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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE  

Název školy: Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace 

Sídlo školy: Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava 

Právní forma: příspěvková organizace 

Identifikátor právnické osoby: 600 171 272 

IČ: 00577260 DIČ: CZ00577260 

e-mail: sekretariat@ssss.cz 

ID datové schránky: gakiu27 

webové stránky: www.ssss.cz 

Vedení školy: 

 ředitelka      Mgr. Ivana Matulová  

 zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování Mgr. Lenka Čapková 

Mgr. Markéta Kulhánková 

 zástupkyně ředitelky pro praktické vyučování Mgr. Adriana Tošková 

 zástupkyně ředitelky pro ekonomiku a provoz Ing. Radka Černošková (od 1. 11. 2016)  

1.1. ŠKOLSKÁ RADA  

Školská rada byla zřízena usnesením č. 18/895 ze dne 13. července 2005 Moravskoslezským krajem, 

Radou kraje dnem 1. září 2005. V souladu se Zásadami zřizování školských rad při základních, středních 

a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem má šest členů. V září 2016 skončila 

funkce členky Školské rady p. Ivany Schrenkové dle článku 6 odst. 2 f) a z tohoto důvodu byly provedeny 

doplňovací volby.     

Ve školním roce 2016/2017 byli členy Školské rady: 

 Ing. Dagmar Žáčková – předsedkyně školské rady (zvolena pedagogickými pracovníky školy), 

 Mgr. Hana Štanglerová – místopředsedkyně (zvolena pedagogickými pracovníky školy),  

 p. Šárka Bednáriková – členka (jmenována zřizovatelem), 

 p. Iveta Raková – členka (zvolena zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky), 

 p. Danuše Denková – členka (zvolena zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky), 

 p. Jaroslav Vašek – člen (jmenován zřizovatelem). 

Školská rada pracuje v souladu s § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, 

vyšším odporném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a schváleným jednacím řádem. 

1.2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

Škola sdružuje střední školu s kapacitou 1260 žáků (IZO 130 002 437) a školní jídelnu s nejvyšším 

povoleným počtem 850 stravovaných (IZO 110 551 338). Sídlo školy je tvořeno rozsáhlým areálem, 

zahrnujícím budovu školy a tělocvičny, administrativní budovu, v níž je umístěna školní jídelna, 

a venkovním sportovním areálem.  Jsou zde vyčleněny prostory pro teoretické vyučování i část 

praktického vyučování. Hlavní část praktického vyučování je zajišťována v gastronomických 

mailto:sekretariat@ssss.cz
http://www.ssss.cz/
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provozovnách v Ostravě a okolí. V objektu administrativní budovy dále sídlí Domov mládeže, jehož 

zřizovatelem je rovněž Moravskoslezský kraj a několik soukromých firem. Teoretická výuka a část 

praktické výuky probíhá v budově na Krakovské ulici.  

Střední škola společného stravování poskytuje homogenní vzdělávací nabídku ze skupin oborů 

Gastronomie, hotelnictví, turismus a Potravinářství a potravinářská chemie v  oborech vzdělání 

s výučním listem i maturitní zkouškou, včetně nástavbového studia pro absolventy oboru 65-41-H/01 

Kuchař-číšník. Uchazeči mohou zvolit vzdělávání jak v denní, tak v dálkové formě. Zájemci mají rovněž 

možnost složit zkoušky z profesních kvalifikací. Podle aktuální poptávky škola realizuje rekvalifikační 

kurzy, zejména pro Úřad práce nebo krátkodobé odborné kurzy pro různé cílové skupiny. 

Na škole je zřízeno školní poradenské pracoviště, které je tvořeno výchovnou poradkyní, školní 

metodičkou prevence, psycholožkou a školní asistentkou. 

Materiálně technické podmínky školy pro vyučované obory jsou na vysoké úrovni. Škola disponuje 

běžnými i moderními zařízeními, jejichž využívání umožňuje poskytování vzdělávacích služeb na vysoké 

úrovni.  
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Graf 1 

2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 

Škola nabízí možnost vzdělávání v oborech uvedených v Tabulce 1. Tyto obory má zapsány v Rejstříku 

škol a školských zařízení. Rámcové vzdělávací plány jednotlivých oborů vzdělání jsou rozpracovány do 

Školních vzdělávací programů, které jsou koncipovány tak, aby umožnily co nejlépe rozvíjet schopnosti 

a zájmy žáků a zároveň reflektovaly požadavky zaměstnavatelů na absolventy.  
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65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK 
RVP č. j. 12 698/2007-23 
ze dne 28. 6. 2007 

Kuchař 

3 roky 
Střední vzdělání 
s výučním listem 

Číšník 

Kuchař-číšník 

29-54-H/01 CUKRÁŘ 
RVP č. j. 12 698/2007-23 
ze dne 28. 6. 2007 

Cukrář 

65-41-L/01 GASTRONOMIE 
RVP  č. j. 12 698/2007-23 
ze dne 28. 6. 2007 

Hotelový a 
restaurační provoz 

4 roky 
Střední vzdělání 

s maturitní 
zkouškou 

65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH 
RVP č. j. 12 698/2007-23 
ze dne 28. 6. 2007 

Služby cestovního 
ruchu 

4 roky 
Střední vzdělání 

s maturitní 
zkouškou 

65-41-L/51 GASTRONOMIE 
RVP č. j. 1606/2010-23 
ze dne 19. 4. 2010 

Management v 
gastronomii 

2 roky 
Nástavbové 

studium 
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65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK 
RVP č. j. 12 698/2007-23 
ze dne 28. 6. 2007 

Kuchař 
3 roky 

Střední vzdělání 
s výučním listem Číšník 

65-41-L/51 GASTRONOMIE 
RVP č. j. 1606/2010-23 
ze dne 19. 4. 2010 

Management v 
gastronomii 

3 roky 
Nástavbové 

studium 

Tabulka 1 
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3. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ VÝUKY 

Výuka v oborech vzdělání s výučním listem Kuchař-číšník, Kuchař, Číšník a Cukrář byla realizována 

v dvoutýdenním vyučovacím cyklu, během něhož se střídal vždy týden teoretického vyučování 

s týdnem odborného výcviku. U oboru vzdělání s maturitním vysvědčením Gastronomie, u kterého 

rámcový vzdělávací program předepisuje nižší počet hodin odborného výcviku, absolvovali žáci 

v průběhu každého týdne jak teoretické vyučování, tak odborný výcvik a to v počtech hodin 

stanovených Školním vzdělávacím programem. Žáci oborů vzdělání, které nemají v Rámcovém 

vzdělávacím programu předepsán odborný výcvik, docházeli do školy denně. Odborná praxe byla 

realizována dle samostatného plánu v souladu se Školním vzdělávacím programem.  

V zájmu dodržení vysokého standardu odbornosti výuky jsou na škole zřízeny předmětové komise, 

které sdružují vyučující příbuzných předmětů (Tabulka 2). Členové předmětových komisí na svých 

pravidelných schůzkách hodnotili efektivitu výchovně vzdělávacího procesu, plnění časového rozvržení 

učiva a výsledky vzdělávání žáků. Z hodnocení vyvozovali závěry, jejichž smyslem bylo najít příčiny 

negativ a nalézt cesty k jejich potlačení či eliminaci. Členové předmětových komisí spolupracovali na 

tvorbě výukových materiálů, sdíleli své zkušenosti a nové poznatky. Jednotlivé předmětové komise 

také navrhovaly témata k písemným a ústním závěrečným a maturitním zkouškám. 

NÁZEV PŘEDMĚTOVÉ KOMISE PŘEDMĚTY 

SPOLEČENSKOVĚDNÍCH PŘEDMĚTŮ A TĚLESNÉ 
VÝCHOVY 

Český jazyk a literatura, Občanský základ, 
Společenskovědní základ, Komunikace ve službách, 
Dějepis, Dějiny kultury, Komunikace ve službách, 
Tělesná výchova 

CIZÍCH JAZYKŮ Anglický jazyk, Německý jazyk 

PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ Matematika, Základy přírodních věd, Informatika 

ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ 

Technologie, Stolničení, Potraviny a výživa, Suroviny, 
Stroje a zařízení, Odborné kreslení, Hotelový provoz, 
Ubytovací a stravovací provoz, Zeměpis cestovního 
ruchu, Seminář ze zeměpisu cestovního ruchu, 
Technika služeb cestovního ruchu, Animace volného 
času, Průvodcovské služby, Učební praxe 

EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ 

Ekonomika, Ekonomika a účetnictví, Ekonomika a 
marketing, Účetnictví, Management a marketing 
cestovního ruchu, Základy podnikání, Právní nauka, 
Administrativa, Učební praxe 

KUCHAŘ Odborný výcvik Kuchař, Kuchař-číšník 

ČÍŠNÍK Odborný výcvik Číšník, Kuchař-číšník 

CUKRÁŘ Odborný výcvik Cukrář 

Tabulka 2 

3.1. ZABEZPEČENÍ TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ 

Teoretické vyučování bylo plně realizováno v sídle školy na Krakovské ulici. Pro výuku bylo k dispozici 

30 běžných a 18 odborných učeben (multimediální učebna odborných předmětů, učebna stolničení, 

učebna sommeliérů, čtyři učebny informatiky, laboratorní kuchyně, učebna pro výuku cestovního 

ruchu, tři jazykové učebny, laboratorní cukrárna, učebna technologie, gastrocentrum, které sdružuje 

moderní specializované učebny pro barmany, baristy, kuchaře, číšníky a cestovní ruch). Pro výuku 

tělesné výchovy je využívána tělocvična, fitness centrum, tvořené posilovnou, sálem pro aerobic 
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a hernou stolního tenisu a venkovní sportovní areál, jehož součástmi jsou multifunkční hřiště s umělým 

povrchem, travnaté fotbalové hřiště a běžecká dráha s umělým povrchem. 

Výuka v jednotlivých oborech byla realizována dle Školních vzdělávacích programů, které byly 

zpracovány dle příslušných Rámcových vzdělávacích programů (viz kapitola 2, Tabulka 1) a byly při ní 

dodržovány relevantní právní normy. 

3.2. ZABEZPEČENÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ 

3.2.1. Odborný výcvik 

Podstatná část odborného výcviku probíhala v gastronomických provozovnách fyzických nebo 

právnických osob na základě uzavřených smluv o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování 

(viz Tabulka 3). Pracovištěm pro odborný výcvik žáků byla také školní jídelna. Odborný výcvik probíhal 

pod vedením učitelů odborného výcviku ve skupinách nebo u žáků 2. a vyšších ročníků na individuálních 

pracovištích pod vedením instruktorů pověřených ředitelkou školy. Délka učebního dne odborného 

výcviku byla stanovena v souladu s Vyhláškou 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání 

v konzervatoři na 6 hodin pro 1. ročníky a 7 hodin pro 2. – 4. ročníky s platností pro všechny obory 

vzdělání.  

Skupinová výuka byla uskutečňována především na větších provozovnách, vždy pod vedením učitele 

odborného výcviku. V jednotlivých skupinách byli zpravidla žáci všech ročníků. Tato organizace 

odborného výcviku umožňovala provádět výuku v reálném pracovním prostředí bez toho, aby byl 

negativně ovlivněn provoz pracoviště. Žáci 1. ročníků se pak v souladu se Školními vzdělávacími 

programy jednotlivých oborů podíleli zejména na přípravných pracích v kuchyni i při obsluze. Žáci 

vyšších ročníků pak postupně samostatně realizovali jednodušší úkoly a v závěrečných ročních přešli 

ke komplexní samostatné práci při přípravě pokrmů a v obsluze. 

Individuální výuka byla využívána u žáků 2. – 4. ročníků. Tato forma probíhala v provozovnách vyšší 

úrovně s nižší kapacitou, na kterých by skupinová výuka nebyla z provozních důvodů uskutečnitelná. 

Instruktoři, pod jejichž vedením výuka probíhala, byli metodicky řízeni tzv. rajonovými učiteli 

odborného výcviku a vedoucími učiteli odborného výcviku. 

SKUPINOVÁ VÝUKA INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA 

DK Akord Ostrava-Zábřeh Restaurace v DKMO Akademie Seminární centrum 

DPO, provoz ZS Martinov Zámek – Zábřeh Restaurace Veronika 

Městská nemocnice Ostrava Restaurace u Helbicha Restaurant La Vida 

Clarion Congress Hotel Ostrava Moravská chalupa K9 Restaurace U Kocoura 

Best Western Hotel Vista****  Restaurace 2 promile PORG gymnázium a ZŠ Ostrava 

ŠJ Krakovská Restaurace U Prokopa Hotel Jan Maria 

Cukrářství VIKI Café Au Pére Tranquille Cukrářství Boček 

Sanatoria Klimkovice K-Trio Hotel BAUER Bílá 

Imperial Hotel Ostrava Imperial Hotel Ostrava  

Tabulka 3 
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3.2.2. Odborná praxe 

Odborná praxe žáků 2. – 4. ročníku oboru vzdělání Cestovní ruch byla zajišťována v cestovních 

kancelářích, kongresových a informačních centrech a ubytovacích zařízeních (Tabulka 4). U žáků 

2. ročníku probíhala odborná praxe v rozsahu 2 týdnů v červnu 2016 a 2 týdnů v období hlavních 

prázdnin, 3. ročník absolvoval 2 týdny v květnu 2016 a 2 týdny v průběhu školního roku v rámci 

výstavnické činnosti. 4. ročník pak odbornou praxi vykonal individuálně v průběhu září 2016. 

CESTOVNÍ KANCELÁŘE UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
KONGRESOVÁ 

A VÝSTAVNÍ A SPORTOVNÍ 
CENTRA 

CK Alb CK Maxner Sanatoria Klimkovice 
Ostravské výstavy – Výstaviště 
Černá louka 

CK Duha Tour 
CK OUTDOOR 
Travel 

Hotel Jan Maria TJ Ostrava 

CK Erli CK Relax Adriatic Hotel Maria  

CK Favorit CK Student Agency PS J. A. Komenského  

CK Gattom Tour CK Victoria Hotel Belvedere Praha  

CA Hana CK Víktovice Tours 
Morávka Mountain 
Resort 

 

IC Klimkovice CK KM Travel Penzion Hájenka  

CA Siesta Fulnek CK Kovotour PluS 
Autocamp Budišov nad 
Budišovkou 

 

CK A-Z Tour Avanti Tour   

CA Musil a 
partneři s. r. o.  

CK Fischer   

Tabulka 4 

Dvoutýdenní odborná praxe žáků oboru 65-41L/51 Gastronomie byla zajišťována především v rámci 

spolupráce s firmou MAKRO s.r.o. na předváděcích akcích a při zajišťování cateringu partnerskými 

gastronomickými provozovnami. 

3.3. POČTY ŽÁKŮ VE TŘÍDÁCH A OBORECH 

V Tabulkách 5a, b jsou vedeny počty žáků v jednotlivých třídách dle stavu k 30. 9. 2016. V průběhu 

školního roku docházelo k pohybům v počtech žáků, zejména z důvodu předčasných odchodů 

a přestupů. 

Denní forma vzdělávání 

OBOR 
VZDĚLÁNÍ 

1. ROČNÍK 2. ROČNÍK 3. ROČNÍK 4. ROČNÍK 
ŽÁKŮ TŘÍD 

žáků tříd žáků tříd žáků tříd žáků tříd 

65-51-H/01 
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK 

156 5 108 5 100 4 --- --- 364 14 

29-54-H/01 
CUKRÁŘ 

32 1 18 1 22 1 --- --- 72 3 

65-41-L/01 
GASTRONOMIE 

19 1 17 1 --- --- --- --- 36 2 

65-41-L/51 
GASTRONOMIE 

33 1 17 1 --- --- --- --- 50 2 

65-42-M/02 
CESTOVNÍ 
RUCH 

33 1 22 1 14 1 24 1 93 4 

CELKEM 273 9 182 9 136 6 24 1 615 25 
Tabulka 5a 
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Dálková forma vzdělávání 

OBOR VZDĚLÁNÍ 
1. ROČNÍK 2. ROČNÍK 3. ROČNÍK 4. ROČNÍK 

ŽÁKŮ TŘÍD 
žáků tříd žáků tříd žáků tříd žáků tříd 

65-51-H/01 
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK 

42 2 18 1 32 1 --- --- 92 4 

65-41-L/51 
GASTRONOMIE 

34 1 13 1 5 1 --- --- 52 3 

CELKEM 76 3 31 2 37 2 --- --- 144 7 

Tabulka 5b 

4. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

Po personálních změnách, provedených v souvislosti s odchody ředitele školy a zástupkyně ředitele 

pro praktické vyučování do starobního důchodu a souvisejícími změnami na pozicích ředitelky, 

zástupkyň ředitele pro teoretické a praktické vyučování začalo vedení školy pracovat ve školním roce 

2016/2017 v novém složení. Změny ve vedení školy byly završeny v listopadu 2016 přijetím pracovnice 

na pozici zástupkyně ředitelky pro ekonomiku a provoz. Od září 2016 byla přijata 1 osoba na pozici 

učitelky všeobecně vzdělávacích předmětů na místo uvolněné po odchodu 1 pedagožky na vlastní 

žádost dohodou a 1 osoba na pozici učitelky odborného výcviku na zástup za dlouhodobě nemocnou 

kolegyni. Od října 2016 byla přijata 1 osoba na pozici učitelky odborného výcviku na zástup za 

mateřskou dovolenou a od prosince 2016 další osoba na pozici učitelky všeobecně vzdělávacích 

předmětů za dlouhodobě nemocnou kolegyni. K personálním změnám došlo také v rámci Školního 

poradenského pracoviště. Po zapojení do projektu Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji získala 

škola finanční prostředky na plat školního psychologa na celý úvazek. Vzhledem k tomu, že navýšení 

úvazku bylo pro stávajícího psychologa nepřijatelné, ukončil pracovní poměr dohodou a na jeho místo 

byla přijata psycholožka na celý úvazek. Přijatá osoba bohužel nenaplnila očekávání školy, proto s ní 

byl pracovní poměr ukončen ve zkušební lhůtě a následně byla přijata psycholožka na 0,75 úvazku. V 

souvislosti se zapojením školy do zmiňovaného projektu byla dále přijata 1 osoba na pozici školní 

asistentky (prostředky na plat zcela hrazeny z projektu). 

K dalším personálním změnám byla škola nucena přistoupit v závěru školního roku. Z důvodu 

významného poklesu počtu žáků vyšších ročníků (předčasné odchody ze vzdělávání) a nenaplnění 

1. ročníků na předpokládaný počet, byl ukončen pracovní poměr se 2 pedagogickými pracovníky 

(1 učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů a 1 učitelka odborného výcviku) a 1 pracovnicí 

ekonomického úseku. Učitelce odborného výcviku zastupující kolegyni na mateřské dovolené byl 

zkrácen pracovní úvazek na ½. Dále byl počet zaměstnanců školy snížen o 1 pracovnici, které v červnu 

2017 skončil pracovní poměr na dobu určitou.  
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4.1. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 
P

ED
A

G
O

G
IČ

TÍ
 

P
R

A
C

O
V

N
ÍC

I 
Ředitelka 1 

59 

91 

Zástupkyně ředitelky 3 

Učitelé 

teoretického 
vyučování 

32 

odborného výcviku 22 

Školní psycholog 1 

N
EP

ED
A

G
O

G
IČ

TÍ
 

P
R

A
C

O
V

N
ÍC

I 

Zástupkyně ředitelky  
(od 1. 11. 2016) 

1 

32 

Školní asistentka 
(od 1. 10. 2016) 

1 

Ekonomičtí a správní 
zaměstnanci 

21* 

Školní jídelna 9 

Tabulka 6  

*V případě potřeby jsou příležitostně zaměstnáváni 3 vrátní na DPP.   

4.2. ÚDAJE O KVALIFIKACI A PRŮMĚRNÉM VĚKU 

KATEGORIE POČET PLNĚNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE PRŮMĚRNÝ VĚK 

UČITELÉ TEORETICKÉHO 
VYUČOVÁNÍ 

35 
100% 50,6 

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG 1 

UČITELÉ ODBORNÉHO VÝCVIKU 23 100% 44,9 

ZAMĚSTNANCI ŠKOLNÍ JÍDELNY 9 100% 50,46 

EKONOMIČTÍ A SPRÁVNÍ 
ZAMĚSTNANCI 

23 95,3% 
1 výjimka ze vzdělání 

55,28 

Tabulka 7  

4.3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZACE 

V závislosti na závěrech a doporučeních veřejnosprávní kontroly ze strany KÚ MSK realizované 

v listopadu 2016 byly provedeny změny v organizační struktuře školy. Níže uvedené organizační 

schéma zobrazuje situaci od dubna 2017. 

Vedoucí zaměstnanci školy na jednotlivých stupních řízení školy stanovovali a ukládali podřízeným 

zaměstnancům pracovní úkoly, organizovali, řídili a kontrolovali jejich práci a dávali jim k tomu účelu 

závazné pokyny. Jednotliví vedoucí zaměstnanci mají určené zástupce, kteří je v době nepřítomnosti 

zastupují. Jednotlivé kompetence vedoucích zaměstnanců jsou blíže specifikovány v pracovních 

náplních, které jsou součástí personální dokumentace školy. 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SŠSS 
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5. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 bylo realizováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou 

č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem 

č. 500/2004 Sb., správní řád, nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, 

středním a vyšším odborném školství ve znění pozdějších předpisů, sdělením MŠMT č. j. MSMT-27 

465/2016-1, kterým se určují konkrétní termíny konání jednotné zkoušky ve školním roce 2016/2017. 

Naplánované počty přijatých uchazečů (Tabulka č. 8a) se nepodařilo naplnit ani po 5 kolech přijímacího 

řízení (Tabulka 8b). Oproti původnímu předpokladu 60 žáků (tj. 2 tříd) do oboru 65-51-H/01 Kuchař-

číšník, ŠVP Kuchař bylo přijato pouze 30 a v dálkové formě byla v 1. ročníku otevřena rovněž pouze 

1 třída. 

FORMA OBOR 
POČET 

PŘIJÍMANÝCH 

D
EN

N
Í  

65-51-H/01 Kuchař-číšník, ŠVP Kuchař 60 

65-51-H/01 Kuchař-číšník, ŠVP Číšník 30 

65-51-H/01 Kuchař-číšník, ŠVP Kuchař-číšník 60 

29-54-H/01 Cukrář 30 

65-41-L/01 Gastronomie, ŠVP Hotelový a restaurační provoz 30 

65-42-M/01 Cestovní ruch, ŠVP Služby cestovního ruchu 30 

65-41-L/51 Gastronomie, ŠVP Management v gastronomii 30 

D
Á

LK
O

V
Á

  

65-51-H/01 Kuchař-číšník, ŠVP Kuchař 30 

65-51-H/01 Kuchař-číšník, ŠVP Číšník 30 

65-41-L/51 Gastronomie, ŠVP Management v gastronomii 30 

Tabulka 8a 

FORMA OBOR ŠVP 
TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ V ROCE 2017 

1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 

D
EN

N
Í 

65-51-H/01 
Kuchař-číšník 

Kuchař 24. 4. 17. 5. 6. 6. 19. 6. x 

Číšník 24. 4. 17. 5. 19. 6. 10. 8.  

Kuchař-číšník 24. 4. 17. 5. 6. 6. 19. 6. 10. 8. 

29-54-H/01 Cukrář 24. 4. 17. 5. 19. 6. 10. 8. x 

65-41-L/01 
Gastronomie  

Hotelový a restaurační 
provoz 

24. 4.* 17. 5. 6. 6. 19. 6. 10. 8. 

65-42-M/01 
Cestovní 
ruch 

Služby cestovního ruchu 24. 4.* 6. 6. 19. 6. 10. 8. x 

65-41-L/51 
Gastronomie  

Management v 
gastronomii 

24. 4.* 17. 5. 6. 6. 19. 6. 10. 8. 

D
Á

LK
O

V
Á

 65-51-H/01 
Kuchař-číšník 

Kuchař 24. 4. 22. 6. x X x 

Číšník 24. 4. 22. 6. x X x 

65-41-L/51 
Gastronomie 

Management v 
gastronomii 

24. 4.* 17. 5. 22. 6. 10. 8. x 

Tabulka 8b 

*Uchazeči o vzdělávání v oborech 65-42-M/02 Cestovní ruch, 65-41-L/01 Gastronomie a 65-4-L/51 

Gastronomie skládali v 1. kole přijímacího řízení jednotnou přijímací zkoušku podle § 60b, odst. 1) 

Školského zákona. Řádný termín JPZ proběhl 12. 4., náhradní termín 19. 4. Náhradní termín využil 1 

uchazeč o vzdělávání v oboru 65-41-L/51 Gastronomie, který byl v době konání řádného termínu na 

stáži v Irsku. 
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Uchazeči o vzdělávání ve všech ostatních oborech (v denní i dálkové formě) byli přijímáni na základě 

kritérií stanovených ředitelkou školy. Kritéria byla stanovena tak, aby bylo zohledněno hodnocení na 

vysvědčeních z předchozího vzdělávání a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, 

vědomosti a zájmy uchazeče o zvolený obor (účast v soutěžích). Přijímací zkouška nebyla stanovena. 

Počty přihlášených žáků, přijatých žáků a odevzdaných zápisových lístků jsou v Tabulkách 9a, b uvedeny 

souhrnně za všechna kola přijímacího řízení (dle stavu k 31. 8. 2017). 

Denní forma 

OBOR VZDĚLÁNÍ 
POČTY 

PŘIHLÁŠENÝCH 
POČTY PŘIJATÝCH 

(VČETNĚ 
REVOKACÍ) 

POČTY ODEVZDANÝCH 
ZÁPISOVÝCH LÍSTKŮ                   

K 31. 8. 2017 

29-54-H/01 CUKRÁŘ  69 43 28 

65-51-H/01 KUCHAŘ – ČÍŠNÍK, 
ŠVP ČÍŠNÍK 

41 41 29 

65-51-H/01 KUCHAŘ – ČÍŠNÍK,                       
ŠVP KUCHAŘ 

55 55 30 

65-51-H/01 KUCHAŘ – ČÍŠNÍK,                        
ŠVP KUCHAŘ - ČÍŠNÍK 

100 89 52 

65-52-M/02 CESTOVNÍ RUCH,                
ŠVP SLUŽBY CESTOVNÍHO 
RUCHU 

70 52 23 

65-41-L/01 GASTRONOMIE, 
ŠVP HOTELOVÝ A 
RESTAURAČNÍ PROVOZ 

30 26 17 

65-41-L/51 GASTRONOMIE, 
ŠVP MANAGEMENT V 
GASTRONOMII 

28 28 neodevzdávají se 

CELKEM 393 334 207 

Tabulka 9a 

 
Dálková forma 

OBOR VZDĚLÁNÍ 
POČTY 

PŘIHLÁŠENÝCH 

POČTY PŘIJATÝCH 
(VČETNĚ 

REVOKACÍ) 

65-51-H/01 KUCHAŘ – ČÍŠNÍK, 
ŠVP ČÍŠNÍK 

19 19 

65-51-H/01 KUCHAŘ – ČÍŠNÍK, 
ŠVP KUCHAŘ 

7 7 

65-41-L/51 GASTRONOMIE, 
ŠVP MANAGEMENT V 
GASTRONOMII 

29 29 

CELKEM 55 55 

Tabulka 9b 

Počet žáků v jednotlivých oborech je zpravidla ovlivněn ještě v průběhu září povolenými opakováními 

a přestupy. 

V Grafu 2 na straně 14 je zachycen vývoj počtu přihlášených uchazečů v denní formě vzdělávání od 

školního roku 2012/2013. V porovnání s loňským školním rokem je zaznamenán výraznější pokles 

zájmu o nástavbové studium. V ostatních oborech sice je patrné mírné zvýšení oproti předchozím 

rokům, tento trend však neplatí pro počty odevzdaných Zápisových lístků a to zejména u oboru vzdělání 

s výučním listem Kuchař-číšník. 
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6.  VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

6.1. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 

 
CELKEM 

OBORY VZDĚLÁNÍ 
S VÝUČNÍM LISTEM 

OBORY VZDĚLÁNÍ 
S MATURITNÍ 
ZKOUŠKOU 

NÁSTAVBA 

CELKEM 472 326 113 33 

PROSPĚLO S 
VYZNAMENÁNÍM 

35 20 13 2 

PROSPĚLO 353 233 96 24 

NEPROSPĚLO 10 6 1 3 

NEHODNOCENO 74 67 3 4 

PRŮMĚRNÝ 
PROSPĚCH 

2,45 2,50 2,26 2,58 

Tabulka 10 

Výsledky vzdělávání ve sledovaném školním roce, jak je patrno z Grafu 3, vykazují pozitivní, byť mírný 

posun ve všech sledovaných oblastech. Zvýšilo se procento žáků, kteří prospěli s vyznamenáním či 

prospěli a naopak se snížilo procento žáků, kteří neprospěli nebo byli nehodnoceni.  

 

  

V červnu a v srpnu 2017 proběhly zkoušky v náhradním termínu a opravné zkoušky. Výsledky doplnění 

hodnocení žáků v denní i dálkové formě vzdělávání byly následující: 
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 ZKOUŠKY V NÁHRADNÍM TERMÍNU A OPRAVNÉ ZKOUŠKY 2017 
 

 
MĚLO PRÁVO 

KONAT 
KONALO 

PROSPĚLO S 
VYZNAMENÁNÍM 

PROSPĚLO NEPROSPĚLO 

ČERVEN 
ZKOUŠKA V NT 21 21 0 15 6 

OZ 8 7* 0 7 0 

SRPEN 
ZKOUŠKA V NT 48 46** 0 35 11 

OZ 13 11*** 0 7 4 
Tabulka 11 
*1 žák požádal o vykonání zkoušek v prodlouženém termínu do 31. 8. 2017 
**2 žákyně požádaly o vykonání zkoušek v termínu do 26. 9. 2017, jedna z nich prospěla 
***2 žákyně požádaly o vykonání zkoušek v prodlouženém termínu do 26. 9. 2017, jedna z nich prospěla 

Právo konat opravné zkoušky po neúspěšném vykonání zkoušek v náhradním termínu v září 2017 měli 

další 4 žáci, z tohoto počtu 1 žákyně opravnou zkoušku úspěšně vykonala.   

Přes realizovaná opatření se nepodařilo snížit absenci žáků a předčasné odchody ze vzdělávání.  

6.2. MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Maturitní zkoušky proběhly v souladu se se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 177/2009 

o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném 

znění. Již sedmým rokem probíhaly maturity podle modelu Nová maturitní zkouška. Podrobné výsledky 

maturitních zkoušek konaných v termínech jaro 2017 a podzim 2017 jsou uvedeny v tabulkách 13a – 

16 (str. 17 – 21). V tabulkách je uváděn průměrný prospěch u předmětů společné části MZ vypočítaný 

pouze u absolventů, kteří u MZ v daném termínu u zkoušky prospěli. 

TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK V TERMÍNU JARO 2017 

Profilová část MZ 16. – 25. 5. 2017 

Ústní zkoušky společné části MZ 16. – 25. 5. 2017 

Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy a písemné práce) 11. 4. 2017, 2. – 4. 5. 2017 

Tabulka 12a 

TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK V TERMÍNU PODZIM 2017 

Profilová část MZ 12. 9. 2017 

Ústní zkoušky společné části MZ 12. 9. 2017 

Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy a písemné práce) 4. – 6. 9. 2017 

Tabulka 12b 

K podzimnímu termínu maturitní zkoušky v roce 2017 se přihlásilo celkem 15 žáků (2 žákyně 

k náhradnímu termínu a 13 žáků k opravnému termínu). V termínu podzim 2017 u maturitních zkoušek 

prospěli 4 žáci, 8 žáků neprospělo a 2 žákyně byly omluveny. 1 přihlášený žák neměl právo konat 

maturitní zkoušky z důvodu neprospěchu ve 2. pololetí (k 31. 8. 2017).  
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VÝSLEDKY MZ V TERMÍNU JARO 2017 PODLE TŘÍD (ŘÁDNÝ TERMÍN) 

ČÁST PŘEDMĚT TŘÍDA 
POČET ŽÁKŮ ÚSPĚŠNĚ VYKONALO 

PRŮMĚR 
přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

SP
O

LE
Č

N
Á

 

Č
ES

K
Ý

 J
A

ZY
K

  

A
 L

IT
ER

A
T

U
R

A
 

DM3 5 4 3 4 4 3,67 

NS2 16 13 9 11 10 3,00 

SCR4 24 23 22 23 23 2,73 

A
N

G
LI

C
K

Ý
 

JA
ZY

K
 

DM3 4 3 3 2 3 3,00 

NS2 16 13 9 8 9 2,38 

SCR4 24 23 22 23 23 2,18 

N
ĚM

EC
K

Ý
 

JA
ZY

K
 

DM3 1 1 0 1 1 x 

NS2 0 0 x x x x 

SCR4 0 0 x x x x 

M
A

TE
M

A
TI

K
A

 

DM3 0 0 x x x x 

NS2 0  0  x x x x 

SCR4 0 0 x x x x 

P
R

O
FI

LO
V

Á
 

O
D

B
O

R
N

É 
P

Ř
ED

M
ĚT

Y
 

DM3 
(písemná 
práce a 

obhajoba) 

5 4 x x 4 2,00 

NS2 
(písemná 
práce a 

obhajoba) 

16 13 x x 12 2,33 

SCR4 
(písemná 
práce a 

obhajoba) 

24 23 x x 23 2,30 

EK
O

N
O

M
IC

K
É 

P
Ř

ED
M

ĚT
Y

 DM3 5 4 x x 4 2,50 

NS2 16 13 x x 12 3,08 

SCR4 24 23 x x 23 2,57 

Tabulka 13a 
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VÝSLEDKY MZ V TERMÍNU JARO 2017 PODLE OBORŮ VZDĚLÁNÍ (ŘÁDNÝ TERMÍN) 

ČÁST PŘEDMĚT OBOR 

POČET ŽÁKŮ ÚSPĚŠNĚ VYKONALO 

PRŮMĚR 
přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

SP
O

LE
Č

N
Á

 

Č
ES

K
Ý

 J
A

ZY
K

  

A
 L

IT
ER

A
T

U
R

A
 

65-41-L/51 
Gastronomie 

21 17 12 15 14 3,18 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

24 23 22 23 23 2,73 

A
N

G
LI

C
K

Ý
 

JA
ZY

K
 

65-41-L/51 
Gastronomie 

20 16 12 10 12 2,50 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

24 23 22 23 23 2,18 

N
ĚM

EC
K

Ý
 

JA
ZY

K
 

65-41-L/51 
Gastronomie 

1 1 0 1 1 x 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

0 0 x x x x 

M
A

TE
M

A
TI

K
A

 

65-41-L/51 
Gastronomie 

0 0 x x x x 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

0 0 x x x x 

P
R

O
FI

LO
V

Á
 

O
D

B
O

R
N

É 
P

Ř
ED

M
ĚT

Y
 

65-41-L/51 
Gastronomie 

(písemná 
práce a 

obhajoba) 

21 17 x x 16 2,25 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

(písemná 
práce a 

obhajoba) 

24 23 x x 23 2,3 

EK
O

N
O

M
IC

K
É 

P
Ř

ED
M

ĚT
Y

 65-41-L/51 
Gastronomie 

21 17 x x 16 2,94 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

24 23 x x 23 2,57 

Tabulka 13b 
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VÝSLEDKY MZ V TERMÍNU JARO 2017 (NÁHRADNÍ A OPRAVNÝ TERMÍN) 

ČÁST PŘEDMĚT OBOR 
POČET ŽÁKŮ ÚSPĚŠNĚ VYKONALO 

PRŮMĚR 
přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

SP
O

LE
Č

N
Á

 

Č
ES

K
Ý

 J
A

ZY
K

  

A
 L

IT
ER

A
T

U
R

A
 65-41-L/01 

Gastronomie 
0 0 x x x x 

65-41-L/51 
Gastronomie 

1 1 1 x x 4,00 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

2 2 1 1 1 4,00 

A
N

G
LI

C
K

Ý
 

JA
ZY

K
 

65-41-L/01 
Gastronomie 

4 4 0 1 0 x 

65-41-L/51 
Gastronomie 

2 2 1 x 1 3,50 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

2 2 1 1 1 2,00 

N
ĚM

EC
K

Ý
 

JA
ZY

K
 

65-41-L/01 
Gastronomie 

0 0 x x x x 

65-41-L/51 
Gastronomie 

1 1 x 1 x 4,00 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

0 0 x x x x 

M
A

TE
M

A
TI

K
A

 65-41-L/01 
Gastronomie 

1 1 0 x x x 

65-41-L/51 
Gastronomie 

1 1 0 x x x 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

1 1 0 x x x 

P
R

O
FI

LO
V

Á
 

O
D

B
O

R
N

É 
P

Ř
ED

M
ĚT

Y
 

65-41-L/01 
Gastronomie 

(praktická 
zkouška) 

0 0 x x x x 

65-41-L/51 
Gastronomie 

(písemná práce 
a obhajoba) 

0 0 x x x x 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

(písemná práce 
a obhajoba) 

1 1 x x 1 4,00 

EK
O

N
O

M
IC

K
É 

P
Ř

ED
M

ĚT
Y

 65-41-L/01 
Gastronomie 

0 0 x x x x 

65-41-L/51 
Gastronomie 

0 0 x x x x 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

1 1 x x 1 2,00 

Tabulka 14a 

 

 

 

 

 



 
 

20 
 

VÝSLEDKY MZ V TERMÍNU PODZIM 2017 (NÁHRADNÍ A OPRAVNÝ TERMÍN) 

ČÁST PŘEDMĚT OBOR 
POČET ŽÁKŮ ÚSPĚŠNĚ VYKONALO 

PRŮMĚR 
přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

SP
O

LE
Č

N
Á

 

Č
ES

K
Ý

 J
A

ZY
K

  

A
 L

IT
ER

A
T

U
R

A
 65-41-L/01 

Gastronomie 
0 0 x x x x 

65-41-L/51 
Gastronomie 

8 6 1 2 0 3,00 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

2 2 1 1 1 3,00 

A
N

G
LI

C
K

Ý
 

JA
ZY

K
 

65-41-L/01 
Gastronomie 

0 0 x x x x 

65-41-L/51 
Gastronomie 

7 6 1 2 0 3,00 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

2 2 2 1 0 4,00 

N
ĚM

EC
K

Ý
 

JA
ZY

K
 

65-41-L/01 
Gastronomie 

0 0 x x x x 

65-41-L/51 
Gastronomie 

1 1 0 x x x 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

0 0 x x x x 

M
A

TE
M

A
TI

K
A

 65-41-L/01 
Gastronomie 

0 0 x x x x 

65-41-L/51 
Gastronomie 

1 0 x x x x 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

0 0 x x x x 

P
R

O
FI

LO
V

Á
 

O
D

B
O

R
N

É 
P

Ř
ED

M
ĚT

Y
 

65-41-L/01 
Gastronomie 

(praktická 
zkouška) 

0 0 x x x x 

65-41-L/51 
Gastronomie 

(písemná práce 
a obhajoba) 

2 0 x x x x 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

(písemná práce 
a obhajoba) 

1 1 x x 0 x 

EK
O

N
O

M
IC

K
É 

P
Ř

ED
M

ĚT
Y

 65-41-L/01 
Gastronomie 

0 0 x x x x 

65-41-L/51 
Gastronomie 

2 0 x x x x 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

1 1 x x 1 2,00 

Tabulka 14b 
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CELKOVÉ VÝSLEDKY MZ ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 

OBOR TERMÍN 
JARNÍ TERMÍN PODZIMNÍ TERMÍN 

PROSPĚLO S 
VYZNAMENÁNÍM 

PROSPĚLO NEPROSPĚLO PRŮMĚR 
PROSPĚLO S 

VYZNAMENÁNÍM 
PROSPĚLO NEPROSPĚLO PRŮMĚR 

65-41-L/01 
GASTRONOMIE 

ŘÁDNÝ x x x x x x x x 

OPRAVNÝ 0 0 0 x x x x x 

65-41-L/51 
GASTRONOMIE 

ŘÁDNÝ 0 8 9 2,81 x x x x 

OPRAVNÝ 0 4 1 3,25 0 2 7 2,50 
65-42-M/02 
CESTOVNÍ 
RUCH 

ŘÁDNÝ 1 20 2 2,39 0 0 1 x 

OPRAVNÝ 0 1 3 3,00 0 2 0 3,25 

Tabulka 15 

 POČTY ŽÁKŮ A VÝSLEDKY U MZ V TERMÍNECH JARO A PODZIM 2017 

TŘÍDA 

JARO 2017 PODZIM 2017 
JARO A PODZIM 

2017 

POČET 
ŽÁKŮ 

PROSPĚLO 
(VYDÁNO 

VYSVĚDČENÍ) 
NEPROSPĚLO 

MATUROVALO 
POPRVÉ 

V NÁHRADNÍM 
TERMÍNU 

OPRAVNÁ 
ZKOUŠKA 

PROSPĚLO 
(VYDÁNO 

VYSVĚDČENÍ 
NEPROSPĚLO 

POČET 
ŽÁKŮ 

CELKEM 

CELKEM 
PROSPĚLO  

ČKM4* 5 0 5 0 0 0 0 5 0 

DM3** 7 3 4 0 4 1 1 11 4 

NS2 15 9 6 0 7 1 6 22 10 

SCR4 27 22 5 1 2 2 1 30 24 

CELKEM 54 34 20 1 13 4 8 68 38 

Tabulka 16 
*Žáci třídy ČKM4 konali v termínu JARO 2017 pouze opravné MZ. 
**2 žákyně třídy DM3 opravnou MZ v termínu PODZIM 2017 MZ nekonaly, byly omluveny. 

6.3. ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM TERMÍNU 

Závěrečné zkoušky byly realizovány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 47/2005 Sb. 

o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání 

v konzervatoři absolutoriem. 

Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání Kuchař-číšník (všechny ŠVP) i Cukrář probíhaly podle jednotného 

zadání. Jeho zavedení přineslo nejen sjednocení požadavků na výstupy vzdělávání u absolventů 

srovnatelných oborů z různých škol, ale i určité usnadnění přípravy závěrečné zkoušky. Výsledky takto 

koncipované zkoušky jsou navíc lépe porovnatelné. Všichni úspěšní absolventi obdrželi dodatky 

Europass k osvědčení v českém a anglickém jazyce. Tento dokument bude pro budoucí zaměstnavatele 

zdrojem jednoznačných informací o kvalifikaci držitele. Nejlepší absolventi byli na základě výsledků 

závěrečných zkoušek a celého průběhu vzdělávání navrženi na ocenění Hospodářskou komorou ČR. 

Podobně také autoři vybraných samostatných odborných prací. Ještě před dokončením této zprávy 

dostala škola informaci o tom, že všech 19 navržených absolventů bylo oceněno. Samostatní odborná 

práce absolventky oboru 65-41-H/01 Kuchař-číšník, ŠVP Kuchař Hany Grabkové byla vyhodnocena jako 

nejlepší ze všech posuzovaných SOP. 

TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 

Písemná část 1. 6. 2017 

Praktická část 2. – 15. 6. 2017 

Ústní část 22. – 23. 6. 2017 

Tabulka 17 
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VÝSLEDKY ZZ DLE TŘÍD (ČERVEN 2017) 

TŘÍDA POČET ŽÁKŮ K ZZ 
PROSPĚLO S 

VYZNAMENÁNÍM 
PROSPĚLO NEPROSPĚLO 

K3A 12 3 8 1 

K3B 16 2 13 1 

Č3 19 5 12 2 

KČ3 13 4 9 0 

CU3 19 4 14 1 

D3* 24 11 11 0 

CELKEM 103 29 67 5 

Tabulka 18 

*Ve třídě D3 2 žákyně nekonaly ústní část ZZ, byly omluveny. 

CELKOVÉ VÝSLEDKY ZZ DLE OBORŮ V ŘÁDNÉM TERMÍNU (ČERVEN 2017) 

OBOR VZDĚLÁNÍ 
POČET ŽÁKŮ 
KONAJÍCÍCH 

ZKOUŠKU 

PROSPĚLO S 
VYZNAMENÁNÍM 

PROSPĚLO NEPROSPĚLO 

65-51-H/01  
ŠVP Kuchař 

38 11 24 2 

65-51-H/01 
ŠVP Číšník 

33 10 20 2 

65-51-H/01 
ŠVP Kuchař-číšník 

13 4 9 0 

29-54-H/01 Cukrář 19 4 14 1 

CELKEM 103 29 67 5 

Tabulka 19 
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6.4. ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY V PRVNÍM OPRAVNÉM A NÁHRADNÍM TERMÍNU  

V září 2017 měli možnost vykonat závěrečnou zkoušku žáci, kteří neprospěli u zkoušky v řádném termínu 

nebo požádali o její vykonání v náhradním termínu. Organizace a výsledky jsou patrny z tabulek 20 a 21. 

TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK v opravném a náhradním termínu (září 2017) 

Písemná část 4. 9. 2017 

Praktická část 5. – 7. 9. 2017 

Ústní část 14. 9. 2017 

Tabulka 20 

VÝSLEDKY ZZ v opravném a náhradním termínu DLE TŘÍD (září 2017) 

TŘÍDA 
POČET ŽÁKŮ K ZZ 

PROSPĚLO S 
VYZNAMENÁNÍM 

PROSPĚLO NEPROSPĚLO 

NT OZ NT OZ NT OZ NT OZ 

K3A 3 1 0 0 3 0 0 1 

K3B 1 1 0 0 0 1 1 0 

Č3 4 2 0 0 4 2 0 0 

KČ3* 7 0 0 0 6 0 0 0 

CU3 0 1 0 0 0 1 0 0 

D3** 3 0 0 0 2 0 0 0 

CELKEM 18 5 0 0 15 4 1 1 

Tabulka 21 

*1 žák třídy KČ3 závěrečnou zkoušku v náhradním v září 2017 nekonal, byl omluven. 

**1 žákyně třídy D3 závěrečnou zkoušku v náhradním termínu v září 2017 nekonala, byla omluvena 

 

V prosincovém termínu v roce 2016 měla právo konat opravnou závěrečnou zkoušku 1 žákyně. Ke 

zkoušce se bez omluvy nedostavila, u zkoušky proto neprospěla.     

K prosincovému termínu v roce 2016 se k vykonání závěrečné zkoušky podle § 113c zákona č. 561/2004 

Sb. přihlásil 1 uchazeč, který u ZZ prospěl, a 1 osoba úspěšně vykonala opravnou ústní závěrečnou 

zkoušku. 
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7. PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 

7.1. ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 

Ve školním roce 2016/2017  pokračovalo v činnosti školní poradenské pracoviště (ŠPP) ve kterém 

působila výchovná poradkyně, školní metodička prevence, školní asistentka a školní psycholog (ve 

druhém pololetí proběhly na této pozici dvě personální změny). Členové ŠPP spolupracovali s třídními 

učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky školy. Ve škole byly zajišťovány poradenské služby v rozsahu 

odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy s cílem:  

 předcházet všem formám rizikového chování žáků včetně různých forem šikany a diskriminace; 
 definovat preventivní opatření v případě školní neúspěšnosti žáků;  
 poskytovat péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami; 
 poskytovat konzultace v souvislosti s kariérovým poradenstvím a volbě další vzdělávací cesty; 
 průběžně a dlouhodobě pečovat o žáky s výchovnými a vzdělávacími obtížemi; 
 pracovat na tvorbě příznivého sociálního klimatu ve škole; 
 poskytovat včasnou intervenci při aktuálních problémech jednotlivých žáků i třídních kolektivů; 
 průběžně vyhodnocovat účinnost preventivních programů; 
 poskytovat metodickou pomoc podporu učitelům při použití psychologických a speciálně 

pedagogických postupů; 
 spolupracovat a komunikovat se zákonnými zástupci, s orgány veřejné moci a dalšími 

institucemi zajišťujícími ochranu práv žáků. 

Členové ŠPP pracovali v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. Při své činnosti uplatňovali 

vyhlášku č. 197/2016 Sb., kterou se změnila vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb 

ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů  a dále vyhlášku 27/2016 

Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů 

mimořádně nadaných ve znění pozdějších předpisů. Při poskytování poradenských služeb byl kladen 

důraz na informovaný souhlas jako nezbytnou podmínku poskytnutí služby a dále pak na ochranu 

osobních údajů. Konkrétní úkoly pedagogického poradenství byly plněny tak, jak byly stanoveny 

v plánech činností pro jednotlivé sekce. 

Škola je od října 2016 zapojena do projektu Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji 

CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000247. Vedení školy i pracovníci ŠPP jsou členy tzv. Školních odborných 

týmů a společně s ostatními pedagogy zapojenými do projektu sestavili Plán inkluze na škole a plní 

úkoly vyplývající z účasti na projektu (DVPP, tvorba portfolií, realizace doučování a kroužků, pravidelné 

Kluby pro rodiče). Zapojením do projektu škola získala finanční prostředky na zřízení pozice školní 

asistentky. Výchovná poradkyně vykonávala zároveň funkci koordinátorky inkluze. 

7.2. ČINNOST VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ 

Ve školním roce 2016/2017 výchovná poradkyně plnila úkoly pedagogického poradenství v oblasti 

výchovy, vzdělávání a profesní orientace žáků. Plněním těchto úkolů navazovala na činnost školního 

poradenského pracoviště a spolupracovala s učiteli, zejména třídními, a učiteli odborného výcviku. 

Společně s nimi pracovala také se zákonnými zástupci žáků. Průběžně a dlouhodobě zajišťovala péči 

o žáky s výchovnými a vzdělávacími obtížemi a o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Své 

působení zaměřila ve spolupráci se školní metodičkou prevence a školním psychologem také do oblasti 

prevence rizikového chování, školního selhávání žáků a nápravy vztahů ve třídě. Výchovná poradkyně 

se zúčastňovala metodických seminářů organizovaných PPP Ostrava. Pozornost a aktivity 
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věnovala kariérovému poradenství a následné motivaci žáků k celoživotnímu učení, včetně pomoci při 

výběru dalšího vzdělávání budoucích absolventů. 

7.3. ČINNOST ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA 

Školní psycholog poskytoval poradenství při řešení osobních, partnerských, sociálních a rodinných 

problémech žáků, které se promítaly do jejich výsledků vzdělávání či do jejich chování a jednání ve 

škole. Pracoval průběžně a dlouhodobě se žáky, kteří měli problémy s osobnostním vývojem. 

Poskytoval krizovou intervenci při řešení aktuálních problémů jednotlivých žáků. Ve spolupráci 

s třídními učiteli řešil problémy v třídních kolektivech, průběžně poskytoval metodickou pomoc 

učitelům. Většina práce probíhala formou individuálních konzultací. 

7.4. ČINNOST ŠKOLNÍ ASISTENTKY 

Školní asistentka poskytovala různé druhy pedagogické i nepedagogické podpory žákům při jejich 

vzdělávání, překovávání bariér vyplývajících z odlišných kulturních podmínek nebo při jednání s úřady 

v krizových situacích. Intenzivně pracovala na vedení evidence žáků s potřebou podpůrných opatření. 

Poskytovala metodickou a administrativní pomoc učitelům. 

7.5. ČINNOST METODIČKY PREVENCE 

Školní metodička prevence ve školním roce 2016/2017 řešila především problematiku různých druhů 

závislostí a jiných projevů rizikového chování (vandalismus, krádeže, násilí, šikana, projevy xenofobie). 

Zpracovala Minimální preventivní program školy, koordinovala deklarované aktivity a hodnotila jeho 

efektivitu. Průběžně pracovala s problémovými žáky a jejich zákonnými zástupci, řešila problémy žáků 

se začleněním do kolektivu. Její práce byla založena na individuálních konzultacích i na práci s třídními 

kolektivy. 

7.6. PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 

Pro oblast prevence rizikového chování žáků byl i ve školním roce 2016/2017 zásadní dokument 

Minimální preventivní program školy je zaměřený zejména na výchovu a vzdělávání žáků ke zdravému 

životnímu stylu, na jejich osobnostní a emočně sociální rozvoj a komunikační dovednosti. Minimální 

preventivní program byl založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce, 

zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. Vycházel 

z preventivní strategie školy, byl v začátkem září 2016 zpracováván na jeden školní rok školním 

metodikem prevence, podléhal kontrole České školní inspekce, jeho vyhodnocení je součástí výroční 

zprávy o činnosti školy. 

Preventivní program byl součástí plnění cílů Dlouhodobé preventivní strategie školy 2013 - 2018. Při 

jeho tvorbě a realizaci byly dodržovány dokumenty a Metodické pokyny MŠMT z oblasti prevence 

rizikových projevů chování u dětí a mládeže. Při své činnosti v oblasti primární prevence se řídila školní 

metodička prevence výše uvedenými dokumenty a metodickými pokyny MŠMT.  

Základ primární prevence pro školní rok 2016/2017 tvořily vyučovací hodiny zapracované 

do tematických plánů všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů navazující na ŠVP. Prevence 

projevů rizikového chování byla začleněna do konkrétních vyučovacích předmětů. V tomto školním 

roce navázalo školní poradenské pracoviště na plnění úkolů primární prevence z minulých let. Vedení 

školy a pedagogové řešili problémy záškoláctví a společně se zákonnými zástupci spolupracovali na 



 
 

26 
 

snižování nárůstu omluvené i neomluvené absence a také hledali cesty a možnosti, jak snížit počet 

žáků, kteří z různých důvodů (výchovné a vzdělávací obtíže) předčasně ukončí počáteční vzdělávání. 

V září 2016 všechny třídy prvního ročníku absolvovaly jednodenní adaptační aktivity, které společně 

připravili a vedli školní metodička prevence a učitel odborných předmětů Mgr. Zdeněk Remeš. 

Adaptační aktivity se uskutečnily ve sportovním areálu TJ Ostrava na Varenské ulici za aktivní účasti 

třídních učitelů a žáků. Organizačně materiální zabezpečení adaptačních aktivit bylo financováno 

z prostředků školy. Obsah a harmonogram konkrétních činností byl zaměřen na vzájemné seznámení 

žáků, seznámení žáků s třídním učitelem, na prevenci rizikového chování ve škole i mimo školu, na 

vytvoření příznivého klimatu v nově vznikajícím kolektivu. 

V průběhu školního roku byly dle plánu činnosti či aktuální nabídky organizovány pro žáky 

a pedagogické pracovníky jednorázové vzdělávací, kulturní, odborné a sportovní aktivity s cílem 

redukovat a případně eliminovat výskyt projevů rizikového chování žáků ve škole i mimo školu. 

V 1. pololetí školního roku 2016/2017 využili 3 žáci školy možnost požádat o finanční prostředky 

v rámci programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří 

a vyšších oborných škol. Jeden z těchto žáků přiznané finanční prostředky nevyužil a ve 2. pololetí již 

o podpoření nepožádal. Údaje výši přiznané dotace a skutečném čerpání jsou uvedeny v Kč v Tabulce 

22.   

 PŘIZNANÁ VÝŠE 
DOTACE 

SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ 
ODVOD DO STÁTNÍHO 

ROZPOČTU 

ZÁŘÍ – PROSINEC 2016 13 400,- 2 961,- 10 439,- 

LEDEN – ČERVEN 2017 7 000,- 5 195,- 1 805,- 

CELKEM 20 400,- 8 156,- 12 244,- 

Tabulka 22 
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8. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 

8.1. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo ve školním roce 2016/2017 realizováno v souladu 

s Plánem DVPP, který je součástí plánu práce školy. Přehled absolvovaných vzdělávacích akcí je uveden 

v Tabulce 23a. Většina byla zajišťována akreditovanými vzdělávacími institucemi či zařízeními, 

profesními organizacemi, případně vysokými školami. V menší míře byly využívány vzdělávací akce 

nabízené institucemi bez akreditací. Zde se vesměs jednalo o vysoce specializovaná témata, která 

nebylo možno jinak zprostředkovat. Vedle institucionální formy vzdělávání pedagogičtí pracovníci 

využívali také možnost samostudia, které bylo ze strany školy podporováno zajištěním potřebné 

odborné literatury. V rámci předmětových komisí byl zajišťován přenos informací získaných na 

jednotlivých vzdělávacích akcích. Pedagogové mezi sebou vzájemně sdíleli také metodické materiály 

a další výstupy. Přínosem účasti pedagogických pracovníků na všech typech a formách dalšího 

vzdělávání je zvýšení kvality výchovně vzdělávacího procesu. 

Vedle dlouhodobě nejvíce navštěvovaných vzdělávacích akcí zaměřených na odborné vzdělávání 

z oblasti gastronomie a služeb bylo ve školním roce významně posíleno vzdělání v oblasti inkluzivního 

vzdělávání a v marketingu školy. Série vzdělávacích akcí realizovaných v rámci projektu Podpora 

inkluze v Moravskoslezském kraji umožní pedagogickým pracovníkům začít efektivněji pracovat se 

žáky, kteří vykazují vzdělávací nebo výchovné problémy a ve spojení s dalšími typy vzdělávání umožní 

pedagogům školy efektivněji je řešit. Blok marketingových školení je součástí procesu změny brandu 

školy u potenciálních uchazečů o vzdělávání. 

Finančně byly vzdělávací akce kryty z prostředků přidělených zřizovatelem, z vlastních zdrojů a MŠMT. 

Ve školním roce 2016/2017 bylo na DVPP vynaloženo na akreditované vzdělávací programy 147 727,- 

Kč a na neakreditované vzdělávání pro pedagogické pracovníky 44 628,- Kč. Řada vzdělávacích aktivit, 

realizovaných v rámci projektů EU byla bezplatná.   

VZDĚLÁVACÍ 
OBLAST 

TÉMA VZDĚLÁVACÍ AKCE 
ROZSAH 

VZDĚLÁVACÍ AKCE 
POČET 

ÚČASTNÍKŮ 

KLÍČOVÉ 
KOMPETENCE 

UČITELE 

Jak být asertivním učitelem 4 hodiny 2 

Jak zlepšit komunikaci s rodiči 5 hodin 3 

Osobnostní rozvoj učitele k práci se 
sociokulturním kontextem 

48 hodin 2 

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a 
kreativitě 

4 hodiny 1 

Knihovnický kurz se specializací na práci 
informačních studijních center základních a 
středních škol 

14 hodin 1 

Rozvoj kariérového poradenství 4 hodiny 1 

ŘÍZENÍ ŠKOLY 

Aktuální změny školské legislativy – novela 
Školského zákona 

6 hodin 3 

Přijímací řízení do škol v roce 2017 6 hodin 1 

Aktuální stav školské legislativy 6 hodin 1 

Finanční řízení v praxi ředitele školy 8 hodin 1 

Správní řád ve školství 4 hodiny 1 
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MARKETING 
ŠKOLY 

Den otevřených srdcí 5 hodin 10 

Přihláška je teprve začátek 5 hodin 10 

Štěstí přeje připraveným školám 5 hodin 10 

Plná škola – marketing pro SŠ 5 hodin 11 

Internetový marketing pro školy v kostce 6 hodin 1 

MANAŽERSKÉ 
DOVEDNOSTI 
PRO ŘÍZENÍ 
PROJEKTŮ 

Seminář pro zkušené žadatele ERASMUS+ výzva 
2017 

6 hodin 1 

ICT 

Google Classroom v praxi 4 hodin 3 

I ve vyučování matematice připravujeme žáky na 
život ve světě plném informací. 

4 hodin 1 

Výuka AJ s podporou ICT 8 hodin 2 

JAZYKOVÁ 
KOMUNIKACE 

Kurz AJ B1 – 1. část 80 hodin 2 

INKLUZIVNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ 

Inkluze – změny ve vzdělávání dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami 

8 hodin 2 

Jak sestavit plán pedagogické podpory 8 hodin 30 

Komunikace s rodinou, komunikace a práce se 
žáky z kulturně odlišného prostředí 

8 hodin 14 

PLPP a práce se žákem v rámci 1. stupně 
podpůrných opatření 

7 hodin 4 

Škola pro všechny I. 16 hodin 4 

Škola pro všechny II. 16 hodin 14 

Škola pro všechny II. 6 hodin 4 

Individuální výchovný plán 8 hodin 1 

Tvorba IVP v rámci přiznaného podpůrného 
opatření 

8 hodin 4 

UDRŽITELNÝ 
ROZVOJ 

Bio v regionu Moravskoslezského kraje 5 hodin 1 

Bioseminář o ekologickém zemědělství 6 hodin 1 

Biodiverzita a její management 7 hodin 1 

Voda v krajině 6 hodin 1 

Obaly a odpady 8 hodin 1 

Celostátní konference environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty 

8 hodin 1 

Přírodní a kulturní dědictví regionů ČR a jejich 
management 

10 hodin 1 

VIII. ročník setkání koordinátorů environmentální 
výchovy v MSK 

16 hodin 1 

Příprava občanů k obraně státu pro učitele 4 hodiny 2 

Envofórum 8 hodin 1 

Konference koordinátorů EVVO 10 hodin 1 
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OBOROVÉ 
ČINNOSTI 

Kaleidoskop moderní gastronomie 40 hodin 3 

Kulinářské umění – Základy práce s nožem a 
krájení 

5 hodin 2 

Kulinářské umění – Vývary 5 hodin 2 

Kulinářské umění – Základní omáčky 5 hodin 2 

Na slovíčko s objevitele pramenů Amazonky 8 hodin 2 

Podpora polytechnického vzdělávání 4 hodiny 1 

Seminář z matematiky pro středoškolské učitele a 
učitele ZŠ 

5 hodin 1 

Seminář pro učitele geografie 6 hodin 1 

Tělo Praha 2016 25 hodin 2 

Základní Tea Tender kurz 16 hodin 6 

Práce s karamelem 4 hodiny 1 

Základy finanční gramotnosti 4 hodiny 2 

Židé, dějiny a kultura 16 hodin 1 

Cullinary Sympozium 9 hodin 3 

Zdobení perníků ve formátu 2D 8 hodin 1 

Workshop CA pro pedagogické pracovníky škol 
s gastronomickým zaměřením 

16 hodin 3 

Baristický kurz 14 hodin 1 

Flair Bartending Workshop 16 hodin 2 

Konference CBA – Workshop CBA 6 hodin 3 

VZDĚLÁVÁNÍ 
ČLENŮ ŠPP 

Krajská konference k prevenci rizikových projevů 
chování 

15 hodin 1 

První pomoc při školní šikaně a kyberšikaně 16 hodin 1 

Dětský mozek a neurovývojové poruchy 3 hodiny 1 

Žák s problémovým chováním 4 hodiny 2 

Schůzka metodiků prevence 2 hodiny 1 

Supervize pro pracovníky ŠPP 8 hodin 2 

NOVÁ 
MATURITNÍ 
ZKOUŠKA 

Konzultační seminář pro školní maturitní 
komisaře 

3 hodiny 2 

Konzultační seminář management škol 3 hodiny 2 

VŠ STUDIUM 
Učitelství odborných předmětů zaměřené a 
obchod a služby (magisterský program) 

2 semestry 1 

JINÉ 
Základní školení DofE 8 hodin 3 

Expediční školení DofE 8 hodin 2 

Tabulka 23a 
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8.2. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Další vzdělávání nepedagogických pracovníků bylo zaměřeno zejména na ekonomickou a personální oblast, 

případně vzdělávání z oblasti řízení školního stravování. Obsahově se semináře vázaly na novinky 

v legislativě, jejich vysvětlení a metodiku uvádění do praxe. Celkově bylo na školení nepedagogických 

pracovníků vynaloženo 47 128,-Kč. 

TÉMA VZDĚLÁVACÍ AKCE ROZSAH 
POČET 

ÚČASTNÍKŮ 

Praktické zkušenosti s registrem smluv 3 hodiny 2 

Spisová služba 3 hodiny 1 

Aplikace DPH v roce 2016 u PO – vazba na účetnictví a kontrolní hlášení 4 hodiny 1 

Začínající vedoucí školní jídelny 4 hodiny 1 

DPH – změny připravované v roce 2017 6 hodin 1 

Seminář EKOS Vema I.  7 hodin 2 

Seminář EKOS Vema II. – V. 4 x7 hodin 1 

Cestovní náhrady v roce 2016 a výhledově v roce 2017 6 hodin 2 

Seminář PAM – VEMA 7 hodin 1 

Účetnictví příspěvkových organizací – školství I. – II. 2x4 hodiny 1 

Přehled a výklad důležitých změn v pracovně právních předpisech 6 hodin 1 

Plnění povinného podílu za rok 2016 5 hodin 1 

Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetní závěrku 7 hodin 1 

Nemocenské a důchodové pojištění 7 hodin 1 

Daň z příjmů ze závislé činnosti 4 hodiny 1 

Školní jídelna z pohledu každodenní praxe 4 hodiny 1 

Personální a mzdová problematika 2017 6 hodin 1 

Praktické uplatňování DPH v roce 2017, daňové přiznání za rok 2016 5 hodin 1 

Aplikace DPH v roce 2017, aplikace na účetnictví a kontrolní hlášení 7 hodin 2 

Krajská konference hromadného stravování 8 hodin 1 

DPH v aktualitách a praxi 4 hodiny 1 

Vedení personální agendy před a po novele 4 hodiny 1 

Účetnictví a daně příspěvkových organizací 5 hodin 1 

Účetní a daňové doklady v praktických příkladech 7 hodin 1 

Vnitřní kontrolní systém 7 hodin 1 

Spisová služba a archivnictví 6 hodin 1 

Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1. 7. 2017 7 hodin 1 

Tabulka 23b 
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9. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

9.1. VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VEDOUCÍ K DOSAŽENÍ STUPNĚ KVALIFIKACE 

V této oblasti má škola dlouholetou tradici a ve školním roce 2016/2017 realizovala dálkovou formu 

vzdělávání v oboru 65-51-H/01 Kuchař-číšník, který je rozpracován do školních vzdělávacích programů 

Kuchař a Číšník. Pro absolventy oboru 65-51-H/01 Kuchař-číšník pak nástavbové studium v oboru 

65- 1- L/51 Gastronomie. O vzdělávání v dálkové formě byl tradičně značný zájem. K 30. 9. 2016 se 

v dálkové formě vzdělávalo 144 žáků, úspěšně absolvovalo 26.  

9.2. PROFESNÍ KVALIFIKACE 

Vedle výše zmiňované formy dalšího vzdělávání nabízela škola také možnost složit zkoušky z profesních 

kvalifikací dle Národní soustavy kvalifikací. Ministerstvem pro místní rozvoj byla škole udělena 

autorizace pro 15 profesních kvalifikací, Ministerstvem zemědělství dalších 5. Také ve školním roce 

2016/2017 byl o konání zkoušek z profesních kvalifikací značný zájem (36 zkoušek). Celkem 15 osob se 

po získání úplné profesní kvalifikace přihlásilo k vykonání závěrečné zkoušky podle § 113 c zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), 13 osob u zkoušky uspělo, a tak získalo výuční list v oboru Kuchař-číšník. 

9.3. REKVALIFIKACE 

Ve spolupráci s Úřady práce v Ostravě a Karviné realizovala Střední škola společného stravování ve 

školním roce 2016/2017 4 rekvalifikační kurzy. Jednalo se o kurzy Příprava pokrmů studené kuchyně, 

Příprava minutek, Příprava teplých pokrmů a Složitá obsluha hostů. Všechny tyto kurzy jsou navázány 

na Národní soustavu kvalifikací a byly koncipovány jako příprava na složení profesních kvalifikačních 

zkoušek.  Ze 42 účastníků 36 úspěšně absolvovalo.  

ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ  
A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

ANO Rekvalifikace (získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace) 

ANO Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

NE Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

NE Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění 

NE Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.) 

NE Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany) 

NE Vzdělávání seniorů 

NE Občanské vzdělávání 

NE Čeština pro cizince 

NE Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

ANO Jiné: odborné kurzy Základní Tea Tender kurz, Baristický, Flair Bartending Workshop  

Tabulka 24  
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10. AKTIVITY ŠKOLY A JEJÍ PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI 

Realizace výchovně vzdělávací činnosti byla spojena s uskutečňováním aktivit, které představovaly 

nadstavbu teoretické i praktické výuky. Tyto aktivity byly směřovány jednak na poskytnutí dalších 

podnětů žákům v návaznosti na učivo probírané dle Školních vzdělávacích programů (exkurze, 

divadelní představení, besedy, přednášky) a jednak na vytvoření prostoru pro uplatnění schopností 

žáků (soutěže, přehlídky, prezentační akce a výstavy). Součástí prezentace školy na veřejnosti byly 

i akce doplňkové činnosti, jejichž předmětem byly vesměs cateringové služby. Ve školním roce 

2016/2017 byly završeny oslavy 60. výročí založení školy setkáním současných i bývalých zaměstnanců 

školy, jejích absolventů a dalších osob na společném setkání Krakovská slaví 60. 

O mimořádných aktivitách žáků školy byla veřejnost informována také prostřednictvím médií. Mimo 

jiné vystoupily žákyně oboru Cukrář v pořadu ČT Dobré ráno s propagací cukrářského řemesla.  

V průběhu celého uplynulého školního roku pokračovala spolupráce školy se zahraničními partnery. 

Konkrétně se jednalo o 4 pracovní stáže v rámci projektu ERASMUS+, pracovní stáže ve spolupráci 

s agenturou Arbeit und Leben a Junior Talents, stáž v rámci spolupráce s LP Theodore Monod z Francie, 

stáže v Irsku v rámci spolupráce s Choice Hotels a ve Francii ve spolupráci s Asociací restaurací 

Le Beaurivage v Le Burget du Lac. Podrobnější informace a aktivitách školy v této oblasti jsou uvedeny 

v kapitole 10.4. 

10.1. VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ AKCE PRO ŽÁKY 

Vyučující odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů důsledně doplňovali teoretickou výuku 

zajišťováním akcí, jejichž smyslem bylo doplnění a rozšíření výuky dle Školních vzdělávacích programů. 

Detailní přehled akcí je uveden v Tabulce 25 a bližší informace o průběhu některých z nich jsou v příloze 

této zprávy. 

TYP AKCE NÁZEV AKCE ÚČAST 

K
U

LT
U

R
N

Ě 
V

ZD
ĚL

Á
V

A
C

Í 
A

K
C

E
 

EKOTOPFILM JUNIORFEST(přednáška, soutěž) 3. ročník oborů Cukrář a Kuchař-číšník 

MFF Jeden svět na školách: Kyberdžihád - 
Propaganda Islámského státu přes sociální sítě 

1. ročník oborů Gastronomie a Cestovní ruch 

MFF Jeden svět na školách: Zemřít pro design  

3. ročník oborů Kuchař a Cestovní ruch, 2. 
ročník oboru Cukrář, 1. ročník oboru 
Gastronomie 

City Cross sprint Dolní Vítkovice – výuka běhu na 
lyžích 

1. ročníky oboru cestovní ruch a 
Gastronomie 

Vzdělávací program Adrenalinový vesmír – co se 
ukrývá v hlubinách vesmíru 

1. ročníky oborů Kuchař, Číšník, Kuchař-číšník 
a Cukrář 

Výstava "Století plné zvratů aneb Ostrava ve 20. 
století" 3. ročník oboru Cestovní ruch 

Filmové představení Lalaland  

Divadelní představení Oskar a Růžová paní 
1. a 4. ročník oboru cestovní ruch, 1. ročník 
oboru Gastronomie 

Divadelní představení Maryša 
1. a 2. ročník oborů Cestovní ruch a 
gastronomie 

Divadelní představení Bouře 
1. ročník oboru Gastronomie, 2. ročník oboru 
Cestovní ruch 

Divadelní představení v Aj The Sweet 60. 
1. – 4. ročník oboru Cestovní ruch, 1. – 2. 
ročník oboru Gastronomie, 1. ročník oboru 
Gastronomie (nástavba) 
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P
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EN
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IK
O

V
Ý

C
H

 

P
R

O
JE

V
Ů

 

C
H

O
V

Á
N

Í 

The Action New generation  

Protidrogový vlak 
1. ročníky oborů Kuchař, Číšník, 2. ročníky 
oborů Kuchař a Cukrář 

Droga až na 1. místě 
1. ročníky oborů Kuchař-číšník, Cukrář a 
Gastronomie 

V
ZD

ĚL
Á

V
A

C
Í P

O
B

Y
TY

 A
 E

X
K

U
R

ZE
 Komentovaná prohlídka v katedrále Božského 

spasitele 
2. a 4. ročník oboru Cestovní ruch 

Exkurze do Clarion Congress Hotelu 1. ročník oboru cestovní ruch 

Exkurze na Letiště Leoše Janáčka 2. a 4. ročník oboru Cestovní ruch 

Exkurze na Jižní Moravu zaměřená na nácvik 
organizace poznávacího zájezdu 

2. a 3. ročník oboru Cestovní ruch 

Exkurze do NH Hotels Hilton Praha 2. ročník oboru Gastronomie 

Literárně historická exkurze Praha 4. ročník oboru Cestovní ruch 

Jazykově kulturní exkurze do Vídně 
1. a 3. ročník oboru Cestovní ruch. 1. ročník 
oboru Gastronomie (nástavba) 

V
Ý

ST
A

V
Y

 

Expozice Legiovlak 2. ročník oboru Cestovní ruch 

Výstava Seznamte se: Wiliam Shakespeare 2. ročník oboru Cestovní ruch 

Výstava Betlémů 1. a 3. ročník oboru Kuchař-číšník 

ME v krasobruslení 
3. ročníky oborů Kuchař a Cestovní ruch, 1. 
ročník oboru Gastronomie 

Konference Evropa v digitálním věku 3. ročník oboru Cestovní ruch 

Den Země 1. ročník oboru Cukrář 

Veletrh Dovolená, Lázeňství a Region 1. ročník oboru Cestovní ruch 

Prezentace agentury Junior Talents 
3. ročníky oborů Kuchař a Číšník, 1. ročník 
oboru Gastronomie (nástavba) 

Beseda pracovníků ÚP s budoucími absolventy Závěrečné ročníky všech oborů 

Tabulka 25 

10.2. SOUTĚŽE 

Žáci školy se zúčastnili řady soutěží s různým zaměřením a na různých úrovních. S ohledem na typ 

a zaměření školy převažují ve výčtu odborné soutěže. Potěšující je však skutečnost, že dílčích úspěchů 

jsme dosáhli i ve vědomostních, případně kombinovaných soutěžích. Vyhledávání talentovaných žáků 

a jejich příprava na soutěže je tradiční prioritou školy. Účast na soutěžích je pro žáky i jejich trenéry 

cenným zdrojem zkušeností a informací o nejnovějších trendech v oboru. Ty pak jsou využívány nejen 

v rámci přípravy na další soutěže, ale i v rámci běžné výuky. Podobnější informace o absolvovaných 

soutěžích a umístěních žáků jsou uvedeny v Tabulce 26 na straně 34 – 36. 
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SOUTĚŽE ABSOLVOVANÉ ŽÁKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 

 NÁZEV SOUTĚŽE ÚROVEŇ ÚČASTNÍCI UMÍSTĚNÍ 

O
D

B
O

R
N

É 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

Trophée Bohemia sekt  celostátní 
Eliška Šefčíková, Veronika 
Škorvanová 

účast základním kole 

Mladý sommelier 
2016 

celostátní 
Eliška Šefčíková, Veronika 
Škorvanová, Lucie Neradová 

8., 11., a 12. místo 

Sommeliér Moravy mezinárodní 
Eliška Šefčíková, Veronika 
Škorvanová 

účast v semifinále 

Brněnský vánoční 
pohár 

mezinárodní 

Eliška Šefčíková 
Veronika Škovranová, 
Martina Novotná, 
Kateřina Petříková, SCR1 
 

12., 15., 18. a 27. 
místo 

Mladý původce 2017 
s mezinárodní 
účastí 

Eliška Šefčíková, Veronika 
Škorvanová, Barbora Denková, 
Sára Kmetíková 

1. místo, 5. místo 

Těšínská karafa celostátní 
Kateřina Peterková, Adam 
Havlík, Karel Vaško 

3., 4., 6. místo 

Callebaut Cup celostátní Tereza Nováková účast 

Makro HoReCa 
pětiboj 

celostátní 

David Klimscha, Matěj Malurek, 
Dalibor Solana, Anh Tuan Luong, 
Boris Stankovič, D. Pivková, M. 
Navratová, Šimon Pálka, K. 
Horká, Aneta Stachová, Petr 
Doležel, M. Koczwara, Karel 
Záruba, Eliška Jankovičová, 
Matěj Tofel, M. Ficbauer 

Absolutní vítěz. Makro 

HoReCa pětiboje 

Makro tým Obsluha: 

1. místo 

Barmanská soutěž: 2. 

a 3. místo 

Baristická soutěž: 1. a 

3. místo 

Makro Kuchařský 

pětiboj: 1. a 3. místo 

Adventní kouzlení 
v kuchyni* 

s mezinárodní 
účastí 

David Klimscha, Dalibor Solana, 
Petr Doležel, M.  Koczwara, 
Boris Stankovič, Šimon Pálka, 
Aneta Stachová, K. Horká 

kuchař, číšník 2. místo 

Svačina roku s Rio 
Mare 

celostátní Dalibor Solana účast 

Žatecký cup 2017 celostátní Miroslav Keleš, Matěj Šmahlík účast 

GATROJUNIOR Bidvest 
Cup Brno 

celostátní 
Tereza Nováková, Petr Doležel, 
David Klimscha 

cukrářka 3. místo  

ZLATOVAR CUP 
OPAVA 2017 

celostátní 
Matěj Šmahlík, Tomáš Hoření, 
Miroslav Keleš 

účast 

AHOL CUP 2017 
s mezinárodní 
účastí 

David Klincha, Matěj Malurek, 
Boris Stankovič, Šimon Pálka 
Petr Doležel, Petr Vaněk, 
Nikol Ságnerová 

kuchař 1. místo, 
barman 3. místo 

Gastrofestival Nitra 
2017 

mezinárodní 
David Klimscha, Matěj Malurek, 
Petr Doležel, Aneta Stachová 

kuchař, číšník 3. místo 

Amundsen Cup 
Prostějov 

s mezinárodní 
účastí 

Petr Doležel, Petr Vaněk  účast 

Marlenka Cup  Veronika Malá, Aneta Hráčková  

Birell Cup celostátní Tomáš Hoření 
číšník 1., 2. a 3. – 4. 
místo 

Kocour Cup 
s mezinárodní 
účastí 

Petra Doležel, Martin Koczwara účast 

Číšnický pětiboj celostátní 
Miroslav Keleš, Matěj Šmahlík, 
Tomáš Hoření, Luong Anh Tuan 

3. místo 
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V
ĚD

O
M

O
ST

N
Í PišQworky obvodní 

Čimbora Pavel, Fojtík Lukáš, 
Lemeš Daniel, Polhoš Miroslav, 
Salaj Matěj, Šalaga Jakub, 
Knápek Matěj, Neradová Lucie, 
Grzymková Elen, Bajgerová 
Tereza, Mihalcová Denisa, 
Kučejová Vanessa, 
Oborný Dominik, Sedmík 
Ondřej, Slezáková Vendula 

4., 5., a 6. místo ve 
skupině 

Olympiáda z českého 
jazyka 

okresní 
Pavla Thiebergerová, Barbora 
Denková 

32., 39. místo 

Konverzační soutěž v 
cizích jazycích 

celostátní 
Markéta Jacková, Sabina 
Volkmerová 

2. a 4. místo 

SP
O

R
T

O
V

N
Í 

Přespolní běh okresní 
Dominik Jankovič, Matěj 
Knápek, Jan Garba, Daniel 
Mikoláš 

6. místo 

Florbal okresní 
Janík, Majerník, Rybníček, Keleš, 
Jersenský, Kisza, Jankovič, 
Koczvara, Tofel, Garba, Fojtík 

účast 

Kopaná O pohár 
Josefa Masopusta* 

základní*, 
okresní 

tým 15 žáků školy 
postup do okresního 
kola, pak bez umístění 

Bouldering základní  
Richard Jeřábek, Vladimír 
Bědajánek, Vít Ševčík, Jakub 
Krejčí 

účast 

Volejbal - dívky městské 

Karolína Karásková, Markéta 
Jacková, Kateřina Tellingerová, 
Kristýna Rimmlová, Kateřina 
Slípková, Pavla Thiebergerová, 
tereza Plachká 

2. místo 

Silový čtyřboj pro žáky 
SŠ 

městská*, 
okresní  

Martin Kocwara, Matyáš 
Tofel,Daniel Dombrovský, Lukáš 
Kremzer, Sofie Chromíková, 
Markéta Kvasňáková, Zuzana 
Weselá, Kristyán Čech, Jolana 
Ševčíková, Michaela Rohelová, 
Leona Čurdová, Lukáš Golstein, 
Boris Stankovič, Petr Vaněk, 
Ondřej Suška 

1. a 2. místo dívky-
družstva, 3. místo 
hoši-družsta, 
1. a 2. místo dívky-
jednotlivci, 
3. místo v okresním 
kole 

Mistrovství SŠ ve 
stolním fotbale 

okresní  

Žemba Daniel, Šec 
Matěj,Karafiát Filip, Kohoutek 
Tomáš, 
Peterková Kateřina, 
Šmídová Natálie, 
Zálešák Václav, Bajgerová Tereza 

17., 18, 19., 28. a 29. 
místo, postup děvčat 
na MČR 

Šplh okresní  

Čurdová Leona, Kwasňáková 
Markéta, Weselá Zuzana, 
Chromíková Sofie,Cvešperová 
Anežka, Tofel Matyáš, Jersenský 
Matyáš, Kremzer Lukáš 

dívky 2. místo, hoši 4. 
místo 

Futsal okresní  
D. Jankovič, M. Rybníček, M. 
Šmahlík, D. Martiník, L. Macík, J. 
Garba, O. Berky, M. Knápek 

3. místo ve skupině 

Plavecké závody 
v rámci udržitelnosti 
projektu 
Modernizace, 
rekonstrukce a 
výstavba sportovišť 
vzdělávacích zařízení I 

regionální 

Slezáková Vendula, Prokopová 
Simona, Kocourek Lukáš, Fülöp 
Matěj, Šmídová Natálie,  
Navrkalová Vendula  

3. místo 
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Turnaj v nohejbalu v 
rámci projektu 
„Modernizace, 
rekonstrukce a 
výstavba sportovišť 
vzdělávacích zařízení I 

regionální 

Garba Jan, Šmahlík Matěj, 
Vidlička Daniel, Olšanecký Josef, 
Macháček Jan, Janša Jan, Badura 
Tomáš, Flaschka Jakub, Martínek 
Daniel 

1. a 4. místo 

Plážový volejbal 
smíšených trojic 
nohejbalu v rámci 
projektu 
„Modernizace, 
rekonstrukce a 
výstavba sportovišť 
vzdělávacích zařízení I 

regionální 

Olšanecký , Macháček, Janša, 
Garba, 
Heřmánková, 
Friedelová 
 

2. místo 

Plážová vybíjená 
smíšených družstev 

městská 

Jacková, Denková, Zarabská, 
Adámková, Kmetíková, 
Jersenský, Kisza, 
Tellingerová, Rimmlová 
Kremser, Chromíková 
Macháček, Janša 

3. a 4. místo,  

Přespolní běh okresní 

Šprincová Michaela, Matejzíková 
Veronika, Jehlářová Silvie, 
Peterková Kateřina, Podraza Jiří, 
Holík Adam, Vyležík Daniel 

3. místo 

Tabulka 26 

U soutěží označených* byla Střední škola společného stravování také pořadatelem. 
Pro podporu sportovních aktivit žáků byla také zorganizována řada soutěží v rámci školy: turnaj ve 

futsale, florbale, badmintonu, aerobicu, vánoční skákání přes švihadlo. Tyto soutěže jsou mezi žáky 

velmi oblíbené a v loňském školním roce se jich zúčastnilo cca 140 žáků. 

10.3. ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ŠKOLY 

Škola trvale klade velký důraz na to, aby žákům i pedagogům umožňovala získávání zkušeností 

v zahraničí.  Díky spolupráci se zahraničními partnery získáváme renomé a prestiž a mění se kvalita naší 

spolupráce s rodiči žáků, což považujeme za podmínku úspěšného vzdělávání a důležitý faktor rozvoje 

školy.  

V září 2016 obdržela škola Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 

2017 – 2020 (2016-1-CZ01-KA109-024374). Tento certifikát uznává provozní kapacitu školy řídit vysoce 

kvalitní projekty mobility a uznává vysokou kvalitu předchozích projektů mobility, dlouhodobý závazek 

soustavně zdokonalovat mobilitu a strategický přístup organizace k začleňování mezinárodní mobility 

do svých činností a zavazuje k dodržování dokumentu „Evropská internacionalizační strategie“, včetně 

akčního plánu internacionalizace školy v letech 2017-2021. Při sestavování akčního plánu 

internacionalizační strategie jsme vycházeli z reálných možností školy, akční plán je průběžně 

vyhodnocován. 

Také ve školním roce 2016/2017 jsme navázali na spolupráci z předchozích let. Nadále trvá spolupráce 

školy se střední hotelovou školou LP Theodore Monod, Antony ve Francii. Upevnili jsme naši spolupráci 

s Asociací restaurací Le Beaurivage v Le Burget du Lac ve Francii, hotelovým řetězcem Choice Hotels 

z Irska a německými agenturami Arbeit und Leben a Junior Talents. Díky dobré spolupráci jsme mohli 

realizovat všechny naplánované zahraniční aktivity a umožnit našim žákům, absolventům i pedagogům 

získat pracovní zkušenosti v různých evropských zemích. Celkově bylo v rámci zahraniční spolupráce ve 

školním roce 2016/2017 podpořeno 51 žáků a 11 pedagogů. 
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Pro ilustraci níže uvádíme výčet zahraničních aktivit, které nejsou spojeny s projekty realizovanými 

školou: 

 Ve spolupráci s německou agenturou Junior Talents z Kolína nad Rýnem, jsme zorganizovali 

pracovní stáže pro 5 žáků v Německu. 4 žákyně oboru Služby cestovního ruchu absolvovaly 

v prosinci 2016 měsíční stáž v hotelu Ibis v Drážďanech a 1 žák oboru Kuchař – číšník v září 2016 

stáž v restauraci v saském městě Chemnitz. 

 V období květen – září 2017 proběhla letní stáž pěti žáků v Irsku v hotelu Quality Hotel & Lesuire 

Center v Youghalu), se kterým již spolupracujeme již třetím rokem.   

 5 žáků absolvovalo tříměsíční letní pracovní odbornou stáž ve špičkových zařízeních v oblasti 

Savojského jezera zajišťovanou ve spolupráci s francouzskou Association des Hoteliers, 

Restaurateurs et Cafetiers du Bourget du Lac at de Bourdeau. Tato spolupráce trvá již od roku 2009. 

 1 učitel odborného výcviku absolvoval dvoutýdenní pracovní stáž v hotelu La Datcha ve Francii. 

Podrobnosti o zahraničních aktivitách školy, které jsou realizovány v návaznosti na projektovou 

činnost, jsou vedeny v kapitole 10.4.1. 

10.4. PROJEKTY REALIZOVANÉ ŠKOLOU 

10.4.1. Zahraniční projekty 

V rámci jednoletého projektu Taste of Europe II. 2016-1-CZ01-KA102-022890 programu EU Erasmus+ 

byly zrealizovány 4 zahraniční stáže v délce dvou až čtyř týdnů. Projekt si kladl za cíl zejména napomoci 

zlepšení jazykových kompetencí účastníků. Účastníci stáží byli zařazeni do pracovního procesu 

v kvalitních zahraničních gastronomických a ubytovacích provozovnách, což jim umožnilo získat zcela 

nové odborné kompetence a také se seznámit s kulturou hostitelské země.    

V září 2016 vyjelo na měsíční pracovní odbornou stáž do Rakouska 10 plnoletých žáků z oboru Kuchař-

číšník, Kuchař, Management v gastronomii a Služby cestovního ruchu a 2 pedagogové v pozici 

doprovodných osob (každý pedagog byl přítomen 1 týden), kteří byli přítomni na stáži první a poslední 

týden.  

Tři učitelé odborných předmětů a jeden učitel odborného výcviku absolvovali v září 2016 12 denní 

pracovní stáž ve španělské Málaze.  

V březnu 2017 se zúčastnilo třítýdenní stáže ve Francii v partnerské škole Lyceé Theodore Monod 

v Antony (předměstí Paříže) 6 žáků z oboru Kuchař-číšník, Kuchař, Hotelový a restaurační provoz, 

Cukrář a 2 doprovodné osoby (pedagogové se v průběhu stáže vysřídali).  

V dubnu 2017 absolvovalo měsíční stáž 7 plnoletých žáků z oboru Kuchař, Kuchař-Číšník, Služby 

cestovního v hotelu Quality Hotel & Lesuire Center v Youghalu v Irsku.  

Do aktivit programu ERASMUS+ se v průběhu školního roku 2017/2018 zapojilo celkem 23 žáků, 

4učitelé odborných předmětů, 5 učitelů na pozici doprovodných osob a ředitelka školy v rámci 

monitoringu. 

V listopadu 2016 jsme zajistili čtyřtýdenní pracovní stáže pro 8 žáků naší francouzské partnerské 

organizace - Lyceé Theodore Monod v Antony z Paříže/Antony v rámci projektu v programu Erasmus+ 

(naše škola plní roli přijímající organizace). Studentům jsme kromě odborné praxe v ostravských 

hotelích a restauracích nabídli i bohatý program pro volnočasové aktivity.  

V dubnu 2017 vyjela skupina 12 žáků školy a 2 pedagogové na týdenní výměnnou stáž, kterou škola 

organizuje již od r. 2005 ve spolupráci s německou agenturou Arbeit und Leben. Stáže se účastnili žáci 

všech oborů školy. Cílem těchto stáží je získání poznatků o gastronomii, vzájemné předávání zkušeností 
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z oboru a poznávání kulturních a regionálních zajímavostí v obou zemích. Žáci absolvují společně 

exkurze do různých gastronomických objektů, vaří české i německé menu, navštěvují významná 

kulturní místa v dané zemi a regionu. Projekt je financován z různých zdrojů (Arbeit und Leben, Kinder- 

und Jugendplan des Bundes, Česko-německý fond budoucnosti). 

10.4.2. Další projekty 

PROJEKTY JIŽ V REALIZACI 

NÁZEV PROJEKTU Taste of Europe II. 

OPERAČNÍ PROGRAM/ZDROJ FINANCOVÁNÍ Erasmus+ 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU 2016-1-CZ01-KA102-022890 

ROLE ŠKOLY V PROJEKTU příjemce 

ROZPOČET PROJEKTU 71.379 € 

OBSAH/CÍLE PROJEKTU 

Obsahem projektu je zajištění odborných pracovních 
stáží v zemích EU v délce dvou až čtyř týdnu pro 22 
žáků (stáž v podniku) a 4 učitele odborných předmětů 
a odborného výcviku (profesní rozvoj pracovníků).  
Cílem projektu je zkvalitnění odborné přípravy žáků a 
profesního rozvoje učitelů. 

OBDOBÍ REALIZACE  1. 6. 2016 – 31. 5. 2017 

NÁZEV PROJEKTU Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji 

OPERAČNÍ PROGRAM/ZDROJ FINANCOVÁNÍ OP VVV 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000247 

PŘÍJEMCE  Moravskoslezský kraj 

ROZPOČET PROJEKTU 36 755 894,65Kč 

ROLE ŠKOLY V PROJEKTU Partner  

ROZPOČET PARTNERA 2 646 707,76Kč  

OBSAH/CÍLE PROJEKTU 

Obsahem projektu je realizace vzdělávacích aktivit 
pro pedagogické pracovníky, zaměřených na 
inkluzivní vzdělávání, metodické vedení školy při 
zavádění inkluzivních opatření a vytvoření nových 
platforem pro spolupráci školy s rodiči.  
Cílem je podpora žáků v dosahování školního 
úspěchu, vzdělávání pedagogických pracovníků, 
rozvoj školních poradenských pracovišť 

OBDOBÍ REALIZACE  1. 10. 2016 – 30. 9. 2019 
Tabulka 27a 

 

 

NOVĚ ZAHÁJENÉ PROJEKTY I. 

NÁZEV PROJEKTU Zkvalitnění vzdělávání v SŠSS 

OPERAČNÍ PROGRAM/ZDROJ FINANCOVÁNÍ OP VVV 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006528 

ROLE ŠKOLY V PROJEKTU příjemce 

ROZPOČET PROJEKTU 1 500 698,- Kč 

OBSAH/CÍLE PROJEKTU 

Obsahem projektu je zajištění podmínek pro 
osobnostně profesní rozvoj pedagogů 
prostřednictvím dalšího vzdělávání, s možností 
personální podpory osobami sociálního asistenta 
a školního kariérového poradce. 
Cílem projektu je podporovat rozvoj čtenářské 
gramotnosti, polytechnického vzdělávání, cizích 
jazyků, zkvalitnit vzdělávání u žáků ohrožených 
školním neúspěchem, podporovat společné 
vzdělávání a spolupráci školy se zaměstnavateli. 

OBDOBÍ REALIZACE  1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 
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Tabulka 27b 

10.5. DALŠÍ PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI  

Žáci i zaměstnanci školy se zapojovali do aktivit, které jsou určeny pro širší veřejnost. Zpravidla se 

jednalo o akce, které jsou svojí podstatou svázány se zaměřením školy nebo směřují k poskytnutí 

informací o možnostech vzdělávání ve škole. Jednou z nejoblíbenějších akcí tohoto typu je soutěž 

Čokoládová vařečka (19. ročník), která je určena pro žáky základních škol. Vedle této dlouhodobě 

realizované soutěže si začíná oblibu získávat také mnohem mladší soutěž (v loňském školním roce 

3. ročník) v pletení vánočky, která je doprovodnou akcí Vánočního jarmarku na Krakovské.  Další 

významnou polohou v prezentování školy na veřejnosti je poskytování cateringových služeb, o které je 

díky vysoké kvalitě značný zájem. V průběhu školního roku 2016/2017 pracovníci a žáci školy zajistili 

19 rautů pro 20 – 300 osob, 12x výrobu občerstvení pro 20 – 100 osob, některé i s obsluhou, 2x 

celodenní stravování pro 30 – 90 osob. 

Mezi nejvýznamnější aktivity, kterými se škola prezentovala v loňském roce na veřejnosti, patřily: 

 účast na přehlídce Řemeslo má zlaté dno, pořádané ÚMOb Ostrava-Jih,  

 prezentace žáků na Karnevalu chutí na výstavišti Černá louka (slavnostní tabule, cukrárna), 

 prezentace školy na festivalu OSTRAVOVÁNÍ (slavnostní tabule, prezentace oborů), 

 organizace soutěže Školní jídelna zdravě a chutně (korespondenční kolo a finále), 

 zajištění zasedání hodnotitelské komise MZ ČR k žádostem o udělení značky regionální 

potravina pro rok 2016 v prostoru Gastrocentra školy, 

 realizace degustačních prezentací pro společnost MAKRO, 

 účast žáků na Dni otevřených dveří firmy MAKRO, 

 organizace rekvalifikačních kurzů a zkoušek z profesních kvalifikací, 

 účast na prezentační výstavě Učeň, středoškolák a vysokoškolák na výstavišti Černá louka, 

 organizace dnů otevřených dveří školy, 

 účast na Megakoncertě Rádia Čas,  

 realizace Vánočního jarmarku na Krakovské, 

 účast na charitativní akci Pomozte dětem, 

 účast na charitativní sbírce Moment, 

 dobrovolnická činnost na CZECH OPEN PARA TABLE TENNIS, 

 dobrovolnická činnost na Volleyball World Grand Prix Final Four 2017, 

 účast na prezentační akci kam z 9. třídy pořádané ZŠ Hlučín-Rovniny. 

 

 

 

NOVĚ ZAHÁJENÉ PROJEKTY II. 

NÁZEV PROJEKTU 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 

OPERAČNÍ PROGRAM/ZDROJ FINANCOVÁNÍ The Way to Europe 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU Erasmus+ 

ROLE ŠKOLY V PROJEKTU 2017-1-CZ01-KA116-034896 

ROZPOČET PROJEKTU příjemce 

OBSAH/CÍLE PROJEKTU 76 318€ 

OBDOBÍ REALIZACE  

Obsahem projektu je zajištění odborných pracovních 
stáží v zemích EU v délce dvou až šesti týdnu pro 26 
žáků (stáž v podniku) a 4 učitele (doprovodné osoby).  
Cílem projektu je zvyšování kvality počátečního 
odborného vzdělávání a přípravy žáků.  

 1. 9. 2017 – 30. 9. 2018 
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11. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ 

11.1. ROZVOJOVÝ PROGRAM KVALITA 

Střední škola společného stravování se ve školním roce 2016/2017 tradičně zapojila do rozvojového 

programu KVALITA. V tabulkách 28a, b jsou přehledně uvedeny výsledky testování u oborů a ročníků, 

v nichž bylo testování provedeno. U 3. ročníků byl tentokrát testován pouze obor Cestovní ruch, 

protože do oboru Gastronomie škola v uplynulém roce přijímala po dvouleté přestávce. 

 

1. ROČNÍKY OBORŮ GASTRONOMIE A CESTOVNÍ RUCH 

PŘEDMĚT 

VÝSLEDKY ŠKOLY V RÁMCI 
VŠECH TESTOVANÝCH 

ŠKOL 

VÝSLEDKY ŠKOLY V RÁMCI SKUPINY 
OBORŮ 65 – GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ, 

TURISMUS 

úspěšnost percentil percentil 

Český jazyk 64,8 22 38 

Matematika 30,2 8 54 

Jazyk anglický 73,5 39 77 

Jazyk německý --- --- --- 

     Tabulka 28a 

Dle údajů poskytnutých Společností pro kvalitu školy si škola, vzhledem k předchozímu testování, 

výrazně polepšila v Českém jazyce, velmi výrazně v Anglickém jazyce. V Matematice je rozdíl 

v úspěšnosti hodnocen jako nevýrazný.  

RP KVALITA 3. ROČNÍK OBORU CESTOVNÍ RUCH 

PŘEDMĚT 

VÝSLEDKY ŠKOLY V RÁMCI 
VŠECH TESTOVANÝCH ŠKOL 

VÝSLEDKY ŠKOLY V RÁMCI SKUPINY OBORŮ 
 65 – GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ, TURISMUS 

úspěšnost percentil percentil relativní přírůstek 

Český jazyk 80,8 30 69 2. stupeň (80,8%) 

Matematika  43 4 23 4. stupeň (43%) 

Jazyk anglický 56,6 13 38 4. stupeň (56,6%) 

Jazyk německý --- --- --- --- 

  Tabulka 28b 

Z porovnání výsledků, kterých žáci 3. ročníku oboru Cestovní ruch dosáhli v roce 2017 s výsledky, 

kterých tato třída dosáhla v 1. ročníku, vyplývá, že zatímco v Českém jazyce mají za sebou spíše 

pozitivní změnu v přístupu ke studiu a vykazují výborné až dobré hodnoty relativního přírůstku ve 

srovnání se žáky, kteří měli v 1. ročníku stejné výsledky, v Matematice a Anglickém jazyce je tato změna 

negativní a žáci vykazují nízké hodnoty relativního přírůstku ve srovnání se žáky, kteří měli při vstupním 

testování stejné výsledky jako oni. 

12. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S JINÝMI SUBJEKTY 

Ve školním roce 2015/2016 škola pokračovala ve spolupráci s řadou subjektů, jejichž činnost souvisí se 

zaměřením školy nebo se podílejí na plnění úkolů při výchově a vzdělávání žáků. Největší skupinu 

spolupracujících subjektů tvořily hotely a restaurace z Ostravy a okolí, s nimiž škola spolupracovala při 

zajišťování praktického vyučování žáků. V průběhu školního roku škola aktivně komunikovala 

s představiteli provozoven, zjišťovala, nakolik kompetence žáků získané v teoretickém vyučování 
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splňují představy zaměstnavatelů. Získané poznatky zohledňovala ve školních vzdělávacích 

programech. 

Spolupráce byla rozvíjena také s institucemi, profesními organizacemi a školami podobného zaměření. 

Jednalo se zejména o spolupráci při aplikování nejnovějších odborných poznatků při výuce žáků, 

zajišťování odborných seminářů, kurzů a přednášek, studijních materiálů a v případě spolupráce se 

školami také o výměnu zkušeností. Pedagogové školy se aktivně zapojovali do činnosti profesních 

organizací. 

FIRMY SPOLUPRACUJÍCÍ PŘI ZAJIŠŤENÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ ŽÁKŮ 

POČET FIREM DLOUHODOBĚ SPOLUPRACUJÍCÍ FIRMY 

24 

Hostinské a restaurační provozovny, ve kterých se 
uskutečňuje odborný výcvik žáků oborů Kuchař, 
Číšník, Cukrář (Clarion Congress Hotel Ostrava, 
Imperial Hotel Ostrava, Best Western Hotel 
Vista**** , Městská nemocnice Ostrava, Sanatoria 
Klimkovice, DK Akord Ostrava-Zábřeh, podrobně viz 
Tabulka 3, str. 7) 

17 

Cestovní kanceláře a cestovní agentury, ve kterých 
se uskutečňuje odborná praxe studentů Služeb 
cestovního ruchu (CK ALB, CK Relax Adriatic, CK 
Vítkovice Tou, CK Student Agency, CK Kovotour Plus, 
CK Fischer, IC Klimkovice, podrobně viz Tabulka 4, 
strana 8) 

3 
Ubytovacích zařízení, ve kterých probíhá odborná 
praxe žáků oboru Cestovní ruch (Sanatoria 
Klimkovice, Hotel Jan Maria, Hotel Maria) 

2 
Kongresová a informační centra a další organizace – 
odborná praxe žáků oboru Cestovní ruch (Ostravské 
výstavy – Výstaviště Černá louka, TJ Ostrava)                            

Tabulka 29a 

SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE 
VZDĚLÁVÁNÍ 

 SPOLUPRACUJÍCÍ 
PARTNER 

HLAVNÍ OBLASTI A PŘÍNOSY SPOLUPRÁCE FORMA SPOLUPRÁCE 

P
R

O
FE

SN
Í 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

E
 CBA Odborné vzdělávání učitelů, komisařů Workshopy 

AKC ČR 
Odborné vzdělávání, možnost zapojení do 
juniorského týmu AKC 

Soutěže odbornosti, 
semináře, kurzy 

AČ ČR Odborné vzdělávání 
Soutěže odbornosti, 
semináře, kurzy 

AHR ČR Odborné vzdělávání Semináře, workshopy 

FI
R

M
Y

 Makro Vzdělávací a prezentační akce 
Semináře, kurzy, 
prezentace 

Plzeňský Prazdroj a. s.  Spolupráce při soutěžích odbornosti Soutěže odbornosti 

Jazyková škola Hello Spolupráce při vzdělávání 
Specializované jazykové 
kurzy 

D
A

LŠ
Í P

A
R

TN
EŘ

I  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

ÚMOb Ostrava-Jih 
Prezentace na veřejnosti, granty 
z prostředků města 

Soutěže odbornosti 

Úřad práce Ostrava 
Odborné vzdělávání, prezentace školy na 
veřejnosti, besedy pro budoucí 
absolventy 

Rekvalifikační kurzy, 
brožury pro ZŠ 

Odbory sociálně právní 
ochrany dětí a mládeže 
u jednotlivých 
městských odborů 

Řešení případů rizikového chování 
Písemný a telefonický 
kontakt s kurátory 
sociálních odborů 
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Policie ČR Prevence Přednášky 

Krajská hospodářská 
komora 
Moravskoslezského 
kraje 

Spolupráce při ukončování studia – 
nominování odborníků k ZZ a MZ. 
Vydávání certifikátů HK ČR vynikajícím 
žákům školy – zlepšuje uplatnitelnost 
absolventů na trhu práce, sociální partner 
v mobilitních projektech Erasmus+ 

Účast odborníků HK na 
aktivitách školy, 
vydávání dokumentu 
Europass-Mobilita 
dodatek k osvědčení 

Klokánek Řešení osobních a sociálních problémů Konzultace 

Pedagogicko-
psychologická poradna 

Postup při řešení problémů Konzultace, semináře 

Renarkon Prevence 
Konzultace, akce pro 
žáky, odborné 
poradenství 

Mediační služba ČR 
Dozor nad problémovými (rizikovými) 
žáky 

Konzultace, návštěvy, 
kontroly prospěchu, 
písemný a telefonický 
kontakt 

Tabulka 29b 
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13. KONTROLY 

13.1. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

Ve dnech 24. – 27. 1. 2017 byla ve škole provedena inspekční činnost, jejímž předmětem bylo 

hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou podle školních 

vzdělávacích programů v denní formě vzdělávání v oborech vzdělání 29-54-h/01 Cukrář, 65-51-H/01 

Kuchař-číšník a 65-41-L/01 Gastronomie se zaměřením na odborný výcvik, kontrola dodržování 

právních předpisů a veřejnosprávní kontrola za rok 2016. 

V závěrech Inspekční zprávy byly specifikovány: 

Silné stránky školy 

 aktivní spolupráce s pracovišti fyzických a právnických osob, ve kterých probíhá praktické 

vyučování, 

 nabídka rozšiřujících vzdělávacích aktivit odborného vzdělávání (kurzy, přípravy a účasti na 

soutěžích) a možnost zahraničních pracovních stáží a jazykových kurzů. 

Slabé stránky školy 

 vysoká absence žáků, která negativně ovlivňuje průběh i výsledky vzdělávání,  

 neúčinně nastavená pravidla pro postihování neomluvené absence žáků,  

 nízká účinnost dosud přijatých opatření pro snížení rizikového chování žáků v oblasti docházky 

do školy. 

Doporučení pro zlepšení činnosti školy  

 analyzovat příčiny absence žáků a přijmout účinná opatření spočívající v úpravách školního 

řádu, hodnocení v náhradním termínu apod., 

 změnit organizaci, či místo výuky části odborného výcviku žáků, především 1. ročníku a žáků, 

kteří projevují nespolehlivost v pravidelné docházce do praktického vyučování, 

 omezit častou organizaci odborného výcviku na smluvních pracovištích v sobotu a neděli, 

 zpřesnit vedení dokumentace o průběhu a poskytovaném vzdělávání v odborném výcviku 

jednotlivých žáků, 

 zvýšit motivaci žáků a atraktivitu vzdělávání především v oboru Kuchař-číšník např. formou 

stipendií. 

V rámci kontroly dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontroly bylo při kontrole nejvyššího 

počtu žáků ve skupině na jednoho učitele odborného zjištěno překročení maximálního počtu žáků na 

učitele odborného výcviku pro skupiny třídy CU1 o 1 žáka. Tento nedostatek byl odstraněn v průběhu 

inspekční činnosti přeřazením jednoho žáka třídy CU1 do druhé skupiny, vykonávající odborný výcvik 

pod vedením jiného učitele odborného výcviku ve stejném čase na stejném pracovišti. Další nedostatky 

nebyly zjištěny. 

13.2. VÝSLEDKY DALŠÍCH KONTROL REALIZOVANÝCH VE ŠKOLE 

13.2.1. Kontrola Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje 

2. 3. 2017 byla na škole provedena kontrola KHS MSK. Předmětem kontroly bylo plnění povinností 

stanovených v relevantních legislativních normách. V rámci kontroly bylo zjištěno, že v dávkovači 

mýdla na jednom WC není doplněno mýdlo. Náprava byla provedena okamžitě. Další nedostatky 

nebyly kontrolou zjištěny. 
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13.2.2. Veřejnosprávní kontrola MŠMT 

Ve školním roce 2016/2017 nebyla ve škole provedena ze strany MŠMT. Poslední kontrola byla 

provedena ve školním roce 2015/2016. 

13.2.3. Kontrola zdravotní pojišťovnou 

24. 11. 2016 byla VZP provedena kontrola placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění. 

Předmětem kontroly bylo: 

 dodržování oznamovací povinnosti, 

 stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, 

 dodržování termínů splatnosti pojistného, 

 dodržování ostatních povinností plátců pojistného, 

 zasílání kopií záznamů o pracovních úrazech. 

Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

13.2.4. Kontrola zřizovatelem 

Ve dnech 2. – 11. 11. 2016 proběhla ve škole veřejnosprávní kontrola hospodaření veřejnými 

prostředky ze strany zřizovatele. Předmětem kontroly bylo: 

 vnitřní kontrolní systém organizace, 

 obchodně-závazkové vztahy, 

 doplňková činnost, 

 hospodaření veřejnými prostředky, 

 hospodaření s majetkem organizace a fondem investic, 

 inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2015, 

 personální a mzdová agenda, hospodaření s fondem odměn, 

 produktivní činnost žáků, 

 skladové hospodářství. 

Vyhodnocení výsledků kontroly: 

 Vnitřní kontrolní systém byl vyhodnocen jako nastavený a funkční. Škola byla upozorněna na 

nedostatky v nastavení i praktické realizaci vnitřních kontrolních mechanismů a nutnost 

provádění průběžné aktualizace vnitřních směrnic tak, aby odrážely konkrétní procesy včetně 

osob odpovědných za jejich realizaci. 

 V plnění závazků/pohledávek z uzavřených obchodně-závazkových smluv a jejich promítnutí 

do účetních podkladů nebyly zjištěny nedostatky. Bylo doporučeno zavést jednotnou evidenci 

smluvních vztahů a provádět periodickou revizi již uzavřených smluvních vztahů s ohledem na 

aktualizaci smluv. 

 V rámci kontroly doplňkové činnosti bylo zjištěno, že u některých okruhů doplňkové činnosti 

není správně nastaven systém klíčování nákladů a zpracování kalkulací. Hospodářský výsledek 

za rok 2015 tak nelze považovat za správný. Smlouva o pronájmu tenisového hřiště nesplňuje 

znaky účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti. 

 V oblasti čerpání prostředků z veřejných zdrojů nebyly zjištěny nedostatky. 

 Na vybraném vzorku kontrolovaných dokladů bylo prověřeno, že v roce 2015 organizace při 

tvorbě a čerpání a finančním krytí fondu investic, pořizování, opravách, údržbě i vyřazování 

dlouhodobého majetku postupovala škola v souladu s platnými právními předpisy, pokyny 

zřizovatele i vlastními směrnicemi. Z provedené kontroly vyplynulo doporučení kde zlepšení 

správnosti, věrohodnosti a průkaznosti vedení OE drobného dlouhodobého hmotného 

majetku. 
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 Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2015 u rozvahových účtů byla provedena dle platné 

legislativy. Byla zjištěny nedostatky v provedení inventur u majetku vedeného v podrozvahové 

evidenci – knihy, učebnice. 

 Nastavený systém odměňování byl shledán v souladu s legislativou, ve vykazování mzdových 

nákladů nebyly zjištěny nedostatky. Nastavení organizační struktury v rámci provozně-

ekonomického úseku a školní jídelny bylo shledáno jako neoptimální a nestandardní. 

 V nastavení systému v oblasti produktivní činnosti žáků nebyly shledány nedostatky. 

 V oblasti skladového hospodářství nebyly shledány nedostatky. 

K odstranění nedostatků byla přijata opatření. Jejich plán byl písemně předán vedoucí kontrolní 

skupiny.  

13.2.5. Kontrola statutárním městem Ostrava 

Ve školním roce 2016/2017 nebyla ve škole provedena ze strany SMO. Poslední kontrola byla 

provedena ve školním roce 2012/2013. 

13.2.6. Kontrola Okresní správou sociálního zabezpečení 

13. 10. 2016 byla na škole provedena kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, 

v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti.  

Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

13.2.7. Kontrola Policií České republiky 

23. 5. 2017 byla provedena kontrola pracovníky odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie 

MSK. Kontrolováno bylo: 

 plnění povinností ubytovatele stanovených v platné legislativě, 

 ubytovaní cizinci (soulad jejich pobytu na území ČR s legislativou). 

Kontrola zjistila formální nedostatky (např. chybějící podpis ubytovaného, neuvedení účelu pobytu). 

Nedostatky byly ihned odstraněny. 

13.2.8. Kontrola Hasičským záchranným sborem MSK  

Ve školním roce 2016/2017nebyla provedena kontrola Hasičským záchranným sborem MSK. Poslední 

kontrola byla provedena v červnu 2014. 

13.2.9. Kontrola finančním úřadem 

Ve školním roce 2016/2017 nebyla provedena kontrola Finančním úřadem. Poslední kontrola byla 

provedena v květnu 2005. 

13.2.10. Kontrola Českomoravským odborovým svazem pracovníků ve školství 

Ve školním roce 2016/2017 nebyla provedena kontrola ČMOS. Poslední kontrola byla provedena v září 

2008. 

13.2.11. Kontrola oblastním inspektorátem práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj 

Ve školním roce 2015/2016 nebyla ve škole provedena kontrola Oblastním inspektorátem práce pro 

Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Poslední kontrola byla provedena v lednu 2015. 
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14. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

Informace v této kapitole se vztahují k hospodaření za uzavřený fiskální rok 2016. Podrobné informace 

o hospodaření školy jsou uvedeny ve Zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 

2016, která byla zpracována dle čl. 17, odst. 2 „Zásad“ schválených usnesením Rady kraje. Součástí této 

zprávy jsou informace o hospodaření organizace dle osnovy stanovené odborem školství, mládeže 

a sportu a rozbory hospodaření podle § 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. 

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2016 byla zpracována za období od 

1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 podle platné legislativy a byla projednána na poradách pracovníků školy 30. 

a 31. března 2017. 

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2016 byla projednána Radou školy dne 

1. března 2017. Rada školy podrobně projednala hospodaření školy včetně rozborů hospodaření. 

14.1. ZDROJE FINANCOVÁNÍ A JEJICH VYUŽITÍ 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje stanovil škole podle § 12 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů závazné ukazatele v oblasti přímých nákladů na vzdělávání na základě 

§ 160, zákona č.561/2004 Sb., v platném znění (přímé náklady na vzdělávání). Stanovené závazné 

ukazatele (výše prostředků na platy, výsledek hospodaření, odvod do investičního fondu kraje, limit 

počtu zaměstnanců) byly dodrženy. Rovněž byly vypořádány finanční vztahy se státním rozpočtem 

a rozpočtem MSK. Přidělené finance škola plně využila. Nebyly vyčerpány finanční prostředky z dotace 

pro sociálně znevýhodněné romské žáky středních škol z důvodu nevyužití finančních prostředků žáky. 

Tabulka 31 dokládá zdroje financování (uváděno v tisících Kč).  

ZDROJE FINANCOVÁNÍ 2016 

Příspěvky a dotace MŠMT 36 028,05 

Příspěvky a dotace od zřizovatel 8 812,70 

Neinvestiční projekty  110,78 

Účelový investiční příspěvek do investičního fondu 
(vybudování protihlukové stěny) 

2 500,00 

NAEP – ERASMUS 959,01 

Magistrát města Ostravy 40,00 

Doplňková činnost 3 931,77 

Vlastní zdroje 5 271,36 

Tabulka 31 

14.2. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

Škola dosáhla kladného hospodářského výsledku zejména díky efektivní personální politice, 

ekonomickému chování ve vztahu k provozu školy a díky výnosům z doplňkové činnosti. V hlavní 

činnosti byl hospodářský výsledek vyrovnaný. Škola vykonává doplňkovou činnost v rozsahu určeném 

Zřizovací listinou. Ve školním roce 2016/2017 byl zaznamenán nejvyšší zisk z provádění rekvalifikačních 

kurz, odborných a vzdělávacích kurzů, nejnižších výnosů bylo dosaženo v obchodní činnosti včetně 

zprostředkování. Hospodaření školy bylo ovlivněno také zapojením dalších finančních zdrojů, zejména 

projektů EU a dotací rozpočtu kraje i města. V tabulce 32 jsou přehledně uspořádány náklady, výnosy 

a hospodářský výsledek za rok 2016 v Kč.  
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NÁKLADY 

CELKEM 54 977 979 

Z HLAVNÍ ČINNOSTI 51 221 908 

Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 3 756 071 

VÝNOSY 

CELKEM 55 153 676 

Z HLAVNÍ ČINNOSTI 51 221 908 

Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 3 931 768 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

CELKEM 175 697 

HAVNÍ ČINNOST 0 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST 175 697 

Tabulka 32 

14.3. ZKVALITNĚNÍ MATERIÁLNĚ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 

Ve školním roce 2016/2017 byly provozním úsekem prováděny průběžně práce zaměřené na údržbu 

a drobné opravy majetku, zejména zajištění výmalby stěn, opravy školního nábytku ve třídách, údržba 

zeleně a fotbalového hřiště spolu se zajištěním údržby tartanové dráhy a sportovního víceúčelového 

hřiště, tenisového kurtu, a dále opravy elektroinstalací, opravy spojené s vodovodními instalacemi, 

došlo k odstranění závady zatékající střechy hlavní budovy a následně odstraněno vlhnutí stěn 

v kancelářích, apod. 

Kromě běžných činností bylo v průběhu školního roku realizováno několik rozsáhlejších investičních 

akcí. 

14.3.1. Vybudování vodního díla vrtaná studna 

Po analýze nákladů na údržbu travnatého fotbalového hřiště škola vyhodnotila jako ekonomicky 

přínosné najít vlastní zdroj vody pro závlahu tohoto hřiště. V areálu školy byl nalezen dostatečně 

vydatný vodní zdroj a v průběhu října – listopadu 2016 bylo vybudováno vodní dílo vrtaná studna. 

V návaznosti na tuto stavbu pak bylo dodána a namontována akumulace vody a čerpací stanice 

závlahového systému. Celkově byla vynaložena částka 585 540,62Kč. 

14.3.2. Vybudování protihlukové stěny 

V souvislosti s opakovanými stížnostmi majitelů domků v sousedství školy na zvýšený hluk, který vzniká 

při užívání zrekonstruovaného travnatého fotbalového hřiště a peticí proti užívání hřiště v odpoledních 

hodinách, bylo provedeno měření hladiny hluku, které prokázalo porušení relevantních norem. 

V návaznosti na tuto skutečnost se zřizovatel rozhodl finančně podpořit stavbu protihlukové zdi, 

nového plotu a záchytné sítě proti přelétávajícím míčům. 

Na výstavbu nového plotu, záchytné sítě proti přelétajícím míčům a protihlukové stěny v délce 175m, 

neprůhledného nízko údržbového materiálu, Moravskoslezský kraj-Krajský úřad vyčlenil a na základě 

investičního záměru ev. č. 5424001307 ze dne 20. 1. 2016 schválil na základě usnesení Zastupitelstva 

kraje č. 14/1686 ze dne 17. 12. 2015 finanční prostředky ve výši 2 500 000,00Kč. Finanční prostředky 

byly poskytnuty formou účelového investičního příspěvku do fondu investic. 

Na základě Výzvy k podání nabídek na výběr zhotovitele na akci „Vybudování protihlukové stěny, 

Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095/33“ ze dne 21. 11. 2016 došlo k výběru zhotovitele a po podepsání 

Smlouvy o dílo i k realizaci výstavby protihlukové stěny, a to v dubnu až červnu 2017. Celkové náklady 

na výše uvedenou akci činily včetně vypracování projektové dokumentace, správních poplatků vůči 

stavebnímu úřadu a společnosti, která výstavbu realizovala spolu s prováděným technickým dozorem 

celkem 3 240 718,18Kč. 
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V současné době je prováděno další odborné měření hluku a na základě těchto výsledků budeme dále 

upravovat provozní režim fotbalového hřiště. 

14.3.3. Rekonstrukce elektrických rozvodů 

V roce 2015 byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci elektrických rozvodů tělocvičny, 

multimediální učebny č. 118 a přilehlých prostor, jimiž jsou šatny, sociální zařízení a chodby. 

Důvodem provedení rekonstrukce elektroinstalace a stávajícího osvětlení byl kritický stav stávajících 

svítidel, která neodpovídala platným bezpečnostním, požárním a ani hygienickým normám. 

Elektroinstalace byla přetěžována a velmi často docházelo k výpadkům elektrického proudu. Odbor 

investic a majetku na základě usnesení Zastupitelstva kraje č.2/28 ze dne 22. 12. 2016 investiční záměr 

schválil. 

V rámci akce došlo k výměně svítidel za nová svítidla s LED osvětlením, která disponují lepší svítivostí 

a úspornějším provozem. Z tohoto důvodu byla aktualizována projektová dokumentace v dubnu až 

květnu 2017 a následně po uskutečnění výběrového řízení na zhotovitele akce došlo v červenci až srpnu 

2017 k její realizaci. Celkové náklady na tuto akci činily 1 070 740,50Kč včetně výmalby dotčených 

prostor. 

14.3.4. Výstavba plotu a branky v prostoru staré vrátnice 

Z důvodu havarijního stavu části oplocení areálu školy a branky u vstupu v prostoru tzv. staré vrátnice 

byla v říjnu – prosinci 2016 provedena rekonstrukce obojího provedena rekonstrukce obojího. 

Náklady na tuto akci činily 168 226,30Kč. 

14.3.5. Oprava komunikace v areálu školy 

Za účelem opravy částí komunikací uvnitř areálu školy, která je zatěžována každodenním provozem 

parkujících osobních automobilů, ale i střednětonážních nákladních vozů, jsme se rozhodli pro kvalitní 

opravu komunikace a realizovali jsme opravu středové plochy příjezdové komunikace v areálu školy, 

opravu asfaltové plochy před hlavní budovou a opravu plochy vjezdu na parkoviště u hřiště. Tato akce 

byla realizována v srpnu 2017 s celkovým nákladem ve výši 249 115,01Kč. 

14.3.6. Rekonstrukce pracovny školní asistentky 

V souvislosti se zavedením pozice školního asistenta v rámci projektu Podpora inkluze v 

Moravskoslezském kraji, bylo opraveno sociální zázemí v jedné z učeben, včetně nové sanity, obkladů 

a výmalby prostor. Tato učebna je nyní využívána jako pracovna školní asistentky a je koncipována tak, 

aby mohla být využívána také pro samostudium problémových žáků pod dohledem školní asistentky.  

Celková částka opravy činila 101 748,82Kč. 
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15. DALŠÍ INFORMACE 

15.1. OCENĚNÍ ŠKOLY 

Hospodářská komora České republiky udělila v září 2016 naší škole Čestné uznání za vysokou úroveň 

praktické přípravy žáků. Škola navrhla 19 žáků na ocenění Hospodářskou komorou ČR. Všichni navržení 

žáci splnili podmínky stanového Hospodářskou komorou pro ocenění a v říjnu 2017 jim toto ocenění 

bude slavnostně předáno.  

15.2. OCENĚNÍ ŽÁKŮ ŠKOLY 

Absolventka oboru 65-51-H/01 Kuchař číšník, ŠVP Kuchař Hana Grabková byla v rámci šestého ročníku 

soutěže o nejlepší odborné práce absolventů učebních oborů kterou, vyhlašuje Národní ústav pro 

vzdělávání společně s Hospodářskou komorou ČR oceněna jako autorka nejlepší samostatné odborné 

práce mezi kuchaři se svatebním menu podle středověkých receptur. Celkem bylo v soutěži 

posuzováno 119 SOP. 

Žák Petr Doležel byl vybrán jako jeden z oceněných nejúspěšnějších žáků středních škol 

v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2016/2017 v kategorii JINÉ. Petr je žákem 3. ročníku oboru 

vzdělání Gastronomie, zaměření školního vzdělávacího programu Hotelový a restaurační provoz. Hned 

po nastoupení do školy se zapojil aktivně do zájmové činnosti a to zejména v oblasti barmanství 

a číšnických dovedností. Zúčastňuje se pravidelně soutěží a nejvýznamnějšího úspěchu dosáhl jako člen 

týmu, který v celostátním kole MAKRO HoReCa pětiboje zvítězil a získal titul Top Gastro Tým, sám byl 

vyhodnocen jako nejlepší číšník. Gastronomie není jediným Petrovým koníčkem. Vedle oborových 

aktivit se věnuje také amatérskému divadlu. Přes širokou oblast mimoškolních zájmů je také výborným 

žákem, zúčastňuje odborných kurzů, aktivně se zajímá o vývoj svého oboru a získané poznatky 

kreativně uplatňuje při své práci. Po ukončení Střední školy společného stravování má v plánu 

pokračovat ve studiu na vysoké škole. 

15.3. ČINNOST METODIKŮ IKT 

Ve školním roce 2016/2017 byli na SŠSS pověřeni činností metodiků dva učitelé, a to Ing. Marian Vráblik 

a Mgr. Pavel Viskup, kterým byl v souladu s nařízením vlády 75/2005 Sb. snížen týdenní rozsah přímé 

pedagogické činnosti o 3 a 4 hodiny. 

Největší pozornost metodici v průběhu školního roku věnovali metodické pomoci kolegům při integraci 

IKT do výuky většiny předmětů a koordinaci jejího využití ve vzdělávání. Mgr. Viskup administroval 

výukový portál MOODLE. V roli učitele pracovali s aktivním využíváním IKT a výukových programů 

v předmětech Informatika a Matematika. 

Významnou metodickou podporu metodici poskytovali pedagogickým pracovníkům školy i při práci se 

softwary pro podporu zajištění administrativních úkolů. Zejména při práci s novou verzí operačního 

systému Windows kancelářského software Office všem kolegům, kterým byl instalován.  Vytvořili také 

nové šablony dokumentů používaných ve škole, které jsou k dispozici pro všechny pedagogy školy. 

Šablony zhotovili pomocí programů z balíku MS Office a pomocí programu SAS. Podíleli se rovněž na 

zajištění optimálního provozu informačního systému školy.  

Ing. Vráblik vykonával funkci administrátora systému Microsoft Office 365 pro žáky, vyučující 

a zaměstnance školy zajišťoval správné fungování operačních systémů na žákovských PC, veškerých 

nainstalovaných uživatelských programů, řídícího programu VISION a veškerých výukových programů 
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pro žáky a učitele (celkem 77 PC ve 4 učebnách). V průběhu celého školního roku se věnoval 

odstraňování škodlivých, nevhodných nebo zbytečných programů a souborů a rovněž průběžně 

prováděl aktualizace a údržbu nových operačních systém MS Windows, nových MS Office a veškerých 

nainstalovaných programů na zmiňovaných PC. 

Dále metodici IKT pracovníkům školy doporučovali a koordinovali další vzdělávání v oblasti IKT, 

a nákupy a aktualizace software. 

Kromě plnění úkolů, které byly stanoveny v Plánu práce metodiků IKT metodici aktivně spolupracovali 

při přípravě, organizaci a průběhu všech soutěží pořádaných školou. U těchto soutěží zajišťovali provoz 

výpočetního střediska, foto a video dokumentaci a grafické práce. Na zajištění těchto činností se 

podíleli i při realizaci dalších akcí pořádaných školou. 

Podrobné informace o jejich činnosti jsou uvedeny ve Zprávě o činnosti metodiků IKT IKT, která tvoří 

přílohu č. 2 této výroční zprávy. 

15.4. ČINNOST KOORDINÁTORA ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY 
A OSVĚTY 

Vykonáváním funkce koordinátorky EVVO byla pověřena Mgr. Ing. Kateřina Salamonová. Při své 

činnosti se řídila Metodickým pokynem k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách 

a školských zařízeních ze dne 14. 12. 2001, který vyplývá ze Zákona 123/1998 Sb., o právu na informace 

o životním prostředí a z Usnesení vlády České republiky ze dne 23. 10. 2000 č. 1048, o Státním 

programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice. 

Komplexní a soustavné pojetí EVVO ve výuce bylo zajištěno začleněním ekologických aspektů do 

tematických plánů jednotlivých předmětů. Žáci byli vedeni ke kladnému vztahu k životnímu prostředí, 

vytváření hierarchie životních hodnot, odpovědnosti za své jednání, ohleduplnosti a spolupráci 

v mezilidských vztazích. Environmentální výchova byla úzce spjata se sociální, ekonomickou a kulturní 

oblastí a vedla k pochopení zákonitostí, které tato vzájemná vazba vytváří. 

V rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty byly ve školním roce 2016/2017 realizovány 

aktivity v péči o životní prostředí, které pomáhaly utvářet hierarchii životních hodnot, zvyšovaly 

ekologické vědomí žáků, podněcovaly aktivitu a tvořivost v oblasti vztahu člověka k životnímu 

prostředí.  

V školním roce 2016/2017 škola přistoupila k důslednějšímu třídění odpadu. Ve všech třídách, 

kabinetech, pracovnách i kancelářích byly naistalovány nádoby na třídění plastů, papíru a smíšeného 

komunálního odpadu. Žáci, zaměstnanci i další subjekty v areálu školy byli proškoleni v pravidlech 

třídění odpadu. Ve třídách si navíc žáci vyrobili v hodinách Základů přírodních věd motivační plakátky, 

kterými vyjádřili pozitivní vztah k separaci odpadu a rovněž vyzdobili interiéry tříd. Při zajištění 

kontejnerů škola spolupracovala s OZO Ostrava a se společností Tonda obal. 

Během školního roku byly realizovány projekty 72 hodin pro lidi, přírodu a místo, kde žiješ, Proměňte 

okolí vaší školy, Recyklohraní, i jednodenní akce jako např. Ekologický kongres, exkurze, akce ke Dni 

Země.  

Podrobnější informace o environmentálních aktivitách žáků a zaměstnanců školy jsou uvedeny ve 

zprávě o činnosti koordinátora EVVO, která je přílohou č. 3 této Výroční zprávy. 
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15.5. ČINNOST V OBLASTI ÚVOD DO SVĚTA PRÁCE 

Zařazení tematických celků „úvodu do světa práce“ do školních vzdělávacích programů všech oborů 

vzdělání, vyučovaných na škole je provedeno dle metodického pokynu MŠMT k zařazení učiva „úvodu 

světa práce“ do vzdělávacích programů středních škol č. j. 22067/2000-2. Ve škole byla pověřena 

sledováním dodržování metodického pokynu vyučující ekonomických předmětů Ing. Veronika 

Kristiníková. 

Cílem zařazení učiva „úvod do světa práce“ bylo vybavit žáky znalostmi a kompetencemi, které jim 

pomohou optimálně využít jejich osobnostní a odborné předpoklady pro úspěšné uplatnění na trhu 

práce a pro budování profesní kariéry. 

Jednotlivé tematické celky dané učební osnovou byly zařazeny do všeobecně-vzdělávacích i odborných 

předmětů, které jsou na naší škole vyučovány. Pravidlem se stala vzájemná a úzká spolupráce kolegů 

s vedoucími předmětových komisí při výběru daných tematických celků pro jednotlivé předměty 

a ročníky. 

Také ve školním roce 2016/2017 patřilo mezi významná průřezová témata téma „Člověk a svět práce“. 

Toto téma doplňuje znalosti a dovednosti žáka získané v odborné složce vzdělávání o nejdůležitější 

poznatky a dovednosti nezbytné pro jeho uplatnění ve světě práce. V průběhu vzdělávání byli žáci 

vedeni k samostatné orientaci a přijímání odpovědnosti ve svém budoucím profesionálním životě. 

Již tradičně byly zajišťovány besedy Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání Úřadu 

práce v Ostravě. Ve školním roce 2016/2017 se těchto besed zúčastnilo celkem 7 tříd budoucích 

absolventů naší školy. Besedy byly vedeny pracovníkem Informačního a poradenského střediska přímo 

na naší škole. Žáci se na besedách seznámili se všemi možnostmi svého uplatnění po ukončení studia. 

Byly jim podávány informace jak hledat zaměstnání, jak se zachovat při ztrátě zaměstnání, jak začít 

podnikat, jak se ucházet o další studium či práci v zahraničí. Besedy motivovaly žáky k aktivnímu 

pracovnímu životu a k jejich úspěšné kariéře. 

15.6. TESTOVÁNÍ REALIZACE PÍSEMNÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY NA POČÍTAČI 

Žáci 3. ročníku oboru Cukrář se ve školním roce 2016/2017 zúčastnili již po druhé ověřování realizace 

písemné závěrečné zkoušky na počítači. Testování bylo prováděno v aplikaci informačního systému, 

která byla vyvinuta v rámci projektu Nová závěrečná zkouška 2. Testování se zúčastnilo celkem 17 žáků. 

Součástí testovacího procesu bylo také hodnocení uživatelské přívětivosti aplikace a srozumitelnosti 

pokynů k provádění zkoušky. Hodnotili jak žáci tak vyučující. Vyučující navíc hodnotili otázky 

z odborného hlediska. 

15.7. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 

V souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění byla 

zveřejněna v zákonném termínu Výroční zpráva o poskytování informací za kalendářní rok 2016. Ve 

zprávě jsou uvedeny informace o: 

 počtu podaných žádostí o informace, 

 počtu vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti, 

 počtu podaných odvolání proti rozhodnutí, 

 počtu stížností podaných podle § 16a) uvedeného zákona, 

 další informace vztahující e k uplatňování uvedeného zákona. 
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Výroční zpráva o poskytování informací byla zveřejněna na veřejně přístupném místě ve škole a také 

způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách školy. Celý text zprávy je přílohou 

Výroční zprávy. 

  



 
 

53 
 

16. ZÁVĚR 

Školní rok 2016/2017 probíhal ve znamení výrazných personálních změn z konce roku 2015/2016, 

které s sebou přinesly i změny v organizační struktuře školy a také v některých mechanismech jejího 

chodu. 

Průběžně byly plněny jednak úkoly stanovené v plánu práce pro tento školní rok a jednak aktuální 

úkoly, které vyplynuly z činnosti školy, byly uloženy zřizovatelem, MŠMT, ČŠI nebo byly navázány na 

spolupráci školy z profesními organizacemi, různými instituce či zaměstnavateli. Plnění všech úkolů 

bylo podřízeno hlavní prioritě školy, kterou je zajistit kvalitní vzdělávání pro všechny žáky a připravit je 

na budoucí povolání tak, aby uspěli na trhu práce.   

Bylo realizováno několik dlouhodobě připravovaných investičních akcí. Jejich realizace v důsledku 

přinesla zlepšení podmínek pro realizaci úkolů školy, zároveň však také zvýšila nároky na činnost 

ekonomického a správního úseku. Z personálního hlediska byl tento úsek školy posílen a byla změněna 

jeho organizační struktura tak, aby byla zvýšena efektivita práce. 

Bylo podporováno další vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků.  

Pedagogičtí pracovníci školy směřovali své aktivity, kromě dosažení žádaných výsledků vzdělávání, na 

zlepšení přetrvávajících problémů s vysokou absencí žáků školy. Přes značné vynaložené úsilí 

(podpůrná opatření, individuální výchovné programy, kluby pro rodiče) nebylo v této oblasti dosaženo 

významnějšího pokroku. V závěru školního roku pak byla přijata další opatření (např. nový školní řád), 

která budou základem pro iniciaci změn v postojích žáků ke vzdělávání. V zájmu zlepšení klimatu na 

škole byly rozšířeny adaptační aktivity o cílenou psychologickou přípravu žáků před nástupem na 

pracoviště odborného výcviku. V průběhu školního roku byla pro žáky vytvořena řada příležitostí pro 

získávání zkušeností v zahraničí v rámci stáží a také uplatnění schopností na soutěžích. 

V průběhu roku byly vytvořeny nové webové stránky školy a vybraní pracovníci absolvovali sérii školení 

k realizaci změn v marketingu školy. 

Pokračovala spolupráce školy s profesními sdruženími a subjekty činnými v oblasti gastronomie 

a služeb. Škola se také zapojila do charitativních akcí (Pomozte dětem, dobročinná sbírka ve prospěch 

MOMENT ČR). 

Výrazný pokles počtu žáků ve vyšších ročnících ve spojení s nižším zájmem o vzdělávání v 1. ročnících 

byl důvodem pro snížení počtu zaměstnanců školy v závěru školního roku o čtyři osoby. 

Ze stručné rekapitulace vyplývá, že většinu naplánovaných úkolů se pracovníkům školy podařilo splnit. 

Za úsilí, které pro to vynaložili, jim patří poděkování a přání, aby se stejným nasazením a elánem 

dokázali plnit také úkoly, které před ně postaví školní rok 2017/2018. 

Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou 10. 10. 2017. 

 

 

 

ředitelka školy 

V Ostravě-Hrabůvce 6. 10. 2017 



 
 

54 
 

17. SEZNAM PŘÍLOH 

1. Tabulka DV/DVPP 

2. Tabulka projekty 

3. Přehled výsledků MZ a RP KVALITA 

4. Spolupracující organizace a poskytovaná stipendia 

5. Zpráva z činnosti školního poradenského pracoviště za školní rok 2016/2017 

6. Zpráva o činnosti metodiků IKT za školní rok 2016/2017 

7. Zpráva o činnosti koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty za školní rok 

2016/2017 

8. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016 

9. Ocenění školy a žáků školy 

10. Tiskové zprávy, škola v médiích 

  



 
 

55 
 

17.1. PŘÍLOHA Č. 1 – TABULKA DV/DVPP 

ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ  
A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

ANO Rekvalifikace (získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace) 

ANO Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

NE Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

NE Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění 

NE Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.) 

NE Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany) 

NE Vzdělávání seniorů 

NE Občanské vzdělávání 

NE Čeština pro cizince 

NE Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

ANO Jiné: odborné kurzy Základní Tea Tender kurz, Baristický, Flair Bartending Workshop  
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17.2. PŘÍLOHA Č. 2 – TABULKA PROJEKTY 

PROJEKTY JIŽ V REALIZACI 

NÁZEV PROJEKTU Taste of Europe II. 

OPERAČNÍ PROGRAM/ZDROJ FINANCOVÁNÍ Erasmus+ 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU 2016-1-CZ01-KA102-022890 

ROLE ŠKOLY V PROJEKTU příjemce 

ROZPOČET PROJEKTU 71.379 € 

OBSAH/CÍLE PROJEKTU 

Obsahem projektu je zajištění odborných pracovních 
stáží v zemích EU v délce dvou až čtyř týdnu pro 22 
žáků (stáž v podniku) a 4 učitele odborných předmětů 
a odborného výcviku (profesní rozvoj pracovníků).  
Cílem projektu je zkvalitnění odborné přípravy žáků a 
profesního rozvoje učitelů. 

OBDOBÍ REALIZACE  1. 6. 2016 – 31. 5. 2017 

NÁZEV PROJEKTU Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji 

OPERAČNÍ PROGRAM/ZDROJ FINANCOVÁNÍ OP VVV 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000247 

PŘÍJEMCE  Moravskoslezský kraj 

ROZPOČET PROJEKTU 36 755 894,65Kč 

ROLE ŠKOLY V PROJEKTU Partner  

ROZPOČET PARTNERA 2 646 707,76Kč  

OBSAH/CÍLE PROJEKTU 

Obsahem projektu je realizace vzdělávacích aktivit 
pro pedagogické pracovníky, zaměřených na 
inkluzivní vzdělávání, metodické vedení školy při 
zavádění inkluzivních opatření a vytvoření nových 
platforem pro spolupráci školy s rodiči.  
Cílem je podpora žáků v dosahování školního 
úspěchu, vzdělávání pedagogických pracovníků, 
rozvoj školních poradenských pracovišť 

OBDOBÍ REALIZACE  1. 10. 2016 – 30. 9. 2019 

 

NOVĚ ZAHÁJENÉ PROJEKTY 

NÁZEV PROJEKTU Zkvalitnění vzdělávání v SŠSS 

OPERAČNÍ PROGRAM/ZDROJ FINANCOVÁNÍ OP VVV 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006528 

ROLE ŠKOLY V PROJEKTU příjemce 

ROZPOČET PROJEKTU 1 500 698,- Kč 

OBSAH/CÍLE PROJEKTU 

Obsahem projektu je zajištění podmínek pro 
osobnostně profesní rozvoj pedagogů 
prostřednictvím dalšího vzdělávání, s možností 
personální podpory osobami sociálního asistenta 
a školního kariérového poradce. 
Cílem projektu je podporovat rozvoj čtenářské 
gramotnosti, polytechnického vzdělávání, cizích 
jazyků, zkvalitnit vzdělávání u žáků ohrožených 
školním neúspěchem, podporovat společné 
vzdělávání a spolupráci školy se zaměstnavateli. 

OBDOBÍ REALIZACE  1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 

NÁZEV PROJEKTU The Way to Europe 

OPERAČNÍ PROGRAM/ZDROJ FINANCOVÁNÍ Erasmus+ 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU 2017-1-CZ01-KA116-034896 

ROLE ŠKOLY V PROJEKTU příjemce 
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ROZPOČET PROJEKTU 76 318€ 

OBSAH/CÍLE PROJEKTU 

Obsahem projektu je zajištění odborných pracovních 
stáží v zemích EU v délce dvou až šesti týdnu pro 26 
žáků (stáž v podniku) a 4 učitele (doprovodné osoby).  
Cílem projektu je zvyšování kvality počátečního 
odborného vzdělávání a přípravy žáků.  

OBDOBÍ REALIZACE  1. 9. 2017 – 30. 9. 2018 
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17.3. PŘÍLOHA Č. 3 – PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ A RP KVALITA 

VÝSLEDKY MZ V TERMÍNU JARO 2017 (ŘÁDNÝ TERMÍN) 

ČÁST PŘEDMĚT OBOR 

POČET ŽÁKŮ ÚSPĚŠNĚ VYKONALO 

PRŮMĚR 
přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

SP
O

LE
Č

N
Á

 

Č
ES

K
Ý

 J
A

ZY
K

  

A
 L

IT
ER

A
T

U
R

A
 

65-41-L/51 
Gastronomie 

21 17 12 15 14 3,18 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

24 23 22 23 23 2,73 

A
N

G
LI

C
K

Ý
 

JA
ZY

K
 

65-41-L/51 
Gastronomie 

20 16 12 10 12 2,50 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

24 23 22 23 23 2,18 

N
ĚM

EC
K

Ý
 

JA
ZY

K
 

65-41-L/51 
Gastronomie 

1 1 0 1 1 x 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

0 0 x x x x 

M
A

TE
M

A
TI

K
A

 

65-41-L/51 
Gastronomie 

0 0 x x x x 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

0 0 x x x x 

P
R

O
FI

LO
V

Á
 

O
D

B
O

R
N

É 
P

Ř
ED

M
ĚT

Y
 

65-41-L/51 
Gastronomie 

(písemná 
práce a 

obhajoba) 

21 17 x x 16 2,25 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

(písemná 
práce a 

obhajoba) 

24 23 x x 23 2,3 

EK
O

N
O

M
IC

K
É 

P
Ř

ED
M

ĚT
Y

 65-41-L/51 
Gastronomie 

21 17 x x 16 2,94 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

24 23 x x 23 2,57 
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VÝSLEDKY MZ V TERMÍNU JARO 2017 (NÁHRADNÍ A OPRAVNÝ TERMÍN) 

ČÁST PŘEDMĚT OBOR 
POČET ŽÁKŮ ÚSPĚŠNĚ VYKONALO 

PRŮMĚR 
přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

SP
O

LE
Č

N
Á

 

Č
ES

K
Ý

 J
A

ZY
K

  

A
 L

IT
ER

A
T

U
R

A
 65-41-L/01 

Gastronomie 
0 0 x x x x 

65-41-L/51 
Gastronomie 

1 1 1 x x 4,00 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

2 2 1 1 1 4,00 

A
N

G
LI

C
K

Ý
 

JA
ZY

K
 

65-41-L/01 
Gastronomie 

4 4 0 1 0 x 

65-41-L/51 
Gastronomie 

2 2 1 x 1 3,50 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

2 2 1 1 1 2,00 

N
ĚM

EC
K

Ý
 

JA
ZY

K
 

65-41-L/01 
Gastronomie 

0 0 x x x x 

65-41-L/51 
Gastronomie 

1 1 x 1 x 4,00 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

0 0 x x x x 

M
A

TE
M

A
TI

K
A

 65-41-L/01 
Gastronomie 

1 1 0 x x x 

65-41-L/51 
Gastronomie 

1 1 0 x x x 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

1 1 0 x x x 

P
R

O
FI

LO
V

Á
 

O
D

B
O

R
N

É 
P

Ř
ED

M
ĚT

Y
 

65-41-L/01 
Gastronomie 

(praktická 
zkouška) 

0 0 x x x x 

65-41-L/51 
Gastronomie 

(písemná práce 
a obhajoba) 

0 0 x x x x 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

(písemná práce 
a obhajoba) 

1 1 x x 1 4,00 

EK
O

N
O

M
IC

K
É 

P
Ř

ED
M

ĚT
Y

 65-41-L/01 
Gastronomie 

0 0 x x x x 

65-41-L/51 
Gastronomie 

0 0 x x x x 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

1 1 x x 1 2,00 
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VÝSLEDKY MZ V TERMÍNU PODZIM 2017 (NÁHRADNÍ A OPRAVNÝ TERMÍN) 

ČÁST PŘEDMĚT OBOR 
POČET ŽÁKŮ ÚSPĚŠNĚ VYKONALO 

PRŮMĚR 
přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

SP
O

LE
Č

N
Á

 

Č
ES

K
Ý

 J
A

ZY
K

  

A
 L

IT
ER

A
T

U
R

A
 65-41-L/01 

Gastronomie 
0 0 x x x x 

65-41-L/51 
Gastronomie 

8 6 1 2 0 3,00 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

2 2 1 1 1 3,00 

A
N

G
LI

C
K

Ý
 

JA
ZY

K
 

65-41-L/01 
Gastronomie 

0 0 x x x x 

65-41-L/51 
Gastronomie 

7 6 1 2 0 3,00 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

2 2 2 1 0 4,00 

N
ĚM

EC
K

Ý
 

JA
ZY

K
 

65-41-L/01 
Gastronomie 

0 0 x x x x 

65-41-L/51 
Gastronomie 

1 1 0 x x x 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

0 0 x x x x 

M
A

TE
M

A
TI

K
A

 65-41-L/01 
Gastronomie 

0 0 x x x x 

65-41-L/51 
Gastronomie 

1 0 x x x x 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

0 0 x x x x 

P
R

O
FI

LO
V

Á
 

O
D

B
O

R
N

É 
P

Ř
ED

M
ĚT

Y
 

65-41-L/01 
Gastronomie 

(praktická 
zkouška) 

0 0 x x x x 

65-41-L/51 
Gastronomie 

(písemná práce 
a obhajoba) 

2 0 x x x x 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

(písemná práce 
a obhajoba) 

1 1 x x 0 x 

EK
O

N
O

M
IC

K
É 

P
Ř

ED
M

ĚT
Y

 65-41-L/01 
Gastronomie 

0 0 x x x x 

65-41-L/51 
Gastronomie 

2 0 x x x x 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

1 1 x x 1 2,00 
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CELKOVÉ VÝSLEDKY MZ ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 

OBOR TERMÍN 
JARNÍ TERMÍN PODZIMNÍ TERMÍN 

PROSPĚLO S 
VYZNAMENÁNÍM 

PROSPĚLO NEPROSPĚLO PRŮMĚR 
PROSPĚLO S 

VYZNAMENÁNÍM 
PROSPĚLO NEPROSPĚLO PRŮMĚR 

65-41-L/01 
GASTRONOMIE 

ŘÁDNÝ x x x x x x x x 

OPRAVNÝ 0 0 0 x x x x x 

65-41-L/51 
GASTRONOMIE 

ŘÁDNÝ 0 8 9 2,81 x x x x 

OPRAVNÝ 0 4 1 3,25 0 2 7 2,50 
65-42-M/02 
CESTOVNÍ 
RUCH 

ŘÁDNÝ 1 20 2 2,39 0 0 1 x 

OPRAVNÝ 0 1 3 3,00 0 2 0 3,25 

 

 

RP KVALITA 1. ROČNÍKY OBORŮ GASTRONOMIE A CESTOVNÍ RUCH 

 

VÝSLEDKY ŠKOLY V RÁMCI 
VŠECH TESTOVANÝCH ŠKOL 

VÝSLEDKY ŠKOLY V RÁMCI SKUPINY OBORŮ  
65 – GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ, TURISMUS 

úspěšnost percentil percentil 

Český jazyk 64,8 22 38 

Matematika 30,2 8 54 

Jazyk anglický 73,5 39 77 

Jazyk německý --- --- --- 

      

 

RP KVALITA 3. ROČNÍK OBORU CESTOVNÍ RUCH 

 VÝSLEDKY ŠKOLY V RÁMCI 
VŠECH TESTOVANÝCH ŠKOL 

VÝSLEDKY ŠKOLY V RÁMCI SKUPINY OBORŮ 
 65 – GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ, TURISMUS 

úspěšnost percentil percentil relativní přírustek 

Český jazyk 80,8 30 69 2. stupeň (80,8%) 

Matematika  43 4 23 4. stupeň (43%) 

Jazyk anglický 56,6 13 38 4. stupeň (56,6%) 

Jazyk německý --- --- --- --- 
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17.4. PŘÍLOHA Č. 4 – SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE A POSKYTOVANÁ STIPENDIA 

SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE 
VZDĚLÁVÁNÍ 

 SPOLUPRACUJÍCÍ 
PARTNER 

HLAVNÍ OBLASTI A PŘÍNOSY SPOLUPRÁCE FORMA SPOLUPRÁCE 

P
R

O
FE

SN
Í 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

E
 CBA Odborné vzdělávání učitelů, komisařů Workshopy 

AKC ČR 
Odborné vzdělávání, možnost zapojení do 
juniorského týmu AKC 

Soutěže odbornosti, 
semináře, kurzy 

AČ ČR Odborné vzdělávání 
Soutěže odbornosti, 
semináře, kurzy 

AHR ČR Odborné vzdělávání Semináře, workshopy 

FI
R

M
Y

 Makro Vzdělávací a prezentační akce 
Semináře, kurzy, 
prezentace 

Plzeňský Prazdroj a. s.  Spolupráce při soutěžích odbornosti Soutěže odbornosti 

Jazyková škola Hello Spolupráce při vzdělávání 
Specializované jazykové 
kurzy 

D
A

LŠ
Í P

A
R

TN
EŘ

I 

ÚMOb Ostrava-Jih 
Prezentace na veřejnosti, granty 
z prostředků města 

Soutěže odbornosti 

Úřad práce Ostrava 
Odborné vzdělávání, prezentace školy na 
veřejnosti, besedy pro budoucí 
absolventy 

Rekvalifikační kurzy, 
brožury pro ZŠ 

Odbory sociálně právní 
ochrany dětí a mládeže 
u jednotlivých 
městských odborů 

Řešení případů rizikového chování 
Písemný a telefonický 
kontakt s kurátory 
sociálních odborů 

Policie ČR Prevence Přednášky 

Krajská hospodářská 
komora 
Moravskoslezského 
kraje 

Spolupráce při ukončování studia – 
nominování odborníků k ZZ a MZ. 
Vydávání certifikátů HK ČR vynikajícím 
žákům školy – zlepšuje uplatnitelnost 
absolventů na trhu práce, sociální partner 
v mobilitních projektech Erasmus+ 

Účast odborníků HK na 
aktivitách školy, 
vydávání dokumentu 
Europass-Mobilita 
dodatek k osvědčení 

Klokánek Řešení osobních a sociálních problémů Konzultace 

Pedagogicko-
psychologická poradna 

Postup při řešení problémů Konzultace, semináře 

Renarkon Prevence 
Konzultace, akce pro 
žáky, odborné 
poradenství 

Mediační služba ČR 
Dozor nad problémovými (rizikovými) 
žáky 

Konzultace, návštěvy, 
kontroly prospěchu, 
písemný a telefonický 
kontakt 

 

 

POČET UDĚLENÝCH STIPENDIÍ FIRMY POSKYTUJÍCÍ STIPENDIUM 

0 --- 
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17.5. PŘÍLOHA Č. 5 - ZPRÁVA Z ČINNOSTI ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZA 
ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 

ÚVOD  

Ve školním roce 2016/2017  pokračovalo v činnosti školní poradenské pracoviště (ŠPP) ve kterém 

působila výchovná poradkyně, školní metodička prevence, školní asistentka a školní psycholog (ve 

druhém pololetí proběhly na této pozici dvě personální změny). Členové ŠPP spolupracovali s třídními 

učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky školy. Ve škole byly zajišťovány poradenské služby v rozsahu 

odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy s cílem:  

 předcházet všem formám rizikového chování žáků včetně různých forem šikany a diskriminace; 

 definovat preventivní opatření v případě školní neúspěšnosti žáků;  

 poskytovat péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami; 

 poskytovat konzultace v souvislosti s kariérovým poradenstvím a volbě další vzdělávací cesty; 

 průběžně a dlouhodobě pečovat o žáky s výchovnými a vzdělávacími obtížemi; 

 pracovat na tvorbě příznivého sociálního klimatu ve škole; 

 poskytovat včasnou intervenci při aktuálních problémech jednotlivých žáků i třídních kolektivů; 

 průběžně vyhodnocovat účinnost preventivních programů; 

 poskytovat metodickou pomoc podporu učitelům při použití psychologických a speciálně 

pedagogických postupů; 

 spolupracovat a komunikovat se zákonnými zástupci, s orgány veřejné moci a dalšími 

institucemi zajišťujícími ochranu práv žáků. 

  

Členové ŠPP pracovali v souladu se Školským zákonem ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, 

středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání s účinností od 1. ledna 2005 a s účinnosti od 1. 1. 2017 

do 31. 8. 2017. Při své činnosti uplatňovali vyhlášku č. 197/2016 Sb., kterou se změnila vyhláška 

č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve 

znění pozdějších předpisů  a dále vyhlášku 27/2016 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ve znění pozdějších 

předpisů. Při poskytování poradenských služeb byl kladen důraz na informovaný souhlas jako 

nezbytnou podmínku poskytnutí služby a dále pak na ochranu osobních údajů. Konkrétní úkoly 

pedagogického poradenství byly plněny tak, jak byly stanoveny v plánech činností pro jednotlivé sekce.  

Výchovná poradkyně se realizovala především v oblasti výchovy, vzdělávání a kariérového poradenství, 

soustředila se na posílení motivace žáků ke studiu a k dalšímu vzdělávání. Výchovná poradkyně řídila 

v průběhu školního roku výchovné komise, navrhovala výchovná opatření, poskytovala metodickou 

pomoc učitelům. Kromě toho spravovala agendu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Školní psycholog/psycholožka zajišťoval/a krizovou intervenci pro jednotlivce včetně zvládnutí 

krizových životních situací a jejich následného řešení. Během individuálních konzultací nabízel žákům 

možné techniky učení, svou aktivitu při práci se třídami směřoval k nápravě vzájemných vztahů mezi 

žáky ve třídě. Poskytoval/a metodickou pomoc učitelům. 
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Činnost školní metodičky prevence byla zaměřena na prevenci a projevy výskytu rizikového chování 

u žáků ve škole i při mimoškolní činnosti v souladu s aktivitami poradenského pracoviště. 

Začátkem září 2016 byl vypracován Minimální preventivní program na školní rok 2016/2017. Při jeho 

tvorbě a realizaci se školní metodička řídila dokumenty a Metodickými pokyny MŠMT z oblasti 

prevence rizikového chování dětí a mládeže. Při preventivní činnosti ve škole uplatňovala následující 

strategie a metodické pokyny: 

• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

• Národní strategie primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti resortu 

MŠMT na období 2013–2018. 

• Usnesení vlády ČR č. 1139/2008 k Národní strategii prevence násilí na dětech v České republice 

na období 2008 – 2018. 

• Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období 

2013–2018. 

• Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018. 

• Strategie prevence kriminality na léta 2016 – 2020.  

• Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů 

ve školách a školských zařízeních č. j.: 21291/2010-28, se všemi přílohami. 

• Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních 

č. j. MŠMT 21149/2016.  

• Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, 

prevenci a postihu záškoláctví č. j.: 10 194/2002-14. 

• Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie 

a intolerance,  č. j.: 14 423/1999-22. 

• Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách 

a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, č. j. 37 014/2005. 

• Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, 

č. j.: 14 423/1999-22. 

• Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem (IVýP) v rámci řešení 

rizikového chování žáků čj. MSMT – 43301/2013. 

• Metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, 

Minimální standard bezpečnosti, Č j.: MSMT-1981/2015-1 

• Pravidla prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských 

zařízeních za účelem zajištění jejich bezpečnosti. 

• Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu č. j.: 11 691/2004-24. 

http://www.msmt.cz/file/28077
http://www.msmt.cz/file/28077
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/mas/strategie_prevence_msk.pdf
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/mas/strategie_prevence_msk.pdf
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dodrzovani-pravidel-prevence-vzniku-problemovych-situaci?highlightWords=metodick%C3%A9+doporu%C4%8Den%C3%AD+prevenci+rizikov%C3%A9ho+chov%C3%A1n%C3%AD
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dodrzovani-pravidel-prevence-vzniku-problemovych-situaci?highlightWords=metodick%C3%A9+doporu%C4%8Den%C3%AD+prevenci+rizikov%C3%A9ho+chov%C3%A1n%C3%AD
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• Spolupráce předškolních zařízení škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při 

vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané, 

č. j.: 25 884/2003-24. 

Ve školním roce 2016/2017 bylo hlavním cílem primární prevence snižování projevů rizikového chování 

ve škole i při mimoškolní činnosti žáků. Školní poradenské pracoviště se snažilo vytvářet příznivé školní 

klima, rozvíjet pozitivní vztahy, zlepšovat komunikační dovednosti mezi pedagogy, žáky, vedením školy 

a rodiči žáků tak, aby předcházelo řešení problému záškoláctví, snižovaní nárůstu omluvené 

i neomluvené absence při studiu, snižovaní počtu žáků, kteří předčasně odcházejí z počátečního 

vzdělávání a také snižování výskytu nevhodného, případně agresivního chování žáků ve škole. 

Školní asistentka poskytovala různé druhy pedagogické i nepedagogické podpory žákům při jejich 

vzdělávání, především žákům z marginalizovaných skupin. Konzultovala postupy přípravy žáků do 

vyučování či překovávání bariér vyplývajících z odlišných kulturních podmínek a z ekonomicky 

znevýhodněného prostředí nebo při jednání s úřady v krizových situacích. Spravovala evidenci žáků 

s potřebou podpůrných opatření, poskytovala metodickou a administrativní pomoc učitelům. 

Snahou školního poradenského pracoviště bylo zapojit do problematiky prevence celý pedagogický 

sbor. Školní poradenské pracoviště rozvíjelo spolupráci a pozitivní vztahy se žáky, učiteli i zákonnými 

zástupci. Součástí primární prevence bylo navázání kontaktu a spolupráce s rodiči žáků tříd prvního 

ročníku. Na úvodních třídních schůzkách ihned na počátku školního roku byli rodiče seznámeni s náplní 

činnosti školního poradenského pracoviště. Byly jim sděleny konkrétní kompetence a konzultační 

hodiny a forma navázání kontaktu a spolupráce s pracovníky školního poradenského pracoviště i mimo 

dobu konzultačních hodin. Zákonní zástupci byli seznámeni s riziky, které mohou ohrožovat jejich děti, 

byli ujištěni o případné pomoci školy rodičům. Spolupráce zákonných zástupců a školy byla rozvíjena 

kromě individuálních konzultací a pohovorů se členy školního pracoviště také formou pohovorů 

s třídními učiteli v době třídních schůzek, popř. na výzvu třídního učitele. Se členy pedagogického sboru 

se zákonní zástupci setkávali na pravidelných Klubech pro rodiče, gastronomických soutěžích 

a výstavách pořádaných školou, během Dnů otevřených dveří nebo při praktické části závěrečných 

a maturitních zkoušek. 

Stále přetrvává trend, že se v posledních letech mění věková struktura našich žáků. V prvních ročnících 

přibývají plnoletí žáci a věkový rozdíl žáků v jedné třídě se zvětšuje. Plnoletí žáci jsou buď žáci, kteří 

neuspěli u maturit na jiné střední škole nebo na první střední škole uspěli a získali výuční list či maturitní 

vysvědčení, ale využívají možnosti našeho školského systému a rozšiřují si kvalifikaci, popř. z různých 

důvodů nechtějí (neumí, nemohou, nechtějí) nastoupit do zaměstnání a zařadit se na trh práce. 

Mnohdy tito žáci vykazují vysokou omluvenou i neomluvenou absenci. Další problematickou skupinou 

jsou „putující žáci“, kteří přecházejí z jedné střední školy a oboru na druhý a ani jeden nemají zájem 

dokončit. Jsou na naší škole z důvodů, které nemají nic společného se zájmem o obor a touhou 

po vyučení. Bohužel jsou tito žáci ostatními vnímáni zpočátku jako „experti na studium“ a dokáží 

výrazně ovlivnit atmosféru ve třídě negativním směrem. Zároveň se v průběhu roku mění dynamika 

a klima třídy v důsledku předčasných odchodů žáků ze vzdělávání a nově nastoupivších žáků. 

Problémem je i to, že na H - učební obory se hlásí a jsou přijati žáci, kteří sice splnili povinnou školní 

docházku, ale vyšli ze 7. nebo 8. třídy. Jejich pracovní návyky a míra znalostí pak dělají výuku velmi 

obtížnou. V tomto případě však nelze generalizovat, i mezi těmito žáky se najdou tací, kteří se úspěšně 

adaptují na středoškolské prostředí a vykazují dobré výsledky v teoretické i praktické výuce. 
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Abychom eliminovali předčasné odchody žáků z počátečního vzdělávání, proběhla v úvodu školního 

roku depistáž napříč všemi třídami. Podle předem určených kritérií třídní učitelé označili žáky, kteří 

dosahovali v minulých letech podprůměrný prospěch, vysokou omluvenou i neomluvenou absenci, 

opakovali ročník, základní školu ukončili 7. nebo 8. třídou atp. Tito žáci byli sledováni a byla jim 

poskytnuta přímá podpora ve formě individualizované výuky. Na počátku školního roku škola evidovala 

celkem 49 žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními v 1. stupni z důvodu odlišných životních 

podmínek nebo odlišného kulturního prostředí (včetně žáků z dětských domovů, v pěstounské péči, 

v péči výchovných ústavů). V následujících měsících školního roku byla přijímána konkrétní intervenční 

vzdělávací a výchovná opatření (byly zpracovány plány pedagogické podpory, individuální výchovné 

programy). Výše zmiňovaným žákům bylo také určeno doučování v českém jazyce, anglickém jazyce 

a v odborných předmětech. Součástí doučování odborných předmětů byla i laboratorní cvičení. 

Zároveň jim bylo nabídnuto vzdělávání v kroužku Čtenářské gramotnosti a kroužku Finanční 

gramotnosti. 

KONZULTAČNÍ A METODICKÁ ČINNOST, POHOVORY, VÝCHOVNÉ KOMISE 

Ve školním roce 2016/2017 byly vedeny pracovníky školního poradenského pracoviště pohovory se 

žáky a jejich zákonnými zástupci nebo individuálně. Škála důvodů byla různorodá. 

Školní psycholog 

V tomto školním roce došlo z objektivních příčin na pozici školního psychologa k výrazným personálním 

obměnám, na pracovišti psychologa se vystřídali 3 pracovníci. Práce školního psychologa na střední 

škole s praktickým vzdělávacím zaměřením není možná bez koordinované součinnosti s pedagogickými 

pracovníky (ať už učiteli všeobecně vzdělávacích předmětů, učiteli odborných předmětů či učiteli 

odborného výcviku), která se na SŠSS daří.  

Základem činnosti psychologa byly aktivity směřované k utváření dobrých vztahů ve třídách, celkem 

proběhlo 7 intervencí, jedna třída byla podrobněji diagnostikována sociometricko – ratingovou 

metodou, ve 12 případech proběhla krizová intervence po konfliktech ve třídě, některé z nich 

pokračovaly prací s jednotlivými účastníky konfliktu nebo se třídou. 

Celkem se poradensky pracovalo s 32 žáky, někteří chodili opakovaně, paleta problémů byla od potíží 

s učením po osobní a vztahové problémy, potíže s nedostatečnou motivací, absencí. V 8 případech byli 

k řešení přizváni i rodiče, v několika případech proběhla konzultace telefonicky. 

Potíže se žáky byly pravidelně probírány s třídními učiteli, samozřejmě se zachováním mlčenlivosti 

a formou konzultací jsme hledali možnosti, jak zlepšit postavení žáků ve třídě anebo jak je motivovat 

k dalšímu vzdělávání. 

Jako klíčová se jevila koordinace postupu v rámci Školního poradenského pracoviště s výchovnou 

poradkyní a školní metodičkou prevence – tento společný koordinovaný postup zaručil dostatečně 

kvalitní zvládnutí celého procesu zejména výchovných problémů s žáky a umožnil diferencovat přístup 

podle povahy daného problému, a tím pádem zvolit optimální řešení vždy individualizované pro daný 

konkrétní případ. 

Procentuální vyjádření poměru rozložení poskytovaných poradenských služeb školního psychologa: 

 diagnostická činnost: 20%  

 intervenční činnost 60%  
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 metodická činnost 10%  

 ostatní, jiné činnosti: 10% - intervence do vztahů v rodině, konzultace s rodiči. 

 Při řešení vztahových problémů byla používaná metoda ICL – interpersonální diagnostiky, 

Piers-Harris - dotazník sebepojetí dětí a adolescentů, DVP – dotazník volby povolání 

a plánování profesní kariéry a SPIDO-MS2.  

Školní metodička prevence 

Ve školním roce 2016/2017 bylo školní metodičkou vedeno 56 evidovaných pohovorů týkajících se 

porušení školního řádu v oblasti projevů rizikového chování. Bylo řešeno 12 případů nevhodného 

chování žáků v třídním kolektivu, z toho 4 případy s podezřením na šikanu. Pohovory bylo zjištěno, že 

se jedná o porušení školního řádu v oblasti slušného chování. V jednom případě fyzické napadení, které 

neproběhlo na půdě školy, ale bylo zaviněno žáky naší školy, šetřila Policie ČR Ostrava-Zábřeh. Bohužel 

musíme konstatovat, že se i v tomto školním roce opakovaly projevy vulgárního a agresivního chování 

žáků. Třídní učitelé často řešili nevhodné chování žáků (slovní napadení, zvýšenou agresivitu, 

nerespektování pravidel slušného chování, vulgární vyjadřování, neochotu dodržovat pravidla ŠŘ). 

Případy agresivního chování byly řešeny při individuálním pohovoru žáka s třídním učitelem a školní 

metodičkou prevence, v závažnějších případech byli k jednání pozváni i zákonní zástupci. Při 

opakovaném porušení školního řádu školní metodička doporučila přestupek řešit výchovnou komisí. 

Školní metodička řešila 11 případů zneužití návykové látky - marihuany. Šetřením se potvrdilo užití 

marihuany žáky ve škole v osmi případech. Porušení školního řádu bylo řešeno s třídními učiteli 

a  žákům byl snížen stupeň z chování. Současně bylo porušení školního řádu oznámeno zákonnému 

zástupci a žákům byla nabídnutá pomoc školního poradenského pracoviště i pomoc odborných 

institucí. Školní metodička řešila dva případy porušení školního řádu - ničení školního majetku. 

V minulém školním roce nebylo šetřeno zneužití alkoholu ve škole. V souvislosti s vulgárním chováním 

bylo ve třech případech řešeno zneužití různých sociálních sítí. Metodička prevence řešila problémy 

žáků, které byly osobního charakteru, v některých případech doporučila návštěvu školního psychologa. 

Porušení školního řádu v oblasti prevence byla řešena domluvou, pohovorem, ale také udělením 

výchovných opatření. 

Výchovná poradkyně 

V průběhu školního roku se uskutečnily výchovné komise s 32 žáky, s některými opakovaně.  U šesti 

žáků bylo zahájeno správní řízení ve věci podmíněného vyloučení nebo vyloučení ze školy bez svolání 

výchovné komise vzhledem k závažnému zaviněnému porušení školního řádu. Počet žáků, kteří byli 

pozváni na výchovné komise, se každoročně mění (oproti minulému školnímu roku o 4 žáky méně). 

Tato oscilace však nevypovídá o zlepšení či zhoršení chování a docházky žáků. Četnost jednání třídních 

učitelů s problémovými žáky a jejich zákonnými zástupci výchovná poradkyně běžně neeviduje. Prvotní 

řešení záškoláctví a přestupků proti školnímu řádu je v kompetenci třídních učitelů, popř. učitelů 

odborného výcviku, kteří rozhodnou o zpracování Individuálního výchovného programu pro daného 

žáka. Souvislá neomluvená absence byla řešena Oznámením o neomluvené absenci, mnozí žáci na 

Oznámení nereagovali a předčasně zanechali studia. Školní poradenské pracoviště pak nemělo 

možnost s problémovými žáky pracovat. Tato Oznámení byla napsána a odeslána třídními učiteli. 

Oznámení byla průběžně zakládána do agendy VP a při svolání výchovné komise byl počet Oznámení 

uváděn v zápisu z VK. V kontaktu se sociálními kurátory a pracovníky odborů sociální a právní ochrany 

dětí a mládeže příslušných městských obvodů byli v průběhu roku především třídní učitelé a školní 

asistentka.  



 
 

68 
 

Nejčastější důvody svolání výchovných komisí (příp. udělení výchovného opatření): 

 neomluvená absence (70% řešených případů, u poloviny žáků se neomluvená absence pojí 

s ostatními rizikovými projevy chování), 

 chování žáků ve výuce (nezájem o výuku, nerespektování pokynů vyučujících, hlasité výkřiky 

a bavení, nenošení pomůcek, používání mobilního telefonu ve výuce), 

 opakované a kumulované porušování pravidel školního řádu (neomluvená absence, nevhodné 

chování ve výuce, kouření v areálu školy), 

 nevhodné a vulgární chování k vyučujícím, projevy neúcty, 

 nevhodné chování a vulgární vyjadřování ve škole a na pracovišti odborného výcviku, 

 projevy agresivního chování ke spolužákům, 

 šikana, kyberšikana,  

 kouření v prostorách školy nebo na odborném výcviku, 

 zneužití návykové látky (marihuana) v průběhu vyučování nebo před vyučováním, 

 krádeže, podvodné jednání, vandalismus. 

Závěry jednání výchovných komisí a přijatá výchovná opatření byla různá. Ve 13 případech bylo 

výchovnou komisí nebo na základě nesplnění Individuálního výchovného programu navrženo 

a následně zahájeno správní řízení ve věci podmíněného vyloučení žáka ze školy. Ostatní jednání 

výchovných komisí končila návrhem na snížený stupeň z chování na konci klasifikačního období, 

návrhem na důtku ředitele školy nebo třídního učitele, popřípadě domluvou. 

Během školního roku se vyskytly 3 případy, kdy žáci vyfotili během vyučovací hodiny na mobilní telefon 

vyučující, fotografie umístili na FCB a jeho počínání ve třídě hrubým a urážlivým způsobem 

komentovali. Během šetření a při jednání výchovných komisí vyplynulo, že si tito žáci neuvědomovali 

závažnost svého počínání a vyučujícímu se omluvili. 

Bohužel, i přes veškerou snahu pracovníků školního poradenského pracoviště a ostatních 

pedagogických pracovníků, se zatím nedařilo účelně bojovat se záškoláctvím žáků. Nebyla účinná ani 

strategie postupu pro eliminaci záškoláctví. Základem strategie je důsledná kontrola a evidence 

docházky žáků, včasná informovanost třídních učitelů o absenci žáka na pracovišti odborného výcviku 

a následné oznámení neomluvené nepřítomnosti příslušnému odboru sociálně právní ochrany dětí 

a mládeže. 

Východisko z této situace nevidíme pouze v represivních opatřeních, ale především v efektivnější 

motivaci žáků ke studiu prostřednictvím účelně zvolených postupů ve vzdělávání, které odpovídají 

individuálním možnostem žáků. Jednou z dalších možných cest ke zlepšení situace v oblasti výskytu 

rizikového chování žáků je důslednost učitelů při vyžadování dodržování pravidel nově vydaného 

školního řádu a příprava žáků prvního ročníku na vstup a adaptaci do prostředí reálných provozoven 

odborného výcviku. Stejně jako v minulém školním roce navrhujeme, aby třídní učitelé aktivněji 

zjišťovali příčiny vysoké omluvené i neomluvené nepřítomnosti svých žáků, a to dříve, než je svolána 

výchovná komise. Role třídního učitele je nezastupitelná při včasné detekci problematické třídní 

atmosféry. Zpočátku to bývají dva až čtyři jedinci, ke kterým se však postupně přidávají další. Ostatní 

(intaktní) žáci, kteří se chtějí vzdělávat, se stáhnou, aby na sebe neupozorňovali, a v celé třídě vznikne 

klima, ve kterém se velmi obtížně učí a zbytečně vyčerpává všechny vyučující. Stejně je role třídního 

učitele nezastupitelná pro kontakt se zákonnými zástupci. Další oblastí, kde je nutná intervence, je 

pohyb žáků na sociálních sítích a nedodržování základních bezpečnostních pravidel. 
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Školní asistentka 

V průběhu roku spolupracovala jak s třídními učiteli, tak se samotnými žáky. Na základě podkladů 

učitelů zpracovávala zprávy o žácích pro OSPOD, Policii ČR apod.: 

 45 zpráv pro OSPOD 

   6 zpráv pro okresní a krajský soud 

   4 zprávy pro Policii ČR 

   1 zpráva pro psychiatrickou léčebnu 

Účastnila se 55 jednání společně s třídními učiteli a zákonnými zástupci žáků, která se týkala projednání 

návrhů přijatých podpůrných opatření či jejich vyhodnocení. Spolu s metodičkou prevence byla 

přítomna průběhu 45 pohovorů s žáky při řešení jejich rizikového chování, absence, rodinných 

a kázeňských problémů. 

Samostatně řešila dlouhodobé problémy žáků v souvislosti s jejich zdravotním stavem (ADHD, 

diabetes), sociální situací, hledala možnosti přechodného bydlení či těmto žákům zprostředkovala 

kontakt s příslušnými úřady (15 dlouhodobě sledovaných žáků).  

Během celého školního roku spravovala a aktualizovala databáze, soubory a seznamy podle požadavků 

vedení školy a školního poradenského pracoviště (databáze žáků s odlišnými kulturními a životními 

podmínkami, seznamy pro doučování žáků, seznamy nehodnocených a neprospívajících žáků, 

databáze PLPP, IVýP apod.). Dále ověřovala možnosti spolupráce s neziskovými organizacemi pro 

potřeby školy. 

SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI 

Při zjišťování aktuálního stavu u problémových žáků během přípravy na jednání s rodiči a žáky jsme 

využívali možnosti spolupráce s dorostovými i odbornými lékaři, sociálními kurátory, pracovníky 

odborů sociální a právní ochrany dětí a mládeže příslušných obvodů, s dětskými domovy a výchovným 

či diagnostickým ústavem, Domy na půli cesty a dalšími institucemi a neziskovými organizacemi, které 

zajišťují péči o zdravotně i sociálně znevýhodněné žáky, především s Jekhetane o.p.s. Dále jsme 

spolupracovali s Pedagogicko – psychologickou poradnou v Ostravě – Zábřehu a v Porubě, s Policií ČR 

a institucemi, které poskytují pomoc v krizových situacích. 

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 

Ve školním roce 2016/2017 byla již od září věnována pozornost kariérovému poradenství. Tento termín 

byl zvolen v souvislosti s tréninkovým termínem Národně srovnávacích zkoušek. Cílem bylo včas 

informovat zájemce, aby se mohli na zkoušky odpovědně připravit. Žáci posledních ročníků byli 

seznámeni s obsahem a významem NSZ, byli informováni o příslušných webových stránkách. 

V průběhu celého školního roku měli tito žáci při výběru a přihlašování na vysoké nebo vyšší odborné 

školy možnost osobní konzultace s výchovnou poradkyní, čehož v loňském roce příliš nevyužívali. Na 

žákovské nástěnce byly zveřejňovány inzerce na služby vzdělávacích středisek a agentur, které nabízely 

přípravu k přijímacím zkouškám i ke společné části maturitní zkoušky. Většina žáků, kteří se ke studiu 

na VŠ hlásila, byla z oboru Služby cestovního ruchu. Absolventi oboru vzdělání Management 

v gastronomii neprojevili zájem o další studium vůbec. Někteří z nich využili možnost absolvování 

zahraničních stáží (Irsko, Francie), kterou jim škola zprostředkovala. 
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Mezi žáky, kteří projevili zájem o další vzdělávání, převládal opět zájem o Slezskou univerzitu v Opavě, 

Vysokou školy báňskou v Ostravě, stejně tak i o studium na Ostravské univerzitě. Žáci si většinou 

vybírali obory příbuzné s oborem v počátečním vzdělávání (cestovní ruch a turismus, montánní 

turismus, environmentalistika), ale někteří byli úspěšní i v jiných oborech. 

TÉMATA PRIMÁRNÍ PREVENCE VE VÝUCE 

Témata primární prevence byla začleněna do vyučovacích hodin všeobecně vzdělávacích i odborných 

předmětů vycházejících ze ŠVP, byla využita při odborné výuce praktickým dovednostem, ale také byla 

uplatňována při mimoškolních aktivitách v průběhu celého školního roku. 

V předmětech Občanský základ, Společenskovědní základ, Dějepis, Jazyk český a literatura, Tělesná 

výchova, Komunikace ve službách, Ekonomika, Potraviny a výživa, Dějiny kultury byly nastoleny 

a řešeny otázky, které souvisejí s projevy rizikového chování u dětí a mládeže nejen ve škole. 

Pedagogové se ve vyučovacích hodinách zabývali problematikou dobrých vztahů v kolektivu, 

předcházením konfliktům, případně jejich řešení, učili žáky správně komunikovat. Společně se žáky 

řešili otázky závislostí, šikany, rasismu a diskriminace, agresivity, záškoláctví, vandalismu a multimédií. 

Vyučující ve výuce využívali tradiční i netradiční metody práce. Pro úplný přehled je uvedeno zařazení 

preventivních témat v jednotlivých předmětech a ročnících: 

 Péče o zdraví      1. ročník OZ, SVZ, TV 

 Vliv prostředí na člověka    1. ročník OZ, SVZ, KS, D 

 Životní styl      1. ročník OZ, KS, SVZ 

 Mezilidské vztahy     1. 2. ročník OZ, KS, SVZ  

 Sebepoznání a sebevýchova    1. ročník OZ, KS, SVZ   

 Potřeby a jejich uspokojování, sociální status  1., 2. ročník KS, Ek, SVZ 

 Pracovní výkon, zátěž a regenerace   2., 3. ročník OZ, Ek, TV     

 Kvalifikace, rekvalifikace, celoživotní učení  3. ročník Ek, OZ, SVZ 

 Pozitivní využití volného času    1., 2. ročník OZ, KS, PV, SVZ 

 Kultura a znaky kultury     1., 2. ročník OZ, SVZ, D, DK, JČ 

 Politické ideologie     1., 2. ročník OZ, SVZ, D 

 Multikulturní výchova     1., 2. ročník OZ, SVZ, D 

 Projevy rasismu a xenofobie    2. ročník OZ,SVZ 

 Závislosti a jejich vliv na destrukci osobnosti  1. ročník OZ, SVZ, KS, PV 

 Kriminalita mládeže     1. ročník OZ, SVZ 

 Mediální výchova     1. ročník OZ, SVZ 

Vyučující aktivně zařadili problematiku rizikového chování do svých vyučovacích předmětů a svými 

nápady poskytli žákům spoustu zajímavých informací z oblasti prevence. 

PÉČE O ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 

Ve školním roce 2016/2017 byla v souvislosti s novelou školského zákona a příslušnými vyhláškami 

věnována zvýšená péče o žáky se SVP. Se zavedením inkluzivního vzdělávání škola zpracovala Plán 

inkluze Střední školy společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace. Při 

sestavování plánu vycházela z reálných východisek a vlastní připravenosti, byla identifikována rizika při 

zavádění změn. Byly stanoveny vize a cíle v oblasti inkluze a vypracován prováděcí plán, který je 

průběžně vyhodnocován. 



 
 

71 
 

Pracovníci školního poradenského pracoviště, třídní učitelé i vyučující konkrétních předmětů se při 

poskytování péče žákům se SVP řídí pokyny ředitelky školy, které vyhází ze ŠZ. Škola má tedy 

vypracovanou jasnou a srozumitelnou logistiku postupu poskytování péče od přímé podpory žákům až 

po vyhodnocování PLPP.  V průběhu školního roku bylo ve škole evidováno 11 žáků s přiznanými 

podpůrnými opatřeními z důvodu zdravotního postižení a znevýhodnění, kterým byla poskytována 

podpůrná opatření v 1. stupni. Dva žáci byli na základě doporučení ŠPZ zařazeni do 2. stupně 

podpůrných opatření (bez IVP). Péče o tyto žáky byla konzultována s pracovníky pedagogicko 

psychologické poradny v Ostravě nebo speciálními pedagogickými centry v Ostravě, Frýdku Místku 

a Opavě. Na počátku školního roku škola evidovala celkem 49 žáků s přiznanými podpůrnými 

opatřeními v I. stupni z důvodu odlišných životních podmínek nebo odlišného kulturního prostředí. Byli 

to žáci z dětských domovů, v pěstounské péči, v péči výchovných ústavů, žáci, kteří absolvovali 

povinnou devítiletou školní docházku, ale vyšli ze 7. a 8. třídy základní školy, opakují ročník nebo po 

celou dobu studia vykazují silně podprůměrný prospěch. Těmto žákům byla poskytnuta přímá podpora 

ve formě individualizované výuky. Po analýze výsledků klasifikační porady byla u těchto žáků přijata 

konkrétní intervenční vzdělávací opatření, u 15 z nich byl vypracován PLPP. Výše zmiňovaným žákům 

bylo také určeno doučování v českém a anglickém jazyce a v odborných předmětech. Součástí 

doučování odborných předmětů byla i laboratorní cvičení. Zároveň jim bylo nabídnuto vzdělávání 

v kroužku Čtenářské gramotnosti a kroužku Finanční gramotnosti. 

Dále škola poskytovala žákům motivovaným ke vzdělávání nebo žákům vykazujícím vysokou úroveň 

manuálních nebo sociálních dovedností podpůrná opatření k rozvoji nadání nad rámec vyhlášky: 

 možnost zapojení se to školních soutěžních týmů v různých oblastech vzdělávání (odborné, 

jazykové, sportovní soutěže); 

 možnost zapojení se do projektové činnosti školy; 

 možnost odborných zahraničních stáží. 

Cílem ŠPP bylo všem žákům s potřebou podpůrných opatření pomoci co nejefektivněji, proto je tato 

problematika ošetřena osobní účastí VP na předmětových komisích jednotlivých předmětů, kde je 

členům PK předkládán aktualizovaný seznam evidovaných žáků a koordinovány postupy při jejich 

vyučování a hodnocení. Ve školním roce 2016/2017 byl seznam žáků včetně doporučených postupů 

aktualizován dle potřeby. 

Na základě výsledků čtvrtletních a klasifikačních porad, či aktuálně dle potřeby byla poskytována péče 

i dalším žákům, kteří vykazovali nedostatečné výsledky ve vzdělávání (přímá podpora prostřednictvím 

individualizace výuky, PLPP, IVýP). V případě, že příčinou nedostatečných výsledků ve vzdělávání byla 

vysoká omluvená nebo neomluvená absence, třídní učitelé nebo učitelé odborného výcviku 

zpracovávali Individuální výchovné programy. Ani jeden žák, kterému byl vypracován Plán pedagogické 

podpory, nebyl odeslán na příslušné školní poradenské pracoviště k další diagnostice. 

Úspěšnost přijatých opatření je uvedena v následujících tabulkách. Podporu obdrželi žáci napříč 

ročníky, tedy i žáci posledního ročníku. 

Přímá podpora: celkem 72 žáků 

zlepšení 62 žáků 86,1 % 

zhoršení 1 žák  0,7 % 

stagnace 9 žáků 13,2 % 
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Plán pedagogické podpory: celkem 69 žáků 

zlepšení 53 žáků 76,8 % 

zhoršení 4 žáci 5,8 % 

stagnace 12 žáků 17,4 % 

 

Individuální výchovný program: celkem 51 žáků 

zlepšení 25 žáků 49% 

zhoršení 1 žák 2 % 

stagnace 25 žáků 49 % 

 

ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE 

 V průběhu školního roku se metodička prevence účastnila seminářů pořádaných okresním 

metodikem prevence na PPP v Ostravě – Porubě. 

 Výchovná poradkyně se průběžně zúčastňovala seminářů pro výchovné poradce organizované 

PPP Ostrava, psycholog se zúčastňoval pracovních seminářů pro psychology a speciální 

pedagogy organizovaných krajským úřadem. 

 Projekt podpora inkluze v Moravskoslezském kraji, reg. č.  CZ. 02. 3. 61/0.0/0.0/15-

07/0000247 Seminář: Škola pro všechny I., MŠMT č. j. 16225/2016-1-496, Kravaře, 21. – 22. 

10. 2016, 16 h (tým ŠOT – Mgr. Ivana Matulová, Mgr. Lenka Čapková, Mgr. Ilona Černovská, 

Mgr. Hana Strádalová). 

 Projekt podpora inkluze v Moravskoslezském kraji, reg. č.  CZ. 02. 3. 61/0.0/0.0/15-

007/0000247 Seminář: Škola pro všechny II., MŠMT č. j. 16225/2016-1-496, Čeladná, 10. 12. 

2016, 6 h ((tým ŠOT – Mgr. Ivana Matulová, Mgr. Lenka Čapková, Mgr. Ilona Černovská, Mgr. 

Hana Strádalová + sborovna 14 pedagogů). 

 Supervize pro pracovníky školního poradenského pracoviště, NUV DVPD 20444/2011-25, 21. 

12. 2016, Ostrava, 8 h (Mgr. Ilona Černovská, Mgr. Hana Strádalová). 

 Jak sestavit plán pedagogické podpory, MŠMT č. j. 28 112/2015-1-717, Ostrava, 7. a 9. 2. 2017, 

8 h, Projekt podpora inkluze v Moravskoslezském kraji, reg. č.  CZ. 02. 3. 61/0.0/0.0/15-

007/0000247 (Mgr. Lenka Čapková, Mgr. Hana Strádalová). 

 Tvorba IVP žáka ZŠ v rámci přiznaného podpůrného opatření, MŠMT č. j. 16225/2016-1-496, 

Ostrava, 5. 5. 2017, 8 h, Projekt podpora inkluze v Moravskoslezském kraji, reg. 

č. CZ. 02. 3. 61/0.0/0.0/15-007/0000247 (Mgr. Lenka Čapková, Mgr. Hana Strádalová). 

 Osobnostní rozvoj učitele k práci se sociokulturním kontextem, MŠMT č. j. 28 112/2015-1-717, 

Ostrava, 31. 3. – 7. 6. 2017, 48 h, Projekt podpora inkluze v Moravskoslezském kraji, reg. 

č. CZ. 02. 3. 61/0.0/0.0/15-007/0000247 (Mgr. Lenka Čapková, Mgr. Hana Strádalová). 

 9. krajská konference rizikového chování dětí a mládeže v Malenovicích. 3. – 4. 10. 2017 

 Tělovýchovný seminář Tělo Praha 2016, Praha, 24. – 26. 8. 2016, (Mgr. Ilona Černovská) 

 Seminář: Žák s problémovým chováním, MŠMT č. j. 1527/2014-2-209, Ostrava, 16. 11. 2016, 

(Mgr. Ilona Černovská). 



 
 

73 
 

 Seminář: Jak zlepšit komunikaci s rodiči a žáky, MŠMT 2762/2015-2-610, Ostrava, 16. 1. 2017, 

(Mgr. Ilona Černovská). 

 Schůzka metodiků prevence, Ostrava – Renarkon, 17. 1. 2017, (Mgr. Ilona Černovská). 

 Seminář: Jak sestavit plán pedagogické podpory, MŠMT č. j. 28 112/2015-1-717, Ostrava, 

7. a 9. 2. 2017, (Mgr. Ilona Černovská). 

 Projekt podpora inkluze v Moravskoslezském kraji, reg. č.  CZ. 02. 3. 61/0.0/0.0/15-

007/0000247 Vzdělávací program: Komunikace s rodinou, komunitou a práce se žáky 

z kulturně odlišného prostředí, MŠMT 16225/2016-1-496,14. 3. 2017, (Mgr. Ilona Černovská) 

 Přednášky MUDr. F. Koukolíka DrSc. - Dětský mozek,  Neurovývojové poruchy, dětská agrese, 

poruchy chování…, Ostrava, 8. 6. 2017, (Mgr. Ilona Černovská). 

 Seminář: První pomoc při školní šikaně a kyberšikaně, Ostrava NIDV, 14. – 15. 6. 2017, 

(Mgr. Ilona Černovská). 

 

PROGRAMY ZAMĚŘENÉ NA PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A DALŠÍ AKTIVITY 

Na organizování uváděných aktivit s cílem snížit výskyt rizikového chování žáků a podpořit 

kariérové rozhodování budoucích absolventů se kromě pracovníků školního poradenského 

pracoviště podíleli také ostatní vyučující. 

 Dne 16. 11. 2016 se více než 180 žáků (třídy SCR2, SCR1, CU2, K1, Č1A, Č1B, NS1, HRP1, HRP2) 

a 9 vyučujících zúčastnilo multimediálního představení The Action New Generetion v Domě 

kultury města Ostravy. Divadelní představení plné emocí a dějových zvratů bylo určeno všem 

budoucím a začínajícím řidičům. Cílem byla prevence rizikového chování uvedené cílové 

skupiny v silniční dopravě, prevence užívání alkoholu a jiných omamných látek před řízením 

motorových vozidel a během něj, zejména ve vazbě na předchozí návštěvu diskoték a nočních 

klubů. Boj proti rychlé nebo nezodpovědné jízdě a důraz na používání bezpečnostních pásů 

jsou dalšími sděleními, která působí na cílovou skupinu. V přestavení byly využity moderní 

komunikační prostředky srozumitelné teenagerům a mladým lidem. Pomocí specifických 

uměleckých prostředků a dějových zvratů byl divák seznámen s možnými dopady v podobě 

trvalého zdravotního postižení, které mohou provázet účastníky dopravní nehody po zbytek 

jejich života. Bezstarostný svět, který mladí lidé znají z televize, reklam, filmů a počítačových 

her byl konfrontován s realitou opravdového života zasaženého dopravní nehodou. 

Organizačně zajistila Hana Strádalová 

 Ve dnech 5. a 7. 4. 2016 návštěva Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských 

právech „Jeden svět na školách“, festivalu se zúčastnilo celkem 7 tříd (SCR1, HRP1, HRP2, K3B, 

SCR3, NS1, CU2) a přítomní shlédli dva filmy: „Kyberdžihád“ a „Zemřít pro design“. Druhý 

promítací den byl realizován v nově otevřeném kině Cineport a žáci absolvovali komentovanou 

prohlídku historické budovy ve stylu industriálního funkcionalismu. Provoz kina funguje 

v bývalém černouhelném dole Hlubina. Ten se díky aktivitě spolku Hlásím se k továrně (od 

2009) a spolupráci s DOV zrekonstruoval a v pěti budovách poskytuje od roku 2015 zázemí pro 

umění, kulturu, aktivity neziskového charakteru. Organizačně zajistila Zuzana Byrtusová 

 Dne 25. 4. 2017 se uskutečnilo setkání realizátorů projektu Prevence ohrožení rodiny ve městě 

Ostrava na téma: „Co by mělo město udělat, pro spokojený život rodin v Ostravě?“ se skupinou 

10 žáků naší školy. Realizátorem projektu je Statutární město Ostrava. Cílem této fokusní 

skupiny bylo dotazování na téma, co všechno by město mělo nebo mohlo udělat pro rodiny, 

aby se jim ve městě žilo dobře. Skupina byla sestavena z žáků napříč obory vzdělání, 
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podmínkou bylo bydliště na území města. Bylo obtížné získat mezi žáky školy účastníky 

skupiny, kteří by byli ochotni hovořit na dané téma. Facilitátorka fokusní skupiny projevila díky 

a uznání za organizaci setkání a výběr účastníků, prostřednictvím kterých získala množství 

podstatných dat k výzkumu. Organizačně zajistila Hana Strádalová. 

 Ve školním roce 2016/2017 první ročníky absolvovaly jednodenní adaptační aktivity pod 

vedením školní metodičky prevence Mgr. Ilony Černovské, Mgr. Zdeňka Remeše a za aktivní 

účasti třídních učitelů. Adaptační aktivity se uskutečnily ve Sportovním areálu Tělovýchovné 

jednoty Ostrava na Varenské ulici, proběhly od 6. 9. 2016 do 19. 9. 2016 a byly financovány 

z prostředků školy.  Programu zúčastnilo 8 tříd, celkem 210 žáků. Adaptační aktivity tvoří základ 

prevence šikany a nevhodného chování ve škole. Prostřednictvím her a kreativních činností se 

žáci navzájem blíže poznají a seznámí se s třídním učitelem. Realizací adaptačních aktivit byla 

splněna část cílů Minimálního preventivního programu a Programu proti šikanování na školní 

rok 2016/2017. Prioritami jsou tato kritéria: včasná diagnostika třídy, rozvoj osobnostních 

vlastností žáků, vzájemné seznámení a zkvalitnění vztahu mezi třídním učitelem a žáky. 

 V průběhu 1. pololetí učitelé ITC proškolovali žáky školy v oblasti dodržování pravidel 

bezpečného chování na internetu, sociálních sítích. Seznámili žáky s možnostmi zneužití 

identity při komunikaci na sociálních sítích a kde hledat pomoc, kdyby ke zneužití došlo. 

 Účast na sportovních akcích v rámci školy mezi třídami, na soutěžích mezi středními školami po 

celý školní rok zajišťovali Mgr. J. Orlíková, Mgr. I. Černovská a Mgr. L. A. Foldynová. 

 23. 3. 2017 se šest vybraných tříd zúčastnilo preventivní akce Protidrogový vlak, která byla 

věnována tématu návykových látek. Třídy K1, Č1A, Č1B, Č2A, CU2, a K2A za doprovodu učitelů, 

navštívily vlakové nádraží Ostrava-Svinov, kde byl přistaven protidrogový vlak, ve kterém 

probíhaly přednášky a byly promítány krátké filmy z oblasti drogové závislosti.  

 9. 5. a 16. 5. 2017 se třídy KČ1A, KČ1B, CU1, HRP1, K1, Č1B, Č1A, SCR1 zúčastnily preventivní 

akce Policie ČR „Drogová závislost aneb droga až na prvním místě.“ Výukový film, určený 

zejména středoškolákům, zpočátku prezentuje tradiční, standardní životní styl i naznačující 

možné následky „soužití“ s drogou. Závěr filmu pak obsahuje autentické záběry Policie ČR 

z míst činů, zachycující realitu zneužívání návykových látek. Film je určen zpravidla k otevření 

diskuse o problematice drog se studenty. Žáci byli upozorněni také na možné fatální následky 

a  právní důsledky užívání drog. 

 Novou preventivní aktivitou bylo uskutečnění Klubu pro rodiče dne 24. 5. 2017, zaměřeného 

na závislosti. Odborník z Renakonu si připravil přednášku a projekci, zaměřenou především na 

drogovou závislost. Po úvodní části proběhla beseda, kdy pozvaní rodiče měli možnost klást 

dotazy, na které neznají odpověď, případně zeptat se na řešení problému, se kterým si neví 

rady. 

ZÁVĚR 

Děkujeme vedení školy za to, že oceňuje naši práci a podporuje nás v aktivitách, které souvisí 

s činnostmi poradenského pracoviště na škole. 

V Ostravě-Hrabůvce dne 4. 9. 2017 

Zpracovala:  Mgr. Hana Strádalová, Mgr. Ilona Černovská, Mgr. Dagmar Majerová, PhDr. Iva Jašková 
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17.6. PŘÍLOHA Č. 6 - ZPRÁVA O ČINNOSTI METODIKŮ IKT ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 

1. Výukový software 

Aktivně byly ve čtyřech učebnách výpočetní techniky a třech jazykových učebnách využívány při 

výuce Digitální učební materiály, vytvořené učiteli v rámci projektu INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY na 

SŠSS — PROJEKT ŠABLONY, č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0821.  

Ve třech jazykových multimediálních učebnách se během celého školního roku 2016/2017 aktivně 

pracovalo s výukovým programem SMART Board, SMART Notes a s programy a slovníky pro výuku 

cizích jazyků. Vyučující zde také využívali svépomocně připravené lekce s využitím interaktivních tabulí 

a další IKT. 

Rovněž byl ve výuce ve třech multimediálních učebnách a ve třech učebnách vybavených 

projektory využívány Digitální učební materiály, vytvořené učiteli v rámci projektu INOVACE 

A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY na SŠSS — PROJEKT ŠABLONY, č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0821, dále software 

zhotovený vyučujícími školy svépomocí, jako např. Multimediální učebnice informatiky, nebo software 

zhotovený vyučujícími v rámci projektů SIPVZ, jako Multimediální učebnice odborných předmětů pro 

obory Kuchař, Číšník, Kuchař-číšník a Multimediální učebnice odborných předmětů pro obor 

Stravovací a ubytovací služby. 

Všechny tyto učebny byly rovněž využívány k projekci výchovně vzdělávacích materiálů 

v koordinaci s metodikem prevence, týkajících se problematických oblastí života mládeže. 

ICT koordinátor vykonával administrátora výukového portálu MOODLE. 

ICT koordinátor vykonával administrátora systému Microsoft Office 365 pro žáky, vyučující 

a zaměstnance školy. 

 

2. Hardware 

Všechny nově nakupované notebooky a tablety byly pořizovány včetně operačního systému 

Microsoft Windows 10 a kancelářského software Microsoft Office 2016. 

Vyučujícím tak bylo k dispozici pro výuku, mimo PC v kabinetech a učebnách, 13 pevně 

nainstalovaných projektorů, mnoho notebooků, tabletů a dva přenosné projektory. 

V kabinetech učitelů a v tiskových místnostech na třech patrech školy byly využívány černobílé 

a barevné laserové tiskárny. Ve sborovně byla plně využívána barevná laserová 

kopírka/tiskárna/skener, která byla k dispozici všem učitelům.  

ICT koordinátoři mají ve svých kabinetech k dispozici PC s LCD monitory, notebook, tablety, vše 

s OS MS Windows 10 Pro, MS Office 2016 a dalším potřebným software, což jim umožňuje spolu 

s barevnými laserovými tiskárnami a další technikou plnit stanovené úkoly.  

Během školního roku 2016/2017 bylo aktivně všemi vyučujícími, žáky a zaměstnanci školy 

využíváno internetového připojení o rychlosti 100 Mbit/s. 

 

2.1. Učebny výpočetní techniky č. 202, 212, 222 a 230 

Ve školním roce 2016/2017 byly zakoupeny repasované PC a monitory do učebny č. 212 a učebny 

č. 230. Nadále tak byly další rok v provozu čtyři učebny výpočetní techniky, z toho tři učebny č. 202, 

222 a 230 byly vybaveny každá 16 PC s LCD monitory, OS Windows 10, MS Office 2016, dalším 

http://papu.ssss.cz/esf_sablony/index.htm
http://papu.ssss.cz/esf_sablony/index.htm
http://papu.ssss.cz/esf_sablony/index.htm
http://papu.ssss.cz/esf_sablony/index.htm
http://www.ssss.cz/files/ucebnice_3lete_obory/index.htm
http://www.ssss.cz/files/ucebnice_3lete_obory/index.htm
http://www.ssss.cz/files/kpucebnice/index.htm
http://www.ssss.cz/files/kpucebnice/index.htm
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potřebným software, dále projektory a monochromatickými laserovými tiskárnami.  Čtvrtá učebna 

č. 212 byla ve školním roce 2016/2017 využívána pro výuku celé třídy s využitím IKT. Byla vybavena 29 

PC s LCD monitory, OS Windows 10, MS Office 2016, dalším potřebným software, všechny s připojením 

na internet, dále projektorem, projekčním plátnem a zesilovačem s reproduktory.  

Ve všech učebnách výpočetní techniky byly využívány IKT při výuce, a to v celkovém počtu 77 ks PC 

s OS Microsoft Windows 10 Pro a Microsoft Office 2016 Pro, všechny se širokoúhlými LCD monitory, 

dále 2 laserové černobílé tiskárny a 4 projektory. Údržbu software na počítačích měl na starost správce 

tří z těchto učeben - ICT koordinátor Ing. Marian Vráblik. 

 

2.2. Jazykové multimediální učebny č. 201, 301 a 308 

V průběhu školního roku 2016/2017 byly další rok aktivně využívány tři multimediální jazykové 

učebny, vybavené IKT. Konkrétně se jedná o učebny č. 201, 301 a 308 a jsou v nich nainstalovány 

celkem 3 projektory se stropní montáží, 3 dotykové interaktivní tabule SMART Board s ozvučením, 

3 notebooky s OS MS Windows 8.1, MS Office 2016 a dalším potřebným software, 2 vizualizéry, 2 VHS 

rekordéry, 2 DVD přehrávače, 2 hlasovací systémy rádiové pro 16 žáků, 1 radiomagnetofon s CD, 2 bílé 

magnetické tabule.  

 

2.3. Multimediální učebny – velká č. 118, malá č. 102 a suterénní č. 032 

Často byla využívána prakticky zařízená velká multimediální učebna v místnosti č. 118 - sál. Je 

vybavena multifunkčním uzamykatelným stolem, notebookem s OS MS Windows 10, MS Office 2016 

a dalším potřebným software, s připojením k internetu, výkonným projektorem se stropní montáží 

a velkou projekční plochou, zesilovačem s reproduktory. Celá učebna umožňuje realizovat výuku 

s využitím výše uvedené IKT pro více tříd najednou. 

Využívána byla rovněž malá multimediální učebna v místnosti č. 102 - bar. Je vybavena 

notebookem s OS Windows 10, MS Office 2016 a dalším potřebným software, s připojením k internetu, 

externími reproduktory, projektorem se stropní montáží a projekční plochou. Učebna umožňuje 

realizovat výuku s využitím výše uvedené IKT zhruba pro polovinu třídy. 

Nově byla v rámci projektu zřízena suterénní multimediální učebna č. 032. Je vybavena 

multifunkčním uzamykatelným stolem, DVD přehrávačem, zesilovačem s reproduktory, notebookem 

s OS Windows 10, MS Office 2016 a dalším potřebným software, s připojením k internetu, výkonným 

projektorem se stropní montáží a velkým projekčním plátnem na elektrický pohon. Celá učebna 

umožňuje realizovat výuku s využitím výše uvedené IKT pro početnou třídu. 

 

2.4. Učebny vybavené projektory – č. 104, 204 a 304 

Nově byly vybaveny učebny č. 104, 204 a 304 výkonnými projektory se stropní montáží. Tyto 

učebny umožňují realizovat výuku pro celé třídy s využitím notebooku či tabletu připojeného 

k projektoru s reproduktorem. 
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3. Spolupráce ICT koordinátorů s učiteli 

 Poskytování odborné konzultace učitelům a podpora v oblasti IKT, zvláště při práci s programy MS 

Office a programem SAS. 

 Pomoc při efektivním využívání IKT v jejich kabinetech, v čtyřech učebnách výpočetní techniky, 

ve třech jazykových učebnách, ve třech multimediálních učebnách, ve třech učebnách s projektory 

a při využívání mobilní IKT ve výuce v ostatních učebnách. 

 Probíhaly osobní konzultace s učiteli dle konkrétních potřeb, většina učitelů již při své práci aktivně 

využívá informační a komunikační technologie, jelikož rostoucí požadavky vedení školy na učitele 

teoretického vyučování i učitele odborného výcviku vyvíjí stále větší tlak na používání IKT. 

 Nadále probíhaly konzultace učitelů pro zdokonalování dovedností získaných při absolvování 

školení v rámci projektu SIPVZ, probíhaly konzultace pro pedagogy - vyhledávání na Internetu 

a další problémy při práci s IKT. 

 Pomoc pedagogům při řešení jejich konkrétních úkolů, vyplývajících z jejich funkcí, s cílem naučit 

je používat ve větší míře IKT pro urychlení a usnadnění jejich práce. 

 Probíhalo zavádění využití  IKT ve výuce, což umožnilo účinnější zvládnutí většího objemu výuky za 

kratší čas, jednalo se především o předměty Informatika, Cestovní ruch, Matematika, Dějepis, 

Výuka psaní na klávesnici a další výukové předměty, zvláště pak anglický a německý jazyk s využitím 

tří multimediálních jazykových učeben. 

 Byly využívány šablony dokumentů používaných ve škole, umístěné na serveru a počítačích 

ve sborovně, k dispozici pro všechny pedagogy školy. Šablony byly zhotoveny pomocí programů 

z balíku MS Office a pomocí programu SAS. 

 

4. Další aktivity ICT koordinátorů 

 Práce na www stránkách školy - webové stránky naší školy mají hezké nové moderní grafické 

prostředí a jsou průběžně pravidelně aktualizovány. 

 Práce v oblasti video-fotodokumentace a grafické práce na PC dle požadavku vedení a kolegů. 

 Vykonávání práce administrátora výukového portálu MOODLE. 

 Vykonávání práce administrátora systému Microsoft Office 365 pro žáky, vyučující a zaměstnance. 

 CD-ROM s prezentací naší školy - pravidelně využíván Mgr. Pavlem Viskupem vytvořený CD-ROM 

a DVD-video s prezentací naší školy na akcích typu: Dny otevřených dveří, Student a středoškolák, 

při návštěvách partnerských škol z EU, atd. 

 Zajišťování správné funkčnosti operačních systémů na žákovských PC, nastavení těchto systémů 

a odstraňování nežádoucích nastavení, dohlížení na používání veškerého programového vybavení 

všemi žáky v souladu s licenčními ujednáními výrobců a distributorů. 

 Kompletní aktualizace a údržba operačních systémů Microsoft Windows, včetně všech aplikačních 

programů a antiviru u 77 ks PC na učebnách č. 202, 212, 222 a č. 230. 

 Odstraňování škodlivých, nevhodných nebo zbytečných programů a souborů u 77 ks počítačů 

na učebnách výpočetní techniky č. 202, 212, 222 a č. 230. 

 Údržba programu VISION na 77 ks PC na učebnách č. 202, 212, 222 a č. 230. 

 Údržba veškerých výukových programů na 77 ks PC na učebnách č. 202, 212, 222 a č. 230. 

 Festival chutí Ostrava a soutěž Adventní kouzlení v kuchyni grafické práce, pozvánky, diplomy 

apod., organizační, technické a personální zajištění výpočetního střediska pro rozhodčí, soutěžící, 

jejich doprovod a pořadatele. Organizační, technické a personální zajištění audio-video projekce 

i záznamu. 
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 Soutěž Mladý průvodce - grafické práce, pozvánky, diplomy apod., organizační, technické 

a personální zajištění výpočetního střediska pro rozhodčí, soutěžící, jejich doprovod a pořadatele. 

Organizační, technické a personální zajištění audio-video projekce i záznamu. 

 Soutěž O čokoládovou vařečku - grafické práce, pozvánky, diplomy apod., organizační, technické 

a personální zajištění výpočetního střediska pro rozhodčí, soutěžící, jejich doprovod a pořadatele. 

Organizační, technické a personální zajištění audio-video projekce i záznamu. 

 Soutěž Číšnický pětiboj - grafické práce, pozvánky, diplomy apod., organizační, technické 

a  personální zajištění výpočetního střediska pro rozhodčí, soutěžící, jejich doprovod a pořadatele. 

Organizační, technické a personální zajištění audio-video projekce i záznamu. 

 Soutěž Školní jídelna zdravě a chutně průvodce - grafické práce, pozvánky, diplomy apod., 

organizační, technické a personální zajištění výpočetního střediska pro rozhodčí, soutěžící, jejich 

doprovod a pořadatele. Organizační, technické a personální zajištění audio-video projekce 

i záznamu. 

 Den otevřených dveří SŠSS - technické a personální zajištění audio-video projekce. 

 Poskytování konzultací žákům a pomoc při řešení jejich konkrétních úkolů, při zpracování referátů, 

odborných písemných prací k závěrečným a maturitním zkouškám, soutěžím apod. 

 Zajišťování používání veškerého dostupného programového vybavení pro žáky v rámci výuky 

a přípravy na výuku, s možností tisku na černobílé laserové tiskárně. 

 Správcovství učeben výpočetní techniky, v roli učitele výuka s aktivním využíváním IKT předmětům 

Informatika a Matematika. Každodenní práce při výuce s Digitálními učebními materiály, 

vytvořenými učiteli v rámci projektu INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY na SŠSS — PROJEKT 

ŠABLONY, č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0821. 

 Praktické využívání dalších programů, např. Vision - kvalitní a osvědčený software pro řízení výuky 

v počítačové učebně. 

ICT koordinátoři rovněž poskytovali podporu při přechodu na nový operační systém a nový 

kancelářský software všem kolegům, kteří byli nově vybaveni PC, notebooky či tablety s OS Windows 

10 Pro a kancelářským softwarem Office 2016. 

 

 

 

 

 

Zpracovali: Mgr. Pavel Viskup a Ing. Marian Vráblik 

 

V Ostravě-Hrabůvce 4. 9. 2017 

http://papu.ssss.cz/esf_sablony/index.htm
http://papu.ssss.cz/esf_sablony/index.htm
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17.7. PŘÍLOHA Č. 7 - ZPRÁVA O ČINNOSTI KOORDINÁTORA ENVIRONMENTÁLNÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 

 

Koordinátorka EVVO se na naší škole řídila Metodickým pokynem k environmentálnímu vzdělávání, 

výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních ze dne 14. 12. 2001, který vyplývá ze Zákona 

123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a z Usnesení vlády České republiky ze dne 

23. 10. 2000 č. 1048, o Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České 

republice. 

V rámci environmentální výchovy, vzdělání a osvěty byly v jednotlivých vyučovacích předmětech 

zohledňovány ekologické aspekty, a to začleňováním do tematických plánů. Tímto jsme zajišťovali 

soustavné a komplexní pojetí EVVO ve výuce. Žáci byli vedeni ke kladnému vztahu k životnímu 

prostředí, vytváření hierarchie životních hodnot, odpovědnosti za své jednání, ohleduplnosti 

a spolupráci v mezilidských vztazích. Environmentální výchova byla úzce spjata se sociální, 

ekonomickou a kulturní oblastí a vedla k pochopení zákonitostí, které tato vzájemná vazba vytváří. 

Cíle environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

 uplatňování komplexně pojatého environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v jednotlivých 
vyučovacích předmětech, 

 vytváření pozitivního vztahu k přírodě, odpovědnosti za jednání vůči prostředí, ohleduplnosti 
a spolupráci v mezilidských vztazích, 

 orientace v základní problematice ochrany životního prostředí, ochrany přírody a krajiny, 
aktuálním stavu životního prostředí v ČR i ve světě,  

 předávání soustavy znalostí a dovedností týkajících se zákonitostí biosféry, vztahů člověka 
a životního prostředí, 

 seznamování s problémy životního prostředí z globálního i lokálního hlediska a s možnostmi 
dosažení trvale udržitelného rozvoje, 

 působení na utváření hierarchie životních hodnot a celkového životního stylu,  

 rozvíjení kontaktů školy s organizacemi zaměřenými na zvyšování úrovně komplexní ekologické 
výchovy. 

Aktivity, které proběhly v průběhu školního roku 

V letošním roce proběhla řada akcí, jejichž cílem bylo aktivní zapojení žáků, předávání znalostí 

a rozvíjení schopností z environmentální oblasti vzdělávání. 

Konference mladých pro um i naši budoucnost 2016 se konala 29. září 2016 v Opavě. Žákyně třídy SCR3  

Karolína Karásková, Adriana Kubicová, Eliška Krečmerová, Tereza Polášková a Kristýna Rimmlová se jí 

účastnily za doprovodu Ing. Drahomíry Peňázové. Žáci i jejich pedagogové měli během přednášek 

a prezentací možnost dozvědět se mnoho zajímavého a podnětného o stavu ovzduší v našem regionu 

a monitoringu jeho kvality, o měření emisí, o správném i nesprávném topení v domácnostech, o vlivu 

dopravy na vznik smogových situací a mnoho dalšího.  
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Profil, s.r.o. Mariánské Lázně zorganizovala i letos v Ostravě setkání zástupců studentů středních škol 

Moravskoslezského kraje Kongres 2016. Také v letošním roce jsme se sešli v kongresovém sálu hotelu 

Imperiál Ostrava. 13. ročníku Kongresu 2016 se účastnili žáci 17 vybraných středních škol. Téma 

Kongresu 2016 bylo více než aktuální, a to „Vnímání světa v rámci ekonomiky a bezpečnosti“.  

Žáci se mohli ve svých prezentacích věnovat tématu migrace, kultury, xenofobie, tolerance, ale také 

patologickým jevům a jejich vlivu na mladé lidi. Naši školu reprezentovali žáci třídy SCR4, a to Pavlína 

Strakošová a Dominik Ivanka prezentací „Historicko – politické pojetí marihuany“. Prezentace byla 

hodnocena velmi pozitivně nejen z hlediska obsahového, ale také způsobu přednesu a celkového 

vystupování. Do obecenstva letos zasedlo 8 vybraných žáků 2. ročníku třídy SCR, pro které byla účast 

na Kongresu 2016 inspirující i motivační k vlastní účasti v dalším ročníku. 

Ve dnech 13. a 14. 10. byla ve škole realizovaná již třetím rokem akce 72 hodin -  pro lidi, přírodu 

a místo, kde žiješ, který navazuje na projekt Tváře životního prostředí. Heslo letošních akcí, kterými 

naši žáci přispěli k tvorbě životního prostředí, znělo „Pomáhám, protože chci!“.   

 

           

 

 

 

Do letošního ročníku se zapojilo celkem 10 tříd všech učebních i studijních oborů.  Během těchto dnů 

byly realizovány tyto aktivity: 

- úprava a péče o zeleň před budovou školy, 

- zasazení 2O nových dřevin v areálu školy, 

- úklid areálu školy a blízkého okolí od odpadků, 
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- sběr víček z PET lahví pro nemocnou Marušku Kučerovou.  

 

                        

S vyjmenovanými aktivitami jsme se přihlásili k akci „PROMĚŇTE OKOLÍ VAŠÍ ŠKOLY“ Nadace Karla 

Komárka, která se mimo jiné zaměřuje na rozvoj školních zahrad a související vzdělávání dětí 

i dospělých. Nadace Proměny Karla Komárka se zasazuje o rozvoj měst v České republice a lepší 

povědomí společnosti o architektuře, krajinné tvorbě a významu prostředí pro člověka. Díky této 

nadaci jsme získali finanční podporu na nákup sazenic dřevin a substrátu. 

Dne 7. 12. 2016 naši školu navštívila Maruška Kučerová se svou maminkou. Maruška je 8-leté děvčátko 

s diagnostikovanou dětskou mozkovou obrnou. Rehabilitace, cvičení, kompenzační pomůcky 

i každodenní péče, kterou Maruška potřebuje, není možné pro rodinu Marušky realizovat bez pomoci 

sponzorů. Také Střední škola společného stravování v Ostravě - Hrabůvce se připojila k dárcům, kteří 

chtějí pomoci sběrem plastových víček. Sběrová akce byla naplánována na měsíc říjen, ale pro zájem 

žáků i zaměstnanců sběr probíhal po celý školní rok.  

      

 

Žáci prvních ročníků tříletých oborů navštívili ve dnech 12. a 19. 4. 2017 Planetárium Ostrava. Třídy 

KČ1A, KČ1B a CU1 zhlédli v sále planetária pořad Adrenalinový vesmír. Pořad seznámil žáky s účinky 

gravitační síly, její velikostí, i se způsoby jejího využití, např. při konstrukci letadel a kosmických lodí, 

ale také v adrenalinových sportech.  

Třídy Č1A, Č1B a K1 navštívili v Planetáriu Ostrava pořad Divoký vesmír aneb kosmické katastrofy. Žáci 

se seznámili při návštěvě planetária s tématy: Co nebezpečného skrývá vesmír? Zkázonosné planetky 

a komety, křížící zemskou dráhu, supernovy vyzařující do vesmíru smrtící záření. Součástí obou pořadů 

byla živě moderovaná část Hvězdy a souhvězdí, kdy měli žáci možnost seznámit se s aktuálními 

souhvězdími na obloze.  

Oslavy Dne Země patří k tradičním akcím, kterých se naši žáci účastní. Ani v letošním roce jsme na dni 

věnovaném naší planetě nechyběli. Akce se účastnila třída CU1 v doprovodu p. učitelky Salamonové. 

Na Hlavní třídě v Ostravě – Porubě se žáci zapojili do environmentálních soutěží, výroby mýdel, 

výtvarných aktivit nebo luštili kvízy.  
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Žáci navštívili stánek s bylinkami, s divoce rostoucími i na zahrádce pěstovanými rostlinami, koutek 

neživé přírody VŠB – TU Ostrava, kynology, sokolníky, meteorology, mohli kouzlit s chemií, poznávat 

a odlít si stopy zvířat, vyrobit ptačí budku. Program byl opravdu bohatý a každý si mohl vybrat, co jej 

zajímá. U stánku V zdravém těle zdravý duch se hovořilo nejen o pohybu, ale také o zdravém 

stravování, a to je téma, které se našich žáků přímo dotýká.  

 

       

Třídění odpadu probíhalo ve škole již řadu let. Na chodbách byly k dispozici kontejnery na plasty, 

drobný elektroodpad, byly přistavovány kontejnery na bioodpad. V letošním roce se škola rozhodla 

k důslednějšímu třídění odpadu. Ve všech třídách, kabinetech, pracovnách i kancelářích byly 

naistalovány nádoby na třídění plastů, papíru a smíšeného komunálního odpadu. Žáci, zaměstnanci 

i další subjekty v areálu školy byli proškoleni v pravidlech třídění odpadu. Ve třídách si navíc žáci vyrobili 

v hodinách Základů přírodních věd motivační plakátky, kterými vyjádřili pozitivní vztah k separaci 

odpadu a rovněž vyzdobili interiéry tříd. Při zajištění kontejnerů škola spolupracovala s OZO Ostrava 

a se společností Tonda obal. 

Žáci tří tříd navštívili Mezinárodní filmový festival Ekotopfilm, festival dokumentárních filmů zaměřený 
na životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj. Každoročně představí na 200 filmů z celého světa. 
Festival se společně s odborníky, neziskovými organizacemi a institucemi zabývajícími se 
environmentální tématikou a udržitelným rozvojem vždy zaměřují na jedno aktuální téma, kterému je 
věnovaný filmový i doprovodný program. Cílem MFF Ekotopfilm je inspirativním způsobem měnit 
chování společnosti ve vztahu k životnímu prostředí. 

Také letos jsme zaslali výtvarné práce žáků na téma „Talíř plný zdraví“ do soutěže vyhlášené Stanicí 
mladých turistů, letos jsme však nebyli oceněni cenou.  
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Program Recyklohraní je projektem, do kterého je škola zapojená již několik let. Ve škole mají žáci, 

zaměstnanci i široká veřejnost možnost odkládat do sběrných nádob drobný elektroodpad a vybité 

baterie.  

V předmětu Základy přírodních věd jsme využívali při výuce deskové hry Ekopolis – přemýšlíme 

o městě a Multipolis – přemýšlíme o lidech. Žáci měli možnost využít také jejich internetovou verzi.  

Při výuce žáci využívali časopis Příroda, který škola již dlouhodobě odebírá. Zajímavým zpestřením 

výuky bylo promítání přírodovědných dokumentů a vytvořených pracovních listů v rámci projektu 

Tváře životního prostředí. Koordinátorka EVVO vedla evidenci literatury, časopisů, odborných 

a metodických příruček a dalších informačních zdrojů pro environmentální vzdělávání. 

Koordinátorka EVVO se účastnila Konference EVVO v ZOO Ostrava, semináře „Odpady a obaly“, školení 

pro maturitní komisaře, podporu inkluze a podporu polytechnického vzdělávání. Jako každoročně se 

účastnila Setkání koordinátorů EVVO v Ostravě a Celokrajské konference EVVO, která se letos konala 

v Rýmařově. 

 

 

V Ostravě 27. 8. 2017           Mgr. Ing. Kateřina Salamonová 

 koordinátor EVVO 
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17.8. PŘÍLOHA Č. 8 - VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2016 
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17.9. PŘÍLOHA Č. 9 - OCENĚNÍ ŠKOLY A ŽÁKŮ ŠKOLY 
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17.10. PŘÍLOHA Č. 10 - TISKOVÉ ZPRÁVY, ŠKOLA V MÉDIÍCH 
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Z tiskových zpráv byly pro elektronickou podobu Výroční zprávy z důvodu zmenšení rozsahu souboru 

odebrány ilustrační obrázky. 

ADVENTNÍ VÍDEŇ 

Ostrava, 12. prosince 2016 – Kouzlo předvánoční Vídně spojené s prohlídkou města kultury, tradic 

a pamětihodností. 

V rámci odborné výuky na SŠSS v Ostravě-Hrabůvce se 9. 12. 2016 zúčastnili studenti odborné exkurze 

do Vídně, hlavního města Rakouska. Cílem cesty bylo získání nových informací a zkušeností pro obor 

studia Služby cestovního ruchu.  

Prohlídka začala ve čtvrti Donau City, která je novým moderním centrem města nad Dunajem. Studenti 

shlédli mrakodrapy, sídlo Organizace spojených národů a vyhlídkovou věž Donauturm. Následovala 

návštěva nejkrásnějšího barokního areálu v Evropě, zámku Schönbrunn, umocněná romantikou 

vánočních trhů.  

V centru Vídně si poté žáci prohlédli náměstí Marie Terezie, císařský palác Hofburg, náměstí s fiakry 

Michaelenplatz, stáje s lipicány Španělské jezdecké školy, Rakouskou národní knihovnu, galerii umění 

Albertina, Státní operu, monumentální gotickou katedrálu Stephansdom, Dvorní divadlo a Parlament. 

Všichni účastníci byli okouzleni výzdobou na pěší zóně Kärtnerstrasse a hrou světel na náměstí 

Rathauspaltz s tradičními vánočními trhy. 

Během exkurze nechyběla ochutnávka vánočních specialit a teplých nápojů z typických hrníčků, které 

si účastníci odvezli jako vzpomínku na vánoční trhy. Studenti nakoukli pod pokličku kavárny Demel 

a pořídili vánoční dárečky, jako např. ručně dělané skleněné ozdoby, voskové svíčky, exkluzivní 

cukrovinky.  

Žáci si v autobuse poprvé zkusili průvodcovské služby v praxi. Z exkurze si všichni odvezli mnoho dojmů 

a zážitků. „Ve Vídni se mi velice líbilo, zejména její vánoční výzdoba,“ hodnotila Lucie Kužmová.  

BARISTÉ A BARMANI SOUTĚŽILI V MULTIFUNKČNÍ AULE GONG 

V březnu se baristé a barmani zúčastnili soutěže XIX. ročníku Ahol Cup 2017. V letošním roce soutěžilo 

sedmnáct baristů a devětadvacet barmanů juniorů. 

Studenti připravovali kávové nápoje dle pravidel, které vydala Česká barmanská asociace. Soutěžící se 

zabývali dovedností v seřízení profesionálního mlýnku, přípravou espressa, cappucinna a míchaného 

nápoje. Připravené nápoje servírovali dvoučlenné chuťové porotě, která hodnotila podle přísných 

parametrů. Nikol Ságnerová obsadila v této soutěži 13. místo. 

Úkolem soutěžících bylo namíchat tři porce míchaného nápoje kategorie SPARKLING COCKTAIL. 

Základní surovinou nápojů byl Bohemia Sekt nealkoholický. Soutěžící měli na přípravu míchaného 

drinku 5 minut. Na práci všech barmanů dohlížel technický a jakostní komisař, který je řádně ohodnotil 

body. Soutěže se zúčastnili žáci Petr Doležel a Petr Vaněk. Z celkového počtu barmanů juniorů se Petr 

Vaněk umístil na pěkném třetím místě. 

Všem baristům, barmanům děkujeme a těšíme se na jejich další úspěchy. 

BODOVALI JSME NA AHOL CUPU 2017 

Ostrava, 3. března 2017 – Šikovní mladí kuchaři odrovnali konkurenci. Králík se jim povedl. Barmani 

skončili na bedně.  

Dne 1. března 2017 se uskutečnil již 19. ročník gastronomické soutěže Ahol cup v Dolní oblasti Vítkovice 

v multifunkční hale Gong. Naši školu reprezentoval tým kuchařů: Šimon Pálka, Boris Stankovič, Matěj 

Malurek a David Klimscha; barmani Petr Vaněk a Petr Doležel a baristka Nikol Ságnerová.  
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Soutěžním úkolem čtyřčlenných kuchařských týmů bylo připravit moderního tříchodové menu, 

vycházející z tradiční české kuchyně a sezóny. Hlavní surovinou byl králičí hřbet, který museli soutěžící 

zakomponovat do hlavního pokrmu. Naše kuchařské družstvo se blýsklo a sklidilo kov nejcennější.   

Třetí místo v barmanské soutěži vybojoval pro Krakovskou Petr Vaněk. Úkolem barmanů bylo namíchat 

tři porce míchaného nápoje kategorie SPARKLING COCKTAIL. Základní surovinou nápojů byl Bohemia 

Sekt nealkoholický. Soutěžící měli na přípravu míchaného drinku 5 minut. Na práci všech barmanů 

dohlížel technický a jakostní komisař,  který  je  řádně ohodnotil body.    

Mladí  baristé  připravovali kávové nápoje dle pravidel, které vydala Česká barmanská asociace. 

 Soutěžící museli seřídit  profesionální mlýnek,  připravit  espresso, cappuccino a míchaný 

nápoj. Připravené nápoje servírovali dvoučlenné chuťové porotě, která hodnotila podle přísných 

parametrů. Nikol Ságnerová z Krakovské obsadila v této soutěži třinácté místo.   

Vítězné menu kuchařů:  

Filé z candáta s máslovou omáčkou, batátové pyré, grilovaná zelenina 

Králičí hřbet na smetaně, žemlový knedlíček, brusinková espuma 

Čokoládový dortík s malinovou omáčkou, makronkou a cukrovou vatou 

BRONZ PRO KRAKOVSKOU TENTOKRÁT PUTUJE ZE SLOVENSKA   

Ostrava, 3. dubna 2017 – Dva sehrané týmy z Krakovské se prosadily mezi protivníky z Francie, 

Maďarska, Chorvatska a Slovenska.  

Ve dnech 21.—24. března 2017 se naši žáci školy zúčastnili 10. ročníku mezinárodní soutěže 

Gastrofestival Nitra 2017.   

Tým kuchařů ve složení David Klimscha a Matěj Malurek měl za úkol v časovém limitu 180 minut uvařit 

a před zraky hostů prezentovat 6 porcí slavnostního menu.   

Tým číšníků ve složení Petr Doležel a Aneta Stachová měl v zadání připravit slavnostní tabuli pro 

4 osoby při příležitosti ukončení předsednictva Slovenské republiky v Radě Evropské unie. Dalším 

úkolem tohoto družstva byl servis soutěžního menu banketním způsobem ve spolupráci s kuchaři.  

Obě dvojice v konkurenci obstály a radovaly se z třetího místa. Gratulujeme! 

ČAROVALI SE PSTRUHEM   

Ostrava, 8. prosince 2016 – Soutěžním kláním si žáci okořenili adventní čas. Na slavnostně prostřené 

stoly vykouzlili skvělé pokrmy a na tvářích porotců se objevil blažený úsměv.   

Již druhý ročník soutěže Adventní kouzlení v kuchyni se uskutečnil na Střední škole společného 

stravování v Ostravě – Hrabůvce dne 2. prosince. Utkala se v něm tři čtyřčlenná družstva číšníků 

a kuchařů.   

Číšnický tým měl za úkol připravit dva slavnostní stoly, inspirované adventní tématikou, a naservírovat 

tříchodové menu včetně nápojů moderní formou obsluhy. Tříčlenná odborná porota hodnotila kvalitu 

prostření stolů, průběh servisu a spolupráci s kuchařským týmem.   

Každý tým kuchařů připravil menu složené ze studeného předkrmu, hlavního chodu a dezertu. Základní 

surovinou při přípravě hlavního chodu byl pstruh.   

Výsledky:  

1. místo – Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra, organizačná zložka Hotelová akadémia Nitra   

2. místo – Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace   

3. místo – Sanatoria Klimkovice  

Ukázky soutěžních menu:  

Uzené kachní prso s mangem  

Pstruh s hráškovým pyré a brambory  

Dauphine  
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Vánoční dezert  

Pěna z uzeného jazyka s marinovanou okurkou a červenou řepou  

Grilované filé ze pstruha na mrkvových špagetách s batátovým pyré a jemnou koprovou omáčkou  

Mražený krém s rumem, přelitý horkou pomerančovou omáčkou. 

ČOKOLÁDOVÁ VAŘEČKA PŘILÁKALA REKORDNÍ POČET SOUTĚŽÍCÍCH  

Ostrava, 15. února 2017 – Mladí kuchaři vařili v přímém přenosu před diváky i televizními kamerami.  

Na Střední škole společného stravování Ostrava-Hrabůvka se uskutečnila soutěž Čokoládová vařečka 

v rámci kampaně města „Školní jídelny zdravě a chutně“.  Již 19. ročník této soutěže pro žáky se 

zájmem o kulinářské umění se konal v prostorách společenského sálu školy.  

Žáci z 11 základních škol z Ostravy-Jih a 2 základních škol z ostatních ostravských obvodů se postavili 

společně s pomocnými kuchaři 3. ročníku ke sporáku, aby připravili své pokrmy v časovém limitu 25 

minut. Letošním úkolem bylo připravit 4 porce teplého pokrmu z krůtích prs nebo bezmasého pokrmu, 

popřípadě moučný pokrm. Tohoto náročného úkolu se zhostilo celkem 35 žáků.  

 Komise hodnotila především chuť pokrmů, nápaditost, úpravu na talíři a hygienu pracoviště. Úlohy 

sudích se ujali Michaela Remešová (vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých z Krajské hygienické 

stanice), Pavel Hon (České školní inspekce), Jan Hruška (učitel odborných předmětů) a David Klimscha 

(žák reprezentující naši školu na gastronomických soutěžích).  

 Vítězkou se stala Veronika Starovičová ze základní školy Horymírova 100 s pokrmem „Krůtí copánek 

s brusinkovým odvarem podávaný s bramborovými chipsy“. Získala již tradiční čokoládovou vařečku 

a další upomínkové předměty. Druhé místo obsadila Veronika Hudečková ze základní školy Srbská 2 

s pokrmem „Slaninová krůta s mrkvovou mašlí a bramborovou kaší“. Třetí místo patří Kristýně 

Vronkové ze základní školy E. Lukášové s pokrmem „Krůtí sendvič Evropa s bramboro-celerovým pyré. 

Hlavní ceny byly tři, ale malými upomínkovými předměty byli obdarování všichni zúčastnění.  

 Záštitu nad soutěží převzal Náměstek primátora statutárního města Ostravy Martin Štěpánek.  

DEN PRO MARUŠKU  

Ostrava 13. 12. 2016 – Pomůžeme, když je potřeba. A rádi se necháme inspirovat těmi, co umějí žít 

naplno.  

Dne 7. 12. 2016 naši školu navštívila Maruška Kučerová se svou maminkou. Maruška je sedmileté 

děvčátko s dětskou mozkovou obrnou. Rehabilitaci, cvičení, kompenzační pomůcky i každodenní péči, 

kterou Maruška potřebuje, není možné pro rodinu Marušky zajistit bez pomoci sponzorů. Střední škola 

společného stravování v Ostravě-Hrabůvce se zapojila mezi řadu dárců, kteří chtějí pomoci sběrem 

plastových víček. Sběrová akce byla naplánována na měsíc říjen, ale pro zájem žáků i zaměstnanců 

sběr nadále pokračuje.  

Největším množstvím víček přispěli žáci 1. ročníku oboru Hotelový a restaurační provoz a ti měli také 

možnost osobního setkání s paní Kučerovou a Maruškou. Žáci si nachystali stolní hry, pexeso, pastelky  

i omalovánky, aby zpestřili náplň setkání. Naše hosty přišla pozdravit také ředitelka školy Ivana 

Matulová a zástupkyně  ředitelky Markéta Kulhánková. Všichni byli příjemně překvapeni 

 komunikativností a hravostí Marušky. Paní Kučerová seznámila žáky s Maruščinou nemocí, náročnou 

každodenní péčí i pokroky, které Maruška dělá. I přes  veškeré problémy, které rodina řeší, je paní 

Kučerová nabita energií, vůlí a optimismem. 

Maruška si kromě víček odnesla drobné dárky, které ji žáci připravili i malé sladkosti, které jak sama 

Maruška prozradila, má velice ráda. 

Doufáme, že náš sběr víček Marušce i její rodině pomůže. Naše setkání však obohatilo všechny, kteří 

se s Maruškou a její maminkou setkali a to sílou, kterou obě mají v překonání všeho, co dětská mozková 

obrna přináší. A jaké má rodina Kučerova motto? Nám, co jsme s Maruškou a paní Kučerovou mluvili, 
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je to jasné… I když život s hendikepem není jednoduchý, naše životní motto zní: “S ÚSMĚVEM JDE 

VŠECHNO LÉPE.” 

DORTÍKY SERVÍROVANÉ S ÚSMĚVEM  

Opava, 4. května 2017 – Šikovné cukrářky byly na zkušené v Opavě. Tentokrát představily výtvory z 

banánů a hrušek.  

 Firma Marlenka ve spolupráci s opavskou Hotelovou školou pořádala 2. ročník soutěže v přípravě talířového 
dezertu za použití medu  a ovoce. Toto netradiční spojení mohla každá ze 7 zúčastněných středních škol 
pochopit po svém a vyrobit originální dezert. 
Naši školu reprezentovaly Veronika Malá z 1. ročníku a Aneta Hráčková, z 3. ročníku, které použily hrušky, 
banány, lesní ovoce a hlavně med. Moučníky našich studentek s názvy Banánové pokušení a Hruškový dortík 
s likérovým krémem byly medově sladké, ale na loňský úspěch to nestačilo. Přesto si dívky odnesly mnoho 
inspirace do další soutěže a dárkové ocenění firmy Marlenka international. 

ÚČAST ŽÁKŮ NA KONGRESU 2016   

Ostrava, 3. 10. 2016 - Žáci studijního oboru Služby cestovního ruchu se účastnili 13. ročníku 

ekologického Kongresu věnovaného tématu „Vnímání světa v rámci ekonomiky a bezpečnosti“.   

Společnost Marketingové centrum Profil, s.r.o. Mariánské Lázně zorganizovala i letos v Ostravě setkání 
zástupců studentů středních škol Moravskoslezského kraje Kongres 2016. Účastníci z celkem 17 vybraných 
středních škol se sešli v kongresovém sálu hotelu Imperial Ostrava. Téma Kongresu 2016 bylo více než 
aktuální a to „Vnímání světa v rámci ekonomiky a bezpečnosti“.  
Žáci se mohli ve svých prezentacích věnovat tématu migrace, kultury, xenofobie, tolerance, ale také 
patologickým jevům a jejich vlivu na mladé lidi. Naši školu reprezentovali žáci třídy SCR4 Pavlína Strakošová 
a Dominik Ivanka prezentací „Historicko-politické pojetí marihuany“. Prezentace byla hodnocena velmi 
pozitivně nejen z pohledu obsahového, ale také způsobu přednesu a celkového vystupování.  
Do publika letos zasedlo 8 vybraných žáků 2. ročníku třídy SCR, pro které byla účast na Kongresu 2016 
inspirující i motivační k vlastní účasti v dalším ročníku. 
A jaké je hodnocení Kongresu 2016 přítomných žáků? „Na Kongresu se mi velice líbilo, zaujaly mě 
prezentace přednášejících“, Lenka Zarabská.„Oceňuji schopnost studentů prezentovat svůj názor a stát si 
za ním…“, Natálie Svrčková.„Trochu mě zklamala neprofesionální vystupování některých prezentujících…“, 
Barbora Denková. 

KOMBINACE TUŇÁKA S KOPREM HO KATAPULTOVALA DO FINÁLE  

Ostrava, 22. prosince 2016 – S nápadem na chutnou svačinu Dalibor Solana uspěl v celostátní soutěži  
Student SŠSS Ostrava Dalibor Solana postoupil do finále 4. ročníku celostátní gastronomické soutěže Svačina 
roku s Rio Mare. Odbornou porotu oslovil v korespondenčním kole se svým „Tuňákovo – cuketovým 
karbanátkem Rio Mare v celozrnné housce s koprovým přelivem“. 
Finále proběhlo 8. prosince 2016 v Praze a představilo se v něm celkem 15 soutěžících ze 12 krajů České 
republiky. Soutěžící měli  za úkol připravit rychlou, chutnou a originální svačinu. Jako hlavní surovinu museli 
použít tuňákové výrobky Rio Mare. V živém finále připravili svůj soutěžní pokrm před dvěma porotami, které 
hodnotily chuť, složení receptury, správnou techniku přípravy nebo jedinečný nápad. 
Soutěže se každoročně účastní studenti středních škol se zaměřením na gastronomii a stravovací služby. 
Letos se přihlásil rekordní počet 37 škol. Finalisté si letos rozdělili ceny v hodnotě 20 000 Kč.  
Finálový recept  Dalibora Solany: 
Tuňákovo-cuketový karbanátek Rio Mare v celozrnné housce s koprovým přelivem  
Suroviny (4 porce): 1 ks Rio Mare tuňáka, 50 g cukety, 40 g sýru Cheddar, 1 lžíce kukuřičné mouky, 2 vejce, 
1 střední rajče, 50 ml bílého jogurtu, 1 lžička petržele, 4 celozrnné housky, olej na smažení karbanátků, pár 
lístků ledového salátu, sůl a kopr.  
Postup: Tuňáka Rio Mare scedíme a vložíme do misky. Sýr Cheddar a cuketu nakrájíme na menší kostky 
a posypeme najemno nakrájenou petrželkou. Vše přidáme k tuňákovi, včetně vajec, kukuřičné mouky a soli. 
Zlehka zamícháme a tvarujeme stejnoměrné karbanátky, které smažíme v oleji dozlatova. Poté housku 
rozpůlíme, dospod položíme plátek rajčete, ledový salát a usmažený karbanátek. Přelijeme koprovým 
dresinkem a přiklopíme druhou polovinou housky.  
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KONFERENCE MLADÝCH ENVOFÓRUM  PRO NAŠI BUDOUCNOST   

Opava, 29. září 2016 – Studenti se zajímají o stav ovzduší v Moravskoslezském kraji.    
Dne 29. září 2016 se zástupkyně třídy SCR3 ve složení Karolína Karásková, Adriana Kubicová, Eliška 
Krečmerová, Tereza Polášková a Kristýna Rimmlová za doprovodu Ing. Drahomíry Peňázové zúčastnily 1. 
ročníku Konference mladých s názvem Envofórum 2016. Konference, jejímž zaměřením bylo ovzduší 
a doprava, se konala v Opavě v Kulturním domě Na rybníčku pod záštitou hejtmana Moravskoslezského 
kraje Miroslava Nováka. Ten také celou akci zahajoval a spolu s ním přišla zástupcům středních a základních 
škol, účastnících se na ekologických projektech, vyjádřit svou podporu europoslankyně Kateřina Konečná i 
ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.   
 Žáci a studenti i jejich pedagogové měli během přednášek a prezentací možnost dozvědět se mnoho 
zajímavého a podnětného o stavu ovzduší v našem   
regionu a monitoringu jeho kvality, o měření emisí, o správném i nesprávném topení v domácnostech, 
o vlivu dopravy na vznik smogových situací. Nejcennější na celé akci však bylo to, že žáci ještě školou povinní 
zjistili, že budou-li mít  
chuť zapracovat sami na zlepšení kvality vzduchu, který dýcháme, mohou to s pomocí pár zkušených učitelů 
a zapálených politiků dokázat. 

MLADÍ SPORTOVCI BOJOVALI O „POHÁR JOSEFA MASOPUSTA“  

Ostrava, 24. října 2016 – Třídenní turnaj v kopané přilákal 15 středoškolských týmů.   
Po šesté v řadě je podzim obdobím, kdy střední školy Ostravy soupeří o Pohár Josefa Masopusta. Na počest 
této fotbalové legendy bylo ve dnech 12., 17. a 24. 10. 2016 uspořádáno v areálu SŠ společného stravování 
Ostrava okresní kolo turnaje.  
Je vidět, že fotbal mládež stále přitahuje, což každoročně dokazuje počet školních týmů, které se účastní 
PJM. V letošním ročníku bojovalo o postup do krajského kola 15 středních škol Ostravy: Střední škola 
společného stravování Ostrava-Hrabůvka, OA Ostrava-Poruba, Moravskoslezská OA, OA Mariánské Hory, 
SPŠ stavební,  SPŠEI, SPŠ Vítkovice, Bezpečnostně právní akademie, SŠ stavební a dřevozpracující, SŠ 
teleinformatiky, SŠ služeb a podnikání, Vítkovická SPŠ, Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Gymnázium Olgy 
Havlové Ostrava – Poruba, SPŠ technická a dopravní.  
Letošnímu ročníku nepřálo podzimní sychravé a mokré počasí, poslední kolo turnaje muselo být z důvodu 
podmáčeného trávníku přesunuto z 20. 10. na 24. 10. 2016. Přesto na dobře připravené travnaté hrací ploše 
SŠ společného stravování byly k vidění výborné výkony všech hráčů a krásné fotbalové momenty. Po 
urputných bojích ve skupinách a vyřazovacích bojích, kdy některá z utkání byla rozhodnuta až v penaltovém 
rozstřelu, se do finále propracovala mužstva OA Ostrava – Poruba a OA Mariánské Hory. V základním kole 
hrála družstva v 5 skupinách a vítězové skupin postoupili do dalších bojů.   (OA Ostrava-Poruba, OA 
Mariánské Hory, Jazykové  
gymnázium Olgy Havlové, Vítkovická SPŠ Hasičská, SŠ služeb a podnikání Ostrava - Poruba). Družstvo naší 
školy skončilo ve skupině na 2. místě.  
Utkání v posledním dni probíhala ve dvou skupinách a 2 družstva z každé skupiny postoupila do 
semifinálových zápasů o zápasů o medaile.  
Výsledky:  
1. OA Ostrava - Mariánské hory  
2. OA Ostrava-Poruba  
3. SŠ služeb a podnikání Ostrava - Poruba  
4. Vítkovická střední průmyslová škola Ostrava – Vítkovice  
5. Gymnázium Olgy Havlové Ostrava - Poruba  
Družstva na medailových místech dostala diplomy, poháry, sladkou odměnu a hráči i vedoucí družstev 
obdrželi občerstvení.  
Hrálo se 2 x 15 minut a zápasy rozhodovali kvalifikovaní rozhodčí.  
Vítězné družstvo postoupilo do krajského kola. Vítězům blahopřejeme a přejeme mnoho dalších 
sportovních úspěchů.  

NA DNI ZEMĚ NEMŮŽEME CHYBĚT  

Ostrava, 25. dubna 2017   
Oslavy Dne Země patří k tradičním akcím, kterých se naši žáci účastní. Ani v letošním roce jsme na dni 
věnovaném naši planetě nechyběli. Akce se účastnila třída CU1 v doprovodu s paní učitelkou Kateřinou 
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Salamonovou. Na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě se žáci zapojili do environmentálních soutěží, výroby mýdel, 
výtvarných aktivit nebo luštili kvízy. Žáci navštívili stánek s bylinkami, s divoce  
rostoucími i na zahrádce pěstovanými rostlinami, koutek neživé přírody VŠB – TU Ostrava, kynology, 
sokolníky, meteorology, mohli kouzlit s chemií, poznávat a odlít si stopy zvířat, vyrobit ptačí budku. Program 
byl opravdu bohatý a každý si mohl najít, co jej zajímá. U stánku V zdravém těle zdravý duch se hovořilo 
nejen o pohybu, ale také o zdravém stravování a to je téma, které se našich žáků přímo dotýká. 

NAPORCOVAT CHOBOTNIČKY? NIC TĚŽKÉHO!  
Ostrava, 5. dubna 2017 – Šest stážistů se tři týdny seznamovalo s životem Francouzů i jejich kuchyní a za 
svou snahu a nabyté dovednosti získali uznání a mezinárodní certifikát.  
Šest vybraných žáků naší školy se od 12. března do 2. dubna 2017 účastnilo pracovní stáže ve francouzském 
městě Antony nedaleko Paříže. Odborná stáž byla realizována v rámci projektu Erasmus+ „Taste of Europe 
II“, to znamená, že šlo již o pokračování úspěšné spolupráce s partnerskou školou Lyccée des Métiers 
Théodore Monod v Antony. Během prvního týdne se studenti seznamovali se svými francouzskými 
vrstevníky, jejich kulturou a způsobem života. Ve školní kuchyni si vyzkoušeli přípravu typických 
francouzských pokrmů a došlo i na zaznamenávání receptur či nácvik cesty na budoucí pracoviště, 
cateringové firmy CALIXIR a LEDUC & CO Panier des Halles. Tam potom probíhala hlavní část stáže pro 
tříčlenné skupinky žáků.  
Během dvou pracovních týdnů se hoši i děvčata z Krakovské nechávali okouzlit světem špičkové 
gastronomie. Zároveň však byli podle slov jejich francouzských kolegů a tutorů velmi platnými členy 
pracovních týmů a dostalo se jim ocenění jak od koordinátora z partnerské školy, pana Jeana Yvese Corvese, 
tak od manažerů na pracovištích. „Vaši studenti budou v naší firmě vždycky vítáni,“ pronesl při vyplňování 
hodnotících listů majitel firmy LEDUC & CO Panier des Halles, pan Sebastian Leduc.  
Sami stážisté byli příjemně překvapeni, že jim jsou svěřovány i poměrně složité úkoly jako je například 
porcování chobotniček, stahování ryb nebo dozdobování jednohubek či moučníků.  
O tom, že se i těchto složitých činností zhostili se ctí, svědčí jejich radost z rychle nabývaných dovedností 
a z dobrých hodnocení.  
Ve dnech volna studenti ochotně vyměnili kuchařské rondony za turistické oblečení a se svými 
doprovodnými osobami Dagmar Žáčkovou a Drahomírou Peňázovou objevovali krásy Paříže a okolí. 
Nenechali si ujít slavnou Monu Lisu v muzeu Louvre, čtvrť umělců Montmartre, zámek Versailles ani pohled 
na Paříž z vrcholku slavné Eiffelovky. Není proto divu, že loučení s Francií bylo těžké. „Je mi líto, že už musíme 
odjet. Určitě se sem brzy vrátím,“ shrnul pocity celé skupiny budoucí kuchař Sebastian Suchánek. 

OKRESNÍ KOLO VE ŠPLHU SŠ MĚSTA OSTRAVY  
Ve čtvrtek 16. 2. 2017 se uskutečnila soutěž ve šplhu hochů a dívek na půdě Obchodní akademie v Ostravě-
Porubě.  
Děvčata šplhala na tyči a hoši na laně bez přírazu. Soutěžila čtyřčlenná družstva tříkolově a výsledný čas 
družstva byl dán součtem 2 výsledných časů prvních tří jednotlivců.  
Našim dívkám s výsledkem 29, 88 sekund unikl těsně postup do krajského kola. Vítězná Obchodní akademie 
Ostrava–Poruba vyhrála s výsledkem 29,66 sekund. Družstvo našich hochů se umístilo na 4. místě s časem 
45,31 sekund a vítězem soutěže se stalo družstvo Střední školy stavební a dřevozpracující s časem 28, 46 
sekund.  
Naši školu reprezentovali Čurdová Leona CU1, která v hodnocení jednotlivců vyhrála s časem 4, 45 sekund, 
Kvasňáková Markéta KČ1B, Weselá Zuzana KČ1B, Chromíková Sofie KČ1A, Cvešperová Anežka Č1B, Pírková 
Veronika Č1B, Tofel Matyáš HRP2, Jersenský Matěj SCR2, Kremzer Lukáš KČ1A pod vedením Mgr. Jolany 
Orlíkové.   

OSTRAVA VÍTÁ ZAHRANIČNÍ STÁŽISTY  
Ostrava, 7. listopadu 2016 – Francouzští stážisté se seznamovali s lidmi a městem, ve kterém stráví 
bezmála měsíc na reciproční odborné stáži v rámci programu Erasmus+. 
Osm francouzských studentů se probudilo do chladného ostravského rána a po snídani ve školní jídelně 
Střední školy společného stravování v OstravěHrabůvce je čekalo seznámení s managementem školy 
a prohlídka prostor, kde jsou připravováni budoucí kuchaři a číšníci.  
Poté se společně s doprovodem žáků z oboru Služby cestovního ruchu vypravili na svá individuální 
pracoviště na úvodní interview s tutory a managementem podniků, kde budou získávat nové odborné 
dovednosti z oboru gastronomie. Mladí Francouzi posílí pracovní týmy 5 ostravských podniků - Best 
Western Vista, Loft Restaurant CITY CITY, Café Au  Père Tranquille, Clarion Congress Hotel a Zámek Zábřeh.  



 
 

104 
 

Po odpolední prohlídce historického centra města následovalo přijetí stážistů a jejich pedagogického 
doprovodu náměstkem primátora Martinem Štěpánkem pověřeného řízením rezortů školství, sportu 
a vzdělávání na radnici Statutárního města Ostrava. Slavnostní den zakončili dočasní obyvatelé Ostravy 
pohledem z radniční věže.  
Markéta Kulhánková, manažerka projektů Erasmus+, byla na konci náročného dne spokojená: „Neformální 
setkání na radnici s panem Martinem Štěpánkem mě nesmírně těší. Chtěli jsme tímto přivítáním ukázat 
našim dlouhodobým recipročním partnerům z Lycée des Théodore Monod v Antony, jak moc si vážíme 
vzájemné spolupráce. Zároveň je pro nás pozornost představitelů orgánů státní správy a samosprávy 
signálem, že svoji práci v oblasti mezinárodní spolupráce děláme dobře. Stejně tak jako jsme hrdi na udělení 
Erasmus+ Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě, který škola získala na základě výsledků 
hodnocení Evropské internacionalizační strategie školy.“ 

POKUSILI SE PROSADIT MEZI ZNALCI PIVA  
Ostrava, 24. ledna 2017 – Pivu prý rozumí a vydali ze sebe to nejlepší. Umístění na bedně jim uniklo jen 
o chlup. 
Dne 18. ledna v soutěži pivních specialistů změřilo síly celkem 14 žáků z 8 škol. Již devátého ročníku soutěže 
Junior Beer Competition se v Žatci zúčastnili také dva žáci Střední školy společného stravování Ostrava-
Hrabůvka.   
Všichni museli projít vědomostním testem o pivu a v druhé části načepovat a naservírovat dvě piva 0,3 l 
Žatec premium v časovém limitu 5 minut.   
Hodnocení všech výkonů probíhalo pod vedením odborných komisařů CBA. Naši školu se zájmem 
reprezentovali žáci 3. ročníku oboru kuchař-číšník Miroslav Keleš, který se umístil v polovině soutěžního 
pole, a Matěj Šmahlík, který skončil na motivujícím 4. místě. Oběma děkujeme za účast a přejeme hodně 
úspěchů v dalších soutěžích.  
Akci pořádalo Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, záštitu nad soutěží převzal hejtman 
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.  

POMÁHAT NENÍ JEN SLOVO   
Ostrava, 14. června 2017 – Na Krakovské se zbavili nepoužívaných věcí a přispěli tak na dobrou věc.  
Ve dnech 8. a 14. června 2017 proběhla na naší škole sbírka pro dobročinný second hand Moment. Dárci 
z řad žáků i zaměstnanců mohli ze své domácnosti vyřadit oblečení, obuv, bižuterii, hračky či funkční 
elektroniku. Zboží bude v second handu prodáno a výtěžek bude předán neziskovým organizacím: Žebřík, 
Kola pro Afriku, Mobilní hospic Ondrášek a Save-Elephants Org.   
Děkujeme všem dárcům a třídě NS1 za pomoc při realizaci.  

POPRVÉ KURZ TEATENDER NA NAŠÍ ŠKOLE   
Ostrava, 17. března 2017 – Krakovská vychovává nové znalce čaje. Deset absolventů již prošlo zkouškou.   
V polovině března proběhl na Krakovské dvoudenní TEATENDER KURZ pod vedením lektora CBA Jiřího 
Boháče a účastnilo se ho deset frekventantů. Střední škola se tak mohla pochlubit premiérou při předávání 
certifikátů účastníkům, kteří se chtějí orientovat ve světě čaje.  
Kurz byl zaměřen na nezbytné znalostní základy každého, kdo připravuje čaj v gastronomických 
provozovnách, a byl obohacen mnohaletými praktickými zkušenostmi jeho lektora. Důležitým posláním 
kurzu bylo pochopit čaj jako surovinu ve všech jeho základních podobách. Byly představeny charakteristické 
rysy pěti nejvýraznějších čajových kultur, jejich tradiční pojetí přípravy a servisu čaje. Všechny získané 
poznatky nakonec tvořily ucelený obraz moderního a progresivního způsobu přípravy čaje v současné 
gastronomii. Kurz byl zakončen teoretickou a praktickou zkouškou. Úspěšní absolventi obdrželi certifikát 
CBA.  

POPRVÉ V ŽIVOTĚ SI PŘIPNULI BĚŽKY  
Ostrava, 24. ledna 2017 – Lyže, hole, boty a jde se na to! Skupina žáků z prvních ročníků vyměnila včera 
učebnice za sportovní vybavení. Výuku absolvovali na sněhu ve Vítkovicích.  
Chtěli to vzdát po prvních deseti minutách. Lyže ani jejich vlastní nohy je neposlouchaly. Často z nich zbylo 
jen klubko ve sněhu, lyže a hole trčely do všech stran. Všichni ale výuku běžeckého lyžování absolvovali bez 
úrazů a hlavně s nasazením, houževnatostí a humorem.  
„Paní učitelko, už jsem asi vyčerpal všech svých devět životů,“ postěžoval si Lukáš Kocourek. Pot mu tekl 
v potůčcích zpod čepice. Ale vydržel až do konce.  
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„Tak na ten kopec jdu taky. Chci vidět, jak se paní učitelka pod ním bude válet ve sněhu,“ prohlašoval 
Vladimír Bědajanek. Sice se pak ve sněhu válel sám, ale další sjezd už zmáknul bez karambolu.  
Pro lyžařské dopoledne využili sportovci z Krakovské zasněžený okruh kolem GONGu v Dolní oblasti Vítkovic. 
K dispozici byla žákům bezplatná půjčovna bot i lyží. Stačilo tedy přijet tramvají až k trati a dát se do toho. 
Prvním krokem bylo poučení o bezpečnosti na trati a instruktáž o správném držení holí a poté už samotné 
„běhání na sněhu“. Základy techniky bruslení na běžkách žákům vštípila učitelka TV Jolana Orlíková.  
Účastníci jednodenního lyžařského kurzu zjistili, že správně bruslit na běžkách je dřina, i když v televizi to 
vypadá jednoduše. Poznali taky, že i malinký kopec se může podobat Everestu. Všichni se ale těší na další 
výzvy a možnosti prožívat svět naplno. 

POSTOUPILI DO „VYŠŠÍHO LEVELU“  
Ostrava, 25. října 2016 – Z Rakouska se vrátili stážisté. Měsíc práce v zahraničí je posunul o úroveň výš.    
Vařit, umývat nádobí, obsluhovat hosty, uklízet pokoje nebo zalévat bylinkovou zahrádku? Museli zvládnout 
vše. Mezitím mluvili německy a anglicky. Mnohým se stýskalo po domově. Jiní ve volném čase cestovali 
a poznávali Rakousko. Všichni se ale vrátili zkušenější a s lepší vyhlídkou na budoucí zaměstnání.   
K práci v rakouských hotelích a restauracích se deset studentů z Krakovské dostalo díky evropskému 
projektu Erasmus+, Taste of Europe II. V září prošli jazykovou i kulturní přípravou. Podepsali pracovní 
smlouvy, sbalili kufry a 16. září se na měsíc odstěhovali do Korutan, jedné ze spolkových zemí Rakouska.  
Každého stážistu čekalo něco jiného. Adam Ptáček a Aleš Romaniv se starali o hosty v prvotřídním hotelu v 
centru města Villach. Filip Karafiát vařil pro hladové turisty vysoko v horách, kde končí všechny cesty. Všech 
deset statečných však poznalo, jak fungují rakouská stravovací a ubytovací zařízení. Zjistili, že člověk 
příjemný, ochotný a pracovitý se ve světě neztratí.  
Michal Piwko, který pracoval ve vegetariánském bio-hotelu, měl zpočátku strach ze stravování. „Paní 
učitelko, oni tu nemají žádné maso,“ zněla jeho první vyděšená reakce. Za pár dnů si ale zvykl. „Vaří tady 
výborně i bez masa, takže jsem spokojený. I když si mohu maso pro sebe připravit, zatím to neplánuji,“ 
přiznal Michal v prvním týdnu svého pobytu.  
Pracovištěm Terezy Václavíkové se stal hotel pro místní „smetánku“ - luxusní vila na břehu jezera 
Wörthersee. Ve svém osobním volnu tak mohla zažít vyjížďky na jedné z lodí hotelového „vozového parku“.  
Andrea Gaudinská si i přes pracovní vytíženost našla čas na poznávání okolních hor i měst. A mezi hotelovým 
personálem a zahraničními stážisty si našla nové známé. „Byl to náročný měsíc, ale mám teď spoustu nových 
přátel ze Slovinska, z Litvy i z Česka,“ uvedla Andrea.  
Na jaře 2017 vyjedou do zahraničí na zkušenou ještě další studenti z Krakovské. Jedna skupina se chystá do 
Irska a jedna skupina do Francie.   

POTLESK PRO ROBOTY I NOVÁ MÉDIA  
Ostrava, 28. dubna 2017 – Studenti 3. ročníku oboru Služby cestovního ruchu se včera zúčastnili 
mezinárodní konference pro studenty středních a vyšších odborných škol. Pod názvem „Digitální Evropa 
v informačním věku“ ji pořádala Vyšší odborná škola AHOL Ostrava.  
Cílem konference bylo přiblížit vize o využití digitálních technologií a tím i zlepšení kvality lidského života 
nebo současná úskalí a rizika v přetechnizované společnosti. Studenti si se zájmem vyslechli prezentace 
o nových trendech v dopravě, o moderních proměnách vysílání České televize, o požadavcích 
zaměstnavatelů na dovednosti absolventů škol v oblasti informačních technologií a mnoho dalšího.   
„Je užitečné slyšet tolik pozitivního o vymoženostech dnešního světa i zítřka, ale i o hrozbách a závislostech 
na sociálních sítích nebo mobilních telefonech, které už někteří mladí lidé poznali osobně,“ myslí si 
doprovázející třídní učitelka Drahomíra Peňázová.  
Konference se konala v hotelu Park Inn by Radisson v Ostravě pod záštitou europoslance Evžena 
Tošenovského, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a dalších subjektů.  

PŘIŠLI SLAVIT. NABÍDLI JIM CVRČKY.  
Ostrava, 8. prosince 2016 – Ve svých šedesáti se škola představila jako zralá a zkušená dáma. Gratulanti 
při sobotních oslavách nepřišli zkrátka.  
Planoucí ohně se v sobotu 3. prosince staly vstupní branou do gastronomického ráje. Když člověk překročil 
práh Krakovské, ujali se ho andělé  - hostesky z řad současných studentek. Vzápětí každého zaplavila vlna 
nostalgie při pohledu na desítky fotografií z historie školy. Při dalších krocích již návštěvníci naráželi na své 
bývalé spolužáky, pedagogy, kolegy. Následoval proud slov, smíchu, vzpomínek. Aby se nestálo „jen tak“, 
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připíjelo se na zdraví, ochutnávaly se speciality z nabídky občerstvení a šmejdilo se po škole. Pozornému 
oku neušlo nic - kroniky, almanachy, videa, fotky.  

PUTOVÁNÍ JIŽNÍ MORAVOU ZA ODBORNÝMI DOVEDNOSTMI 
Ostrava, 27. září 2016 
Ve dnech 22. až 23. září 2016 se třída SCR3 za doprovodu Mgr. Zuzany Vandrolová a Ing. Drahomíry 
Peňázové zúčastnila odborné exkurze z předmětů zeměpis České republiky, průvodcovské služby a anglický 
jazyk. Exkurze po Jižní Moravě zahrnovala prohlídku dvou okruhů státního zámku Lednice, plavbu 
a procházku Lednicko-valtickým areálem, návštěvu Punkevních jeskyní s propastí Macochou a plavbou po 
říčce Punkvě a na závěr ještě prohlídku Mariánského poutního místa ve Křtinách na Blanensku.  
Studenti oboru služby cestovního ruchu si připravili průvodcovské texty k turisticky zajímavým místům na 
trase zájezdu a tyto texty jak v českém tak v anglickém jazyce prezentovali svým vyučujícím a spolužákům. 
Mohli si tedy vyzkoušet roli profesionálních turistických průvodců a předat svým kolegům  užitečné 
informace o moravských atraktivních destinacích.  
V průběhu exkurze byl účastníkům neustále k dispozici minibus firmy „Autodoprava Ševčík“ a proto se 
studenti mohli podívat i do míst, která by byla prostřednictvím veřejné dopravy jen těžko dostupná.  
Protože putování bylo dvoudenní, mohli si studenti také udělat představu nejen o památkách, o způsobu 
dopravy, o vedení zájezdu, ale rovněž o tom, co obnáší ubytování v malém rodinném penzionu. Soukromý 
penzion rodiny Pojerových v Jedovnicích v Moravském krasu mohl posloužit jako dobrý příklad se všemi 
jeho klady i zápory.  
Všichni účastníci zájezdu se po příjezdu domů shodli na tom, že poznávací akce byla inspirativní, zajímavá 
i zábavná a přinesla spoustu nových podnětů k výuce i zeměpisně-kulturních a praktických informací. Cíl 
zájezdu navštívit památku UNESCO, významnou přírodní i církevní lokalitu byl dosažen a naplnění došlo 
i pedagogické pravidlo „Lépe jednou vidět než dvakrát slyšet či třikrát o tom číst.“   

S ANGLIČTINOU POSTUPUJÍ „NA REPUBLIKU“   
Ostrava, 31. ledna 2017 – Rozuměli, mluvili, dávalo to smysl. Angličtinu umí použít a nebojí se to ukázat. 
Všichni si ze soutěže odnesli dobrý pocit, ti nejlepší mají jistý postup.  
Dne 30. ledna 2017 učitelé anglického jazyka uspořádali pro své studenty konverzační soutěž v anglickém 
jazyce. Soutěž měla dvě části, poslechovou (30 min.) a ústní (příprava 10 min. + zkoušení 10 min.). Ústní 
část se skládala ze samostatného projevu na dané téma a konverzace se členem poroty dle vylosovaného 
tématu z oblasti hotelnictví, turismu a restaurace.  
Soutěžilo se ve dvou kategoriích dle studijních ročníků. Do první kategorie se přihlásilo 10 studentů, ale kvůli 
nemoci se zúčastnili 4 studenti (1. a 2. ročníku oboru  
Služby cestovního ruchu). Druhá kategorie byla zastoupena 5 studenty z celkového počtu 6 přihlášených 
(3. a 4. ročníku oboru Služby cestovního ruchu).   
Z projevu všech zúčastněných soutěžících bylo patrné, že se poctivě a zodpovědně připravili.  
Síly byly velice vyrovnané a bylo obtížné stanovit toho nejlepšího. Nakonec po zvážení všech aspektů se 
vítězkou v kategorii I stala Markéta Jacková a v kategorii II Sabina Volkmerová. 
Oběma vítězkám gratulujeme a držíme palce při jejich reprezentování naší školy v celostátní konverzační 
soutěži hotelových škol v cizích jazycích.    

SHOW PROVĚŘILA ZRUČNOST BARMANŮ  
Ostrava, 5. dubna 2017 – Dva barmani se šejkry v rukou se vydali reprezentovat naši školu. Oba se zařadili 
do té šikovnější poloviny startovního pole.  
Dne 30. března 2017 se v Městském divadle v Prostějově uskutečnila barmanská soutěž AMUNDSEN CUP 
PROSTĚJOV 2017 — Junior Cocktail Competition.  
Úkolem barmanů bylo namíchat tři porce míchaného nápoje kategorie FANCY COCKTAIL. Soutěžící byl 
povinen použít minimálně 2 cl Amundsen Vodky, 1 cl likéru Monin a jakéhokoliv množství dalšího produktu 
společnosti MONIN. Příprava míchaného nápoje nesměla přesáhnout 5 minut. Na práci všech barmanů 
dohlížel technický komisař, který je řádně ohodnotil body. Namíchané drinky byly dále zhodnoceny 
u jakostního komisaře.   
Soutěže se zúčastnili Petr Doležel a Petr Vaněk. Z celkového počtu 44 soutěžících se Petr Doležel umístil na 
19. místě a Petr Vaněk na 22. místě.  
Barmanům děkujeme a těšíme se na jejich další úspěchy.   
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SILOVÝ ČTYŘBOJ NA KRAKOVSKÉ  
Ostrava, 15. února 2017 – Sportovci opět změřili své síly. Ti nejlepší postupují „na okres“.  
Dne 14. února proběhl na naší škole silový čtyřboj pro žáky středních škol města Ostravy: hoši, dívky – 
skupiny C. Silového souboje se zúčastnila čtyři dívčí a tři chlapecká družstva. V kategorii hochů se umístila 
družstva v tomto pořadí:  
1. místo SŠ stavební a dřevozpracující, Ostrava-Zábřeh  
2. místo Vítkovická střední průmyslová škola, Ostrava-Hrabůvka  
3. místo SŠSS Krakovská, Ostrava-Hrabůvka  
V jednotlivcích se z celkového počtu 12 účastníků silového čtyřboje na prvním a druhém místě umístili hoši 
František Košař a Kevin Polák ze SŠ stavební a dřevozpracující, Ostrava-Zábřeh, třetí místo obsadil Erich 
Pudich z Vítkovické SPŠ, Ostrava-Hrabůvka. Hoši ze SŠSS reprezentovali školu ve složení Martin Koczwara, 
Matyáš Tofel, Daniel Dombrovský a Lukáš Kremzer. Za reprezentaci školy jim děkujeme.  
V kategorii dívek se družstva umístila v pořadí:  
1. místo SŠSS Krakovská „A“, Ostrava-Hrabůvka  
2. místo SŠSS Krakovská „B“, Ostrava-Hrabůvka  
3. místo SŠ služeb a podnikání „A“, Ostrava-Poruba  
4. místo SŠ služeb a podnikání „B“, Ostrava-Poruba  
V jednotlivcích se z celkového počtu 13 účastnic silového čtyřboje na prvních dvou místech umístily dívky 
ze SŠSS, Ostrava-Hrabůvka Zuzana Weselá a Leona Čurdová, 3. místo obhájila Blanka Horňáková ze SŠ služeb 
a podnikání. Dívkám gratulujeme k výbornému umístění a postupu do okresního kola této soutěže.  Všem 
závodníkům naší školy děkujeme za reprezentaci školy.  

ŠKOLNÍ KAVÁRNA LÁKALA NÁVŠTĚVNÍKY NA VÝSTAVIŠTI  
Ostrava, 25. dubna 2017 – Tři dny naše škola nabízela občerstvení na ostravském Karnevalu chutí.  
Ostravské výstaviště Černá louka pořádalo ve dnech 21.–23. dubna 2017 oblíbený Karneval chutí. I ti 
nejnáročnější gurmáni ocenili pestrou nabídku jídla a pití, košt vína, ochutnávky kávy a dalších 
gastronomických lahůdek.  
Naše škola se připojila k vystavovatelům. Po tři dny byla v provozu školní kavárna s nabídkou tří druhů káv 
a širokého sortimentu mini dezertů, které připravovali naši žáci učebního oboru cukrář.  
Součástí výstavy byla soutěž o nejkrásnější slavnostní tabuli k tématu „První republika“, která teprve čeká 
na vyhodnocení. Pro žáky prvního ročníku oboru kuchař-číšník byla akce velkým přínosem a získali cenné 
zkušenosti.   

ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE MLADÝ PRŮVODCE 2017  
Ostrava, 12. ledna 2017 – studenti oboru služby cestovního ruchu bojovali o možnost reprezentovat školu 
v Mezinárodní soutěži Mladý průvodce 2017.  
Dne 11. 1. 2017 se v prostorách společenského sálu Střední školy společného stravování v Ostravě-Hrabůvce 
uskutečnilo školní kolo soutěže mladých odborníků v oblasti cestovního ruchu MLADÝ PRŮVODCE.Své síly 
změřila čtyři dvoučlenná družstva studentů 1. a 2. ročníku oboru služby cestovního ruchu. Ke svým 
soutěžním vystoupením nastupovali v následujícím pořadí: družstvo č. 1 – Dana Hollá a Karel Vaško (SCR1), 
družstvo č. 2 – Barbora Denková  a Sára Kmetíková (SCR2), družstvo č. 3 – Eliška Šefčíková a Veronika 
Škorvanová (SCR2), družstvo č. 4 – Diana Václavíková a Jakub Bulava (SCR1).  
Letošním úkolem bylo vytvořit 5denní poznávací zájezd s názvem „Na kole, po vodě, pěšky“. Komise, složená 
z učitelů odborných předmětů a zástupkyně ředitele pro praktické vyučování, hodnotila nápaditost 
a originalitu při sestavování trasy, atraktivitu programu zájezdu, skladbu a strukturu nabízených služeb, ale 
i profesní vystupování. Soutěžící museli také obhájit navržený finanční rozpočet a část prezentace přednést 
v cizím jazyce. Vše v časovém limitu 15 minut. Po prezentaci byla prověřována i schopnost soutěžících 
reagovat na dotazy nebo případné připomínky členů hodnotitelské komise.  
Z vystoupení všech zúčastněných bylo patrné, že se na soutěž poctivě a zodpovědně připravili. Vítězkami se 
staly studentky 2. ročníku Barbora Denková a Sára Kmetíková. Krásné 2. místo vybojovaly jejich spolužačky 
Eliška Šefčíková a Veronika Škorvanová. Na 3. místě se umístili studenti 1. ročníku Dana Hollá a Karel 
Vaško.Všem vítězům gratulujeme a děvčatům z 2. ročníku budeme držet palce při jejich reprezentování naší 
školy v mezinárodní soutěži Mladý průvodce.   
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TOMÁŠ ŠEL NA PIVO S ROZUMEM  
Ostrava, 16. května 2017 – Zlato, stříbro i bronz přivezl Tomáš Hoření pro Krakovskou ze soutěže Birell 
cup. V sedmnáctém ročníku brněnské pivní soutěže se zúčastnil tří disciplín a padesátce soutěžících svými 
výkony vytřel zrak  
Nejlépe šlo Tomášovi čepování a servis piva, v němž nenašel přemožitele. V kategorii „Talíř za talíř“, kdy 
soutěžící servírují jídlo z podnosů hostům přímo na talíř, si svou zručností a rychlostí vydobyl druhé místo. 
V překážkovém běhu s načepovaným pivem skončil třetí.   
„Hlídal jsem si, aby se mi při obsluze netřásly ruce a taky abych při běhu nezakopnul o překážku a neskončil 
i s pivem na zemi. To by pak byl úplný propadák,“ usmíval se Tomáš Hoření.  
Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka, p. o. se zaměřuje na vzdělávání žáků v učebních 
a studijních oborech: kuchař, číšník, kuchař-číšník, cukrář a služby cestovního ruchu. Absolventi učebních 
oborů mají možnost pokračovat ve dvouletém maturitním nástavbovém studiu. Škola zajišťuje též 
vzdělávání dospělých formou dálkového studia, organizuje různé gastronomické kurzy.   

TRÉNOVALI FREE STYLE ZA BAREM   
Ostrava, 21. února 2017 – Namíchat drink není nuda. Je to show v přímém přenosu. Jedenáct statečných 
už ji umí předvést.  
V únoru proběhl v naší škole dvoudenní FLAIR WORKSHOP pod vedením zkušeného lektora CBA Václava 
Abrahama.  Kurz absolvovalo jedenáct zájemců a jeho cílem bylo rozšířit frekventantům znalosti práce za 
barovým pultem a ukázat jim využití Flair v praxi.  Účastníci si vyzkoušeli používání plných lahví, šejkrů, 
sklenic, otvíráků i koktejlových ubrousků jinak, než jsou zvyklí. Především se dozvěděli spoustu nových 
informací o „Working Flair“ (pracovní formě „free-style“, která vede k atraktivní přípravě drinků) a o tom 
jak správně procvičovat praktické trikové variace, které v budoucnu mohou využít za barovým pultem. 
Nechyběly ukázky „Exhibition flair“ (moderní název pro „Free-Style“, prezentovaný na společenských akcích 
a barmanských soutěžích) a správného provedení „FreePouring“ (nalévání produktu bez použití odměrky). 
Workshop byl zakončen praktickou zkouškou a úspěšní absolventi obdrželi certifikát CBA.    

VIDĚLI, SLYŠELI, ODEŠLI S PŘIHLÁŠKOU NA STÁŽ  
Ostrava, 29. května 2017 – Irsko, Francie, Španělsko, Rakousko - čtyři země a čtyři skupiny stážistů. O své 
zážitky a zkušenosti se dnes 27 žáků z Krakovské podělilo na netradičně pojaté závěrečné konferenci ke 
stážím Erasmus+.  
Ti, kdo vyjeli za zkušenostmi, poznali práci v hotelích, penzionech a restauracích za hranicemi Česka. Pro 
svoje spolužáky si nyní přichystali výstavu fotografií, kvízy, ochutnávky a ukázky tanců z daných zemí. „Je to 
super, dozvědět se o všech stážích na jednom místě. Člověk si může vybrat, kde by se mu líbilo nejvíc, kdyby 
chtěl vyjet taky. Já jsem se dnes nadchl pro anglicky mluvící země,“ svěřil se Matěj Ficbauer ze třídy HRP1.  
Čtyřmi stanovišti, u kterých bylo slyšet angličtinu, francouzštinu, španělštinu a němčinu, prošli postupně 
žáci celé školy. „Letos jsme diseminační konferenci pojali jinak než v minulých letech. Prezentace sice 
promítáme jako vždy, ale k tomu jsme zařadili i toto interaktivní setkání, které má žáky školy více přitáhnout 
k pracovním stážím v zahraničí,“ uvedla Markéta Kulhánková, koordinátorka projektů Erasmus+.  
Součástí pondělního setkání bylo i hlasování o nejhezčí fotografii ze stáže. Hodnotné ceny dostaly fotky 
hned ve dvou kategoriích – jednu volili příchozí žáci, druhou vybírala porota z řad pedagogů. Vítězkou obou 
kategorií se nakonec stala Kateřina Moravová se svým nočním snímkem Eiffelovy věže v Paříži.    
Na příští školní rok jsou pro žáky připraveny další čtyři pracovní stáže – v Anglii, v Irsku, v Itálii a v Rakousku. 
Zájemci mohou již nyní odevzdávat přihlášky, v červnu se pak konají výběrová řízení.  

VÍTĚZKY JEDOU DO CHORVATSKA  
Ostrava, 30. ledna 2017 – Mezinárodní soutěž odhalila nové talenty na poli cestovního ruchu. Studenti 
po osmé ukázali, co se ve škole naučili a jak jsou schopni své znalosti zúročit.  
Na Střední škole společného stravování Ostrava-Hrabůvka se dne 26. 1. 2017 uskutečnila mezinárodní 
soutěž Mladý průvodce. Již 8. ročník této soutěže pro mladé odborníky v oblasti cestovního ruchu se konal 
v prostorách společenského sálu školy.   
Studenti z 12 středních škol zaměřených na obory gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu si nejprve 
ověřili teoretické znalosti ve vědomostním testu zaměřeném na zeměpis cestovního ruchu České republiky. 
Poté dvojčlenná soutěžní družstva během 15 minut představila svou práci, kterou předložila komisi 
i v tištěné podobě. Letošním úkolem bylo vytvořit 5denní poznávací zájezd za přírodními 
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a kulturněhistorickými krásami České republiky. Téma zájezdu zní:  „Na kole, po vodě, pěšky.“ Soutěžící 
pozvali svými prezentacemi do všech nádherných koutů Česka a klientům na míru sestavili lákavý program.  
Komise, složená ze zástupců Moravskoslezského klastru cestovního ruchu, cestovních kanceláří a hotelů 
hodnotila nápaditost a originalitu při sestavování trasy, atraktivitu programu zájezdu, skladbu a strukturu 
nabízených služeb, ale i profesní vystupování. Soutěžící museli také obhájit navržený finanční rozpočet 
a část prezentace přednést v cizím jazyce.  
Záštitu nad soutěží převzali Moravskoslezský klastr cestovního ruchu a Krajská hospodářská komora 
Moravskoslezského kraje   
Vítězný tým ze Střední školy společného stravování, ve složení Eliška Šefčíková a Veronika Škorvánová, získal 
týdenní pobytový zájezd v Chorvatsku od CK Relax Adriatic. Druhé místo patří družstvu ze Střední školy 
gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, děvčatům Danielle Gistingerové a Kamile Žvakové. Střední 
škola Lomnice nad Popelkou, se soutěžícími Anežkou Bímovou a Nelou Knapovou, obsadila třetí místo. Tři 
nejlepší týmy obdržely hodnotné ceny. Všichni soutěžící dostali účastnický list a upomínkové ceny.  
„Soutěž má stále větší úroveň. Pro cestovní kancelář jsou mnohé zájezdy inspirací a můžeme je zahrnout do 
našich nabídek,“ uvedla předsedkyně komise Markéta Šupica, ředitelka cestovní kanceláře Relax Adriatic. 

ZA KRÁSAMI PRAHY 
 Ve dnech 29. září – 1. října 2016 se konala odborná, literárněhistorická exkurze „Za krásami Prahy“. 
Zúčastnili se jí žáci 4. ročníku oboru Služby cestovního ruchu.    
Studenti začali svou návštěvu Matičky vlasti prohlídkou Pražského  hradu, jeho největší dominanty, Chrámu 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha, dále  jejich exkurze pokračovala ve Starém královském paláci, bazilice sv. Jiří 
a končila procházkou ve světoznámé Zlaté uličce.  
Profesionální přístup a odbornost paní průvodkyně studenti řádně ocenili dlouhým potleskem jako 
poděkováním. Přes Hradčanské náměstí jsme pak došli až k Černínskému paláci a Nerudovou ulicí se prošli 
až ke chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně, v němž všechny přítomné fascinovala nádherná barokní výzdoba. 
Procházkou přes Staroměstské náměstí na Václavské náměstí jsme tak ukončili první den naší návštěvy.   
Náplní druhého dne byla komentovaná prohlídka Starého židovského města a 4 pražských synagog: 
Staronové, Pinkasovy, Maiselovy a Španělské. Po třech hodinách náročného výkladu jsme došli na 
Staroměstskou radnici, kde v přízemí sídlí pobočka Pražského informačního centra. Zdejší průvodkyně 
vybrala dobrovolníka, který si mohl vyzkoušet podávání informací přímo „za přepážkou“. Poté jsme 
absolvovali ještě návštěvu moderní, nově vybudované pobočky PIC zvané „Visitor Center“ na Havelském 
náměstí.   
V 15:00 hodin začínala prohlídka Národního divadla. Z této návštěvy odcházeli studenti naprosto nadšení, 
a to nejen díky profesionálnímu vyprávění zaměstnankyně ND, ale také díky prohlídce různých částí divadla, 
včetně té střešní, která odkryla naprosto úžasný pohled na přilehlé okolí. Poté studenti vyrazili na Petřín. 
Lanovkou se dostali až k samotné rozhledně. Většinu asi odradila výška, či obava ze sebe samotných, proto 
raději volili prohlídku obludária a přilehlého okolí.   
Závěrečný den začal na Vyšehradské skále. Pomalou ranní procházkou jsme došli až k místům, odkud Šemík 
provedl svůj slavný skok a pak „uháněl k Neumětelům“. Prohlédli jsme si park se sochami J. V. Myslbeka, 
zdejší baziliku Petra a Pavla a nemohli jsme opomenout Slavín. Prostřednictvím malého úkolu „Najdi 5 jmen 
slavných literátů 19. století“ studenti pečlivě procházeli hroby s pamětními náhrobky nejslavnějších 
a nejvýznamnějších osobností našich dějin. 
Svou návštěvu Prahy jsme zakončili prohlídkou Památníku obětem heydrichiády v Resslově ulici. Aby mohli 
vstřebat velmi smutné a tristní informace o tomto místě, dostali studenti po zhlédnutí filmu, podzemní 
krypty a kostela sv. Cyrila a Metoděje osobní volno. Někteří zvolili procházku podél Vltavy, jiní si čas vyšetřili 
pro nákup suvenýrů pro své nejbližší. 
Někteří z řad studentů byli v Praze poprvé, jiní ji navštívili s rodiči, ale většina na místech, kterými jsme 
společně procházeli, nikdy nebyla. Proto se všem naše společně strávené 3 dny velmi líbily a všichni se 
navraceli do Ostravy plni dojmů a nevšedních zážitků. 


