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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: s  

ID datové schránky: gakiu27 

webové stránky: www.ssss.cz 

Vedení školy: 

 ředitelka        

 zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování  

 

 zástupkyně ředitelky pro praktické vyučování  

 zástupkyně ředitelky pro ekonomiku a provoz   

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.  

Ve školním roce 2018/2019 pracovala Školská rada ve složení: 

 – předseda školské rady (zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými 

žáky), 

 – místopředsedkyně (zvolena pedagogickými pracovníky školy),  

 – členka (jmenována zřizovatelem), 

 – členka (zvolena zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky), 

 – členka (zvolena pedagogickými pracovníky školy), 

 – členka (jmenována 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. 

Ve školním roce 2018/2019 proběhla dvě zasedání školské rady: 10. 10. 2018 a 6. 3. 2019. 

 

 

http://www.ssss.cz/


 
 

4 
 

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, sociální pedagožkou a školní asistentkou. 

Materiálně technické podmínky školy pro vyučované obory jsou na velmi dobré. 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 

61,0%

26,7%

12,3%

P O Č T Y  Ž Á K Ů  P O D L E  S K U P I N  O B O R Ů

Obory vzdělání s výučním listem Obory vzdělání s maturitním vysvědčením Nástavba

Graf 1 
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2.1. PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ DVOUSTUPŇOVÉHO MODELU VZDĚLÁVÁNÍ 
Od září 2017 je škola zapojena do pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání 
umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou 
podle rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého 

vzdělání L (65-41-L/01 Gastronomie) a H (65-51-H/01 Kuchař-číšník). 

Výuka v oboru 65-41-L/01 Gastronomie je realizována podle upraveného školního vzdělávacího 

programu tak, aby byly v prvních třech letech vzdělávání splněny požadavky rámcového vzdělávacího 

programu oboru vzdělání s výučním listem 65-51-H/01 Kuchař-číšník a následně požadavky rámcového 

vzdělávacího programu oboru vzdělání s maturitní zkouškou 65-41-L/01 Gastronomie. Žáci budou mít 

možnost po úspěšném absolvování tří 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. 

Aktuálně má škola za sebou druhý rok pilotáže. Vzhledem k tomu, že se ke vzdělávání v oboru 

vzdělání  65-41-L/01 Gastronomie přihlašují žáci s lepšími studijními předpoklady ze ZŠ a navíc je přijetí 

podmíněno úspěšným složením jednotné přijímací zkoušky, korespondují výsledky vzdělávání za oba 

roky pilotáže s očekávanými výstupy dle RVP a ŠVP. Žáci jsou motivovanější a projevují větší zájem 

o obor. Předčasné odchody ze vzdělávání jsou u těchto žáků méně časté než v oborech vzdělání 

s výučním listem. V červnu 2020 budou žáci v rámci pilotáže poprvé skládat závěrečnou zkoušku. 

Ze strany rodičů přetrvávají pozitivní reakce na možnost získat během studia jak výuční list, tak 

maturitní vysvědčení. Nárůst přihlášených žáků však nekoresponduje s počtem odevzdaných 

zápisových lístků. Zde je patrné, že uchazeči preferují obory skupiny „M“. 
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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 školními vzdělávacími programy. 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 na pracovištích fyzických nebo právnických osob 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. Do jednotlivých skupin byli zpravidla zařazeni žáci všech ročníků. Tato forma 

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. Touto formou probíhala výuka 

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 Pekařství Boček Krmelín 

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

Zámek Zábřeh PORG gymnázium a ZŠ Ostrava 

Městská nemocnice Ostrava, 
oddělení léčebné výživy a 
stravování 

Restaurace u Helbicha Sanatoria Klimkovice 

Clarion Congress Hotel Ostrava Moravská chalupa K9 K-Trio – restaurace 

BEST WESTERN Hotel Vista****  Restaurace U Prokopa 

Školní jídelna Krakovská Café Au Père Tranquille 

Cukrářství VIKI Seminární centrum Akademie 

Sanatoria Klimkovice BEST WESTERN Hotel Vista**** 

Imperial Hotel Ostrava Clarion Congress Hotel Ostrava 

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

TO
V

N
Í R

U
C

H
 

2. 10 dnů souvisle květen 2019 cestovní kancelář 

3. 

10 dnů průběžně 
v období školního 

vyučování 
akce školy 

10 dnů souvisle 
v období hlavních 

prázdnin 
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 2019 hotelový provoz 

2. (L+H) 

10 dnů průběžně 
v období školního 

vyučování 
akce školy 

10 dnů souvisle 
v období hlavních 

prázdnin  
hotelový provoz 

3. 

5 dnů průběžně 
v období školního 

vyučování 
akce školy 

10 dnů souvisle 
v období hlavních 

prázdnin  
hotelový a restaurační 

provoz 

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  hotelový provoz 

Tabulka 4 

CESTOVNÍ KANCELÁŘE A AGENTURY 
UBYTOVACÍ A 

GASTRONOMICKÁ ZAŘÍZENÍ 
JINÉ 

CK Alb EXIM TOURS a. s. Sanatoria Klimkovice TJ Ostrava 

CK Duha Tour Rekrea CITY CITY Ostrava MAKRO Cash & Carry Ostrava 

CK Gattom Tour CA Fox s. r. o. Hotel Maria 
Kulturní a informační centrum 
středisko Klimkovice 

CK Maxner CA Maria Tour BEST WESTERN Hotel Vista**** 
Česko-Japonské kulturní 
centrum 

CK Relax Adriatic Diana Tour s. r. o. Stáj Newport, z.s.  Letiště Leoše Janáčka 

CK Victoria CK Valaška Hotel Pod zeleným dubem Recepce SŠSS 

CK Fischer Travel Family s. r. o Isora 

CK KM Travel DAEN Hotel Jan Maria 

CK Kovotour PluS 
AD Landek Hotel Centrum 
Hranice 

Tabulka 5 
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VÝVOJ POČTU ŽÁKŮ (denní forma)

Kuchař-číšník Cukrář Gastronomie Cestovní ruch Gastronomie (nástavba)

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. 2018. Škola se již 

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

Gastronomie a dálkovou formu vzdělávání obecně. Menší zájem o obory je umocněn vysokou fluktuací 

a vysokým počtem předčasných odchodů žáků ze vzdělávání. Celkově se však počet žáků školy podařilo 

stabilizovat, protože u oborů vzdělání s maturitní zkouškou vzdělání je již druhým rokem patrný 

vzestup počtu žáků 1. ročníků. Vývoj 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 

134 4 78 4 74 3 --- --- 286 11 

29-54-H/01 
CUKRÁŘ 

31 1 19 1 16 1 --- --- 66 3 

65-41-L/01 
GASTRONOMIE 

34 1 19 1 13 1 12 1 78 4 

65-41-L/51 
GASTRONOMIE 

32 1 8 1 --- --- --- --- 40 2 

65-42-M/02 
CESTOVNÍ RUCH 

32 1 32 1 23 1 19 1 106 4 

CELKEM 263 8 156 8 126 6 31 2 576 24 
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 

33 1 13 1 22 1 68 3 

65-41-L/51 
GASTRONOMIE 

19 1 14 1 12 1 45 3 

CELKEM 52 2 27 2 34 2 113 6 
Tabulka 7 
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VÝVOJ POČTU PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci Školní jídelna Ostatní pracovníci

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

Ve školním roce 2018/2019 nedošlo k významnějším změnám v počtu zaměstnanců. V závěru školního 

roku 2017/2018 odešla pedagogická pracovnice z pozice zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování 

do starobního důchodu. Ve funkci ji nahradila jedna ze stávajících zaměstnankyň a na její místo nebyl 

přijat nový pedagogický pracovník.  Do starobního důchodu odešli rovněž pracovnice z pozice studijní 

referentky a pracovník z pozice uklízeč – 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. K 31. 10. 2018 ukončila pracovní poměr dohodou jedna 

pracovnice ekonomického úseku. Na její pozici nebyl přijat nový pracovník. Její pracovní povinnosti 

částečně převzaly stávající zaměstnankyně. Zpracování mzdové agendy převzala externí firma. 

V Tabulce 8 na straně 12 je zachycen počet pracovníků školy dle jednotlivých úseků na počátku školního 

roku 2018/2019 a v Tabulce 9 na straně 12 jsou uvedeny 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 projektů Podpora 

inkluze v Moravskoslezském kraji, do něhož je škola zapojena od října 2016, případně projektu Podpora 

kvality vzdělávání v SŠSS (Šablony pro SŠ a VOŠ ), jehož realizace byla zahájena 1. 9. 2017. Od února 

2019, kdy již nebylo možno hradit mzdové náklady na školní psycholožky z projektu Podpora inkluze, 

pracovala ve škole již jen jedna psycholožka na částečný úvazek a její plat byl hrazen z prostředků MSK. 

Vývoj počtu pracovníků školy v posledních 5 školních rocích zachycuje Graf 3. Ve skupině pracovníků, 

která je označena jako „ostatní pracovníci“ jsou zahrnuty školní psycholožky, školní asistentka a sociální 

pedagožka.  
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Ředitelka 1 

54 

86 

Zástupkyně ředitelky 3 

Učitelé 

teoretického 
vyučování 

28 

odborného výcviku 20 

Školní psycholog* 2 
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I 

Zástupkyně ředitelky  1 

32 

Ekonomičtí a správní 
zaměstnanci 

20 

Školní jídelna 9 

Školní asistentka* 1 

Sociální pedagožka* 1 

KATEGORIE PRACOVNÍKŮ POČET PLNĚNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE PRŮMĚRNÝ VĚK 

UČITELÉ TEORETICKÉHO 
VYUČOVÁNÍ 

31 100% 51 

UČITELÉ ODBORNÉHO VÝCVIKU 21 100% 45 

ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKY 2 100% 48 

ŠKOLNÍ ASISTENTKA 1 100% 68 

SOCIÁLNÍ PEDAGOŽKA 1 100% 46 

ZAMĚSTNANCI ŠKOLNÍ JÍDELNY 9 100% 50 

EKONOMIČTÍ A SPRÁVNÍ 
ZAMĚSTNANCI 

21 
95,3% 

1 výjimka ze vzdělání 
53 
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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. Schéma zachycuje stav od 1. 11. 2018. 
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5. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019                                                                       
(§ 7 odst. 1 d) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb. v platném znění) 

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 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 

2018/2019. 

Naplánované počty přijímaných uchazečů (Tabulka 10) se v tomto školním roce podařilo u některých 

oborů vzdělání naplnit již po 2. kole přijímacího řízení (Tabulka 11). 3. kolo přijímacího řízení bylo nutno 

vypsat v denní formě vzdělávání pro obor 65-51-H/01 Kuchař-číšník,  ŠVP Kuchař-číšník, 65-41-L/01 

Gastronomie, ŠVP Hotelový a restaurační provoz a 65-41-L/51 Gastronomie ŠVP Management 

v gastronomii. Po naplnění jedné třídy oboru 65-51-H/01 Kuchař-číšník, ŠVP Kuchař, ze dvou 

plánovaných, po 2. kole přijímacího řízení, se rozhodlo vedení školy upustit od úmyslu přijmout 60 žáků 

a další kola přijímacího řízení pro tento ŠVP již nebyla vyhlašována. 3. kolo přijímacího řízení bylo 

vypsáno rovněž pro dálkovou formu vzdělávání všech oborů. 

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 2019 

1. kolo 2. kolo 3. kolo 

D
EN

N
Í 

65-51-H/01 
Kuchař-číšník 

Kuchař 23. 4. 27. 5. --- 

Číšník 23. 4. 27. 5. --- 
Kuchař-číšník 23. 4. 27. 5. 9. 8. 

29-54-H/01 Cukrář 23. 4. 27. 5. --- 

65-41-L/01 
Gastronomie  

Hotelový a restaurační provoz 30. 4. 3. 6. 9. 8. 

65-42-M/01 
Cestovní ruch 

Služby cestovního ruchu 30. 4. --- --- 

65-41-L/51 
Gastronomie  

Management v gastronomii 30. 4. 17. 6. 9. 8.  

D
Á

LK
O

V
Á

 65-51-H/01 
Kuchař-číšník 

Kuchař 23. 4. 17. 6. 9. 8 

Číšník 23. 4. 17. 6. 9. 8 

65-41-L/51 
Gastronomie 

Management v gastronomii 30. 4. 17. 6. 9. 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. 2019, druhý termín 15. 

4. 2019. Náhradní termín 13. a 14. 5. 2019.  

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. 2019). 

Denní forma 

OBOR VZDĚLÁNÍ 
POČTY 

PŘIHLÁŠENÝCH 
POČTY PŘIJATÝCH 

(VČETNĚ 
REVOKACÍ) 

POČTY ODEVZDANÝCH 
ZÁPISOVÝCH LÍSTKŮ                   

K 31. 8. 2019 

29-54-H/01 CUKRÁŘ  88 41 29 

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

50 40 28 

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

54 51 27 

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

104 89 60 

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

69 46 28 

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

56 42 23 

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

27 13 neodevzdávají se 

CELKEM 399 322 195 
Tabulka 12 

 
Dálková forma 

OBOR VZDĚLÁNÍ 
POČTY 

PŘIHLÁŠENÝCH 
POČTY PŘIJATÝCH 

(VČETNĚ REVOKACÍ) 

65-51-H/01 KUCHAŘ – ČÍŠNÍK, ŠVP ČÍŠNÍK 14 6 

65-51-H/01 KUCHAŘ – ČÍŠNÍK, ŠVP KUCHAŘ 27 11 

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

14 8 

CELKEM 55 25 

Tabulka 13 

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

opakováními a přestupy. 

Jak je patrné z grafů 4 a 5 počty přihlášených mají mírně stoupající tendenci, stejně jako počty 

odevzdaných zápisových lístků v 1 kole. Díky tomuto faktu se snižuje počet kol přijímacího řízení, která 

je nutno vyhlásit pro naplnění plánovaných počtů žáků v jednotlivých oborech.  
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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 2018/2019 

Výsledky vzdělávání žáků denní formy ve sledovaném školním roce jsou patrné z Tabulky 14, ve které 

je zachycen stav k 31. 8. 2019. Řada žáků byla hodnocena až po vykonání zkoušky v náhradním nebo 

opravném termínu v červnu (absolventské ročníky) a srpnu (Tabulka 15) nebo v září 2019. Příčinou 

toho, že žáci nemohli být hodnoceni v řádném termínu, případně byli hodnoceni známkou 

nedostatečný, byla zejména jejich vysoká absence a následné nezvládnutí učiva. Kompletní výsledky 

vzdělávání v denní formě dle stavu k 30. 9. 2019 dokumentuje Graf 6 na straně 18. 

 
CELKEM 

OBORY VZDĚLÁNÍ 
S VÝUČNÍM LISTEM 

OBORY VZDĚLÁNÍ 
S MATURITNÍ 
ZKOUŠKOU 

NÁSTAVBA 

CELKEM 503 279 197 27 

PROSPĚLO S 
VYZNAMENÁNÍM 

27 18 9 0 

PROSPĚLO 425 237 171 17 

NEPROSPĚLO 44 24 12 8 

PRODLOUŽEN 
TERMÍN DO 30. 9.* 

7 0 5 2 

PRŮMĚRNÝ 
PROSPĚCH 

2,52 2,66 2,43 2,86 

Tabulka 14 

 ZKOUŠKY V NÁHRADNÍM TERMÍNU A OPRAVNÉ ZKOUŠKY 2019 
 

 
MĚLO PRÁVO 

KONAT 
KONALO 

PROSPĚLO S 
VYZNAMENÁNÍM 

PROSPĚLO NEPROSPĚLO* 

ČERVEN 

ZKOUŠKA V NT 8 7 0 7 1 

OPRAVNÁ 
ZKOUŠKA 

10 5 0 4 6 

SRPEN 
ZKOUŠKA V NT 59** 34 0 33 19 

OPRAVNÁ 
ZKOUŠKA 

23 19 0 19 4 

Tabulka 15 

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

**7 žáků mohlo konat zkoušku v náhradním termínu nebo opravnou zkoušku do 30. 9. 2019.  

Právo konat opravné zkoušky po neúspěšném vykonání zkoušek v náhradním termínu v září 2019 měli 

2 žáci, jeden opravnou zkoušku vykonal úspěšně.  5 žáků podalo žádost o prodloužení termínu zkoušek 

v náhradním termínu a opravných zkoušek do 30. 9. 2019 z důvodu nemoci nebo účasti na zahraniční 

stáži. 2 žákyně vykonaly zkoušky úspěšně. 

Pracovníci školy vyvíjejí značné úsilí pro snížení absence a také snížení počtu předčasných odchodů 

žáků ze vzdělávání. Jak je zřejmé z Grafu 7 na straně 18, meziročně se podařilo mírně snížit nebo 

stabilizovat počty předčasných odchodů ze vzdělávání u většiny oborů vzdělání. Trvale neuspokojivá je 

situace u oboru 65-41-L/51 Gastronomie (nástavba).   
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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 2019 maturovali žáci oborů 65-42-M/02 Cestovní ruch (denní forma), 

65-41-L/01 Gastronomie a 65-41-L/51 Gastronomie (nástavba, denní i dálková forma). 

V termínu jaro 2019 z celkového počtu 39 maturujících 25 prospělo a 14 neprospělo. Nejhorší výsledky 

u maturitní zkoušky vykázali žáci oborů 65-41-L/01 Gastronomie (denní forma) a 65-41-L/51 

Gastronomie (dálková forma), z nichž v řádném termínu nesložilo maturitní zkoušku úspěšně 55% 

a 57%. U oboru 65-42-M/02 Cestovní ruch v jarním termínu neodmaturovalo 25% žáků, v denní formě 

oboru 65-41-L/51 Gastronomie odmaturovali všichni. 

K podzimnímu termínu maturitní zkoušky v roce 2019 se přihlásilo celkem 14 žáků (2 k náhradnímu 

termínu a 12 k opravnému termínu). V termínu podzim 2019 u maturitních zkoušek prospělo 8 žáků, 6 

žáků neprospělo.  

Celkové výsledky maturitních zkoušek jednotlivých tříd v denní formě vzdělávání  jsou patrné z Tabulky 

18 a z Grafů 8–10. Podrobné výsledky maturitních zkoušek konaných v termínech jaro 2019 a podzim 

2019 jsou uvedeny v Příloze 3 Přehled výsledků MZ.  

Tabulka 16 

Tabulka 17 

 POČTY ŽÁKŮ A VÝSLEDKY U MZ V TERMÍNECH JARO A PODZIM 2019 

TŘÍDA 

JARO 2019 PODZIM 2019 

POČET ŽÁKŮ 
PROSPĚLO 
(VYDÁNO 

VYSVĚDČENÍ) 
NEPROSPĚLO 

MATUROVALO 
POPRVÉ 

V NÁHRADNÍM 
TERMÍNU 

OPRAVNÁ 
ZKOUŠKA 

PROSPĚLO 
(VYDÁNO 

VYSVĚDČENÍ 
NEPROSPĚLO 

HRP4 11 5 6 0 6 2 4 

SCR4 16 12 4 0 4 4 0 

NS2 5 5 0 2 0 1 1 

DM3 7 3 4 0 2 1 1 

CELKEM 39 25 14 2 12 8 6 

Tabulka 18 

TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK V TERMÍNU JARO 2019 

Profilová část MZ 24. – 26. 4. 2019, 16. – 27. 5. 2019 

Ústní zkoušky společné části MZ 16. – 27. 5. 2019 

Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy a písemné práce) 10. 4. –  6. 5. 2019 

TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK V TERMÍNU PODZIM 2019 

Profilová část MZ 11. 9. 2019 

Ústní zkoušky společné části MZ 11. 9. 2019 

Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy a písemné práce) 2. – 6. 9. 2019 
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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. U oboru vzdělání Cukrář byla písemná část ZZ realizována na PC.  Všichni úspěšní absolventi 

obdrželi, kromě výučních listů, také dodatky Europass k osvědčení v českém a anglickém jazyce. Tento 

dokument bude pro budoucí zaměstnavatele zdrojem jednoznačných informací o kvalifikaci držitele. 

Tři nejlepší absolventi byli na základě výsledků závěrečných zkoušek a celého průběhu vzdělávání 

navrženi na ocenění Hospodářskou komorou ČR. Do soutěže o nejlepší odborné práce absolventů 

učebních oborů, kterou již šestým rokem vyhlašuje Národní ústav pro vzdělávání společně 

s Hospodářskou komorou ČR, škola přihlásila práce osmi absolventů a samostatná odborná práce 

absolventky školy  s názvem Všichni dobří rodáci –  beseda o poezii s  

získala 3. místo v kategorii Kuchař-číšník, zaměření Kuchař. 

Celkový obraz o výsledcích závěrečných zkoušek v řádném termínu v  červnu podávají tabulky 20 a 21, 

informace o zkouškách v náhradním a opravném termínu jsou patrné z tabulky 23. 

TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 

Písemná část 3. 6. 2019 

Praktická část 4. – 13. 6. 2019 

Ústní část  21. – 22. 6. 2019 

Tabulka 19 

VÝSLEDKY ZZ DLE TŘÍD (ČERVEN 2019) 

TŘÍDA 
POČET ŽÁKŮ    

K ZZ 
PROSPĚLO S 

VYZNAMENÁNÍM 
PROSPĚLO NEPROSPĚLO NEKONALO 

K3 11 1 9 0 1* 

Č3 12 0 12 0 0 

KČ3 21 3 17 0 1* 

CU3 15 0 15 0 0 

D3 15 4 7 1 3* 

CELKEM 74 8 60 1 5 

Tabulka 20 

*1 žák třídy K3 a KČ3 ze zdravotních důvodů neabsolvoval praktickou část ZZ, 3 žáci z D3 se omluvili ze ZZ. 
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CELKOVÉ VÝSLEDKY ZZ DLE OBORŮ V ŘÁDNÉM TERMÍNU (ČERVEN 2019) 

OBOR VZDĚLÁNÍ 
POČET ŽÁKŮ 
KONAJÍCÍCH 

ZKOUŠKU 

PROSPĚLO S 
VYZNAMENÁNÍM 

PROSPĚLO NEPROSPĚLO NEKONALO 

65-51-H/01  
ŠVP Kuchař 

20 3 12 1 4 

65-51-H/01 
ŠVP Číšník 

18 2 16 0 0 

65-51-H/01 
ŠVP Kuchař-číšník 

21 3 17 0 1 

29-54-H/01 Cukrář 15 0 15 0 0 

CELKEM 74 8 60 1 5 

Tabulka 21 

6.4. ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY V OPRAVNÉM A NÁHRADNÍM TERMÍNU  

V září 2019 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 2019) 

Písemná část 2. 9. 2019 

Praktická část 3. – 13. 9. 2019 

Ústní část 16. 9. 2019 

Tabulka 22 

* VÝSLEDKY ZZ v opravném a náhradním termínu DLE TŘÍD (září 2019) 

TŘÍDA 
POČET ŽÁKŮ K ZZ 

PROSPĚLO S 
VYZNAMENÁNÍM 

PROSPĚLO NEPROSPĚLO 

NT OZ NT OZ NT OZ NT OZ 

K3 2 0 0 0 1 0 1 0 

Č3 1 0 0 0 0 0 0 0 

KČ3 5 0 0 0 5 0 0 0 

CU3 0 0 0 0 0 0 0 0 

D3 2 1 2 0 0 1 0 0 

CELKEM 10 1 2 0 6 1 1 0 

Tabulka 23 

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

zkoušku bude mít možnost vykonat v prosinci 2019. 

Z Grafu 11 na straně 23 je patné, sice došlo k mírnému snížení počtu absolventů, kteří dosáhli 

celkového hodnocení prospěl s vyznamenáním, zároveň se však výrazně snížil počet žáků, kteří 

u závěrečné zkoušky neprospěli. 
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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 2018 bylo školní poradenské pracoviště (ŠPP), ve kterém dosud působila výchovná poradkyně, 

školní metodička prevence, školní asistentka, školní psycholožky a kariérová poradkyně rozšířeno 

o pozici sociální pedagožky. 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 včetně žáků nadaných; 
 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 a 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 

č. 416/2017 Sb., kterou se mění vyhláška 27/2016 Sb. ve znění účinném od 1. 1. 2018, o vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb. 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 2018/2019 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 2018/2019 výchovná poradkyně plnila úkoly pedagogického poradenství v oblasti 

výchovy a vzdělávání, zároveň byla v pozici koordinátora inkluze na škole. 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 školní 

psycholožkou také na oblast prevence rizikového chování, školního selhávání žáků a nápravy vztahů ve 

třídě. Výchovná poradkyně se zúčastňovala metodických seminářů organizovaných PPP Ostrava 
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a komunikovala se školskými poradenskými zařízeními v rámci realizace a hodnocení podpůrných 

opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  

ČINNOST ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKY 

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. Psychologická podpora byla žáků 

poskytována rovněž prostřednictvím anonymní e-mailové poradny. 

7.3. 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. 

7.4. ČINNOST METODIČKY PREVENCE 

Školní metodička prevence ve školním roce 2018/2019 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 žáky s rizikovými projevy chování a jejich zákonnými zástupci, řešila 

problémy žáků se začleněním do kolektivu. Její práce byla založena na individuálních konzultacích i na 

práci s třídními kolektivy. 

7.5. ČINNOST SOCIÁLNÍ PEDAGOŽKY 

Těžiště práce sociální pedagožky spočívalo zejména v podpoře vzdělávání sociálně znevýhodněných 

žáků, pomoci žákům při překonávání bariér mezi školou a rodinou vyplývajících z odlišných podmínek 

nebo z odlišného kulturního prostředí. Realizovala sociální aktivity zaměřené na žáky se zvýšeným 

rizikem vzniku sociálního vyloučení nebo vzniku problémů v osobním nebo sociálním vývoji. Prováděla 

depistážní činnost a monitoring zaměřený na cílené a včasné vyhledávání žáků a rodin v nepříznivé 

sociální situaci. Spolupracovala s příslušnými institucemi při řešení problémů žáků (žádosti o prošetření 

rodinných a sociálních poměrů, pomoc při řešení náhradního ubytování, oddlužení, prověření možností 

přiznání různých druhů sociálních dávek, poskytnutí bezplatného sociálně právního poradenství). 

Zprostředkovávala konzultace a služby mezi žáky či rodiči a příslušnými institucemi neziskovými 

organizacemi.  

7.6. ČINNOST KARIÉROVÉ PORADKYNĚ 

Hlavní náplní práce kariérové poradkyně bylo řešení problémů s profesní orientací žáků, pomoc žákům 

při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze, 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, 
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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 2018/2019 zásadní dokument 

Preventivní program školy, který byl zaměřen zejména na výchovu a vzdělávání žáků ke zdravému 

životnímu stylu, na jejich osobnostní a emočně sociální rozvoj a komunikační dovednosti. 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 2018 byl zpracován na jeden školní rok školní 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 2018/2019 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 2018 všechny třídy prvního ročníku absolvovaly jednodenní adaptační aktivity, které společně 

připravili a vedli školní metodička prevence, učitel odborných předmětů , školní 

psycholožka a výchovná poradkyně. Adaptační den byl sestaven ze dvou částí. Dopolední aktivity mířily 

na vzájemné seznámení a prolomení bariér, odpolední program s názvem Zrození nového kmene – hra 

o Petřkovickou venuši vedl účastníky k rozvoji komunikačních dovedností a kompetencí ke spolupráci. 

Adaptační aktivity se uskutečnily v areálu Landek Park v Ostravě Petřkovicích 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. 
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8. VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 

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

Ve Střední škole společného stravování je tradičně kladen velký důraz na podporu vzdělávání 

pedagogických pracovníků. Další vzdělávání pedagogických pracovníků realizováno dle plánu DVPP, 

který je stanoven vždy nově pro daný školní rok. Ve školním roce 2018/2019 byla většina vzdělávacích 

akcí 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.  Na DVPP bylo 

ve školním roce 2018/2019 vynaloženo celkem 250 699,-Kč, z toho 142 842,02 Kč bylo hrazeno 

z prostředků projektu Podpora kvality vzdělávání v SŠSS (Šablony pro SŠ a VOŠ I). 

VZDĚLÁVACÍ 
OBLAST 

TÉMA VZDĚLÁVACÍ AKCE 
ROZSAH 

VZDĚLÁVACÍ AKCE 
POČET 

ÚČASTNÍKŮ 

KLÍČOVÉ 
KOMPETENCE 

UČITELE 

Skupinové sdílení a řešení profesních problémů – 
cesta k osobnímu růstu 

6 h 1 

Kurz efektivního učení, rozvoje paměti – Metoda 
3T 

9 1 

Studium k výkonu specializovaných činností – 
prevence sociálně patologických jevů 

250 h 1 

ŘÍZENÍ ŠKOLY, 
LEGISLATIVA, 
EKONOMIKA 

 

Střední vzdělávání z pohledu České školní 
inspekce 

6 h 1 

Řízení pedagogické evaluace 8 h 1 

Zákoník práce ve školské praxi – výkladové 
problémy 

6 h 1 

Konzultační seminář pro management škol 4 h 2 

Tvorba rozvrhu a suplování v systému ŠOL/dm 
Software 

8 h 1 

Správní právo při řízení školy a školského zařízení 6 h 1 

Jak vést rozvojové pohovory 4 h 5 

Umění ocenit druhé 6 h 2 

Financování regionálního školství 3 h 1 

Legislativa ve věcech násilí 6 h 1 

Školení modulu reprodukce majetku FAMA+ 4 h 1 

Metodické setkání k Registru smluv 1 h 1 

Aktuální problematika v oblasti ochrany osobních 
údajů po účinnosti GDPR 

1 h 1 
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MANAŽERSKÉ 
DOVEDNOSTI 
PRO ŘÍZENÍ 
PROJEKTŮ 

Informační a monitorovací seminář pro držitele 
E+ certifikátu mobility 

8 h 1 

Monitorovací setkání příjemce grantů programu 
Erasmus+ KA1 

8 h 1 

Seminář pro příjemce grantů z Výzvy 2019 5 h 1 

Seminář pro žadatele v rámci Šablon pro SŠ, VOŠ 3 h 2 

ICT 

Office 365 prakticky 8 h 1 

Školení administrátorů ŠOL 8 h 1 

Pracujeme s Office 2016 ve výuce 16 h 10 

JAZYKOVÁ 
KOMUNIKACE 

Jak hravými aktivitami rozvíjet schopnost 
komunikovat v cizím jazyce – pro uživatele 
začátečníky úroveň 1 

6 h 1 

Zpestření výuky anglického jazyka na SŠ  16 h 2 

Metodická setkání k podpoře výuky AJ zapojením 
rodilých mluvčích  

3 h  1 

Inspiromat pro angličtináře aneb Nové nápady 
k výuce anglického jazyka 

80 h 1 

Metodický kurz pro učitele JA 163 h 3 

Anglická konverzace pro učitele s rodilým 
mluvčím 

80 h 1 

Oxford Professional Development 2 h 2 

Kurz anglického jazyka A1 – 2. část 80 h 2 

Filmy a videoklipy a jejich využití ve výuce NJ 4 h 1 

Travel and talk 2 týdny 1 

INKLUZIVNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ 

Společné vzdělávání v SŠ 24 h 1 

Psychologie šikany, včasná a krizová intervence 
ve škole 

8 h 2 

Fórum prevence 8 h  1 

Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským 
jazykem I. 

4 h 1 

Exkurze – organizace působící v sociálně 
vyloučených lokalitách 

12 h 3 

Vzájemné návštěvy na školách 6 h 1 

ADHD – metody práce 8 h 1 

Individuální přístup k žákům cestou interaktivních 
prostředků a metod 

4 1 

Sdílna koordinátorů inkluze 4 h 1 

Sdílna koordinátorů inkluze 10h 1 
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INKLUZIVNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ 

Video trénink s interakcí jako metoda pro 
zvyšování kompetencí pedagoga pro práci se žáky 
s PPO 

48 h  1 

Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně 
nadaných na SŠ 

8 h 1 

6. metodické setkání školních asistentů, možnosti 
spolupráce se středisky výchovné péče 

4 1 

Reakce žáků a pedagogů v konfliktních situacích 8 h 1 

Informační seminář ke společnému vzdělávání – 
Vzájemná spolupráce školy, dětské psychiatrie, 
pediatrie a OSPOD 

4 2 

První pomoc při školní šikaně a kyberšikaně 16 h 1 

Platforma – setkání k inkluzi 4 1 

Tematické setkání k oblasti Podpory inkluze 
 

10 1 

OBOROVÉ 
VZDĚLÁVÁNÍ 

Základní baristický kurz 16 h 1 

Seminář pro učitele geografie 8 h 2 

Rozvoj čtenářské gramotnosti pro češtináře na SŠ 
II. 

8 h 2 

Matematika pro život – střední školy 8 h 1 

Projektová výuka prakticky 16 h 4 

Jak vyučovat přírodovědné předměty jinak 8 h 1 

Zásady bezpečnosti práce pro učitele tělesné 
výchovy 

6 h 2 

Rozvoj čtenářské gramotnosti v odborných 
předmětech na SŠ 

8 h 1 

Tělo Praha 16 h 2 

Culinary Symposium Prague 10 h 5 

Kulinářské umění 5 x 8 h 2 

Workshop pro pedagogické pracovníky škol 
s gastronomickým zaměřením 

16 2 

Kaleidoskop moderní gastronomie 40 h 1 

Porada zástupců škol a NÚV – Závěrečné zkoušky 
v oboru 29-54-H/01 Cukrář 

4 h 1 

11. setkání koordinátorů EVVO MSK 6 h 1 

Současné československé a české dějiny 16 h 2 

Matematika pro život – střední školy 8 h 1 

Práce s čokoládou 6 h 1 

Příprava pokrmů v Thermomixu 5 h 4 
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OBOROVÉ 
VZDĚLÁVÁNÍ 

Zásady moderní přípravy jídel – ryby a zimní 
zelenina 

4 h 5 

Zásady moderní přípravy jídel – Zvěřina a lesní 
plody 

4 h 3 

Maďarská kuchyně 5 h 1 

Toskánská kuchyně 5 1 

Moderní trendy přípravy pokrmů 6 h 3 

Tradiční francouzské speciality 5 h 1 

Zásady moderní přípravy jídel – chřest na 
jídelním lístku 

5 h 1 

Kurz kvašené zeleniny 2 h 1 

Dorty jednoduše a chutně 5 h 1 

Motivace pro nastavení základů moderních 
praktik 

4 h 1 

Zbožíznalství, sezónnost, techniky teplých a 
studených jídel 

4 h 1 

Moderní veganská a vegetariánská kuchyně 4 h 1 

Gastrotrip Korea 10 dnů 1 

VZDĚLÁVÁNÍ 
ŠPP 

11. krajská konference k prevenci rizikového 
chování dětí a mládeže 

8 h 1 

Informační seminář ke společnému vzdělávání – 
ŠPP v praxi 

3,5 1 

Minimalizace šikany 48 h 1 

Setkání ŠMP s okresním metodikem prevence 2 h  1 

Plánování zaměřené na člověka 18 h 1 

Plánování zaměřené na člověka 24 h 1 

Profil na jednu stránku 8 2 

Lhaní ve škole – jak ho rozpoznat, řešit, 
redukovat 

8 1 

Metodická poradna 4 1 

Konference s asistenty k lepší škole 8 1 

Tabulka 24 

8.2. 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. Na vzdělávání nepedagogických pracovníků bylo 

vynaloženo 24 383,-Kč. 
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TÉMA VZDĚLÁVACÍ AKCE ROZSAH 
POČET 

ÚČASTNÍKŮ 

Datová schránka a spisová služba 6 1 

Majetek školské PO 6 1 

Účetnictví PO, dlouhodobý majetek 6 1 

Platy a platové předpisy 6 1 

Elektro, vyhláška 50/78 Sb. 6 1 

Nemocenské a důchodové pojištění 6 1 

DPH pro PO, novela zákona  6 2 

Spisová služba 6 1 

Přijímací řízení do škol 6 1 

Datová schránka a konverze dokumentů 6 1 

Účetní uzávěrka PO  6 1 

Novela DPH pro PO 6 2 

Cestovní náhrady 2019 
6 1 

Faktury a fakturace 6 1 

Změny ve mzdách  6 1 

Daň z příjmu 6 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) 

Vedle realizace vzdělávání a výchovy žáků vyvíjí pracovníci školy řadu aktivit, jejichž cílem je obohatit 

výuku dle školních vzdělávacích programů, a to jak v teoretické, tak v praktické rovině. Prostřednictvím 

exkurzí, přednášek, besed, divadelních či filmových představení jsou žákům podněty pro rozšíření 

vědomostí, získaných ve škole. Pedagogičtí pracovníci školy systematicky vyhledávají nadané žáky 

a následně vytvářejí prostor pro to, aby žáci mohli své schopnosti uplatnit na soutěžích, přehlídkách, 

prezentačních akcích, či výstavách. 

Výrazně se škola prezentovala na veřejnosti zapojením do programu Školy pro udržitelný život, jehož 

cílem bylo podpořit školní kolektivy v aktivitách přispívajících ke zlepšení životního prostředí a kvality 

života ve svém okolí Mladí ladí D-DUR podpořeného také z programu Erasmus+. 

Hlavním Cílem projektu bylo umožnit žákům navázání demokratického dialogu s osobami 

s rozhodovací pravomocí na místní úrovni a dalšími odborníky a komunitou tak, aby díky tomuto 

dialogu spolupracovali při řešení zásadních otázek udržitelného rozvoje obce – vytvořili svou vizi obce 

a dosáhli uskutečnění praktického místního projektu jako prvního kroku k naplnění této vize. 

Ve školním roce 2018/2019  SŠSS pokračovala v realizaci aktivit v rámci 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. Aktuálně se zapojilo 13 žáků z maturitních oborů. Zatím nikdo z nich nesplnil 

všechny oblasti a nemohl si tudíž převzít certifikát Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu. 

Aktivity školy se neomezují jen na partnery z České republiky. Výsledkem dlouholeté činnosti v rámci 

programů Leonardo da Vinci a následně Erasmus+ jsou trvalé vztahy s řadou zahraničních subjektů. 

V průběhu loňského školního roku tak pokračovala spolupráce školy se subjekty z Francie, Španělska, 

Irska,  Velké Británie a Německa. Podrobnější informace o aktivitách školy v této oblasti jsou uvedeny 

v kapitole 9.3. 

Součástí prezentace školy na veřejnosti byly i akce doplňkové činnosti, jejichž předmětem byly vesměs 

cateringové služby.  

Škola pravidelně informuje o svých aktivitách prostřednictvím médií a sociálních sítí. Na webových 

stránkách školy jsou zveřejňovány aktuality ze života školy, tiskové zprávy z významných akcí a také 

videoreportáže. Nejzajímavější aktivity jsou popsány blíže v Příloze č. 10. 

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. 

Vedle vzdělávacích a kulturních akcí se žáci pod vedením pedagogů zapojovali i aktivit pro posílení 

občanské zodpovědnosti. Detailní přehled akcí je uveden v Tabulce 26 a bližší informace o průběhu 

některých z nich jsou v Příloze č. 10 této zprávy. 
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TYP AKCE NÁZEV AKCE ÚČAST 
 

K
U

LT
U

R
N

Ě 
V

ZD
ĚL

Á
V

A
C

Í 
A

K
C

E
 

 

Filmová přehlídka Envofilm 1. a 2. ročník oboru Gastronomie 

MFF Jeden svět 1. – 3. ročník oboru Cestovní ruch, 1. 
ročník oboru Kuchař-číšník 

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

Dovolená 2019 1. a 2. ročník oboru Cestovní ruch 

Den Země 2. ročník oboru Kuchař-číšník 

Divadelní představení Maryša 2. – 3. ročník oboru Cestovní ruch, 2. 
ročník oboru Gastronomie 

Školení 1. pomoci 3. ročník oboru Kuchař-číšník a Cukrář 

Anglické divadlo "Sen noci svatojánské" 1. – 4. ročník oboru Cestovní ruch, 1. – 
4. ročník oboru Gastronomie 

72 hodin pro lidi, přírodu a místo, kde žiješ 1. a 2. ročník oboru Gastronomie, 1. a 3. 
ročník oboru Cukrář  

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

 

Beseda se zástupcem Úřadu práce 3. ročník oboru Kuchař, Číšník, 4. ročník 
Cestovní ruch 

Prezentace Slezské Univerzity 4. ročník oboru Gastronomie, 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 

Adaptační aktivity 
1. ročníky oborů Kuchař, Kuchař-číšník, 
Číšník, cukrář, Gastronomie, Cestovní 
ruch 

Nebudu překvapen – program Městské policie 
3. ročník oborů Kuchař-číšník, Kuchař, 
Číšník a Cukrář 

Termické úrazy – popáleniny 
2. ročník oboru Kuchař-číšník, 2. ročník 
oboru Gastronomie  

Lidé lidem – přehlídka sociálních služeb a aktivit 
1. ročníky oborů Kuchař, Číšník, Cukrář, 
2. ročník Kuchař-číšník, Číšník, Cukrář, 
Cestovní ruch 

Preventivní akce Bezpečné chování nejen na 
sociálních sítích 

1. ročník oboru Číšník  

V
ZD

ĚL
Á

V
A

C
Í P

O
B

Y
TY

 A
 

EX
K

U
R

ZE
 

 

Mladí ladí D-dur 1. ročník oboru Cukrář 

Odborná exkurze – Sanatoria Klimkovice 2. ročník oboru Cestovní ruch 

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

Komentovaná prohlídka Moravské Ostravy 3. ročník oboru Cestovní ruch 

Exkurze – Hradec nad Moravicí 3. ročník oboru Cestovní ruch 
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V
ZD

ĚL
Á

V
A

C
Í P

O
B

Y
TY

 A
 E

X
K

U
R

ZE
 

Exkurze na letiště Leoše Janáčka 2. ročník oboru Cestovní ruch 

Komentovaná prohlídka Ostravské hospody 4. ročník oboru Cestovní ruch 

Exkurze do Clarion Congress Hotelu 
1. ročník oboru Cestovní ruch a 
Gastronomie 

Exkurze „Z Moravy do Budapešti bez CK“ 2. ročník oboru Cestovní ruch 

Exkurze Polsko – Osvětim 3. ročník oboru Cestovní ruch 

Exkurze „Za krásami Jesenicka“ 1. ročník oboru Cestovní ruch 

Zeměpisná exkurze do Paříže Výběr žáků všech oborů školy 

Exkurze do Střední zahradnické školy – bylinky 2. ročník oboru Kuchař-číšník 

Odborná exkurze – Marlenka 2. ročník oboru Cukrář 

JI
N

É Beach Open Ostrava DOV 2. ročník oboru Cukrář 

Kluby pro rodiče (9x) všechny obory školy 

Tabulka 26 

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 přípravě na soutěže věnuje škola tradičně značnou pozornost. Účast na soutěžích je pro žáky 

i jejich trenéry je nejen možností ukázat, co umí, ale i 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 35 – 36. 

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. Tyto soutěže jsou mezi žáky velmi oblíbené a v loňském školním roce se 

jich zúčastnilo cca 180 žáků. 

SOUTĚŽE ABSOLVOVANÉ ŽÁKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 

 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 2 žáci - 

MAKRO HORECA pětiboj republikové finále 16 žáků 1. místo 

SOMMELIÉR MORAVY mezinárodní 2 žáci - 
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O
D

B
O

R
N

É 
   

  

VÁNOČNÍ POHÁR 
Brno 

Mezinárodní soutěž 
2 žáci - 

GASTRO JUNIOR BRNO – 
BIDFOOD CUP 

Brno 
Republikové finále 

4 žáci 
 

2. místo 

MLADÝ PRŮVODCE* 
Ostrava 

S mezinárodní účastí 
2 žáci 3. místo 

TĚŠÍNSKÁ KARAFA 
Český Těšín 

Regionální soutěž 
4 žáci - 

 
ZLATOVAR CUP 

OPAVA 

 
Regionální soutěž 

Opava 
 

 
3 žáci 

- 

PODBESKYDSKÝ JEŠTĚR Krajská soutěž 1 žák 3. místo 

GASTRO KROMĚŘÍŽ Mezinárodní soutěž 3 žáci 2. místo 

AHOL CUP S mezinárodní účastí 7 žáků 1. 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. a 2. místo 

KOUZLENÍ Z PERNÍKU 
NOVÁ PAKA 

Celostátní soutěž 1 žák 2. místo 

MARLENKA CUP 2019 Krajská soutěž 2 žáci - 

MAKRO HoReCa 
Regionální kolo 

Ostrava 
6 žáků 2. místo 

BIRELL CUP 2019 
BRNO                                                 

– Vittoria Adriano Cup 2019 
 

Celostátní soutěž 2 žáci 3. místo 

ČÍŠNICKÝ PĚTIBOJ 2019 Krajská soutěž 2 žáci 3. místo 

Soutěž CR Vítejte u nás mezinárodní 2 žáci 
9. místo I. kategorie, 
6. místo II. kategorie 

V
ĚD

O
M

O
ST

N
Í/

ZÁ
JM

O
V

É
 

 
Celostátní soutěž hotelových 

škol v konverzaci 
 

celostátní 2 žáci 
2. místo AJ kategorie I, 
6. místo AJ kategorie II 

Olympiáda v ČJ Okresní kolo 2 žáci 35. – 38. místo 

PIŠQVORKY Oblastní kolo 4 žáci --- 

Ekonomická olympiáda Krajské kolo 1 žák --- 

Příroda kolem nás – 
fotografická soutěž 

Krajské kolo 9 žáků 1. místo 

ENVO film Krajské kolo 19 žáků --- 

Mládí – výtvarná soutěž Městské kolo 2 žáci --- 
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SP
O

R
T

O
V

N
Í 

Šplh Krajské kolo 4 žáci 6. místo 

Malá kopaná 
O pohár starosty 

Ostrava-Jih 
8 žáků 3. místo 

Plavání 

Projekt Modernizace, 
rekonstrukce a 

výstavba sportovišť 
vzdělávacích zařízení 

8 žáků 3. místo 

Okresní přebor v nohejbalu 
SOŠ a SŠ Memoriál T. 

Lichnovského 
okresní kolo 5 žáků --- 

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

Turnaj ve futsalu Okresní kolo 11 žáků 2. místo 

Turnaj ve florbalu Základní kolo 12 žáků 4. místo ve skupině 

Turnaj v nohejbalu* 

Projekt Modernizace, 
rekonstrukce a 

výstavba sportovišť 
vzdělávacích zařízení 

6 žáků 1. a 5. místo 

Turnaj v plážovém volejbale 

Projekt Modernizace, 
rekonstrukce a 

výstavba sportovišť 
vzdělávacích zařízení 

8 žáků 3. místo 

Turnaj SŠ města Ostravy 
v basketbalu chlapců 

Základní kolo 9 žáků 4. místo ve skupině 

Silový čtyřboj Městské kolo 10 žáků 
1. místo dívky 

3. místo chlapci 

Turnaj ve stolním tenise Městské kolo 4 žáci 2. 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.  

Aktivity směřují nejen na realizaci odborných stáží žáků i pracovníků v podnicích prostřednictvím 

programu Erasmus+, ale i letní zahraniční pracovní stáže žáků, které nejsou podpořeny z prostředků 

EU, dále na zahraniční jazykově vzdělávací pobyty žáků a učitelů v rámci výzev OP VVV. Aktivity jsou 

realizovány v souladu s aktivitami, které jsou uvedeny ve schválené žádosti VET Charter. 

Ve Výzvě 2018 byl realizován projekt „The Way to Europe II.”  2018-1-CZ01-KA116-047207 (stáže 

v podniku: 4 krátkodobé stáže, 1 dlouhodobá stáž, celkem 30 žáků, 1 předvýjezdní plánovací návštěva).   

Díky dotaci Česko-německého fondu budoucnosti a ze zdrojů pracovní agentury Arbeit und Leben 

vyjela skupina 12 žáků a 2 doprovodné osoby v dubnu do německého Saalfeldu (Duryňsko). V tomto 

recipročním projektu i naši žáci získali nové odborné znalosti, rozšířili jazykové kompetence a další 



 
 

37 
 

interkulturní dovednosti, když pracovali v týmu svých německých kolegů a společně navštívili turistické 

atraktivity duryňského regionu (viz tisková zpráva v příloze). 

Na základě osobního pohovoru nebo jednání se zástupci zaměstnavatelů, který zprostředkovala škola, 

vyjelo na pracovní stáže v létě 2019 do Irska, Německa, Španělska, Rakouska a na Kypr 21 žáků. V tomto 

roce jsme nově navázali spolupráci s agenturou Working Together – Trading & Services (WTTS) Ltd na 

Kypru (3,5 měsíční stáž, 6  žáků), s hotelem Aqua Hotel Promenade, Pineda de Mar ve Španělsku, 

Ratshotel a Ratsstuben, Haltern am See  v Německu. Nadále pokračujeme ve spolupráci s irským 

Quality hotelem & Leisure Centre v Youghalu/Cork, ve kterém absolvuje 2–3 měsíční stáž 

9 žáků/absolventů. V tomto smyslu škola bezezbytku naplnila stanovený Evropský plán rozvoje pro rok 

2018/19. Z průběžného hodnocení dalších sledovaných jevů Akčního plánu EIS se prokázalo, že škola 

plní i další ukazatele: 

 Od září 2018 pokračovalo ve vzdělávání cizích jazyků 5 vyučujících (v rámci projektu Šablony 

OP VVV), 2 učitelé odborných předmětů se proškolovali u vyučující angličtiny v metodě CLILL 

s následnou aplikací ve výuce předmětů stolničení a odborný výcvik.  

 Jedna vyučující vyjede v srpnu 2019 v rámci programu Moravskoslezského kraje Vize 2024 na 

Maltu na 2 týdenní vzdělávací kurz v projektu Travel and Talk (Program podpory účasti učitelů 

na jazykových kurzech angličtiny v zahraničí).   

 Škola se zapojila do projektu MSK na podporu výuku angličtiny rodilým mluvčím, od února 

2019 probíhala výuka angličtiny rodilým mluvčím v rozsahu 10 hodin týdně (napříč obory, 

převážně v maturitních oborech). 

 Účast žáků v mezinárodních soutěžích (5 soutěží – Mladý průvodce, Gastro Kroměříž 2019, 

Gastrofestival Nitra, Pohár náměstka hejtmana MSK, AHOL Cup). 

 Škola se zapojila do aktivity Moravskoslezského kraje pro rozvíjení spolupráce a podpory 

partnerství s jihokorejským městem Ulsan, v rámci které se 1 učitel odborného výcviku a 1 žák 

zúčastnili v Koreji desetidenníhodenního gastronomického kurzu.   

 XXI. ročník celostátní konverzační soutěže hotelových škol v cizích jazycích v Poděbradech (2. 

místo). 

 Reciproční stáž 11 francouzských stážistů z Lyceé T. Monod, Antony/Paříž (viz tisková zpráva 

v příloze) 

 Další vybrané ukazatele: 30 Europassů, 9 vytvořených jednotek učení 

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

činnost v rámci programu Erasmus+, jsou vedeny v kapitole 15.1. 

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 (21. 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 

5. ročník) v pletení vánočky, která je doprovodnou akcí Vánočního jarmarku na Krakovské. Nově jsme 

ve školním roce 2017/2018 zorganizovali ve spolupráci s Lázněmi Klimkovice soutěž smíšených týmů 

žáků základních škol a žáků naší školy Kouzlíme v kuchyni.  

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

o které je díky vysoké kvalitě značný zájem. V průběhu školního roku 2018/2019 pracovníci a žáci školy 
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zajistili  13 akcí tohoto typu pro 20 – 400 osob. Nejvýznamnější akcí tohoto typu bylo 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,  

 zapojení do akce Živá knihovna povolání v DOV, 

 zapojení do akce Rendez-vous à la française, 

 prezentace školy na Veletrhu SŠ v AVION Shoping Parku, 

 organizace soutěže Vaříme z regionálních potravin, 

 organizace soutěže Školní jídelny zdravě a chutně, 

 organizace soutěže O čokoládovou vařečku, 

 organizace soutěže s mezinárodní účastí Mladý průvodce, 

 organizace soutěže Kouzlíme v kuchyni, 

 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 degustačních prezentací pro společnost MAKRO, 

 účast žáků na Dni otevřených dveří firmy MAKRO, 

 realizace Vánočního jarmarku na Krakovské, 

 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, 

 zapojení do Týdne řemesel v Klimkovicích. 
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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 2018/2019 nebyla ve škole realizována inspekční činnost ČŠI. Poslední kontrola byla 

provedena v červnu 2018. 

10.2. VÝSLEDKY DALŠÍCH KONTROL REALIZOVANÝCH VE ŠKOLE 

10.2.1. Kontrola Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje 

Ve školním roce 2018/2019 nebyla ve škole provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí. Poslední 

kontrola byla provedena v březnu 2017. 

10.2.2. Kontrola státní veterinární správou 

Ve školním roce 2018/2019 nebyla ve škole provedena kontrola státní veterinární správou. Poslední 

kontrola byla provedena v květnu 2018. 

10.2.3. Veřejnosprávní kontrola MŠMT 

Ve školním roce 2018/2019 nebyla ve škole provedena kontrola ze strany MŠMT. Poslední kontrola 

byla provedena v dubnu 2016. 

10.2.4. Kontrola zdravotní pojišťovnou 

Ve školním roce 2018/2019 nebyla ve škole provedena kontrola Zdravotní pojišťovnou. Poslední 

kontrola byla provedena v listopadu 2016. 

10.2.5. Kontrola zřizovatelem 

Ve školním roce 2018/2019 nebyla ve škole provedena kontrola zřizovatelem. Poslední kontrola byla 

provedena v listopadu 2016. 

10.2.6. Kontrola Ministerstvem pro místní rozvoj 

Ve školním roce 2018/2019 nebyla ve škole provedena kontrola MMR. Poslední kontrola byla 

provedena v květnu 2018. 

10.2.7. Kontrola Oblastním inspektorátem práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj 

Ve dnech 13. – 14. 9. 2018 byla provedena kontrola, jejímž předmětem bylo dodržování povinností 

vymezených v ustanovení §3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce se zaměřením na 

dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce, dodržování 

povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu zařízení se zvýšenou mírou 

ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. 

Kontrola konstatovala tyto nedostatky: absence revizní zprávy elektrického zařízení skříňových 

rozvaděčů NN, neupevněná elektrická rozbočná krabice nad elektrickým rozvaděčem, absence 

záznamu o stanovení rozsahu kontrol systému ochrany před bleskem, absence záznamu o stanovení 

lhůt revize elektrického obloukového svařovacího zdroje, absence ochranných štítků na stolní brusce. 

Veškeré nedostatky byly neprodleně odstraněny. 
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10.2.8. Kontrola statutárním městem Ostrava 

Ve školním roce 2018/2019 nebyla ve škole provedena ze strany SMO. Poslední kontrola byla 

provedena v lednu 2013. 

10.2.9. Kontrola Okresní správou sociálního zabezpečení 

Ve školním roce 2018/2019 nebyla ve škole provedena kontrola OSSZ. Poslední kontrola byla 

provedena v říjnu 2016. 

10.2.10. Kontrola Hasičským záchranným sborem MSK  

Ve školním roce 2018/2019 nebyla provedena kontrola Hasičským záchranným sborem MSK. Poslední 

kontrola byla provedena v červnu 2014. 

10.2.11. Kontrola Policií České republiky 

Ve školním roce 2018/2019 nebyla ve škole provedena kontrola PČR. Poslední kontrola byla provedena 

v květnu 2017. 

10.2.12. Kontrola Finančním úřadem 

Ve školním roce 2018/2019 nebyla provedena kontrola Finančním úřadem. Poslední kontrola byla 

provedena v květnu 2005. 

10.2.13. Kontrola Českomoravským odborovým svazem pracovníků ve školství 

Ve školním roce 2018/2019 nebyla provedena kontrola ČMOS. Poslední kontrola byla provedena v září 

2008. 
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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 2018. Podrobné informace 

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

2018, 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 2018 byla zpracována za období od 

1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 podle platné legislativy a byla projednána na poradách pracovníků školy 27. 

března 2019. 

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2018 byla projednána Radou školy dne 

6. března 2019. 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. Tabulka 28 dokládá zdroje financování 

(uváděno v tisících Kč).  

ZDROJE FINANCOVÁNÍ 2018 

Příspěvky a dotace MŠMT 40 417,00 

Příspěvky a dotace od zřizovatele 9 389,00 

Neinvestiční projekty  1 563,00 

NAEP – ERASMUS 2 337,00 

Magistrát města Ostravy 10,00 

Doplňková činnost 4 295,00 

Vlastní zdroje 5 724,00 

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

29 jsou přehledně uspořádány náklady, výnosy a hospodářský výsledek za rok 2018 v Kč.  

NÁKLADY 

CELKEM 63 352 666,85  

Z HLAVNÍ ČINNOSTI 59 301 786,92 

Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 4 050 879,93 

VÝNOSY 

CELKEM 63 597 055,12 

Z HLAVNÍ ČINNOSTI 59 301 786,92 

Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 4 295 268,20 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

CELKEM 244 388,27 

HAVNÍ ČINNOST 0 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST 244 388,27 

Tabulka 29 

Plán hospodaření sestavený pro rok 2018 sloužil organizaci jako prvotní ukazatel financování 

a následného hospodaření s finančními prostředky. 

Plán hospodaření pro rok 2018 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 2018 ve výši 151 500,00 Kč, kdy skutečnost činí 244 388,27 

Kč, byl překročen o 92 888,27Kč. 

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 2018 bylo dosaženo nejvyšších výnosů z provozování tělovýchovných a sportovních zařízení 

(16,06 % VH), z provádění rekvalifikačních, odborných a vzdělávacích kurzů (14,24% VH), z hostinské 

činnosti (12,49% VH).  Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti 244 388,27 Kč byl rozdělen do fondu 

odměn (180 000,-Kč) a do rezervního fondu (64 388,27Kč), z něhož byla část převedena do fondu 

reprodukce majetku pro potřebu realizace plánovaných investic v roce 2019. 

11.4. ZKVALITNĚNÍ MATERIÁLNĚ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 

Ve školním roce 2018/2019 byly zaměstnanci provozního úseku prováděny průběžně práce zaměřené 

na údržbu a drobné opravy majetku, zejména zajištění výmalby stěn, opravy školního nábytku ve 
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třídách, údržba zeleně a fotbalového hřiště spolu se zajištěním údržby tartanové dráhy a sportovního 

víceúčelového hřiště, tenisového kurtu.  

Na jaře 2019 došlo k modernizaci ICT, v létě 2019 byla realizována instalace kamerového systému ve 

venkovním prostranství areálu školy a instalována nová multifunkční pánev ve školní jídelně. 
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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 

Ve školním roce 2018/2019 byli v rámci rozvojového programu KVALITA testování již jen žáci 3. ročníků 

oborů vzdělání s maturitní zkouškou.  Přehledně jsou výsledky testování uvedeny v Příloze č. 4 na 

straně 63. 

Testování se účastnili žáci, kteří se vzdělávají v oborech Gastronomie a Cestovní ruch. Oby tyto obory 

náleží do skupiny oborů 65 – Gastronomie, hotelnictví a turismus.  

Z celkového hodnocení je zřejmé, že testovaní žáci dosáhli vyšší úspěšnosti v Českém jazyce (79,8%) 

a  Anglickém jazyce (70,1%), nižší naopak v Matematice (33,5%). V rámci skupiny oborů 65 – 

Gastronomie, hotelnictví a turismus tak dosáhli percentilů 62 v Českém jazyce, 54 v matematice a 62 v 

Anglickém jazyce.   

Z  výsledků školy v rámci skupiny oborů 65 – Gastronomie, hotelnictví a turismus také 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 pouze 4. stupně, což znamená, že žáci školy 

v tomto předmětu doznali negativní změnu v přístupu ke studiu a vykazují nízké hodnoty relativního 

přírůstku ve srovnání se žáky, kteří měli při vstupním testování stejné výsledky jako oni. 

Porovnáme-li výsledky testování obou tetovaných oborů, v Českém a Anglickém jazyce vykazují 

výrazně lepší výsledky žáci oboru Cestovní ruch (percentily 62 v obou předmětech proti percentilům 

24 a 19). V Matematice naopak dosáhli vyššího percentilu žáci oboru Gastronomie (53 proti 33). 

Relativní přírůstky znalostí u jednotlivých oborů pak spadají u Cestovního ruchu do 2. stupně v Českém 

jazyce, 3. stupně v matematice a 4. stupně v Anglickém jazyce. U oboru Gastronomie to je 3. stupeň 

v Českém jazyce, 1. stupeň v Matematice a 3. stupeň v Anglickém jazyce. 

12.2. ROZVOJOVÝ PROGRAM EXCELENCE STŘEDNÍCH ŠKOL 

Ve školním roce 2017/2018 obhájila žákyně školy  3. místo v ústředním kole soutěže 

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

rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 

Excelence SŠ 2018, získala škola ve školním roce 2018/2019 finanční částku 8 635,-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.   

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 101 293,-

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 14 osob vykonalo úspěšně zkoušky z profesních kvalifikací Příprava 

minutek, Příprava teplých pokrmů, Příprava pokrmů studené kuchyně. 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, Karviné a Novém Jičíně realizovala Střední škola společného 

stravování ve školním roce 2018/2019 2 rekvalifikační kurzy. Jednalo se o kurzy Příprava pokrmů 

studené kuchyně a Příprava teplých pokrmů. Všechny tyto kurzy jsou navázány na Národní soustavu 

kvalifikací a byly koncipovány jako příprava na složení profesních kvalifikačních zkoušek.  Ze 17 

účastníků 11 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 II. 2018-1-CZ01-KA116-047207 programu EU Erasmus+ bylo 

realizováno 5 zahraniční pracovních stáží pro 30 žáků v délce tří týdnů až tří měsíců. 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.  

Na konci srpna 2018 absolvovali 2 žáci oboru Management v gastronomii a 2 absolventky oboru Služby 

cestovního ruchu tříměsíční pracovní odbornou stáž ve 4**** hotelu The Johnstown Estate v irském 

Dublinu.  V únoru 2019 vyjelo 6 žáků oboru Management v gastronomii a Služby cestovního ruchu na 

třítýdenní pracovní odbornou stáž do hotelů v anglickém Plymouth. V březnu 2019 se zúčastnilo 6 žáků 

z oboru Hotelový a restaurační provoz a Cukrář pracovní stáže ve Francii. V dubnu se absolvovalo 8 žáků 

z oboru Hotelový a restaurační provoz, Služby cestovního ruchu a Cukrář třítýdenní pracovní stáž 

v Quality Hotel & Lesuire Center nedaleko irského Corku a 6 žáků z oboru Služby cestovního ruchu 

a Hotelový a restaurační provoz absolvovalo stáž ve španělské Málaze. Stáží se zúčastnili také vždy 

2 pedagogové v pozici doprovodných osob (kromě tříměsíční stáže), kteří byli s žáky na stáži po celou 

dobu, ale v průběhu stáže se vzájemně vystřídali.   

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 2018 jsme zajistili pětitýdenní pracovní stáž programu 

Erasmus+ pro 11 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 2019 vyjeli na stáž v rámci nově schváleného projektu Erasmus+ Experience Europe 

4 absolventi školy na tříměsíční stáž v irském Dublinu.   

14.2. PROJEKTY OPERAČNÍHO PROGRAMU VĚDA VÝZKUM VZDĚLÁVÁNÍ 

V průběhu školního roku 2018/2019 škola pokračovala v realizaci 2 projektů 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 

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.  
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V září 2017 začala škola realizovat aktivity projektu Podpora kvality 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 probíhalo 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 1,0). Plnění aktivit projektu probíhalo dle plánu a bylo ukončeno 

31. 8. 2019. Všechny monitorovací indikátory byly naplněny. 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. 

V květnu  2019 škola obdržela rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace na projekt Podpora kvality 

vzdělávání v SŠSS II v rámci výzvy Šablony II. Realizace projektu bude zahájena 1. 9. 2019. Tentokrát se 

škola zaměřila na personální šablony (sociální pedagog, školní asistent, kariérový poradce) a projektové 

dny s odborníky z praxe.  
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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 2018/2019 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, 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. Spolupráci školy se zaměstnavateli koordinovala zástupkyně ředitelky pro praktické 

vyučování. 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. 

FIRMY SPOLUPRACUJÍCÍ PŘI ZAJIŠŤENÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ ŽÁKŮ 

POČET FIREM DLOUHODOBĚ SPOLUPRACUJÍCÍ FIRMY 

20 

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, Café Au Père Tranquille, 
Sanatoria Klimkovice, Cukrářství VIKI, K-Trio – restaurace, 
Seminární centrum Akademie 

17 

Cestovní kanceláře a cestovní agentury, ve kterých se 
uskutečňuje odborná praxe žáků oboru Cestovní ruch (CK 
Alb, CK Duha Tour, CK Gattom Tour, CK Maxner, CK Relax 
Adriatic, CK Victoria, CK Fischer, CK KM Travel, CK 
Kovotour Plus, CA Diana Tour s. r. o., Exim Tours a. s., 
Rekrea, CA Fox s. r. o., CA Maria Tour, DAEN, CK Valaška, 
Travel Family s. r. o.) 

9 

Ubytovacích zařízení, ve kterých probíhá odborná praxe 
žáků oboru Cestovní ruch (Sanatoria Klimkovice, CITY CITY 
Ostrava, Hotel Maria, BEST WESTERN Hotel Vista****, 
Stáj Newport z. s., Hotel Pod zeleným dubem, Isora, Hotel 
Jan Maria, AD Landek Hotel Centrum Hranice) 

3 

Kongresová a informační centra a další organizace – 
odborná praxe žáků oboru Cestovní ruch a Gastronomie 
(TJ Ostrava, MAKRO Cash & Carry Ostrava, Kulturní a 
informační centrum Klimkovice, Česko-japonské kulturní 
centrum, Letiště Leoše Janáčka Ostrava)                            

Tabulka 30 
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16. DALŠÍ INFORMACE 

16.1. OCENĚNÍ ŽÁKŮ ŠKOLY 

Žák  byl vybrán jako jeden z oceněných nejúspěšnějších žáků středních škol 

v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/2019 v kategorii JINÉ.  

16.2. ČINNOST METODIKŮ IKT 

Ve školním roce 2018/2019 byli na SŠSS pověřeni činností IKT metodiků dva učitelé, a to konkrétně 

, kteří v souladu s Nařízením vlády ze dne 7. srpna 2002 plnili 

úkoly vyplývající z plánu IKT metodika pro školní rok 2018/2019. 

Kromě úkolů stanovených v tomto plánu 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. 

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

2018/2019. 

IKT metodici vykonávali funkci administrátora školního informačního systému Škola online, systému 

Microsoft Office 365 a administrátora výukového portálu MOODLE. 

IKT metodici vytvořili další nové šablony dokumentů používaných ve škole, které jsou k dispozici pro 

všechny pedagogy školy pomocí informačního systému Škola online a programů MS Office. 

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

požadavku a potřeb nadřízených a kolegů ve škole. 

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

školou. U těchto soutěží IKT metodici zajišťovali organizační, technické a personální zajištění 

výpočetního střediska pro rozhodčí, soutěžící, jejich doprovod a pořadatele, foto a video dokumentaci, 

grafické práce, pozvánky, diplomy apod. 

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

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

IKT metodici rovněž poskytovali podporu při práci s výukovým software, s operačním systémem 

Windows a  kancelářským software Office všem kolegům, kterým byl instalován. 

IKT metodici v roli učitele sami pracovali s aktivním využíváním IKT a výukových programů 

v předmětech Informatika a Matematika. 

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

přílohu č. 2 této Výroční zprávy. 

16.3. ČINNOST KOORDINÁTORA EVVO 

Vykonáváním funkce koordinátorky EVVO byla pověřena . 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. 
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Komplexní a soustavné pojetí EVVO ve výuce bylo zajištěno začleněním ekologických aspektů do 

tematických plánů jednotlivých předmětů. Zejména se jednalo o Základy přírodních věd, Občanský 

základ, Technologie, Potraviny a výživa. Ve výuce byly zohledňovány ekologické aspekty, znalosti 

a dovednosti týkající se zákonitostí biosféry, vztahů člověka k životnímu prostředí, problémů životního 

prostředí z globálního i lokálního hlediska, možnosti i způsoby dosažení trvale udržitelného rozvoje. 

Cílem EVVO bylo rozvíjení schopnosti žáků uvažovat v souvislostech a vnímat interakci ekologických, 

ekonomických i sociálních aspektů. 

Ve školním roce 2018/19 byl realizován projekt Bylinková zahrada realizovaný v rámci výzvy dotačního 

programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2018/19 vyhlášené 

Krajským úřadem MSK. Další celoroční aktivitou byl projekt Mladí ladí D-DUR organizovaný Školou pro 

udržitelný život, střediskem ekologické výchovy SEVER a podpořený ERASMUS+. Oba projekty umožnily 

aktivní zapojení žáků do činností přispívajících k ochraně životního prostředí, podněcovaly aktivitu 

a tvořivost v oblasti vztahu člověka k okolnímu prostředí.  

Žáci byli vedeni k ochraně životního prostředí např. možností separovat odpad do sběrných nádob na 

plasty, papír a komunální odpad rozmístěných v prostorách školy, pravidelnými úklidy venkovního 

prostředí areálu školy a úpravou zasazené zeleně. 

Žáci se zapojili do akce Envofilm organizované Albrechtovou střední školou z Českého Těšína, 

výtvarných a fotografických soutěží. Koordinátorka zastupovala školu na Setkání koordinátorů EVVO 

v Ostravě a Celokrajské konferenci environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty na téma „Potraviny 

a péče o krajinu“, která se uskutečnila v Opavě na Masarykově střední škole zemědělské a VOŠ. 

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. 

16.4. 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  

 

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

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

práce a pro budování profesní kariéry. 

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

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

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

a ročníky. 

Také ve školním roce 2018/2019 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 2018/2019 se těchto besed zúčastnilo celkem 7 tříd budoucích 
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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. 

16.5. 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 2018. 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 2018/2019 jednak úkoly 

stanovené v plánu práce pro 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 realizovali opatření na podporu úspěšného zvládnutí vzdělávání a dosažení 

předpokládaného výstupu (výuční list, maturitní vysvědčení) žáky. Výsledky vzdělávání byly průběžně 

sledovány a vyhodnocovány. Velmi důležitou součástí pedagogické práce byla systematická podpora 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a motivace žáků k pravidelné docházce do školy. Žáci školy 

vykázali zlepšení ve výsledcích vzdělávání a u většiny oborů vzdělání stabilizaci nebo pokles 

předčasných odchodů ze vzdělávání. 

Vysoká míra pozornosti byla věnována rovněž nadaným žákům. Pedagogičtí pracovníci jim vytvářeli 

podmínky pro rozvoj a uplatnění nadání, zejména v rámci odborných soutěží. Žáci v průběhu školního 

roku dosáhli řady výborných výsledků. 

Škola nadále rozvíjela aktivity, díky kterým žáci a pedagogové mohou získávat zkušenosti v zahraničí. 

V průběhu školního roku tak mělo možnost vycestovat celkem 64 žáků a 10 pedagogů. 

Všichni pracovníci školy měli možnost zapojovat se do dalšího vzdělávání, včetně jazykového. Jazykové 

vzdělávání pedagogů, včetně podpory výuky metodou CLIL je pro školu prioritou, protože je jedním 

z předpokladů širšího zapojení pedagogů do projektových aktivit Erasmus+. 

Škola prohlubovala spolupráci se zaměstnavateli a profesními sdruženími, tradičně byl kladen důraz na 

úzké propojení teorie a praxe. 

Naplnění většiny vizí, které si škola pro uplynulý školní vytýčila, svědčí o tom, že pracovníci školy 

přistupovali k plnění svých povinností se zodpovědností a vysokým úsilím, za což jim náleží velké 

poděkování. 

Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou 14. 10. 2019. 

 

 

 

    

ředitelka školy 

 

 

 

V Ostravě-Hrabůvce 14. 10. 2019 
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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  

ANO Jiné – vzdělávání instruktorů odborného výcviku 
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18.2. PŘÍLOHA Č. 2 – TABULKA PROJEKTY 

 

PROJEKTY JIŽ V REALIZACI 

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 

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 

NOVĚ ZAHÁJENÉ PROJEKTY  

NÁZEV PROJEKTU Experience Europe 

OPERAČNÍ PROGRAM/ZDROJ FINANCOVÁNÍ Erasmus+  

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU 2019-1-CZ01-KA116-060816 

ROLE ŠKOLY V PROJEKTU příjemce 

ROZPOČET PROJEKTU 96. 138€ 

OBSAH/CÍLE PROJEKTU 

V rámci projektu absolvuje 20 žáků krátkodobé 
odborné pracovní stáže v podniku (hotel, restaurace, 
cestovní agentura) ve Francii, Itálii a Velké Británii, 4 
čerství absolventi absolvují tříměsíční stáž v irském 
hotelu a 4 vyučující odborných předmětů a 
odborného výcviku se zúčastní 2týdenní odborné 
pracovní stáže v restauraci s oceněním michelinské 
hvězdy v Německu. Účastníci projektu si prohloubí 
odborné praktické a teoretické dovednosti a 
inovativní postupy při přípravě pokrmů, seznámí se s 
trendy v evropské gastronomii a organizačními 
postupy v cestovním ruchu.  

OBDOBÍ REALIZACE  1. 6. 2019 – 30. 6. 2020 
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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 

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 2019 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
 

HRP4 12 11 5 8 8 3,84 

SCR4 18 16 12 16 15 3,44 

NS2 8 5 5 5 5 3,20 

DM3 9 7 5 6 6 3,50 

A
N

G
LI

C
K

Ý
 J

A
ZY

K
 HRP4 12 11 8 10 9 3,09 

SCR4 18 16 16 16 16 1,63 

NS2 8 5 5 5 5 2,20 

DM3 8 6 4 3 6 4,00 

N
ĚM

EC
K

Ý
 J

A
ZY

K
 HRP4 0 0 0 0 0 - 

SCR4 0 0 0 0 0 - 

NS2 0 0 0 0 0 - 

DM3 1 1 0 0 1 5,00 

M
A

TE
M

A
TI

K
A

 

HRP4 0 0 0 0 0 - 

SCR4 0 0 0 0 0 - 

NS2 0 0 0 0 0 - 

DM3 0 0 0 0 0 - 

P
R

O
FI

LO
V

Á
 

O
D

B
O

R
N

É 
P

Ř
ED

M
ĚT

Y
 

HRP4 12 11 0 0 11 2,36 

SCR4 18 16 0 0 16 2,44 

NS2 8 5 0 0 5 2,40 

DM3 9 7 0 0 7 2,17 

EK
O

N
O

M
IC

K
É 

P
Ř

ED
M

ĚT
Y

 

HRP4 12 11 0 0 9 2,64 

SCR4 18 16 0 0 16 2,19 

NS2 8 5 0 0 5 3,00 

DM3 9 7 0 0 6 3,50 
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VÝSLEDKY MZ V TERMÍNU JARO 2019 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/01 

Gastronomie 
12 11 5 8 8 3,84 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

18 16 12 16 15 3,44 

65-41-L/51 
Gastronomie 

17 12 10 11 11 3,35 

A
N

G
LI

C
K

Ý
 J

A
ZY

K
 65-41-L/01 

Gastronomie 
12 11 8 10 9 3,09 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

18 16 16 16 16 1,63 

65-41-L/51 
Gastronomie 

16 11 9 8 11 3,10 

N
ĚM

EC
K

Ý
 J

A
ZY

K
 65-41-L/01 

Gastronomie 
0 0 0 0 0 - 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

0 0 0 0 0 - 

65-41-L/51 
Gastronomie 

1 1 0 0 1 5,00 

M
A

TE
M

A
TI

K
A

 65-41-L/01 
Gastronomie 

0 0 0 0 0 - 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

0 0 0 0 0 - 

65-41-L/51 
Gastronomie 

0 0 0 0 0 - 

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) 

12 11 - - 11 2,36 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 
(písemná práce a 

obhajoba) 

18 16 - - 16 2,44 

65-41-L/51 
Gastronomie 
(písemná práce a 

obhajoba) 

17 12 - - 12 2,29 

EK
O

N
O

M
IC

K
É 

P
Ř

ED
M

ĚT
Y

 

65-41-L/01 
Gastronomie 

12 11 - - 9 2,64 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

18 16 - - 16 2,19 

65-41-L/51 
Gastronomie 

17 12 - - 11 3,25 
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VÝSLEDKY MZ V TERMÍNU JARO 2019 (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 0 0 0 - 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

1 1 0 0 1 5,00 

65-41-L/51 
Gastronomie 

8 7 0 0 1 4,85 

A
N

G
LI

C
K

Ý
 

JA
ZY

K
 

65-41-L/01 
Gastronomie 

0 0 0 0 0 - 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

1 1 0 0 1 4,00 

65-41-L/51 
Gastronomie 

2 2 0 0 1 4,50 

N
ĚM

EC
K

Ý
 

JA
ZY

K
 

65-41-L/01 
Gastronomie 

0 0 0 0 0 - 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

0 0 0 0 0 - 

65-41-L/51 
Gastronomie 

2 2 0 0 0 5,00 

M
A

TE
M

A
TI

K
A

 65-41-L/01 
Gastronomie 

0 0 0 0 0 - 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

1 1 0 0 0 5,00 

65-41-L/51 
Gastronomie 

2 2 0 0 0 5,00 

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 0 0 0 - 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

(písemná práce 
a obhajoba) 

1 1 0 0 1 4,00 

65-41-L/51 
Gastronomie 

(písemná práce 
a obhajoba) 

0 0 0 0 0 - 

EK
O

N
O

M
IC

K
É 

P
Ř

ED
M

ĚT
Y

 65-41-L/01 
Gastronomie 

0 0 0 0 0 - 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

0 0 0 0 0 - 

65-41-L/51 
Gastronomie 

1 0 0 0 0 4,00 
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VÝSLEDKY MZ V TERMÍNU PODZIM 2019 (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 
6 6 3 0 2 4,33 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

4 4 4 0 1 3,25 

65-41-L/51 
Gastronomie 

4 4 2 2 1 4,00 

A
N

G
LI

C
K

Ý
 

JA
ZY

K
 

65-41-L/01 
Gastronomie 

3 3 1 1 0 4,67 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

0 0 0 0 0 - 

65-41-L/51 
Gastronomie 

4 4 2 2 1 3,67 

N
ĚM

EC
K

Ý
 

JA
ZY

K
 

65-41-L/01 
Gastronomie 

0 0 0 0 0 - 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

0 0 0 0 0 - 

65-41-L/51 
Gastronomie 

0 0 0 0 0 - 

M
A

TE
M

A
TI

K
A

 65-41-L/01 
Gastronomie 

0 0 0 0 0 - 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

0 0 0 0 0 - 

65-41-L/51 
Gastronomie 

0 0 0 0 0 - 

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 0 0 0 - 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

(písemná práce 
a obhajoba) 

0 0 0 0 0 - 

65-41-L/51 
Gastronomie 

(praktická 
zkouška) 

2 1 0 0 1 2,00 

EK
O

N
O

M
IC

K
É 

P
Ř

ED
M

ĚT
Y

 65-41-L/01 
Gastronomie 

2 2 0 0 2 4,00 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

0 0 0 0 0 - 

65-41-L/51 
Gastronomie 

2 1 0 0 1 4,00 
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CELKOVÉ VÝSLEDKY MZ ZA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

OBOR TERMÍN 

JARNÍ TERMÍN PODZIMNÍ TERMÍN 

PROSPĚLO S 
VYZNAMENÁNÍM 

PROSPĚLO NEPROSPĚLO PRŮMĚR 
PROSPĚLO S 

VYZNAMENÁNÍM 
PROSPĚLO NEPROSPĚLO PRŮMĚR 

65-41-L/01 
GASTRONOMIE 

ŘÁDNÝ 2 3 6 2,89 - - - - 

OPRAVNÝ - - - - 0 2 4 3,46 

65-41-L/51 
GASTRONOMIE 

ŘÁDNÝ 1 8 4 2,96 - - - - 

OPRAVNÝ 0 1 9 3,45 0 3 1 3,56 

65-42-M/02 
CESTOVNÍ  
RUCH 

ŘÁDNÝ 3 9 4 2,42 - - - - 

OPRAVNÝ 0 1 1 4,25 0 4 0 2,69 
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18.4. PŘÍLOHA Č. 4 – ROZVOJOVÝ PROGRAM KVALITA 

 

3. 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 relativní přírůstek 

Český jazyk 79,8 22 62 2. stupeň 

Matematika  33,5 14 54 2. stupeň 

Jazyk anglický 70,1 21 62 4. 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 
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18.6. PŘÍLOHA Č. 6 – ZPRÁVA Z ČINNOSTI ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZA 
ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 
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ÚVOD  

Ve školním roce 2018/2019  pokračovalo v činnosti školní poradenské pracoviště (ŠPP), ve kterém 

působila výchovná poradkyně, školní metodička prevence, školní asistentka, sociální pedagožka, 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 a 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 ve znění účinném od 15. 

2. 2019. 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 č. 416/201 Sb., kterou se mění vyhláška 27/2016 Sb. ve znění 

účinném od 1. 1. 2018, o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve 

znění vyhlášky č. 270/2017 Sb. 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, soustředila se na posílení 
motivace žáků ke studiu a k dalšímu vzdělávání. V průběhu školního roku řídila výchovné komise, 
navrhovala výchovná opatření, poskytovala metodickou pomoc učitelům. Kromě toho spravovala 
agendu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a působila v pozici koordinátora inkluze. 

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. 

Poskytovala 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. 

Začátkem září 2018 byl zpracován Preventivní program školy, aktualizován Krizový plán školy 

a Dlouhodobá školní preventivní strategie. Při jejich tvorbě a realizaci se školní metodička řídila 

dokumenty a metodickými pokyny MŠMT z oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže. Při 
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preventivní činnosti ve škole uplatňovala aktuální strategie a metodické pokyny z oblasti prevence 

sociálně patologických jevů. 

Ve školním roce 2018/2019 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, snižování počtu žáků, kteří předčasně odcházejí z počátečního 

vzdělávání a také snižování výskytu projevů agresivního chování žáků ve škole. Součástí preventivního 

programu byly také pravidelné třídnické hodiny (1x měsíčně). Jedním z důležitých témat, kromě 

provozních záležitostí (omluvenky, výzdoba třídy, účast na mimoškolních aktivitách), byla práce 

s pravidly a řešení problémů třídy, vyjasňování pravidel chování, péče o individuální spokojenost žáků. 

Na úkolech ŠPP spojených s tvorbou pozitivního sociálního klimatu se aktivně podílel také Školní 

parlament sestavený z žáků, kteří byli transparentně ve svých třídách zvoleni a projevují svou snahu 

zvýšit kvalitu života na škole neformálně a s osobním nasazením.    

Školní kariérová poradkyně pomáhala žákům při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze, 

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 

potřebami a žákům ohroženým 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 
i ostatním členům ŠPP. 
 
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 
během vzdělávání, byli ujištěni o případné pomoci školy rodičům. Spolupráce zákonných zástupců 
a školy byla rozvíjena kromě individuálních konzultací a pohovorů se členy školního poradenského 
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) 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 
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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. Dále lze konstatovat, že přibývají žáci s diagnostikovanými psychickými obtížemi, kteří však 
odmítají nastavenou medikaci a to se negativně projevuje na jejich chování.    

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. Třídní učitelé označili 297 žáků (stav k 30. 

5. 2019 činil 226 žáků). Následně bylo vybráno vedením školy a pracovníky ŠPP celkem 46 žáků. Tito 

žáci byli sledováni a byla jim poskytnuta přímá podpora ve formě individualizované výuky a přiznáno 

podpůrné 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 či mohli docházet za 

určeným učitelem odborného výcviku do reálného provozu. Zároveň jim bylo nabídnuto vzdělávání 

v kroužku Čtenářské gramotnosti a kroužku Finanční gramotnosti. 

KONZULTAČNÍ A METODICKÁ ČINNOST, POHOVORY, VÝCHOVNÉ KOMISE 

Ve školním roce 2018/2019 byly vedeny pracovníky školního poradenského pracoviště pohovory se 

žáky a jejich zákonnými zástupci nebo probíhaly individuální konzultace. Škála důvodů byla různorodá. 

Školní psycholožka 

V tomto školním roce se psycholožka více zapojila již na počátku září do adaptačních aktivit s cílem 

usnadnit žákům adaptaci na nové prostředí a nový kolektiv. Školní psycholožka sestavila pro účastníky 

adaptačních aktivit ucelený odpolední program s názvem Zrození nového kmene – hra o Petřkovickou 

Venuši, kterého se zúčastnilo dle harmonogramu celkem 7 tříd (147 žáků) se svými třídními učiteli. Již 

během aktivit se ukázalo (a průběh školního roku potvrdil), se kterými třídami či jednotlivci bude 

spolupráce problematická. 

Pro práci školní psycholožky 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. Vedení školy podporuje spolupráci mezi pracovníky ŠPP, třídními 

učiteli a učiteli odborného výcviku a kvartálně umožňuje formální setkání aktérů výchovně 

vzdělávacího procesu před pedagogickou radou.  
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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 učitelů k lehkému posunu došlo, i když 

zásadní změna následovala spíše až po odchodu nejproblematičtějších jedinců. 

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

o konzultaci požádalo 11 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 36 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 tak 

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 5. 

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 2018/2019 řešila 42 případů špatných vztahů mezi žáky, 2 případy, kdy spolužáci 
ostrakizovali ostatní žáky a 8 případů opakovaného záměrného psychického ubližování, z toho bylo 5 
případů, kdy byl k ubližování zneužit elektronický prostředek. Nejčastěji byly řešeny závažné přestupky 
proti školnímu řádu, cca 116 případů a 18 případů slovních útoků na pracovníky školy. Nevhodné 
sexuální chování řešila školní metodička 1x, 4x poruchy příjmu potravy. V průběhu školního roku se 
vyskytlo 228 případů užívání tabákových výrobků mezi žáky, 2 případy užití alkoholu a 9 případů užití 
konopných látek. Případy sebepoškozování a autoagrese byly řešeny 3x, vandalismus také 3x. 
Nejpočetnějším projevem rizikového chování bylo již tradičně záškoláctví u 246 žáků včetně skrytého 
záškoláctví s vědomím rodičů. 
 
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 24 žáky, s některými opakovaně.  U 25 žáků 

škola zahájila správní řízení ve věci podmíněného vyloučení nebo vyloučení žáka 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 2 žáky více). Tato oscilace však nevypovídá o zlepšení či zhoršení chování a 
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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 pro daného žáka 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, 

 nevhodné chování a vulgární vyjadřování ve škole či 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, 

 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 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. 

Tento postup se osvědčil, počet výchovných komisí se snížil díky zpracovaným IVýP, ale navýšila se síla 

navrhovaných výchovných opatření. 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.   
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Školní asistentka 

V průběhu roku spolupracovala jak s třídními učiteli, tak se samotnými žáky. Na základě podkladů 

učitelů zpracovávala zprávy o žácích pro OSPOD, Policii ČR apod., celkem 54 zpráv (OSPOD 30 zpráv, 

Policie ČR 11 zpráv, soudy 10 zpráv, dotazníky pro Probační a mediační službu ČR celkem 3). 

Dočasně bylo vyloučeno z vyučovací hodiny a umístěno v místnosti školní asistentky celkem 21 žáků 
(zklidnění žáka, kontaktování rodičů, vedení školy, zápis, projednání s třídním učitelem apod.), kteří 
pracovali a plnili úkoly pod dohledem školní asistentky. 15 žákům poskytla v nepřítomnosti školní 
psycholožky krizovou intervenci, když se u nich v průběhu vyučování vyskytly psychické problémy 
(deprese, pláč, smutek, nejistota, rozchod s partnerem, úmrtí v rodině apod.) a žák měl obtíže setrvat 
ve výuce. 11 žákům poskytla pomoc při zdravotních problémech (tetanické záchvaty, nevolnost, 
krvácení z nosu, křeče, drobné pracovní úrazy). 

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. 

Podle potřeby poskytovala různé druhy nepedagogické podpory vzdělávání žákům s odlišnými 

kulturními a životními podmínkami, žákům cizincům apod. Pomáhala při překonávání bariér mezi 

školou a rodinou vyplývajících z odlišných podmínek nebo z odlišného kulturního prostředí žáka 

(poskytování informací o různých organizacích a zařízeních, sociálních dávkách, jak řešit oddlužení, 

potřebu bydlení). Při své činnosti kontaktovala např. Středisko výchovné péče Ostrava-Koblov, META 

o.p.s. tlumočnické a překladatelské služby pro žáky cizince, Společně - Jekhetane. 

Sociální pedagožka 

Zajišťovala a prováděla sociálně výchovnou prevenci negativních jevů a sociální práci s žáky či osobami 

ohroženými sociálním vyloučením. Konkrétně pomáhala žákům jednat v jejich sociálních záležitostech 

(vyřizování sirotčího důchodu, zajišťování bydlení, vyřizování přídavků na dítě, atd.), v jejich osobních 

a rodinných problémech (změna poměrů – svěření dítěte do péče). 

Činnost byla zaměřena především na snížení absencí. Dle požadavku UOV a UTV  jednak telefonické 

ověřování absencí jak u žáků, tak u zákonných zástupců. Dále prováděla šetření přímo v rodinách 

u žáků, kteří nedokládali důvody své absence. Spolupracovala s OSPOD, zejména předávala informace 

o absencích žáků a dalších jevech, které by mohly mít negativní vliv na počáteční vzdělávání, 

spolupracovala s kurátory pro mládež. Oznamovala na Policii České republiky podezření z distribuce 

návykové látky či prolomení facebookových profilů. Spolupracovala s neziskovou organizací na 

projektu Integrace do společnosti, Zajišťovala realizaci studie ESPAD. Zprostředkovala informací všem 

žákům školy o vyhlášeném projektu Mládež kraji, poté s žáky, kteří projevili zájem o účast v projektu, 

pomáhala se sestavením nápadu a jeho následnou registrací. 

Dále se aktivně podílela na podpoře vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků. Poskytovala pomoc 

učitelům teoretické výuky a učitelům odborného výcviku při sestavování IVýP, posléze organizovala 

setkání zákonných zástupců, učitelů a ohroženého žáka. V jednom případě spolupracovala na tvorbě 

IVýP pro žáka s odlišným mateřským jazykem, poté organizace setkání se zákonným zástupcem, 

tlumočnicí, výchovnou poradkyní a třídní učitelkou. Poskytovala individuální doučování během 

prázdnin (1 žák s odlišným mateřským jazykem – příprava na zkoušku z předmětu Technologie a AJ; 4 

žáci I. ročníku oboru Kuchař – číšník – příprava na opravný termín z AJ; 1 žák dálkové formy studia 
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oboru Kuchař – číšník – příprava na opravný termín z AJ; 1 žák denní formy studia – příprava na zkoušku 

z českého jazyka v náhradním termínu. 

V měsíci září zprostředkovala veškeré dostupné informace s obrazovou dokumentací všem žákům 

školy při výskytu nové návykové látky. Informace o nebezpečí nové chemické drogy byly zveřejněny 

také na FB školy.  

Prováděla monitoring chování žáků v těch třídách, kde docházelo opakovaně k nekázni, vyrušování 

a používání mobilních telefonů ve výuce. Monitoring byl prováděn i na pracovištích odborného výcviku. 

Celkem vedla pohovory a konzultace s 92 žáky. 

Školní kariérová poradkyně 

Kariérovému poradenství byla věnována pozornost i v tomto školním roce. 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, Kypr), kterou jim škola zprostředkovala. 

V maturitních ročnících proběhly informační návštěvy, na kterých kariérová poradkyně předávala 

informace k možnému dalšímu vzdělávání, včetně nabídky pomoci při vyplňování přihlášek na různé 

typy studia. Taktéž zajistila prezentace různých VOŠ a VŠ, např. proběhly prezentace Vyšší odborné 

školy sociálně právní z Prahy, GOODWILLu - vyšší odborné školy z Frýdku-Místku (se specializací na 

obory cestovního ruchu), prezentace Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity apod.  

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

Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu v Ostravě, stejně tak i o studium na Ostravské 

univerzitě. Žáci si nakonec většinou vybírali obory příbuzné s oborem v počátečním vzdělávání 

(cestovní ruch a turismus, ekonomie).  

Téměř tři desítky individuálních konzultací vedla kariérová poradkyně se žáky v průběhu tohoto 

školního roku. K nejčastějším důvodům individuálních konzultací žáků se školním kariérovým 

poradcem jsou problémy v praktické výuce žáků. Často dochází k nárůstu absence žáků, která má 

mnoho příčin. Žáci nezvládají pracovní tempo, mají problémy s kmenovými zaměstnanci pracovišť, 

někteří zjistí, že problémem je samotný kontakt se zákazníky, v neposlední řadě ke všem těmto obtížím 

přispívá i nedostatečná komunikace ze strany žáka se svým učitelem odborného výcviku. Pochopitelně 

důležitou roli hraje pracovní prostředí pracoviště a dojíždění na určené místo vykonávané praxe. Často 

problémy žáků souvisí se sociální nevyzrálostí žáků. 

Velmi časté jsou v posledních dvou letech přestupy žáků 3. ročníků na dálkovou formu studia. Některé 

k tomu vede zhoršená finanční situace v rodině, jiné pouhý pocit, že školní praxe jim již nemá co 

nabídnout a lákavější je stejná práce za mnohem větší odměnu v podobě stálého měsíčního příjmu.   

V malých skupinách žáků 3. ročníků byl prováděn průzkum, zda žáci dokáží napsat svůj 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 v gastronomických zařízeních. Diskutovalo se o dalších 

tématech, např.: jak je ceněna práce v gastronomii ve srovnání s jinými oblastmi na pracovním trhu, 
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jaké jsou jejich životní náklady v rodině a jaké budou, osamostatní-li se po absolvování svého 

vzdělávání, dále žáky zajímalo, zda je možné pokračování ve studiu dálkovou formou, podmínky přijetí 

na dálkové studium, legislativní opatření statusu studenta, brigádnická činnost, apod. 

Školní kariérová poradkyně se s výchovnou poradkyní/koordinátorkou inkluze podílela na přípravě 

Klubů pro rodiče, které měly souvislost s kariérovou dráhou či absolutoriem. Byly realizovány kluby 

s názvem „Jak usnadnit cestu k získání odborné kvalifikace?“, „Jak se připravit na jednání s budoucím 

zaměstnavatelem?“ „Moje dítě nezvládlo absolventský ročník. Co dál?“. Hosty klubů byli odborníci 

z praxe, případně úspěšní absolventi v roli odborných konzultantů, kteří přijali pozvání realizátorů.  

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 městských 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. Nově jsme využili tlumočnické služby obecně prospěšné 

společnosti META. 

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, multimédií a 

nebezpečí sociálních sítí. Vyučující ve výuce využívali tradiční metody práce, ale i zážitkové formy výuky 

nebo interaktivní skupinové diskuse. Níže uvádíme témata, do kterých lze začlenit primární prevenci. 

 Sebepoznání a sebevýchova     1. ročník, OZ, KS 
 Vliv prostředí na člověka     1. ročník, OZ, SVZ,  KS, D 
 Člověk a péče o zdraví      1. ročník, OZ, SVZ, TV 
 První pomoc       1. - 4. ročník TV 
 Mezilidské vztahy, způsoby komunikace    1., 2. ročník, OZ, SV, KS 
 Závislosti a jejich vliv na destrukci osobnosti   1. ročník, OZ, SV, KS, PV 
 Projevy rasizmu a xenofobie, politické ideologie  1., 2. roč. OZ, SVZ, D, JČ 
 Kriminalita a pozitivní využití volného času               1., 2. ročník OZ, SVZ, AVČ  
 Trestní právo a zodpovědnost mladistvých   1., 3. 4. ročník, Ek, OZ 
 Potřeby a jejich uspokojování, sociální status   1., 2. ročník KS, EK   
 Techniky asertivního jednání                 1. ročník, KS, OZ, SZV 
 Příprava na povolání, kvalifikace a rekvalifikace   2., 3 ročník, Ek, D, SVZ, OZ  
 Kultura národů                    1., 2. ročník OZ, DK,  
 Způsoby relaxace      1., 2., 3., 4. ročník,  KS, TV 
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Vyučující aktivně zařadili problematiku rizikového chování do svých vyučovacích předmětů a 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. 

Tematika primární prevence se také objevovala v náplni Klubů pro rodiče, na které byli zváni i žáci, 
např. „Proč nejsem jako modelka?“, „Prevence rizikového chování mládeže“, „Proč je důležitá 
pravidelná docházka do vyučování?“, „Gambling a netolismus“. 

PÉČE O ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 

Ve školním roce 2018/2019 byla v souvislosti s novelou školského zákona a příslušnými vyhláškami 

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

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

akčního plánu, který byl na konci školního roku vyhodnocen s pozitivním výsledkem. 

Pracovníci školního poradenského pracoviště, třídní učitelé i vyučující konkrétních předmětů se při 

poskytování péče žákům se SVP řídí pokyny ředitelky školy, které vychází 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 7 žáků s přiznanými 

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

podpůrná opatření v 1. stupni. 12 žáků bylo na základě doporučení ŠPZ zařazeno do 2. stupně 

podpůrných opatření (jedné žákyni byl zpracován na základě doporučení ŠPZ  Individuální výukový 

plán). Péče o tyto žáky byla průběžně 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 46 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 výchovná 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. Přesto mnoho těchto žáků předčasně opustilo vzdělávací systém, o 

doučování nejevili velký zájem. Ke dni 31. 3. bylo evidováno 32 žáků s potřebou podpůrných opatření 

v 1. stupni z důvodu odlišných kulturních a socioekonomických podmínek.  
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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 2018/2019 byl seznam žáků včetně doporučených postupů 

aktualizován dle potřeby. Byly také průběžně zpracovávány Zprávy SŠ o žákovi, který zažádal sám nebo 

v zastoupení svého zákonného zástupce o vyšetření na některém ze ŠPZ.   

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 sestavovali 

IVýP. Úspěšnost přijatých opatření je uvedena v následujících tabulkách. Podporu obdrželi žáci napříč 

ročníky, tedy i žáci posledního ročníku 

Plán pedagogické podpory: celkem 11 žáků 

zlepšení 8 žáků 72,7 % 

zhoršení 0 0 % 

stagnace 4 žáci 27,3 % 

 

Individuální výchovný program: celkem 47 žáků 

zlepšení 21 žáků 44,8% 

zhoršení 2 žáci 4,2 % 

stagnace/dosud neukončeno 23/1 žák 48,9/2,1 % 

 

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. 

 Adaptační aktivity, Zrození nového kmene – hra o Petřkovickou venuši LT-ST: K1, Č1, KČ1A, 
KČ1B, CU1, HRP1, SCR1,  

 příprava organizace a vedení akce, 4. 9. - 12. 9. 2018  

 Týden pro inkluzi – škola se zapojila do akce organizované o. p. s. Rytmus – od klienta 
k občanovi, která podporuje lidi se zdravotním postižení v aktivním začleňování do života. 
V hodinách SVZ a OZ mohli žáci diskutovat o podmínkách, které mají v ČR lidé s postižením, 
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jako evokace k tématu posloužily sociální psychohry Transplantační komise a Sedm hendikepů. 
Aktivity byly realizovány ve třídách SCR3, SCR4, KČ1B, NS2 a NS1; realizovala , 
22. – 28. 10. 2018 

 Povídání o pižďuších – připomínka výročí úmrtí prvního českého prezidenta Václava Havla, 
který byl bojovníkem za svobodu, demokracii a lidská práva. V hodině SVZ si žáci HRP3 
přečetli Havlovy texty, 18. 12. 2018 realizovala  

 Dne 31. 1. 2019 - Beseda o bezpečném chování nejen na sociálních sítích. Policisté Obvodního 
oddělení Policie České republiky na ul. Masné v Ostravě nejprve seznámili žáky s pojmy 
„kyberšikana“, „kybergrooming“, „dezinformační weby“, „phishing“ atd. Poté žáky varovali 
před nebezpečím, které je může potkat na sociálních sítích. Například tzv. kybergrooming 
(chování uživatelů internetových komunikačních prostředků - chat, Skype, Viber, Messenger, 
kteří tyto prostředky využívají k navázání důvěrných vztahů se svými oběťmi. Po navázání 
důvěrného vztahu „groomer“ vyzve svou oběť k reálnému setkání, jehož cílem je sexuální nebo 
jiné zneužití důvěry vybrané osoby, případně manipulace vedoucí k extremistickým projevům 
a šíření nenávisti. V neposlední řadě policisté referovali o trestní odpovědnosti mladistvých. 
Vzhledem k tomu, že policisté slouží na OOP ČR na ul. Masné v centru Ostravy, seznámili žáky 
s tím, co je může potkat při návštěvě „Stodolní“ (návykové látky, podávání alkoholických 
nápojů mladistvým, odcizení věcí, resp. mobilních telefonů atd.). Při setkání se žáci dozvěděli 
mnoho dalších zajímavých a důležitých informací, například jakou „sílu“ má tzv. publikum, 
které je svědkem ať již šikany nebo kyberšikany. Pomoci oběti nebo někomu dané jednání 
nahlásit je očekávaná reakce právě publika, svědků jednání, kdy někdo někomu ubližuje. 
Policisté vysvětlili žákům, jak je důležité si chránit heslo svého emailu, hesla k sociálním sítím 
(Facebook, Instagram), hesla ke komunikačním sítím. „Nejbezpečnější“ úschovna hesel 
a přístupů je v naší hlavě. I to nejkvalitnější heslo bude bezcenné, pokud jej nezabezpečíme. 
Důležité je po opuštění počítače jej uzamknout, či se odhlásit ze systému. Žáci byli poučeni, co 
to je bezpečné heslo, jaké si vytvořit heslo, aby bylo co nejméně snadné jej prolomit, jaké jsou 
nevhodné volby hesla, jak hesla uchovávat a chránit. Policisté také důrazně varovali před 
neuváženým zveřejňováním citlivých informací o své osobě (sdílení aktuálních poloh na 
Facebooku, zpřístupnění svých kontaktních údajů na Facebooku atd.), neboť z mnohých 
„nevinných“ sdílených informací mohou být dohledatelní a identifikováni v reálném světě. 
Policisté nezapomněli žákům vysvětlit, jak postupovat v případě, že se stanou obětí 
kyberšikany, či obětí protiprávního jednání na ul. Stodolní. Předali jim preventivní rady 
a důležitá doporučení. V závěru besedy proběhla diskuze v příjemné atmosféře, žáci se zapojili 
se svými konkrétními dotazy, které jim byly zodpovězeny, poté si prohlédli policejní výstroj a 
výzbroj. Třída Č1, iniciovala  

 Dne 15. 2. 2019 a 22. 2. 2019 od 8:00 hodin do 14:00 hodin se na sále č. 118 v budově školy 
konala beseda s Městskou policií Ostrava. Preventivní program s názvem Nebudu překvapen! 
je nová aktivita Městské policie Ostrava, cílem této aktivity je prohloubit u žáků středních škol 
právní vědomí užitečné pro všední život, seznámit je s důsledky protiprávního jednání 
a připravit je na rizikové situace, se kterými se mohou v životě setkat. Pro žáky byla připravena 
teoretická a praktická část. Teoretická část proběhla v neformální atmosféře, strážníci z úseku 
Prevence a propagace předávali rady a zkušenosti důležité pro zvýšení bezpečí a žáci se mohli 
zeptat na vše, co je zajímá. Poté proběhla praktická část, kdy si žáci vyzkoušeli pod vedením 
lektora základní prvky sebeobrany. Lektorem byl instruktor ostravské Městské policie. Celá 
aktivita byla koncipována na 6 vyučovacích hodin (4 hodiny teorie, 2 hodiny praxe); třídy KČ3, 
CU3, Č3 a K3, zorganizovala  

 Pro podporu soudržnosti žáků se školou byla v prosinci 2018 uspořádána akce Vánoce na 
Krakovské (pro sudý i lichý týden)  a v únoru 2018 zorganizován školní Den sv. Valentýna. Obě 
akce připravil Školní parlament a zapojili se i učitelé. Žáci si vyzdobili kmenové učebny 
a navzájem si posílali vzkazy, součástí i byl i vánoční/růžový  dress code. Poté byla vyhlášena 
nejoriginálněji vyzdobená třída. Aktivity ŠP koordinovala  
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 V týdnu od 3. do 11. 4. 2018 návštěva Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů 
o lidských právech „Jeden svět na školách“, na festivalu vidělo 6 tříd celkem 2 filmy: Reds, do 
toho! (sexuální násilí páchané na mladých ženách, přičemž společnost jednání agresorů jen 
přehlíží, protože se jedná o sportovce), FollowMe (podvodný a lživý svět influencerů 
a followerů); organizačně zajistila  

 Dne 5. 6. a 12. 6. 2019 - přednáška na téma Termické úrazy - popáleniny (pyrotechnika, 
opařeniny, omrzliny, první pomoc – modelové situace) 
Přednášející PhDr. Pavlína Blahutová, pedagožka Ostravské univerzity, Katedra intenzívní 

medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů (Lékařská fakulta) a vrchní sestra Kliniky 

popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice; účast: KČ2A, KČ2B, HRP2, 

K2, Č2, CU2, zorganizovala  

 Dne 20. 6. 2019 od 09:00 hodin do 16:30 hodin – akce Statutárního města Ostrava Lidé lidem 
- přehlídka sociálních služeb a souvisejících aktivit, Komenského sady Ostrava, účast: K1, Č1, 
KČ2A, KČ2B, CU1, SCR2, zorganizovala  

 Pohyb ano, nuda ne! Průběžné sportovní aktivity po celý školní rok, mezitřídní turnaje 
(nohejbal, florbal, malá kopaná, badminton aj.), organizuje  

 
ZÁVĚR 

Děkujeme vedení školy za to, že oceňuje naši práci a podporuje nás v aktivitách, které souvisí 

s činnostmi poradenského pracoviště na škole. V následujícím školním roce připravujeme v činnosti 

ŠPP změny, které se budou týkat řízení ŠPP (rozdělení kompetencí) a četnosti pracovních schůzek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě-Hrabůvce dne 4. 9. 2019 

 

Zpracovala:   
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18.7. PŘÍLOHA Č. 7 – ZPRÁVA O ČINNOSTI METODIKŮ IKT ZA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

 

 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI METODIKŮ IKT 

                                               ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

78 
 

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 2018/2019 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. 

IKT metodik vykonával administrátora výukového portálu MOODLE. 

IKT metodik vykonával administrátora systému Microsoft Office 365 pro žáky, vyučující 
a zaměstnance školy. 

IKT metodici vykonávali administrátora školního informačního systému ŠkolaOnline. 

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.  

IKT metodici mají ve svých kabinetech k dispozici PC s LCD monitory, notebooky, 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 2018/2019 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 učebna č. 202 monochromatickou laserovou tiskárnou.  Čtvrtá učebna 

č. 212 byla ve školním roce 2018/2019 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 

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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monitory, 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 2018/2019 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 

PC 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 – č. 118, č. 102, č. 032, č. 232, č. 249 a č. 253 

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 jsou další tři multimediální učebny: odborných předmětů č. 249, matematiky č. 

232 a společenskovědní č. 253. Jsou vybaveny zesilovačem s reproduktory, notebookem či PC s OS 

Windows 10, MS Office 2016 a dalším potřebným software, s připojením k internetu, projektorem se 

stropní montáží a bílou tabulí. Tyto učebny umožňují 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 IKT metodiků s učiteli 

 Poskytování odborné konzultace učitelům a podpora v oblasti IKT, zvláště při práci s programy 
MS Office a školním informačním systémem ŠkolaOnLine. 

 Pomoc při efektivním využívání IKT v jejich kabinetech, v čtyřech učebnách výpočetní techniky, 
ve třech jazykových učebnách, v pěti 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. 
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 Nadále probíhaly konzultace učitelů pro zdokonalování IKT dovedností, probíhaly konzultace 
pro pedagogy - vyhledávání na Internetu a další problémy při práci s IKT. 

 Pomoc pedagogům při řešení jejich konkrétních úkolů, vyplývajících z jejich funkcí, s cílem 
naučit je používat ve větší míře IKT pro urychlení a usnadnění jejich práce. 

 Probíhalo zavádění využití  IKT ve výuce, což umožnilo účinnější zvládnutí většího objemu výuky 
za kratší čas, jednalo se především o předměty Informatika, Cestovní ruch, Matematika, 
Dějepis, Výuka psaní na klávesnici a další výukové předměty, zvláště pak Anglický 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 školního informačního systému ŠkolaOnLine. 

4. Další aktivity IKT metodiků 

 Vykonávání práce administrátora školního informačního systému ŠkolaOnLine 

 Vykonávání práce administrátora systému Microsoft Office 365 pro žáky, vyučující a 
zaměstnance. 

 Vykonávání práce administrátora výukového portálu MOODLE. 

 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. 

 CD-ROM s prezentací naší školy - pravidelně využíván Mgr. Pavlem Viskupem vytvořený CD-
ROM a DVD-video s prezentací naší školy na akcích typu: Dny otevřených dveří, Student a 
středoškolák, při návštěvách partnerských škol z EU, atd. 

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

 Festival chutí Ostrava - 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 Číšnický pětiboj - grafické práce, pozvánky, diplomy apod., organizační, technické 
a  personální zajištění výpočetního střediska pro rozhodčí, soutěžící, jejich doprovod a 
pořadatele. Organizační, technické a personální zajištění audio-video projekce i záznamu. 

 Soutěž Školní jídelna zdravě a chutně průvodce - grafické práce, pozvánky, diplomy apod., 
organizační, technické a personální zajištění výpočetního střediska pro rozhodčí, soutěžící, 
jejich doprovod a pořadatele. Organizační, technické a personální zajištění audio-video 
projekce i záznamu. 

 Den otevřených dveří SŠSS - technické a personální zajištění audio-video projekce. 

 Poskytování konzultací žákům a pomoc při řešení jejich konkrétních úkolů, při zpracování 
referátů, odborných písemných prací k závěrečným a maturitním zkouškám, soutěžím apod. 

 Zajišťování používání veškerého dostupného programového vybavení pro žáky v rámci výuky 
a přípravy na výuku, s možností tisku na černobílé laserové tiskárně. 

 Správcovství učeben výpočetní techniky, v roli učitele výuka s aktivním využíváním IKT 
předmětům Informatika a Matematika. Každodenní práce při výuce s Digitálními učebními 
materiály, vytvořenými učiteli v rámci projektu INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY na SŠSS — 
PROJEKT ŠABLONY, č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0821. 

 Praktické využívání dalších programů, např. Vision - software pro řízení výuky v počítačové 
učebně. 

http://papu.ssss.cz/esf_sablony/index.htm
http://papu.ssss.cz/esf_sablony/index.htm
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 V průběhu celého školního roku IKT metodici aktivně pomáhali všem kolegům s prací na novém 
školním informačním systému ŠkolaOnLine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
V Ostravě-Hrabůvce 30. 8. 2019 
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18.8. PŘÍLOHA Č. 8 – ZPRÁVA O ČINNOSTI KOORDINÁTORA ENVIRONMENTÁLNÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI KOORDINÁTORA EVVO 

                                               ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 
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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. 

V rámci environmentální výchovy, vzdělání a osvěty byly v jednotlivých vyučovacích předmětech 
zohledňovány ekologické aspekty, a to začleňováním do tematických plánů. Tímto jsme zajišťovali 
soustavné a komplexní pojetí EVVO ve výuce. Žáci byli vedeni ke kladnému vztahu k životnímu 
prostředí, vytváření hierarchie životních hodnot, odpovědnosti za své jednání, ohleduplnosti 
a spolupráci v mezilidských vztazích. Environmentální výchova byla úzce spjata se sociální, 
ekonomickou a kulturní oblastí a vedla k pochopení zákonitostí, které tato vzájemná vazba vytváří. 

Cíle environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

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

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

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

 předávání soustavy znalostí a dovedností týkajících se zákonitostí biosféry, vztahů člověka 
a životního prostředí, 

 seznamování s problémy životního prostředí z globálního i lokálního hlediska a s možnostmi 
dosažení trvale udržitelného rozvoje, 

 působení na utváření hierarchie životních hodnot a celkového životního stylu,  

 rozvíjení kontaktů školy s organizacemi zaměřenými na zvyšování úrovně komplexní ekologické 
výchovy. 

Aktivity, které proběhly v průběhu školního roku 

Tváře životního prostředí je projekt, kterým se Střední škola společného stravování Ostrava – Hrabůvka, 
přísp. org. zapojuje do celonárodní akce 72 hodin pro lidi, přírodu a místo, kde žiješ. Svými aktivitami 
jsme přispěli ke zlepšení stavu životního prostředí v areálu školy a jeho blízkém okolí. 

Dne 10. 10. se do aktivit v rámci projektu zapojily třídy CU3, CU1, HRP2 a HRP3. Během těchto dnů 
byly realizovány tyto aktivity: 

- úprava a péče o zeleň vedle budovy školy a v areálu školy, 
- úklid areálu školy a blízkého okolí od odpadků, 
- vyčištění chodníků od plevelných rostlin. 

Žáci se v rámci hodiny Základy přírodních věd zapojily do jednotlivých činností společně s vyučující 
Kateřinou Salamonovou, seznámili se se zasazenými druhy dřevin, vyžínali trávu kolem nižších keřů. 
Celý areál školy a její blízké okolí žáci vyčistili od vyhozených odpadků.  
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Dva dny s Envofilmem – tak by se daly pojmenovat dny, během kterých se třídy HRP2 a HRP1 
účastnily promítání filmů festivalu. 18. 10. žáci druhého ročníku vyjeli do Českého Těšína, aby se 
zúčastnili slavnostního vyhodnocení 3. ročníku festivalu ekologických filmů žáků a studentů Moravy a 
Slezska s mezinárodní účastí ENVOFILM 2018 s podporou zřizovatele MSK a pod záštitou hned dvou 
ministerstev – MŠMT, MŽP, a navíc s osobním přispěním náměstka hejtmana pro oblast školství –  

 Tento festival pořádala Albrechtova střední škola z Českého Těšína. 
Navazuje tak na ostravský Ekofilm, který se zrodil už v roce 1974. Nebyly zde však promítány filmy 
profesionálních filmařů, ale filmy žáků a studentů ZŠ, SŠ, VŠ. I žáci naší školy se svým filmem „Nekuř“ 
přihlásili do této akce a byli nominování v kategorii amatérské poroty mezi tři nejlepší filmy. Přestože 
HRPáci nevyhráli, den v Českém Těšíně si ve filmové atmosféře užili.  

 

             

 

19. 10. se již nejelo tak daleko, třída HRP1 navštívila s Envofilmem Ostravské muzeum. Žákům 
byly promítnuty filmy ze všech kategorií, nominované i ty vítězné. Přestože žáci HRP1 nebyli členové 
oficiální poroty, k promítaným filmům přistoupili zodpovědně – shlédli, zhodnotili a uvědomili si nejen 
význam životního prostředí pro život nás všech, ale také to, že i jedinec nebo skupinka dětí může vyslovit 
svůj názor a oslovit jim velkou řadu lidí. 

V letošním školním roce se žáci naší školy zapojili do projektu Mladí ladí D-Dur realizovaného 
z programu Školy pro udržitelný život. Cílem projektu bylo podpořit školní kolektivy v aktivitách 
přispívajících ke zlepšení životního prostředí a kvality života ve svém okolí. Do programu Mladí ladí D-
DUR, podpořeného také z programu Erasmus+, se zapojili žáci 1. ročníku učebního oboru Cukrář. 
V rámci projektu byla realizována řada aktivit, např:  

 realizace třídenního pobytu v Horním Maršově, 
 vytvoření vize obce, 
 realizací praktického místního projektu.  

               

Na základě dílčích aktivit byl realizován miniprojekt Rozcestník, jehož umístění bylo zvoleno na ulici 
Horní v blízkosti tramvajové zastávky J. Kotase. Rozcestník informuje o pěti významných subjektech 
v této lokalitě tj. Poliklinika, KZ K-Trio, Finanční úřad, Areál Bělský les a Střední škola společného 
stravování Ostrava – Hrabůvka, přísp. org. S realizací projektu nám velice pomohli zástupci obce 
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Městského úřadu strava – Jih. Svou celoroční práci žáci třídy CU1 prezentovali dne 24. 6. 2019 na 
závěrečném setkání, které se konalo za účasti místostarostky , místostarosty 

, vedení střední školy a také 
koordinátorky Střediska ekologické výchovy SEVER  v budově SŠ společného 
stravování.  

        
 

Dalším realizovaným projektem školního roku byl projekt Bylinkové zahrady, se kterým jsme se 
přihlásili do dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní 
rok 2018/19 vyhlášené Krajským úřadem MSK. Projekt byl rozdělen do dílčích celků, jejichž cílem bylo 
např. vytvoření sborníku receptů Bylinky na talíři nebo prezentace Jak na bylinky. Všechny práce byly 
vytvořeny žáky a umístěny na stránky školy. 

              

Žáci třídy Č3, K3, Č2 a K2 se účastnili projektových dnů, v rámci kterých využívali recepty ze sborníku 
Bylinky na talíři. Další aktivitou projektu byla exkurze do školního statku Střední zahradnické školy 
Ostrava přísp. org., kde byli naší žáci seznámení s péčí o bylinky. 

                               

Hlavním cílem projektu pak bylo vytvoření prostoru venkovní zahrady, kde byly do vyvýšených truhlíků 
vysázeny bylinky. Do péče o rostliny se již od prvních dnů aktivně zapojili žáci školy. Popisné cedulky 
vytvořily žákyně třídy CU2. 
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Oslavy Dne Země patří k tradičním akcím, kterých se naši žáci účastní. Ani v letošním roce jsme 
na dni věnovaném naši planetě nechyběli. Akce se účastnila třída KČ2B. Aktivity ke Dni Země byly pro 
školy i širokou veřejnost zorganizovány pořadatelem Střediskem volného času Ostrava – Zábřeh, p.o., 
Ostravskými městskými lesy a Střední průmyslovou školou chemickou akademika Heyrovského a VŠB 
– TU Ostrava v krásném prostředí Výukového centra Bělského lesa.  

Žáci navštívili stánek s bylinkami, zapojili se do environmentálních soutěží, luštili kvízy, navštívili 
koutek neživé přírody, měli možnost pozorovat přírodu skrze mikroskop.  Žáci měli možnost seznámit 
se s metodami zpracování odpadu. Především chlapce zaujal stánek Městské policie Ostrava. Program 
byl opravdu bohatý a každý si mohl najít, co jej zajímá. 

 

                            

Třídění odpadu probíhá 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.  

Ve výuce předmětu Základy přírodních věd žáci využívali časopis Příroda, který škola již 
dlouhodobě odebírá. Zajímavým zpestřením výuky bylo promítání přírodovědných dokumentů a využití 
pracovních listů Ekologie. Koordinátorka EVVO vedla evidenci literatury, časopisů, odborných 
a metodických příruček a dalších informačních zdrojů pro environmentální vzdělávání. 

Žákyně třídy CU3  se účastnila spolu s dalšími žáky školy fotografické soutěže 
Příroda kolem nás organizované Střední školou stavební v Ostravě a získala za svou fotografii Sítě v 
lese cenu tajemníka ASK . 

Koordinátorka EVVO se účastnila Setkání koordinátorů EVVO v Ostravě, Celokrajské 
konference koordinátorů EVVO, semináře Reakce žáků a pedagogů na kritické situace ve výuce. 
Koordinátorka absolvovala roční kurz anglického jazyka. 

V Ostravě 12. 9. 2019           
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18.9. PŘÍLOHA Č. 9 – VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2018 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ NFORMACÍ  

ZA ROK 2018 
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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:  

ID datové schránky: gakiu27 

webové stránky: www.ssss.cz 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.                                    

ZA ROK 2018 

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

pokynem MŠMT č. j. 31 479/99-14 ze dne 8. listopadu 1999 k zajištění úkolů, vyplývajících z tohoto 

zákona, předkládám výroční zprávu o činnosti Střední školy společného stravování v oblasti 

poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., za kalendářní rok 2018: 

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. 

 

 

 

ředitelka školy 

 

 

 

 

V Ostravě-Hrabůvce 25. 1. 2019     

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. 

S kolíkem jim to šlo bezvadně 

http://www.ssss.cz/aktuality/kolikem-slo-bezvadne/ 

Šestka pedagogů z Krakovské v neděli dokázala, že přijímá výzvy i na sportovním poli. V běžecké štafetě 

celý tým zdolal 36 kilometrů na trati vedoucí centrem Ostravy. Každý ze šesti statečných se se svými 

šesti kilometry porval se ctí. Když už bolely svaly a docházel dech, pomohl hlasitý fanklub z řad 

neběžících pedagogů a vedení školy. „Doufám, že se z účasti na Runfestu stane tradice a že za rok opět 

vyšleme na start naše báječné běžce,“ svěřila se ředitelka školy , která závodníky po 

celou dobu závodu neúnavně povzbuzovala. Učitelé – běžci si štafetový kolík předávali v následujícím 

pořadí: 1. úsek – , 2. úsek – , 3. úsek – , 4. 

úsek – , 5. úsek – , 6. úsek – . 

Do Budapešti bez cestovky 

http://www.ssss.cz/aktuality/budapesti-bez-cestovky/ 

Studenti 2. ročníku oboru cestovního ruchu si vyzkoušeli trasování v rámci dvoudenní odborné exkurze 

„Z Moravy do Budapešti bez cestovky“. Únavná vedra ani náročný program jim nevymazal úsměv z tváří. 

Absolvovali náročnou pěší trasu Budapeští. Navštívili vinařskou oblast Valtice a Moravský kras. 

Příjemným ochlazením a završením celé exkurze byla procházka Sloupsko-šošůvskými jeskyněmi. 

Parlament už je kompletní 

http://www.ssss.cz/aktuality/dali-hlas-spoluzakum/ 

V úterý si žáci tříd sudého týdne zvolili své zástupce do školního parlamentu. Volby proběhly jako „ty 

opravdové“. Všichni hlasující studenti tak museli prokázat svoji totožnost členům volební komise, za 

plentou upravit volební lístek a následně jej vložit do volební urny. Na některých voličích byla patrná 

nejistota, někteří bojovali s nervozitou. Ale všichni se svého úkolu zhostili velice zodpovědně. Na hladký 

průběh voleb dohlížela volební komise složená ze žáků třetích ročníků. Ve středu si žáci tříd lichého 

týdne zvolili své zástupce do školního parlamentu. I tentokrát proběhly volby podle scénáře „těch 

opravdových“. Všichni voliči ke svému úkolu přistoupili velice zodpovědně. Parlament už je teď úplný a 

jeho členové se můžou sejít na své první letošní schůzce dne 12. října. Na hladký průběh druhé části 

voleb dohlížela volební komise složená ze studentek prvního ročníku. 

Světový den cestovního ruchu 

http://www.ssss.cz/aktuality/clarion/ 

Studenti oboru Služby cestovního ruchu a Hotelový a restaurační provoz v rámci Světového dne 

cestovního ruchu se 27. 9. 2018 zúčastnili odborné exkurze v Clarion Congress Hotelu Ostrava. 

Ve čtyřhvězdičkovém hotelu mezinárodní značky CPI Hotels, který nabízí největší hotelové kongresové 

centrum v Ostravě a na celé severní Moravě, se studentů nejprve ujal marketingový manažer p.  

 a seznámil je s provozem hotelu. Pracovníci managementu i jednotlivých úseků hotelu provedli 

studenty kongresovým centrem, sálem Diamant a salonky pro společenské akce, restauračními prostory 

http://www.ssss.cz/aktuality/kolikem-slo-bezvadne/
http://www.ssss.cz/aktuality/budapesti-bez-cestovky/
http://www.ssss.cz/aktuality/dali-hlas-spoluzakum/
http://www.ssss.cz/aktuality/clarion/


 
 

94 
 

a kuchyní, zastavili se v nově vybudovaném Wellness a Fitness centru, na venkovní sluneční terase. 

Pohodlí, bezpečnost, vysoký standart služeb, vytříbená gastronomie, ekologizace, speciální nabídky a 

balíčky – to jsou základní priority hotelu. V nedaleké Ostravar Aréně se konal ISU Junior Grand Prix v 

krasobruslení a 169 moderně zařízených pokojů a apartmánů bylo plně obsazeno. Exkurzi obohatilo i 

setkání studentů s mladými světovými bruslaři. 

Koktejly na Krakovské 

http://www.ssss.cz/aktuality/koktejly-na-krakovske/ 

Motivační seminář je úvodní vzdělávací program pro studenty zejména prvních ročníků středních, 

gastronomicky-zaměřených škol. Ukažme studentům, kam až se můžou dostat ze školních lavic, ve 

kterých právě sedí! Prošli jsme stejnými školními lavicemi, ve kterých teď sedí studenti na SŠSS. 

Ukážeme jim, kam až mohou dojít, budou-li se věnovat své profesi naplno. Víme, že někteří studenti se 

na gastronomicky zaměřenou školu dostali shodou náhod – zkusme je nadchnout, aby čas, co stráví v 

lavicích i na praxích, pro ně byl užitečný i výjimečný a mohli si postavit už během studia základy pro svoji 

úspěšnou kariéru. Věřte nám: gastronomie je obor náročný, ale zažijete v něm to, co v žádném jiném! 

Mládí má zelenou 

http://www.ssss.cz/aktuality/mladi-ma-zelenou/ 

V Brně se 4. října 2018 utkali nejlepší mladí sommelieři o vítězství v prestižní soutěži BOHEMIA SEKT 

Trophée – Sommelier ČR v kategorii Talent. Projekt dlouhodobě spolupořádá Asociace sommelierů ČR 

a společnost BOHEMIA SEKT. O titul již po jedenácté soutěžilo 13 studentů gastronomických škol a nás 

reprezentoval . Po písemném testu z vinařství a vinohradnictví 

degustovali vzorky vín a v časovém limitu podávali šumivé víno. Cílem soutěže je podpora 

sommlierského vzdělání na hotelových a odborných gastronomických školách a také hlubší rozvoj této 

profese v Česku. 

Takhle vypadá spanilá jízda 

http://www.ssss.cz/aktuality/takhle-vypada-spanila-jizda/ 

Vyhrát je bezva, ale obhájit prvenství dokážou už jen opravdoví machři. Studenti ze Střední školy 

společného stravování Ostrava-Hrabůvka se obhajování zlata nezalekli a soupeřům v celostátní 

gastronomické soutěži MACRO HoReCa Pětiboj opět vytřeli zrak. Ingrediencemi pro vítězství byly čočka, 

borůvky a dokonce i smrkové výhonky. „Byly to zase nervy, ale myslím, že poctivý trénink před soutěží 

se nám fakt vyplatil,“ přiznala soutěžící baristka a barmanka .Týmy nejšikovnějších 

kuchařů a číšníků ze středních škol se o čest a peněžní poukázky prali v Praze už pošesté. I letos se 

studenti museli popasovat s přípravou špičkových jídel, míchaných nápojů a kávy. Počítalo se i s 

předvedením prvotřídní obsluhy. Porota hodnotila jak jednotlivé soutěžící tak výkon celých družstev. 

Kuchaři se utkali v krájení oloupané cibule, krájení pórku, krájení brambor, vykostění chlazeného kuřete 

a filetování celého pstruha. Baristé připravovali espresso a cappuccino, barmani chystali pět shodných 

porcí nealkoholického aperitivního uvítacího drinku. Kromě absolutního vítězství a zlata kuchařského 

týmu si Krakovská odvezla i cenné kovy ze soutěží jednotlivců. Se svými kuchařskými dovednostmi zářil 

. „Přesnost, rychlost a vytrvalost mi vynesly zlato. Jsem za to moc rád,“ komentoval svůj 

výkon . V dokonalé přípravě kávy sklízel vavříny barista . V barmanském umění byla 

nejlepší . 

 

 

http://www.ssss.cz/aktuality/koktejly-na-krakovske/
http://www.ssss.cz/aktuality/mladi-ma-zelenou/
http://www.ssss.cz/aktuality/takhle-vypada-spanila-jizda/
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Eiffelovka je dostala do kolen 

http://www.ssss.cz/aktuality/eiffelovka-dostala-kolen/ 

Jedenačtyřicet studentů z Krakovské se vrátilo z francouzské metropole. Ve třech slunečných dnech se 

účastníci zájezdu zvládli seznámit s nejdůležitějšími památkami Paříže, otestovat francouzskou kuchyni, 

nechat se inspirovat pouličními hudebníky, okoukat zdejší styl oblékání a obklopit se vůněmi v muzeu 

parfémů. Další dva dny zabrala cesta z Ostravy do Paříže a zpět. Davy turistů a všudypřítomné 

bezpečnostní kontroly nesli studenti statečně a pařížskou atmosféru si opravdu vychutnali. „Paříž je 

super a úplně nejvíc ze všeho mě oslnil Louvre,“ uvedla . Naprosto fascinovaní byli 

všichni zúčastnění pařížským silničním provozem. Pro turistu je pohled na silnice úplný chaos. „Běžně 

jsou vidět tři auta ve dvou pruzích, mezi nimi se proplétají motorky, kola a koloběžky. A do toho všeho 

ještě všichni troubí,“ popsala . Součástí zájezdu byla i páteční návštěva zámku a zahrad 

ve Versailles. „Bylo to fakt obrovské, na objevení všech zákoutí zahrad a parku by člověk potřeboval 

několik týdnů,“ komentovala . Večer před odjezdem do Česka absolvovali všichni 

jízdu lodí po řece Seině. Pohled na osvětlenou Paříž tak byl příjemnou tečkou za celým pobytem. „I když 

jsme první den na Eiffelovce byli, nejvíc jsem se těšila na to, jak vypadá nasvícená. A ten pohled mě fakt 

nezklamal,“ svěřila se . 

 „Svačina roku“ 

http://www.ssss.cz/aktuality/ostravsti-studenti-soutezi-o-titul-svacina-roku/ 

Naše škola se účastní 6. ročníku celostátní soutěže Svačina roku s Rio Mare. Soutěžící si připravují 

Rybičky z listového těsta plněné tuňákovou pomazánkou. O titul letos bojuje rekordní počet škol i 

studentů. Na nejlepší čekají ceny v hodnotě 20 000 Kč a tuňákové produkty značky Rio Mare v hodnotě 

25 000 Kč. I letos bude do hlasování zapojena veřejnost.  Odbornou porotu tvoří Mistr kuchař  

a šéfkuchaři . Velké finále proběhne v pražském gastronomickém studiu 

Chefparade+ za moderace . 

Což takhle dát si sushi? 

http://www.ssss.cz/aktuality/coz-takhle-dat-si-sushi/ 

V prostorách gastrocentra SŠSS se 12. 12. 2018 žáci 1. ročníku oboru Hotelový a restaurační provoz 

pokusili připravit sushi a jiné asijské pochoutky. Zkušený šéfkuchař restaurace Tsurí Sushi & Fusion  

 absolvent naší školy, seznámil studenty s přípravou Sushi nigiri, Gunkan-maki, Hoso-maki. Mohli 

ochutnat nejen hotové výrobky, ale i jednotlivé suroviny a dochucovací prostředky. Ti nejodvážnější si 

také zdánlivě jednoduchou přípravu vyzkoušeli. Cílem workshopu bylo seznámení žáků nejen s asijskou 

gastronomií, ale také s možnou cestou k úspěšnému naplnění kariéry kuchaře. 

Jarmark provoněl Krakovskou 

http://www.ssss.cz/aktuality/jarmark-provonel-krakovskou/ 

Chodbami školy se po roce opět linula vůně vánočního punče a čerstvě upečených vánoček. Uším lahodil 

zpěv koled. Už tradičně se Krakovská stala místem vánočního jarmarku a příchozím poskytla hřejivou 

sváteční atmosféru. Žáci základních škol si v soutěži upekli vánočku a připravili bramborový salát. Domů 

pak odcházeli posilněni slanými i sladkými dobrotami a s vlastnoručně vyrobenými ozdobami. 

Nejlepší nebudou psát test 

http://www.ssss.cz/aktuality/nejlepsi-nebudou-psat-test/ 

V prosincových dnech se Krakovská oblékla do vánočních barev. V režii školního parlamentu si všichni 

žáci napříč školou posílali vánoční přání. O doručení přáníček se postaralo členové školního parlamentu. 

http://www.ssss.cz/aktuality/eiffelovka-dostala-kolen/
http://www.ssss.cz/aktuality/ostravsti-studenti-soutezi-o-titul-svacina-roku/
http://www.ssss.cz/aktuality/coz-takhle-dat-si-sushi/
http://www.ssss.cz/aktuality/jarmark-provonel-krakovskou/
http://www.ssss.cz/aktuality/nejlepsi-nebudou-psat-test/
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Všechny třídy také soutěžily o nejhezčí vánoční výzdobu a slavnostně sladěné oblečení. Odměnou pro 

nejúspěšnější kolektivy byly například odpustky na psaní testů, vánoční cukroví či psací potřeby. 

Výsledky soutěže o nejvánočněji naladěnou třídu: Lichý týden: 1. SCR2, 2. SCR3, 3. CU1, Sudý týden: 1. 

HRP4, 2. CU2, 3. Č2. 

 

Do you speak English? 

http://www.ssss.cz/aktuality/soutez-konverzace/ 

Dne 8. 1. 2019 přihlášení studenti maturitních oborů porovnali své dovednosti v konverzační soutěži v 

AJ. Školní kolo za dohledu vyučujících AJ prověřilo u soutěžících porozumění poslechových cvičení. 

Následně také prezentovali své odborné znalosti a komunikační schopnosti. Soutěžilo se ve dvou 

kategoriích a vítězové postupují do celostátního kola. Kategorie I: 1. místo – , SCR1, 2. 

místo – , SCR1, 3. místo – , SCR2. Kategorie II: 1. místo –  

, SCR4, 2. místo – , SCR3, 3. místo – , Nástavbové studium 2. 

Domácí brali bronz. Pomohly jim motorky 

http://www.ssss.cz/aktuality/mlady-pruvodce/ 

Ostrava, 17. ledna 2019 - O nejlepší průvodcovskou dvojici se porvali studenti z jedenácti středních škol 

z Česka a Slovenska zaměřených na obory gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu. Jubilejní desátý 

ročník mezinárodní soutěže Mladý průvodce se konal v prostorách společenského sálu Střední školy 

společného stravování Ostrava-Hrabůvka. V rámci tématu soutěže „100 let československé historie“ se 

všichni nejdříve prokousali vědomostním testem z historie. Poté dvojčlenné týmy během 15 minut 

představily svou prezentaci. Letošním úkolem bylo vytvořit pětidenní poznávací zájezd za 

kulturněhistorickými památkami České a Slovenské republiky. Zlato v soutěži obhájily loňské vítězky ze 

slovenské Nitry. Stříbro si odvezly mladé průvodkyně z Krnova a bronz vybojovala domácí dvojice  

. „Bylo to náročné a soupeři byli opravdu dobří. Abychom obstáli, zvolili jsme 

s  netradiční pojetí prezentace – vše v motorkářském stylu. Jsem ráda, že jsme na bedně,“ 

svěřila se bronzová . Komise, složená ze zástupců Moravskoslezského klastru cestovního ruchu, 

Asociace průvodců, cestovních kanceláří a hotelů, hodnotila nápaditost a originalitu při sestavování 

trasy, atraktivitu programu zájezdu, skladbu a strukturu nabízených služeb, ale i profesní vystupování. 

Soutěžící museli také obhájit navržený finanční rozpočet a část prezentace přednést v cizím jazyce. 

Záštitu nad soutěží převzali Moravskoslezský klastr cestovního ruchu a Krajská hospodářská komora 

Moravskoslezského kraje.  

Stříbrnou zaskočila změna 

http://www.ssss.cz/aktuality/gastro/ 

Z celostátního klání kuchařů, cukrářů a číšníků v Brně se Krakovská vrátila s úsměvem na rtech. Dařilo 

se na všech frontách, nejvíce však na poli cukrářském. Na pětadvacátém ročníku soutěže Gastro Junior 

2019 se musela  vyrovnat s mnohým. Nervy na pochodu, třesoucí se ruce a touha 

nezklamat. „Nejvíce mě znervóznilo, když jsem se na poslední chvíli dozvěděla o změně surovin. Musela 

jsem vymyslet tu správnou ozdobu moučníku. Ale myslím, že to vyšlo,“ přiznala cukrářka ze třetího 

ročníku. Odvezla si pohár za druhé místo ve zlatém pásmu. S trémou se vyrovnávali také číšník  

 a baristka , když společně prostírali stůl a podávali pečlivě připravenou kávu. 

Povedená práce v tandemu je vynesla do stříbrného pásma. Do stříbrného pásma se probojoval také 

kuchař , když za necelou hodinu porotě naservíroval čtyři porce lahodného hlavního 

pokrmu.  

http://www.ssss.cz/aktuality/soutez-konverzace/
http://www.ssss.cz/aktuality/mlady-pruvodce/
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Skvělé umístění v Českém Těšíně 

http://www.ssss.cz/aktuality/skvele-umisteni-ceskem-tesine/ 

V Albrechtově střední škole se již po 13. uskutečnila sommelierská juniorská soutěž Těšínská karafa, 

která je pořádána pro studenty odborných škol. V kategorii A-kadeti nás letos reprezentovali žáci 1. 

ročníku oboru Hotelový a restaurační provoz, , a umístili se mezi 10 

soutěžícími na úžasném 4. a 5. místě. V roce 2017 naši školu v této kategorii zastupoval  a 

obsadil 4. místo. Letos se svou spolužačkou , 3. ročník oboru Služby cestovního 

ruchu, bojoval v kategorii B-znalci. Po vědomostním testu soutěžící poznávali anonymní vzorky vín, v 

praktické části kadeti servírovali bílé víno a znalci předvedli servis a dekantaci červeného vína. 

Vyhrála s receptem od prababičky  

http://www.ssss.cz/aktuality/cokoladova-varecka/ 

Ostrava, 12. února 2019 – Mladí kuchaři si před účastí v soutěži Masterchef otestovali své dovednosti 

na Krakovské. Startovní pole jedenadvacátého ročníku soutěže Čokoládové vařečka bylo doslova 

našlapané – přijelo patnáct základních škol. Šestatřicet žáků sedmých až devátých tříd se u sporáků 

pustilo do masových pokrmů, omáček i moučníků. Nebáli se tradičních receptů ani experimentů. 

Nejlépe se dařilo , žákyni deváté třídy, která ohromila porotu receptem na kynuté buchty. 

„Od rána to nebyl dobrý den, nic jsem nestíhala. Vlastně jsem ani neměla soutěžit,“ přiznala vítězka. 

„Nakonec to vyšlo. Ale za svůj úspěch vděčím hlavně prababičce, od níž jsem získala na buchty recept,“ 

dodala Zita s tím, že její prababička vařívala ve Vídeňském hotelu Alcron. V těsném závěsu za čerstvou 

držitelkou čokovařečky se umístily další dvě deváťačky s povedenými recepty na kotletu a krkovičku. 

Zvláštní cenu se odvezla  za gastronomicky zajímavý recept na staročeské žebírko. Mladé 

šéfkuchaře po celou dobu vaření povzbuzovali jejich učitelé, zvuky bubnové show a pomohl i nový 

maskot z Centra volného času. Událost si nenechala ujít ani místostarostka městského obvodu Ostrava-

Jih  nebo náměstkyně primátora města Ostravy . „Nezbývá než 

věřit, že alespoň některé z dnešních talentů uvidíme v budoucnu mezi soutěžícími či porotci slavné 

soutěže Masterchef,“ vyjádřila svůj optimismus ředitelka pořadatelské školy . 

Nebudu překvapen! 

http://www.ssss.cz/aktuality/nebudu-prekvapen/ 

Pro studenty 3. ročníků se ve dnech 15. a 22. 2. 2019 konala beseda s Městskou policií Ostrava. 

Preventivní program s názvem Nebudu překvapen! je nová aktivita Městské policie Ostrava, jejíž cílem 

je prohloubit u studentů středních škol právní vědomí užitečné pro všední život. V sále SŠSS policisté 

seznámili studenty s důsledky protiprávního jednání a snažili je připravit na rizikové situace, se kterými 

se mohou v životě setkat. Strážníci  z úseku Prevence a propagace 

předávali rady a zkušenosti důležité pro zvýšení bezpečí. V praktické části si studenti vyzkoušeli pod 

vedením zkušeného lektora, instruktora ostravské Městské policie , základní prvky 

sebeobrany.  

Silový čtyřboj 

http://www.ssss.cz/sportovni-aktivity/silovy-ctyrboj-2/ 

Pro žáky středních odborných škol se v naší tělocvičně 19. 2. 2019 tradičně pořádal Silový čtyřboj 

základního kola sk. „C“. Dívky soutěžily ve šplhu na 4,5 m tyč, házely plným míčem obouruč z místa vzad, 

vyzkoušely si trojskok snožmo z místa, sedy-lehy s oporou nohou. Na hochy čekaly shyby na doskočné 

hrazdě, svisy vznesmo, tlaky s činkou a trojskok snožmo z místa. Celkem soutěžilo 5 družstev -1 družstvo 

děvčat, 4 družstva hochů. I přes obtížné hodnocení jednotlivých disciplín závod proběhl plynule a bez 

http://www.ssss.cz/aktuality/skvele-umisteni-ceskem-tesine/
http://www.ssss.cz/aktuality/cokoladova-varecka/
http://www.ssss.cz/aktuality/nebudu-prekvapen/
http://www.ssss.cz/sportovni-aktivity/silovy-ctyrboj-2/
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protestů. V soutěži hochů jednotlivců byla udělena dvě třetí místa – shoda bodů. Děvčata a první dvě 

družstva hochů postupují do městského kola, které se bude konat na OA v Mariánských Horách. Celkové 

výsledky: Hoši jednotlivci 1.  SŠ stavební a dřevozpracující 169,5 b.  

2.  SŠSS 118 b., 3.  oba VSPŠ Ostrava–Hrabůvka 

Družstva 1. SŠ stavební a dřevozpracující 354 b., 2. VSPŠ „B“ 331 b., 3. SŠSS 216,5 b., 4. VSPŠ „A“ 216 b. 

Dívky 1  190 b. 2.  166 b. 3.  150 b. 4.  

149b. 5.  139b. ze SŠSS. 

Zlatá čtyřka 

http://www.ssss.cz/aktuality/zlata-ctyrka/ 

Již 21. ročník gastronomické soutěže s mezinárodní účastí AHOL CUP přivítal ve středu 27. února 2019 v 

Multifunkční aule Gong v Dolní oblasti Vítkovice 146 soutěžících. V konkurenci 7 mužstev družstvo SŠSS 

zvítězilo, a tím zlepšilo loňské stříbrné umístění v soutěži čtyřčlenných kuchařských týmů. Každý člen 

družstva - , ,  - se zapojil do přípravy 

soutěžního úkolu, moderního tříchodového menu vycházejícího z tradiční české kuchyně a sezóny. 

Vítězné menu: Candát na pomerančovém pepři, pyré z černého kořene, pomerančový sabayon, křupavá 

zelenina, chips. Kachní prso na tymiánu "Sou vide" s perníkem, dýňový knedlíček, omáčka se svařeného 

vína, máslová dýně. Hruškový nákyp z rýžových vloček. Baristka  v kategorii Junior Mistr 

kávy v 10 minutovém časovém limitu připravila porotě espresso, cappucino a volný nápoj. Ve své 

soutěžní premiéře obsadila v konkurenci zkušených baristů 22. místo. V barmanské soutěži Junior 

Cocktail Competition museli soutěžící za 5 minut namíchat tři porce drinku, který byl označen Sparkling 

Cocktail - koktejl se sektem. Této individuální soutěže se úspěšně zhostili . 

 uniklo 3. místo jen o 2 body a  se mezi 34 mladými barmany umístila na pěkném 26. místě. 

Všem gratulujeme! 

Studenti pojedou k „jihočeskému moři“  

http://www.ssss.cz/aktuality/studenti-pojedou-k-jihoceskemu-mori/ 

Přichystat program vlastní odborné exkurze si vyzkoušeli studenti 2. ročníku oboru Služby cestovního 

ruchu. Ve dvojicích dle zadání vypracovali písemný podklad s přehledem a charakteristikami zvolených 

služeb a navštívených míst. Své exkurze prezentovali 28. 2. 2019 v rámci projektového dne před 

auditoriem svých třídních kolegů. Autorkami vítězného návrhu s názvem „Střípky z jižních Čech“, který 

bude realizován v září 2019, se staly studentky . Cílem projektu 

bylo nejen vytvořit produkt cestovního ruchu, ale připravit se i na jednu část maturitní zkoušky.  

Na Ještěru třetí 

http://www.ssss.cz/aktuality/na-jesteru-treti/ 

Soutěž oboru Cukrář PODBESKYDSKÝ JEŠTĚR má své vítěze. Dne 28. 2. 2019 proběhl na Střední škole 

gastronomie, oděvnictví a služeb ve Frýdku-Místku již 5. ročník regionální soutěže oboru Cukrář, která 

nese název Podbeskydský Ještěr. Do soutěže se zapojilo celkem 13 škol, z nichž každá vyslala svého 

reprezentanta. Soutěžní úkol zněl vytvořit slavnostní dort – jedno nebo víceposchoďový, libovolného 

tvaru, na volné téma. Soutěžící měli 5 hodin na splnění úkolu a 30 minut na instalaci a aranžování svého 

dortu. První tři místa obsadili: 1.místo –  – Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví, 

, přís. org., 2. místo –  – SŠ prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, přísp. 

org., 3. místo –  – SŠ společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, přís. org. Na soutěžící 

bedlivě dohlížela a následně hodnotila odborná porota pod vedením certifikované komisařky AKC ČR 

 ve spolupráci s . 

http://www.ssss.cz/aktuality/zlata-ctyrka/
http://www.ssss.cz/aktuality/studenti-pojedou-k-jihoceskemu-mori/
http://www.ssss.cz/aktuality/na-jesteru-treti/
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Anglická riviéra domovem 

http://www.ssss.cz/aktuality/anglicka-riviera/ 

6. února až 10. března 2019 se skupina 6 vybraných stážistů ze tříd oboru služby cestovního ruchu a 

nástavbového studia za doprovodu vyučujících  zúčastnila 

pracovní stáže v anglickém Plymouthu. Po dobu tří týdnů dívky a hoši pracovali v kavárně a na úseku 

housekeepingu ve třech velkých hotelích krásného přístavního města. Šest statečných studentů naší 

školy vyměnilo na tři týdny pohodlí domova za nejistotu, zda dokáží žít v cizí rodině, orientovat se v cizím 

městě a pracovat na místech, o kterých prozatím slýchali jen v odborných předmětech. Krátce po příletu 

do Velké Británie však zjistili, že jsou dobře připraveni, aby se dorozuměli v anglicky mluvící zemi a že 

práce obsluhy v kavárně ani péče o čistotu pokojů v hotelu nebude žádný problém. Město Plymouth, 

jeho obyvatelé i spolupracovníci na pracovištích se jim odměnili přátelským přijetím, hezkým prostředím 

i oceněním jejich pracovního nasazení. Všichni stážisté se proto na konci pobytu jen neradi loučili, ale 

kromě certifikátů si někteří z nich odváželi také pozvání k další spolupráci i odhodlání znovu se v létě na 

známá místa vrátit. 

Kam na dovolenou? 

http://www.ssss.cz/aktuality/kam-na-dovolenou/ 

Studenti 1. a 2. ročníku oboru Služby cestovního ruchu navštívili veletrh Dovolená 2019 v Ostravě. Od 1. 

do 3. března 2019 se na největším mezinárodním veletrhu cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji 

na Černé louce seznámili s novinkami a zajímavostmi z oblasti cestování, zážitkové i kulturní turistiky, 

lázeňství či wellness. Součástí byl i bohatý doprovodný program plný zajímavých osobností, 

cestovatelských besed, promítání či degustace krajových specialit. Japonské kulturní centrum nabídlo 

projekt věnovaný japonské kultuře, ochutnávky v japonské kavárně, výstavu fotografií. Studenti si 

vyzkoušeli kaligrafii a japonské hlavolamy, vyslechli si zajímavou přednášku „Japonské paradoxy" 

studentky Japanistiky . Průběžně prováděli dotazníkové šetření u vystavovatelů i 

návštěvníků veletrhu.  Souběžně s veletrhem Dovolená se ve výstavních prostorách Černé louky konal i 

první Knižní festival Ostrava. 

Umíme to i s Mattoni 

http://www.ssss.cz/aktuality/umime-to-s-mattoni/ 

Frenštát pod Radhoštěm, 14. března 2019 – v Domě kultury pořádala Hotelová škola Frenštát pod 

Radhoštěm pod záštitou Moravskoslezského kraje a odbornou garancí České barmanské asociace 

prestižní juniorskou barmanskou soutěž „O pohár náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje“. V 

mezinárodní barmanské soutěži Mattoni Grand Drink Junior 2019 O pohár náměstka hejtmana MS kraje 

ve Frenštátu pod Radhoštěm nás skvěle reprezentoval letošní maturant  a studentka 1. 

ročníku . V konkurenci 24 mladých barmanů ze středních hotelových škol a 

středních odborných učilišť se  svým výkonem umístil na 10. a  na 19. místě. Vítěz soutěže 

postupuje do světového finále, které se bude konat v červnu 2019 v Praze. V individuální soutěži Junior 

Cocktail Competition v kategorii Fancy Drink museli během 6 minut namíchat tři porce nealkoholického 

koktejlu, jehož kalorická hodnota nesměla překročit limit 65 kcal/100 ml. Podmínkou bylo použití 

minimálně 10 cl neochucené minerální vody Mattoni Grand. Student 4. ročníku oboru Hotelový a 

restaurační provoz, , získal speciální cenu ředitele školy za nejlepšího barmana. 

Mladé naděje zazářily 

http://www.ssss.cz/aktuality/mladi-zari/ 

http://www.ssss.cz/aktuality/anglicka-riviera/
http://www.ssss.cz/aktuality/kam-na-dovolenou/
http://www.ssss.cz/aktuality/umime-to-s-mattoni/
http://www.ssss.cz/aktuality/mladi-zari/
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Střední škola hotelová a služeb v Kroměříži pořádala 15. 3. 2019 pro žáky středních škol s 

gastronomickým zaměřením již 8. ročník mezinárodní soutěž GASTRO KROMĚŘÍŽ 2019. Naše studentka 

v konkurenci 22 baristů  obsadila 2. místo a  16. místo. Během 

10 minut musely připravit 2x espresso, 2x espresso macchiato a 2x cappuccino. Porota kladla také důraz 

na dodržení hygieny a komunikaci s hostem.  soutěžila jako baristka poprvé. Den předem 

reprezentovala naši školu ve Frenštátě p. Radhoštěm jako barmanka. Mezi 16 soutěžícími sommeliéry 

se po písemném testu a servisu vylosovaného vína z portfolia partnera umístila  na 

6. příčce. Dařilo se i našemu kuchaři.  z 1. ročníku za svou přípravu čtyř porcí 

moderního pokrmu s přílohou za použití 600 g kuřecího masa získal 4. místo ve zlatém pásmu. Pouze 

jeden bod mu scházel na bronz. Gratulujeme všem za skvělou reprezentaci! 

Školní projektové dny 

http://www.ssss.cz/aktuality/skolni-projektove-dny/ 

Školní projektové dny byly realizovány na jaře ve dnech 19. a 20. 3. pro číšnické i kuchařské třídy. 

Připravované pokrmy i nápoje vycházely z návrhů žáků vytvořené v rámci předmětů Technologie. Za 

asistence učitelů odborných předmětů žáci připravili: Rajče plněné bylinkovým celerovým salátem s 

jablky, Zeleninový salát s bylinkami, Pletýnky s petrželkou, Zeleninový krém s bylinkami, Kuře na medu, 

hořčici a tymiánu se šťouchanými brambory. 

Stříbrná  

http://www.ssss.cz/aktuality/stribrna-karolina/ 

Pro studenty hotelových SŠ se v Poděbradech konala ve dnech 21. a 22. 3. 2019 Celostátní konverzační 

soutěž v cizích jazycích. Po loňském úspěchu naši zástupci z oboru Služby cestovního ruchu i letos 

vybojovali skvělá umístění. V 1. věkové kategorii AJ1 (pro 1. a 2. ročníky) dosáhla na stříbrnou příčku 

prvačka , v 2. kategorii AJ2 (3. a 4. ročníky)  obsadila 6. místo. Soutěž 

se skládala z poslechových cvičení a ústní části, ve které děvčata prezentovala své odborné znalosti na 

téma Moderní trendy ve výživě a gastronomii a komunikovala ve dvojici nad obrázkem k vylosovanému 

tématu. 

Dáte si hladinku, šnyt nebo mlíko? 

http://www.ssss.cz/aktuality/date-si-hladinku-snyt-mliko/ 

V konkurenci 30 žáků z 10 hotelových škol, odborných učilišť a vyšších odborných škol se  

 umístili v regionální soutěži Havířovský Korbel 2019 na 7. místě 

v čepování piva. 27. 3. 2019 v Hotelové škole a Obchodní akademii Havířov na naše družstvo ještě čekal 

písemný test o pivu, jeho servis a vložená soutěž - rozpoznávání jednotlivých druhů alkoholu pomoci 

čichu, ve které  získal 2. místo. Součástí soutěže byla také prohlídka pivovaru Nošovice. 

Zlatí kuchaři, stříbrní číšníci 

http://www.ssss.cz/aktuality/zlati-kuchari-stribrni-cisnici/ 

Na konci března čtyřčlenné družstvo úspěšně reprezentovalo naši školu na 12. ročníku Gastrofestivalu 

ve slovenské Nitře. Kuchařský tým ve složení  se umístil na skvělém 1. 

místě. Přísná porota vysoce ocenila náročné čtyřchodové menu připravené s povinnými surovinami na 

téma SVATBA. Nebylo to opravdu jednoduché v konkurenci dalších pěti vybraných týmů ze Slovenska, 

Belgie a Chorvatska připravit 6 degustačních porcí a oslovit porotu. Profesionální výkon předvedli i číšníci 

, kteří dosáhli na stříbrné umístění. Před přísnou porotou museli obhájit 

přípravu slavnostní tabule pro 4 V.I.P. hosty svatební hostiny a následný servis. 

http://www.ssss.cz/aktuality/skolni-projektove-dny/
http://www.ssss.cz/aktuality/stribrna-karolina/
http://www.ssss.cz/aktuality/date-si-hladinku-snyt-mliko/
http://www.ssss.cz/aktuality/zlati-kuchari-stribrni-cisnici/
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I badminton nás baví 

http://www.ssss.cz/sportovni-aktivity/8382/ 

Pro žáky školy kabinet TV uspořádal koncem března a začátkem dubna 2019 školní turnaj v badmintonu. 

V tělocvičně se utkalo celkem 64 žáků z obou týdnů. Hráli v duchu fair play, snažili se dodržovat pravidla 

a vyzkoušeli si i funkci rozhodčího. Soutěžící lichého týdne předvedli navíc vzorné chování. Odměnou za 

sportovní výkon jim byly sladkosti a diplomy. Medailové pozice v turnaji lichého týdne ovládly dvojice z 

3. ročníku oboru Kuchař-číšník. Celkové umístění: LT 1. acháček, 2. , 

, 3. , 4. . ST 1. , 

, 2. , 3. , 4.  

  

 to 

http://www.ssss.cz/aktuality/zvladli-jsme-to/ 

Studenti 4. ročníku oboru Hotelový a restaurační provoz mají již jednu část MZ úspěšně za sebou. Od 

24. do 26. 4. 2019 v prostorách školního Gastrocentra skládali praktickou maturitní zkoušku z odborného 

výcviku a odborných předmětů. Úkolem žáků bylo zajistit gastronomickou akci na zvolené téma, na které 

musí prokázat své znalosti z administrativní, obchodně-provozní a společenské oblasti i konkrétní 

dovednosti obsluhujícího a kuchaře. Podle vypracovaného písemného podkladu (libreta) kuchařský tým 

připravil 12 porcí pětichodového menu včetně servisu. Číšnický tým přichystal slavnostní tabuli pro 12 

osob a následně prováděl servis pokrmů a nápojů slavnostního menu. Do servisu podávaného menu byl 

zařazen i „složitý úkol“. Druhý den si žáci pozice vyměnili. Po splnění úkolu je ještě čekala ústní zkouška 

z předmětů Hotelový a restaurační provoz a Potraviny a výživa. Na celý průběh praktické zkoušky 

dohlíželi učitelé odborných předmětů a odborného výcviku. 

Marlenka Cup 2019 

http://www.ssss.cz/aktuality/marlenka-cup-2019/ 

Dne 24. dubna 2019 se na SŠ hotelnictví a služeb v Opavě konala již počtvrté regionální cukrářská soutěž 

Marlenka Cup. Tradičně soutěžilo 14 vybraných žáků oboru Cukrář ze sedmi krajských škol, letošní 

novinkou byla účast i dvou žáků ze Slovenska. Úkolem všech soutěžících bylo v časovém limitu 40 minut 

vytvořit talířový dezert s využitím medu, jablek a vlašských ořechů. Dezert musel obsahovat korpus a 

náplň nebo krém. Odborná porota kromě vzhledu a chutě dezertu hodnotila také například práci se 

surovinou, dodržování hygienických zásad při přípravě či písemnou přípravu soutěžících. Naši školu 

reprezentovala prvačka  a žákyně 2. ročníku . Děvčata si vedla skvěle. 

se umístila na 5. místě ve zlatém pásmu a  na 7. místě ve stříbrném pásmu. 

Kouzlíme v kuchyni 

http://www.ssss.cz/aktuality/kouzlime-v-kuchyni/ 

V Sanatoriích Klimkovice byla 4. května 2019 zahájena lázeňská sezona, zároveň si Sanatoria připomněla 

25 let od svého založení. Součástí oslav byla také regionální gastro soutěž pod názvem Kouzlíme v 

kuchyni. Byla určena žákům sedmých a osmých tříd základních škol z Polanky a Klimkovic, kteří mají 

zájem o gastronomii a zvažují věnovat se jí i v budoucnu buď profesionálně, nebo jako užitečnému 

koníčku a mají odvahu si zkusit, jaké to je připravovat pokrmy a nápoje před zraky diváků. Půl roku se 

žáci učili vařit pod vedením studentů naší školy. V sobotu dopoledne se proti sobě postavily tři dvojice 

kuchařů a dvě dvojice barmanů, aby změřily své síly. Úkolem bylo zhotovit 4 porce slaného plněného 

věnečku, poháru z řeckého jogurtu a ovoce, tortilly. Neminuly je ani 4 míchané nápoje z každého druhu 

(Americká limonáda, Mojitto) s dodržením spotřebního koše. Soutěžící -  

http://www.ssss.cz/sportovni-aktivity/8382/
http://www.ssss.cz/aktuality/zvladli-jsme-to/
http://www.ssss.cz/aktuality/marlenka-cup-2019/
http://www.ssss.cz/aktuality/kouzlime-v-kuchyni/
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Srdíčka v kávě 

http://www.ssss.cz/aktuality/srdicka-v-kave/ 

Střední škola Charbulova v Brně zorganizovala 14. 5. 2019 pro studenty škol s gastronomickým 

zaměřením doprovodnou soutěž baristů Vittoria Adriano Cup 2019, jež byla letos poprvé součástí 19. 

ročníku BIRELL CUPu. Soutěž se měla uskutečnit v netradičním prostředí školního hřiště a v přilehlých 

prostorách. Studentky 1. ročníku oboru Hotelový a restaurační provoz  a 

 měly za úkol během 10 minut připravit 2 kávy Latte macchiato a 2 kávy Flat White. 

Součástí byla i znalost teorie z oblasti kávy. Všichni soutěžící obdrželi věcné ceny a drobný dárek v 

podobě balíčku kávy s vlastním jménem a  za skvělé 3. místo ještě diplom a pohár. 

Díky za neopakovatelnou zkušenost 

http://www.ssss.cz/aktuality/diky-za-neopakovatelnou-zkusenost/ 

30 účastníků letošního projektu programu Erasmus+ v sále školy 13. června 2019 obdrželo certifikáty o 

účasti na stáži, dokumenty Europass a Osvědčení Krajské hospodářské komory MSK. Svým vrstevníkům 

na závěrečné konferenci v sále školy nejenom interaktivně odprezentovali nezapomenutelné pracovní 

zkušenosti ze stáží v Irsku, Španělsku, Francii a Velké Británii, ale taktéž připravili tematické stánky s 

drobným tradičním pohoštěním, které prokládali vyprávěním o zajímavých volnočasových aktivitách. 

Závěrečné setkání absolventů stáží bylo zábavné a pestré.  Návštěvníci hodnotili pozitivně kvízy, 

ochutnávky specialit navštívených zemí a další aktivity. Prezentace stáží je motivovaly k podání přihlášky 

na účast na odborné stáži v zahraničí v příštím školním roce. Nadšení a úsměv stážistů byl poděkováním 

všem, kteří se na průběhu projektu podíleli. 

Spolužákům předali zážitky ze stáží 

Podívat se do světa, získat zkušenosti a poznat nové lidi. To vše bylo v letošním školním roce umožněno 

třiceti studentům Střední školy společného stravování Ostrava-Hrabůvka díky projektu programu 

Erasmus+. Své zážitky pak stážisté předali spolužákům 13. června na diseminační konferenci. Žáci školy 

však neabsolvovali nudnou přednášku. Po úvodním formálním shrnutí stáží získali stážisté certifikát o 

absolvování stáže a hodnocení svého výkonu s využitím systému ECVET, dokument Europass-Mobilita a 

osvědčení KHS MSK. Poté již předávali podrobnosti o jednotlivých stážích svým spolužákům interaktivní 

cestou – v sále školy na příchozí čekaly stánky k jednotlivým stážím. Při seznamování se zeměmi, v nichž 

stáže proběhly, tak návštěvníci zapojili více smyslů. Mohli se kochat fotografiemi ze stáží, ochutnat jídla 

a nápoje daných zemí nebo potrápit mozkové závity řešením kvízů se základními informacemi o 

jednotlivých lokalitách. „Za naši stáž jsme pro spolužáky a učitele připravili tradiční španělské tapas a 

jako osvěžení v horkém dni jsme zvolili nápoj sangria. Samozřejmě v nealkoholické verzi,“ vysvětlil 

stážista  který v rámci stáže pracoval jako kuchař v restauraci ve španělském městě Málaga. 

U vedlejšího stánku prezentovali svoji stáž studenti, kteří se podívali do Paříže. „Máme výborné 

francouzské palačinky, dáte si? Nejdříve si ale zkuste poradit s naším kvízem o Francii,“ usmíval se na 

spolužáky stážista . Na základě získaných informací se příchozí žáci rozhodovali, zda se 

přihlásí na některou ze stáží v příštím roce. Škola má již schválený další projekt pro odborné stáže žáků 

Erasmus+  do Velké Británie, Itálie, Francie a Irska. „Spolužáky u našeho stánku docela zajímalo, jak jsme 

na stáži bydleli, co jsme jedli a co nového jsme se naučili v kuchyni,“ uvedl , který pracoval 

jako kuchař v irském hotelu. „Všem jsem stáž doporučil, protože je to fakt dobrá zkušenost,“ doplnil 

. Škola je každoročně úspěšná v získávání peněz z Evropské unie na programy Erasmus+, je 

http://www.ssss.cz/aktuality/srdicka-v-kave/
http://www.ssss.cz/aktuality/diky-za-neopakovatelnou-zkusenost/
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držitelem Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě. Proto se stáží v letošním školním roce 

mohlo zúčastnit celkem 30 studentů. Celkový objem peněz získaných na projekt z Evropské unie činil 

€101 958. Kromě stáží financovaných EU vysílá škola studenty i na letní pracovní stáže. V létě 2019 

pracuje v gastronomii a hotelnictví v zahraničí celkem 20 studentů. Odjeli do čtyř zemí – na Kypr, do 

Irska, do Německa a do Španělska. 

Vítejte u nás 2019 

http://www.ssss.cz/aktuality/vitejte-u-nas-2019/ 

Střední škola obchodní v Českých Budějovicích pořádala 12. – 13. června 2019 již 10. ročník soutěže 

„Vítejte u nás“. Soutěž prezentací žáků středních škol v oblasti cestovního ruchu, hotelnictví a 

gastronomie má na jihu Čech již vybudováno své pevné místo. Standardem se staly dvě soutěžní 

kategorie, v nichž mají družstva možnost předvést své prezentační dovednosti, odborné znalosti, ale i 

schopnost komunikovat v cizím jazyce. V prvním dni měli soutěžící za úkol představit domovský region 

z hlediska nemateriálního dědictví – „Přijeďte k nám, přijeďte za kulturním dědictvím“. Ve druhém dni 

představili žáci své prezentace na téma „Po stopách … aneb tato místa našeho regionu inspirovala 

významné osobnosti“. V konkurenci 11 dvoučlenných družstev se studentky 1. ročníku oboru Služby 

cestovního ruchu  umístily v 1. kategorii na 9. a v 2. kategorii na 

6. místě. 

Skoč pro pivo! Ale žádného „podmíráka“! 

http://www.ssss.cz/aktuality/5boj/ 

Mladí číšníci a nadějné servírky si vyzkoušeli svou šikovnost v netradičním pětiboji. S náročnými 

disciplínami číšnického pětiboje si poradilo 13 dvoučlenných družstev žáků ze 7 gastronomických škol. 

Soutěž pořádala Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka v areálu Sanatorií Klimkovice 

pod odborným dohledem Asociace číšníků ČR. Disciplíny číšnického pětiboje: 1. Skoč pro pivo – úkolem 

bylo načepovat dvě sklenice 0,5 l piva a na tácku je bezpečně přenést po vytýčené trase a poté 

naservírovat odborníkům. 2. Odměř a nazdob drink – kdo ze soutěžících odlije co možná nejpřesněji 

určené množství tekutiny z láhve do odlivek a nazdobí drink ovocem a upraví dle své fantazie? 3. Ukliď 

stůl – soutěžící se trefují do prázdných plechovek, sčítají se spadlé plechovky. 4. Doplň sklad – v co 

nejkratším časovém limitu vezou družstva na přepravním vozíku sud piva po vytýčené trase. 5. 

Naservíruj polévku – nakonec účastníky čekal nelehký úkol, pokud možno bez úhony servírovat z 

kovových šálků dvě porce polévky, a to po absolvování slalomové trasy s množstvím překážek. Vítězný 

tým:  – Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm. Absolutní vítěz:  

 

Nebáli se až do oblak 

http://www.ssss.cz/aktuality/nebali-se-az-oblak/ 

20. června 2019 se 1. ročník služeb cestovního ruchu vydal poznat v praxi, co všechno obnáší akce 

cestovního ruchu, konkrétně jednodenní zájezd. V rámci získávání zkušeností absolvovali prohlídku 

zámku ve Velkých Losinách, kde si vychutnali komentář profesionální průvodkyně. V městečku se také 

dozvěděli zajímavosti o ruční výrobě papíru a pak hurá na kopec. Historickou část exkurze vystřídala 

sportovně adrenalinová – studenti vlastní nohou vystoupali k výšinám po turisty oblíbené Stezce v 

oblacích v údolí Dolní Moravy. Na vrcholu zkusili „poznávačku“ okolních kopců a ti nejodvážnější si 

nakonec dopřáli vzrušující sjezd na tobogánu nebo na bobové dráze. 

 

http://www.ssss.cz/aktuality/vitejte-u-nas-2019/
http://www.ssss.cz/aktuality/5boj/
http://www.ssss.cz/aktuality/nebali-se-az-oblak/


 
 

104 
 

Lidé lidem 

http://www.ssss.cz/aktuality/lide-lidem/ 

Dne 20. 6. 2019 se třídy K1, Č1, KČ2A, KČ2B, CU1 a SCR2 zúčastnily 11. ročníku tradiční akce Lidé lidem 

2019 pořádané Magistrátem města Ostravy. V Komenského sadech za Novou radnicí se veřejnosti 

představily organizace, které v Ostravě poskytují sociální služby a související aktivity. Nestátní neziskové 

organizace prezentovaly své služby a aktivity, které poskytují širokému spektru cílových skupin, 

například seniorům, osobám s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením nebo rodinám s 

dětmi. Každá cílová skupina měla svůj stánek zaměřený na konkrétní sociální služby. Žáci v rámci 

Projektového dne plnili úkoly zaměřené na získání nových znalostí a praktických dovedností ze sociální 

oblasti. Akce byla provázena bohatým programem, a to hudební produkcí – kapelou Gypsy Erko Fast, 

Trigon band, pěveckým vystoupením žáků Múzické školy v Ostravě, kapelou Třesk, bubenickou skupinou 

Rytmy, a dalšími. V neposlední řadě byly prezentovány ukázky skupiny kynologie Městské policie 

Ostrava – práce se služebními psy, kteří jsou nepostradatelní pomocníci při zákrocích při narušení 

veřejného pořádku a v preventivní činnosti v místech zvýšeného výskytu kriminálních jevů. V několika 

vstupech předváděli kynologové se služebními psy akci při zadržení pachatele a ukázky poslušnosti psa. 

Součástí zajímavého programu byly i workshopy, na kterých žáci mohli nahlédnout do zákulisí youtuberů 

a tvorby videí, lekce parkouru s certifikovanými trenéry. V závěru celé akce vystoupil známý hudebník 

. 

Sportem z nudy ven 

http://www.ssss.cz/sportovni-aktivity/florbal-na-krakovske/ 

Na půdě tělocvičny SŠSS se ve dnech 6. a 14. 11. 2018 konalo školní kolo ve florbale. Celkem 9 družstev 

bojovalo o nejlepší umístění. Sportovní nadšenci respektovali pokyny rozhodčích, dodržovali pravidla a 

snažili se hrát fair play. Ve skupině lichého týdne obhájili loňské prvenství žáci 2. ročníku oboru Kuchař-

číšník a v sudém týdnu zvítězili hoši 1. ročníku oboru Hotelový a restaurační provoz. Radost ze hry i z 

vítězství byla zasloužená. 

Vánoční turnaj ve futsalu 

http://www.ssss.cz/sportovni-aktivity/futsalovy-turnaj-krakovske/ 

Kabinet TV zorganizoval ve dvou dnech pro žáky naší školy turnaj ve futsalu. Soutěžila družstva 

jednotlivých tříd nebo žáků, spojených kvůli nedostačujícímu počtu chlapců. Dne 11. 12. 2018 hrálo 6 

družstev (1. NS2 2. HRP4+K2 3. Č3 4. NS1 5. KČ1A 6. KČ1B) ve dvou skupinách a následně o jednotlivá 

umístění, 19. 12. 2018 celkem 5 družstev (1. KČ3 2. SCR4+HRP3+SCR2 3. KČ2A+HRP1 4. HRP2+HRP 5. 

K1) systémem „každý s každým“. Žáci KČ3 ve 2. skupině obhájili vítězství již potřetí. 

Mistr ČR z Krakovské 

http://www.ssss.cz/sportovni-aktivity/mistr-cr/ 

„Stal jsem se Mistrem České republiky 2019 ve váze 75 kg a získal tak svůj 6. titul v řadě! 💪��❤ Ve 

finále jsem vyhrál 5:0 na body. 🙏� Děkuji všem za podporu.  😍 Velkou zásluhu na mém výkonu měli 

trenéři, rodina a kamarádi, kteří mě stále podporovali a vtloukali mi do hlavy, pro co jsem si přijel.“ 

Krakovská na hladině 

http://www.ssss.cz/sportovni-aktivity/krakovska-na-hladine/ 

V rámci projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I“ se 16. 5. 

2019 v školním bazénu SŠ prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě konaly „Plavecké závody“. Kromě 

naší a pořádající školy se do projektu zapojila i Hotelová škola z Frenštátu pod Radhoštěm. Šestičlenné 

http://www.ssss.cz/aktuality/lide-lidem/
http://www.ssss.cz/sportovni-aktivity/florbal-na-krakovske/
http://www.ssss.cz/sportovni-aktivity/futsalovy-turnaj-krakovske/
http://www.ssss.cz/sportovni-aktivity/mistr-cr/
http://www.ssss.cz/sportovni-aktivity/krakovska-na-hladine/


 
 

105 
 

družstvo SŠSS ve složení  

 se umístilo na 3. příčce. Družstva jednotlivých škol 

soutěžila v deseti zábavných, ale i ryze sportovních plaveckých disciplínách. Všichni soutěžící prokázali 

nesporný plavecký talent a sportovní nadšení, pro mnohé to bylo fyzicky velmi náročné. Diplom a cenu 

pro vítěze si vybojovala SŠ z Frenštátu pod Radhoštěm. 

S míčem to prostě umíme 

http://www.ssss.cz/sportovni-aktivity/micem-proste-umime/ 

Na školním víceúčelovém hřišti SŠSS se 21. 5. 2019 konal turnaj v nohejbalu konaný v rámci projektu 

„Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I“. Naši školu reprezentovala 2 

družstva, jedno z nich vybojovalo 1. místo. 

Bronzoví nohejbalisté 

http://www.ssss.cz/sportovni-aktivity/bronzovi-nohejbaliste/ 

Střední průmyslová škola v Ostravě-Vítkovicích se letos stala dějištěm okresního přeboru v nohejbalu 

SOŠ a SŠ Memoriálu T. Lichnovského. Naše družstvo ze 4. místa ze skupiny do čtvrtfinále z 2. místa a 12. 

6. 2019 vybojovalo v konkurenci 8 družstev 3. místo. Po tříleté nadvládě SŠ služeb a podnikání z Ostravy-

Poruby vyhrálo a putovní pohár získalo Sportovní gymnázium Ostrava. 

Úspěch v horkém písku 

http://www.ssss.cz/sportovni-aktivity/uspech-horkem-pisku/ 

I přes tropické vedro se 13. 6. 2019 na kurtech Hotelové školy ve Frenštátu pod Radhoštěm konala 

regionální soutěž smíšených trojic v plážovém volejbalu v rámci projektu „Modernizace, rekonstrukce a 

výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení“. Mezi třemi školami gastronomického zaměření se naše 

družstvo A umístilo na 2. místě a družstvo B na 4. místě. Obě smíšená družstva v přátelském, ale 

soutěžním duchu skvěle reprezentovala SŠSS. 

Nevaří prý dětem žádné blafy 

https://www.msk.cz/cz/skolstvi/nevari-pry-detem-zadne-blafy-130086/ 

Ostrava, 19. června 2019 – Kuchařky přesvědčily o tom, že ve školních jídelnách nepodávají žádné UHO 

a rozvařené brambory. Velké finále soutěže s názvem Školní jídelna zdravě a chutně se uskutečnilo 19. 

června ve špičkově zařízeném gastrocentru Střední školy společného stravování Ostrava-Hrabůvka. 

Úkolem zúčastněných bylo v časovém limitu připravit 4 porce kompletního poledního menu o třech 

chodech na téma Kuchyně našich babiček. Soutěži předcházelo korespondenční kolo, ve kterém 

soutěžící vypracovali receptury včetně technologického postupu, cenovou kalkulaci a zařadili menu na 

týdenní jídelní lístek ve školní jídelně. Soutěžící připravily polední menu za použití vepřového masa v 

časovém limitu 120 minut, pro žáky v kategorii 11-14 let, v cenové relaci max. 34,- Kč. Porota hodnotila 

celkový vzhled a úpravu menu, využití a zpracování surovin, uplatnění zásad správné výživy, organizaci 

práce, originalitu a samozřejmě chuť pokrmů. „Každá školní jídelna má dnes širokou zásobu receptů 

zdravých pokrmů a umí je upravit tak, aby byly u dětí oblíbené. Soutěží chceme ukázat široké veřejnosti 

jejich dovednosti,“ uvedla , zástupkyně ředitele pro odborný výcvik ve Střední škole 

společného stravování Ostrava-Hrabůvka. Vítězka  ze ZŠ a MŠ Volgogradská 6B, Ostrava 

získala první místo s následujícím menu:  Špenátová polévka, vepřové závitky se žampióny, šťouchané 

brambory s cibulkou, zelný salát s koprem a jako sladká tečka litý koláč s jablky. Soutěž byla pro všechny 

velmi inspirativním a příjemným setkáním a dala na vědomí, že máme nemálo výborných kuchařek ve 

školních jídelnách. 

http://www.ssss.cz/sportovni-aktivity/micem-proste-umime/
http://www.ssss.cz/sportovni-aktivity/bronzovi-nohejbaliste/
http://www.ssss.cz/sportovni-aktivity/uspech-horkem-pisku/
https://www.msk.cz/cz/skolstvi/nevari-pry-detem-zadne-blafy-130086/


 
 

106 
 

Česká kuchyně s francouzskou elegancí 

http://www.ssss.cz/projekty/ceska-kuchyne-francouzskou-eleganci/ 

V gastrocentru SŠSS se 7. 11. 2018 setkalo 11 stážistů z partnerské školy Lyceé des Métiers T. Monod 

Antony, France a 5 našich studentů, kteří vyjedou na odbornou pracovní stáž do Paříže na jaře 2019. Pro 

reciproční francouzské stážisty, jež stráví v ostravských hotelích a restauracích 4 týdny, to byl první 

pracovní den. Pod vedením , vynikajícího šéfkuchaře a 

zástupce ředitele školy pro odborný výcvik, si pro hosty p.  a pro 

zástupce naší školy přichystali slavnostní menu: dýňovou polévku se smaženou kachní kuličkou, líčka na 

černém pivě a dezert z malinového kaviáru a smetany. Na přípravu tabule dohlížela  

. Cílem workshopu bylo seznámit mladé francouzské stážisty s tradiční českou kuchyní a 

podpořit partnerské vazby mezi školami. 

Křidýlko nebo stehýnko? 

Učitel odborných předmětů  a učitel odborného výcviku  si 

koncem srpna „zavařili“ na nultém ročníku celostátní soutěže Young Chef 2018 v Praze. Zázemím 

soutěže se během 5 dnů stala Kulinářská Akademie Grosseto. Soutěžící plnili zadané úkoly podle předem 

daných podmínek a naši zástupci obsadili skvělé 6. a 10. místo. Na závěr byli všichni účastníci pozváni 

do Národního zemědělského muzea na degustační večeři - 3chodové soutěžní menu - které jim připravil 

Český národní tým. 

Odborná exkurze do Krakova 

V rámci předmětu Zeměpis cestovního ruchu se koncem září uskutečnila odborná exkurze do 

historického města Krakov. Během dvou skoro letních dnů si 17 studentů navzájem odprezentovalo 

základní informace a zajímavosti nejen o pamětihodnostech Krakova, ale i o místech, kterými po cestě 

z Ostravy projížděli a které navštívili – solný důl Wieliczka, poutní místo Kalwarie Zebrzydowska, 

památky UNESCA v Malopolsku, koncentrační tábory Osvětim a Březinka. 

Stolní tenis 

V Ostravě-Vítkovicích se 18. 10. 2018 konala soutěž tříčlenných družstev ve stolním tenisu. V Městském 

přeboru SŠ chlapců města Ostravy nás reprezentoval . 

Hoši sice nepostoupili do bojů o medaile, přesto za jejich sportovní výkon a vystupování jim patří náš 

dík. 

Soutěž Mladý sommelier 

Studenti 3. ročníku Služeb cestovního ruchu  se 22. 10. 2018 v 

mezinárodní soutěži pro žáky a studenty středních škol se zaměřením na gastronomii do 21 let umístili 

v konkurenci 20 žáků na krásném 4. a 5. místě. V Brně na ně čekal písemný test z vinařství a 

vinohradnictví, k vylosovanému pokrmu vybírali vhodné víno a předvedli jeho servis. Svůj výběr museli 

zdůvodnit. 

Městský přebor v košíkové 

Ve vítkovické Střední průmyslové škole se 25. 10. 2018 konal turnaj mezi středními školami skupiny „C“ 

v basketbalu. Naši školu reprezentovali  

. Ve skupině 5 družstev se 

umístili na 4. místě. Přestože neměli výškovou převahu pod koši, hoši bojovali celým srdcem a svou hrou 

i vystupováním skvěle reprezentovali. 

http://www.ssss.cz/projekty/ceska-kuchyne-francouzskou-eleganci/
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Provoněné Loštice 

Ve čtvrtek 8. 11. 2018 si francouzští stážisté s doprovodnými osobami  

 Za doprovodu manažerky evropských projektů  

, sociální pedagožky      poznali něco málo z tradic 

moravskoslezského regionu. V Lošticích byla pro ně objednána odborná exkurze v Muzeu tvarůžků. V 

budově původní výrobny se seznámili s historií tohoto jedinečného sýru od nejstarších pramenů až do 

současnosti a na zpáteční cestě obdivovali krásnou historickou Olomouc. 

Francouzština zněla Ostravou 

Studenti 4. ročníku Služeb cestovního ruchu si v pátek 9. 11. 2018 pro své francouzské kolegy připravili 

komentovanou prohlídku Ostravy. Společně se studenty z porubského Jazykového gymnázia P. Tigrida, 

kteří plynně tlumočili jejich výklad do francouzštiny, zahájili svou trasu na Prokešově náměstí a nemohli 

se nechat ujít pohled na město a jeho okolí z vyhlídkové věže Nové radnice. Přes secesní Jiráskovo 

náměstí, zvané též Kuří rynek, se skupina vypravila na Masarykovo náměstí, na kterém se nachází řada 

zajímavých staveb, např. budova Staré radnice, v níž dnes sídlí Ostravské muzeum. Navštívili katedrálu 

Božského Spasitele a nejstarší kostel v Ostravě, kostel sv. Václava. Ze Slezskoostravského hradu zamířili 

na Smetanovo náměstí, jehož dominantu tvoří budova Divadla Antonína Dvořáka. Své putování zakončili 

nedaleko obchodního centra Karolina v Galerii výtvarného umění.  

Úspěšné Znojmo 

 z 3. ročníku oboru Služby cestovního ruchu se probojovali do 

semifinále mezi 12 nejlepších sommelierů. Museli zvládnout písemný test o vinařství a vinohradnictví 

ČR, degustaci anonymního vzorku a v časovém limitu servis červeného vína s dekantací. Kategorie Junior 

(do 21 let) byla určena studentům a absolventům škol se zaměřením na gastronomii, hotelnictví a 

turismus z celé České republiky, Slovenska a Rakouska. Soutěž o titul Sommeliera Moravy se konala 21. 

a 22. 11. 2018 v Louckém klášteře v královském městě Znojmě. Součástí programu byly i zajímavé 

přednášky a exkurze s řízenou degustací biovín a vín vyrobených kvevri metodou v Dobré vinici vinařství 

s.r.o. v Novém Šaldorfě. 

Exkurze třídy SCR2 na Letišti Leoše Janáčka v Ostravě-Mošnově 

3. 12. 2018 v rámci výuky předmětu Technika služeb cestovního ruchu navštívili žáci druhého ročníku 

oboru Služby cestovního ruchu se svou vyučující Letiště Leoše Janáčka, kde si s odborným výkladem 

prohlédli železniční terminál, odletovou halu i neveřejné prostory. Byli podrobně seznámeni s procesem 

odbavení, prošli si bezpečnostní kontrolou a prohlédli si technické vybavení stanoviště kontroly. 

Součástí exkurze byla ukázka práce hasičského záchranného sboru letiště, který v rámci České republiky 

využívá jedno z nejmodernějších vybavení, dále pak prohlídka jeho vozidel, budov a garáží.  

Cukráři vyrazili do Krkonoš 

Studenti 1. ročníku oboru Cukrář se ve dnech 5.-7. 12. 2018 zúčastnili projektu Mladí ladí D-Dur 

(demokratický dialog k udržitelnému rozvoji). Ve středisku ekologické výchovy SEVER v Horním Maršově 

za doprovodu třídní učitelky  plnili bohatý program, který směřoval k pochopení 

pojmů udržitelnost, komunita a dialog. Žáci ve skupinách prezentovali dosavadní realizované aktivity, 

při simulační hře si vyzkoušeli svého podnikatelského ducha.  Přímo v terénu se pokusili zjistit 

udržitelnost obce Horní Maršov v reálných podmínkách. Svá zjištění následně prezentovali a případně 

navrhovali možnosti řešení a zlepšení dosavadního stavu. Mezi hlavními bloky byly pro žáky 

organizovány krátké hry, divadelní představení, ve kterém si i sami zahráli, a mnohé další činnosti. 
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Ekonomická olympiáda 

Dne 11. 12. 2018 proběhl 1. ročník školního kola Ekonomické olympiády. Nejlepších výsledků dosáhl 

Karel Vaško, Dalibor Solana, Boris Stankovič a Šimon Galia. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V OSTRAVSKÉ „ZÁKLADNĚ“ ŠPIČKOVÉ GASTRONOMIE (MS DENÍK 12. 12. 2018) 

KDE SE RODÍ PROFESIONÁLOVÉ? Co mají kromě vaření společného dva špičkoví čeští profesionální 

kuchaři , světoběžník, který vařil pro hollywoodské hvězdy a světové celebrity  a  

, několikrát oceněný michelinskou hvězdou?  

Oba jsou úspěšnými absolventy Střední školy společného stravování (SŠSS) v Ostravě-Hrabůvce, která 

včera pořádala Den otevřených dveří. Návštěvníky po škole provedli studenti oboru Služby cestovního 

ruchu - všichni mohli navštívit nejen učebny, ale i odborná pracoviště, například gastronomické 

centrum, které je vybaveno nejmodernějšími stroji používanými v restauracích. Připraven byl i program 

v podobě tematických kvízů, možnost na vlastní kůži si vyzkoušet nejen kuchařské a cukrářské řemeslo, 

ale i profesi baristy nebo barmana, ochutnat kvalitní a dobře připravenou kávu společně s výrobky 

budoucích cukrářů. „Bohužel nepřálo nám počasí, proto jsme letos vynechali loni velmi oblíbené 

opékání párků, přesto letošní první Den otevřených dveří navštívilo velké množství zájemců o naše 

obory,“ řekla Deníku ředitelka . Veškeré informace o škole a nabízených oborech najdete 

také na www.ssss.cz. Pokud jste nestihli včerejší termín, máte možnost přijít na Den otevřených dveří 

na SŠSS ještě 9. ledna 2019 nebo 14. února 2019. 

Po roce opět ve Vídni 

Za doprovodu 3 vyučujících se 46 žáků naší školy 14. 12. 2018 opět rozjelo do předvánoční Vídně. 

Účastníci odborné exkurze si prohlédli centrum města s nejvýznamnějšími památkami. Navštívili 

vánoční trhy v Schönbrunnu a na Radničním náměstí, ochutnali místní speciality a seznámili se s 

některými vánočními zvyky. Během cesty do Vídně si žákyně 1. ročníku oboru Služby cestovního ruchu 

vyzkoušely průvodcovský výklad v autobuse o jednotlivých vídeňských památkách a zajímavostech. 

Povídání o pižďuších 

I žáci na Krakovské si společně s ostatními lidmi, kterým není lhostejné směřování naší republiky, 

připomněli výročí úmrtí prvního českého prezidenta Václava Havla. V hodině Společenskovědního 

základu si přečetli Havlovy pohádky o pižďuších. Textu porozuměli. Politikaření, klientelismus, lež a 

pokrytectví jsou stále aktuální. 

Exkurze s vůní MARLENKY 

Na začátku měsíce dubna se 14 cukrářek z 2. ročníku se svým doprovodem zúčastnily exkurze firmy 

MARLENKA International s. r. o. ve Frýdku-Místku. Procházka přes historické jádro města Frýdek 

zpestřila komentovanou prohlídku. Během ní se seznámily s historií a vývojem společnosti a ochutnaly 

všechny výrobky, včetně originální kávy MARLENKA Café. 

Rychleji už to nešlo 

 v lednu postoupily do 

krajského kola ve šplhu, které se konalo 13. 2. 2019 na SŠ řemesel ve Frýdku–Místku. Poprvé zkusily 

soutěžit v bouřlivé atmosféře a s elektronicky měřeným časem. Co nejrychleji vyšplhat na tyči s přírazem 

ze stoje a dotknout se značky ve 4,5 m byl jejich vytoužený cíl. Čas družstva byl dán součtem výsledných 

časů prvních tří jednotlivců. Bohužel přes veškerou snahu výkony děvčat stačily pouze na 6. místo.  
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Bronzoví v okresním finále 

Pro žáky SŠ se 7. 3. 2019 v sportovní hale Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky v 

Ostravě konalo okresní finále ve futsalu. Celkem se zúčastnilo 8 škol a soutěž byla rozdělena na dvě 

skupiny. Díky tomu, že naši futsalisté nastříleli více branek, umístili se ve skupině C na druhém místě. 

Celkově se před nás probojovala jen SPŠ stavební a vítěz - OA Mariánské Hory, která postupuje do 

krajského kola. Družstvo SŠSS -  

. 

Vyšplhaly si postup 

V tělocvičně Obchodní akademie v Ostravě–Porubě se 25. 1. 2019 pro žáky SŠ města Ostravy uskutečnilo 

okresní kolo ve šplhu - na tyči s přírazem a se startem ze stoje. Naše škola byla zastoupena dvěma 

družstvy. Po loňském 2. místě si děvčata vedla opravdu skvěle. Družstvo „A“ ve složení  

 2. místa postoupily do krajského kola, 

které se bude konat v únoru ve Frýdku-Místku. Družstvo „B“  

se umístilo na 4. příčce. V soutěži jednotlivců získala  2. místo a 

 3. místo. Výsledný čas družstva je dán součtem výsledných časů prvních tří jednotlivců. 
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               MAKRO HoReCa pětiboj 

8. 10. 2018 Takhle vypadá spanilá jízda, Jižní listy 10/2018 

https://ovajih.ostrava.cz/cs/o-jihu/jizni-listy/rocnik-2018/rocnik-2018/JL_10_2018._web.pdf 

8. 10. 2018 Opět zlato!!! 

https://www.facebook.com/StredniSkolaSpolecnehoStravovaniOstravaHrabuvka/videos/353811058695020/ 

9. 10. 2018 HoReCa 2018 - Machři z Krakovské opět zvítězili uveřejněná na webu MSK: 

https://www.msk.cz/cz/skolstvi/takhle-vypada-spanila-jizda-122594/ 

https://ovajih.ostrava.cz/cs/o-jihu/jizni-listy/rocnik-2018/rocnik-2018/JL_10_2018._web.pdf
https://www.facebook.com/StredniSkolaSpolecnehoStravovaniOstravaHrabuvka/videos/353811058695020/
https://www.msk.cz/cz/skolstvi/takhle-vypada-spanila-jizda-122594/
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Školní jídelny zdravě a chutně 

 

26. 11. 2018 Mezinárodní cena vévody z Edinburghu 

https://www.facebook.com/StredniSkolaSpolecnehoStravovaniOstravaHrabuvka/videos/1690409061058807/ 

Pod světly kamer televize Polar se v naší škole se uskutečnila schůzka k programu Mezinárodní cena 

vévody z Edinburghu. Ti, kdo se do programu zapojí, mohou rozvíjet svůj talent ve 3 oblastech (sport, 

talent, dobrovolnictví) a také se zúčastnit dobrodružné expedice. Studenti na Krakovské vzali program 

jako výzvu k vlastnímu zlepšování hlavně v oblasti sportu a cizích jazyků. Plnění cílů jim bude přinášet 

radost z úspěchu a z poznání vlastních netušených možností. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/StredniSkolaSpolecnehoStravovaniOstravaHrabuvka/videos/1690409061058807/
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31. 1. 2019 Mladý průvodce 2019, TV POLAR, Fabex 

https://www.facebook.com/StredniSkolaSpolecnehoStravovaniOstravaHrabuvka/videos/779582822390131/ 

https://www.facebook.com/StredniSkolaSpolecnehoStravovaniOstravaHrabuvka/videos/267482607506012/?epa=SEARCH_BOX 

 

12. 2. 2019 O čokoládovou vařečku 

 

12. 2. 2019 Čokoládová vařečka, TV POLAR 

https://www.facebook.com/StredniSkolaSpolecnehoStravovaniOstravaHrabuvka/videos/1281021045407377/?epa=SEARCH_BOX 

12. 2. 2019 Čokoládová vařečka, Novinky.cz 
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/clanek/zakovskou-kucharskou-soutez-o-cokoladovou-varecku-hostila-ostrava-hrabuvka-40271041 

12. 2. 2019 Čokoládová vařečka, Magistrát města Ostravy, Archiv města Ostravy,  fotografie 

 

 

 

https://ovajih.ostrava.cz/cs/o-jihu/jizni-listy/rocnik-2019/rocnik-2019/JL_03_2019_web.pdf 

 

 

 

https://www.facebook.com/StredniSkolaSpolecnehoStravovaniOstravaHrabuvka/videos/779582822390131/
https://www.facebook.com/StredniSkolaSpolecnehoStravovaniOstravaHrabuvka/videos/267482607506012/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/StredniSkolaSpolecnehoStravovaniOstravaHrabuvka/videos/1281021045407377/?epa=SEARCH_BOX
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/clanek/zakovskou-kucharskou-soutez-o-cokoladovou-varecku-hostila-ostrava-hrabuvka-40271041
https://ovajih.ostrava.cz/cs/o-jihu/jizni-listy/rocnik-2019/rocnik-2019/JL_03_2019_web.pdf
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22. 2. 2019 Turnaj v halové kopané, Jižní listy 04/2019 

https://ovajih.ostrava.cz/cs/o-jihu/jizni-listy/rocnik-2019/rocnik-2019/JL_04_2019.pdf 

 

 

 

 

 

https://ovajih.ostrava.cz/cs/o-jihu/jizni-listy/rocnik-2019/rocnik-2019/JL_04_2019.pdf
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27. 2. 2019 AHOL CUP, MSK 

https://www.msk.cz/cz/skolstvi/zlata-ctyrka-z-krakovske-126617/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. 2. 2019 Podbeskydský Ještěr, MSK 

https://www.msk.cz/cz/skolstvi/soutez-oboru-cukrar-podbeskydsky-jester-ma-sve-viteze-126521/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.msk.cz/cz/skolstvi/zlata-ctyrka-z-krakovske-126617/
https://www.msk.cz/cz/skolstvi/soutez-oboru-cukrar-podbeskydsky-jester-ma-sve-viteze-126521/
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22. 3. 2019 Konverzační soutěž, MSK 

ww.msk.cz/cz/skolstvi/stribrna-karolina-127235/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 4. 2019 Havířovský Korbel 2019, MSK 
https://www.msk.cz/cz/skolstvi/stredni-skola-krakovska-zmerila-sily-na-havirovskem-korbelu-2019-127607/ 

             

               

 

 

 

 

 

 

 

https://www.msk.cz/cz/skolstvi/stribrna-karolina-127235/
https://www.msk.cz/cz/skolstvi/stredni-skola-krakovska-zmerila-sily-na-havirovskem-korbelu-2019-127607/
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9. 4. 2019 Gastrofestival Nitra 2019, MSK 
https://www.msk.cz/cz/skolstvi/z-mezinarodniho-gastrofestivalu-v-nitre-privezla-krajska-skola-zlato-i-stribro-127863/ 

Odborná pracovní stáž ve Španělsku/Malaga, projekt Erasmus+ „The Way to Europe II“, 25. 4. – 6. 5. 

2019, Ekip Europa 

Ekip Europa 12 nových fotek Czech gastronomy and hotel studnets.    

 

Studenti SŠSS na stáži v Saalfeldu 

Bildungszentrum Saalfeld, http://www.bz-saalfeld.de/ 
  

https://www.msk.cz/cz/skolstvi/z-mezinarodniho-gastrofestivalu-v-nitre-privezla-krajska-skola-zlato-i-stribro-127863/
https://www.facebook.com/Ekip-Europa-119777231732645/?__tn__=kCH-R&eid=ARDDOmkt7ONq0TGhKclQxytqqrToD08cm_rbi5PM9B14zvpyrXrj1NZvhsAaOJibva1OIQsrE1Fel7x8&hc_ref=ARTg2p_zOVURGqZ4G0_soeyO91B3BgW0upljei6Xa8WuWEkZTM3xYNlgMxWUBi8oKd4&__xts__%5B0%5D=68.ARAcpL3_9Zi-cOYQ6toJEpC820R_tTCgM1WIf91RU5GpyJ4a5726EnTc5c1GBUvgWm7nMfj-eoWrlm20YAeQrEjllFS6pP4hrJMHv5PWp_wedTlXp-833b_RRRTeFxsFzWE-KxReGCHYOxz-k9_du_B_pwu7MM1aQP2S8dCNQ1p2pCYhGXzH_j45bL94bySAZUF0dxlE9nGJCZlnt_8tbNuWQicVe5ypNiUbsccwOYdN8dczjLBUCs9Z7BZXQXNTb-_JVUxU-sX17N4mHmSWXhx9U6XaxdAfOeoRy7f31gsi6VzH_9006EFFe28-B38hzD8CIEntGa7k9DzQubt1u8LRI6QgqMQ0A1VspmcpIo4kKSHT7g3Dr8Z-N78KOr0iOXtDeIdNSgZR4OUeZp6qYjLzVixRqmqJYt3QHNjW81j-cfims-6UGYkX7kLWGlHjHr2OmWIAub-rdqgFRnbDFVc8d2MvvIbwy5qrvTl6o3CvfifNh4xBjw
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=814621672248194&id=119777231732645&__xts__%5B0%5D=68.ARAcpL3_9Zi-cOYQ6toJEpC820R_tTCgM1WIf91RU5GpyJ4a5726EnTc5c1GBUvgWm7nMfj-eoWrlm20YAeQrEjllFS6pP4hrJMHv5PWp_wedTlXp-833b_RRRTeFxsFzWE-KxReGCHYOxz-k9_du_B_pwu7MM1aQP2S8dCNQ1p2pCYhGXzH_j45bL94bySAZUF0dxlE9nGJCZlnt_8tbNuWQicVe5ypNiUbsccwOYdN8dczjLBUCs9Z7BZXQXNTb-_JVUxU-sX17N4mHmSWXhx9U6XaxdAfOeoRy7f31gsi6VzH_9006EFFe28-B38hzD8CIEntGa7k9DzQubt1u8LRI6QgqMQ0A1VspmcpIo4kKSHT7g3Dr8Z-N78KOr0iOXtDeIdNSgZR4OUeZp6qYjLzVixRqmqJYt3QHNjW81j-cfims-6UGYkX7kLWGlHjHr2OmWIAub-rdqgFRnbDFVc8d2MvvIbwy5qrvTl6o3CvfifNh4xBjw&__tn__=-UCH-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.814619588915069&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAcpL3_9Zi-cOYQ6toJEpC820R_tTCgM1WIf91RU5GpyJ4a5726EnTc5c1GBUvgWm7nMfj-eoWrlm20YAeQrEjllFS6pP4hrJMHv5PWp_wedTlXp-833b_RRRTeFxsFzWE-KxReGCHYOxz-k9_du_B_pwu7MM1aQP2S8dCNQ1p2pCYhGXzH_j45bL94bySAZUF0dxlE9nGJCZlnt_8tbNuWQicVe5ypNiUbsccwOYdN8dczjLBUCs9Z7BZXQXNTb-_JVUxU-sX17N4mHmSWXhx9U6XaxdAfOeoRy7f31gsi6VzH_9006EFFe28-B38hzD8CIEntGa7k9DzQubt1u8LRI6QgqMQ0A1VspmcpIo4kKSHT7g3Dr8Z-N78KOr0iOXtDeIdNSgZR4OUeZp6qYjLzVixRqmqJYt3QHNjW81j-cfims-6UGYkX7kLWGlHjHr2OmWIAub-rdqgFRnbDFVc8d2MvvIbwy5qrvTl6o3CvfifNh4xBjw&__tn__=-UCH-R
https://www.facebook.com/BZSaalfeldGmbH/?__tn__=kCH-R&eid=ARDd1zU7VRLM79bBvgFZ0kECmUD2T0whU59EE5D4ag0dZxc0qmzsBHGeBnShgQslCcajMdpACoiU-fHj&hc_ref=ARTHmf5e3Ple8TQ_G24a5zK23Lm15y_v_R-0_l0iCKEFLYN_Wr_vWJcJ8XwLIbLjTPo&__xts__%5B0%5D=68.ARAczYp0j6S9rS-TIJUEEOaLGSz2otYSOBfkZB7aVpp9SNigGjiRs-p5JG8vaulpQwvb1yWi4Nhsxc4Y5Vp3x9S2bnDOBb4UeuF5iw_LChhIHvznFP2bEpHV0_x7SAfLXh-y1LQbzaHb-G7iKdYUzFfW46U26obx9Ppnfyw4_tvuVrWcXkTwxPWVlhxwr9mwSiGR7YuC7g8cFwlubSjd-gie6QFSF721hVpdjcGL7_aVcJVUJxh2sTOF6gtDJvU0S2qAUjqFVe42yjiSgwSjT9ITpwzKX9TGqYaXOmsiS937moWENXsLGQFST7ffFzDQvLfhg9TIQcBrZ62ucsBIUB2ud1VHOJhfrXEwrbGC1464fQuJuffGvCrxUydKYXmsqNTLLfdfYPmAMoBQTuLC5aRcdsdrzUuihIKxyefJXxeQpweIs-zny5AZexXejlB5CI648LETDH0_3Z9w8mmat_DuJ426GRps7GddFdl-Vc25Z5N6RtpVmg
http://www.bz-saalfeld.de/?fbclid=IwAR0zh1OaD7vj9JeZStWlyH1HKwTFwZBE0mZVJqjCt9pPom71xjNoWXZ0Shw
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9. 5. 2019 Kouzlíme v kuchyni, Jižní listy 06/2019                                                        

 

15. 3. 2019 Gastro Kroměříž, Jižní listy 05/2019 

https://ovajih.ostrava.cz/cs/o-jihu/jizni-listy/rocnik-2019/rocnik-2019/JL_05_2019.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ovajih.ostrava.cz/cs/o-jihu/jizni-listy/rocnik-2019/rocnik-2019/JL_05_2019.pdf


 
 

118 
 

18. 10. 2018 Francouzský klíč 

 

 

18. 6. 2019 Číšnický pětiboj, MSK 
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