
 
 

 
 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
ZA ŠKOLNÍ ROK  

2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny jmenované a fotografované osoby souhlasily s uvedením v této výroční zprávě v souladu s Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GPDR). 

 



 
 

 
 

OBSAH 
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE                                                                                                                             

(§ 7 odst. 1 a) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb. v platném znění)...................................................... 3 

1.1. Školská rada .................................................................................................................................. 3 

1.2. Charakteristika školy ..................................................................................................................... 4 

2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ                                                                                                                         

(§ 7 odst. 1 b) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb. v platném znění) ..................................................... 5 

2.1. Pilotní ověřování dvoustupňového modelu vzdělávání ................................................................ 6 

3. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ VÝUKY ............................................................................................. 7 

3.1. Zabezpečení teoretického vyučování............................................................................................ 7 

3.2. Zabezpečení praktického vyučování ............................................................................................. 8 

3.2.1. Odborný výcvik.............................................................................................................................. 8 

3.2.2. Odborná praxe .............................................................................................................................. 9 

3.3. Počty žáků ve třídách a oborech ................................................................................................. 10 

4. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY                                                                                            

(§ 7 odst. 1 c) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb. v platném znění) .................................................... 11 

4.1. Organizační struktura organizace ............................................................................................... 13 

5. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018                                                                                      

(§ 7 odst. 1 d) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb. v platném znění) ................................................... 14 

6. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ                                                                                                                       

(§ 7 odst. 1 e) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb. v platném znění) ................................................... 17 

6.1. Výsledky vzdělávání ve školním roce 2017/2018 ....................................................................... 17 

6.2. Maturitní zkoušky ....................................................................................................................... 19 

6.3. Závěrečné zkoušky v řádném termínu ........................................................................................ 21 

6.4. Závěrečné zkoušky v opravném a náhradním termínu ............................................................... 22 

7. PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ                                                                                                               

(§ 7 odst. 1 f) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb. v platném znění) .................................................... 23 

7.1. Školní poradenské pracoviště ..................................................................................................... 23 

7.2. Činnost výchovné poradkyně ...................................................................................................... 23 

7.3. Činnost školního psychologa ....................................................................................................... 24 

7.4. Činnost školní asistentky ............................................................................................................. 24 

7.5. Činnost metodičky prevence ...................................................................................................... 24 

7.6. Činnost kariérové poradkyně ...................................................................................................... 24 

7.7. Preventivní program školy .......................................................................................................... 24 

8. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY .................................................................................... 26 

8.1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků                                                                                            

(§ 7 odst. 1 g) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb. v platném znění) .................................................... 26 

8.2. Další vzdělávání nepedagogických pracovníků ........................................................................... 29 

9. AKTIVITY ŠKOLY A JEJÍ PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI                                                                                

(§ 7 odst. 1 h) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb. v platném znění) ................................................... 31 

9.1. Vzdělávací a kulturní akce pro žáky ............................................................................................ 31 

9.2. Soutěže........................................................................................................................................ 33 

9.3. Zahraniční spolupráce školy ........................................................................................................ 35 

9.4. Další prezentace školy na veřejnosti ........................................................................................... 36 

10. KONTROLY ................................................................................................................................... 37 



 
 

 
 

10.1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí                                                           

(§ 7 odst. 1 i) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb. v platném znění) ..................................................... 37 

10.2. Výsledky dalších kontrol realizovaných ve škole ......................................................................... 37 

10.2.1. Kontrola Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje ............................................ 37 

10.2.2. Kontrola státní veterinární správou .......................................................................................... 37 

10.2.3. Veřejnosprávní kontrola MŠMT ................................................................................................ 37 

10.2.4. Kontrola zdravotní pojišťovnou ................................................................................................ 37 

10.2.5. Kontrola zřizovatelem ............................................................................................................... 37 

10.2.6. Kontrola Ministerstvem pro místní rozvoj ................................................................................ 37 

10.2.7. Kontrola statutárním městem Ostrava ..................................................................................... 37 

10.2.8. Kontrola Okresní správou sociálního zabezpečení ................................................................... 38 

10.2.9. Kontrola Policií České republiky................................................................................................ 38 

10.2.10. Kontrola Hasičským záchranným sborem MSK ...................................................................... 38 

10.2.11. Kontrola Finančním úřadem .................................................................................................. 38 

10.2.12. Kontrola Českomoravským odborovým svazem pracovníků ve školství ................................ 38 

10.2.13. Kontrola Oblastním inspektorátem práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj .............. 38 

11. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY                                                                                                

(§ 7 odst. 1 j) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb. v platném znění) ..................................................... 39 

11.1. Zdroje financování a jejich využití ............................................................................................... 39 

11.2. Hospodaření školy ....................................................................................................................... 39 

11.3. Doplňková činnost ....................................................................................................................... 40 

11.4. Zkvalitnění materiálně technického vybavení ............................................................................. 40 

12. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ                                                                                    

(§ 7 odst. 1 k) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb. v platném znění) .................................................... 41 

12.1. Rozvojový program KVALITA ....................................................................................................... 41 

12.2. Rozvojový program Excelence středních škol ............................................................................. 41 

12.3. Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání ............................................................. 41 

13. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ                                  

(§ 7 odst. 1 l) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb. v platném znění) ..................................................... 42 

13.1. Vzdělávání dospělých vedoucí k dosažení stupně kvalifikace ..................................................... 42 

13.2. Profesní kvalifikace ...................................................................................................................... 42 

13.3. Rekvalifikace ................................................................................................................................ 42 

14. PROJEKTY REALIZOVANÉ ŠKOLOU                                                                                                               

(§ 7 odst. 1 m) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb. v platném znění) ................................................... 43 

14.1. Projekty programu EU ERASMUS+ .............................................................................................. 43 

14.1. Projekty Operačního programu věda Výzkum vzdělávání .......................................................... 43 

15. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S JINÝMI SUBJEKTY                                                                                                    

(§ 7 odst. 1 n) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb. v platném znění) .................................................... 45 

16. DALŠÍ INFORMACE ....................................................................................................................... 47 

16.1. Ocenění školy .............................................................................................................................. 47 

16.2. Ocenění žáků školy ...................................................................................................................... 47 

16.3. Činnost metodiků IKT .................................................................................................................. 47 

16.4. Činnost koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ................................... 48 

16.5. Činnost v oblasti Úvod do světa práce ........................................................................................ 48 

16.6. Poskytování informací ................................................................................................................. 49 

17. ZÁVĚR .......................................................................................................................................... 50 



 
 

 
 

18. SEZNAM PŘÍLOH .......................................................................................................................... 51 

18.1. Příloha č. 1 – Tabulka DV/DVPP .................................................................................................. 52 

18.2. Příloha č. 2 – Tabulka projekty .................................................................................................... 53 

18.3. Příloha č. 3 – Přehled výsledků maturitních zkoušek .................................................................. 55 

18.4. Příloha č. 4 – Rozvojový program Kvalita .................................................................................... 60 

18.5. Příloha č. 5 – Spolupracující organizace a poskytovaná stipendia .............................................. 61 

18.6. Příloha č. 6 – Zpráva z činnosti školního poradenského pracoviště za školní rok 2017/2018 .... 63 

18.7. Příloha č. 7 – Zpráva o činnosti metodiků IKT za školní rok 2017/2018 ..................................... 75 

18.8. Příloha č. 8 – Zpráva o činnosti koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

za školní rok 2017/2018 .............................................................................................................. 79 

18.9. Příloha č. 8 – Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 ............................................ 85 

18.10. Příloha č. 9 – Ocenění školy a žáků školy .................................................................................... 85 

18.11. Příloha č. 10 – Tiskové zprávy, škola v médiích a na sociálních sítích ......................................... 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 





 
 

3 
 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE                                                                                                              
(§ 7 odst. 1 a) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb. v platném znění) 

 

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  

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.  

31. 8. 2017 skončilo funkční období členů školské rady, kteří byli radou kraje jmenováni s účinností od 

1. 9. 2014. Rada kraje tuto skutečnost vzala na vědomí svým usnesením č. 15/1293 jmenovala dnem 1. 

9. 2017 nové členy: p. Šárku Bednárikovou a p. Radomíru Vlčkovou.  

31. 8. 2018 rovněž skončilo tříleté funkční období dvou členů školské rady volených pedagogickými 

pracovníky a 2 členů školské rady volených zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky.  

Pedagogickými pracovníky školy byly ze šesti kandidátů zvoleny Mgr. Monika Sysalová a Ing. Dagmar 

Žáčková.  

Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci zvolili p. Pavla Šmída a p. Danuši Denkovou (rodiče 

nezletilých žáků školy). 

Školská rada na svém prvním zasedání v říjnu 2017 zvolila svého předsedu a místopředsedu: 

 p. Pavel Šmíd – předseda školské rady (zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými 

žáky), 

 Ing. Dagmar Žáčková – místopředsedkyně (zvolena pedagogickými pracovníky školy),  

 p. Šárka Bednáriková – členka (jmenována zřizovatelem), 

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

mailto:sekretariat@ssss.cz
http://www.ssss.cz/
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 Mgr. Monika Sysalová – členka (zvolena pedagogickými pracovníky školy), 

 p. Radomíra Vlčková – členka (jmenován zřizovatelem). 

Školská rada pracovala 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 reálném pracovním prostředí 

gastronomických provozoven 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 Úřady práce nebo krátkodobé odborné kurzy pro různé cílové skupiny. 

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

metodičkou prevence, kariérovou poradkyní, 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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2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ                                                                                                           
(§ 7 odst. 1 b) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb. v platném znění) 

 

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 vzdělávacích programů, které jsou koncipovány tak, aby umožnily co nejlépe rozvíjet 

schopnosti a zájmy žáků a zároveň reflektovaly požadavky zaměstnavatelů na absolventy.  

 
OBOR VZDĚLÁNÍ ŠVP 

DÉLKA 
VZDĚLÁVÁNÍ 

CHARAKTERISTIKA 

D
EN

N
Í F

O
R

M
A

 V
ZD

ĚL
Á

V
Á

N
Í 

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 

D
Á

LK
O

V
Á

 

FO
R

M
A

 
V

ZD
ĚL

Á
V

Á
N

Í 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 

57%29%

14%

R OZ LOŽ E N Í  O B O R Ů  V Z D Ě L Á N Í D L E  Š V P

Obory vzdělání s výučním listem Obory vzdělání s maturitním vysvědčením Nástavba

Graf 1 
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2.1. PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ DVOUSTUPŇOVÉHO MODELU VZDĚLÁVÁNÍ 

V prosinci 2016 škola požádala o zařazení do pokusného ověřování organizace a průběhu modelu 
vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní 
zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie 
stupně dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních školách. Žádosti bylo vyhověno a v září 2017 
bylo pilotní ověřování zahájeno. 

Před zahájením pilotáže byl upraven školní vzdělávací program tohoto oboru tak, aby splňoval jak, 

požadavky rámcového vzdělávacího programu oboru vzdělání s výučním listem 65-51-H/01 Kuchař-

číšník, tak požadavky rámcového vzdělávacího programu oboru vzdělání s maturitní zkouškou 65-41-

L/01 Gastronomie. Základní podmínkou, která musela být při úpravě školního vzdělávacího programu 

splněna bylo to, aby do 3. ročníku vzdělávání byl naplněn rámcový vzdělávací program oboru vzdělání 

s výučním listem 65-51-H/01 Kuchař-číšník a následně ve 4. ročníku doplněn rámcový vzdělávací 

program oboru vzdělání s maturitní zkouškou 65-41-L/01 Gastronomie. 

Žáci budou mít možnost po úspěšném absolvování 3 let vzdělávání složit plnohodnotnou závěrečnou 

zkoušku dle jednotného zadání. Ve 4. ročníku budou maturovat. Neúspěch u závěrečné zkoušky 

neovlivní jejich možnost pokračovat ve vzdělávání ve 4. ročníku. 

Škola má za sebou aktuálně 1. ročník pilotáže. V jeho průběhu jsme neshledali důvod k provádění změn 

školního vzdělávacího programu.   

Reakce na možnost, získat během studia jak výuční list, tak maturitní vysvědčení, byly kladné. Rodiče 

kvitují možnost získat oba kvalifikační doklady, skutečnost, že ve 4. ročníku se mohou žáci více věnovat 

teoretické výuce a také to, že případný neúspěch při maturitní zkoušce neznamená, že žák opouští 

střední školu, aniž by získal kvalifikační doklad. 

Kladné ohlasy jsme zaznamenali také u sociálních partnerů a zástupců zaměstnavatelů. 

Po prvním roce ověřování máme k dispozici zatím málo údajů pro to, abychom mohli posoudit, jak 

výsledky vzdělávání korespondují s očekávanými výstupy vzdělávání v jednotlivých ročnících. 

V průběhu školního roku odešli ze třídy z důvodu nezvládnutí učiva nebo nezájmu o obor 4 žáci. Ostatní 

žáci  pilotní třídy se jeví jako motivovaní a jejich průměr ve 2. pololetí byl 2,01. 

Pozitivní dopad zapojení do pilotáže vidíme zejména ve zvýšení zájmu o obor. V přijímacím řízení pro 

1. rok pilotáže vzrostl počet přihlášených žáků o 8, pro letošní rok již o 15. Vzrostl také počet zápisových 

lístků odevzdaných v 1. kole. Vzestupný trend je patrný i v naplněnosti 1. ročníků sledovaného oboru: 

poslední školní rok před pilotáží to bylo k 30. 9. pouze 19 žáků, 1. rok pilotáže 23 žáků a v letošním 

školním roce to je 34 žáků. 
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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 maturitní zkouškou 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. Učební praxe probíhala dle stálého 

rozvrhu hodin pro daný školní rok. 

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 (tři jazykové učebny, čtyři učebny informatiky, multimediální 

učebna odborných předmětů, učebna stolničení, učebna sommeliérů, laboratorní kuchyně, laboratorní 

cukrárna, učebna technologie, učebna pro výuku cestovního ruchu a gastrocentrum, které sdružuje 
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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 

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 

Převážná část odborného výcviku probíhala v prostředí reálných firem na základě uzavřených smluv o 

obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování (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 některých žáků 2. – 3. 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 

Restaurace Akord Ostrava-Zábřeh Restaurace Prima v DKMO BEST WESTERN Hotel Vista**** 

DPO, a. s., středisko stravování 
Ostrava-Martinov 

Zámek Zábřeh Clarion Congress Hotel Ostrava 

Městská nemocnice Ostrava, 
oddělení léčebné výživy a 
stravování 

Restaurace u Helbicha Pekařství Boček Krmelín 

Clarion Congress Hotel Ostrava Moravská chalupa K9 PORG gymnázium a ZŠ Ostrava 

BEST WESTERN Hotel Vista****  Restaurace U Prokopa Hotel Jan Maria 

Školní jídelna Krakovská Café Au Père Tranquille Sanatoria Klimkovice 

Cukrářství VIKI K-Trio – restaurace  

Sanatoria Klimkovice Seminární centrum Akademie  

Imperial Hotel Ostrava Club Restaurant Veronika  

Tabulka 3 
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3.2.2. Odborná praxe 

Žáci oborů vzdělání 65-41-L/01 Gastronomie, 65-41-L/51 Gastronomie a 65-42-M/02 Cestovní ruch 

vykonávali v souladu s RVP odbornou praxi. Forma, zaměření, termíny a místo konání odborné praxe 

jsou zřejmé z Tabulek 4 a 5 

OBOR ROČNÍK ROZSAH OP FORMA KONÁNÍ OP TERMÍN KONÁNÍ OP ZAMĚŘENÍ OP 

6
5

-4
2

-M
/0

2
 C

ES
T

O
V

N
Í 

R
U

C
H

 

2. 

10 dnů souvisle červen 2018 cestovní kancelář 

10 dnů souvisle 
v období hlavních 

prázdnin  
cestovní kancelář 

3. 

10 dnů průběžně 
v období školního 

vyučování 
akce školy 

10 dnů souvisle květen 2018 cestovní kancelář 

4. 10 dnů souvisle září 2017 recepce hotelu 

6
5

-4
1

-l
/0

1
 

G
A

ST
R

O
N

O
M

IE
 

1. (L+H) 

5 dnů průběžně 
v období školního 

vyučování 
akce školy 

5 dnů souvisle červen 2018 hotelový provoz 

2. 10 dnů souvisle červen 2018 hotelový provoz 

3. 10 dnů souvisle 
v období hlavních 

prázdnin  
hotelová recepce 

6
5

-4
1

-l
/5

1
 

G
A

ST
R

O
N

O
M

IE
 

1. 

5 dnů průběžně 
v období školního 

vyučování 
akce školy 

5 dnů souvisle v období hlavních  
gastronomická a 

ubytovací zařízení 

Tabulka 4 

CESTOVNÍ KANCELÁŘE 
UBYTOVACÍ A 

GASTRONOMICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 

JINÉ 

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

CK Duha Tour CK OUTDOOR Travel CITY CITY Ostrava TJ Ostrava 

CK Favorit CK Relax Adriatic Hotel Maria MAKRO Cash & Carry Ostrava 

CK Gattom Tour CK Student Agency 
BEST WESTERN Hotel 
Vista**** 

Křesťanská akademie mladých 
KAM Malenovice 

CA Hana CK Victoria 
Restaurace Akord 
Ostrava-Zábřeh 

 

CA Musil a partneři 
s. r. o. 

CK Fischer Zámek Zábřeh  

CA RNDr. Ilona 
Kubešová 

CK KM Travel Hostinc U koníčka  

CA Siesta Fulnek CK Kovotour PluS Golf Park Lhotka  

CA Wes    

Tabulka 5 
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VÝVOJ POČTU ŽÁKŮ (denní forma)

Kuchař-číšník Cukrář Gastronomie Cestovní ruch Gastronomie (nástavba)

Graf 2 

3.3. POČTY ŽÁKŮ VE TŘÍDÁCH A OBORECH 

V Tabulkách 6 a 7 jsou vedeny počty žáků v jednotlivých třídách dle stavu k 30. 9. 2017. Škola se již 

několik let potýká s poklesem zájmu, zejména o obor vzdělání s výučním listem Kuchař-číšník. Menší 

zájem o obor je umocněn vysokou fluktuací a vysokým počtem předčasných odchodů žáků ze 

vzdělávání. Vývoj celkového počtu žáků dle jednotlivých RVP zachycuje Graf 2.  

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 

133 4 92 4 86 3 --- --- 311 11 

29-54-H/01 
CUKRÁŘ 

34 1 21 1 12 1 --- --- 67 3 

65-41-L/01 
GASTRONOMIE 

23 1 16 1 13 1 --- --- 52 3 

65-41-L/51 
GASTRONOMIE 

27 1 15 1 --- --- --- --- 42 2 

65-42-M/02 
CESTOVNÍ 
RUCH 

34 1 27 1 22 1 13 1 96 4 

CELKEM 251 8 171 8 133 6 13 1 568 23 
Tabulka 6 

Dálková forma vzdělávání 

OBOR VZDĚLÁNÍ 
1. ROČNÍK 2. ROČNÍK 3. ROČNÍK 

ŽÁKŮ TŘÍD 
žáků tříd žáků tříd žáků tříd 

65-51-H/01 
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK 

34 1 18 1 23 1 75 3 

65-41-L/51 
GASTRONOMIE 

32 1 15 1 10 1 57 3 

CELKEM 66 2 33 2 33 2 132 6 

Tabulka 7 
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VÝVOJ POČTU PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci Školní jídelna Ostatní pracovníci

Graf 3 

4. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY                                                                             
(§ 7 odst. 1 c) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb. v platném znění) 

 

Po personálních změnách, provedených v závěru školního roku 2016/2017 zejména v souvislosti 

s významným poklesem žáků ve vyšších ročnících (předčasné odchody ze vzdělávání), byl školní rok 

2017/2018 zahájen s nižším počtem pedagogických pracovníků. V Tabulce 8 na straně 12 je zachycen 

počet pracovníků školy dle jednotlivých úseků dle stavu na počátku školního roku 2017/2018 a 

v Tabulce 9 na straně 12 informace o plnění kvalifikačních požadavků a průměrném věku pracovníků 

školy. Informace o počtech pracovníků školy jsou uvedeny ve fyzických osobách. Platy pracovníků, kteří jsou 

označeni *  jsou plně hrazeny z prostředků projektu Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji, do něhož je 

škola zapojena od října 2016. Vývoj počtu pracovníků školy v posledních 5 školních rocích zachycuje Graf 

3. Ve skupině pracovníků, která je označena jako „ostatní pracovníci“ jsou zahrnuti školní psycholog a 

školní asistent.  

V průběhu školního roku byl snížen stav pracovníků ekonomického úseku (ukončení pracovního 

poměru pro nadbytečnost k 30. 11. 2017) a k 31. 5. 2018 byl ukončen pracovní poměr dohodou s 1 

pedagogickou pracovnicí. Od 1. 11. 2017 byl zvýšen o 1 osobu počet pracovnic úklidu. K 24. 1. 2018 

odešla na rodičovskou dovolenou 1 pedagogická pracovnice. Na její pozici nebyl přijat nový 

pedagogický pracovník. Škola upravila organizaci na úseku praktického vyučování a zmiňovaná 

pedagožka byla nahrazena učitelkou odborného výcviku, která splňuje kvalifikační požadavky pro 

pozici učitelky odborných předmětů. 

Další změny s sebou přinesl závěr školního roku. Do starobního důchodu odešla pedagogická 

pracovnice z pozice zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování, na její místo nebyl přijat nový 

pedagogický pracovník. Do starobního důchodu odešli rovněž pracovnice z pozice studijní referentky a 

pracovník z pozice pracovník úklidu – vrátný. Za tyto pracovníky byli od 1. 9. 2018 přijati noví kolegové. 

K 31. 8. 2018 pak na vlastní žádost ukončila pracovní poměr učitelka odborného výcviku. Také na její 

pozici byl přijat nový kolega.  
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Tabulka 8  

 

 

Tabulka 9 

 

 

 

  

P
ED

A
G

O
G

IČ
TÍ

 

P
R

A
C

O
V

N
ÍC

I 

Ředitelka 1 

56 

85 

Zástupkyně ředitelky 3 

Učitelé 

teoretického 
vyučování 

30 

odborného výcviku 20 

Školní psycholog* 2 

N
EP

ED
A

G
O

G
IČ

TÍ
 

P
R

A
C

O
V

N
ÍC

I 

Zástupkyně ředitelky  1 

31 

Ekonomičtí a správní 
zaměstnanci 

20 

Školní jídelna 9 

Školní asistentka* 1 

KATEGORIE POČET 
PLNĚNÍ ODBORNÉ 

KVALIFIKACE 
PRŮMĚRNÝ VĚK 

UČITELÉ TEORETICKÉHO 
VYUČOVÁNÍ 

33 100% 51 

UČITELÉ ODBORNÉHO VÝCVIKU 21 100% 45 

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG 2 100% 47 

ŠKOLNÍ ASISTENTKA 1 100% 67 

ZAMĚSTNANCI ŠKOLNÍ JÍDELNY 9 100% 50 

EKONOMIČTÍ A SPRÁVNÍ 
ZAMĚSTNANCI 

21 
95,3% 

1 výjimka ze vzdělání 
55 
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Schéma  1 

4.1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZACE 

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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5. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018                                                                       
(§ 7 odst. 1 d) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb. v platném znění) 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 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-

22351/2017-1, kterým se určují konkrétní termíny konání jednotné zkoušky ve školním roce 

2017/2018. 

Naplánované počty přijímaných uchazečů (Tabulka 10) se v tomto školním roce podařilo, kromě oboru 

65-51-H/01 Kuchař-číšník,  ŠVP Kuchař, naplnit již po 3 kolech přijímacího řízení (Tabulka 11). Vzhledem 

k velmi nízkému zájmu o tento ŠVP pak škola ustoupila od plánu otevřít pro něj 2 třídy.  

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 10 

FORMA OBOR ŠVP 
TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ V ROCE 2018 

1. kolo 2. kolo 3. kolo 

D
EN

N
Í 

65-51-H/01 
Kuchař-číšník 

Kuchař 23. 4. 25. 5. --- 

Číšník 23. 4. 25. 5. 26. 6. 

Kuchař-číšník 23. 4. 25. 5. 26. 6. 

29-54-H/01 Cukrář 23. 4. 25. 5. 26. 6. 

65-41-L/01 
Gastronomie  

Hotelový a restaurační 
provoz 

2. 5.* 29. 5. 26. 6. 

65-42-M/01 
Cestovní 
ruch 

Služby cestovního ruchu 2. 5.* 29. 5. 26. 6. 

65-41-L/51 
Gastronomie  

Management v 
gastronomii 

2. 5.* 18. 6. 28. 8. 

D
Á

LK
O

V
Á

 65-51-H/01 
Kuchař-číšník 

Kuchař 23. 4. 18. 6. --- 

Číšník 23. 4. 18. 6. --- 

65-41-L/51 
Gastronomie 

Management v 
gastronomii 

2. 5.* 18. 6. 27. 8. 

Tabulka 11 
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*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. 1. termín jednotné přijímací zkoušky byl stanoven na 12. 4. 2018, druhý termín 16. 

4. 2018. Náhradní termín 10. a 11. 5. 2018. 

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 12 a 13 

uvedeny souhrnně za všechna kola přijímacího řízení (dle stavu k 31. 8. 2018). 

Denní forma 

OBOR VZDĚLÁNÍ 
POČTY 

PŘIHLÁŠENÝCH 
POČTY PŘIJATÝCH 

(VČETNĚ 
REVOKACÍ) 

POČTY ODEVZDANÝCH 
ZÁPISOVÝCH LÍSTKŮ                   

K 31. 8. 2018 

29-54-H/01 CUKRÁŘ  55 45 27 

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

60 51 28 

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

53 53 30 

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

106 97 65 

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

76 50 28 

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

45 41 26 

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

27 27 neodevzdávají se 

CELKEM 422 364 204 

Tabulka 12 

 
Dálková forma 

OBOR VZDĚLÁNÍ 
POČTY 

PŘIHLÁŠENÝCH 
POČTY PŘIJATÝCH 

(VČETNĚ REVOKACÍ) 

65-51-H/01 KUCHAŘ – ČÍŠNÍK, ŠVP ČÍŠNÍK 17 17 

65-51-H/01 KUCHAŘ – ČÍŠNÍK, ŠVP KUCHAŘ 16 16 

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

20 20 

CELKEM 53 53 

Tabulka 13 

Počet žáků v jednotlivých oborech a ročnících byl ovlivněn ještě v průběhu září povolenými 

opakováními a přestupy. 

V Grafu 4 na straně 16 je zachycen vývoj počtu přihlášených uchazečů v denní formě vzdělávání od 

školního roku 2013/2014. Je patrné, že od školního roku 2015/2016 rostou počty přihlášených, růst 

počtu odevzdaných zápisových lístků v 1. kole je patrný teprve od školního roku 2017/2018 a je méně 

výrazný (Graf 5, strana 16).  
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6. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ                                                                                                        
(§ 7 odst. 1 e) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb. v platném znění) 

6.1. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 

Výsledky vzdělávání žáků ve sledovaném školním roce jsou patrné z Tabulky 14, ve které je zachycen 

stav k 31. 8. 2018. Řada žáků byla hodnocena až po vykonání zkoušky v náhradním nebo opravném 

termínu v červnu (absolventské ročníky) a srpnu (Tabulka 15). Příčinou toho, že žáci nemohli být 

hodnoceni v řádném termínu, případně byli hodnoceni známkou nedostatečný, byla zejména jejich 

vysoká absence a následné nezvládnutí učiva.  

 
CELKEM 

OBORY VZDĚLÁNÍ 
S VÝUČNÍM LISTEM 

OBORY VZDĚLÁNÍ 
S MATURITNÍ 
ZKOUŠKOU 

NÁSTAVBA 

CELKEM 448 288 131 29 

PROSPĚLO S 
VYZNAMENÁNÍM 

28 23 5 0 

PROSPĚLO 366 230 115 21 

NEPROSPĚLO 43 24 11 8 

NEHODNOCENO 11 11 0 0 

PRŮMĚRNÝ 
PROSPĚCH 

2,61 2,69 2,35 2,80 

Tabulka 14 

 ZKOUŠKY V NÁHRADNÍM TERMÍNU A OPRAVNÉ ZKOUŠKY 2018 
 

 
MĚLO PRÁVO 

KONAT 
KONALO 

PROSPĚLO S 
VYZNAMENÁNÍM 

PROSPĚLO NEPROSPĚLO* 

ČERVEN 

ZKOUŠKA V NT 16 12 0 8 4** 

OPRAVNÁ 
ZKOUŠKA 

3 3 0 2 1 

SRPEN 
ZKOUŠKA V NT 78 53 0 43 10 

OPRAVNÁ 
ZKOUŠKA 

21 12 0 12 0 

Tabulka 15 

*Mezi žáky s celkovým hodnocením neprospěl, jsou zahrnuti i žáci, kteří se ke zkoušce bez omluvy nedostavili. 

**2 žákyně úspěšně vykonaly opravnou zkoušku v srpnu 2018. 

Právo konat opravné zkoušky po neúspěšném vykonání zkoušek v náhradním termínu v září 2018 mělo 

dalších 8 žáků, z tohoto počtu jich 7 opravnou zkoušku vykonalo.   

Z Grafu 6 na straně 18 je patrné, že ve školním roce 2017/2018 došlo ke snížení procenta žáků, kteří 

byli hodnoceni celkovým hodnocením prospěl s vyznamenáním nebo prospěl a naopak vzrostl počet 

žáků. Kteří neprospěli nebo byli nehodnoceni. Z rozborů, které jsou ve škole prováděny, vyplývá, že tito 

žáci patří do skupiny s vysokou či velmi vysokou absencí. S cílem zvýšit školní úspěšnost žáků, zajišťují 

pedagogičtí pracovníci školy doučování z klíčových předmětů, včetně odborného výcviku. To je určeno 

jednak žákům, kteří vykazují slabý prospěch z důvodu nezvládání učiva a jednak těm, kteří mají vysokou 

absenci. Právě tito žáci však nabídku školy využívají v minimální míře.  

Pracovníci školy v uplynulém školním roce vyvinuli značné úsilí pro snížení absence a také snížení počtu 

předčasných odchodů žáků ze vzdělávání. Výsledek je patrný z Grafu 7 na straně 18.  
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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.  

V jarním i podzimním termínu 2018 maturovali žáci oborů 65-42-M/02 Cestovní ruch (denní forma) a 

65-41-L/51 Gastronomie (nástavba, denní i dálková forma). 

V termínu jaro 2018 z celkového počtu 34 maturujících 16 prospělo a 18 neprospělo. Z počtu žáků, kteří 

neprospěli, tvoří 83,3% absolventi oboru 65-41-L/51 Gastronomie (nástavba) v denní i dálkové formě. 

K podzimnímu termínu maturitní zkoušky v roce 2018 se přihlásilo celkem 16 žáků (2 k náhradnímu 

termínu a 14 k opravnému termínu). V termínu podzim 2018 u maturitních zkoušek prospělo 7 žáků, 9 

žáků neprospělo. I v tomto termínu tvoří 77,8% neúspěšných maturujících absolventi oboru 65-41-L/51 

Gastronomie (nástavba) v denní i dálkové formě. 

Celkové výsledky maturitních zkoušek  jsou patrné z Tabulky 17 a z Grafů 8–13. Podrobné výsledky 

maturitních zkoušek konaných v termínech jaro 2018 a podzim 2018 jsou uvedeny v Příloze 3 Přehled 

výsledků MZ. V tabulkách je uváděn průměrný prospěch u předmětů společné části MZ vypočítaný 

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

Tabulka 16a 

Tabulka 16b 

 POČTY ŽÁKŮ A VÝSLEDKY U MZ V TERMÍNECH JARO A PODZIM 2018 

TŘÍDA 

JARO 2018 PODZIM 2018 

POČET ŽÁKŮ 

PROSPĚLO 
(VYDÁNO 

VYSVĚDČENÍ) 
NEPROSPĚLO 

MATUROVALO 
POPRVÉ 

V NÁHRADNÍM 
TERMÍNU 

OPRAVNÁ 
ZKOUŠKA 

PROSPĚLO 
(VYDÁNO 

VYSVĚDČENÍ 
NEPROSPĚLO 

DM3 9 2 7 0 4 2 2 

NS2 13 5 8 1 6 2 5 

SCR4 12 9 3 0 5 3 2 

CELKEM 34 16 18 2 14 7 9 

Tabulka 17 

 

 

TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK V TERMÍNU JARO 2018 

Profilová část MZ 16. – 23. 5. 2018 

Ústní zkoušky společné části MZ 16. – 23. 5. 2018 

Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy a písemné práce) 2. – 4. 5. 2018 

TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK V TERMÍNU PODZIM 2018 

Profilová část MZ 12. – 13. 9. 2018 

Ústní zkoušky společné části MZ 12. – 13. 9. 2018 

Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy a písemné práce) 3. – 5. 9. 2018 
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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. Zadání písemné části závěrečné zkoušky bylo ve školním roce 2017/2018 hodnoceno učiteli 

odborných předmětů i zástupci odborníků z praxe jako nepřiměřeně náročné pro žáky oborů vzdělání 

s výučním listem a to zejména u oboru Cukrář.  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 8 navržených absolventů bylo oceněno. 

TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 

Písemná část 1. 6. 2018 

Praktická část 2. – 14. 6. 2018 

Ústní část 21. – 22. 6. 2018 

Tabulka 18 

VÝSLEDKY ZZ DLE TŘÍD (ČERVEN 2018) 

TŘÍDA POČET ŽÁKŮ K ZZ 
PROSPĚLO S 

VYZNAMENÁNÍM 
PROSPĚLO NEPROSPĚLO 

K3* 24 1 14 8 

Č3 15 2 12 1 

KČ3 14 1 13 0 

CU3 12 0 10 2 

D3 13 9 4 0 

CELKEM 78 13 53 11 

Tabulka 19 

* 1 žák třídy K3 nekonal praktickou část ZZ ze zdravotních důvodů. 

CELKOVÉ VÝSLEDKY ZZ DLE OBORŮ V ŘÁDNÉM TERMÍNU (ČERVEN 2018) 

OBOR VZDĚLÁNÍ 
POČET ŽÁKŮ 
KONAJÍCÍCH 

ZKOUŠKU 

PROSPĚLO S 
VYZNAMENÁNÍM 

PROSPĚLO NEPROSPĚLO 

65-51-H/01  
ŠVP Kuchař 

31 5 17 8 

65-51-H/01 
ŠVP Číšník 

21 7 13 1 

65-51-H/01 
ŠVP Kuchař-číšník 

14 1 13 0 

29-54-H/01 Cukrář 13 0 11 2 

CELKEM 79 13 54 11 

Tabulka 20 
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6.4. ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY V OPRAVNÉM A NÁHRADNÍM TERMÍNU  

V září 2018 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 21 a 22. 

TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK v opravném a náhradním termínu (září 2018) 

Písemná část 3. 9. 2018 

Praktická část 4. – 7. 9. 2018 

Ústní část 17. 9. 2018 

Tabulka 21 

VÝSLEDKY ZZ v opravném a náhradním termínu DLE TŘÍD (září 2018) 

TŘÍDA 
POČET ŽÁKŮ K ZZ 

PROSPĚLO S 
VYZNAMENÁNÍM 

PROSPĚLO NEPROSPĚLO 

NT OZ NT OZ NT OZ NT OZ 

K3 6 8 0 0 4 7 2 1 

Č3 1 1 0 0 1 1 0 0 

KČ3 4* 0 0 0 3 0 0 0 

CU3 0 2 0 0 0 1 0 1 

D3 0 0 0 0 0 0 0 0 

CELKEM 11 11 0 0 8 9 2 2 

Tabulka 22 

*1 žákyně se k vykonání závěrečné zkoušky v náhradním termínu nedostavila z osobních důvodů, řádně se omluvila a 

zkoušku bude mít možnost vykonat v prosinci 2018. 

V prosinci 2017 konali závěrečnou zkoušku 3 žáci, z toho 2 v opravném a 1 v náhradním termínu. 1 žák 

u zkoušky uspěl. 
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7. PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ                                                                                                
(§ 7 odst. 1 f) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb. v platném znění) 

7.1. ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 

Od září 2017 bylo školní poradenské pracoviště (ŠPP) ve kterém dosud působila výchovná poradkyně, 

školní metodička prevence, školní asistentka a školní psycholožka rozšířeno o kariérovou poradkyni. 

Jejím úkolem je poskytovat podporu žákům, kteří zjistí, že si nezvolili správný obor a také žákům, kteří 

hodlají pokračovat ve studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách. 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 pokračovala i ve školním roce 2017/2018 v realizaci aktivit projektu Podpora inkluze 

v Moravskoslezském kraji (registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000247). Školní odborný tým 

(vedení školy a pracovníci ŠPP) společně s ostatními pedagogy zapojenými do projektu naplňovali Plán 

inkluze na škole a další úkoly vyplývající ze zapojení do projektu (DVPP, tvorba portfolií, realizace 

doučování a kroužků, pravidelné Kluby pro rodiče).  

7.2. ČINNOST VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ 

Ve školním roce 2017/2018 výchovná poradkyně plnila úkoly pedagogického poradenství v oblasti 

výchovy a vzdělávání. 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 na oblast prevence rizikového 

chování, školního selhávání žáků a nápravy vztahů ve třídě. Výchovná poradkyně se zúčastňovala 
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metodických seminářů organizovaných PPP Ostrava. Pozornost a aktivity věnovala kariérovému 

poradenství a následné motivaci žáků k celoživotnímu učení, včetně pomoci při výběru dalšího 

vzdělávání budoucích absolventů. 

7.3. ČINNOST ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA 

Školní psycholožka poskytovala 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. Pracovala průběžně a dlouhodobě se žáky, kteří měli problémy s osobnostním vývojem. 

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

s třídními učiteli řešila problémy v třídních kolektivech, průběžně poskytovala metodickou pomoc 

učitelům. Většina práce probíhala formou individuálních konzultací. V průběhu školního roku byla 

zřízena anonymní e-mailová psychologická poradna. 

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 2017/2018 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. ČINNOST KARIÉROVÉ PORADKYNĚ 

Kariérová poradkyně začala, jako nová členka školního poradenského pracoviště, plnit své povinnosti v září 

2017. Hlavní náplní práce kariérové poradkyně bylo řešení problémů s profesní orientací žáků, podpora žáků 

s potřebou podpůrných opatření, se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených předčasným 

ukončením studia, doporučování vhodných informačních zdrojů a vhodných poradenských subjektů v 

návaznosti na žákovu situaci,  a poradenské potřeby, spolupráce s institucemi, organizacemi a firmami při 

realizaci průřezového tématu Člověk a svět práce ve školách a podpoře při vstupu na trh práce, příprava pro 

vstup na trh práce (příprava na pracovní pohovor, pomoc, konzultace při zpracování CV). 

7.7. PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 

Pro oblast prevence rizikového chování žáků byl i ve školním roce 2017/2018 zásadní dokument 

Minimální preventivní program školy, který je zaměřen 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 a začátkem září 2017 byl zpracován na jeden školní rok 
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školním metodičkou 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 2017/2018 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 

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 2017 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 období září – prosinec 2017 využila  možnost požádat o finanční prostředky v rámci programu 

Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a vyšších oborných škol 

jedna žákyně. V následujícím období již žádost nepodala. V období leden – červen 2018 zažádal o 

finanční prostředky 1 žák. Žadatelé nevyužili celou částku, která jim byla přiznána. Údaje o výši přiznané 

dotace a skutečném čerpání jsou uvedeny v Kč v Tabulce 23.   

 PŘIZNANÁ VÝŠE 
DOTACE 

SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ 
ODVOD DO STÁTNÍHO 

ROZPOČTU 

ZÁŘÍ – PROSINEC 2017 2 200,- 729,- 1 471,- 

LEDEN – ČERVEN 2018 3 800,- 768,- 3 032,- 

CELKEM 6 000,- 1 497,- 4 503,- 

Tabulka 23 
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8. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 

8.1. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ                                                                
(§ 7 odst. 1 g) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb. v platném znění) 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo ve školním roce 2017/2018 realizováno dle plánu 

DVPP, který je stanoven vždy nově pro daný školní rok. Většina vzdělávacích akcí 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. 

Skladba absolvovaných vzdělávacích akcí je patrná z Tabulky 24.   

Celková suma vynaložená na DVPP v uplynulém školním roce byla 245 761,-Kč. Z této částky bylo 

154 820,-Kč uhrazeno z prostředků projektu Zkvalitnění vzdělávání v SŠSS (Šablony pro SŠ a VOŠ I). 

Řada vzdělávacích aktivit, realizovaných v rámci projektů EU byla bezplatná.   

 VZDĚLÁVACÍ 
OBLAST 

TÉMA VZDĚLÁVACÍ AKCE 
ROZSAH 

VZDĚLÁVACÍ AKCE 
POČET 

ÚČASTNÍKŮ 

KLÍČOVÉ 
KOMPETENCE 

UČITELE 

Osobnostně sociálním rozvojem pedagoga k lepší 
spolupráci s kolegy a rodiči 

40 h 2 

Osobnostně sociálně rozvoj pedagoga 16 h 1 

Mentorem ve škole 32 h 1 

Studium k výkonu specializovaných činností – 
prevence sociálně patologických jevů 

72 h 1 

Školení pro lektory kurzu Instruktor praktického 
vyučování 

8 2 

ŘÍZENÍ ŠKOLY 

Odměňování pracovníků školství v roce 2017 6 h 1 

Porada ZŘ SŠ MSK 10 h 1 

Zákoník práce ve školské praxi – výkladové 
problémy 

6 h 1 

Konzultační seminář pro management škol 3 h 1 

Přijímací řízení do škol 6 h 1 

Konference Reforma financování regionálního 
školství 

8 h 1 

MARKETING 
ŠKOLY 

Den otevřených srdcí (Akademie než zazvoní) 6 h 8 

Internetový marketing pro školy v kostce 6 h 6 

Data – nejlepší přítel školního marketéra 5 h 3 

MANAŽERSKÉ 
DOVEDNOSTI 
PRO ŘÍZENÍ 
PROJEKTŮ 

Informační a monitorovací seminář pro držitele 
E+ certifikátu mobility 

8 h 1 

 
Monitorovací setkání příjemce grantů programu 
Erasmus+ KA1 

16 h 1 
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 Seminář pro příjemce grantů z Výzvy 2018 5 h 1 

ICT 

Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných 
předmětů a matematiky 

8 h 1 

Google Apps do školy 8 h 1 

Pokračujeme v Excelu – makra 8 h 1 

Office 365 pro Adminy 3 h 1 

Veletrh inovací ve vzdělávání 7 h 1 

Excel pro UOV 2 h 20 

JAZYKOVÁ 
KOMUNIKACE 

Angličtina pro pedagogy – úplní začátečníci 80 h 2 

Kurz AJ 72 h 1 

Kurz AJ 80 h  2 

Kurz AJ A2 80 h 1 

Kurz AJ B1 – 1. část (dokončení kurzu ze školního 
roku 2016/2017) 

80 h 3 

Kurz AJ B1 – 2. část 80 h 2 

Jazykový kurz v rámci projektu Travel & Talk 
v Edinburghu (General English Course) 

30 h 1 

Inspiromat pro angličtináře 8 h 1 

Clil Essentials 24 h 3 

Konverzační kurz s rodilým mluvčím 80 h 1 

Anglická konverzace pro učitele s rodilým 
mluvčím 

80 h 1 

Práce s nesourodou skupinou 4 h 1 

INKLUZIVNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ 

Výchovné problémy, změna chováním reakce 
žáků, pedagogů v konfliktních situacích 

8 h 18 

Metody preventivní a intervenční práce se třídou 
jako heterogenní skupinou (14 osob) 

16 h 14 

Kooperativní učení 8 h 2 

Intervizní setkání 4 h 14 

Umění facilitace a její uplatnění v inkluzivní škole 
1. a 2. část 

40 h 1 

Umění facilitace a její uplatnění v inkluzivní škole 16 h  1 

Beseda o Romech - Výuka žáků 
z marginalizovaných skupin, pojetí výchovy 
v romských rodinách 

4 h 15 

Praxe inkluzivního vzdělávání založená na 
důkazech 

32 h 2 

Setkání k inkluzi KÚ MSK - Platforma 3 h 2 

Specifické vývojové poruchy učení – projevy, 
potřeby, opatření 

8 h 4 
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INKLUZIVNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ 

Specifické poruchy učení na SŠ v kostce 8 h 2 

Skupinové sdílení a řešení prof. problémů – cesta 
k osobnostnímu růstu 

5 h  1 

Motivace rodičů a žáků ke spolupráci se školou 6 h 1 

Práce se skupinou žáků a se třídami, které nás 
stojí hodně sil 

16 3 

Práce se žáky ohroženými školním neúspěchem 8 h 1 

Asistent pedagoga pro děti ze znevýhodněného 
prostředí 

50 h 1 

Vyhodnocování práce učitelů v heterogenní třídě    32 h 2 

Principy nezraňující komunikace ve škole 8 h 1 

Úprava ŠVP v souvislosti s legislativními změnami 
na SŠ 

8 h 1 

Metodická poradna (legislativa) 4 h  1 

Cesty spolu – obtížné situace ve výuce 8 h 1 

Sdílna koordinátorů inkluze 4 h 1 

3., 4. a 5. metodické setkání školních asistentů 3 x 4 h 1 

Konference Jak se daří inkluzi v MSK 6 h 1 

Specifické poruchy učení na SŠ v kostce 8 1 

Učíme s e společně – společné vzdělávání 
v pedagogické praxi 

16 h 2 

Výchovné problémy, změna chování, reakce žáků, 
pedagogů v konfliktních situacích 

8 h 2 

UDRŽITELNÝ 
ROZVOJ 

9. setkání koordinátorů EVVO MSK 6 h 1 

OBOROVÉ 
VZDĚLÁVÁNÍ 

Židé, dějiny a kultura 16 h 2 

Čeština interaktivně 16 h 2 

Ozvěny migrační krize v českých školách 5 h 1 

Jak vyučovat přírodovědné předměty jinak 8 h 3 

Seminář pro učitele geografie „Zeměpis v nové 
perspektivě aneb tudy cesta vede“ 

7 h 3 

Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných 
předmětů a matematiky 

6 h 3 

Seminář Trophée Bohemia Sekt 6 h 1 

Prague Bar Show 16 h 2 

Kurz zdravotní tělesné výchovy pro pedagogické 
pracovníky 

50 h 1 

Rozvoj čtenářské gramotnosti pro češtináře na SŠ 
I. 

8 h 2 

Tělo Praha 2x 7 h 2 

Symposium Culinary Prague 10 h 3 

Kulinářské umění 5x 5 h 2 
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OBOROVÉ 
VZDĚLÁVÁNÍ 

Workshop Zásady moderní přípravy jídel 3 x 4 3 

Kaleidoskop moderní gastronomie 40 1 

Workshop Zdobení perníků 2x2 12 

Interaktivní kurz Asijská kuchyně I. a II. 2x 8 h 2 

VZDĚLÁVÁNÍ 
ČLENŮ ŠPP 

Základy krizové intervence: Jak vést dospívající, 
aby uměli řešit krizové stavy  

8 h 2 

Legislativa ve věcech školního násilí 7 h 2 

Setkání ŠMP s okresním metodikem prevence 2 h  1 

Ozvěny migrační krize v českých školách 5 h  2 

Úvod do kariérového vzdělávání pedagogických 
pracovníků v rámci kariérního vzdělávání 

8 h 1 

Setkání ŠP 6 h 1 

Správní řízení podle zákona 500/2004 Sb. 
(správní řád), s důrazem na požadavky řádného 
procesního postupu, a zákonnost a správnost 
rozhodnutí 

5 h 1 

NOVÁ 
MATURITNÍ 
ZKOUŠKA 

Konzultační seminář pro management škol 3 h 1 

VŠ STUDIUM 
Učitelství odborných předmětů se zaměřením na 
obchod a služby 

--- 1 

JINÉ 

Testování žáků 1. roč. oborů vzdělání 
poskytujících střední vzdělání s MZ  

4 h 1 

Regionální setkání DofE 4 h 1 

Seminář k projektu Kvalita 3 h 1 

Tabulka 24 

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 53 124,-Kč. 

TÉMA VZDĚLÁVACÍ AKCE ROZSAH 
POČET 

ÚČASTNÍKŮ 

Změny v pracovně lékařských službách 6 h 1 

Úředník a jeho písemný projev 6 h 1 

VEMA – PAM novinky 6 h 1 

Krajská konference hromadného stravování 6 h 1 

Odborná konference pro vedoucí stravovacích provozů pro MSK 6 h 1 

Změny v odměňování ve VS  6 h 1 

Hospodaření PO 6 h 1 

Praktické uplatňování DPH v roce 2017 a změny 2018 u škol a 
školských organizací 

6 h 
2 
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VEMA – PAM novinky 6 h 1 

Zákoník práce včetně změn v pracovně právních předpisech 6 h 1 

Roční zúčtování  za 2017 a zdaňování od 1. 1. 2018 6 h 1 

VEMA – PAM novinky 6 h 1 

Účetnictví a daně PO 2018 
6 h 2 

Veřejné zakázky 6 h 1 

Daňové přiznání 2017 PO 6 h 1 

Finanční řízení v PO 3x6 h 1 

 Praktická aplikace DPH u PO v roce 2018 
6 h 1 

GDPR osobní údaje 6 h 1 

Fakturace od A do Z v praxi 6 h 1 

Seminář GDPR 6 h 1 

Účetnicví a daně PO 2018 6 h 1 

Pokladna 2018 6 h 1 

DPH v praxi PO 6 h 1 

VEMA – novinky 6 h 1 

Tabulka 25 
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9. AKTIVITY ŠKOLY A JEJÍ PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI                                                                
(§ 7 odst. 1 h) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb. v platném znění) 

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.  

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

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

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

s agenturou Arbeit und Leben, 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 o aktivitách školy v této oblasti jsou uvedeny v kapitole 9.3. 

9.1. 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 26 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
 

Filmové představení Dunkerk 
1. ročník oboru Kuchař-číšník, 1. ročník 
oboru Cukrář 

Filmové představení po strništi bos 
1. ročník oboru Kuchař-číšník, 1. ročník 
oboru Cukrář 

Divadelní představení Mládí v hajzlu 2. – 3. ročník oboru Cestovní ruch, 3. 
ročník oboru Gastronomie 

MFF Jeden svět 1. – 3. ročník oboru cestovní ruch, 2. 
ročník oboru Gastronomie 

Výukové programy ve Světě technik 1. – 2. ročník oboru Cukrář, Kuchař-
číšník, Cestovní ruch a Gastronomie 

Dnešní finanční svět 
3. – 4. ročník oboru Cestovní ruch, 2. 
ročník oboru Gastronomie 

Toulky Ostravou Porubou 

 
2. ročník oboru Cestovní ruch 

Den Země 3. ročník oboru Kuchař-číšník 

Divadelní představení Zkrocení zlé ženy 1. – 3. ročník oboru Cestovní ruch, 1. a 3. 
ročník oboru Gastronomie 

ENVOFILM 
2. ročník oboru Cukrář, Kuchař-číšník, 3. 
ročník oboru Číšník, 1. ročník oboru 
Gastronomie 

Školení 1. pomoci 3. a 4. ročník oboru Cestovní ruch 
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K
U

LT
U

R
N

Ě 
V

ZD
ĚL

Á
V

A
C

Í 
A

K
C

E
 Anglické divadlo "The winter`s tale" 1. – 4. ročník oboru Cestovní ruch, 1. – 3. 

ročník oboru Gastronomie 

Vzdělávací programy v Planetáriu 1. ročník oboru Gastronomie, 2. ročník 
oboru Cestovní ruch 

Galerie K-TRIO 1. ročník oboru Cukrář 

72 hodin pro lidi, přírodu a místo, kde žiješ 

1., 3. a 4. ročník oboru Cestovní ruch, 1. 
a 3. ročník oboru Gastronomie, 1. ročník 
oboru Číšník, 3. ročník oboru Kuchař-
číšník 

Festival outdoorových filmů 1. – 4.  ročník oboru Cestovní ruch 

P
R

EV
EN

C
E 

R
IZ

IK
O

V
Ý

C
H

 P
R

O
JE

V
Ů

 C
H

O
V

Á
N

Í Preventivní akce Kyberšikana a nebezpečí 
sociálních sítí 

 

1. – 2. ročníky oboru Kuchař-číšník, 
Cukrář, 1. – 3. ročník oboru Cestovní 
ruch, Gastronomie 

Přednáška To nedáš (chování v dopravě) 

 
2. ročník oboru Kuchař-číšník 

Festival bezpečnosti  
1. – 2. ročník oboru Kuchař-číšník, 1. 
ročník oboru Cestovní ruch a 
gastronomie 

Mladé rodičovství – když děti mají děti 1. ročník oborů Kuchař-číšník a Cukrář 

Spotřebitelské vzdělávání 2. ročník oboru Cestovní ruch 

The new Action Generation 
1. ročníky oborů Kuchař, Kuchař-číšník, 
Číšník, cukrář, Gastronomie, Cestovní 
ruch 

V
ZD

ĚL
Á

V
A

C
Í P

O
B

Y
TY

 A
 E

X
K

U
R

ZE
 

Kultura a historie Olomouce 1. ročník oboru Cestovní ruch 

Katedrála Božského spasitele 1. a 2. ročník oboru Gastronomie 

Kulturně-historická exkurze do Vídně 
1. ročník oboru Cestovní ruch + výběr 
žáků školy 

Komentovaná prohlídka Ostravy 1. ročník oboru cestovní ruch 

Exkurze Památky UNESCO v Polsku 4. ročník oboru Cestovní ruch 

Exkurze na letiště Leoše Janáčka 2. ročník oboru Cestovní ruch 

Komentovaná prohlídka Vítkovic 2. ročník oboru Cestovní ruch 

Exkurze do Clarion Congress Hotelu 1. ročník oboru Cestovní ruch 
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SP
O

R
T

O
V

N
Í A

K
C

E
 Běžkařský výcvik 

1. ročník oboru Cestovní ruch, 2. ročník 
oboru Gastronomie 

Olympijský park 

3. – 4. ročník oboru Cestovní ruch, 1. a 3. 
ročník oboru Gastronomie, 2. ročník 
oboru Kuchař-číšník 

City Ski Cross 1. ročník oboru Cestovní ruch 

Blok pro všechny – výuka lezení 2. ročník oboru Cukrář a Kuchař-číšník 

Výuka na trampolínách 2. ročník oboru Kuchař-číšník 

JI
N

É 

Setkání stipendistů se studenty středních škol 3. ročník oboru Cestovní ruch 

Kluby pro rodiče (10x) 
1. – 3. ročník oborů Kuchař-číšník, 
Cukrář, Gastronomie 

Zasedání zastupitelstva města Ostravy 
2. ročník oborů Cestovní ruch a 
Gastronomie 

Tabulka 26 

Ve školním roce 2017/18 se SŠSS zapojila do programu DofE – Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. 
DofE je celosvětový program neformálního vzdělávání pro mladé lidi ve věku od 14 do 24 let, který 
založil v roce 1956 britský princ Philip, manžel královny Alžběty. Mladí lidé si v něm stanovují cíle ve 
čtyřech základních oblastech, jimiž jsou rozvoj talentu, sportovní aktivita, dobrovolnictví a 
dobrodružná expedice, a s pomocí dospělého mentora usilují o jejich splnění. Za překonání svých výzev 
získávají Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu z rukou významných osobností. Po celém světě se 
programu účastní na 8 milionů studentů, v České republice je do DofE nyní zapojeno přes 2 000 
mladých lidí. Z naší školy se ve školním roce 2017/18 zapojilo 8 žáků – 5 z maturitních oborů a 3 z 
učebních oborů. 

9.2. 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 27 na straně 34 – 35. 

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 

futsalu, florbalu, badmintonu, aerobicu, vánoční skákání přes švihadlo. Tyto soutěže jsou mezi žáky 

velmi oblíbené a v loňském školním roce se jich zúčastnilo cca 150 žáků. 
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SOUTĚŽE ABSOLVOVANÉ ŽÁKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 
 NÁZEV SOUTĚŽE ÚROVEŇ ÚČASTNÍCI UMÍSTĚNÍ 

O
D

B
O

R
N

É 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

MISTROVSTVÍ ČR SOMMELIÉRŮ 
JUNIORŮ TROPHÉE BOHEMIA 

SEKT  – TALENT 
celostátní 2 žáci - 

MLADÝ SOMMELIÉR mezinárodní 3 žáci - 

MAKRO HORECA pětiboj republikové finále 16 žáků 1. místo 

SOMMELIÉR MORAVY mezinárodní 2 žáci - 

VÁNOČNÍ POHÁR 
Brno 

Mezinárodní soutěž 
2 žáci - 

GASTRO JUNIOR BRNO – 
BIDFOOD CUP 

Brno 
Republikové finále 

2 žáci 
 

3. místo 

MLADÝ PRŮVODCE* 
Ostrava 

S mezinárodní účastí 
2 žáci 2. místo 

TĚŠÍNSKÁ KARAFA 
Český Těšín 

Regionální soutěž 
2 žáci - 

 
ZLATOVAR CUP 

OPAVA 

 
Regionální soutěž 

Opava 
 

 
3 žáci 

- 

PODBESKYDSKÝ JEŠTĚR Krajská soutěž 1 žák - 

GASTRO KROMĚŘÍŽ Mezinárodní soutěž 2 žáci 2. místo 

AHOL CUP S mezinárodní účastí 5 žáků 2. místo 

O POHÁR NÁMĚSTKA 
HEJTMANA MORAVSKO-

SLEZSKÉHO KRAJE 

Mezinárodní soutěž 
Frenštát pod 
Radhoštěm 

2 žáci 
 

cena za kreativitu 

GASTROFESTIVAL NITRA Mezinárodní soutěž 4 žáci 1. místo 

KOUZLENÍ Z PERNÍKU 
NOVÁ PAKA 

Celostátní soutěž 1 žák 2. místo 

MARLENKA CUP 2018 Krajská soutěž 2 žáci - 

MAKRO HoReCa 
Regionální kolo 

Ostrava 
6 žáků 2. místo 

BIRELL CUP 2018 
BRNO 

 
Celostátní soutěž 2 žáci 

Kategorie talíř 
za talíř 2. místo 

DEN SLEZSKÉ 
Mezinárodní 

kuchařská soutěž 
1 žák 2. místo 

ČÍŠNICKÝ PĚTIBOJ 2018 Krajská soutěž 2 žáci 
„Skoč pro pivo“ 

1. místo 

Soutěž CR Vítejte u nás celostátní 2 žáci 
8. místo I. kategorie, 
7. místo II. kategorie 
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V
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O
M

O
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N
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Celostátní soutěž hotelových 
škol v konverzaci 

 
celostátní 2 žáci 

1. místo AJ kategorie I, 
10. místo AJ kategorie II 

Olympiáda v ČJ Okresní kolo 2 žáci 
7. – 13. místo, 33. –35. 

místo 

PIŠQVORKY Oblastní kolo 10 žáků --- 

SP
O

R
T

O
V

N
Í 

Šplh okresní kolo 3 žáci 2. místo 

Malá kopaná 
O pohár starosty 

Ostrava-Jih 
11 žáků 4. místo 

Plavání 

Projekt Modernizace, 
rekonstrukce a 

výstavba sportovišť 
vzdělávacích zařízení 

10 žáků 3. místo 

Okresní přebor v nohejbalu 
SOŠ a SŠ Memoriál T. 

Lichnovského 
okresní kolo 4 žáci 3. místo 

Kopaná – Pohár J. Masopusta* okresní 15 žáků 2. místo 

Turnaj v nohejbalu* 

Projekt Modernizace, 
rekonstrukce a 

výstavba sportovišť 
vzdělávacích zařízení 

6 žáků 2. místo 

Turnaj v plážovém vol. 
Smíšených trojic 

Projekt Modernizace, 
rekonstrukce a 

výstavba sportovišť 
vzdělávacích zařízení 

6 žáků 3. místo 

Přespolní běh dívky Městské kolo 4 žáci 3. místo 

Turnaj SŠ města Ostravy 
v basketbalu dívek 

Okresní kolo 6 žáků 3. místo ve skupině 

Tabulka 27 

9.3. ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ŠKOLY 

Jednou z priorit školy je zprostředkování zahraničních zkušeností žákům i pedagogům. Účastníci těchto 

aktivit mají možnost jednak poznat reálné pracovní prostředí jiných národů a kultur a jednak si ověřit 

svou schopnost komunikovat v cizím jazyce. 

Díky kooperaci 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.  

Také ve školním roce 2017/2018 jsme navázali na aktivity z předchozích let. Nadále trvá partnerství 

školy se střední hotelovou školou LP Theodore Monod, Antony ve Francii. Upevnili jsme naše vztahy s 

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

z Irska a německou agenturou Arbeit und Leben. Díky tomu 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 2017/2018 

podpořeno 51 žáků a 12 pedagogů. 

Pro ilustraci níže uvádíme výčet zahraničních aktivit, které nejsou spojeny s projekty realizovanými 

školou: 
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 V období červenec – září 2018 proběhla letní stáž 7 žáků v Irsku v hotelu Quality Hotel & Lesuire 

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

 7 žáků absolvovalo dvouměsíční 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. 

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

činnost, jsou vedeny v kapitole 14. 

9.4. 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 (20. 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 

4. 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 2017/2018 pracovníci a žáci školy zajistili  

40 akcí tohoto typu pro 30 – 700 osob. Nejvýznamnějšími akcemi tohoto typu bylo zajištění státní 

recepce na velvyslanectví ČR v Paříži u příležitosti státního svátku 28. října a zajištění cateringu na 

slavnostním vyhlášení Sportovec roku MSK 2018. 

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 školy na Veletrhu SŠ v AVION Shoping Parku 

 prezentace školy v Olympijském parku v Ostravar Aréně – Gastronomie pod olympijskými 

kruhy, 

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

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

 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, 

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

10.1. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ                                  
(§ 7 odst. 1 i) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb. v platném znění) 

Ve školním roce 2017/2018 byla ve škole provedena kontrola dodržování vybraných ustanovení 

školského zákona a souvisejících prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování 

vzdělávání podle § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona, zaměřená na organizaci a průběh ukončování 

středního vzdělávání závěrečnou zkouškou. Kontrola byla vykonána v termínech 1., 4., 5., 21. a 22. 6. 

2018. Při kontrole nebylo zjištěno porušení právních předpisů, které byly předmětem kontroly. 

10.2. VÝSLEDKY DALŠÍCH KONTROL REALIZOVANÝCH VE ŠKOLE 

10.2.1. Kontrola Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje 

Ve školním roce 2017/2018 nebyla ve škole provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí. Poslední 

kontrola byla provedena v březnu 2017. 

10.2.2. Kontrola státní veterinární správou 

22. 5. 2018 byla  provedena veterinárně hygienická kontrola jídelny SŠSS. Kontrolou nebyly zjištěny 

žádné nedostatky. 

10.2.3. Veřejnosprávní kontrola MŠMT 

Ve školním roce 2017/2018 nebyla ve škole provedena ze strany MŠMT. Poslední kontrola byla 

provedena v dubnu 2016. 

10.2.4. Kontrola zdravotní pojišťovnou 

Ve školním roce 2017/2018 nebyla ve škole provedena kontrola Zdravotní pojišťovnou. Poslední 

kontrola byla provedena v listopadu 2016. 

10.2.5. Kontrola zřizovatelem 

Ve školním roce 2017/2018 nebyla ve škole provedena kontrola zřizovatelem. Poslední kontrola byla 

provedena v listopadu 2016. 

10.2.6. Kontrola Ministerstvem pro místní rozvoj 

18. 5. 2018 provedlo MMR kontrolu činnosti autorizované osoby, které udělilo autorizaci dle zákona č. 

179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, včetně ověření správnosti postupu při zkoušce 

z profesní kvalifikace Příprava teplých pokrmů (65-001-H). Při kontrole byly zjištěny formální 

nedostatky ve formulářích,  které předkládá svým klientům před vstupem do rekvalifikačních kurzů 

Úřad práce v souvislosti potvrzením o zdravotní způsobilosti uchazečů. Škole bylo uloženo zahájit 

jednání s Úřady práce s cílem upravit formuláře. Autorizovaná osoba byla dále upozorněna na nutnost 

uznání již dříve ověřené způsobilosti uchazeče, které se shodují co do rozsahu a obsahu s odbornou 

způsobilostí ověřovanou zkouškou. Při kontrole nebyly shledány nedostatky v materiálně-technickém 

vybavení. 

10.2.7. Kontrola statutárním městem Ostrava 

Ve školním roce 2017/2018 nebyla ve škole provedena ze strany SMO. Poslední kontrola byla 

provedena v lednu 2013. 
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10.2.8. Kontrola Okresní správou sociálního zabezpečení 

Ve školním roce 2017/2018 nebyla ve škole provedena kontrola OSSZ. Poslední kontrola byla 

provedena v říjnu 2016. 

10.2.9. Kontrola Policií České republiky 

Ve školním roce 2017/2018 nebyla ve škole provedena kontrola PČR. Poslední kontrola byla provedena 

v květnu 2017. 

10.2.10. Kontrola Hasičským záchranným sborem MSK  

Ve školním roce 2017/2018 nebyla provedena kontrola Hasičským záchranným sborem MSK. Poslední 

kontrola byla provedena v červnu 2014. 

10.2.11. Kontrola Finančním úřadem 

Ve školním roce 2017/2018 nebyla provedena kontrola Finančním úřadem. Poslední kontrola byla 

provedena v květnu 2005. 

10.2.12. Kontrola Českomoravským odborovým svazem pracovníků ve školství 

Ve školním roce 2017/2018 nebyla provedena kontrola ČMOS. Poslední kontrola byla provedena v září 

2008. 

10.2.13. Kontrola Oblastním inspektorátem práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj 

Ve školním roce 2017/2018 nebyla ve škole provedena kontrola Oblastním inspektorátem práce pro 

Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Poslední kontrola byla provedena v lednu 2015. 
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11. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY                                                                                 
(§ 7 odst. 1 j) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb. v platném znění) 

Informace v této kapitole se vztahují k hospodaření za uzavřený fiskální rok 2017. Podrobné informace 

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

2017, 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 2017 byla zpracována za období od 

1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 podle platné legislativy a byla projednána na poradách pracovníků školy 28. 

února 2018. 

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2017 byla projednána Radou školy dne 

27. února 2018. Rada školy podrobně projednala hospodaření školy včetně rozborů hospodaření. 

11.1. 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 28 dokládá zdroje financování (uváděno v tisících Kč).  

ZDROJE FINANCOVÁNÍ 2017 

Příspěvky a dotace MŠMT 37 390,00 

Příspěvky a dotace od zřizovatele 9 179,00 

Neinvestiční projekty  1 131,00 

NAEP – ERASMUS 1 496,00 

Magistrát města Ostravy 60,00 

Doplňková činnost 3 610,00 

Vlastní zdroje 5 470,00 

Tabulka 28 

11.2. 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. Hospodaření školy bylo ovlivněno také zapojením dalších 

finančních zdrojů, zejména projektů (Erasmus+, OP VVV) a dotací z rozpočtu kraje i města. V Tabulce 

29 na straně 40 jsou přehledně uspořádány náklady, výnosy a hospodářský výsledek za rok 2017 v Kč.  
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NÁKLADY 

CELKEM 58 337 544,2  

Z HLAVNÍ ČINNOSTI 54 726 953,76 

Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 3 610 590,44 

VÝNOSY 

CELKEM 58 489 555,42 

Z HLAVNÍ ČINNOSTI 54 726 953,76 

Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 3 762 601,66 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

CELKEM 152 011,22 

HAVNÍ ČINNOST 0 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST 152 011,22 

Tabulka 29 

Plán hospodaření sestavený pro rok 2017 sloužil organizaci jako prvotní ukazatel financování a 

následného hospodaření s finančními prostředky. 

Plán hospodaření pro rok 2017 lze považovat za splněný, přestože došlo k odchylkám. Odchylky byly 

způsobeny objektivními příčinami, které nelze při sestavování plánu zcela zachytit. 

Plánovaný výsledek hospodaření pro rok 2017 ve výši 150 000,00 Kč a byl překročen o 2 011,22Kč. 

11.3. DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

Doplňkovou činnost realizuje Střední škola společného stravování na základě zřizovací listiny a platných 

živnostenských listů. Je zaměřena zejména na gastronomické služby, doplňkový prodej 

gastronomických výrobků, poskytování  závodního stravování zaměstnancům jiných škol a stravování 

cizím strávníkům. Škola má ubytovací kapacitu 20 lůžek a poskytuje ubytování včetně stravování. 

Nevyužité prostory budov SŠSS jsou pronajímány jako nebytové prostory. Volnou kapacitu tělocvičny, 

hřišť a tenisových kurtů v odpoledních hodinách nebo o sobotách a nedělích nabízíme k využití 

sportovním klubům nebo fyzickým osobám.  

V roce 2017 bylo dosaženo nejvyšších výnosů z pronájmu majetku (27,25% VH), zprostředkování 

obchodu a služeb (26,65% VH) a provozování tělovýchovných a sportovních zařízení (24,36% VH).  

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti 152 011,22 Kč byl rozdělen do fondu odměn (100 000,-Kč) 

do rezervního fondu (52 011,22Kč), z něhož byla část převedena do fondu reprodukce majetku pro 

potřebu realizace plánovaných investic v roce 2018. 

11.4. ZKVALITNĚNÍ MATERIÁLNĚ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 

Ve školním roce 2017/2018 byly zaměstnanci provozního úseku 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.  

Na jaře 2018 byla realizována rekonstrukce schodiště u vstupu do budovy školy. 
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12. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ                                                                     
(§ 7 odst. 1 k) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb. v platném znění) 

12.1. ROZVOJOVÝ PROGRAM KVALITA 

Střední škola společného stravování se ve školním roce 2017/2018 tradičně zapojila do rozvojového 

programu KVALITA. V tabulkách Přílohy č. 4 Rozvojový program kvalita jsou přehledně uvedeny 

výsledky testování žáků 1. i 3. ročníků.  

Dle údajů poskytnutých Společností pro kvalitu školy dosáhli testovaní žáci vyšší úspěšnosti v Českém 

jazyce a Matematice, nižší naopak v Anglickém jazyce. Při porovnání výsledků dle oborů vzdělání není 

patrný jednoznačný rozdíl v úspěšnosti ve vazbě na obor vzdělání, tak jako tomu bylo v předchozích 

letech. Zatímco v Českém jazyce je patrný rozdíl pouze 0,2% ve prospěch Cestovního ruchu, u 

Matematiky jsou o 10% lepší žáci oboru Gastronomie a v Anglickém jazyce naopak o 7,4% žáci 

Cestovního ruchu. 

Z  výsledků školy v rámci skupiny oborů 65 – Gastronomie, hotelnictví a turismus vyplývá, že ve 

srovnání s výsledky, kterých testované třídy dosáhly v 1. ročníku, vykazují v Českém jazyce a 

Matematice spíše pozitivní změnu v přístupu ke studiu, vykazují výborné až dobré hodnoty relativního 

přírůstku znalostí ve srovnání se žáky, kteří měli v 1. ročníku stejné výsledky jako oni. U Anglického 

jazyka dosáhl relativní přírůstek znalostí 1. stupně, což znamená, že žáci školy mají za sebou velmi 

pozitivní změnu v přístupu ke studiu. Vykazují nadprůměrné hodnoty relativního přírůstku ve srovnání 

se žáky, kteří měli v 1. ročníku stejné výsledky jako oni. 

Ještě výraznější pozitivní vývoj je patrný po rozklíčování výsledků podle oborů vzdělání – žáci oboru 

Cestovní ruch vykazují ve všech sledovaných předmětech relativní přírůstek 1. stupně a percentily 

v Českém jazyce 73, v Matematice 73 a v Anglickém jazyce 91. Tyto hodnoty jsou nejlepší, jakých se 

žákům školy podařilo za dobu testování dosáhnout. 

12.2. ROZVOJOVÝ PROGRAM EXCELENCE STŘEDNÍCH ŠKOL 

Ve školním roce 2016/2017 obsadila žákyně školy Tereza Nováková 3. místo v ústředním kole soutěže 

Gastro Junior Brno – Bidfood Cup 2018 v oboru Cukrář. Vzhledem k tomu, že tato soutěž je zařazena 

do programu Excelence SŠ, získala škola ve školním roce 2017/2018 finanční částku 9 309,-Kč určenou 

na nenárokové složky platů pedagogických pracovníků, kteří se podíleli na vzdělávání žákyně, která 

byla v tomto programu ohodnocena body za výsledky v soutěži. Částka byla využita v souladu s pravidly 

rozvojového programu.  Ve školním roce 2017/2018 žákyně 3. místo v téže soutěži obhájila, takže se 

škola bude moci do programu zapojit i v dalším školním roce. 

12.3. ROZVOJOVÝ PROGRAM NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Vzhledem k nízkému počtu žáků oboru 29-54-H/01 Cukrář se škola mohla zapojit do rozvojového 

programu MŠMT Podpora odborného vzdělávání. Celkem jsme na školní rok obdrželi částku 94 882,-

Kč. Tyto finanční prostředky byly použity v souladu s pravidly rozvojového programu.   
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13. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ                   
(§ 7 odst. 1 l) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb. v platném znění) 

13.1. VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VEDOUCÍ K DOSAŽENÍ STUPNĚ KVALIFIKACE 

Škola tradičně nabízí vedle denní formy vzdělávání také dálkovou a to v oborech vzdělání 65-51-H/01 

Kuchař-číšník, který je rozpracován do školních vzdělávacích programů Kuchař a Číšník a v oboru 

65- 1- L/51 Gastronomie (nástavbové studium) pro absolventy oboru 65-51-H/01 Kuchař-číšník. Zájem 

uchazečů o tuto formu vzdělávání má klesající tendenci. U oborů vzdělání s výučním listem vidíme 

příčinu jednak v tom, že práce v pohostinství ztrácí na atraktivitě a také v tom, že řada osob, které 

v oboru pracují a potřebují z nejrůznějších důvodů výuční list, zvolí rychlejší cestu složení zkoušek 

z profesní kvalifikace a následného vykonání závěrečné zkoušky podle § 113 c) zákona č. 561/2004 Sb., 

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

absolvování nástavby jednoznačně poklesl s nástupem státní maturity a jednotné přijímací zkoušky. 

13.2. PROFESNÍ KVALIFIKACE 

V souvislosti s ukončením platnosti autorizací pro profesní kvalifikace zažádala škola o jejich 

prodloužení, jak u Ministerstva pro místní rozvoj, tak u Ministerstva zemědělství. V současné době 

disponujeme 12 autorizacemi. Také ve školním roce 2017/2018 byl o konání zkoušek z profesních 

kvalifikací značný zájem. Celkem 43 osob vykonalo úspěšně zkoušky z profesních kvalifikací Příprava 

minutek, Příprava teplých pokrmů, Příprava pokrmů studené kuchyně a Výroba zákusků a dortů. Jedna 

osoba se po získání úplné profesní kvalifikace přihlásila k vykonání závěrečné zkoušky podle § 113 c) 

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

(školský zákon),  u zkoušky uspěla a získala výuční list v oboru 65-51-H/01 Kuchař-číšník. 

13.3. REKVALIFIKACE 

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

školním roce 2017/2018 2 rekvalifikační kurzy. Jednalo se o kurzy Příprava minutek a Příprava teplých 

pokrmů. Všechny tyto kurzy jsou navázány na Národní soustavu kvalifikací a byly koncipovány jako 

příprava na složení profesních kvalifikačních zkoušek.  Z 21 účastníků 17 úspěšně absolvovalo.  
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14. PROJEKTY REALIZOVANÉ ŠKOLOU                                                                                                 
(§ 7 odst. 1 m) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb. v platném znění) 

14.1. PROJEKTY PROGRAMU EU ERASMUS+ 

V rámci projektu The Way to Europe 2017-1-CZ01-KA116-034896 programu EU Erasmus+ byly 

realizovány 4 zahraniční stáže pro 27 žáků v délce dvou až šesti týdnů. Cílem projektu bylo zkvalitnění 

odborné přípravy žáků, jejich seznámení s novými formami organizace práce v odlišném pracovním 

prostředí a vylepšení kompetencí důležitých pro orientaci na trhu práce. Účastníci získali nové odborné 

a jazykové dovednosti. Pracovní pobyt byl pro žáky i motivací ke studiu cizích jazyků. Odborné stáže 

žáků probíhaly v restauracích a hotelích nebo cestovních agenturách. Před výjezdem absolvovali 

stážisté jazykovou, odbornou, psychologickou a kulturní přípravu.  

Po absolvování stáže obdrželi účastníci certifikát o absolvování stáže a hodnocení svého výkonu s 

využitím systému ECVET, dokument Europass-Mobilita a osvědčení KHS MSK o vykonané stáži.  

V listopadu 2017 vyjelo do Anglie 8 studentek z oboru Služby cestovního ruchu (2. + 3. ročník), kde 

vykonávaly dvoutýdenní odbornou pracovní stáž v londýnských hotelích a cestovních kancelářích. V 

únoru 2018 absolvovalo 6 žáků z oboru Hotelový a restaurační provoz, Management v gastronomii a 

Služby cestovního ruchu měsíční pracovní stáž v rakouských Korutanech.  

V březnu se 6 plnoletých žáků z oboru Kuchař, Hotelový a restaurační provoz a Služby cestovního ruchu 

zúčastnilo šestitýdenní pracovní stáže v Quality Hotel & Lesuire Center nedaleko irského Corku.  

V květnu absolvovalo 7 vybraných žáků oboru Hotelový a restaurační provoz a Služby cestovního ruchu 

třítýdenní stáž v Itálii v Salernu, kterou jsme realizovali ve spolupráci s partnerskou školou IPSAR. 

Stáží se zúčastnili také vždy 2 pedagogové v pozici doprovodných osob, kteří byli s žáky na stáži po 

celou dobu, ale v průběhu stáže se vzájemně vystřídali (Anglie, Itálie). V případě delších stáží se 

pedagogové zúčastnili pouze týden v úvodu a v závěru stáže (Rakousko, Irsko). 

Realizace projektů v rámci programu Erasmus+ je důležitou součástí internacionalizační strategie školy. 

 I v tomto školním roce jsme pokračovali ve spolupráci s naším stabilním a významným partnerem v 

oblasti mobilit – se střední odbornou školou stravování a zdravotních a sociálních služeb Lyceé 

Theodore Monod z Francie. V listopadu 2017 jsme zajistili čtyřtýdenní pracovní stáž programu 

Erasmus+ pro 8 žáků této partnerské školy z města Antony u Paříže (naše škola plní roli přijímající 

organizace). Studentům jsme kromě odborné praxe nabídli i bohatý program pro volnočasové aktivity.  

Na konci srpna 2018 vyjeli na stáž v rámci nově schváleného projektu Erasmus+ The Way to Europe II. 

4 žáci na tříměsíční stáž v irském Dublinu.   

14.2. PROJEKTY OPERAČNÍHO PROGRAMU VĚDA VÝZKUM VZDĚLÁVÁNÍ 

V průběhu školního roku 2017/2018 škola realizovala 2 projekty OP VVV. Od října 2016 je zapojena 

jako partner MSK do projektu Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji a od září 2017 realizuje jako 

příjemce projekt Zkvalitnění vzdělávání v SŠSS (Šablony pro SŠ a VOŠ I). 

Projekt Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji (registrační číslo 

CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000247) je zaměřen především na vzdělávání pedagogických pracovníků 

v oblasti inkluzivního vzdělávání, metodické vedení školy při zavádění inkluzivních opatření a vytváření 

nových platforem pro spolupráci s rodiči.  Cílem těchto aktivit je především podpora žáků v dosažení 
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školního úspěchu. Díky projektu bylo rozšířeno školní poradenské pracoviště – poloviční úvazek školní 

psycholožky byl rozšířen na celý a nově je členkou školního poradenského týmu školní asistentka. Platy 

obou zmiňovaných jsou plně hrazeny z prostředků projektu.  

V září 2017 začala škola realizovat aktivity projektu Zkvalitnění vzdělávání v SŠSS – Šablony pro SŠ a 

VOŠ I ( registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006528). Rozpočet projektu byl stanoven na 

1 500 698,-Kč. V rámci projektu probíhá další vzdělávání pedagogických pracovníků dle vlastního 

zájmu, byly realizovány stáže 2 pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů a bylo rovněž využito 

možností „personálních šablon“ pro vytvoření pozic kariérové poradkyně (0,1 úvazku), koordinátorky 

spolupráce školy a zaměstnavatelů (0,1 úvazku) a od září 2018 bylo školní poradenské pracoviště 

rozšířeno o sociální pedagožku (úvazek 1). Plnění aktivit projektu probíhá dle plánu. Znalosti a 

dovednosti nabyté v rámci vzdělávání pedagogové sdílejí s kolegy a uplatňují je ve  výuce. Kariérová 

poradkyně se zapojila do činnosti ŠPP a pomáhá například řešit problémy žáků s nevhodně zvoleným 

oborem či vybrat budoucím maturantům vhodný obor ke studiu na vysoké škole. Koordinátorka 

spolupráce se zaměstnavateli vytváří podmínky pro rozšíření spolupráce školy a zaměstnavatelů, 

vyhledává nové příležitosti pro spolupráci a zprostředkovává žákům zpětnou vazbu z absolvovaných 

stáží u zaměstnavatelů apod. 
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15. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S JINÝMI SUBJEKTY                                                                                     
(§ 7 odst. 1 n) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb. v platném znění) 

Ve školním roce 2017/2018 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 

splňují představy zaměstnavatelů. Získané poznatky zohledňovala ve školních vzdělávacích 

programech. Pro posílení spolupráce s firmami byla zástupkyně ředitelky pro praktické vyučování 

pověřena vykonáváním funkce koordinátorky spolupráce školy se zaměstnavateli. V rámci této pozice 

kromě běžné komunikace také organizovala aktivity, jejichž cílem bylo zprostředkovat žákům příklady 

dobré praxe a zpětnou vazbu z absolvovaného praktického vyučování, informovat je o možnostech 

stáží u možných budoucích zaměstnavatelů a také získat podněty pro úpravu ŠVP od zástupců 

zaměstnavatelů. 

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. 

Nově se v průběhu školního roku škola stala členem Krajské hospodářské komory Moravskoslezského 

kraje, Asociace ředitelů hotelových škol a Asociace průvodců ČR. 

FIRMY SPOLUPRACUJÍCÍ PŘI ZAJIŠŤENÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ ŽÁKŮ 

POČET FIREM DLOUHODOBĚ SPOLUPRACUJÍCÍ FIRMY 

22 

Hostinské a restaurační provozovny, ve kterých se 
uskutečňuje odborný výcvik žáků oborů Kuchař, 
Číšník, Cukrář  a Gastronomie (Restaurace Akord 
Ostrava-Zábřeh, Restaurace Prima v DKMO BEST 
WESTERN Hotel Vista****, DPO, a. s., středisko 
stravování Ostrava-Martinov, Zámek Zábřeh, Clarion 
Congress Hotel Ostrava, Městská nemocnice 
Ostrava, oddělení léčebné výživy a stravování, 
Restaurace u Helbicha, Pekařství Boček Krmelín, 
Moravská chalupa K9, PORG gymnázium a ZŠ 
Ostrava, Restaurace U Prokopa, Hotel Jan Maria, 
Café Au Père Tranquille, Sanatoria Klimkovice, 
Cukrářství VIKI, K-Trio – restaurace , Seminární 
centrum Akademie, Club Restaurant Veronika  

16 

Cestovní kanceláře a cestovní agentury, ve kterých 
se uskutečňuje odborná praxe žáků oboru Cestovní 
ruch (CK Alb, CK Maxner, CK Duha Tour, CK 
OUTDOOR Travel, CK Favorit, CK Relax Adriatic, CK 
Gattom Tour, CK Student Agency, CA Hana, CK 
Victoria, CA Musil a partneři s. r. o., CK Fischer, CA 
RNDr. Ilona Kubešová, CK KM Travel, CA Siesta 
Fulnek, CK Kovotour PluS, CA Wes) 

8 
Ubytovacích zařízení, ve kterých probíhá odborná 
praxe žáků oboru Cestovní ruch (Sanatoria 
Klimkovice, CITY CITY Ostrava, Hotel Maria, BEST 
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WESTERN Hotel Vista****, Restaurace Akord 
Ostrava-Zábřeh, Zámek Zábřeh, Hostinec U koníčka 
Golf Park Lhotka) 

3 

Kongresová a informační centra a další organizace – 
odborná praxe žáků oboru Cestovní ruch a 
Gastronomie (Ostravské výstavy – Výstaviště Černá 
louka, TJ Ostrava, MAKRO Cash & Carry Ostrava, 
Křesťanská akademie mladých KAM Malenovice)                            

Tabulka 30 
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16. DALŠÍ INFORMACE 

16.1. OCENĚNÍ ŠKOLY 

Hospodářská komora České republiky udělila za školní rok 2017/2018 naší škole Čestné uznání 

za vysokou úroveň praktické přípravy žáků. Škola navrhla 8 žáků na ocenění Hospodářskou komorou 

ČR. Všichni navržení žáci splnili podmínky stanového Hospodářskou komorou pro ocenění a v říjnu 

2018 jim toto ocenění bude slavnostně předáno.  

16.2. OCENĚNÍ ŽÁKŮ ŠKOLY 

Žák David Klimscha byl vybrán jako jeden z oceněných nejúspěšnějších žáků středních škol 

v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2017/2018 v kategorii JINÉ.  

16.3. ČINNOST METODIKŮ IKT 

Ve školním roce 2017/2018 byli na SŠSS pověřeni činností metodiků IKT dva učitelé, a to konkrétně Ing. 

Marian Vráblik a Mgr. Pavel Viskup, kteří v souladu s Nařízením vlády ze dne 7. srpna 2002 plnili úkoly 

vyplývající z plánu ICT koordinátora pro školní rok 2016/2017. 

Jejich činnost je přehledně zpracována ve výroční Zprávě o činnosti IKT metodiků za školní rok 

2017/2018. 

Kromě úkolů stanovených v ročním plánu práce IKT koordinátora se významně podíleli i na realizaci 

procesu podle Rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Státní 

informační politiky ve vzdělávání pro zajišťování standardních IKT ve školách. 

Metodici IKT aktivně spolupracovali při přípravě, organizaci a průběhu všech soutěží pořádaných 

školou. U těchto soutěží metodici IKT zajišťovali výpočetní středisko, foto a video dokumentaci. 

Konkrétně se jednalo o grafické práce, pozvánky, diplomy apod., organizační, technické a personální 

zajištění výpočetního střediska pro rozhodčí, soutěžící, jejich doprovod a pořadatele.  

Metodici IKT se také podíleli na zajištění dalších akcí pořádaných školou, jako například Den otevřených 

dveří SŠSS, kde zajišťovali IKT, prezentace, foto a video dokumentaci. 

Metodici IKT vytvořili další 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. 

Metodici IKT v roli učitele pracovali s aktivním využíváním IKT a výukových programů v předmětech 

Informatika a Matematika. 

Metodik IKT zajišťoval různé prezentace, video-fotodokumentaci a grafické práce na PC dle požadavku 

nadřízených a kolegů ve škole. 

Metodik IKT vykonával administrátora výukového portálu MOODLE. 

Metodik IKT vykonával administrátora systému Microsoft Office 365 pro žáky, vyučující a zaměstnance 

školy. 

Metodici IKT rovněž poskytovali podporu při práci s novým operačním systémem Windows 10 a novým 

kancelářským software Office 2016 všem kolegům, kterým byl instalován. 
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Podrobné informace o jejich činnosti jsou uvedeny ve Zprávě o činnosti metodiků IKT, která tvoří 

přílohu č. 2 této Výroční zprávy. 

16.4. 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 2017/2018 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.  

Ve školním roce 2017/18 byl realizován projekt 72 hodin pro lidi, přírodu a místo, kde žiješ. Cílem 

projektu bylo aktivní zapojení žáků školy do činností přispívajících k ochraně životního prostředí. 

Do letošního ročníku se zapojilo celkem 8 tříd učebních i studijních oborů. Během dvou dnů společně 

sbírali odpad v areálu i v blízkosti školy, pečovali o zasazené dřeviny před budovou školy. Žáci se zapojili 

také do výtvarných soutěží, kdy získali první tři místa s výtvarnými díly na téma „Život v pohybu“. 

Účastnili jsme se promítání vítězných snímků Envofilmu 2017 a aktivně se zapojili do jeho dalšího 

ročníku. Žáci 20 tříd navštívili výukové programy Světa techniky v Dolní oblasti Vítkovic a rozšířili si tak 

znalosti z oblasti přírodních věd.  

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. 

16.5. 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 
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s vedoucími předmětových komisí při výběru daných tematických celků pro jednotlivé předměty 

a ročníky. 

Také ve školním roce 2017/2018 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 2017/2018 se těchto besed zúčastnilo celkem 6 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. 

16.6. 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 2017. 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. 

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. 
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17. ZÁVĚR 

 

Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy plnili v průběhu školního roku 2017/2018 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 s profesními 

organizacemi, různými institucemi 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.   

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

zlepšení přetrvávajících problémů s vysokou absencí žáků školy. V tomto školním roce v této oblasti 

zaznamenala škola dílčí úspěch – po dlouhém období se podařil úbytek žáků v průběhu školního roku 

snížit.  

Pozitivní výsledek vykazuje také změna formy a intenzity marketingu školy a to zejména ve snížení 

počtu kol přijímacího řízení, během nichž se podařilo naplnit plánované kapacity 1. ročníků. Výzvou do 

budoucna je v této oblasti stále nízký zájem o obory vzdělání s výučním listem.   

V průběhu školního roku byla pro žáky vytvořena řada příležitostí pro získávání zkušeností v zahraničí 

v rámci stáží a také uplatnění schopností na soutěžích. 

Bylo podporováno další vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků.  

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

a služeb. Škola se nově stala členem Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje a, Asociace 

ředitelů hotelových škol a Asociace průvodců ČR. Škola se také zapojila do charitativních akcí 

(dobročinná sbírka ve prospěch MOMENT ČR). 

Ve školním roce 2017/2018 byly v řadě činností pedagogických i nepedagogických pracovníků 

využívány nové metody a postupy, které vedly k některým pozitivním změnám, ale také ke zvětšení 

nároků na množství a kvalitu odváděné práce. Všem zainteresovaným pracovníkům školy, patří velké 

poděkování za nasazení, kreativitu a elán, které v průběhu roku prokázali. 

Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou 10. 10. 2018. 

 

 

 

Mgr. Ivana Matulová 

ředitelka školy 

 

 

 

V Ostravě-Hrabůvce 6. 10. 2018 
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18.1. 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 

ANO 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  

NE Jiné 
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18.2. PŘÍLOHA Č. 2 – TABULKA PROJEKTY 

 

PROJEKTY JIŽ V REALIZACI 

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 

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 a stáží u 
zaměstnavatelů s možností personální podpory 
osobami sociálního pedagoga, školního kariérového 
poradce, koordinátora spolupráce s e zaměstnavateli. 
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 

NOVĚ ZAHÁJENÉ PROJEKTY  

NÁZEV PROJEKTU The Way to Europe II. 

OPERAČNÍ PROGRAM/ZDROJ FINANCOVÁNÍ Erasmus+ 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU 2018-1-CZ01-KA116-047207 

ROLE ŠKOLY V PROJEKTU příjemce 

ROZPOČET PROJEKTU 101 958€ 

OBSAH/CÍLE PROJEKTU 

Obsahem projektu budou stáže v podniku pro 32 žáků 
SŠSS. Cílem projektu je zkvalitnit odbornou přípravu 
žáků, seznámit je s novými formami organizace práce 
v odlišném pracovním prostředí a motivovat je k 
dalšímu vzdělávání, prohloubit kompetence důležité 
pro orientaci na trhu práce. 4 běhy krátkodobých stáží 
se uskuteční ve Francii, Španělsku, Velké Británii a 
Irsku a zúčastní se jich 28 žáků. Dlouhodobé stáže v 
Irsku se zúčastní 4 žáků nebo absolventi.  
 

OBDOBÍ REALIZACE  1. 7. 2018 – 30. 6. 2019 



 
 

54 
 

ROLE ŠKOLY V PROJEKTU příjemce 

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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18.3. PŘÍLOHA Č. 3 – PŘEHLED VÝSLEDKŮ MATURITNÍCH ZKOUŠEK  

 

VÝSLEDKY MZ V TERMÍNU JARO 2018 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 10 9 6 8 5 2,67 

NS2 15 13 6 11 10 3,00 

SCR4 13 12 11 12 9 3,00 

A
N

G
LI

C
K

Ý
 

JA
ZY

K
 

DM3 7 6 6 5 5 3,00 

NS2 14 12 10 9 11 3,13 

SCR4 12 11 10 11 11 2,36 

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 2 2 0 x x x 

NS2 1 1 0 x x x 

SCR4 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
 

DM3 
(písemná 
práce a 

obhajoba) 

10 8 x x 8 1,88 

NS2 
(písemná 
práce a 

obhajoba) 

15 12 x x 10 1,90 

SCR4 
(písemná 
práce a 

obhajoba) 

13 12 x x 11 2,45 

EK
O

N
O

M
IC

K
É 

P
Ř

ED
M

ĚT
Y

 DM3 10 8 x x 8 3,00 

NS2 15 12 x x 10 2,80 

SCR4 13 12 x x 11 2,45 
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VÝSLEDKY MZ V TERMÍNU JARO 2018 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 

25 22 12 19 15 2,88 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

13 12 11 12 9 3,00 

A
N

G
LI

C
K

Ý
 

JA
ZY

K
 

65-41-L/51 
Gastronomie 

21 18 16 14 16 3,08 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

12 11 10 11 11 2,36 

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 

3 3 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/51 
Gastronomie 

(písemná 
práce a 

obhajoba) 

25 20 x x 18 1,89 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

(písemná 
práce a 

obhajoba) 

13 12 x x 11 2,45 

EK
O

N
O

M
IC

K
É 

P
Ř

ED
M

ĚT
Y

 65-41-L/51 
Gastronomie 

25 20 x x 18 2,89 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

13 12 x x 11 2,45 
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VÝSLEDKY MZ V TERMÍNU JARO 2018 (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 

6 2 2 x x 3,50 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

1 1 1 x x 4,00 

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 

5 2 0 0 1 4,00 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

1 0 x x x x 

N
ĚM

EC
K

Ý
 

JA
ZY

K
 

65-41-L/01 
Gastronomie 

0 0 x x x x 

65-41-L/51 
Gastronomie 

2 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 

1 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 0 x x x 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 

1 0 X x x x 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

0 0 x x x x 
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VÝSLEDKY MZ V TERMÍNU PODZIM 2018 (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 
X X X X X X 

65-41-L/51 
Gastronomie 

16 10 3 0 3 3,5 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

4 3 2 2 3 4,00 

A
N

G
LI

C
K

Ý
 

JA
ZY

K
 

65-41-L/01 
Gastronomie 

X X X X X X 

65-41-L/51 
Gastronomie 

7 5 0 3 1 4,00 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

3 3 2 1 1 4,00 

N
ĚM

EC
K

Ý
 

JA
ZY

K
 

65-41-L/01 
Gastronomie 

X X X X X X 

65-41-L/51 
Gastronomie 

1 1 0 X X X 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

X X X X X X 

M
A

TE
M

A
TI

K
A

 65-41-L/01 
Gastronomie 

X X X X X X 

65-41-L/51 
Gastronomie 

4 2 1 X X 4,00 

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) 

X X X X X X 

65-41-L/51 
Gastronomie 

(písemná práce 
a obhajoba) 

4 2 – – 2 2,00 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

(písemná práce 
a obhajoba) 

3 2 – – 1 3,00 

EK
O

N
O

M
IC

K
É 

P
Ř

ED
M

ĚT
Y

 65-41-L/01 
Gastronomie 

X X X X X X 

65-41-L/51 
Gastronomie 

4 2 – – 2 4,00 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

2 1 – – 1 4,00 
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CELKOVÉ VÝSLEDKY MZ ZA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 

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 x x x x X X X X 

65-41-L/51 
GASTRONOMIE 

ŘÁDNÝ 0 7 13 2,43 X X X X 

OPRAVNÝ 0 3 2 2,75 0 4 10 3,25 
65-42-M/02 
CESTOVNÍ  
RUCH 

ŘÁDNÝ 1 8 3 2,47 0 1 0 3,75 

OPRAVNÝ 0 0 0 x 0 2 2 3,75 
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18.4. PŘÍLOHA Č. 4 – ROZVOJOVÝ PROGRAM KVALITA 

 

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 67,1% 9 36 

Matematika 38,6% 3 21 

Jazyk anglický 69,8% 14 43 

Jazyk německý --- --- --- 

 

RP KVALITA 3. ROČNÍK OBORŮ CESTOVNÍ RUCH A GASTRONOMIE 

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 73,9 13 46 2. stupeň 

Matematika  46 11 46 2. stupeň 

Jazyk anglický 59,4 31 77 1. stupeň 

Jazyk německý --- --- --- --- 
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18.5. PŘÍLOHA Č. 5 – 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 

Asociace ředitelů HŠ Odborná spolupráce, výměna zkušeností 
Řešení otázek středního 
školství v oblasti 
gastronomie a služeb 

Asociace průvodců ČR Odborná spolupráce, vzdělávání 
Soutěže odbornosti, 
semináře 

FI
R

M
Y

 Makro Vzdělávací a prezentační akce 
Semináře, kurzy, 
prezentace 

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 obce 

Soutěže odbornosti 

Úřady práce Ostrava, 
Karviná, Nový Jičín 

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 

Pedagogicko-
psychologická poradna 

Postup při řešení problémů Konzultace, semináře 

Renarkon Prevence 
Konzultace, akce pro 
žáky, odborné 
poradenství 

Mediační a probační  
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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18.6. PŘÍLOHA Č. 6 – ZPRÁVA Z ČINNOSTI ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZA 
ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 

 

 

Zpráva školního poradenského pracoviště 

                                                  ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 
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ZPRÁVA Z ČINNOSTI ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZA ŠKOLNÍ ROK  2017/2018 

 

ÚVOD  

Ve školním roce 2017/2018  pokračovalo v činnosti školní poradenské pracoviště (ŠPP) ve kterém 

působila výchovná poradkyně, školní metodička prevence, školní asistentka, školní kariérová 

poradkyně a školní psycholožka. 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 psycholožka zajišťovala krizovou intervenci pro jednotlivce včetně zvládnutí krizových životních 

situací a jejich následného řešení. Během individuálních konzultací nabízela žákům možné techniky 

učení, svou aktivitu při práci se třídami směřovala k nápravě vzájemných vztahů mezi žáky ve třídě. 

Poskytoval/a metodickou pomoc učitelům. 

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. 
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Začátkem září 2017 byl vypracován Minimální preventivní program na školní rok 2017/2018. 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. 

• 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 2017/2018 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 kariérová poradkyně pomáhala žákům při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě, 

poskytovala pomoc při podávání přihlášek na vysoké školy a při komunikaci s nimi. Připravovala žáky 

pro vstup na trh práce (příprava na pracovní pohovor, pomoc, konzultace při zpracování CV). 

Poskytovala odbornou podporu žákům s potřebou podpůrných opatření se speciálními vzdělávacími 

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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potřebami a žákům ohrožených předčasným ukončením studia při výběru jiné školy, v případě, že žák 

chtěl změnit obor vzdělávání. Poskytovala individuální či skupinové konzultace žákům i rodičům. 

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. 

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 26 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. 
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KONZULTAČNÍ A METODICKÁ ČINNOST, POHOVORY, VÝCHOVNÉ KOMISE 

Ve školním roce 2017/2018 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 se psycholožka více zapojila již na počátku září do adaptačních aktivit 

v učňovských oborech s cílem usnadnit žákům adaptaci na praxi v reálném prostředí podniků. Půldenní 

kurzy ovšem proběhly v prostředí školy, tedy ve třídách a účastnili se jich žáci učebních oborů. Celkem 

jsme realizovali 5 kurzů. Efektivitu a dopad aktivit realizovaných školní psycholožkou na rozvoj 

profesních a klíčových kompetencí brzdilo právě školní prostředí. Žáci vnímali všechny aktivity jako 

učení, a tedy jako něco, co je obtěžuje. Už v těchto kurzech byli vytipováni žáci, v jejichž chování se 

projevovaly prvky rizikového chování a také potenciálně problematické třídy. Na základě vyhodnocení 

efektivity těchto kurzů jsme začali pracovat na změně a inovaci adaptačních aktivit pro žáky prvního 

ročníku v příštím školním roce. 

Pro práci školního psychologa byla klíčová spolupráce s učiteli a pracovníky odborného výcviku.  Na 

naší škole se právě tato spolupráce daří, byť konzultace probíhají většinou neformálně, při obědě nebo 

o velké přestávce, takže mnoho z nich zůstává v této rovině. Když se ale vyskytne větší problém, tento 

první neformální kontakt vede k rozvinutí další spolupráce, přirozeně se zachováním povinné 

mlčenlivosti o konkrétních zjištěních. 

Základem práce školního psychologa byl kromě individuální práce se žáky a jejich rodiči pokus 

o nastavení zdravých vztahů ve třídách a případných krizových intervencí po konfliktech mezi žáky. Se 

třemi třídami se pracovalo systematicky v průběhu celého školního roku, ve spolupráci s výchovnou 

poradkyní bylo vedeno několik třídnických hodin, dle třídních k lehkému posunu došlo, i když zásadní 

změna následovala spíše až po odchodu nejproblematičtějších jedinců. Celkem proběhlo asi 18 

intervencí ve třídách. 

S rodiči konzultovala školní psycholožka obtíže jejich dětí jak osobně, tak i e-mailem a telefonicky, 

o konzultaci požádalo 13 rodičů, většinou s problémem absentérství dětí. Pokusili se spolu o nastavení 

pozitivně psychologického přístupu, přes společné činnosti hledali postupné cesty změny narušených 

vzorců chování. Celkem se poradensky pracovalo s 43 žáky, někteří chodili opakovaně, paleta problémů 

byla různorodá - od potíží s učením po osobní a vztahové problémy, potíže s nedostatečnou motivací, 

absencí, nedostatečně zvládaná agresivita. 

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, školní asistentkou a školní metodičkou prevence, příp. školní kariérovou poradkyní – 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 pro konkrétní případ. Krizové intervence (např. konflikty žáků s učiteli 

během výuky, vyhrocené konflikty se spolužáky a následné setrvání v místnosti školní asistentky) se 

částečně přenesly na školní asistentku, takže oproti loňskému roku jich bylo jen 6, z některých se 

rekrutovali klienti, kteří se se mnou setkávali opakovaně. 

Procentuální vyjádření poměru rozložení poskytovaných poradenských služeb školního psychologa: 
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 diagnostická činnost: 20%  

 intervenční činnost 60%  

 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.  

Žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti a psychologické poradenství při řešení vztahových 

problémů a vzdělávání poskytovala služby také on - line psycholožka, která doplňovala pracovní úvazek 

školní psycholožky.  

Školní metodička prevence 

Ve školním roce 2017/2018 řešila 53 případů špatných vztahů mezi žáky, 5 případů, kdy spolužáci 
ostrakizovali ostatní žáky a jeden případ opakovaného záměrného psychického ubližování, z toho byly 
3 případy, kdy byl k ubližování zneužit elektronický prostředek. Nejčastěji byly řešeny závažné přestupky 
proti školnímu řádu cca 140 případů a 8 případů slovních útoků na pracovníky školy. Nevhodné sexuální 
chování řešila školní metodička 1x, 2x poruchy příjmu potravy. V průběhu školního roku se vyskytlo 73 
případů užívání tabákových výrobků mezi žáky, 2 případy užití alkoholu a 3 případy užití konopných 
látek, 1x další návykové látky. 
 
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 22 žáky, s některými opakovaně.  U 14 žáků 

bylo zahájeno správní řízení ve věci podmíněného vyloučení nebo vyloučení ze školy, u několika z nich 

bylo zahájeno správní řízení 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 10 žáků 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.  

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, 
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 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. 

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. 

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. (celkem 35 zpráv). 

Proběhla jednání s 32 žáky a jejich zákonnými zástupci (řešení absence, vulgárního a nevhodného 
chování, předávání kontaktů na příslušné kurátory a pracovníky OSPOD, spolupráce s občansko-právní 
poradnou – sociální dávky, možnosti bydlení, porady s právníkem, řešení dluhů, pomoc při organizaci 
práce ve škole i při přípravě doma, motivace pro pokračování ve vzdělávání apod.) 
 Dočasně bylo vyloučeno z vyučovací hodiny a umístěno v místnosti školní asistentky celkem 9 žáků 
(zklidnění žáka, kontaktování rodičů, vedení školy, zápis, projednání s třídním učitelem apod.). 11 žáků 
školní asistentka doprovodila na instituce a úřady (úřad práce, občanská právní poradna, dětská 
centra, Dům na půl cesty). 
Během celého školního roku školní asistentka 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.). Data získaná od třídních učitelů a z databází 

vyhodnocovala. Dále ověřovala možnosti spolupráce s neziskovými organizacemi pro potřeby školy. 

Školní kariérová poradkyně 

Kariérovému poradenství byla věnována pozornost již od září. Tento termín byl zvolen v souvislosti 

s tréninkovým termínem Národně srovnávacích zkoušek. Cílem bylo včas informovat zájemce, aby se 
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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. Někteří z nich využili možnost absolvování zahraničních stáží (Irsko, Francie), kterou jim škola 

zprostředkovala. 

Mezi žáky, kteří projevili zájem o další vzdělávání, převládal opět zájem o Slezskou univerzitu v Opavě, 

Vysokou školy báňskou – Technickou univerzitu 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, ekonomie). 

Kariérová poradkyně vedla individuální konzultace s 12 žáky při rozhodování o jejich další vzdělávací a 

profesní cestě, poskytovala pomoc při podávání přihlášek na vysoké školy a při komunikaci s nimi. 

Připravovala žáky pro vstup na trh práce (příprava na pracovní pohovor, pomoc, konzultace při 

zpracování CV). Poskytovala odbornou podporu žákům ohroženým předčasným ukončením studia při 

výběru jiné školy, v případě, že žák chtěl změnit obor vzdělávání. 

Kromě individuálních konzultací pracovala pravidelně se 4 člennými skupinami žáků 3. a 4. ročníku, 

zjišťovala, zda jsou schopni sestavit profesní životopis, zda ví, k čemu je motivační dopis a jak se píše, 

co by měla obsahovat pracovní smlouva, co jsou a nejsou povinnosti a práva zaměstnance. Diskutovali 

o dalších tématech např. Jak je ceněna práce v gastronomii a ve službách ve srovnání s jiným oblastmi 

na pracovním trhu, jaké jsou jejich životní náklady v rodině a jaké budou, osamostatní-li se po 

absolvování svého vzdělávání.   

V rámci spolupráce s Filosofickou fakultou Masarykovy univerzity se naše škola zapojila do výzkumu, 

který byl podpořen Grantovou agenturou ČR a jehož realizátorem je Ústav pedagogických věd FF 

společně s Katedrou Fakulty sociálních studií MU v Brně. Žáci absolventských ročníků (třídy NS2, SCR4, 

KČ3, K3, Č3) vyplňovali dotazník, který zjišťoval úroveň kariérové adaptability (kompetence nezbytné 

pro úspěšné vypořádání se s různými přechody v průběhu vzdělávání a při vstupu do profesního 

života). Po ukončení střední školy budou absolventi osloveni ještě 2x, a to v rozestupu 10 měsíců a 20 

měsíců od prvního sběru dat. Veškeré výsledky bude mít poté škola k dispozici. 

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 půl 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 a se 

speciálně pedagogickými centry v Ostravě, Frýdku-Místku, s Policií ČR a institucemi, které poskytují 

pomoc v krizových situacích. 
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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, EM, SVZ 
 Pracovní výkon, zátěž a regenerace   2., 3. ročník OZ, EM, TV    
 Kvalifikace, rekvalifikace, celoživotní učení  3. ročník EM, 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. 

Nově byly zavedeny třídnické hodiny (jednou v měsíci v každé třídě) a byla řešena následující témata: 

 Řešení provozních záležitostí (kontrola omluvenek, sdělování informací ze strany školy).  

 Práce se vztahy ve třídě (otevřená diskuse o vztazích, řešení problémů mezi žáky). 

 Práce s pravidly a řešení problémů třídy (otevírání témat důležitých pro třídu, vyjasňování 
pravidel chování, péče o individuální spokojenost žáků). 

 Cílený rozvoj dovedností žáků (techniky na trénink komunikace, spolupráce, seberegulace 
apod.). 

 Společná tvorba projektů mimo výuku (příprava různých vystoupení třídy, plánování 
společných činností mimo školu, výzdoba třídy/školy). 

 Aktivity a programy specifické prevence pro různé typy rizikového chování. 

PÉČE O ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 

Ve školním roce 2017/2018 byla v souvislosti s novelou školského zákona a příslušnými vyhláškami 

věnována zvýšená péče o žáky se SVP. Se zavedením inkluzivního vzdělávání škola realizuje Plán inkluze 

Střední školy společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace včetně plnění akčního 

plánu. 
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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 9 žáků s přiznanými 

podpůrnými opatřeními z důvodu zdravotního postižení a znevýhodnění, kterým byla poskytována 

podpůrná opatření v 1. stupni. 7 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 Olomouci. Na 

počátku školního roku škola evidovala celkem 26 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 nebo výchovné opatření (PLPP, IVýP). 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 2017/2018 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. Plán 

pedagogické podpory vypracovaný jedné žákyni ze třídy SCR2 byl 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 6 žáků 

zlepšení 4 žáci 66,7 % 

zhoršení 0 0 % 

stagnace/dosud neukončeno 0/2 žáci 0/33,3 % 

 



 
 

73 
 

Plán pedagogické podpory: celkem 7 žáků 

zlepšení 3 žáci 42,9 % 

zhoršení 0 0 % 

stagnace 4 žáci 57,1 % 

 

Individuální výchovný program: celkem 50 žáků 

zlepšení 23 žáků 46% 

zhoršení 3 žáci 6 % 

Stagnace/dosud neukončeno 18/6 žáků 36/12 % 

 

PROGRAMY ZAMĚŘENÉ NA PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A DALŠÍ AKTIVITY 

Na organizování uváděných aktivit s cílem snížit výskyt rizikového chování žáků se kromě pracovníků 

školního poradenského pracoviště podíleli také ostatní vyučující. 

 Dne 12. 11. 2017 se více než 100 žáků 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. 

 Pro podporu soudržnosti se školou byl v únoru 2018 zorganizován školní Den sv. Valentýna. 

Do akce se zapojil také školní parlament i učitelé. Žáci si vyzdobili kmenové učebny a navzájem 

si posílali vzkazy, součástí i byl i růžový  dress code. Poté byla vyhlášená nejoriginálněji 

vyzdobená třída. Tuto akci, kterou jsme na škole organizovali bez předchozích zkušeností, 

přijali všichni zúčastnění velmi pozitivně.  

 V týdnu od 9. do 13. 4. 2018 návštěva Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů 
o lidských právech „Jeden svět na školách“, na festivalu viděly třídy celkem 3 filmy. 
Organizačně zajistila Zuzana Byrtusová 

 Adaptační aktivity, LT-ST: K1, Č1, KČ1A, KČ1B, CU1, HRP1, SCR1, Mgr. I. Černovská, 
Mgr. Z. Remeš, příprava organizace a vedení akce, 12. 9. - 21. 9. 2017 

 Renarkon - program "Vztahy v kolektivu", preventivní program pro nově spojenou třídu Č3, 
zajištění programu, 7. 9. 2017 

 Školení 1. pomoci, třídy HRP2: HRP3, NS2, doprovod tříd, 22. 11. 2017 

 Preventivní program Mladé rodičovství, aneb když děti mají děti, třídy K1, Č1, KČ1A, KČ1B, 
CU1, zajištění a organizace akce, 29. 11., 6. 12., 20. 12.2017 

 Preventivní akce ŠMP: Kyberšikana a nebezpečí sociálních sítí, Třídy ST: KČ1A, KČ1B, KČ2B, 
CU2, SCR1, SCR2, SCR3, zajištění a organizace akce, 21. 3. 2018 
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 Preventivní akce ŠMP: Kyberšikana a nebezpečí sociálních sítí, Třídy LT: HRP1, HRP2, HRP3, 
CU1, K1, K2, Č2, zajištění a organizace akce, 28. 3. 2018 

 Preventivní akce: „To nedáš"- chování v dopravě, KČ1A, KČ1B, KČ2A, KČ2B, HRP1, HRP2, CU2, 
zajištění a organizace 14. 6. 2018 

 Preventivní akce: „To nedáš"- chování v dopravě, K1, Č1, CU1, K2, Č2, SCR1, zajištění 
a  organizace akce, 18. 6. 2018 

 Škola zorganizovala Duhový workshop v rámci projektu Podpora inkluze v Moravskoslezském 
kraji ve spolupráci se Společně – Jekhetane, o. p. s. Akce, která symbolizovala přemostění 
a soulad mezi všemi žáky školy včetně žáků s potřebou podpůrných opatření. Akce se konala 
14. 5. 2015. Byla krátká, ale programově opravdu pestrá: znalostní kvíz pro žáky tří tříd, 
nechyběl duhový dort pro vítězné družstvo, zazněly lidové písničky a tance, tleskalo se 
vystoupení žákovských mistrů světa v hip – hopu. V závěru byla ochutnávka dvou romských 
jídel typických pro danou kulturu. Ochutnávku připravil učitel odborných předmětů Jan Hruška 
s týmem pomocníků z řad našich žáků. 

 

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. 2018 

Zpracovala:  Mgr. Hana Strádalová, Mgr. Ilona Černovská, Mgr. Dagmar Majerová, PhDr. Iva Jašková, 

Mgr. Veronika Bajgarová 
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18.7. PŘÍLOHA Č. 7 – ZPRÁVA O ČINNOSTI METODIKŮ IKT ZA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 

 

Zpráva metodiků IKT 

                                                  ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

76 
 

 

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 2017/2018 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. 

Metodik IKT vykonával administrátora výukového portálu MOODLE. 

Metodik IKT 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.  

Metodici IKT 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 2017/2018 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 

Nadále 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 potřebným 
software, dále projektory a monochromatickými laserovými tiskárnami.  Čtvrtá učebna č. 212 byla ve 
školním roce 2017/2018 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, 

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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dále 1 laserová černobílá tiskárna a 4 projektory. Údržbu software na počítačích měl na starost školní 
správce sítě. 

2.2. Jazykové multimediální učebny č. 201, 301 a 308 

V průběhu školního roku 2017/2018 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, suterénní č. 032 a č. 249 

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. 

V rámci projektu je 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. 

Ve druhém patře je multimediální učebna odborných předmětů č. 249. Je vybavena multifunkčním 
uzamykatelným stolem, zesilovačem s reproduktory, notebookem s OS Windows 10, MS Office 2016 a 
dalším potřebným software, s připojením k internetu, projektorem se stropní montáží a bílou tabulí. 
Celá učebna umožňuje realizovat výuku s využitím výše uvedené IKT pro celou třídu. 

2.4. Učebny vybavené projektory – č. 104, 204 a 304 

Učebny č. 104, 204 a 304 jsou rovněž vybaveny výkonnými projektory se stropní montáží. Tyto 
učebny umožňují realizovat výuku pro celé třídy s využitím notebooku či tabletu připojeného 
k projektoru s reproduktorem. 

 

3. Spolupráce metodiků IKT 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. 
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 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 jazyk 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 metodiků IKT 

 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, Středoškolák a 
vysokoškolák, při návštěvách partnerských škol z EU, atd. 

 Dohlížení na používání veškerého programového vybavení všemi žáky v souladu s licenčními 
ujednáními výrobců a distributorů. 

 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. 

 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 Školní jídelna zdravě a chutně - 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 – software pro řízení výuky v počítačové učebně. 

 Metodici IKT 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 software Office 2016. 

 V přípravném týdnu metodici IKT aktivně pomáhali všem kolegům s prací na novém školním 
informačním systému ŠOL. 

 

Zpracoval: Ing. Marian Vráblik, Mgr. Pavel Viskup 

http://papu.ssss.cz/esf_sablony/index.htm
http://papu.ssss.cz/esf_sablony/index.htm
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18.8. PŘÍLOHA Č. 8 – ZPRÁVA O ČINNOSTI KOORDINÁTORA ENVIRONMENTÁLNÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 

 

Zpráva koordinátora EVVO 

                                                  ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 
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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. 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta byla začleněna do jednotlivých vyučovacích 

předmětů tak, aby při výuce bylo zajištěno soustavné a komplexní pojetí ekologických aspektů ve všech 

oborech vzdělávání. Obsahem EVVO bylo nejen vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí, k 

úctě k životu ve všech jeho formách, znalost a péče o prostředí kolem nás, ale i pochopení vzájemné 

provázanosti oblastí, které jsou na první pohled odlišné, a přece k sobě patří. Environmentální výchova 

byla úzce spjata i se sociální, ekonomickou a kulturní oblastí a vedla k pochopení zákonitostí, které tato 

vzájemná vazba vytváří. Žáci byli při výuce vedeni k vytváření hierarchie životních hodnot, 

odpovědnosti za své jednání, ohleduplnosti a spolupráci v mezilidských vztazích. 

Cíle environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
 předávání soustavy znalostí a dovedností týkajících se zákonitostí biosféry, vztahů člověka 

a životního prostředí, problémů životního prostředí z globálního i lokálního hlediska a možností 
i způsobů dosažení trvale udržitelného rozvoje, 

 uplatňování komplexně pojatého environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v jednotlivých 
vyučovacích předmětech, 

 orientace v základní problematice ochrany životního prostředí, ochrany přírody a krajiny, 
aktuálním stavu životního prostředí v ČR i ve světě,  

 vytváření pozitivního vztahu k přírodě, odpovědnosti za jednání vůči prostředí, ohleduplnosti 
a spolupráci v mezilidských vztazích, 

 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 
Profil, s.r.o. Mariánské Lázně naplánoval i letos v Ostravě setkání zástupců studentů středních 

škol Moravskoslezského kraje Kongres 2017. Tématem letošního kongresu byl „Pohled na svět 21. 

století“. Prezentaci k této oblasti si připravily žákyně třídy SCR3 Barbora Denková a Markéta Jacková. 

Přestože se kongres z důvodu nemoci nekonal, děvčata svou práci „Bezpečný domov“ prezentovala 

v kolektivu třídy a rozšířila tak rozhled svých spolužáků v této oblasti. 

Ve dnech 12. a 13. 10. byla ve škole realizovaná již čtvrtým rokem akce 72 hodin -  pro lidi, 

přírodu a místo, kde žiješ. V letošním roce znělo heslo akce „Pro tebe, pro sebe, pro nás!". Touto 

aktivitou již tradičně navazujeme na projekt Tváře životního prostředí. Do letošního ročníku se zapojilo 

celkem 8 tříd všech učebních i studijních oborů.  Během zmíněných dnů byly realizovány tyto aktivity: 

- úprava a péče o zeleň před budovou školy, 
- ošetření a vyplevelení zasazených keřů, 
- úklid areálu školy a blízkého okolí od odpadků, 
- vyčištění chodníků a cest v areálu od plevele a mechu, 
- sběr víček z PET lahví pro nemocnou Marušku Kučerovou.  
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Žáci se v rámci vyučovacího předmětu Základy přírodních věd zapojili do jednotlivých činností 

společně s vyučující Kateřinou Salamonovou. Seznámili se se zasazenými druhy dřevin, vyžínali trávu 

kolem nižších keřů zasazených v loňském roce a pomáhali upravovat tvar vzrostlejších keřů před 

budovou školy. Celý areál školy a její blízké okolí žáci vyčistili od vyhozených odpadků. Od loňského 

roku ve škole probíhá sběr plastových víček pro Marušku Kučerovou, osmiletou dívku z Ostravy 

s diagnostikovanou lehkou mozkovou obrnou. Během dvou projektových dnů žáci a zaměstnanci školy 

přinesli přes 3 000 víček, která budou předána Maruščině rodině.            

V říjnu 2017 jsme se zúčastnili v Ostravském muzeu promítání vítězných žákovských a 

studentských filmů II. ročníku Envofilmu, jehož hlavním organizátorem je Albrechtova střední škola 

z Českého Těšína. Promítání se účastnily třídy Č3, CU2, HRP1, KČ2A. 

                    

 

V rámci výuky předmětu Základy přírodních věd žáci navštívili výukové programy v Dolní oblasti 

Vítkovic. Ve dnech 12. a 16. 4. 2018 navštívilo 19 tříd Svět techniky. Na ploše 14 000 metrů čtverečních 

mohli žáci i učitelé zhlédnout trvalé expozice, dočasnou výstavu s názvem Klamárium a Malý svět 

techniky U6. Po prohlídce Světa vědy a objevů, Světa civilizace i Světa přírody si odpočinuli v 3D kině a 

sledovali svět Z ptačí perspektivy. 
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Žáci se ve výukových programech Záhada jaderné elektrárny, Chemická pitva H2O, Tajemství šifer, 

Roboti v našem životě, Jak zprovoznit nemocnici, Tajemná substance dozvěděli spoustu zajímavých 

informací z různých oblastí života, zopakovali si matematiku, biologii, chemii i fyziku. Svou zručnost si 

žáci vyzkoušeli v programech Postavme hmyzu hotel a Krmítko ze dřeva, některé své výrobky věnovali 

škole - budou umístěny na školní zahradě. Akce se setkala s velmi pozitivní odezvou. 

Den Země je tradiční akcí, které se žáci školy účastní. Třída KČ3 navštívila program ve 

Výukovém areálu Bělského lesa organizovaného Střediskem volného času v Ostravě – Zábřehu. Žáci se 

zapojili do environmentálních soutěží, doplňovali vědomostní kvízy, u výtvarných aktivit využívali 

přírodní materiály. 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. 

     

 

Třída Č3 absolvovala exkurzi do ZOO Ostrava, kde se kromě samotné prohlídky jednotlivých 

expozic účastnila programu Cesta vody. Žáci nahlédli do domova vodních a bahenních rostlinných 

i živočišných druhů. V rámci programu se seznámili s cestou vody na Zemi a s globálními problémy, 

které nás z důvodu nedostatku vody postihují. 

 

   

 

Soutěž žákovských a studentských filmů Envofilm zaujal naše žáky natolik, že se rozhodli zapojit 

do dalšího ročníku soutěže. Třída HRP1 natočila na školním hřišti film se zaměřením na kampaň proti 

kouření, především mladistvých. Vyhodnocení soutěže bude probíhat na podzim 2018. 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJjLqOmJTdAhX3wAIHHfWDDh0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.tripadvisor.cz/LocationPhotoDirectLink-g274719-d2267874-i97483957-Zoo_Ostrava-Ostrava_Moravian_Silesian_Region_Moravia.html&psig=AOvVaw103vy19r3uSQZKyCI9j9KE&ust=1535698206520566
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Výtvarné soutěže jsou aktivity, do kterých se naši žáci úspěšně zapojují. V letošním roce to byla 

soutěž DDM Ostrčilova – Když živly tančí; zde se práce našich žáků neumístily na čelních místech. 

Mnohem úspěšnější jsme byli v soutěži Život v pohybu Střediska přírodovědců v Ostravě  - Porubě, zde 

jsme se umístili na prvních třech místech: 1. místo obsadila Aneta Tokárová, 2. místo Simona Súdková 

a o 3. místo se podělily Nikol Vycudilíková a Veronika Kubicová. Děvčata obdržela diplom a výtvarné 

potřeby.   

Třídění odpadu probíhalo ve škole již řadu let. Ve všech třídách, kabinetech, pracovnách 

i kancelářích byly naistalovány nádoby na třídění plastu, papíru a smíšeného komunálního odpadu. 

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

Ve výuce využívali časopis Příroda, který škola již dlouhodobě odebírá. Zajímavým zpestřením 

výuky bylo promítání přírodovědných dokumentů a využití pracovních listů Ekologie 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 Setkání koordinátorů EVVO v Ostravě, seminářů 
Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky pořádaného ČŠI, Výchovné 
problémy, změna chování, reakce žáků, pedagogů v konfliktních situacích, Cesty spolu - Obtížné situace 
ve výuce, Komunikace s rodinou, komunitou a práce se žáky z kulturně odlišného prostředí a 
dvoudenního vzdělávacího programu Umění facilitace a její uplatnění v inkluzivní škole. Koordinátorka 
absolvovala roční kurz anglického jazyka. 

 

V Ostravě 30. 8. 2018           Mgr. Ing. Kateřina Salamonová 

 koordinátor EVVO 
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18.9. PŘÍLOHA Č. 8 – VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2017 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ  

ZA ROK 2017 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

86 
 

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 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2017 

Na základě Pokynu MŠMT č. j. 31 479/99-14 ze dne 8. listopadu 1999, pro školské úřady, Českou školní 

inspekci a ředitele škol, předškolních a školských zařízení k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuji tuto výroční zprávu o činnosti Střední 

školy společného stravování v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., za 

kalendářní rok 2017: 

a) počet podaných písemných žádostí o informace: 0 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 

c) rozsudky soudu: 0 

d) řízení o sankcích: 0 

e) další informace jsou zveřejněny na www.ssss.cz 

 

 

 

Mgr. Lenka Čapková 

ZŘTV 

 

 

 

V Ostravě-Hrabůvce 26. 1. 2018    

mailto:sekretariat@ssss.cz
http://www.ssss.cz/
http://www.ssss.cz/
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18.10. PŘÍLOHA Č. 9 – OCENĚNÍ ŠKOLY A ŽÁKŮ ŠKOLY 
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18.11. PŘÍLOHA Č. 10 – TISKOVÉ ZPRÁVY, ŠKOLA V MÉDIÍCH A NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 

Plné znění tiskových zpráv a fotografická dokumentace je k nahlédnutí na odkazech uvedených pod 

nadpisem zprávy. 

EXKURZE V CLARION CONGRESS HOTEL OSTRAVA 

http://www.ssss.cz/aktuality/exkurze-clarion-congress-hotel-ostrava/ 

Exkurze 1. ročníku oboru Služby cestovního ruchu v Clarion Congress Hotel Ostrava se uskutečnila 27. 

9. 2017. Žáci si prohlédli kongresové centrum, sály a salonky pro společenské akce, pokoje a 

apartmány, restaurační prostory a nahlédli i do kuchyně. To vše se zasvěceným výkladem pracovníků 

managementu a jednotlivých úseků hotelu. 

STUDENTKY SE NA JUNIORSKÉM MISTROVSTVÍ NEZTRATILY 

Dne 5. října 2017 se žákyně Střední školy společného stravování zúčastnily oficiálního Mistrovství České 

republiky sommelierů juniorů Trophée Bohemia sekt – Talent. Soutěž se konala na Střední hotelové 

škole v Plzni. Jednalo se o jubilejní 20. ročník této soutěže, kterou organizuje společnost Bohemia sekt, 

a. s. ve spolupráci s Asociací sommelierů ČR.  

Střední školu společného stravování Ostrava-Hrabůvka reprezentovaly studentka druhého ročníku 

Kateřina Peterková a třetího ročníku Eliška Šefčíková obě z oboru Služby cestovního ruchu.  

Mladé sommelierky plnily následující úkoly: V úvodu psaly test ze znalostí o víně, vinařských zákonech 

a vinařství celého světa, včetně otázek z dalších odvětví nápojové gastronomie. Další část byla slepá 

degustace jednoho šumivého a jednoho bílého vína. 

„Test byl velmi obtížný a zahrnoval otázky z celého světa nejen o víně, ale i všech dalších nápojích,“ 

komentovala první soutěžní úkol Kateřina Peterková. 

Po absolvování prvních dvou částí a sečtení výsledků bylo vyhlášeno osm nejlepších soutěžících, kteří 

postoupili do semifinále, kde předvedli servis šumivého vína v časovém limitu 5 minut. 

„Před servisem jsem byla velmi nervózní a obávala jsem se velmi „šibeničního“ časového limitu. Jsem 

ráda, že se mi servis povedl,“ prohlásila naše druhá semifinalistka Eliška Šefčíková. 

Do finále, mezi tři nejlepší soutěžící, se studentky Střední školy společného stravování Ostrava-

Hrabůvka neprobojovaly.  

OSTRAVA OPĚT PŘIVÍTALA FRANCOUZSKÉ STÁŽISTY 

http://www.ssss.cz/aktuality/ostrava-opet-privitala-francouzske-stazisty/ 

V podvečerních hodinách v úterý 7. 11. 2017 přivítala zástupkyně ředitelky a koordinátorka projektů 

Erasmus+ Markéta Kulhánková skupinku 8 stážistů s doprovodem. Po vřelém přijetí se studenti 

ubytovali, aby byli ráno čilí a čerství, protože je následující den čekal společný workshop se studenty 

naší školy. Tématem workshopu byla příprava banketu a tříchodového menu. Tým číšníků vedla 

učitelka odborných předmětů a trenérka sommeliérů Silvie Bártlová, kuchaři pracovali pod dohledem 

zkušeného učitele odborného výcviku Radka Plačka. Ke slavnostnímu stolu zasedla s francouzskými 

hosty také ředitelka školy Ivana Matulová se svým koordinačním týmem.  Ve svém přípitku popřála 

stážistům mnoho pracovních úspěchů v ostravských podnicích a projevila radost nad mnohaletou 

spoluprací s francouzskou partnerskou školou. Další den se už byli francouzští kuchaři a číšníci 

představit tutorům na svých dočasných pracovištích. Doprovázeli je studentky oboru vzdělání Služby 

cestovního ruchu. Ty jim také poskytly cenné rady, jak trávit volný čas či jak používat městský dopravní 

systém. Odpoledne strávili prohlídkou centra města a zajímavých turistických objektů. Zatímco žáci 

http://www.ssss.cz/aktuality/exkurze-clarion-congress-hotel-ostrava/
http://www.ssss.cz/aktuality/ostrava-opet-privitala-francouzske-stazisty/
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získávali nové zkušenosti na pracovištích a seznamovali se s městem, ve kterém budou měsíc žít. „Velmi 

si vážím toho, že spolupracujeme právě s vaší školou. Máte skvělý tým učitelů a vždycky se u Vás cítíme 

dobře. Mrzí mě, že nemohu přijet i na konci stáže,“ děkoval koordinátor projektu z partnerské školy a 

zástupce ředitele pro odborný výcvik Jean-Yvez Corvez naší paní ředitelce těsně před odjezdem zpět 

do Francie. 

PRŮVODCI TRÉNOVALI V KRAKOVĚ 

http://www.ssss.cz/aktuality/pruvodci-trenovali-krakove/ 

Budoucí odborníci na cestování, studenti 4. ročníku oboru Služby cestovního ruchu ze SŠSS Krakovská, 

se za doprovodu svých vyučujících vypravili ve dnech 5. a 6. října 2017 na zájezd za turistickými 

zajímavostmi v sousedním Polsku. Cílem odborné exkurze byly čtyři památky UNESCO - koncentrační 

tábory v Osvětimi, historické centrum města Krakova, solné doly ve Wieliczce a poutní místo Kalwaria 

Zebrzydovská. Jak během jízdy autobusem, tak u jednotlivých památek plnili studenti zadané úkoly a 

všichni se předvedli v roli česky i anglicky mluvících průvodců. Také si potrénovali práci s mapou, 

pořizování fotodokumentace a komunikaci v cizojazyčném prostředí. Nebyla to úplně procházka 

suchou nohou, ale déšť ani vítr mladým turistům náladu nezkazil. Na vlastní kůži si vyzkoušeli, že dobrý 

průvodce musí umět reagovat na nečekané situace i na rozmary počasí. „Není to snadné, ale jsem moc 

rád, že jsem se na ta krásná místa dostal,“ svěřil se Dalibor Pavelek. 

72 HODIN PRO LIDI, PŘÍRODU A MÍSTO, KDE ŽIJEŠ 

http://www.ssss.cz/aktuality/72-hodin-lidi-prirodu-misto-zijes/ 

Ve dnech 12. a 13. října se zapojila Střední škola společného stravování Ostrava – Hrabůvka do 

celonárodní akce 72 hodin pro lidi, přírodu a místo, kde žiješ. Žáci ze sedmi vybraných tříd tak přispěli 

ke zlepšení stavu našeho životního prostředí. Během zmíněných dnů byly realizovány tyto aktivity: 

úprava a péče o zeleň před budovou školy a v areálu školy, úklid areálu školy a blízkého okolí od 

odpadků, vyčištění chodníků od plevelných rostlin, sběr víček z PET lahví pro nemocnou Marušku 

Kučerovou. Žáci se v rámci vyučovacího předmětu Základy přírodních věd zapojili do jednotlivých 

činností společně s vyučující Kateřinou Salamonovou. Seznámili se se zasazenými druhy dřevin, sekali 

trávu kolem nižších keřů zasazených v loňském roce a pomáhali upravovat tvar vzrostlejších keřů před 

budovou školy. Celý areál školy a její blízké okolí žáci vyčistili od vyhozených odpadků. Od loňského 

roku ve škole probíhá sběr plastových víček pro Marušku Kučerovou, osmiletou dívku z Ostravy 

s diagnostikovanou lehkou mozkovou obrnou. Během dvou projektových dnů žáci a zaměstnanci školy 

přinesli přes 3 000 víček, která budou předána Maruščině rodině. 

KRAKOVSKÁ ODJÍŽDÍ VAŘIT FRANCOUZŮM 

„Taková recepce pod Eifellovkou pro téměř tisíc lidí je pro nás obrovskou výzvou. Jsme poctěni, že 

vybrali zrovna naši školu, ale cítíme také velkou odpovědnost,“ svěřil se šéfkuchař akce Petr Přeček. 

Raut pořádá Velvyslanectví České republiky v Paříži u příležitosti blížícího se výročí vzniku 

samostatného československého státu. Žáci a pedagogové ze Střední školy společného stravování 

v Ostravě-Hrabůvce připraví na přání ambasády typické české pokrmy jako hovězí guláš, domácí 

pečená kolena na černém pivu, smažené řízečky s bramborovým salátem, pečenou vepřovou kýtu, 

domácí sekanou plněnou vepřovou panenkou, hlučínské koláčky, beskydské frgály, štramberské uši, 

starobělský domácí chléb a jiné dobroty. Nebude chybět ani české pivo a moravská vína. Před 

odjezdem výpravy do Paříže zatím probíhá důkladná příprava. „Vše zatím běží tak, jak má. V pondělí 

http://www.ssss.cz/aktuality/pruvodci-trenovali-krakove/
http://www.ssss.cz/aktuality/72-hodin-lidi-prirodu-misto-zijes/
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odjíždíme a není cesty zpět. Musí to být perfektní,“ věří všem členům týmu Petr Přeček, vedoucí učitel 

odborného výcviku.  

ZLATO OBHÁJILI. SOUPEŘE ROZNESLI NA KOPYTECH 

http://www.ssss.cz/aktuality/makro/ 

Studenti Střední školy společného stravování Ostrava-Hrabůvka obhájili loňské zlato v prestižním 

kuchařském pětiboji MAKRO HoReCa. Pomohly jim k tomu ty správné kombinace bylinek, dýní či 

bezového sirupu. Na soutěž se do Prahy každoročně sjíždí týmy nejšikovnějších kuchařů a číšníků 

z českých středních škol.  Žáci se i letos museli poprat s přípravou špičkových jídel, míchaných nápojů 

a kávy. Každý tým byl rovněž zodpovědný za perfektní obsluhu. Porota hodnotila jak jednotlivé 

soutěžící, tak výkon celých družstev. Vše se odehrávalo za neustálého tikotu vteřinové ručičky. Pravidla 

soutěže letos týmům určila, že musí při vaření použít pstruha, kuře, cibuli a brambory. „A nestačí pouze 

jedna porce jako ochutnávka pro porotu. Museli jsme vyrobit rovnou třicet porcí, a to je pak teprve 

kuchařský koncert. Trénovali jsme, abychom byli sehraní,“ popsal Šimon Pálka, člen vítězného družstva 

z Krakovské. Číšnická část týmu předvedla přípravu pěti nealkoholických míchaných nápojů. „Náš drink 

se jmenoval Infusion flower a dali jsme do něj třeba květ ibišku a bezový sirup,“ vysvětlil Petr Doležel. 

Mezi jednotlivci se bojovalo v krájení cibule, brambor, vykošťování kuřete či filetování pstruha. 

Rozhodovala rychlost a přesnost. „Krájíte cibuli a máte nervy na dranc, protože časomíra stále běží. 

Kuře a rybu zbavujete kostí, ale ruce se vám třesou a vy víte, že porota sleduje každý váš pohyb. Je to 

fakt těžké,“ svěřil se Dalibor Solana, jeden z reprezentantů Krakovské. Ve hře bylo hodně – čest školy 

a také lákavé odměny ve formě nákupních poukázek v obchodě Makro, který celou soutěž zaštiťoval. 

Vítězné menu Střední školy společného stravování Ostrava-Hrabůvka: 

Hlavní chody: 

Grilovaný pstruh, rybí terina v cuketových plátcích podávaná s dýňovými bramboráčky, máslovou 

zeleninou a jemnou smetanovou omáčkou s bylinkami 

Kuřecí galantina plněná houbovou fáší, smažené kuřecí kousky v bramborovém těstíčku se zapékanou 

zeleninou a medovo-hořčičnou omáčkou 

Dezert: 

Jablková růže v listovém těstě s vanilkovou omáčkou. 

ŠKOLNÍ TURNAJ VE FLORBALU 

http://www.ssss.cz/sportovni-aktivity/skolni-turnaj-ve-florbale-st/ 

24. 11. 2017 se zúčastnilo 6 družstev naší školy Turnaje ve florbalu, na soupisce družstva mohlo být 

maximálně 7 hráčů, na hřišti 3+1. Hrálo se herním systémem každý s každým, hrací doba 2x5 minut, 

podle platných pravidel florbalu. Jako rozhodčí byli delegováni žáci naší školy. Družstva, která se 

umístila na medailových pozicích, obdržela diplomy a sladkou odměnu.  

Výsledky: 1. NS1 10 b., 2. HRP3 8 b., 3. K1 6 b., 4. KČ3 4 b., 5. K2 2 b., 6. Č2 0 b. 

NOVÝ ŘEDITEL PARTNERSKÉ ŠKOLY Z FRANCIE NA KRAKOVSKÉ 

http://www.ssss.cz/aktuality/novy-reditel-partnerske-skoly-francie-krakovske/ 

30. 11. 2017 pan Dubrunfaut přijel za svými žáky, s koženým kloboukem na hlavě a s obrovskou chutí 

vidět co nejvíce. Během jednoho dne zvládl se svým týmem navštívit pět ostravských hotelů, ve kterých 

pracovali jeho žáci v rámci odborné stáže programu Erasmus+. Viděl katedrálu Božského Spasitele, 

setkal se s ředitelkou naší školy Ivanou Matulovou na pracovním obědě a večer zažil atmosféru 

http://www.ssss.cz/aktuality/makro/
http://www.ssss.cz/sportovni-aktivity/skolni-turnaj-ve-florbale-st/
http://www.ssss.cz/aktuality/novy-reditel-partnerske-skoly-francie-krakovske/
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vánočních trhů v centru města. Druhý den absolvoval prohlídku školy a industriálních památek v Dolní 

oblasti Vítkovic. 

NAŠE STUDENTKY DOKÁŽÍ PRACOVAT VE VELKÉ BRITÁNII 

http://www.ssss.cz/aktuality/studentky-ve-velke-britanii/ 

Děvčata si už cestou na vlastní kůži zkusila všechny fáze cestování letadlem a porovnávala to s teorií 

probíranou ve škole. Už při odletu z Ostravy v nich byla malá dušička. „Zvládnu práci v cizí zemi? Dokážu 

se domluvit?“ ptaly se v duchu. Jejich obavy se ale rychle začaly rozplývat poté, co se v Londýně 

představily svým hostitelským rodinám a zjistily, že to s dorozuměním nebude tak zlé. 

První den stáže strávily dívky na úvodní informativní schůzce v partnerské agentuře ADC College 

Harrow, kde jim zástupkyně pro Českou republiku vysvětlila vše potřebné pro jejich další pobyt. Pak 

vyslala studentky na jejich nová pracoviště, aby si otestovala, jak se dokážou zorientovat v systému 

londýnské veřejné dopravy. Test orientace dopadl na výbornou, takže v dalších všedních dnech pak už 

studentky mohly plnit zadané úkoly jako například vyhledávání kontaktů, nabídek tour operátorů a 

dalších informací na internetu či v katalozích. Učily se používat různé rezervační systémy či doručovat 

víza klientům. Při tom si zároveň každým dnem vylepšovaly své jazykové dovednosti. Projekt 

zahraničních stáží ale není jen o práci, a proto ve volných víkendových dnech měla děvčata možnost 

objevovat ten „pravý“ Londýn. Doprovodné osoby Drahomíra Peňázová a Silvie Bártlová dělaly dívkám 

průvodkyně na velkém okruhu po nejznámějších památkách. Všechny účastnice stáže si zaslouží obdiv 

a uznání, protože zvládly bez potíží žít, cestovat a pracovat v největším velkoměstě Evropy. Zástupci 

firem, pro které pracovaly, je odměnili za jejich snahu a píli velmi pěkným hodnocením. 

ADVENTNÍ VÍDEŇ 

http://www.ssss.cz/aktuality/adventni-viden/ 

Dne 8. 12. 2017 se zúčastnili žáci prvního ročníku oboru cestovní ruch odborné exkurze do vánoční 

Vídně. Navštívili barokní zámek Schönbrunn. V centru města si prohlédli nejvýznamnější památky např. 

palácový komplex Hofburg, Rakouskou národní knihovnu, chrám svatého Štěpána, obrazárnu 

Albertina, císařské divadlo Burgtheater, Radnici a Parlament. Zhlédli i Španělskou dvorní jízdárnu se 

světoznámými lipicány a fiakry. Obdivovali výrobky vídeňských cukrářů v kavárně hotelu Sacher a 

cukrárně Demel. Tradiční kouzlo vánočního adventu si vychutnali na stylových trzích před zámkem 

Schönbrunn a Vídeňskou radnicí, a také na procházce svátečně osvětlenou Korutanskou třídou a ulicí 

Příkopy. 

JARMARK S VŮNÍ VÁNOČKY 

http://www.ssss.cz/aktuality/jarmark-vuni-vanocky/ 

Dne 14. prosince od 9 hodin se na Střední škole společného stravování v Ostravě-Hrabůvce bude konat 

tradiční vánoční jarmark. Týmy žáků základních škol zde vyzkouší svou zručnost při pletení vánoček. 

Lákadlem letošního ročníku je i soutěž Vánoční putování světem gastronomie o titul „Vánoční Master 

Chef Junior“. Soutěžící při ní ukážou, jak umí prostřít vánoční stůl, nazdobit perníčky či připravit 

bramborový salát. Všichni účastníci jarmarku si mohou také vyrobit vánoční ozdoby či svíčky, koupit 

drobné dárečky či ochutnat vánoční punč ve stánku U Ježíška. Akce už čtvrtý rok dokáže v přítomných 

probudit tu správnou vánoční náladu, i když s trochou soutěžního adrenalinu. Pro žáky základních škol 

je to také výjimečná možnost poznat prostředí střední školy zábavnou formou a méně formálně. 

 

http://www.ssss.cz/aktuality/studentky-ve-velke-britanii/
http://www.ssss.cz/aktuality/adventni-viden/
http://www.ssss.cz/aktuality/jarmark-vuni-vanocky/
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

http://www.ssss.cz/aktuality/den-otevrenych-dveri-13-12-2017/ 

Přijď si prohlédnout naši školu, ptát se našich studentů, zkusit si připravit něco dobrého, zkusit svoje 

štěstí a zažít příjemné odpoledne. Střední škola společného stravování v Ostravě-Hrabůvce, 

příspěvková organizaci, na Krakovské ulici se otevře 13. 12. 2017 všem návštěvníkům a zájemcům o 

gastronomické obory. Připravili jsme bohatý program. V informačním centru pedagogové poskytnou 

informace, studenti maturitního oboru Služby cestovního ruchu provedou prohlídku nejen moderními 

odbornými učebnami. Vyzkoušíte si své znalosti v kvízu z mezinárodní gastronomie. Za odměnu 

ochutnáte ovoce polité z čokoládové fontány. V kuchařském studiu si vyzkoušíte kuchařské a cukrářské 

umění při výrobě palačinek a zdobení cupcakes nebo se předvedete v roli barmana a namícháte svůj 

drink. Rodiče a doprovodné osoby si mohou při kávě pohovořit se zástupci vedení školy. Čeká na vás i 

překvapení, foto koutek a opékání buřtů. Přijďte zažít příjemné odpoledne, od 15:00 do 18:00 hodin a 

kdo se nemůže zúčastnit, nevadí DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se budou konat ještě 10. 1. 2018 a 7. 2. 

2018. Tři výherkyně si odnesly svůj dortík! Byly vylosovány z databáze účastníků dne otevřených dveří 

po vyplnění dotazníku na konci prohlídky. 

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE 

http://www.ssss.cz/aktuality/konverzacni_soutez/ 

Školního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce se včera zúčastnilo celkem 12 studentů ve dvou 

kategoriích. Všichni nejprve prošli poslechovou částí. V ústní části poté každý soutěžící samostatně 

hovořil na vylosované téma a také konverzoval s porotou na téma odborné. Vítěz kategorie I (1. a 2. 

ročník) – Dana Hollá, SCR2 a vítěz kategorie II (3. a 4. ročník) – Markéta Jacková, SCR3. 

KRAKOVSKÁ ZABODOVALA V BRNĚ  

http://www.ssss.cz/aktuality/krakovska-zabodovala-brne/ 

Soutěž Gastro Junior Brno 2018 – Bidfood Cup se uskutečnila ve dnech 18.–21. ledna 2018. Už po 

čtyřiadvacáté bylo cílem tohoto klání prohloubit a ověřit úroveň odborné přípravy studentů škol s 

gastronomickým zaměřením. Medaili přivezla cukrářka Tereza Nováková. Připravila moučník ze 

surovin, které předem neznala. Čtyři porce se jí podařilo stihnout v limitu 45 minut. Bronz udělal mladé 

cukrářce obrovskou radost. Druhým úspěšným soutěžícím byl kuchař Šimon Pálka. Úkolem mladých 

odborníků oboru cukrář byla příprava 4 porcí moučníků podle vylosovaného tajného koše v časovém 

limitu 45 minut. Tajný koš obsahoval 5 druhů základních surovin, které soutěžící musel vhodně 

zakomponovat do soutěžního výrobku. Soutěžící tím prokazoval svojí profesní zdatnost v oboru, kdy je 

schopen sestavit svůj recept a zvládnout základní cukrářské techniky. Soutěžící oboru kuchař měli za 

úkol připravit 4 porce pokrmů na základě vylosovaného black boxu, který obsahoval maso nebo rybu a 

čtyři hlavní suroviny. Důležitým kritériem pro hodnocení výrobku bylo správné a ekonomické využití 

tajných i doprovodných surovin.  

 

SOUTĚŽ NA KRAKOVSKÉ VYHRÁL TÝM Z NITRY 

Na Střední škole společného stravování Ostrava-Hrabůvka se dne 25. 1. 2018 uskutečnila mezinárodní 

soutěž Mladý průvodce. Studenti z 13 středních škol ČR a Slovenska zaměřených na obory 

gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu si nejprve ověřili teoretické znalosti ve vědomostním testu 

zaměřeném na zeměpis cestovního ruchu Evropy. Poté dvojčlenná soutěžní družstva během 15 minut 

představila svou práci. Letošním úkolem bylo vytvořit 5denní poznávací zájezd za přírodními a 

kulturněhistorickými krásami Evropy se zaměřením na temný turismus. Téma zájezdu zní: „Tajemná a 

http://www.ssss.cz/aktuality/den-otevrenych-dveri-13-12-2017/
http://www.ssss.cz/aktuality/konverzacni_soutez/
http://www.ssss.cz/aktuality/krakovska-zabodovala-brne/
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záhadná místa Evropy.“ Soutěžící pozvali svými prezentacemi do všech koutů Evropy a klientům na 

míru sestavili lákavý program. Komise, složená ze zástupců Klastru cestovního ruchu ČR, Asociace 

průvodců ČR, 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. 

Teprve v letošním devátém ročníku se vítěznému týmu podařilo získat plný počet bodů v každé části 

soutěže. „Ráda vidím mladé lidi, když s nadšením a vášní prezentují dané téma. Doufám jen, že tito 

skvělí průvodci u svého oboru zůstanou i v budoucnu,“ uvedla Marina Sedláková, místopředsedkyně 

Asociace průvodců ČR. Záštitu nad soutěží převzali Klastr cestovního ruchu České republiky a Krajská 

hospodářská komora Moravskoslezského kraje. Vítězná družstva obdržela poháry, diplomy a hodnotné 

ceny. Všichni soutěžící dostali účastnický list a upomínkové ceny. 

Výsledky: 

1. místo: Hotelová akadémie Nitra, soutěžící Katarína Christovová a Denisa Machovcová. Vítězky získaly 

týdenní pobytový zájezd v Chorvatsku od CK Relax Adriatic. 

2. místo: Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka, p. o., soutěžící Adam Halík a Kateřina 

Peterková. 

3. místo: Albrechtova střední škola Český Těšín, soutěžící Marie Mašátová a Viktor Pindel. 

 

SEDMÁK VYHRÁL ČOKOLÁDOVOU VAŘEČKU 

http://www.ssss.cz/aktuality/cokoladova-varecka/ 

V prostorách Střední školy společného stravování v Ostravě-Hrabůvce proběhl 13. února již 20. ročník 

soutěže O čokoládovou vařečku. Je to jediná soutěž podobného formátu v kraji, která se koná v rámci 

kampaně města „Školní jídelny zdravě a chutně“. Je určena žákům a žákyním základních škol, kteří mají 

zájem o gastronomii a hodlají se tomuto oboru v budoucnu věnovat profesionálně nebo jako 

zajímavému a užitečném koníčku. Patronkou se stala zpěvačka Markéta Konvičková, která se 

představila v průběhu soutěže. Žáci 7. – 9. tříd ostravských základních škol, zvláště z obvodu Ostrava-

Jih, připravovali čtyři porce teplého pokrmu s přílohou. Všichni soutěžící měli k dispozici ryby a další 

suroviny pro přípravu bezmasého pokrmu. Každý dostal „k ruce“ jednoho asistenta, žáka 3. ročníku 

učebního oboru Kuchař, který pomáhal při úskalích a problémech.  „Mám velkou radost, že vyhrál můj 

pokrm. Recept jsem vymyslel sám. Doma při nácviku ho ochutnávala pouze babička a pes, oba byli 

spokojeni,“ prozradil Michal Mařík, vítěz soutěže. Michal je žákem sedmé třídy a porotu přesvědčil 

svým lososem na ledovém salátě s opečenou bagetkou. Za vydařenou práci čekala vítěze sladká 

odměna v podobě dortu s čokoládovou vařečkou. Druhé místo patří Alexi Rudinskému z osmé třídy a 

třetí příčku obsadil Adam Kotasek, žák deváté třídy. Oba hoši rovněž vsadili na lososa. Předsedou 

poroty byl šéfkuchař světového formátu Roman Hadrbolec. Mezi porotci nechyběli zástupci žáků, 

pedagogů, krajské hygienické stanice či generálního sponzora. Hodnotili technologický postup, hygienu 

při práci, dodržení časového limitu. Nejdůležitější však byla chuť a estetika připravovaného pokrmu. 

Jelikož garantem této soutěže byl náměstek primátora Odboru školství a sportu, byly i ocenění pro 

nejlepší amatérské kuchaře mimořádně lákavé. Každý soutěžící si kromě zážitků a vzpomínek na tento 

den odnesl účastnický list a dárkové tašky. 

http://www.ssss.cz/aktuality/cokoladova-varecka/
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VALENTÝN NA KRAKOVSKÉ 

http://www.ssss.cz/aktuality/valentyn-na-krakovske/ 

14.února 2018 studenti přišli do školy v růžovém nebo červeném oblečení, nebo aspoň s nějakým 

detailem, šátkem, náramkem, páskem. 2. a 3. vyučovací hodinu jsme si vyměnili valentýnská přání! 

Cena pro nejvíce valentýnskou třídu byl dort! 

ZAMAKALI SI NA BĚŽKÁCH 

http://www.ssss.cz/sportovni-aktivity/zamakali-si-bezkach/ 

Krakovská už druhým rokem využila zasněžený okruh v Dolních Vítkovicích. Obuli boty, připnuli lyže a 

vydali se na okruh kolem GONGu. Postupně se včera na běžkách vystřídala dvacítka žáků tříd SCR1 a 

HRP2. Většina z nich stála na běžkách poprvé. Všichni ale statečně bojovali, po každém pádu neúnavně 

vstávali a vyráželi v bílé stopě dál. Věříme, že alespoň někteří se pro nový druh pohybu nadchli a že se 

k běžkám opět brzy vrátí. 

STÁŽISTÉ V RAKOUSKU 

http://www.ssss.cz/aktuality/staziste-v-rakousku/ 

V rámci projektu Erasmus+ „The Way to Europe“ vyjelo v únoru 6 žáků naší školy na měsíční pracovní 

stáž do rakouských Korutan. Odvážní stážisté již třetí týden vaří, obsluhují a pracují na recepci 

v horských chatách i špičkových hotelech. Procvičují komunikaci v angličtině i němčině a poznávají také 

krásy okolí. Užili si i nádherný výlet do Benátek. 

 

KUCHAŘŮM CINKLO STŘÍBRO 

http://www.ssss.cz/aktuality/cup2018/ 

Kuchařský tým zazářil na 2. místě gastronomické soutěže Ahol Cup 2018. Baristka v GONGu vybojovala 

čtvrté místo. Poslední únorový den v GONGu reprezentovali naši školu David Klimsha, Petr Vaněk, 

Roman Richtr, Daniela Pivková. Soutěžící měli za úkol připravit moderního tříchodového menu, 

vycházející z tradiční české kuchyně a sezóny. V soutěžním hlavním pokrmu musel být použit chlazený 

pstruh kuchaný v celku. Zápolení baristů se za školu zúčastnila Kateřina Horká. Soutěžilo se ve dvou 

disciplínách, v seřízení mlýnku na kávu ve stanoveném čase a v přípravě a servisu kávových nápojů, 

espressa, cappuccina a míchaného drinku. Katka obsadila výborné čtvrté místo. Soutěž pořádala AHOL 

Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství dne 28. 2. 2018 ve vítkovické multifunkční aule GONG. 

Soutěž probíhala pod záštitou Asociace kuchařů a cukrářů ČR. 

Moderní tříchodové menu našeho družstva: 

Teplý předkrm: Grilovaný flank steak, medová dýně, pyré z černého kořene. 

Hlavní chod: Pstruh na tymiánu, karotková galantýnka, hráškovo-rybí veloute, brambor ve slupce, 

cukrové hrášky. 

Dezert: Jablečná růže, vanilková espuma, mandlový korál, jablečná mlha. 

NEJKREATIVNĚJŠÍ DRINK Z KRAKOVSKÉ 

http://www.ssss.cz/aktuality/nejkreativnejsi-drink-krakovske/ 

Dne 15. 3. 2018 pořádala Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm pod záštitou Moravskoslezského 

kraje a odbornou garancí České barmanské asociace již v pořadí 8. ročník Mezinárodní juniorské 

barmanské soutěže „O pohár náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje“. Nejen z celé České 

http://www.ssss.cz/aktuality/valentyn-na-krakovske/
http://www.ssss.cz/sportovni-aktivity/zamakali-si-bezkach/
http://www.ssss.cz/aktuality/staziste-v-rakousku/
http://www.ssss.cz/aktuality/cup2018/
http://www.ssss.cz/aktuality/nejkreativnejsi-drink-krakovske/
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republiky, ale také ze Slovenska a Maďarska přijelo se svými pedagogy 31 soutěžících z 16 středních 

škol. Barmani-junioři připravovali v časovém limitu 5 minut tři porce Fancy Drinku, který musel 

obsahovat podle propozic jakékoliv množství alkoholického nápoje z portfolia STOCK Plzeň-Božkov, 

sirup společnosti MONIN, nealkoholický produkt společnosti Coca-cola nebo společnosti Karlovarské 

minerální vody, a. s. Naší školu reprezentovali Petr Doležel a Nela Podešvová. Petr Doležel se umístil 

na 12. místě s nápojem Čokoláda v mlze. Drink Romantic Rose Nely Podešvové získal cenu za kreativitu 

společnosti MONIN. 

VÍTĚZNÉ FANFÁRY V NITŘE ZNĚLY PRO KRAKOVSKOU 

http://www.ssss.cz/aktuality/nitra/ 

Ve dnech 20. - 23. 3. 2018 se v prostorách Hotelové akademie v Nitře konala mezinárodní 

gastronomická soutěž Gastrofest Nitra 2018 pro studenty hotelových škol ze Slovenska, Česka, Francie 

a Chorvatska. Cílem soutěže je motivace žáků k dalšímu vzdělávání, rozvoj jejich tvořivosti a 

zkvalitňování služeb v cestovním ruchu v rámci Evropy. 

Každá zúčastněná škola sestavila dvojčlenné družstvo kuchařů a číšníků.  

Oba týmy z Krakovské letošní soutěž opět vynesla na stupeň vítězů. Naše družstva předvedla perfektní 

týmovou práci, vdechla velikonočním tradicím svěží vánek moderní doby a vytvořila kouzlo zdravého 

životního stylu.   

Úkolem kuchařského týmu bylo v časovém limitu 180 minut připravit a prezentovat před zraky poroty 

6 porcí slavnostního menu. V předkrmu nesměla chybět vejce a křen, krémová polévka s jarní 

zeleninou, jako hlavní chod se podávalo králičí maso s jarními bylinkami (medvědí česnek, kopřiva) a 

přílohou z brambor, do dezertu museli soutěžící zakomponovat vlašský ořech. 

Družstvo číšníků mělo připravit ve stanoveném časovém limitu 3 hodin slavnostní tabuli pro 4 osoby a 

prezentovat soutěžní menu pro čtyři VIP hosty k příležitosti oslav velikonočních svátků. Součástí 

hodnocení jejich výkonu bylo sestavení v daném prostoru a obhájení slavnostní tabule, zda 

respektovali kuchařské menu, přiřazení vhodných nápojů k menu. Jídlo a nápoje byly podávané formou 

složité obsluhy s využitím odbornosti sommeliera. 

Družstvo kuchařů reprezentovali David Klimscha, student prvního ročníku Managementu 

v gastronomii, Roman Richtr stuednt prvního ročníku Hotelového a restauračního provozu. Soutěžní 

družstvo číšníků se předvedlo ve složení Petr Doležel a Martin Koczwara, studenti třetího ročníku 

Hotelového a restauračního provozu. 

CUKRÁŘI VYKOUZLILI STŘÍBRO 

V Nové Pace na Jičínsku se po roce opět sešli začínající cukráři, aby předvedli své šikovné ručičky. Již 

sedmý ročník celostátní soutěže Kouzlení z perníku v odborných dovednostech oboru Cukrář pořádala 

Střední škola gastronomie a služeb v Nové Pace ve dne 22. března 2018.  

Soutěžící měli za úkol během osmdesáti minut nazdobit předem připravený perníkový základ na 

libovolné téma, omezena byla pouze velikost, a to maximálně třicet na třicet centimetrů. 

Pod rukama cukrářů vznikalo jedno umělecké dílo za druhým a porota tak měla velmi nelehký úkol. 

Naše cukrářka 1. ročníku Vendula Slavická se umístila v silné konkurenci na 2 místě. 

ZLATÁ ANGLIČTINA PRO KRAKOVSKOU 

Hotelová škola a Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu pozvala na konci března 2018 do Poděbrad 

partnerské školy z celé republiky. Soutěžící z 13 škol se utkali v jubilejní XX. ročníku celostátní 

konverzační soutěže hotelových škol v anglickém, německém, francouzském a španělském jazyce.  

http://www.ssss.cz/aktuality/nitra/
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V rámci každého jazyka byli soutěžící podle věku rozděleni do dvou kategorií. Nejprve se všichni 

účastníci představili porotě svou prezentaci na téma „Moje praxe a profesní zkušenosti“. Druhý den 

soutěže proběhla poslechová část a ústní část formou samostatného ústního projevu a dialogu se spolu 

soutěžícím dle vylosovaného tématu z oblasti hotelnictví, turismu a restaurace. 

Naše škola tradičně obsazuje anglickou sekci, letos v sestavě Dana Hollá, studentka 2. ročníku Služeb 

cestovního ruchu a Karolína Karásková, studentka 4. ročníku Služeb cestovního ruchu. Obě předvedly 

komunikační dovednost, pohotovost a dokázaly zvládnout vedle běžných konverzačních témat 

obrovskou porci odborně zaměřeného jazyka, jenž je zapotřebí k prezentaci služeb v gastronomii, 

hotelnictví a turismu. 

Silná konkurence Karolínu na stupně vítězů nepustila, Dana však ve své kategorii suverénně zvítězila! 

Odměnou za první místo byl letos zájezd do Anglie, takže si naše studentka bude moci ověřit svou 

angličtinu u rodilých mluvčích. 

Poděbradská celostátní konverzační soutěž prověřila a potvrdila kvalitu, pro kterou se všechny 

zúčastněné hotelové školy v náročném odborně zaměřeném cizojazyčném vzdělávání rozhodly. 

Oběma studentkám blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

Pořádající škole patří poděkování za perfektní organizaci i pohostinnost. 

STŘÍBRNÁ KATKA 

http://www.ssss.cz/aktuality/stribrna-katka/ 

Dne 23. 3. 2018 pořádala Střední škola hotelová a služeb Kroměříž pod záštitou Asociace číšníků ČR  

VII. ročník Mezinárodní sommelierské soutěže „Gastro Kroměříž 2018“.  

Soutěže se zúčastnilo 17 soutěžících. Mezinárodní účast zajišťovali soutěžící z Itálie. Mladí sommelieři 

nejprve psali test z odborných znalostí z vinařství a vinohradnictví celého světa. „Test nebyl příliš 

obsáhlý, ale některé otázky byly zapeklité.“ Prohlásil po testu Karel Vaško, žák 2. ročníku Služeb 

cestovního ruchu. 

Poté si vylosovali bílé, růžové nebo červené víno, které odborné porotě naservírovali. V průběhu 

servisu doporučovali k vínu vhodný pokrm a zařazovali ho do menu. Součástí hodnocení výkonu 

sommeliera byla také komunikace s hosty a odpovědi na otázky týkající se vinařské problematiky. Katka 

Peterková po servisu komentovala svůj výkon slovy: „Myslím, že se mi servis povedl a i odpovědi na 

otázky poroty jsem zvládla. Ze svého výkonu mám dobrý dojem.“ 

Naší školu reprezentovali Kateřina Peterková, která se umístila na krásném 2. místě a Karel Vaško, který 

obsadil 10. místo oba soutěžící z 2. ročníku Služeb cestovního ruchu. 

UČÍ SE NA POBŘEŽÍ IRSKA 

http://www.ssss.cz/aktuality/uci-se-pobrezi-irska/ 

Šest stážistů z Krakovské sbírá pracovní zkušenosti v zahraničí. Čtyři dívky se v hotelovém komplexu 

Quality, v hrabství Cork, věnují hostům v restauraci, zkoušejí práci pokojských a recepčních. Dva mladí 

kuchaři připravují pro hotelové hosty pokrmy typické pro tuto pobřežní oblast. Na stáži studenti stráví 

celkem šest týdnů 

TECHNIKA NÁS BAVÍ 

http://www.ssss.cz/aktuality/technika-nas-bavi/ 

Ve dnech 12. a 16. 4. 2018 navštívilo 19 tříd Svět techniky v Dolní oblasti Vítkovic. Na ploše 14 000 

metrů čtverečních mohli žáci i učitelé zhlédnout trvalé expozice, dočasnou výstavu s názvem 

Klamárium a Malý svět techniky U6. Po prohlídce Světa vědy a objevů, Světa civilizace i Světa přírody 

http://www.ssss.cz/aktuality/stribrna-katka/
http://www.ssss.cz/aktuality/uci-se-pobrezi-irska/
http://www.ssss.cz/aktuality/technika-nas-bavi/
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si odpočinuli v 3D kině a sledovali svět Z ptačí perspektivy. Žáci se ve výukových programech Záhada 

jaderné elektrárny, Chemická pitva H2O, Tajemství šifer, Roboti v našem životě, Jak zprovoznit 

nemocnici, Tajemná substance dozvěděli spousty zajímavých informací z různých oblastí života, 

zopakovali si matematiku, biologii, chemii i fyziku. Svou zručnost si vyzkoušeli v programech Postavme 

hmyzu hotel a Krmítko ze dřeva. Žáci výrobky věnovali škole a budou umístěny na školní zahradě. 

Akce se setkala s velmi pozitivní odezvou. 

KRÁSNÝ FOTBAL BYL K VIDĚNÍ NA KRAKOVSKÉ 

http://www.ssss.cz/sportovni-aktivity/pohar-josefa-masopusta/ 

https://www.msk.cz/cz/skolstvi/pohar-josefa-masopusta-na-krakovske-v-ostrave-114271/ 

Přesun termínu z podzimu na jaro se díky slunečnému počasí vyplatil. Střední školy Ostravy soupeřily 

již tradičně o Pohár Josefa Masopusta. Na počest této fotbalové legendy se ve dnech 13., 20. a 23. 

dubna 2018 konalo okresní kolo turnaje. Travnatou plochu a zázemí poskytla Střední škola společného 

stravování Ostrava-Hrabůvka. Oko diváka si mohlo vychutnat vynikající sportovní výkony 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 Střední školy 

elektrotechnické a Střední školy společného stravování. „I když spolu normálně netrénujeme, podařilo 

se nám to dotáhnout až na bednu. Jsem rád, na hřišti jsme opravdu makali,“ komentoval výkon 

domácích Daniel Mikoláš, student druhého ročníku oboru Gastronomie. 

Hrálo se 2 x 15 minut a zápasy rozhodovali kvalifikovaní rozhodčí. V základním kole hrála družstva 

v šesti skupinách a vítězové skupin postoupili do dalších bojů. Poslední den byl ve znamení 

semifinálových a finálových zápasů. Vítězné družstvo postoupilo do krajského kola. Družstva na 

medailových místech dostala diplomy, poháry a sladkou odměnu a všichni hráči i vedoucí družstev 

obdrželi občerstvení. ítězům blahopřejeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů. Týmu SŠSS, 

které skončilo na krásném druhém místě, děkujeme za reprezentaci školy. 

„PIŠOTY DOBRÉ, HOLUBKY BY MOHLY BÝT VÍCE OPEČENÉ…“ 

http://www.ssss.cz/aktuality/pisoty-dobre-holubky-by-mohly-byt-vice-opecene/ 

Takto hodnotil ochutnávku romských jídel „znalec“ Daniel Bongilaj po Duhovém workshopu, který 

zorganizovala naše škola v rámci projektu Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji ve spolupráci se 

Společně-Jekhetane, o. p. s. Akce, jež měla symbolizovat přemostění a soulad mezi žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami a intaktními žáky, se konala 14. 5. 2018. Byla krátká, ale programově opravdu 

pestrá. Žáci zdolávali znalostní kvíz, pro vítězné družstvo nechyběl duhový dort, zazněly lidové písničky 

doprovázené tancem, tleskalo se vystoupení žákovských mistrů světa v hip hopu. A závěr? Pišoty a 

holubky pro všechny. 

DEN PLNÝ CHUTÍ – INSPIRACE V PRAXI 

http://www.ssss.cz/aktuality/den-plny-chuti-inspirace-praxi/ 

Ostravské MAKRO uspořádalo ve středu 16. 5. 2018 akci plnou gastronomických zážitků, jejíž součástí 

byla i prezentace naší školy. Daniel Bubík, Šimon Galia, David Klimscha, Dalibor Solana, Klára Bugalová, 

Daniela Bugalová, Nikola Dombrovská a Kristina Musalková se tohoto úkolu zhostili na výbornou. 

Kuchaři připravovali mini burgry a grilovaný chřest ve schwarzwaldské šunce, barmani míchali 

nealkoholické a alkoholické drinky, cukráři modelovali z marcipánu. 

SPORTOVNÍ UDÁLOST JSME SI NENECHALI UJÍT 

http://www.ssss.cz/sportovni-aktivity/sportovni-udalost-roku-si-nenechali-ujit/ 

http://www.ssss.cz/sportovni-aktivity/pohar-josefa-masopusta/
https://www.msk.cz/cz/skolstvi/pohar-josefa-masopusta-na-krakovske-v-ostrave-114271/
http://www.ssss.cz/aktuality/pisoty-dobre-holubky-by-mohly-byt-vice-opecene/
http://www.ssss.cz/aktuality/den-plny-chuti-inspirace-praxi/
http://www.ssss.cz/sportovni-aktivity/sportovni-udalost-roku-si-nenechali-ujit/
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Žáci naší školy měli příležitost zúčastnit se dlouho očekávané olympijské akce přímo v Ostravě. Třídy 

SCR4, NS1, HRP3, KČ2B, HRP1 a vybráni žáci SCR3 navštívili olympijský park v Ostravar Aréně. 

Olympijský festival nabídl návštěvníkům příležitost ke sportování, možnost zapůjčit si sportovní 

vybavení, ale třeba i vyzkoušet si profesi komentátorů, nechat se vyfotit ve fotokoutku nebo se zúčastnit 

různých soutěží. Současně bylo možné sledovat na obřích obrazovkách české sportovce bojující o 

medaile.  

Největší zájem měli žáci z Krakovské o bruslení, curling a dráhu pro biatlon se střelnicí. 

VÁNOČNÍ FUTSALOVÝ TURNAJ 

http://www.ssss.cz/sportovni-aktivity/vanocni-futsalovy-turnaj/ 

V pátek 15. 12. a ve středu 20. 12. 2017 proběhl na naší škole vánoční futsalový turnaj pro žáky školy. 

Turnaje se zúčastnilo 6 družstev v sudém týdnu a 5 družstev v lichém týdnu. Hráli každý s každým 2×7 

minut, v sudém týdnu bylo ozdobou turnaje také družstvo dívek. V sudém týdnu bez jediné porážky 

zvítězilo družstvo třídy KČ2B a v lichém týdnu rovněž s plným počtem bodů třída NS1. 

ITALEM NA TŘI TÝDNY 

Sedm vybraných stážistů – studentů Střední školy společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, oborů 

Hotelový a restaurační provoz a Služby cestovního ruchu – se od 5. do 26. května 2018 zúčastnilo 

pracovní stáže v italském městě Salerno. Odborná stáž byla realizována v rámci projektu Erasmus+ 

„THE WAY TO EUROPE“ a navazovala na úspěšnou spolupráci s partnerskou školou Istituto 

Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “DOMENICO REA”. 

Během prvního týdne se studenti seznamovali se svými italskými vrstevníky, jejich stylem vzdělávání, 

způsobem života a kulturou. Ve školní kuchyni si vyzkoušeli přípravu typických italských pokrmů. Došlo 

i na zaznamenávání receptur či seznámení s budoucími pracovišti - Ristorante Del Golfo, Ristorante 

Portovecchio a Hostel Ave Gratia Plena. V posledním zmiňovaném byla skupina studentů ubytovaná.  

Tři děvčata a čtyři hoši z Krakovské pronikali do tajů italské gastronomie i hotelnictví a dle slov jejich 

italských kolegů a tutorů se brzy stali platnými členy pracovních týmů. Závěrem se jim dostalo ocenění 

jak od koordinátorky z partnerské školy paní Filomeny Di Flumeri, tak od samotných manažerů na 

pracovištích. 

Stážisté byli příjemně překvapeni, že jim jsou postupem času svěřovány i poměrně složité úkoly např. 

porcování chobotniček či krevet, přihlašování k pobytu nových hostů nebo vytváření průvodcovských 

programů „na míru“. O tom, že se i těchto složitých činností zhostili se ctí, svědčí jejich radost 

z výborných závěrečných hodnocení a rychle nabytých dovedností. 

Ve dnech volna studenti ochotně vyměnili pracovní oblečení za turistické a se svými doprovodnými 

osobami Dagmar Žáčkovou a Hanou Schwarzovou objevovali krásy Kampánie. Nenechali si ujít výlet 

lodí na ostrov Capri, prohlídku Pompejí s výstupem na vrchol Vesuvu, s partnerskou školou také 

navštívili pozůstatky chrámů v Paestumu a absolvovali exkurzi do výrobny mozzarelly. Není proto divu, 

že loučení s přátelskou Itálií bylo více než těžké. 

 

http://www.ssss.cz/sportovni-aktivity/vanocni-futsalovy-turnaj/
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DÍKY ZA NEOPAKOVATELNOU ZKUŠENOST 

http://www.ssss.cz/aktuality/diky-za-neopakovatelnou-zkusenost/ 

27 účastníků letošního projektu programu Erasmus+ v sále školy 8. června 2018 obdrželo certifikáty o 

účasti na stáži, dokumenty Europass-Mobilita a Osvědčení Krajské hospodářské komory MSK. Svým 

vrstevníkům na závěrečné konferenci v sále školy nejenom interaktivně odprezentovali 

nezapomenutelné pracovní zkušenosti ze stáží v Rakousku, Irsku, Itálii a Velké Británii, ale taktéž 

připravili tematické stánky s drobným tradičním pohoštěním, které prokládali vyprávěním o zajímavých 

volnočasových aktivitách. Nadšení a úsměv stážistů byl poděkováním všem, kteří se na průběhu 

projektu podíleli. 

VÍTEJTE V BESKYDECH A NA LANDEKU 

http://www.ssss.cz/aktuality/vitejte-beskydech-landeku/ 

V polovině června se každoročně koná odborná soutěž Vítejte u nás v Českých Budějovicích. Jejím 

cílem je porovnání odborných, komunikativních a prezentačních dovedností žáků SŠ zaměřených na 

cestovní ruch, hotelnictví a gastronomii. Publikum a odbornou komisi zaujala naše dvojice Adam Halík 

a Kateřina Peterková, kteří v soutěži představili Landek, národní památku s hornickým muzeem, a 

lokalitu Beskyd – místo pro dovolenou rodin s malými dětmi.  

TALÍŘ ZA TALÍŘ 

http://www.ssss.cz/aktuality/talir-za-talir/ 

Pro 40 soutěžících z 9 gastronomických škol byl minulý čtvrtek ve znamení celostátní brněnské 

soutěže Birell cup 2018. V prostorách školní zahrady a hřiště SŠ Charbulova loňský vítěz Tomáš 

Hoření (Č3) a Luong Anh Tuan (KČ3) změřili své dovednosti v disciplínách Načepování a servis piva, 

Překážkový běh s pivem, Talíř za talíř. V poslední zmiňované disciplíně se Tomáš umístil na úžasném 2. 

místě. Gratulujeme! 

BRONZOVÝ POHÁR PATŘÍ NÁM 

http://www.ssss.cz/sportovni-aktivity/bronzovy-pohar-patri-nam/ 

Tříčlenné nohejbalové družstvo ve složení Jan Garba, Jan Janša, Samuel Macháček a Josef Olšanecký 

vybojovalo 3. místo na Memoriálu T. Lichnovského. Okresní přebor v nohejbalu SOŠ a SŠ se uskutečnil 

15. 6. 2018 na hřišti Střední průmyslové školy v Ostravě-Vítkovicích.  

S MÍČEM PŘES SÍŤ TO STUDENTI UMÍ 

http://www.ssss.cz/sportovni-aktivity/micem-pres-sit-studenti-umi/ 

Ve středu 20. června 2018 se víceúčelové hřiště na Krakovské stalo dějištěm nohejbalového turnaje tří 

škol. Hostitelská Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka v soutěži obhajovala loňské 

prvenství a do turnaje nasadila hned dva týmy. Po napínavých bojích a smečích přes síť se obě družstva 

radovala ze dvou nejlepších umístění.  

Týmy dalších dvou zúčastněných škol z Frenštátu a Ostravy-Poruby pak obsadily třetí až páté místo. 

Všichni hoši předvedli parádní výkony a bylo vidět, že s míčem přes síť je to opravdu baví. Kromě 

dobrého pocitu ze sportovně stráveného dopoledne si hoši odnesli domů také diplomy a sladké 

odměny. 

Výsledky: 

1. SŠSS „B“ – Jiří Podraza, Dominik Jankovič NS1 

http://www.ssss.cz/aktuality/diky-za-neopakovatelnou-zkusenost/
http://www.ssss.cz/aktuality/vitejte-beskydech-landeku/
http://www.ssss.cz/aktuality/talir-za-talir/
http://www.ssss.cz/aktuality/talir-za-talir/
http://www.ssss.cz/sportovni-aktivity/bronzovy-pohar-patri-nam/
http://www.ssss.cz/sportovni-aktivity/micem-pres-sit-studenti-umi/
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2. SŠSS „A“ – Jan Janša, Samuel Macháček, Josef Olšanecký KČ2B 

3. Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm 

4. SŠ 17. listopadu Ostrava – Poruba „A“ 

5. SŠ 17. listopadu Ostrava – Poruba „B“ 

V ČEPOVÁNÍ PIVA NENAŠEL PŘEMOŽITELE 

http://www.ssss.cz/aktuality/cisnicky-petiboj/ 

V úterý 19. 6. 2018 se ve Frenštátu pod Radhoštěm sešli číšníci a servírky z gastronomických škol pří 

klání s názvem „Číšnický pětiboj“. Na startovní čáru mezi osm dvoučlenných týmů nastoupila také 

dvojice číšníků z Krakovské. Daniel Bubík a Luong Anh Tuan ukázali, že jsou ve svém oboru dobří. 

Z disciplíny Skoč pro pivo si Luong Anh Tuan odnesl cenné zlato. 

Soutěže pětiboje s názvy Ukliď stůl, Naservíruj polévku a Odvez soudek, jsou náročné na pohybovou 

koordinaci a zručnost. Při disciplíně Odměř drink je kladen velký důraz na přesnost. „Jakmile přelijete 

míru, už nemáte šanci získat dostatek bodů na dobré umístění,“ vysvětlil Luong Anh Tuan, žák třetího 

ročníku oboru Kuchař-číšník ze Střední školy společného stravování Ostrava-Hrabůvka. 

Úspěšní soutěžící si z netradičního pětiboje odnesli poháry a diplomy. Oba reprezentanti Krakovské se 

těší, že budou moct školu reprezentovat i za rok. 

PŘÍPRAVA VÁNOC V ČERVNU? 

http://www.ssss.cz/aktuality/priprava-vanoc-cervnu/ 

21. 6. 2018 žáci 1. ročníku vyrazili se svým doprovodem do Opavy na exkurzi Slezské tvorby. Tato firma 

vyrábí ručně foukané a malované vánoční ozdoby a příprava na Vánoce začíná už v parném létě. Pro 

naše cukráře byla připravena komentovaná prohlídka výroby a následně i práce v kreativní dílně. Mohli 

si zkrášlit vlastní baňku dle své fantazie a zjistili, že to není úplně jednoduché. 

UKÁZALI, ŽE PRO DĚTI VAŘÍ S LÁSKOU 

http://www.ssss.cz/aktuality/ukazali-ze-deti-vari-laskou-2/ 

Na půdě Střední školy společného stravování Ostrava-Hrabůvka se 19. června 2018 uskutečnilo finále 

soutěže „Školní jídelna zdravě a chutně“.  Květnového korespondenčního kola se zúčastnilo celkem 

dvanáct soutěžících. Všichni měli vypracovat receptury včetně technologického postupu, cenovou 

kalkulaci a zařadit menu na týdenní jídelní lístek ve školní jídelně. Porota pak vybrala celkem 4 finalisty. 

Dnešním, finálovým, úkolem 4 nejlepších bylo v časovém limitu připravit 4 porce kompletního 

poledního menu o třech chodech se zaměřením na zdravé stravování. Celý oběd musel být nutričně 

vyvážený. Soutěžící měli pro přípravu stanoven časový limit 120 minut. Porota hodnotila celkový 

vzhled, úpravu menu, využití a zpracování surovin, uplatnění zásad správné výživy, organizaci práce, 

originalitu a samozřejmě chuť pokrmů. Na závěr se soutěžící zúčastnili rozpravy s kuchařským 

odborníkem školy Petrem Přečkem, který jim předal střípky svých znalostí o gastronomii. Společně 

probrali chyby, kterých se dopustili při přípravě poledního menu. Pořadatelem soutěže je Střední škola 

společného stravování Ostrava-Hrabůvka ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy. 

SAMI SOBĚ PRŮVODCEM 

http://www.ssss.cz/aktuality/sami-sobe-pruvodcem/ 

Koncem června studenti 1. ročníku oboru Služby CR absolvovali odbornou exkurzi v Olomouci, jež byla 

především zaměřena na turistické cíle městské památkové rezervace. Mapovali trasu a seznamovali se 

http://www.ssss.cz/aktuality/cisnicky-petiboj/
http://www.ssss.cz/aktuality/priprava-vanoc-cervnu/
http://www.ssss.cz/aktuality/ukazali-ze-deti-vari-laskou-2/
http://www.ssss.cz/aktuality/sami-sobe-pruvodcem/
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např. s unikátním systémem opevnění, katedrálou sv. Václava, Arcibiskupským palácem, olomouckou 

arcidiecézí, Vzdělanostním centrem UP, Botanickou zahradou UP, Muzeem moderního umění, Horním 

a Dolním náměstím, pivními lázněmi, tvarůžkářskou cukrárnou. Nechyběla ani prohlídka obchodního 

centra Šantovka a Výstaviště Flóra. Během exkurze se přepravovali místní MHD a ve volných chvílích 

ochutnali i tradiční speciality. 

ŠKOLNÍ TURNAJ V BADMINTONU 

http://www.ssss.cz/sportovni-aktivity/skolni-turnaj-badmintonu/ 

4. 4. 2018 proběhl 3. ročník školního turnaje v badmintonu pro sudý týden a vybrané maturitní ročníky. 

Zúčastnilo se 40 žáků. Soutěžilo se ve dvou skupinách systémem „každý s každým“, nejlepší dvě dvojice 

z každé skupiny postoupily do bojů o medaile. Hrála se čtyrhra na 3 kurtech s časovým limitem 7 minut. 

Žáci si mohli vytvořit libovolné dvojice. 

Výsledky turnaje: 

1.    Matyáš Jersenský + Jakub Kisza SCR3 

2.    Jan Krpec + Adam Džugan KČ2A 

3.    Jan Garba + Josef Olšanecký KČ2B 

4.    Jakub Krejčí + Klára Hořínková SCR2 

Na poslední dubnový pátek škola pro své žáky zorganizovala již 3. ročník turnaje v badmintonu. 32 žáků 

v duchu fair play soutěžilo ve dvou skupinách systémem „každý s každým“ a nejlepší dvě dvojice z každé 

skupiny postoupily do bojů o medaile. 

Výsledky: 

Jiří Podraza + Dominik Jankovič NS1 

Dominik Oborný HRP3 + Petr Vaněk KČ3 

David Klimscha + Dominik Štefko NS1 

Jakub Slavíček + David Thuyen KČ3 

 

 

http://www.ssss.cz/sportovni-aktivity/skolni-turnaj-badmintonu/
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Makro Akademie hostila 8. a 9. listopadu finálové klání 5. ročníku celostátní gastronomické 
soutěže pro studenty Makro Horeca pětiboj 2017. O vítězství se ve finále utkali žáci z Ostravy, 
Teplic, Pardubic a Prahy. Vítěznou trofej z hlavní soutěže i v letošním roce vybojovali studenti 
ze Střední školy společného stravování, Ostrava – Hrabůvka a stali se tak Makro Top Gastro týmem 
roku 2017. 
Postoupivší vítězové regionálních kol MAKRO Horeca pětiboje poměřili své síly v různých disciplínách, 
které prověřily jejich zručnost a úroveň spolupráce. Týmová část Horeca pětiboje je zkouškou 
organizačních dovednosti studentů. Odhalí fungování týmu, kuchařské schopnosti i znalosti servírování 
pokrmů a přípravy stolů. Na základě bodového hodnocení jsou vybírány top týmy kuchyně a servisu. 
Absolutní vítěz s titulem Makro Top Gastro tým roku pak musí obstát ve všech disciplínách a získat 
nejvyšší celkové bodové ohodnocení. 
Vítězi pátého ročníku týmové soutěže se stali favorité ze Střední školy společného stravování Ostrava, 
kteří získali celkem 3487 bodů. Porotu oslovili především zajímavým menu i speciálními pozornostmi pro 
hosty v podobě domácího pečiva, pralinek a digestivu. Do soutěže si připravili nealkoholický koktejl 
Flower Infusion. V menu pak nabídli kuřecí roládu nebo pečeného pstruha s rybí terinou a dýňovými 
placičkami. Jako dezert servírovali květinu z listového těsta s jablky a vanilkovým krémem. 

Finální pořadí soutěžících 
1.místo: Střední škola společného stravování, Ostrava–Hrabůvka, příspěvková organizace 
2. místo: Hotelová škola, obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice 
3. místo: Střední odborné učiliště gastronomie, U Krbu, Praha 
4. místo: Labská Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s. r. o. 

Individuální část soutěže tradičně testuje základní kuchařské dovednosti, např. krájení oloupané cibule, 
brambor nebo pórku, vykostění kuřete nebo filetování pstruha. Studenti dále soutěží v poskytování 
servisu zákazníkům a své barmanské a baristické dovednosti zúročí při přípravě nealkoholických 
welcome drinků, espressa či cappuccina. V každé z individuálních disciplín pak získávají ocenění. 
Šampionem Makro Barmanské soutěže 2017 se stal Andrés D. Uher z Teplického týmu. Individuální Makro 
Baristickou soutěž vyhrála Dominika Šturmová z Pardubic a nejlepším kuchařem Makro Pětiboje se stal 
Jiří Bártík z Prahy. 
Vítězové v kategorii týmů si kromě věcných cen a poháru odnesli i poukazy na nákup v MAKRO. Nejlepší 
studenti v individuálních disciplínách získali užitečné kuchyňské nebo barmanské vybavení. 
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Další informace o činnosti školy je možno nalézt na: 

https://www.facebook.com/StredniSkolaSpolecnehoStravovaniOstravaHrabuvka/videos/1690978107622606/ 

https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/michelinska-hvezda-vrchol-kucharskeho-ledovce-20171129.html 

https://www.facebook.com/StredniSkolaSpolecnehoStravovaniOstravaHrabuvka/videos/1553967234657028/  

https://vimeo.com/255798672 

https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/o-cokoladovou-varecku-20180213.html 
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