s
vyzname-

náním

Prospěl Neprospěl

1. roč. 87 1 81 5 77 5 62 10

2. roč. 85 8 59 18 103 7 82 10

3. roč. 95 5 81 9 94 7 78 9

4. roč. 42 - 39 3 51 - 47 4

Celkem 309 14 260 35 325 19 273 33
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Počet omluvených/neomluvených hodin podle ročníků a srovnání

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

18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18

1. roč. 10788 12270 124 159,35 1510 1725

2. roč. 9900 12666 116,47 122,97 1389 1832

3. roč. 9001 11189 94,74 119,03 1202 1233

4. roč. 2564 2970 61,04 58,23 209 112

Celkem 32253 39095 99,06 114,89 4310 4902

Výchovná opatření a porovnání se školním rokem 17/18

Důtky
Nižší stupně z chování

Pochvaly

SŠ Napomenutí
TU

TU a učitelé
OV

Ředitele školy
2 stupeň 3  stupeň

TU a učitele OV Ředitele školy

17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19

1. roč. 4 5 6 17 2 5 2 3 6 5 3 5 2 1

2. roč. 9 - 9 20 1 4 3 2 10 4 1 7 6 4

3. roč. 6 10 8 12 5 7 8 8 6 5 5 6 20 4

4. roč. 7 - - 6 2 1 - - 1 1 - 6 - -

Celkem
za SŠ

26 15 23 55 10 17 13 13 23 15 9 24 28 9

Výsledky vzdělávání žáků nám naznačují zhoršující se situaci převážně v oborech s výučním listem.
Narůstá počet žáků, kteří mají problém s uzavřením klasifikace v řádném termínu.
Nejsložitější situace je 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 2018/2019 (stav k 31. 08. 2019) ukončilo nebo přerušilo studium 27 žáků,
z toho  15 žáků 1.ročníků, nastoupilo  16 žáků z toho  5 žáků  1. ročníků, přestup v rámci školy
celkem 5 žáci z toho 1 žák 1. ročníku. 
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.  Některé  žáky
opakovaně omlouvají zákonní zástupci. Byla přijata řada opatření, jejichž cílem je snížení průměrné
absence na žáka v dlouhodobém horizontu. Problematiku neomluvených hodin řeší třídní učitelé ve
spolupráci se zástupkyněmi ředitelky, vedoucím učitelem a výchovnou poradkyní. Hlavní důraz v
této oblasti je kladen na komunikaci se zákonnými zástupci, morální apel na žáky a preventivní
programy vedoucí ke snižování absence. 
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3.6.2 Hodnocení maturitní zkoušky

 Maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019
Termíny  a  struktura  maturitních  zkoušek  v  roce  2019  byly  stanoveny  v  souladu  se  zákonem
561/2004 Sb, v platném znění, a vyhlášky 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 2019.

Školní
maturitní
komisař

2019

Zadavatel

2019

Hodnotitel 
ústní 
zkoušky 
ČJL

2019

Hodnotitel
ústní
zkoušky
AJ

2019

Hodnotitel
ústní
zkoušky
 NJ

2019

Hodnotitel
ústní
zkoušky
ŠJ

2019

Hodnotitel
ústní
zkoušky
RJ

2019

2 19 3 4 2 1 1

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 2019 povinné 2 zkoušky: 1.  český jazyk a literatura,
2. cizí jazyk nebo matematika.

Český jazyk a literatura : komplexní zkouška složená ze 3 částí: ústní zkouška, didaktický test,
písemná práce.
Cizí jazyk:  komplexní zkouška složená ze 3 částí: ústní zkouška, didaktický test, písemná práce.
Matematika: didaktický test

V profilové části žák skládá povinnou 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  část  cizí  jazyk,
matematika, v profilové části společenskovědní základ, účetnictví (pro obory Hotelnictví, Cestovní
ruch,  Gastronomie,  Podnikání),  společenskovědní  základ,  chemie  (pro  obory  Analýza  potravin,
Kosmetické služby).  Žádný žák v maturitním období 2019 nepovinnou maturitní zkoušku nekonal.

Předsedové zkušebních maturitních komisí byli jmenováni Krajským úřadem Moravskoslezského
kraje pro kalendářní rok 2019, ostatní členové maturitních komisí byli jmenováni ředitelkou školy.
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Skladby maturitních zkoušek pro jednotlivé třídy a obory ve školním roce 2018/2019:

Maturitní obor Společná část Profilová část

Hotelnictví Český jazyk a literatura

Cizí jazyk nebo matematika

Praktická zkouška
Hotelový a gastronomický provoz
Podnikání v oboru

Kosmetické služby Český jazyk a literatura

Cizí jazyk nebo matematika

Praktická zkouška
Kosmetická péče
Biologie a anatomie člověka

Cestovní ruch Český jazyk a literatura

Cizí jazyk nebo matematika

Praktická zkouška
Služby cestovního ruchu
Management a marketing sportu

Analýza potravin Český jazyk a literatura

Cizí jazyk nebo matematika

Praktická zkouška
Analýza potravin 
Potravinářská technologie 

Podnikání Český jazyk a literatura

Cizí jazyk nebo matematika

Praktická zkouška
Podnikání v oboru
Účetnictví

Termíny maturitních zkoušek

Třída Obor Praktické zkoušky Ústní zkoušky
společná část + profilová
část

Písemné zkoušky společné části

4.A Hotelnictví
Kosmetické služba

12. 4. 2019
12. - 15. 4. 2019

27. - 28. 5. 2019
23. - 24. 5. 2019
11. – 12. 9. 2019

Český jazyk a literatura:
didaktický test 3. 5. 2019
písemná práce 10. 4. 2019
didaktický test 3. 9. 2019
písemná práce 3. 9. 2019
  
Anglický jazyk:
didaktický test 2. 5. 2019
písemná práce 11. 4. 2019
didaktický test 4. 9. 2019
písemná práce 4. 9. 2019
                          
Matematika:
didaktický test 2. 5. 2019
didaktický test 2. 9. 2019
          
Německý jazyk:
didaktický test 3. 5. 2019
písemná práce 11. 4. 2019

Španělský jazyk:
didaktický test 3. 5. 2019
písemná práce 11. 4. 2019  

4.B Cestovní ruch
Analýza potravin

17. - 20. 4. 2019
17. 4. 2019

20. - 21. 5. 2019
22. 5. 2019
11. – 12. 9. 2019

N2.A Podnikání 29.  -  30.  5.  2019
obhajoba písemné práce

26. 4. 2019 – písemná zk.
účetnictví
29. - 30. 5. 2019
11. 9. 2019
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Výsledky maturitních zkoušek – jarní a podzimní  termín 2019, absolventi 2019

Třída Obor Celkem žáků ve
třídě

Počet žáků 
celou konajících
MZK

Prospěl Prospěl s 
vyznamenáním

Neprospěl

4.A Hotelnictví 
Kosmetické služby

15 13 3 0 10

9 9 6 0 3

4.B Cestovní ruch
Analýza potravin

10 9 5 0 4

7 7 3 0 4

N2.A Podnikání 12 5 0 0 5

53 43 17 0 26

100% 81,13% 32,07% 0% 49,06%

Předmět Celkový  počet
žáků
konajících
celou MZK

Prospěl Úspěšnost
v %

Neprospěl Neúspěšnost
 v %

Český jazyk a literatura 43 21 48,84 22 51,16

Anglický jazyk 41 32 78,05 9 21,95

Matematika 2 0 0 2 100

Německý jazyk 0 0 0 0 0

Španělský jazyk 0 0 0 0 0

Ruský jazyk 0 0 0 0 0

Profilová část 43 42 97,67 1 2,33

Český jazyk a
literatura

Anglický
jazyk

Matematika Německý
jazyk

Španělský
jazyk

Ruský
jazyk

Profilová
část

P N P N P N P N P N P N P N

4.A/ Hotelnictví 6 7 9 4 - - - - - - - - 13 1

4.A/ Kosmetické služby 6 3 8 1 - - - - - - - - 9 0

4.B/ Cestovní ruch 5 4 9 0 - - - - - - - - 9 0

4.B/ Analýza potravin 3 4 4 1 0 2 - - - - - - 7 0

N2.A / Podnikání 1 4 1 4 - - - - - - - - 5 0

Třída 4.A/HT – maturitní zkoušku nekonal 1 žák z důvodu neuzavření ročníku

Třída 4.B/ CR – maturitní zkoušku nekonali 2 žáci z důvodu neuzavření ročníku, 1 žákyně konala
pouze písemnou část, z ústní se omluvila ze zdravotních důvodu
Třída 4.B/ AP – maturitní zkoušku nekonal 1 žák z důvodu neuzavření ročníku
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Třída N2.A/ Po – maturitní zkoušku nekonali 2 žáci z důvodu neuzavření maturitního ročníku
Opravný termín – absolventi 2014 – 2018

Počet konajících 
žáků

Prospělo Neprospělo

19 (jaro) 4 21,06% 15 78,94%

2 (podzim) 0 0% 0 0%

V jarním a podzimním termínu maturitní zkoušky 2018/2019 prospělo 17 žáků z 53 absolventů roku
2018/2019 a 2 žáci absolventů 2014 – 2018.

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.

 Při  přípravě  žáků  na  maturitní  zkoušky  ve  školním  roce  2018/2019  vycházeli  vyučující  ze
zkušeností, které získali s maturitními zkouškami v minulých letech. Přesto byla úspěšnost výrazně
nižší než v letech minulých, především z DT z ČJL.

Důraz bude i nadále kladen na průběžný nácvik písemných prací a didaktických testů z českého
jazyka  a  cizích  jazyků  dle  katalogu  požadavků  pro  maturitní  zkoušky.  Pro  nácvik  budou  i  v
následujících letech sloužit zadání a pracovní listy z minulých let.  V příštím školním roce bude
žákům nabídnut volitelný seminář z ČJL.

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

Maturitní zkouška dle jednotného maturitního schématu – stejné pro všechny druhy středních škol
je nespravedlivá k žákům středních odborných škol. Není možné, aby při nestejné dotaci hodin ve
všeobecně vzdělávacích předmětech byla výstupní úroveň znalostí nastavena stejně.

Tato skutečnost  se projevuje opakovaně především při  písemné části  společné části  maturitních
zkoušek.

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.

Maturitní zkoušky jsou pro školu velmi náročné vzhledem k obrovskému nárůstu administrativních
prací,  neustálé  kontrole  údajů  v  systému  Certis  a  vysokým  finančním  nákladům.  Uzavření
klasifikace k dubnu a zahájení zkušební období od začátku května 2019, přesun písemných prací z
jazyka  českého  a  literatury  a  cizích  jazyků  na  polovinu  dubna  neúměrně  zkracuje  výuku  v
maturitních ročnících. 

 

PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY

Hotelnictví 
Žáci  třídy 4.A byli  na začátku školního roku rozděleni  v maturitním semináři  na úsek obsluhy
a  úsek  přípravy  pokrmů  V  rámci  praktické  maturitní  zkoušky  připravovali  a  zorganizovali
společenské odpoledne s názvem „100. léta dáma aneb vzpomínka na první republiku“ pro hosty a
zákonné  zástupce.  Součásti  odpoledne  byla  přehlídka  vylosovaných  dovedností  -   dekantování
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červeného vína, sabrage, servis bílého vína, servis sektu, šambrování digestivu. Závěrem vedoucí
skupin předložili za oba úseky vypracovanou legendu s fotodokumentaci.
Cestovní ruch

Žáci třídy 4.B se v maturitním semináři  připravovali  na zorganizování zahraničního zájezdu do
Itálie ke navštívili Benátky, Veronu, Lago di Garda s poznávacím programem a průvodcovskou
činností v termínu 17. 4. - 20. 4. 2019. Zájezdu se zúčastnili žáci maturitního ročníku a jejich klienti
z řad rodičů a přátel školy. Dovednost formou průvodcovské činnosti a organizaci zájezdu si žáci
vylosovali,  písemně  zpracovali  do  závěrečné  práce.  Prezentace  v  Powerpointu  proběhly  před
zkušební komisí a byly součásti celkového hodnocení.
Kosmetické služby

Zkouška se skládala z dovedností - celkové ošetření pleti na vlastním modelu v kosmetickém salonu
v Šilheřovicích. Žákyně si vylosovaly úkol  - manikura klasická a zdobení nehtů, dekorativní líčení
dle zvoleného tématu. Žákyně si připravily materiál podle předem doložené žádanky, zpracovávaly
karty zákazníka,  posuzovaly pleť,  prováděly napaření  pleti,  hloubkové čištění,  klasickou masáž
pleti, krku a dekoltu, aplikaci pleťové masky, nabarvení obočí a řas, konečnou úpravu pleti.
Analýza potravin 

Žáci si vylosovali dané odborné téma a konali praktickou zkoušku, která měla 2. části – 1. část
senzorické zhodnocení potravin, 2. část - provedení chemických zkoušek a vypracování protokolu s
výsledky zkoušek.
Nástavbové studium

Podnikání
Praktická maturitní zkouška se skládala z vypracování písemné maturitní práce a její obhajoby na
zadané  téma,  včetně  obrazového  materiálu  a  powerpointové  prezentace.  Každá  práce  byla
hodnocena vedoucím práce a oponentem. 

3.6.3 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
Tyto zkoušky se konaly 3. června 2019. Pro tuto zkoušku převzala ředitelka školy z jednotného
zadání, které škola získala prostřednictvím webového portálu IS JZZ, 3 témata, z nichž si každý žák
jedno téma zvolil. Zadávání probíhalo dle organizačních pokynů a v souladu s platnou legislativou
– vyhláška č.  47/2005 Sb., o ukončování vzdělání ve středních školách závěrečnou zkouškou a
hodnocení bylo prováděno podle bodových tabulek. Všichni žáci vykonali závěrečnou zkoušku v
elektronické podobě.

Praktické závěrečné zkoušky
Ve dnech 4. 6. 2018 do 10. 6. 2019 se konaly praktické závěrečné zkoušky na pracovištích SŠ ve
školní restauraci a kuchyni, v cukrářské výrobně a kadeřnickém salonu. 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
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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. 
Obor Cukrář

Na úseku cukrářské výroby si žáci z jednotného zadání vylosovali slavnostní výrobek – dort. 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, který 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

Zkoušky probíhaly ve dnech 17. 6. - 18. 6. 2019. Podzimní termín JZZ -  20. 9. 2019.                 .  
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

Třída Obor Žáků celkem Prospěl s 
vyznamenáním

Prospěl Neprospěl

3. C Kuchař-číšník 24 3 16 -

3. C Cukrář 11 1 10 -

3. D Kadeřník 15 3 10 -

Celkem 47 7 36 -

Třída 3. C, celkem 33 žáků – obor Kuchař – číšník celkem 24 žáků z toho konalo ZZ 19 žáků; 5
žáků nekonalo ZZ, a to  3 žáci opakuji ročník (Brilla Miroslav, Čebíková Natálie, Vícha Patrik) a 2
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žáci ukončili studium (Šula David, Vojtěch Korytář); obor Cukrář celkem konalo ZZ 11 žáků, z
toho 2 žáci opakovali ZZ.  Třída 3. D – celkem 15 žáků z toho konalo ZZ 13 žáků, zimní termín ZZ
2 žáci  (Sojčák Martin, Michalčíková Barbora).
 

3.6.4 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 2018/2019. 

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

3. soulad učiva s tématickými 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 2018/2019.

Hospitujícími v rámci teoretického vyučování za 2. pololetí školního roku 2018/2019 byli: ředitelka
školy,  zástupkyně  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.
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Počty hospitací ve školním roce 2018/2019

Zástupce ředitele pro teoretické vyučování
Předsedové předmětových komisí
Vzájemně mezi učiteli

35

3.7. 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 a v rámci probíhajících a připravovaných projektů.

Semináře , školení, prezentace pedagogických pracovníků ve školním roce 2018/2019

Jméno účastníka Název

9/18 Ing. Diana Volejníčková AHR ČR – Krajská sekce, F.-M.

Mgr. Kristýna Suknarovská Nové možnosti v hodinách ŠJ, Ostrava

Mgr. Jitka Pfeiferová Kreslířský kurz, Ostrava

10/18 Mgr. Jan Fulneček
Mgr. Lucie Škapová

NIDV Ostrava, TV platné normy

Mgr. Jana Lackovičová
Bc. Helena Fojtíková

Kulinářské umění, Brno
„Zelenina a saláty“

Mgr. Kristýna Suknarovská NIDV Ostrava, Nové možnosti ŠJ

Mgr. Lenka Galejová NIDV Ostrava, Matematika pro život SŠ

Ing. Diana Volejníčková
Mgr. Marcela Niedermeierová

NIDV Nový Jičín, Prevence studijních programů SŠ
pro výchovné poradce šk. r. 2019/2020

Ing. Diana Volejníčková KÚ  MSK  Ostrava,  Krajský  akční  plán  rozvoje
vzdělávání

Ing. Diana Volejníčková
Mgr. Šárka Rozhonová

ROADSHOW pro školy, Ostrava

Bc. Jitka Hamtáková Jídelny.CZ Ostrava, Krajská konference o stravování

Ing. Diana Volejníčková Krajská sekce AHR ČR, Ostrava

Ing. Diana Volejníčková KVIC Ostrava, Střední vzdělávání z pohledu ČŠI

Mgr. Šárka Rozhonová KVIC Ostrava, Zpestření výuky AJ na SŠ

10/18 Pavla Fulnečková
Bc. Jana Bojdová

HACCP,  Olomouc,  Standarty  v  rámci  stravování  v



Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s. r. o. List číslo: 26 / 54

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019
QS 54-02

 Vydání: 1
Výtisk číslo: 

rámci služeb v ČR a EU

Mgr. Marcela Schullová Nakladatelství  Hueber  Verlag,  Ostrava  –  Seminář
met. didakt ický – v rámci reg.dne učitelů němčiny

Mgr. Šárka Rozhonová KÚ MSK Ostrava,  seminář  pro  řed.  a  zást.  škol  -
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání

Mgr. Kristýna Suknarovská KÚ MSK Ostrava, Týden Španělské kultury

Mgr. Dagmar Havrlantová
Mgr. Darja Gregořicová

Školení ČJL – Šablony, NIDV Zlín, Rozvoj čtenářské
gramotnosti na SŠ

Mgr. Kristýna Suknarovská Seminář ŠJ, Ostrava

Ing. Diana Volejníčková Strategické  plánování  a  řízení  ve  školách,  NIDV
Ostrava

Ing. Diana Volejníčková Inspirace pro zvyšování kvality vzdělávání na úrovní
školy, ČŠI Ostrava

Mgr. Marcela Schullová Němčina v pohybu, Slezská Univerzita v Opavě

Mgr. Marcela Schullová GO – Global  –  veletrh  o  studiu,  práci  a  kariéře  v
zahraničí,  on-line  jazyková  soutěž  Best  in  Deutch,
Praha

11/18 Ing. Diana Volejníčková Konference SSŠČMS, Nový Jičín

Mgr. Šárka Rozhonová NIDV Ostrava, Konzultační seminář pro management
škol

Ing. Diana Volejníčková KÚ MSK Ostrava, Krajský akční plán rozvoje MSK

Mgr. Jitka Pfeiferová Odborný seminář RYOR, Praha

Ing. Diana Volejníčková
Ing. Dagmar Tomanová
Mgr. Radek Jendryščík

Školení k projektu „Centrum Natura“, Havířov

Ing. Diana Volejníčková Školení, NIDV Ostrava

Mgr. Marcela Schullová Hra  jako  nepřirozenější  forma   -  seminář,  NIDV
Ostrava

Ing. Diana Volejníčková
Mgr. Šárka Rozhonová
Ing. Marcela Haladejová

Konference AHR ČR, Ostrava, Hotel Clarion

Ing. Dagmar Tomanová KVIC Nový Jičín, vzdělávací akce – Reakce žáků a
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pedagogů v konfliktních situacích.

Ing. Diana Volejníčková Valná hromada, SSŠČMS, Jihlava

Bc. Pavla Vítková Odborný seminář RYOR, Praha

Mgr. Kristýna Suknarovská Werbinář  Las  actividades  efectvas  para  ninos,
Nakladatelství EDINUMEN

Mgr. Lucie Škapová Zážitkové  techniky  protidrogové  prevence,  Zřetel.,
spol. pro vzdělávání, Ostrava

Ing. Dagmar Tomanová GDPR – obecné nařízení o ochraně osobních údajů v
praxi, Slezské vzdělávací centrum s. r. o.

Mgr. Šárka Rozhonová Oxford  Professional  Development  for  seconday
teachers, Oxford University Press

12/18 Ing. Diana Volejníčková NIDV Ostrava, školení

Mgr. Jana Lackovičová
Bc. Jitka Hamtáková

Kulinářské umění, Brno

Mgr. Kristýna Suknarovská KVIC  Nový Jičín, Nové možnosti v hodinách ŠJ

1/19 Mgr. Darja Gregořicová KVIC  Ostrava,  Metody  k  podpoře  čtenářské
gramotnosti

Mgr. Šárka Rozhonová NIDV  Ostrava,  Konzultace  pro  žadatele  Výzvy
Šablony II pro SŠ

Ing. Diana Volejníčková KÚ MSK Ostrava, Centrum Natura, Ostravice

Ing. Dagmar Tomanová KÚ MSK Ostrava, Centrum Natura, Ostravice

Ing. Diana Volejníčková NIDV  Ostrava,  Konzultace  pro  žadatele  Výzvy
Šablon II pro SŠ

Mgr. Jana Lackovičová Kulinářské umění – Brno, seminář

2/19 Všichni pracovníci Rizikové  chování  žáků,  PhDr.  J.  Svoboda,
Šilheřovice

Mgr. Lucie Škapová Studium  k  výkonů  specializovaných  činností  –
prevence sociálně patologických jevů – celé pololetí,
KVIC Ostrava

Ing. Jana Galejová
Mgr. Jitka Pfeiferová

Buď  učitel  začne  zvládát  konflikt  nebo  konflikty
začnou ovládat jeho, NIDV Ostrava
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Ing. Diana Volejníčková Implementace  procesů  SRP  ve  školách,  NIDV
Ostrava

Bc. Helena Fojtíková Jídelny.cz, Ostrava – Poznejte nové trendy moderního
vaření

Bc. Jitka Hamtáková Jídelny.cz,  Ostrava  –  Hygienické  minimum  pro
kuchaře

Mgr. Lenka Galejová
Mgr. Radek Jendryščík

Tvořivost, logika a úlohy pro nadané, NIDV Ostrava

Mgr. Kateřina Pšenicová
Mgr. Šárka Rozhonová
Mgr. Marcela Schullová
Mgr. Kristýna Suknarovská
Mgr. Lucie Škapová
Ing. Dagmar Tomanová

On-line studium zadavatelů k nové maturitě pro žáky
s PUP MZ

Mgr. Lucie Škapová Rizikové chování žáků, KVIC Ostrava

Ing. Diana Volejníčková Rozvoj  manažerských  dovednosti  –  Pedagog  a
paragrafy ve škole, Karviná

Bc. Pavla Vítková Školení  pro  kadeřníky  firmy  SCHWARZKOPF,
Bialsko Biala

3/19 Mgr. Šárka Rozhonová Tematické setkání ředitelů a zástupců škol pro oblast
rozvoje cizích jazyků, Ostrava

Ing. Diana Volejníčková Hodnocení práce pedagogů. Tvorba plánů profesního
rozvoje pedagogů, NIDV Ostrava

Barbora Svěntková Psychologie šikany,  včasná a krizová intervence ve
škole, KVIC Ostrava

4/19 Mgr. Jan Fulneček
Fulnečková Pavla

Krajská konference hromadného stravování – dejme
dětem to nejlepší aneb co vám řekne spotřební koš,
Ostrava

Mgr. Karla Fulnečková Využití  populárních  písní  v  hodinách  AJ,  Kvic
Ostrava

Mgr. Marcela Niedermeierová Společné vzdělávání na SŠ, Ostrava

Mgr. Kateřina Pšenicová Role a kompetence učitele versus současný žák, Kvic
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Nový Jičín

Mgr. Šárka Rozhonová Headway day – Speak here,  write now: developing
productive skils in the classroom, Ostrava

Mgr. Šárka Rozhonová Umění ocenit druhé, Ostrava

Ing. Diana Volejníčková Workshop  ke  vzdělávacímu  programu  Strategické
řízení a plánování, Ostrava

Mgr. Jana Lackovičová Kulinářské umění – Seminář Food Ateliér Ostrava –
ryby, mořské plody, Brno , Ostrava

Mgr. Kristýna Suknarovská Trabajar  nopc  medios  audiovisuales  en  el  aula  –
využití ICT v hodinách ŠJ, Ostrava

Bc. Pavla Vítková Odborné školení firmy OROEXPERT, Bolatice

Mgr. Kateřina Pšenicová AKAKOS – Školení hodnotitelů obor Kadeřník, Brno

5/19 Mgr. Marcela Niedermeierová Společné vzdělávání ve SŠ, Kvic Ostrava

Mgr. Kateřina Pšenicová
Bc. Pavla Vítková

Školení hodnotitelů oboru Kadeřník, Brno

Ing. Diana Volejníčková Evaluace pokroku škol, Ostrava

Mgr. Jana Lackovičová Kulinářské umění, Brno

6/19 Mgr. Marcela Niedermeierová
Mgr. Lenka Nemcová

Odborný  seminář  –  Letní  škola  podnikání  –  Cesta
kolem světa za 48 hodin, Ostrava

Mgr. Jana Lackovičová Odborný  workshop  Food  Ateliér,  Ostrava  –  Dolní
Vítkovice

Mgr. Jitka Pfeiferová
Bc. Pavla Vítková

Školení  hodnotitelů  pro  soutěže  v  dekorativní
kosmetice, Vizovice

Mgr. Jitka Pfeiferová
Bc. Pavla Vítková

Novinky  v  diagnostice  a  léčbě  kožních  chorob  ve
vztahu ke kosmetice, Zlín

Mgr. Šárka Rozhonová Workshop s řediteli/zástupci škol – školská legislativa
SŠ, Ostrava

Ing. Diana Volejníčková
Ing. Dagmar Tomanová

Workshop projektu Centrum Natura,. Sepetná

Ing. Diana Volejníčková Exkluzivní seminář Ivo Tomana, AHR ČR Praha  
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Na základě komplexní kontroly ČŠI v dubnu 2018 a připomínek  v závěrečné inspekční zprávě byl
v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro školní rok 2018/2019 kladen důraz na
průběžnou účast všech pedagogických pracovníků na seminářích a workshopech zaměřených na
využívání  inovativních  metod  výuky  a  aktivizujících  forem  práce  dle  aktuální  nabídky.  Velká
pozornost byla rovněž věnována zapojení odborníků z praxe v rámci jednotlivých předmětů-

Školení nepedagogických pracovníků ve šk. roce 2018

Jméno Název

09/18 Ing. Marcela Haladejová NIDV Ostrava, Jak vhodně upravit práv. před. Ve šk. pros.

12/18 Ing. Marcela Haladejová
Jitka Starowiczová

Školení – DUNA (novinky v programu - účetnictví)

1/19 Andrea Krenželoková ACCONT Ostrava, Mzdová problematika – zásadní změny v
roce 2019

Andrea Krenželoková Školení DUNA – Přehled změn ve mzdové účtárně pro rok
2019

Andrea Krenželoková ACCONT Ostrava,  Roční  zúčtování  záloh  za  rok  2018  a
změny ve zdaňování mezd od roku 2019

Ing. Marcela Haladejová NIDV Ostrava, Konzultace pro žadatele Výzvy Šablon II pro
SŠ

Všichni zaměstnanci školy se zúčastnili dne 16. 11. 2018 teambuildingové akce školy, Hlučín.

3.8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

3.8.1 Soutěže odborných dovedností gastronomických oborů

O Pressnitzův dortík 2019/02 – obor Cukrář, stříbrné pásmo, Tereza Valouchová – 2. C;
Podbeskydský ještěr 2019/02 – obor Cukrář, Tereza Valouchová – 2. C;

AHOL CUP 2019/03 – obor Kuchař-číšník, Robert Platzek – 2. A, kategorie barman;
Gastro Kroměříž 2019/03 – obor Kuchař-číšník, stříbrné pásmo Vojtěch Oczko – 2. C;

Food Market 2019/03, Ostrava – školu reprezentovali žáci Tobiaš Buzek a Dominik Curylo, obor
Kuchař;
Škola  plná chutí  2019/04 –  téma „Barevné jaro“,  účastnili  se  žáci  oboru K-Č,  Cukrář,  školní
soutěž;

Žatecký Cup 2019/05 – soutěž v čepování piva, žáci Filip Janásek, Jan Šmíd;
Havířovský korbel 2019/05 – soutěž v čepování piva, 1. místo za jednotlivce Jan Šmíd, 2. místo za
družstvo Jan Šmíd, Filip Janásek, Barbora Smolková.

Soutěže odborných dovedností oboru Kadeřnice a Kosmetička
HARMONIE BRNO 2019/03 – téma Orient – obor KS, dekorativní líčení Michaela Leváková, 6.
místo, účesová tvorba na téma „Přírodní živly“ , Jana Schiedková, 10. místo;

ŠARM ZNOJMO 2019/04 –  téma „Ledové snění“,  dekorativní líčení Michaela Leváková – 3.
místo; účesová tvorba reprezentovala Jana Schiedková;
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Školní kolo soutěže 2018/19 – téma „Přírodní živly – oheň, země, voda, vzduch“, účesová tvorba –
1. místo – Jana Schiedková, 3. D ; dekorativní líčení – 1. místo – Romana Tomaschová – 4.A
Jazykové soutěže:

Krajské kola  soutěže v AJ – 03/2019, reprezentovala Markéta Mrozová (obor CR)

Sportovní soutěže:
golfový turnaj školy

vánoční sportovní turnaj v obří kopané, Šilheřovice
výuka golfu žáků oboru CR, Šilheřovice

sportovní turnaj školy RUN UP, Šilheřovice
Valentýnský badmintonový turnaj, Šilheřovice

sportovní odpoledne – vybíjená, stolní tenis, Šilheřovice
sportovní zážitkový týden pro žáky 2. ročníků

dětský den v MŠ Šilheřovice

Odborné soutěže:
Mladý průvodce 2019 – téma „Temná a tajemná místa Evropy“, žáci oboru CR

Veřejná sbírka

5/2019 - Žáci školy se zúčastnili veřejné sbírky „Český den proti rakovině“, kterou pořádala Liga
proti rakovině Praha – pobočka Bohumín. 
5/2019 – zahájená charitativní sbírka pro nadaci MOMENT. Jedná se o sběr obnošených oděvů,
obuvi, doplňku a bižuterie. Účastní se žáci a zaměstnanci školy.

Adaptační kurzy pro žáky 1. ročníků - třídy 1. C a 1. D měly jednodenní kurz v termínu 9. 9. 2019
a poznávali okolí školy a  Šilheřovic. Třídy 1. A a 1. B měly dvoudenní adaptační kurz v termínu
12.  - 13. 9. 2019, areál TJ Sokol Ostravice.
Lyžařský výcvik pro žáky 1. ročníků, který se konal ve dnech 27. 1. -30. 1. 2019, SKI Areál Makov
- Slovenská republika.

3.8.2 Exkurze, kurzy a školení pro žáky 

se zaměřením na gastronomii

Barmanský kurz – základní
Baristický kurz

Sommeliérský kroužek – pravidelný nácvik a přípravy na soutěže
Barmanský kroužek – pravidelný nácvik a přípravy na soutěže

Odborná exkurze Hotel Garní Menza Ostrava, 3. ročník KČ
Den žen Šilheřovice – ukázky praktických dovedností a servis

Food festival ve Velkých Karlovicích 
Tématický zájezd do Valtic a Mikulova pro vybrané žáky se zájmem o sommeliérství

Workshop Víno – žáci, kteří se zúčastnili zájezdu do Valtic předali své nabyté vědomosti svým
spolužákům
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Prezentace školy „Srdíčka AVIONU“ - Barmani, míšení nápojů
Workshop – praxe ve Španělsku, Šilheřovice, žáci 2. a 3. ročníků

Odborní z praxe p. Dobřanský v TPP, žáci 1. ročník
Noc bílých lanýžů  - Hotel Lanterna Velké Karlovice, vybrání žáci oboru Hotelnictví

Odpoledne s rodiči – žáci 1. ročníků pozvali své rodiče a předvedli své dovednosti
Exkurze Zlín, Vizovice, Luhačovice, nový resort Valachy, vybraní žáci – 01/19

TEATENDER kurz, lektor Jakub Ryšavý, žáci dostali základní informace o čaji a jeho historií

se zaměřením na obory: Kadeřník-kadeřnice
fa. FRAMESI – kolekce podzim, zima, žáci 2. ročníků

fa. FRAMESI – Brazilský kreatin, žáci 1. a 3. ročníku
fa. KAMAK – odborné školení – barvení vlasů, žáci 1. a 3. ročníku

fa. WELLA – výrobky, techniky, novinky, žáci 2. a 3. ročníku
fa. RYOR  - odborné školení, žáci 3. ročníku

fa. KAMAK – exkurze velkoobchodu, žáci 1. ročníkem
fa. ANPRO – exkurze velkoobchodu, žáci 1. ročníkem

Dáša Kusá – odborné školení, 2. ročníkem
fa. PRIME -  exkurze velkoobchodu, žáci 1. ročník

Divadlo Jiřího Myrona Ostrava- exkurze vlásenkářství, 1. ročník
Krajská hygienická stanice Ostrava – Hygiena, předpisy, legislativa, žáci 3. ročník

Odborný seminář Dáši Kusé, 1. ročník

Kosmetické služby
Krajská hygienická stanice Ostrava- přednáška Hygiena, předpisy, legislativa, žáci 4. ročník

Cestovní ruch

Exkurze Dolní Vítkovice, prohlídka technické památky, 2. ročník
Odborná exkurze OZO Ostrava, 2. ročník

Průvodcovská akce Šilheřovice, 2.  a 3. ročník
Organizace zážitkového sportovního týdne pro žáky 2. ročníků, 3. ročník

Organizace programu pro děti v MŠ Šilheřovice v rámci dne dětí, 3. ročník
Organizace programu pro děti v MŠ Šilheřovice  „Mikulášské dopoledne“, žáci 2. ročník

Organizace sportovního dne školy, 3. ročník
Zájezd  do Itálie destinace Verona, Benátky, Lago di Garda, praktická MZ, 4. ročník

Golfová a herní způsobilost, praktická MZ, 4. ročník
Tématický zájezd do Prahy

Workshop – praxe ve Španělsku, Šilheřovice, žáci 2.  a 3.  ročníků
Adventní zájezd do Vídně pro žáky školy
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Seminář v rámci Dnů španělské kultury, Ostrava, žáci 3. ročník

Analýza potravin
Odborná exkurze Navos Ostrava, 2. a 3. ročník

Odborná exkurze OZO Ostrava, 2. ročník
Odborná přednáška SZPI, 1. ročník

Odborná exkurze Vitaminátor Sosnová, farma Ceta Kobeřice, 1. - 3. ročník
Odborná exkurze ČOV Hlučín, 3. ročník

Odborná exkurze Marlenka, Frýdek-Místek, 1. a 2. ročník
Mimořádné šetření ČŠI pro žáky oboru AP, přírodovědné předměty, 3. ročník

Odborná exkurze Vinné sklepy Čejkovice, fa. Sonnentor, 4. ročník

Přednášky pro všechny žáky
Přednáška ADRA na téma Globalizace 

Pasti dnešní doby (spotřebitelské půjčky, dluhové spirál\), přednáška pro žáky oboru Hotelnictví,
Kadeřník 
Z Ostravy na kraj světa – přednáška cestovatelky Hanky Machalové pro žáky oboru Cestovní ruch

Přednáška o možnostech studia na VŠ, Sokrates, Šilheřovice, žáci 4. ročníků
Přednáška Trestní odpovědnost, závislosti, Ostrava pro žáky 1. ročníků

Festival ostravských knihoven, žáci 1. ročníků
Výstava „Svět kolem nás“, KD Markvartovice, žáci 2. ročníkům

TÝDEN ŠPANĚLSKÉ KULTURY – vybráni žáci ŠJ, Gymnázium Hladnov, Ostrava
Beseda „Camino do Santiago“ aneb „Svatojakubská cesta“ , s účastnici poutě pro žáky ŠJ

Přednáška Ondry Pospíchala pro žáky na téma Service x Hospital aneb jak uspět ve světě

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

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

PK odborných předmětů ekonomických, TV, CR předseda komise         PaedDr. Dlouhá
Mgr. Petra Marková 

PK odborných předmětů gastronomických   předseda komise         Mgr. Stachurová
PK odborných předmětů KS, KAD             předseda komise         Mgr. Friedlová

9/18 Mgr. Pfeiferová
PK TV předseda komise Mgr. Škapová

Preventista sociálně patologických jevů Mgr. Škapová
Výchovný a kariérový poradce       Mgr. Niedermeierová

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Ing. Tomanová
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3.8.3 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  mají  možnost  si  prohlédnout  všechny  prostory  školy,  seznámit  se  s  odbornými
učebnami, s domovem mládeže, školní jídelnou a kuchyní, cukrárnou, kosmetickým i kadeřnickým
salonem  apod.  Zároveň  jsou  účastníkům  Dne  otevřených  dveří  zodpovězeny  všechny  dotazy
týkající se  přijetí ke studiu, studia i mimoškolních aktivit. Součástí této aktivity  jsou hromadné
návštěvy naší školy.  Zájemci o studium mají   možnost vidět žáky  naší školy  při  jednotlivých
praktických činnostech a některé z dovedností si i vyzkoušet.
Před Vánoci jsme realizovali akci s rodiči a partnery školy připravme se na Vánoce společně.

Prezentační akce INFORMA

Osvědčenou akcí sloužící  k prezentaci možností  studia na středních školách Moravskoslezského
kraje  je  prezentační  akce  INFORMA,  pořádaná  ve  spolupráci  s  Úřadem práce  v Opavě,  která
probíhá v Opavě. Do této akce jsme zapojeni zejména prezentací nabídky studia, aktivit školy a
mimoškolních  aktivit.  Naši  žáci  na  této  akci  rovněž  prezentují  výsledky  svých  odborných
dovedností. 

Prezentační akce Středoškolák, vysokoškolák a pedagogika

Pravidelně  se  každý  rok  účastníme  tradiční  výstavy  učňovského,  středního  odborného
i univerzitního školství, která se koná v areálu Ostravských výstav, a. s. na  Černé louce v Ostravě.
Jedná se o veletrh vzdělávání přitahující  každoročně tisíce mladých lidí  a jejich rodičů a řešící
otázky dalšího profesního směrování mladých lidí. Z naší strany se jedná o nabídku oborů vzdělání
s  maturitou  a  výučním  listem,  dalších  školních  a  mimoškolních  aktivit.  Prezentace  oborů  pro
Základní  školy  -  Šilheřovice,  Petřkovice,  Haťi,  Hlučíně,  Ludgeřovicích,  Bolaticích,  Kobeřicích,
Kravařích, Štěpánkovicích, Sudicích, Bohuslavicích, Chuchelné, Píšti, Opavě a Ostravě.

Zahraniční praxe:
Německo – Ruhpolding, 11 žáků

Španělsko – Costa Brava, obor Hotelnictví, Cestovní ruch, 5 žáků

3.8.4 Prezentace školy prostřednictvím našich žáků na významných  společenských akcích

Organizace a zajištění 9. ročníku Golfového turnaje 
Čokofest Ostrava
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Vánoce na zámku – zámek Kravaře
Velikonoce na zámku – zámek Kravaře

Prezentace školy a představení jednotlivých oborů na ZŠ (Hlučínsko, Opavsko, Ostravsko)
Prezentace školy – Unie rodičů – Den pro ženy 

prezentace školy – Obec Ludgeřovice 
Prezentace školy – Sdružení obci Hlučínska – Otevírání turistické sezóny

Prezentace školy – gastronomická akce Karneval chutí Ostrava
Prezentace školy – ZŠ Ludgeřovice zajištění slavnostního obědu pro 9. třídy

Prezentace školy – Cine Star Ostrava – Dětská neděle a Dámská jízda
Prezentace školy – Avion nákupní centrum Ostrava

Prezentace školy – Nová šance, Ostrava-Koblov
Prezentace školy – Český svaz zahrádkářů, Ostrava-Petřkovice

Prezentace školy – Český svaz rybářů, Mistrovství republiky, Bohumín
Prezentace školy – Výstaviště Ostrava-Černá louka

Zajištění servisu a cateringových služeb pro tyto organizace:
Obecní úřad Ludgeřovice

Obecní úřad Šilheřovice
Klia a.s. Bohuslavice

Sdružení obcí Hlučínska
TEMPO Opava

Golfový turnaj školy
SČMSD PRAHA (valná hromada představenstva, porada ředitelů)

Obchodní akademie Ostrava
LESY  ČR

Český svaz rybářů, Bohumín
Ostatní společenské akce pro širokou veřejnost.

3.9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI

Ve školním  roce 2018/2019 nebyla hlášena kontrola ČŠI.

Proběhlo dotazníkové šetření ČŠI, které bylo odesláno elektronicky.

Ostatní kontroly a revize:
Oblastní  Inspektorát  práce  pro Moravskoslezský kraj  a  Olomoucký kraj  se  sídlem v Ostravě  –
kontrola bezpečnosti práce a pracovního prostředí, 10/2018

Krajská hygienická stanice Ostrava – kontrola (kontrolní řád), 9/2018
Krajská hygienická stanice Ostrava – kontrola Domova mládeže, 11/2018

Krajská hygienická stanice Ostrava – kontrola nový kadeřnický salon 11/2018
Krajská hygienická stanice Ostrava -  kontrola Pravidla bezpečnosti - chemické látky, 11/2018

Krajská hygienická stanice Ostrava – kontrola školní jídelny, 12/2018
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SČMSD Praha – kontrolní činnost BOZP v objektech SČMSD, 12/2018
Auditorská společnost Ostrava – kontrola účetnictví za rok 2018 

Kontrola budov školy, únikové východy – Záchranný útvar HZS ČR Opava 2018
Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění, VZP Opava, 2/2019

Roční prověrka BOZP a PO, školení
Revize komínu, plynu, tlakové nádoby

Revize – elektro (třídy, kuchyň, kotelna, laboratoře)
Revize kotelna školy

Revize hlavního ventilu zemního plynu
Revize výtahu

Znečištění ovzduší  
Revize ruční přenosné nářadí

Revize hasicí přístroje, hydranty

3.10.  Základní údaje o hospodaření školy

Příloha č. 3
Základní údaje o hospodaření školy

Základní ekonomické ukazatele školy za rok 2018
Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2018

Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2018

3.11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Škola ve školním roce 2018/2019 nebyla zapojena do rozvojových ani mezinárodních programů.

3.12. 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 a kosmetických služeb.

3.13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

r. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002575 – Investiční regionální operační program – Zvýšení
kvality vzdělávání ve Střední škole hotelnictví, gastronomie a služeb Šilheřovice.  Účastníky
jsou žáci a pedagogové SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s. r.  o. Počet
podpořených osob 400. Předpokládaná doba realizace 1. 9. 2017 – 30. 9. 2018. Výše grantu 4 997
413,00 Kč. Proběhlo závěrečné vyúčtování, prosinec 2018. Projekt ukončen. 

INTERREG V-A, r. č. CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0000638 – byla podána a schválená závěrečná
zpráva a žádost o platbu. Platba provedena v únoru 2019. Projekt ukončen.

ŠABLONY 2017,  r.  č.  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0004827  –  Inkluzivní/společné  vzdělávání,
Výzva č. 02_16_035 Podpora školám formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony
pro  SŠ  a  VOŠ.  Účastníci  žáci  a  pedagogové  SŠ  hotelnictví,  gastronomie  a  služeb  SČMSD
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Šilheřovice, s. r. o. Počet podpořených osob 400. Předpokládaná doba realizace 1. 9. 2017 – 31. 8.
2019. Výše grantu 706 tis. Kč. Projekt ukončen. 

r.  č.  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000556 -  Centrum Natura,  OP Výzkum, vývoj a vzdělávání,
spolufinancován EU. Projekt je zaměřen na vzájemné učení škol a pedagogů v rámci krajů ČR
formou  podpory  škol  jako  center  kolegiálního  učení  v  tématu  přírodovědné  gramotnosti
a badatelsky orientovaného vzdělávání žáků.

Škola  otevřená spolupráci  s  místní  komunitou,  spolky a firmami –  od 1.  9.  2019 se škola
zapojila do realizace aktivity projektu MAP II.  Cílem aktivity je rozšíření povědomí veřejnosti o
možnostech zdravého stravování. Cílová skupina jsou děti MŠ obcí na Hlučínsku a jejich rodiče. 
Předkládané žádosti

Program ERASMUS +, klíčová akce 2. oblast odborné vzdělávání, 2017-1-CZ01-KA102-034465,
projekt náhradní.
Program ERASMUS +, klíčová akce 1. oblast Školní vzdělávání, 2017-1-CZ01-KA101-034463,
projekt náhradní.

3.14. 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:
Krajská hygienická správa Moravskoslezského kraje Ostrava

Logistické centrum Hlučín – Tempo
Volnočasová střediska regionu

Hotely, restaurace, cestovní kanceláře
Kadeřnické a kosmetické salony

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

3.14.1 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 18/19 účastnila se
praktických maturitních zkoušek.
Třídní schůzky a konzultace pro rodiče jsou součásti informačního systému. Na začátku školního
roku obdrží žáci písemně pro rodiče informace o školním intranetu a způsob, jakým se dostanou na
stránky svého syna-dcery, které se týkají kvalifikace, docházky, chování, školného, stravování apod.
Zájem rodičů o účast na třídních schůzkách se stoupajícím ročníkem klesá, rodiče žáků s vysokou
absencí, prospěchovými problémy, problémy s chováním jsou zváni do školy k projednání situace.
Třídní učitelé se snaží zákonné zástupce kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo písemnou výzvou.

Spolupráce s rodiči je oblast, které je potřeba se neustále věnovat, rozvíjet ji a zlepšovat. 
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3.14.2 Mimoškolní výchova - Domov mládeže

Domov  mládeže  je  součástí  Střední  školy  hotelnictví,  gastronomie  a  služeb  SČMSD
v Šilheřovicích. Žáci a studenti bydlí v třílůžkových pokojích na dvou podlažích budovy. Jelikož se
jedná většinou o obory dívčí, byla kapacitně vytíženější dívčí část ubytování v DM. 
Ve školním roce 2018/2019 bylo ubytováno průměrně 24 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.  

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. 
Pro ubytované žáky byly organizovány cykloturistické výlety, využíváno bylo posilovací zařízení
v budově domova mládeže.

V rámci  kulturního vyžití  žáků byly  organizovány školní  diskotéky s  programem,  posezení  na
klubovnách s poslechem hudby. Ke dni Země se žáci  podíleli  na úklidových pracích na školní
zahradě, v rámci ekologické výchovy se starali o čistotu pokoje a zalévání květin. Tradičně si žáci
vyzdobí pokoje při  příležitosti  vánočních a velikonočních svátků, Hallowenu, loučení  se zimou
pálením čarodějnic.
Žáci jsou vedení k šetrnému zacházení se svěřeným majetkem a úsporám energií.

Ve spolupráci s výchovnou poradkyní byly odhalovány negativní jevy v chování žáků. V oblasti
výchovného působení byl kladen důraz na spolupráci s rodiči, třídními učiteli a učiteli odborného
výcviku.
V tomto školním roce ukončilo pobyt na DM 8 žáků.

Mimoškolní volnočasové aktivity DM 2018/2019

Zájmové kroužky:
- Práce na PC a Internet
- Stolní hry
- Rukodělné aktivity spojené s připomínáním svátků a tradic
- Ob. tělocvična – florbal, stolní tenis
- Posilovna- běžecký trenažér
- Posilovna- posilovací lavice
- Volejbal
- Kopaná
- Cykloturistika
- Enkaustika
- Výsadba letniček u vstupu do DM

3.15. 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
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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 a výučnímu listu Europass, který jim usnadní
uplatnit svou dosaženou odbornou kvalifikaci na mezinárodním trhu práce. Za vynikající výchovně
vzdělávací  výsledky  byla  oceněna  jedna  žákyně  titulem  Mladý  řemeslník  roku  2019,  Jana
Schiedková, žákyně oboru Kadečník. Toto ocenění ji bude předáno místopředsedkyni Mgr. Miluši
Horskou v Senátu Parlamentu České republiky 22.10.2019.

Na vypracování této výroční zprávy se podíleli:
1) Ing. Diana Volejníčková – ředitelka školy

2) Ing. Dagmar Tomanová – zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování
3) Mgr. Zdeněk Remeš – zástupce ředitelky pro praktické vyučování

3) Ing. Marcela Haladejová – vedoucí správního úseku
4) Mgr. Marcela Niedermeierová – výchovná poradkyně

5) Barbora Svěntková – vedoucí vychovatelka
6) Jarmila Šipulová – sekretářka

Zpráva byla projednána na pedagogické radě a poradě nepedagogických pracovníků dne  7. 10.
2019.

S výroční zprávou o činnosti školy se seznámila školská rada dne 9. 10. 2019 a všichni členové
školské rady zprávu za školní rok 2018/2019 schválili.

Ing. Diana Volejníčková

ředitelka školy
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Příloha č. 5 – Cateringové služby naší školy
Příloha č. 6 – Domov mládeže

Příloha č. 7 -  Kurzy a exkurze, pracovní stáže
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4.1. Komentář k informativním a ekonomickým údajům školy

ř. 1

Počet žáků celkem k 31. 12. 2018
Oproti podnikatelskému záměru byl počet žáků k 31. 12. 2018 vyšší o jednoho žáka. 
Pro rok 2019 předpokládáme celkový počet  310 žáků,  pokles  předpokládáme z důvodu nižšího
zájmu o učební obory.

ř. 5
Průměrné školné na 1 žáka k 31. 12. 2018
Došlo  ke  zvýšení  o  cca  60  Kč  z  důvodu  větší  naplněnosti  oborů  s  vyšším  školným  a  menší
naplněnosti oborů s nižším školným.
Ve školním roce 2019/2020 nebude placeno školné žáky prvních ročníků oboru Cukrář, Kuchař –
číšníka a Analýza potravin s cílem přijmout co největší počet nových studentů. Přihlížíme také ke
skutečnosti,  že  MSK  u  zmíněných  oborů  podmiňuje  poskytnutí  dotace  na  podporu  odborného
vzdělávání  neplacením  školného.  Z  tohoto  důvodu  dojde  v  roce  2019  ke  snížení  průměrného
školného.

ř. 6 - 10
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2018
V roce 2018 byl  průměrný přepočtený počet  zaměstnanců vyšší  o  0,61 zaměstnance z  důvodu
zástupu za zaměstnance na dlouhodobé nemocenské. 
V roce 2019 předpokládáme další snížení počtu zaměstnanců s ohledem na snižující se počet žáků.

ř. 11- 15
Průměrná měsíční mzda
V roce 2018 byla průměrná měsíční mzda nižší oproti předpokladu o cca 165 Kč. 
U průměrné  měsíční  mzdy  roku  2019 předpokládáme zvýšení  o  500 Kč,  které  odráží  zvýšení
normativu na mzdové složky pro rok 2019.

ř. 16
Celkové náklady
Celkové náklady byly vyšší o 226 tis. Kč. Hlavním důvodem je zvýšení mzdových nákladů, když
jsme byli  nuceni  formou odměny alespoň přiblížit  výši  mzdy našich zaměstnanců k platům ve
veřejném školství. 
V příštím období předpokládáme celkové náklady ve výši 27.063 tis. Kč, které představují nutné
náklady  pro  provoz  školy  a  dočerpání  projektu  z  výzvy  „Šablony  pro  SŠ  a  VOŠ  I“.  Dále
předpokládáme podání žádosti v rámci výzvy „Šablony pro SŠ a VOŠ II“ a byly podány 2 žádosti v
rámci programu Erasmus +, které by v případě schválení ovlivnily celkovou výši nákladů.
 
ř. 17
Výkonová spotřeba
Byla proti plánu nižší o 56 tis. Kč z důvodu úsporných opatření (nižší spotřeba energií).
V příštím roce předpokládáme snížení výkonové spotřeby o cca 2.231 tis. Kč oproti roku 2018,
jelikož neplánujeme žádné podání žádosti v investičním projektu.
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ř. 21
Opravy a udržování
Náklady na opravy a udržování  byly uhrazeny ve výši  110 tis.  Kč, jak jsme v podnikatelském
záměru předpokládali. 
V roce 2019 předpokládáme zvýšení těchto nákladů (repasování kotlů ve školní kuchyni, malování).

ř. 22
Nájemné placené
Na nájemném bylo uhrazeno 1.932 tis. Kč, jak jsme v podnikatelském záměru předpokládali.
Pro  rok  2019 počítáme se  zvýšením o  12  tis.  Kč.  Důvodem je  již  celoroční  pronájem prostor
sloužících  k  praktickému  vyučování  oboru  Kadeřník  v Ostravě  (od  11/2018  nové  odloučené
pracoviště).

ř. 25
Osobní náklady
Osobní náklady jsou v porovnání s plánem vyšší o 251 tis. Kč, a to z důvodu zvýšených mezd
stávajícím zaměstnancům, ve snaze přiblížit mzdy tabulkovým platům ve veřejných školách pro rok
2017.
V roce 2019 předpokládáme další zvýšení osobních nákladů v návaznosti na zvýšení mzdové složky
normativů pro rok 2019.

ř. 31
Ostatní náklady
Ostatní náklady jsou proti  plánu vyšší o 31 tis.  Kč z důvodu odpisu nedobytných pohledávek a
úhrady pojištění ve vyšší částce, než jsme předpokládali.
V příštím období předpokládáme ostatní náklady nižší o 280 tis. Kč, neplánujeme žádný prodej
neodepsaného majetku, ke kterému došlo v roce 2018.

ř. 33
Výnosy celkem
Celkové výnosy jsou proti plánu vyšší o 230 tis. Kč, zejména z důvodu čerpání dotace na podporu
odborného vzdělávání, se kterým jsme v podnikatelském záměru nepočítali a také z důvodu vyšších
tržeb uskutečněných v rámci praktického vyučování oboru Hotelnictví a Kuchař – číšník.
Pro příští  období předpokládáme nižší  výnosy o cca 1.500 tis. Kč, protože neplánujeme podání
žádosti v investičním projektu.

ř. 34
Tržby z prodeje služeb
Tržby z prodeje služeb jsou vyšší  12 tis.  Kč zejména z důvodu zaplaceného školného ve vyšší
částce. 
V příštím roce předpokládáme snížení tržeb o cca 400 tis. Kč s ohledem na snižující se počet žáků.

ř. 36
Školné
Tržby za školné byly o 22 tis. Kč vyšší z důvodu větší naplněnosti oborů z vyšším školným.
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V příštím roce očekáváme snížení školného o 72 tis. Kč zejména s ohledem na snižující se počet
žáků.

ř. 38
Státní dotace MŠMT
Výnosy jsou v porovnání s plánem vyšší o 6 tis. Kč, protože došlo k zvýšení počtu strávníků ve
školní jídelně.
Předpoklad výše státní dotace MŠMT je o cca 1.100 tis. Kč vyšší s ohledem na zvýšení normativů
neinvestičních výdajů pro rok 2019 ve mzdové části.

ř. 36
Příjmy ze strukturálních fondů EU, fondů, atp. v běžném roce
Tyto příjmy jsou v porovnání s plánem vyšší o 47 tis. Kč, a to z důvodu vyššího čerpání dotace v
rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“.
V příštím roce předpokládáme příjem z fondů EU ve výši 650 tis. Kč (Šablony I a Šablony II.) a
dále  jsme  předložili  dvě  žádosti  na  projekt  mobility  Erasmus+,  které  by  v  případě  schválení
ovlivnily celkovou výši těchto příjmů.

ř. 40
Ostatní provozní výnosy
Tyto příjmy byly oproti plánu vyšší o 107 tis. Kč vzhledem k vyšším výnosům z produktivní práce
žáků.
V roce 2018 plánujeme provozní výnosy ve výši 1.627 tis. Kč.

ř. 41
Hospodářský výsledek za účetní období
Předpokládaný výsledek hospodaření byla ztráta ve výši 1.650 tis. Kč. Skutečný záporný výsledek
hospodaření byl ve výši – 1.646 tis. Kč. 

V roce 2019 předpokládáme vyrovnaný rozpočet.
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Příloha číslo 2
Závěrečné praktické zkoušky 

      

  

     

 
 

Ilustrace  1:  Závěrečné  zkoušky  2019 -  obor
K-Č, třída 3. C

Ilustrace  2:  Závěrečné  zkoušky  2019 -  obor
K-Č, třída 3. C

Ilustrace  3:  Závěrečné  zkoušky  2019 -  obor
Cukrář, třída 3. C

Ilustrace  4:  Závěrečné  zkoušky  2019 -  obor
Cukrář, třída 3. C
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Příloha číslo 3
Praktické maturitní zkoušky

          
             

         

      

          

Ilustrace  5:  4.  B  -  AP
praktické MZ 2019

Ilustrace 6: 4. B - AP praktické MZ 2019

Ilustrace 7: 4.B - CR praktická MZ, ITÁLIE Ilustrace 8: 4.B - CR praktická MZ, ITÁLIE

Ilustrace 9: 4.A - HOT praktická MZ 2019 Ilustrace 10: 4.A - HOT praktická MZ 2019
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Příloha číslo 4

Soutěže odborných dovednosti
Gastronomické obory:

Ilustrace 11: 4.A -KS praktická MZ 2019 Ilustrace 12: 4. A - KS praktická MZ 2019

Ilustrace  13:  Žatecký  CUP 2019 -  čepování
piva

Ilustrace  14: Škola plná chutí - školní soutěž
2018

Ilustrace  15:  Havířovský
korbel 2019 - čepování piva

Ilustrace 16: Gastro Kroměříž 2019
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Obor Cukrář

      

            

      

Ilustrace  17:  FOOD
MARKET 2019

Ilustrace 18: AHOL CUP 2019

Ilustrace  19:  Priessnitzuv  dortík  2019  -
Jeseník

Ilustrace  20:  Priessnitzuv  dortík  2019  -
Jeseník
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Obory: Kosmetické služby a Kadeřník

Ilustrace 22: ŠARM 2019 - Znojmo
Ilustrace 23: HARMONIE 2019 - Brno

Ilustrace  21:  Podbeskydský
ještěr  2019  -  Proměna  noci,
slavnostní dort
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Obor Cestovní ruch

            

    

Příloha číslo 5
Domov mládeže

       

Ilustrace 26: Den dětí na DM 2019 Ilustrace 27: Jarní tvorřivost na DM 2019

Ilustrace  24:  Dětský  den  -  MŠ  Šilheřovice,
žáci oboru CR, 2.A

Ilustrace  25:  Krajské  kolo
soutěže v AJ, žákyně oboru
CR
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Příloha číslo 6
Kurzy a exkurze, pracovní stáže

     

     

Ilustrace  28: Wokshop - Ryby
a mořské plody, šefkuchař D.
Vacíček  -  Food   Atelier
Ostrava, 2019

Ilustrace 29: Teatender kurz 2019

Ilustrace  30:  Kulinářské  umění  v  hodinách
TPP, 2019

Ilustrace  31:  Valentýnský  banbintový  turnaj
páru, TV 2019
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Ilustrace  33:  Španělštináři  navštívili  "tapas
bar Paka negru", 2019

Ilustrace  32:  Ponožkový  den  na  podporu
Dawkova syndromu 2019

Ilustrace  34: Praxe ve Španělsku na pobřeží
Costa Brava 2019
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