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

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 

RESORTNÍ IDENTIFIKÁTOR 
PRÁVNICKÉ OSOBY 

600 171 272 

IČ  00577260 

DIČ CZ00577260 

E-MAIL sekretariat@ssss.cz 

ID DATOVÉ SCHRÁNKY gakiu27 

WEBOVÉ STRÁNKY www.ssss.cz 
Tabulka 1 

ŘEDITELKA ŠKOLY Mgr. Ivana Matulová 

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY PRO TEORETICKÉ VYUČOVÁNÍ 
Mgr. Markéta Kulhánková  
(zástupce statutárního orgánu) 

Mgr. Silvie Bártlová 

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY PRO PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ Mgr. Adriana Tošková 

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY PRO EKONOMIKU A PROVOZ Ing. Radka Černošková 
Tabulka 2 

1.1 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, tělocvičnu, 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 profesní kvalifikační zkoušky. 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, dvěma 

školními metodičkami prevence, kariérovou poradkyní, psychologem, 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.  

mailto:sekretariat@ssss.cz
http://www.ssss.cz/
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1.2 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.  

30. 6. 2019 skončilo dle článku 6 odst. 2, písm. f) Volebního řádu školské rady funkční období členky 

školské rady zvolené zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky, paní Danuše Denkové. 

Z tohoto důvodu byly vypsány doplňkové volby do školské rady a na uvolněné místo byla zákonnými 

zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky zvolena paní Jarmila Pavlíková. 

Ve školním roce 2019/2020 tedy pracovala Školská rada ve složení: 

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

 pan Pavel Šmíd – místopředseda školské rady (zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a 

zletilými žáky), 

 paní Šárka Bednáriková – členka (jmenována zřizovatelem), 

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

 Mgr. Monika Sysalová – členka (zvolena pedagogickými pracovníky školy), 

 paní Radomíra Vlčková – 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 2019/2020 proběhla dvě zasedání školské rady: 14. 10. 2019 a 5. 3. 2020. 

K 31. 8. 2020 skončilo tříleté funkční období členů školské rady. Z tohoto důvodu ředitelka školy 

jmenovala tříčlennou komisi k přípravě a provedení voleb a od září 2020 bude školská rada pracovat 

v obměněném složení. Za zřizovatele byli jmenováni paní Šárka Bednáriková a pan Petr Hikl. Zákonní 

zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci školy zvolili paní Jarmilu Pavlíkovou a paní Irenu Kadlecovou. 

Pedagogičtí pracovníci školy zvolili Ing. Dagmar Žáčkovou a Mgr. Janu Hořákovou. Úvodní zasedání 

nově zvolené školské rady se bude konat 14. 10. 2020. 
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2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ                                                                                                           
(§ 7 odst. 1 b) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb.) 

Škola nabízí možnost vzdělávání v oborech uvedených v Tabulce 3. 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 3 

 

62,6%

27,2%

10,2%

POČTY ŽÁKŮ PODLE SKUPIN OBORŮ 

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 mají  

možnost po úspěšném absolvování tří let vzdělávání složit závěrečnou zkoušku dle jednotného zadání 

a získat výuční list. Ve 4. ročníku pak završí své vzdělávání maturitní zkouškou. Neúspěch u závěrečné 

zkoušky neovlivní jejich možnost pokračovat ve vzdělávání ve 4. ročníku. 

Ve školním roce 2019/2020 vstoupila pilotáž do 3. roku, takže se žáci připravovali na složení závěrečné 

zkoušky v červnu 2020. V květnu 2020 však  MŠMT vydalo dokument Zvláštní pravidla pro ukončování 

vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou ve školním roce 2019/2020, ve kterém rozhodlo 

o úpravě pravidel pokusného ověřování. Termín závěrečné zkoušky byl stanoven na září 2020. 

V zájmu snížení dopadu výpadku praktického vyučování v jarních měsících roku 2020, kdy nebyla 

povolena osobní přítomnost žáků na pracovištích odborného výcviku, absolvovali žáci po nástupu do 

školy v září 2020 intenzivní přípravu na vykonání praktické části závěrečné zkoušky. Jednotlivé části 

zkoušky se konaly v období od 7. do 18. září.    

Žáci prokázali výbornou připravenost – z celkového počtu 14 žáků dosáhlo 6 celkového prospěchu 

„prospěl s vyznamenáním (viz Graf 2). Jedna žákyně nemohla ze zdravotních důvodů absolvovat 

praktickou část závěrečné zkoušky v plném rozsahu a bude ji konat v prosinci 2020 v náhradním 

termínu.  

Výsledky závěrečné zkoušky potvrdily skutečnost, že úpravami školního vzdělávacího programu není 

negativně dotčena praktická stránka výuky. Lepší studijní předpoklady a vyšší motivace žáků se 

projevila pozitivně i v této oblasti. Hypotézu o lepší profesní připravenosti žáků potvrzuje i názor 

odborníků z praxe, kteří měli možnost žáky hodnotit v rámci souvislé odborné praxe.   

46,2%

53,8%

VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK OBOR 65-41-L/01 GASTRONOMIE        
(PILOTÁŽ L+H) 

Prospělo s vyznamenáním Prospělo
Graf 2 
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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 4). 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 4 

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 

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

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

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

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

zpracovány dle příslušných rámcových vzdělávacích programů (viz kapitola 2, Tabulka 3) 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 5). 

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.  

V průběhu školního roku ukončilo činnost pracoviště Seminární centrum Akademie. Žáci, kteří byli 

zařazeni k vykonávání odborného výcviku na tuto provozovnu, byli přeřazeni na jiná pracoviště. 

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 vedoucím učitelem 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 5 
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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. V souvislosti s krizovými opatřeními vlády ČR k řešení 

koronavirové pandemie bylo nutno ve školním roce 2019/2020 upravit původně plánovaný rozsah a 

termíny vykonání odborné praxe a to tak, aby byly naplněny požadavky příslušných RVP na délku 

konání odborné praxe za celou dobu vzdělávání. Forma, zaměření a termíny konání odborné praxe jsou 

zřejmé z Tabulky 6. 

Tabulka 6 

*Žáci, kteří neměli splněnou průběžnou OP, ji dokončili v období hlavních školních prázdnin nad rozsah 5 dnů stanovených pro souvislou OP. 

**Žáci, kteří nemají splněnu průběžnou OP ani v upraveném rozsahu, ji vykonají ve  školním roce 2020/2021. 

3.3 POČTY ŽÁKŮ VE TŘÍDÁCH A OBORECH 

V Tabulkách 7 a 8 jsou vedeny počty žáků v jednotlivých třídách dle stavu k 30. 9. 2019. Stoupající počet 

absolventů základních škol se projevuje pozitivně i ve zvýšeném zájmu o vzdělávání v gastronomických 

oborech. Bohužel stále platí, že se do oborů vzdělání s výučním listem hlásí žáci s velmi slabým 

prospěchem ze základních škol. Často se jedná o žáky, kteří povinnou školní docházku ukončili v 8. či 

dokonce 7. ročníku základní školy. Přetrvává rovněž trend „věčných studentů“ a „cestovatelů“, kteří se 

opakovaně hlásí do přijímacího řízení v denní formě vzdělávání po neúspěšném i úspěšném 

absolvování jiného oboru. Vývoj počtu žáků dle jednotlivých ŠVP zachycuje Graf 3 na straně 10.  

Pracovníci školy pracují s maximálním nasazením jak se žáky, kteří mají objektivně speciální vzdělávací 

potřeby, tak s těmi, kteří jsou pouze nemotivovaní. Díky tomu se daří snižovat počty žáků, kteří 

předčasně opouštějí vzdělávací systém (Graf 4 na straně 10). 

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 

135 4 93 4 64 3 --- --- 292 11 

29-54-H/01 
CUKRÁŘ 

34 1 24 1 17 1 --- --- 75 3 

65-41-L/01 
GASTRONOMIE 

27 1 26 1 16 1 10 1 79 4 

65-41-L/51 
GASTRONOMIE 

23 1 11 1 --- --- --- --- 34 2 

65-42-M/02 
CESTOVNÍ RUCH 

34 1 28 1 30 1 20 1 112 4 

CELKEM 253 8 182 8 127 6 30 2 592 24 
Tabulka 7 

OBOR ROČNÍK 

PRŮBĚŽNÁ ODBORNÁ 
PRAXE 

SOUVISLÁ ODBORNÁ PRAXE 

původní 
rozsah 

upravený 
rozsah 

původní 
rozsah 

upravený rozsah 

65-41-L/51 
Gastronomie 

1. 5 dnů 5 dnů* 5 dnů 5 dnů 

65-41-L/01 
Gastronomie 

1. 5 dnů 5 dnů** 5 dnů Bez náhrady 

2. 10 dnů 10 dnů** 10 dnů Bez náhrady 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

2. --- --- 10 dnů 

Přesun na školní rok 2020/2021 
v délce 10 dnů. Současně se ve 
školním roce 2020/2021 zkrátí 
průběžná OP 3. ročníku na 5 dnů. 

3. 10 dnů 6 dnů** 10 dnů 
5 dnů v recepci školy dle 
stanoveného harmonogramu. 
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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 

32 1 18 1 23 1 73 3 

65-41-L/51 
GASTRONOMIE 

16 1 9 1 13 1 38 3 

CELKEM 48 2 27 2 36 2 111 6 
Tabulka 8 
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4 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY                                                                             
(§ 7 odst. 1 c) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb.) 

Ve školním roce 2019/2020 vznikla potřeba zvýšit počet pedagogických pracovníků v souvislosti 

s vyšším počtem žáků v oborech vzdělání s maturitní zkouškou a možnostmi, které se otevřely díky 

novému způsobu financování. Přijati tak byli 2 noví učitelé na úsek teoretické výuky. K 31. 8. 2019 

ukončil pracovní poměr dohodu 1 učitel teoretického vyučování. Tento výpadek škola vyřešila tak, že 

úsek teoretického vyučování posílila polovinou úvazku jedna z učitelek odborného výcviku. Na úseku 

praktického vyučování byla od září 2019 přijata pedagogická pracovnice jako zástup za učitelku 

odborného výcviku v dlouhodobé pracovní neschopnosti (tato posléze k 31. 7. 2020 na vlastní žádost 

ukončila pracovní poměr), jedna učitelka odborného výcviku se vrátila po ukončení rodičovské 

dovolené a zároveň skončil pracovní poměr učitelky odborného výcviku, která ji po dobu čerpání 

mateřské a rodičovské dovolené zastupovala.  

Dvě změny v personální oblasti nastaly v říjnu 2019. Po čerpání mateřské a rodičovské dovolené se 

vrátila jedna z administrativních pracovnic. V souvislosti s plánovaným odchodem hlavní účetní dále 

nastoupila pracovnice na pozici účetní. Od února 2020, kdy hlavní účetní odešla do starobního 

důchodu, ji pak v této pozici nahradila. Od února 2020 nastoupila na poloviční úvazek personalistka.   

V Tabulce 9 je zachycen počet pracovníků školy dle jednotlivých úseků na počátku školního roku 

2019/2020 a v Tabulce 10 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 projektu Podpora 

kvality vzdělávání v SŠSS II (Šablony pro SŠ a VOŠ ), jehož realizace byla zahájena 1. 9. 2019. Plat 

školního psychologa byl do června 2019 hrazen z prostředků projektu OP VVV Podpora inkluze 

v Moravskoslezském kraji. Po jeho ukončení byl úvazek psychologa snížen na ½ a dále je hrazen 

z účelově vázaných prostředků MSK. Vývoj počtu pracovníků školy v posledních 5 školních rocích 

zachycuje Graf 5 na straně 12. Ve skupině pracovníků, která je označena jako „ostatní pracovníci“ jsou 

zahrnuti školní psycholog, školní asistentka a sociální pedagožka.  
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Sociální pedagožka* 1 



12 
 

  

 

Tabulka 10 

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. 10. 2019. 
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Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci Školní jídelna Ostatní pracovníci

KATEGORIE PRACOVNÍKŮ POČET 
PLNĚNÍ ODBORNÉ 

KVALIFIKACE 
PRŮMĚRNÝ VĚK 

UČITELÉ TEORETICKÉHO 
VYUČOVÁNÍ 

33 100% 52 

UČITELÉ ODBORNÉHO VÝCVIKU 21 100% 47 

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG 1 100% 49 

ŠKOLNÍ ASISTENTKA 1 100% 69 

SOCIÁLNÍ PEDAGOŽKA 1 100% 47 

ZAMĚSTNANCI ŠKOLNÍ JÍDELNY 9 100% 52 

EKONOMIČTÍ A SPRÁVNÍ 
ZAMĚSTNANCI 

21 
95,3% 

1 výjimka ze vzdělání 
53 

Graf 5 
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5 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020                                                                      
(§ 7 odst. 1 d) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb.) 

Přijímací řízení a přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021 se řídily zákonem č. 135/2020 Sb., o 

zvláštních pravidlech pro přijímání  k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním 

roce 2019/2020. Detaily postupu při organizaci a hodnocení byly stanoveny  vyhláškou č. 232/2020 Sb., 

o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020. 

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a krizových opatření v souvislosti epidemií nového koronaviru 

byly termíny pro 1. kolo přijímacího řízení aktualizovány 1. 4. 2020 v souladu se zákonem č. 135/2020 

Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání ve školním roce 2019/2020.  

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 z českého jazyka a 

literatury a matematiky. Oproti běžným pravidlům podle školského zákona mohl uchazeč konat 

jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou. 1. termín jednotné přijímací zkoušky byl  stanoven na 8. 6. 

2020. Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky byl stanoven na  23. 6. 2020. Oproti běžnému 

průběhu byl prodloužen čas trvání jednotné přijímací zkoušky. Test z českého jazyka a literatury trval 

70 minut, test z matematiky 85 minut. Byl stanoven jednotný termín pro odevzdání zápisového lístku 

– pro uchazeče o střední vzdělání ve čtyřletých oborech vzdělání, včetně nástavbového studia do 23. 

6. 2020 (5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). Tento 

termín platil jako nejzazší i pro odevzdání zápisového lístku pro obory vzdělání bez jednotné přijímací 

zkoušky. Termín pro odevzdání zápisových lístků byl zkrácen na 5 pracovních dnů i pro další kola 

přijímacího řízení, která se konala v souladu s původní právní úpravou. 

Podle zákona 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání  k některým druhům vzdělávání a 

k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 nemohli uchazeči podat proti rozhodnutí o nepřijetí 

odvolání. Za předpokladu, že uspěli u přijímací zkoušky, respektive splnili kritéria pro přijetí a nebyli 

přijati z kapacitních důvodů, mohli požádat o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů. 

FORMA OBOR POČET PŘIJÍMANÝCH 

D
EN

N
Í  

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

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 11 
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FORMA OBOR ŠVP 
TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ V ROCE 2020 

1. kolo 2. kolo 3. kolo 
D

EN
N

Í 
65-51-H/01 
Kuchař-číšník 

Kuchař 22. 4. --- --- 

Číšník 22. 4. 6. 8.  --- 

Kuchař-číšník 22. 4. 6. 8.  --- 

29-54-H/01  Cukrář 22. 4. --- --- 

65-41-L/01 
Gastronomie  

Hotelový a restaurační provoz 16. 6.  7. 7. 6. 8. 

65-42-M/01 
Cestovní ruch 

Služby cestovního ruchu 16. 6. --- --- 

65-41-L/51 
Gastronomie  

Management v gastronomii 16. 6. 24. 6. 6. 8. 

D
Á

LK
O

V
Á

 65-51-H/01 
Kuchař-číšník 

Kuchař 22. 4. 24. 6. 6. 8. 

Číšník 22. 4. 24. 6. 6. 8.  

65-41-L/51 
Gastronomie 

Management v gastronomii 16. 6. 24. 6. 6. 8. 

Tabulka 12 

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

L/51 Gastronomie byli v 1. kole přijímacího řízení hodnoceni výsledků jednotné přijímací zkoušky, 

hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání a dalších skutečností, které osvědčují vhodné 

schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče o zvolený obor (účast v soutěžích).  

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 13 a 

14uvedeny souhrnně za všechna kola přijímacího řízení (dle stavu k 31. 8. 2020). 

Denní forma 

OBOR VZDĚLÁNÍ 
POČTY 

PŘIHLÁŠENÝCH 
POČTY PŘIJATÝCH 

(VČETNĚ 
REVOKACÍ) 

POČTY ODEVZDANÝCH 
ZÁPISOVÝCH LÍSTKŮ                   

K 31. 8. 2020 

29-54-H/01 CUKRÁŘ  61 30 30 

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

35 34 19 

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

59 30 29 

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

95 73 54 

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

63 30 26 

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

45 30 20 

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

39 21 neodevzdávají se 

CELKEM 397 248 178 
Tabulka 13 
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Dálková forma 

OBOR VZDĚLÁNÍ 
POČTY 

PŘIHLÁŠENÝCH 
POČTY PŘIJATÝCH 

(VČETNĚ REVOKACÍ) 

65-51-H/01 KUCHAŘ – ČÍŠNÍK, ŠVP ČÍŠNÍK 19 19 

65-51-H/01 KUCHAŘ – ČÍŠNÍK, ŠVP KUCHAŘ 7 7 

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

12 9 

CELKEM 38 38 
Tabulka 14 

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

opakováními a přestupy. 

Naplánované počty přijímaných uchazečů (Tabulka 11 na straně 14) se škole podařilo naplnit v oborech 

vzdělání  65-51-H/01 Kuchař-číšník, ŠVP Kuchař, 29-54-H/01 Cukrář a 65-52-M/02 Služby cestovního 

ruchu již v rámci 1. kola přijímacího řízení. V dalších oborech vzdělání bylo nutno vyhlásit ještě 2. a 3. 

kolo přijímacího řízení. Za pozitivní považujeme skutečnost, že ve většině oborů vzdělání stoupá zájem 

uchazečů. Meziroční poklesy však dále pokračují u oborů  51-H/01 Kuchař-číšník ŠVP Číšník a 65-4-L/51 

Gastronomie. V těchto oborech vzdělání je také patrná nejvyšší míra předčasných odchodů ze 

vzdělávání. 

Vývoj počtu přihlášených uchazečů do jednotlivých oborů a vývoj počtu odevzdaných zápisových lístků 

je patrný z Grafů 6 a 7. 
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6 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ                                                                                                               
(§ 7 odst. 1 e) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb.) 

6.1 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 

Výsledky vzdělávání žáků denní formy ve sledovaném školním roce jsou patrné z Tabulky 15, ve které 

je zachycen stav k 31. 8. 2020.  

Z přehledů je patrné, že se v tomto školním roce výrazně snížil počet žáků, kteří nebyli hodnoceni 

v řádném termínu nebo byli hodnoceni stupněm nedostatečný. Pedagogičtí pracovníci školy dodržovali 

při hodnocení výsledků vzdělávání žáků postup doporučený Ministerstvem školství, který reflektoval 

skutečnost, že výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhala zcela nestandardním 

způsobem a ve sporných případech rozhodovali vždy ve prospěch žáků.  

Někteří žáci nezávěrečných ročníků byli nicméně hodnoceni až po vykonání zkoušky v náhradním nebo 

opravném termínu v srpnu (Tabulka 16) nebo v září 2020. Příčinou toho, že žáci nemohli být hodnoceni 

v řádném termínu, případně byli hodnoceni známkou nedostatečný, byl jejich naprostý nezájem o 

distanční výuku a nevyužití možnosti si přijít doplnit klasifikaci v červnu 2020, kdy byla docházka do 

školy dobrovolná. Výsledky vzdělávání v denní formě dle stavu k 30. 9. 2020 dokumentuje Graf 8 na 

straně 19. 

 
CELKEM 

OBORY VZDĚLÁNÍ 
S VÝUČNÍM LISTEM 

OBORY VZDĚLÁNÍ 
S MATURITNÍ 
ZKOUŠKOU 

NÁSTAVBA 

CELKEM 410 237 159 14 

PROSPĚLO S 
VYZNAMENÁNÍM 

50 28 22 0 

PROSPĚLO 345 201 132 12 

NEPROSPĚLO 15 8 5 2 

PRODLOUŽEN 
TERMÍN DO 30. 9. 2** 

0 0 0 0 

PRŮMĚRNÝ 
PROSPĚCH 

2,35 2,42 2,12 2,52 

Tabulka 15 

 ZKOUŠKY V NÁHRADNÍM TERMÍNU A OPRAVNÉ ZKOUŠKY 2020 
 

 
MĚLO PRÁVO 

KONAT 
KONALO 

PROSPĚLO S 
VYZNAMENÁNÍM 

PROSPĚLO NEPROSPĚLO* 

ČERVEN 
ZKOUŠKA V NT 26 19 0 15 4 

OPRAVNÁ 
ZKOUŠKA 

5 3 0 1 2 

SRPEN 

ZKOUŠKA V NT 0 0 0 0 0 

OPRAVNÁ 
ZKOUŠKA 

2 1 0 1 0 

Tabulka 16 

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

**1 žák mohl konat opravnou zkoušku do 30. 9. 2020.  

Právo konat opravnou zkoušku po neúspěšném vykonání zkoušek v náhradním termínu v září 2020 

měli 2 žáci, jeden opravnou zkoušku vykonal úspěšně.  1 žák ukončil studium bez vykonání opravné 

zkoušky. 
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6.2 MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020 proběhly v souladu v souladu se zákonem č. 561/2004 

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

Vyhláškou č. 232/2020 Sb. o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 

2019/2020 a Vyhláškou č. 233/202 Sb. o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti 

s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2. 

V jarním i podzimním termínu 2020 maturovali žáci oborů 65-42-M/02 Cestovní ruch (denní forma), 

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

Výsledky maturitních zkoušek v jarním termínu byly do značné míry ovlivněny skutečností, že dle 

vyhlášky 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 

2019/2020 nebylo možno hodnotit žáky, kteří se přihlásili na jarní zkušební období roku 2020 

k maturitní zkoušce stupněm nedostatečný nebo slovem nehodnocen. To v praxi vedlo k tomu, že 

maturitní zkoušku konali i žáci, kteří by za standardního stavu neukončili úspěšně závěrečný ročník. 

Tito žáci také zpravidla u zkoušky v jarním termínu neuspěli. Největší neúspěšnost jsme zaznamenali u 

oboru vzdělání 65-41-L/51 Gastronomie (nástavba), kdy byla v jarním termínu 80%. Neúspěšní 

maturanti z jara 2020 pak ve většině případů zkoušku úspěšně složili na podzim. Nejhorších výsledků 

dosáhli napříč jarním i podzimním termínem žáci nástavby.   

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

19 a z Grafů 9–12. Podrobné výsledky maturitních zkoušek konaných v termínech jaro 2020 a podzim 

2020 jsou uvedeny v Příloze 3 Přehled výsledků MZ.  

Graf 8 
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Tabulka 17 

Tabulka 18 

 POČTY ŽÁKŮ A VÝSLEDKY U MZ V TERMÍNECH JARO A PODZIM 2020 

TŘÍDA 

JARO 2020 PODZIM 2020 

POČET ŽÁKŮ 
PROSPĚLO 
(VYDÁNO 

VYSVĚDČENÍ) 
NEPROSPĚLO 

MATUROVALO 
POPRVÉ 

V NÁHRADNÍM 
TERMÍNU 

OPRAVNÁ 
ZKOUŠKA 

PROSPĚLO 
(VYDÁNO 

VYSVĚDČENÍ 
NEPROSPĚLO 

HRP4 10 5 5 0 5 3 2 

SCR4 19 14 5 0 5 4 1 

NS2 10 2 8 0 8 3 5 

DM3 12 5 7 0 5 3 2 

CELKEM 51 26 25 0 23 13 10 

Tabulka 19 

 

 

TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK V TERMÍNU JARO 2020 

Profilová část MZ 26. – 28. 5., 10. – 15. 6., 19. – 23. 6. 2020 

Ústní zkoušky společné části MZ 10. – 15. 6., 19. - 23. 6. 2020 

Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy a písemné 
práce) 

1. a 2. 6. 2020 

TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK V TERMÍNU PODZIM 2020 

Profilová část MZ 9. – 10. 9. 2020 

Ústní zkoušky společné části MZ 9. – 10. 9. 2020 

Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy a písemné práce)  2. 9. 2020 
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Graf 9 
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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. 232/2020 Sb. ze 

dne 6. 5. 2020 o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020. 

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

zadání. 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 sedmým rokem vyhlašuje 

Národní ústav pro vzdělávání společně s Hospodářskou komorou ČR, škola přihlásila práce pěti 

absolventů školy. V kategorii Kuchař-číšník zaměření Kuchař se na 3. místě umístila žákyně třídy K3 

s tématem práce Putování Balkánem a názvem práce Řecká kuchyně, v kategorii Kuchař-číšník zaměření 

Číšník se rovněž na 3. místě umístil žák třídy Č3 s tématem práce Svět 2020 a názvem práce Olympijské hry 

2020. Celkový obraz o výsledcích závěrečných zkoušek v řádném termínu v červnu podávají Tabulky 21 

a 22, informace o zkouškách v náhradním a opravném termínu jsou patrné z Tabulky 24. 

TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 

Písemná část 1. 6. 2020 

Praktická část 2. – 5. 6. 2020 

Ústní část  23. – 24. 6. 2020 

Tabulka 20 

VÝSLEDKY ZZ DLE TŘÍD (ČERVEN 2020) 

TŘÍDA 
POČET ŽÁKŮ    

K ZZ 
PROSPĚLO S 

VYZNAMENÁNÍM 
PROSPĚLO NEPROSPĚLO NEKONALO* 

K3 17 2 12 2 1 

Č3 16 0 14 0 2 

KČ3 23 1 18 2 2 

CU3 17 2 11 4 0 

D3 24 6 10 4 4 

CELKEM 98 11 65 12 10 

Tabulka 21 

*Žáci, kteří nekonali celou nebo jen část ZZ, byli omluveni ze zdravotních důvodů. 
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CELKOVÉ VÝSLEDKY ZZ DLE OBORŮ V ŘÁDNÉM TERMÍNU (ČERVEN 2020) 

OBOR VZDĚLÁNÍ 
POČET ŽÁKŮ 
KONAJÍCÍCH 

ZKOUŠKU 

PROSPĚLO S 
VYZNAMENÁNÍM 

PROSPĚLO NEPROSPĚLO NEKONALO 

65-51-H/01  
ŠVP Kuchař 

26 4 17 3 2 

65-51-H/01 
ŠVP Číšník 

31 4 19 3 5 

65-51-H/01 
ŠVP Kuchař-číšník 

23 1 18 2 2 

29-54-H/01 Cukrář 17 2 11 4 0 

CELKEM 97 11 65 12 9 

Tabulka 22 

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 2020) 

Písemná část 7. 9. 2020 

Praktická část 8. – 11. 9.2020 

Ústní část 18. 9. 2020 

Tabulka 23 

VÝSLEDKY ZZ v opravném a náhradním termínu DLE TŘÍD (září 2020) 

TŘÍDA 
POČET ŽÁKŮ K ZZ 

PROSPĚLO S 
VYZNAMENÁNÍM 

PROSPĚLO NEPROSPĚLO 

NT OZ NT OZ NT OZ NT OZ 

K3 1 2 0 0 1 2 0 0 

Č3 2 0 0 0 2 0 0 0 

KČ3 1 1 0 0 1 1 0 0 

CU3 0 4 0 0 0 4 0 0 

D3 4 2 0 0 4 1 0 1** 

HRP3* 14 0 6 0 7 0 0 0 

CELKEM 22 9 6 0 15 8 0 1 

Tabulka 24 

*1 žákyně třídy HRP3  se k vykonání praktické části závěrečné zkoušky v náhradním termínu nedostavila ze zdravotních důvodů, řádně se 

omluvila a zkoušku bude mít možnost vykonat v prosinci 2020. 

** 1 žákyně třídy D3 se bez omluvy nedostavila k praktické části ZZ a byla hodnocena nedostatečný. 
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Z Grafu 13 je patrné, že se oproti loňskému školnímu roku výrazně zvýšil počet žáků, kteří u závěrečné 

zkoušky neuspěli. Tento nárůst přičítáme tomu, že dle vyhlášky 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 nebylo možno hodnotit žáky, kteří konali 

závěrečnou zkoušku stupněm nedostatečný nebo slovem nehodnocen. Z tohoto důvodu byli na konci 

školního roku hodnoceni celkovým hodnocením prospěl i ti žáci, jejichž znalosti a dovednosti nebyly na 

takové úrovni, aby za normálních okolností závěrečný ročník úspěšně absolvovali.  

  

 

 

Graf 13 
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7 PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ                                                                                                
(§ 7 odst. 1 f) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb.) 

7.1 ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) působilo v daném školním roce ve složení: výchovná poradkyně, dvě 

školní metodičky prevence, školní asistentka, školní psycholog a kariérová poradkyně a sociální pedagožka. 

Členové ŠPP spolupracovali s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky školy. Ve škole byly 

zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy s cílem:  

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

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

zajišťujícími ochranu práv žáků. 

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

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

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

ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů  a dále vyhlášku 

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. 

7.2 ČINNOST VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ 

Ve školním roce 2019/2020 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 školním psychologem také na oblast 

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

zúčastňovala metodických seminářů organizovaných PPP Ostrava a komunikovala se školskými 

poradenskými zařízeními v rámci realizace a hodnocení podpůrných opatření pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami.  

7.3 ČINNOST ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA 

Školní psycholog zajišťoval podporu pro žáky, zákonné zástupce/rodiče i pedagogické pracovníky. 

Těžištěm poradenských služeb byla pomoc při řešení osobních, partnerských, sociálních a rodinných 

problémů žáků, které měly negativní dopad na výsledky vzdělávání, případně ovlivňovaly jejich chování 

a jednání ve škole. Školní psycholog pracoval průběžně a dlouhodobě také se žáky, kteří měli problémy 

s osobnostním vývojem, a poskytoval krizovou intervenci při řešení aktuálních problémů jednotlivých 
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žáků. Důležitou součástí jeho činnosti byla spolupráce s třídními učiteli, která byla zaměřena na řešení 

problémů v třídních kolektivech. Metodickou pomoc pak školní psycholog poskytoval i dalším 

pedagogickým pracovníkům.  

Školní psycholog zpravidla poskytoval klientům individuální konzultace. Po vyhlášení zákazu osobní 

přítomnosti ve škole pak poskytoval poradenské služby distanční formou. 

7.4 ČINNOST ŠKOLNÍ ASISTENTKY 

Školní asistentka poskytovala základní nepedagogickou podporu v rodinách při spolupráci se 

zákonnými zástupci. Ta spočívala například v pomoci s organizací času, práce, úpravou pracovního 

prostředí, motivací k učení, poskytování formativní zpětné vazby žákům. Dále zprostředkovávala 

komunikaci s rodinoami, komunitou, zejména se jednalo o aktivity, vedoucí k zajištění praidelné školní 

docházky žáků, zajištění přenossu informací mezi školou a rodinou. Zapojovala se i do organizace a 

realizace mimoškolních aktivit. Pedagogickýmpracovníkům poskytovala podporu při administrativních 

a organizačních činnostech, s cílem vytvořit pedagogickým pracovníkům větší časový prostor pro 

vlastní individuální práci se žáky. 

V období, kdy byla výuka realizována distančně, se školní asistentka podílela na aktivizaci 

nekontaktních žáků a poskytovala podporu při distribuci výukových materiálů pro tyto žáky. 

7.5 ČINNOST METODIČEK PREVENCE 

Od září 2019 byl ve škole zvýšen počet metodiček prevence na 2 osoby. K tomuto kroku škola 

přistoupila z důvodu přílišné časové náročnosti pro stávající preventistku. Školní metodičky prevence 

ve školním roce 2019/2020 řešily zejména problematiku různých druhů závislostí a jiných projevů 

rizikového chování (vandalismus, krádeže, násilí, šikana, projevy xenofobie). Zpracovaly Minimální 

preventivní program školy, koordinovaly deklarované aktivity a hodnotily jeho efektivitu. Průběžně 

pracovaly se žáky s rizikovými projevy chování a jejich zákonnými zástupci, řešily problémy žáků se 

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

kolektivy. 

7.6 ČINNOST SOCIÁLNÍ PEDAGOŽKY 

V září 2019 byla zahájena realizace projektu Podpora kvality vzdělávání V SŠSS II. Součástí projektových 

aktivit je i „personální šablona“ sociální pedagog, takže sociální pedagožka plynule navázala na práci 

v rámci projektu Podpora kvality vzdělávání v SŠSS, který byl úspěšně ukončen v srpnu 2019. 

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.  

V období, kdy byla zakázána osobní přítomnost žáků ve škole, zajišťovala komunikaci s nekontaktními 

žáky a významně přispívala k zapojení co největšího počtu žáků do distanční výuky. 
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7.7 ČINNOST KARIÉROVÉ PORADKYNĚ 

Kariérová poradkyně, která zahájila svou činnost v rámci projektu Podpora kvality vzdělávání v SŠSS, 

pokračovala v činnosti i po ukončení tohoto projektu, tentokrát v rámci projektu Podpora kvality 

vzdělávání v SŠSS II.  

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, 

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). 

7.8 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 

Pro oblast prevence rizikového chování žáků byl i ve školním roce 2019/2020 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 

2019 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 2019/2020 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 2019 všechny třídy prvního ročníku absolvovaly adaptační aktivity, které společně připravily a vedly 

sociální pedagožka, školní metodičky prevence a výchovná poradkyně v rámci projektu Bez modřin na těle 

i na duši. Projekt byl podpořen Moravskoslezským krajem formou účelové neinvestiční dotace. Adaptační 

aktivity byly pobytové i ambulanční a mířily na vzájemné seznámení a prolomení bariér, vedly účastníky 

k rozvoji komunikačních dovedností a kompetencí ke spolupráci. Pobytové adaptační aktivity se konaly 

v rekreačním středisku ve Frenštátě pod Radhoštěm, ambulantní aktivity proběhly v Bělském lese v 

areálu vzdělávacího střediska Lesy ČR. Organizačně materiální zabezpečení adaptačních aktivit bylo 

financováno z prostředků Moravskoslezského kraje, školy a v případě pobytových aktivit z příspěvků 

účastníků.  

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. Také se uskutečnily 2 akce 

organizované Školním parlamentem s cílem posílit soudržnost a integritu žáků se školou. Bohužel se 

v důsledku vládních opatření proti šíření koronaviru některé další plánované aktivity neuskutečnily.  
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8 VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 

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

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 2019/2020 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. Distanční 

forma vzdělávání našla své uplatnění i v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických i nepedagogických 

pracovníků. Pracovníci školy přijali nové možnosti s povděkem, protože jim, kromě jiného, umožnily 

organizovat si vzdělávání lépe, dle vlastních časových možností. 

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 25.  Na 

DVPP bylo ve školním roce 2019/2020 vynaloženo celkem 131 193,-Kč. Pokles absolvovaných seminářů 

a školení je způsoben ukončením projektu Šablony a zavedením distanční výuky ve druhém pololetí 

školního roku. 

VZDĚLÁVACÍ 
OBLAST 

TÉMA VZDĚLÁVACÍ AKCE 
ROZSAH 

VZDĚLÁVACÍ AKCE 
POČET 

ÚČASTNÍKŮ 

KLÍČOVÉ 
KOMPETENCE 

UČITELE 

Jak vést třídnické hodiny efektivně 8h 24 

Stres a techniky zvládání zátěže 8h 1 

Základy první pomoci pro zaměstnance škol a 
školských zařízení 

4h 50 

ŘÍZENÍ ŠKOLY, 
LEGISLATIVA, 
EKONOMIKA 

 

Přijímací řízení do škol 6h 1 

Konzultační seminář pro management škol 4h 2 

Právo ve škole (webinář) 6h 7 

Elektronický podpis, elektronická pečeť a časové 
razítko 

2h 1 

MANAŽERSKÉ 
DOVEDNOSTI 
PRO ŘÍZENÍ 
PROJEKTŮ 

Metodický seminář eTwining pro pokročilé 7h 1 

Metodický seminář eTwining pro začátečníky 7h 1 

ICT 

Tvorba rozvrhu a suplování v systému Škola 
OnLine 

8h 5 

Office 365 – otázky a odpovědi k online výuce 3h 2 

Zákon o přístupnosti webových stránek 1h 1 

Tematické setkání na podporu rozvoje digitálních 
kompetencí – Ředitelé ředitelům 

4h 1 

Konference pro školy – využívání MS Teams 2,5h 4 
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JAZYKOVÁ 
KOMUNIKACE 

Jak hravými aktivitami rozvíjet schopnost 
komunikovat v cizím jazyce – pro uživatele 
začátečníky úroveň 3 

6h 1 

Tricked into Speaking 6h 1 

Practice Makes Perfect. Or does it? (webinář) 4h  2 

Teilnahmebestätigung (webinář) 1h 1 

Anglický jazyk pro učitele s úrovní A2.2 68h 1 

AJ s rodilým mluvčím pro pedagogické pracovníky 5h 20 

Anglický jazyk pro pedagogické pracovníky 80h 7 

Německý jazyk pro pedagogické pracovníky 34h 1 

INKLUZIVNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ 

Kázeň a klima školy (webinář) 8h 29 

Právo ve škole – dílna (webinář) 6h 14 

Kázeň ve škole – legislativní nástroje (webinář) 8h 6 

OBOROVÉ 
VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Workshop CBA pro pedagogické pracovníky škol 
s gastronomickým zaměřením 

9h 1 

Seminář o výuce matematiky pro učitele SŠ a 2 
stupně ZŠ 

8h 1 

Seminář pro učitele geografie 8h 3 

Management EV ve školách a jeho přínos 
k posílení image školy 

6h 1 

Kaleidoskop moderní gastronomie 1. 16h 2 

Distanční výuka s učebnicí Beste Freunde (online) 4h 1 

Klima v tísni (online) 6h 1 

Active Citizens – chráníme klima 2h 1 

Zdravotník zotavovacích akcí 43h 1 

Kaleidoskop moderní gastronomie 2. 16h 1 

Workshop zásady moderní přípravy jídel: 
Zelenina, ovoce, speciální saláty 

4h 3 

Workshop zásady moderní přípravy jídel: Drůbež 
a podzimní zelenina 

4h 3 

Workshop zásady moderní přípravy jídel: 
Svatomartinské menu 

4h 2 

Workshop zásady moderní přípravy jídel: Ryby 4h 3 

Workshop zásady moderní přípravy jídel: Vánoční 
tapas 

4h 2 

Workshop zásady moderní přípravy jídel: Zvěřina 4h 2 
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OBOROVÉ 
VZDĚLÁVÁNÍ 

Workshop zásady moderní přípravy jídel: Maso a 
omáčky 

4h 1 

Základní standardy profesionální obsluhy pro 
servírky a číšníky – modul 2 

8h 2 

Workshop Catering (OKAP MSK) 4h 2 

Tradiční české i světové velikonoční pokrmy 
v moderních úpravách 

5h 2 

Moderní příprava bufetu 5h 2 

Seminář Kulinářského umění: Práce s nožem 8h 2 

Seminář Kulinářského umění: Snídaně a vejce 8h 2 

Seminář Kulinářského umění: Japonská 
gastronomie 

8h 2 

Seminář Kulinářského umění: Italská gastronomie 8h 2 

Seminář Kulinářského umění: Základní omáčky, 
polévky 

8h 3 

Seminář Kulinářského umění: Španělská 
gastronomie 

8h 1 

Kurz Čínská gastronomie 2 týdny 1 

VZDĚLÁVÁNÍ 
ŠPP 

12. krajská konference k prevenci rizikového 
chování dětí a mládeže 

16 h 2 

Efektivně fungující školní poradenské pracoviště 8h 1 

Aktuální právní úprava společného vzdělávání 3 1 

Efektivní komunikace s rodiči  8 h 3 

Tabulka 25 

8.2 VZDĚLÁVÁNÍ NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Vzdělávání nepedagogických pracovníků bylo zaměřeno zejména na ekonomickou, účetní, personální 

a administrativní oblast. Obsahově se semináře vázaly na novinky jak v legislativě, jejich vysvětlení a 

metodiku uvádění do praxe, tak novinky v administrativní agendě. 

 Na vzdělávání nepedagogických pracovníků bylo vynaloženo 23 360,- Kč. 

TÉMA VZDĚLÁVACÍ AKCE ROZSAH 
POČET 

ÚČASTNÍKŮ 

Sestavujeme rozpočet školy dle nového financování 6h 1 

Archivace a spisová služba 6h 1 

Spisová služba 6h 1 

Datové schránky a autorizování konverze dokumentů 6h 1 

Přijímací řízení do škol 6h 1 

Účetní uzávěrka pro PO 6h 1 

Průvodce účetní závěrkou 6h 1 

Účetnictví Po zřízených ÚSC 6h 1 
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Novela DPH pro rok 2019 6h 2 

DPH 6h 2 

DPH u škol 6h 2 

Daň z příjmu 6h 1 

Cestovní náhrady 2019  6h 1 

Cestovní náhrady pro začátečníky 6h 1 

Faktury a fakturace 6h 1 

Změny ve mzdách od 1. 6. a 1. 7. 2019 6h 1 

FKSP – tvorba a použití 6h 1 

VEMA – přechod na V5 6h 1 

Škola OnLine – uzavírání hodnocení a tisk ročníkového vysvědčení 4h 1 

Tvorba tiskových sestav v systému Škola OnLine 4h 1 

Tabulka 26 
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9 AKTIVITY ŠKOLY A JEJÍ PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI                                                                
(§ 7 odst. 1 h) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb.) 

Pedagogičtí pracovníci školy kladou dlouhodobě důraz na to, aby žákům předkládali podněty, které, 

přispějí k rozšíření vědomostí a dovedností získaných v rámci teoretického i praktického vyučování 

podle školních vzdělávacích programů. Jedná se zejména o exkurze, přednášky, besedy, filmová či 

divadelní představení. S velmi kladnými odezvami se setkaly společné odborné workshopy pro žáky 

oboru Kuchař a jejich učitele odborného výcviku. Systematické vyhledávání talentovaných žáků a 

následná péče o ně, se projevuje v úspěších, kterých žáci školy dosahují v odborných soutěžích a 

přehlídkách. Dva žáci oboru 65-41-L/01 Gastronomie se zapojili do série seminářů Akademie 

Kulinářského umění pro talentované žáky. 

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

Konkrétně se jednalo o 4 odborné pracovní stáže v rámci projektu Erasmus+ a stáž v rámci spolupráce 

s LP Theodore Monod z Francie. Z důvodu výskytu onemocnění Covid-19 se nemohly uskutečnit letní 

prázdninové stáže.  Podrobnější informace o aktivitách školy v této oblasti jsou uvedeny v kapitole 9.2. 

Ve školním roce 2019/2020  SŠSS pokračovala v realizaci aktivit v rámci programu DofE – Mezinárodní 
ceny vévody z Edinburghu. Pro naplnění principu DofE se do tohoto programu (splnění cílů ve 4 
oblastech) zapojilo celkem 13 žáků školy z maturitních oborů, kteří realizovali aktivity jako např. rozvoj 
talentu, dobrovolnictví, sportovní aktivita. Původně plánovaná dobrodružná expedice se neuskutečnila 
z důvodu výskytu onemocnění Covid-19. Zatím nikdo z nich nesplnil všechny oblasti, proto si nemohl 
převzít certifikát Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu. Škola se organizačně podílela na zajištění 
školení pro koordinátory DofE, které bylo realizováno přímo v sídle školy. 

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

cateringové služby.  

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

zprávy. 

TYP AKCE NÁZEV AKCE ÚČAST 

K
U

LT
U

R
N

Í A
 V

ZD
ĚL

Á
V

A
C

Í 
A

K
C

E
 

Příběhy bezpráví – Pád železné opony 
2. a 3. ročník oboru Cestovní ruch, 2. ročník 
oboru Management v gastronomii 

Divadelní představení Zdravý ne/mocný 
2. – 4. ročník oboru Cestovní ruch, 3. ročník 
oboru Gastronomie, 2. ročník oboru 
Management v gastronomii 

Sametový revolver Ostrava!!! výběr 7 žáků školy 

SametOVA!!! 
1. a 2. ročník oboru Cestovní ruch, 2. ročník 
oboru Management v gastronomii 

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

Divadelní představení Transky, body, vteřiny 
2. – 4. ročník oboru Cestovní ruch, 2. ročník 
oboru Gastronomie, 2. ročník oboru 
Management v gastronomii 

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

Odborný seminář Maďarská kuchyně 3 žáci 2. ročníku oboru Kuchař  
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K
U

LT
U

R
N

Í A
  V

ZD
ĚL

Á
V

A
C

Í A
K

C
E

 

Workshop  Zásady moderní přípravy jídel: 
Zelenina, ovoce, speciální saláty 

4 žáci (obor Gastronomie 1. a  3. ročník, obor 
Kuchař-číšník 1. a 2. ročník) 

Projektový den ve škole:  Dietní stravování a 
zdravá výživa žáci 3. ročníku oboru Gastronomie 

Zásady moderní přípravy jídel: Drůbež a 
podzimní zelenina 3 žáci oboru Gastronomie a Kuchař 

Tradiční i světové velikonoční pokrmy 
v moderních úpravách  2 žáci oboru Kuchař 

Exotické ovoce 1. a 2. 1. ročník oboru Gastronomie 

Workshop španělské kuchyně 1. ročník oboru Gastronomie 

Workshop francouzské kuchyně 3. ročník oboru Gastronomie 

Anglické divadlo "A nut from Arizona" 
1. – 4. ročník oboru Cestovní ruch, 1., 3. a 4.  
ročník oboru Gastronomie, 1. a 2 ročník 
oboru Management v gastronomii 

Komentovaná prohlídka - Moravská Ostrava 3. ročník oboru Cestovní ruch 

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

Beseda pro budoucí absolventy s pracovnicí 
ÚP 3. ročník oboru Číšník 

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 

Nehodou to začíná 
1. – 2.  ročník oboru Cestovní ruch, 1. ročník 
oboru Kuchař-číšník, 1. ročník oboru 
Gastronomie, 2. ročník oboru Kuchař a Cukrář 

 
Strom třídy v rámci projektu Bez modřin na 
těle a na duši 
 

1. ročníky oboru Kuchař-číšník, Cukrář,  
Cestovní ruch, Gastronomie 

Vánoční den 

 

1. – 4. ročník oboru Cestovní ruch, 1. - 4. 
ročník oboru Gastronomie, 1. a 2 ročník 
oboru Management v gastronomii, 1. – 3. 
ročník oboru Kuchař, Číšník, Kuchař-číšník, 
Cukrář 

Adaptační aktivity 1. ročníky oboru Kuchař-číšník, Kuchař, Číšník, 
Cukrář,  Cestovní ruch, Gastronomie 

Vánoce za totáče 1. ročník oboru Management v gastronomii 

Workshop Sociální gramotnost 
3. ročník obor Cukrář, 2. ročník oboru Kuchař-
číšník 

V
ZD

ĚL
Á

V
A

C
Í P

O
B

Y
TY

 A
 E

X
K

U
R

ZE
 

Kulturně-historická exkurze do Prahy 4. ročník oboru Cestovní ruch 

Odborná exkurze do Prahy – Muzeum 
čokolády 1. ročník oboru Cukrář 

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

Vzdělávací program VKMO Toulky Ostravou 1. – 4. ročník oboru Cestovní ruch 
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Odborná exkurze do jižních Čech 3. ročník oboru Cestovní ruch 

Odborná exkurze – Marlenka 2. ročník oboru Cukrář 

Exkurze do Clarion Congress Hotelu 1. ročník oboru Cestovní ruch 

SP
O

R
T

O
V

N
Í 

A
K

C
E

 

Lyžařský výchovně-vzdělávací kurz Výběr žáků školy 

JI
N

É 

Návštěva psího útulku 1. ročník oboru Cestovní ruch 

72 hodin pro lidi, přírodu a místo, kde žiješ 

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

Veletrh cestovního ruchu, Dovolená 2020 2. ročník oboru Cestovní ruch 

Tabulka 27 

9.1 SOUTĚŽE 

Realizace soutěží a přehlídek byla ve školním roce 2019/2020 do značné míry poznamenaná epidemií 

nového koronaviru. Řada akcí byla nejprve přeložena a s ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické 

situace posléze bez náhrady zrušena. I přes to se žákům školy podařilo dosáhnout dobrých umístění na 

odborných i vědomostních soutěžích. Nejvýznamnějším úspěchem loňského školního roku je vítězství 

v republikovém finále Makro HoReCa pětiboje, které naši žáci dokázali úspěšně obhájit. 

Systematické práci s talentovanými žáky je ve Střední škole společného stravování věnována trvalá 

pozornost. Soutěžící a pedagogové, kteří je na soutěže připravují, vnímají každé soutěžní klání nejen 

jako příležitost ukázat, co umí, ale také jako zdroj informací o novinkách a trendech v oboru. Poznatky, 

se kterými se vracejí do školy, pak sdílejí se spolužáky a kolegy a zařazují je do výuky. Podrobnější 

informace o absolvovaných soutěžích a umístěních žáků jsou uvedeny v Tabulce 28. 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 200 žáků. 

SOUTĚŽE ABSOLVOVANÉ ŽÁKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 

O
D

B
O

R
N

É 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

NÁZEV SOUTĚŽE ÚROVEŇ ÚČASTNÍCI UMÍSTĚNÍ 

MISTROVSTVÍ ČR 
SOMMELIÉRŮ JUNIORŮ 

TROPHÉE BOHEMIA SEKT  – 
TALENT 

celostátní 2 žáci --- 

MAKRO HORECA pětiboj republikové finále 16 žáků 
1. místo v absolutním 

pořadí, 1. místo obsluha, 2. 
místo kuchyně 

SOMMELIÉR MORAVY mezinárodní 2 žáci --- 
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MLADÝ PRŮVODCE* s mezinárodní účastí 2 žáci 2. místo 

TĚŠÍNSKÁ KARAFA regionální  2 žáci --- 

PODBESKYDSKÝ JEŠTĚR krajská  1 žák --- 

V
ĚD

O
M

O
ST

N
Í 

Ekonomická olympiáda krajská 1 žák --- 

Celostátní soutěž hotelových 
škol v konverzaci 

celostátní 2 žáci 
1. místo AJ kategorie I, 

10. místo AJ kategorie II 

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

PIŠQVORKY oblastní  10 žáků --- 

SP
O

R
T

O
V

N
Í 

Turnaj SŠ města Ostravy ve 
volejbalu 

základní  9 žáků 4. místo ve skupině 

Malá kopaná O pohár 
starosty 

regionální 9 žáků 2. místo ve skupině 

Turnaj SŠ města Ostravy ve 
florbalu, chlapci 

základní  10 žáků 7. – 8. místo 

Turnaj SŠ města Ostravy ve 
florbalu, dívky 

základní  8 žáků 4. místo ve skupině 

Silový čtyřboj - chlapci městská   10 žáků 5. místo 

Silový čtyřboj - dívky městská  17 žáků 2. a 3. místo 

Turnaj SŠ města Ostravy ve 
volejbalu 

základní 9 žáků 4. místo ve skupině 

Turnaj SŠ města Ostravy 
v basketbalu chlapců 

základní 9 žáků 2. místo ve skupině 

Tabulka 28 

9.2 ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ŠKOLY 

Podporu a rozvoj dosavadní zahraniční spolupráce považuje škola za jednu ze svých priorit, a proto se 

každoročně snažíme navyšovat počet účastníků, kteří se zúčastní některé ze zahraničních aktivit.  Díky 

spolupráci se stálými a spolehlivými 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.  

Ve školním roce 2019/2020 jsme navázali na aktivity z předchozích let. Bohužel jsme z důvodu 

pandemie nemohli organizovat prázdninové letní stáže pro žáky v rámci dlouholeté spolupráce s irským 

Quality hotelem sítě Choice Hotels a letní stáže ve Francii ve spolupráci s Asociací restaurací Le 

Beaurivage v Le Burget du Lac. Nadále trvá partnerství školy s Lyceé des Métiers Theodore Monod, 

Antony ve Francii a s německým partnerem Bildungszentrum v Saalfeldu v Německu a hotelem The 

Johnstown Estate u Dublinu. Z důvodu pandemie se také nezačaly realizovat přípravné práce na 

projektu eTwinning. 

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

činnost, jsou vedeny v kapitole 14. 
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9.3 DALŠÍ PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI  

Přestože epidemie zastavila i řadu tradičních aktivit, kterými se škola prezentuje na veřejnosti, v období 

do konce února 2020 pracovníci ani žáci nezaháleli. Těsně před vypuknutím epidemie se ještě 

uskutečnily i obě zavedené soutěže, Čokoládová vařečka pro žáky základních škola Mladý průvodce pro 

středoškoláky. Nově se pedagogové a žáci školy zapojili do projektu Magistrátu města Ostravy Fajne 

školni bistro!!!, jehož cílem bylo motivovat kuchařky školních jídelen, aby vařily nejen zdravě, ale také 

chutně a moderně. Žáci oboru Cukrář se zase zapojili do výroby perníkových puků pro MS v hokeji.. 

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

o které je díky vysoké kvalitě značný zájem. V období od září 2019 do uzavření, případně omezení 

provozu škol stihli pracovníci a žáci školy zajistit  12 akcí tohoto typu pro 20 – 900 osob. 

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

 Prezentace na  JobFest ve  Futuru v Ostravě. 

 Prezentace na Trhu vzdělávání a uplatnění 2019 ve Frýdku Místku.  

 Prezentace na Volbě povolání 2019 v Havířově. 

 Prezentace na Dnech otevřených dveří. 

 Realizace profesních kvalifikačních zkoušek (3 zkoušky).  

 Zajištění stáže francouzských studentů z Lyceé Theodore Monod (Antony-Paříž) v Ostravě. 

 Spolupráce s JG Pavla Tigrida (workshop francouzské kuchyně, seznámení s odbornou terminologií ve 

francouzštině). 

 Spolupráce s JG Pavla Tigrida (česko-francouzská komentovaná prohlídka Ostravy).  

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

 Prezentace školy na Veletrhu SŠ v AVION Shoping Parku, 

 Organizace a zajištění soutěže O čokoládovou vařečku, 

 Organizace a zajištění soutěže s mezinárodní účastí Mladý průvodce, 

 Organizace rekvalifikačních kurzů (po dvojí změně termínu se kurz nakonec neuskutečnil) a 

zkoušek z profesních kvalifikací. 

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

 Účast na Megakoncertě Rádia Čas,  

 Realizace degustačních prezentací pro společnost MAKRO, 

 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.) 

Ve školním roce 2019/2020 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 

V listopadu 2019 byla provedena ve školní jídelně kontrola Krajskou hygienickou stanicí. Při kontrole 

byly zjištěny tyto nedostatky: v chladicím boxu nebyla v době kontroly zajištěna dostatečná ochrana 

potravin vůči sekundární kontaminaci, v provozovně není prostor k hrubé přípravě zeleniny vybaven 

dřezem k mytí zeleniny. Škole byla uložena pokuta 2 000,-Kč. Nedostatky byly neprodleně odstraněny. 

10.2.2 Kontrola státní veterinární správou 

Ve školním roce 2019/2020 nebyla ve škole provedena kontrola státní veterinární správou. Poslední 

kontrola byla provedena v květnu 2018. 

10.2.3 Veřejnosprávní kontrola MŠMT 

Ve školním roce 2019/2020 nebyla ve škole provedena kontrola ze strany MŠMT. Poslední kontrola 

byla provedena v dubnu 2016. 

10.2.4 Kontrola zdravotní pojišťovnou 

Ve školním roce 2019/2020 nebyla ve škole provedena kontrola Zdravotní pojišťovnou. Poslední 

kontrola byla provedena v listopadu 2016. 

10.2.5 Kontrola zřizovatelem 

Ve školním roce 2019/2020 nebyla ve škole provedena kontrola zřizovatelem. Poslední kontrola byla 

provedena v listopadu 2016. 

10.2.6 Kontrola Ministerstvem pro místní rozvoj 

Ve školním roce 2019/2020 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 školním roce 2019/2020 nebyla ve škole provedena kontrola MMR. Poslední kontrola byla 

provedena v září 2018. 

10.2.8 Kontrola statutárním městem Ostrava 

Ve školním roce 2019/2020 nebyla ve škole provedena ze strany SMO. Poslední kontrola byla 

provedena v lednu 2013. 

10.2.9 Kontrola Okresní správou sociálního zabezpečení 

V říjnu 2019 byla ve škole provedena kontrola Okresní správou sociálního zabezpečení Ostrava. 

Předmětem kontroly bylo plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při 

odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanovených 

zákonem č. 187/2006 Sb. ve znění pozdějších, zákonem č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

a zákonem č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a to za období 1. 9. 2016 – 31. 8. 2019. Při 

kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. 
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10.2.10 Kontrola Hasičským záchranným sborem MSK  

Ve školním roce 2019/2020 nebyla provedena kontrola Hasičským záchranným sborem MSK. Poslední 

kontrola byla provedena v červnu 2014. 

10.2.11 Kontrola Policií České republiky 

Ve školním roce 2019/2020 nebyla ve škole provedena kontrola PČR. Poslední kontrola byla provedena 

v květnu 2017. 

10.2.12 Kontrola Finančním úřadem 

Ve školním roce 2019/2020 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 2019/2020 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.) 

Informace v této kapitole se vztahují k hospodaření za uzavřený fiskální rok 2019. Podrobné informace 

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

2019, 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 2019 byla zpracována za období od 

1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 podle platné legislativy a byla projednána na poradách pracovníků školy dne 

25. března 2020. 

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2019 byla projednána Radou školy dne 

5. 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, kromě 476 838,00 Kč, které jsme vyúčtovali a 

vraceli MŠMT, vzhledem k navýšení výkonů k 30. 9. 2019, kdy nebylo možné čerpat tyto finanční 

prostředky. Dále jsme vraceli částku ve výši 474,22 Kč, což představuje rozdíl z důvodu sníženého 

odvodu za sociální pojištění od 1. 7. 2019. Tabulka 29 dokládá zdroje financování (uváděno v tisících 

Kč). 

ZDROJE FINANCOVÁNÍ 2019 

Příspěvky a dotace MŠMT 47 506 

Příspěvky a dotace od zřizovatele 9 951 

Neinvestiční projekty  2 404 

NAEP – ERASMUS 3078 

Magistrát města Ostravy 60 

Doplňková činnost 93 

Vlastní zdroje 6037 

Tabulka 29 

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 
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činnosti byl hospodářský výsledek vyrovnaný. Hospodaření školy bylo ovlivněno také zapojením dalších 

finančních zdrojů, zejména projektů a dotací z rozpočtu kraje i města. V Tabulce 30 jsou přehledně 

uspořádány náklady, výnosy a hospodářský výsledek za rok 2019 v Kč. 

NÁKLADY 

CELKEM 71 345 405,00 

Z HLAVNÍ ČINNOSTI 67 207 522,39 

Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 4 137 882,18 

VÝNOSY 

CELKEM 71 438 406,00 

Z HLAVNÍ ČINNOSTI 67 207 522,39 

Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 4 230 883,76 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

CELKEM 93 001,58 

HAVNÍ ČINNOST 0 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST 93 001,58 

Tabulka 30 

Plán hospodaření sestavený pro rok 2019 sloužil organizaci jako prvotní ukazatel financování 

a následného hospodaření s finančními prostředky. 

Plán hospodaření pro rok 2019 lze považovat za splněný, přestože došlo k odchylkám. Odchylky byly 

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

11.3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

Doplňkovou činnost realizujeme 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.  

Volná kapacita tělocvičny, travnatého hřiště a tenisového kurtu v odpoledních hodinách nebo o 

sobotách a nedělích, je plně využita sportovními kluby a fyzickými osobami. Také jsou vyhrazeny hodiny 

v tělocvičně pro ubytované žáky z Domova mládeže. 

V roce 2019 bylo dosaženo nejvyšších výnosů z provádění rekvalifikačních, odborných a vzdělávacích 

kurzů (44,30 % VH), z provádění rekvalifikačních, závodního stravování (15,23% VH), z ubytovacích 

služeb (10,34 % VH).  Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti 93 001,58 Kč byl rozdělen do fondu 

odměn (30 000,-Kč) a do rezervního fondu (63 001,58 Kč), z něhož byla část převedena do fondu 

reprodukce majetku pro potřebu realizace plánovaných investic v roce 2020. 

 

 



41 
 

11.4 ZKVALITNĚNÍ MATERIÁLNĚ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 

Ve školním roce 2019/2020 byly zaměstnanci provozního úseku prováděny průběžně práce zaměřené 

na údržbu a drobné opravy majetku, zejména zajištění výmalby stěn, opravy školního nábytku ve 

třídách, údržba zeleně a fotbalového hřiště spolu se zajištěním údržby tartanové dráhy a sportovního 

víceúčelového hřiště, tenisového kurtu.  

Z investičního fondu byly čerpány finanční prostředky na pořízení vybavení kuchyně školní jídelny 

multifunkční elektrickou pánví, elektrickým vozíkem k multifunkční pánvi a v rámci akce „Zajištění 

objektové bezpečnosti škol a školských zařízení“ jsme pořídili kamerový systém ve venkovních 

prostorách areálu školy. 
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12 ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ                                                                     
(§ 7 odst. 1 k) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb.) 

 ROZVOJOVÝ PROGRAM KVALITA 

Ve školním roce 2019/2020 bylo naplánováno v rámci rozvojového programu KVALITA testování žáků 

3. ročníků oborů vzdělání s maturitní zkouškou.  V červnu 2020 obdržela škola informaci, že testování 

nebude realizováno. 

 ROZVOJOVÝ PROGRAM EXCELENCE STŘEDNÍCH ŠKOL 

Ve školním roce 2018/2019 se žákyně školy oboru Cukrář umístila na 2. místě v ústředním kole soutěže 

Gastro Junior Brno Bidfood Cup 2019. Vzhledem k tomu, že tato soutěž je zařazena do rozvojového 

programu Excelence středních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 

2018/2019, získala škola ve školním roce 2019/2020 finanční částku 8 500,-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.   

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 

Ve školním roce 2019/2020 byly ve škole realizovány zkoušky z profesních kvalifikací 29- 007-H Výroba 

zákusků a dortů, 29-002-H Výroba jemného pečiva, 29-0012-H Výroba restauračních moučníků 

(všechny 3 vykonala jedna osoba),  65-001-H Příprava teplých pokrmů (vykonaly 2 osoby). Dvě osoby 

se rovněž přihlásily k vykonání profesní kvalifikační zkoušky 65-008-H Složitá obsluha hostů, k vykonání 

se však nedostavily. 

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 29-54-H/01 Cukrář. 
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13.3 REKVALIFIKACE 

Ve školním roce 2019/2020 bylo naplánováno ve spolupráci s Úřady práce v Ostravě, Karviné a Novém 

Jičíně konání rekvalifikačního kurzu Příprava teplých pokrmů. Kurz je navázán na Národní soustavu 

kvalifikací a byl koncipovány jako příprava na složení profesních kvalifikačních zkoušek. Vyhlášený kurz 

se neuskutečnil z důvodu nedostatečného zájmu klientů ÚP.  

Ve SLEDOVANÉM školním roce skončilo období, pro které škola vysoutěžila možnost poskytovat pro 

ÚP rekvalifikační kurzy. V říjnu 2019 se proto přihlásila opět do výběrového řízení na kurzy Příprava 

pokrmů studené kuchyně, Příprava minutek a Příprava teplých pokrmů a vzešla z něho jako vítěz. 

Pracovníci školy tak budou nadále k dispozici pro realizaci rekvalifikačních kurzů organizovaných ÚP.  
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14 PROJEKTY REALIZOVANÉ ŠKOLOU                                                                                                 
(§ 7 odst. 1 m) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb.) 

14.1 PROJEKTY PROGRAMU EU ERASMUS+ 

  V rámci projektu Experience Europe 2019-1-CZ01-KA116-060816 programu EU Erasmus+ 

zaměřeného na odborné vzdělávání a přípravu byly zrealizovány 4 zahraniční pracovní stáže pro 18 

žáků v délce tří týdnů až tří měsíců a 14ti denní stáž pro 4 pedagogy. Cílem projektu bylo zkvalitnění 

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

prostředí, podpora a rozvoj klíčových kompetencí a schopnosti se adaptovat na multikulturní prostředí. 

Účastníci získali nové odborné a jazykové dovednosti. Odborné stáže žáků probíhaly v restauracích a 

hotelích nebo cestovních agenturách. Před výjezdem absolvovali stážisté jazykovou, odbornou, 

psychologickou a kulturní přípravu. Po absolvování stáže obdrželi účastníci certifikát o absolvování 

stáže a hodnocení svého výkonu s využitím systému ECVET, dokument Europass-Mobilita a osvědčení 

KHS MSK o vykonané stáži.  

V září 2019 vyjeli 2 absolventi oboru Management v gastronomii a 2 absolventky oboru Služby 

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

Dublinu.  V říjnu a listopadu absolvovali 4 pedagogové školy (vedoucí učitel odborného výcviku a 3 

učitelé odborných předmětů) 14ti denní stáž v restauraci s michelinským oceněním v německém 

Haltern am See. V únoru 2020 odcestovala skupinka 8 stážistek (6 žákyň z oboru Služby cestovního 

ruchu a 2 žákyně z oboru Gastronomie) na třítýdenní pracovní odbornou stáž do hotelů a cestovních 

kanceláří v Londýně. Bohužel stáž musela být ukončena předčasně z důvodu výskytu nemoci Covid-19. 

Stáže se zúčastnily 2 vyučující anglického jazyka v pozici doprovodných osob, které byly s žáky na stáži 

po celou dobu, ale v průběhu stáže se vzájemně vystřídaly.   

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 2019 jsme zajistili čtyřtýdenní pracovní stáž programu 

Erasmus+ pro 9 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 

a zorganizovali pro ně exkurzi ve výrobně Marlenka.  

Celkově bylo v rámci zahraniční spolupráce ve školním roce 2019/2020 podpořeno 18 žáků a 6 

pedagogů. 

14.2 PROJEKTY OPERAČNÍHO PROGRAMU VĚDA VÝZKUM VZDĚLÁVÁNÍ 

V září 2019 byl úspěšně ukončen projekt Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji (registrační číslo 

CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000247), který byl 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.  

V srpnu 2019 byl rovněž úspěšně završen projekt Podpora kvality vzdělávání v SŠSS – Šablony pro SŠ a 

VOŠ I ( registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006528).  

Na realizaci výše zmíněného projektu škola navázala kontinuálně projektem Podpora kvality vzdělávání 

v SŠSS II v rámci výzvy Šablony II. (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013023) Projekt bude 

realizován v období 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021. Škola bude podpořena částkou 2 112 750,-Kč, která je 

určena na personální šablony Školní asistent (0,7 úvazku), Školní sociální pedagog (celý úvazek) a Školní 
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kariérový poradce (0,1 úvazku). Dále bude v rámci projektu realizováno celkem 16 projektových dnů 

s odborníkem s praxe a jeden program DVPP. Plnění projektových aktivit bylo v březnu narušeno 

zákazem osobní přítomnosti žáků ve škole, protože nemohly probíhat projektové dny s odborníkem 

z praxe. Ostatní činnosti byly realizovány dle plánu. 

14.3 ZAPOJENÍ DO DALŠÍCH PROJEKTŮ  

Ve školním roce 2019/2020 zpracovali pracovníci Střední školy společného stravování dva projekty 

podpořené Moravskoslezským krajem a Magistrátem města Ostravy. 

Prvním z nich byl projekt Bez modřin na těle i na duši, který byl podpořen částkou 80 000,-Kč  z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a 

mládeže ve školním roce 2019/2020. Cílem tohoto projektu bylo usnadnit žákům adaptaci po nástupu 

na střední školu a vytvořit podmínky pro nastavení optimálního klimatu ve třídách, navázání 

pozitivního vztahu mezi žáky a třídními učiteli, posílení sebedůvěry žáků, rozvoj jejich komunikačních 

dovedností. Společným jmenovatelem pak byla snaha prevenci záškoláctví a snížení počtu žáků, kteří 

předčasně opouštějí vzdělávací systém. Projekt proběhl v souladu se stanoveným harmonogramem, 

kromě těch částí, které nebylo možno realizovat z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole.  

Neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 120 000,-Kč obdržela 

Střední škola společného stravování na realizaci projektu Svačinku zdravě zvládnu sám hravě. 

Primárním cílem projektu bylo podpoření výchovy ke zdravému životnímu stylu. V průběhu školního 

roku 2019/2020 byla naplánována realizace celkem 16 vzdělávacích programů, pro cca 400 žáků z 8 

ostravských základních škol. Interaktivní vzdělávací programy, které byly koncipovány tak, aby jejich 

účastníci, ve formě přiměřené věku,  rozšířili své znalosti v teoretické rovině a následně se je naučili 

uplatnit v praktické části. Zahájení realizace projektu bylo naplánováno na počátek března 2020, takže 

nebylo možno z objektivních důvodů zahájit projekt v předpokládaném termínu. Realizace byla 

přeložena na počátek školního roku 2020/2021. Z důvodu rychle se zhoršující epidemiologické situace 

však proběhl pouze jeden workshop na počátku října. 
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15 SPOLUPRÁCE ŠKOLY S JINÝMI SUBJEKTY                                                                                     
(§ 7 odst. 1 n) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb.) 

Ve školním roce 2019/2020 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 

21 

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, Resort VALACHY 

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 31 
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16 DALŠÍ INFORMACE 

16.1 OCENĚNÍ ŠKOLY 

Ve školním roce 2019/2020 byl Střední škola společného stravování nominována na ocenění Škola roku 

AHR (nominační diplom je k nahlédnutí v příloze). Odborná porota posuzovala účast žáků na 

odborných stážích v zahraničí, účast pedagogů na odborných stážích v ČR i v zahraničí, úspěchy žáků 

v odborných soutěžích, absolvování odborných vzdělávacích kurzů, kvalitu vybavení školy, zapojení 

odborníků z praxe do výuky, členství a aktivní spolupráce s profesními organizacemi, podílení se na 

významných odborných akcích propagujících rozvoj oboru, práce s projekty ESF a výzkumná činnost a 

spolupráce s ubytovacími či gastronomickými zařízeními – propojení teorie s praxí. Vítězem se stala 

Střední odborné učiliště a střední odborná škola Svazu českých a moravských spotřebních družstev, 

Žatec, s. r. o. 

16.2 ČINNOST METODIKŮ IKT 

Ve školním roce 2019/2020 byli na SŠSS pověřeni činností IKT metodiků dva učitelé, a to konkrétně 

Ing. Marian Vráblik a Mgr. Pavel Viskup, kteří plnili úkoly vyplývající z plánu IKT metodika pro školní rok 

2019/2020. 

Nejvýraznější oblastí podpory metodiků IKT byla v tomto školním roce pomoc při realizaci distanční 

výuky jak pro pedagogy, tak pro žáky. 

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

Microsoft Office 365 a administrátorů 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 metodik 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 Mgr. Ing. Kateřina Salamonová. Při své 

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

a školských zařízeních ze dne 14. 12. 2001, který vyplývá ze Zákona 123/1998 Sb., o právu na informace 
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o životním prostředí a z Usnesení vlády České republiky ze dne 23. 10. 2000 č. 1048, o Státním 

programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice. 

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

tematických plánů jednotlivých předmětů. 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. 

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 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 2019. 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 

Tato výroční zpráva je zdrojem informací o školním roce, jehož průběh byl více než atypický a pro 

všechny aktéry se stal nečekanou výzvou. 

První pololetí probíhalo tradičně v duchu plnění úkolů stanovených v plánu práce, zaměstnanci školy 

řešili zadání zřizovatele, MŠMT či dalších orgánů a institucí a spolupracovali s profesními a odbornými 

organizacemi a sdruženími. Pedagogičtí pracovníci směřovali své úsilí k naplnění hlavního cíle, kterým 

bylo dovést žáky k úspěšnému zvládnutí vzdělávání, připravit je na budoucí povolání tak, aby obstáli 

na trhu práce a umožnit jim dosáhnout předkládaného výstupu v podobě výučního listu či maturitního 

vysvědčení.  

Díky obrovskému úsilí všech pedagogických pracovníků se škole podařilo stabilizovat počet žáků a také 

snížit míru předčasných odchodů ze vzdělávání.  

Vyšší zájem o vzdělávání v gastronomických oborech se projevil, kromě jiného, i  ve zlepšení výsledků 

vzdělávání. 

Řada talentovaných žáků také zúročila úsilí a péči svých pedagogů při účasti v soutěžích. 

Březen 2020 však realizaci všech aktivit školy zmrazil a hlavním cílem všech pedagogů se stalo jediné – 

minimalizovat dopad opatření, která byla přijata k potlačení epidemie koronaviru na vzdělávání žáků. 

Toto byl zcela jistě velmi obtížný cíl, protože jeho dosažení bylo podmíněno řadou faktorů, které nebyly 

vždy ovlivnitelné aktéry výchovně vzdělávacího procesu. Výsledky vzdělávání za uplynulý školní rok 

svědčí o tom, že se pedagogickým pracovníkům podařilo novou situaci zvládnout se ctí. 

Součástí závěrečné kapitoly výroční zprávy bývá tradičně poděkování za práci odvedenou v daném 

školním roce. Letos je to poděkování nejen za odvedenou práci, ale také za iniciativu, schopnost osvojit 

si rychle nové metody práce se žáky, vůli vytěžit z nastalé situace to pozitivní a v případě 

nepedagogických pracovníků za úsilí, se kterým se postavili k zajištění bezpečného prostředí pro 

všechny po návratu žáků do školy. 

VELKÉ DÍKY VŠEM! 

 

 

 

 

 

Mgr. Ivana Matulová    

ředitelka školy 

 

 

V Ostravě-Hrabůvce 30. 10. 2020 

Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou 14. 10. 2020. 
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18.1 PŘÍLOHA Č. 1 – TABULKA DV/DVPP 

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

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

ANO Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

NE Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

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

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

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

NE Vzdělávání seniorů 

NE Občanské vzdělávání 

NE Čeština pro cizince 

NE Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

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

NÁZEV PROJEKTU Bez modřin na těle i na duši 

NOVĚ ZAHÁJENÉ PROJEKTY  

NÁZEV PROJEKTU Experience Europe II. 

OPERAČNÍ PROGRAM/ZDROJ FINANCOVÁNÍ Erasmus+  

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU 2020-1-CZ01-KA116-077189 

ROLE ŠKOLY V PROJEKTU příjemce 

ROZPOČET PROJEKTU 78.596€ 

OBSAH/CÍLE PROJEKTU 

V rámci projektu absolvuje 16 žáků třítýdenní 
odbornou pracovní stáž ve Španělsku, Francii a na 
Slovensku, 4 absolventi školy absolvují dlouhodobou 
3měsíční pracovní stáž v irském hotelu a 4 učitelé 
odborného výcviku se zúčastní týdenní odborné 
pracovní stáže v Německu a na Slovensku v rámci 
profesního rozvoje. 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. 7. 2020 – 31. 10. 2021 

NÁZEV PROJEKTU Podpora kvality vzdělávání v SŠSS II 

OPERAČNÍ PROGRAM/ZDROJ FINANCOVÁNÍ OP VVV 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013023 

ROLE ŠKOLY V PROJEKTU příjemce 

ROZPOČET PROJEKTU 2 112 276,00Kč 

OBSAH/CÍLE PROJEKTU 

Cílem projektu je  
1. Zajištění dočasné personální podpory osobami 

školního asistenta a sociálního pedagoga a to 
zejména pro žáky ohrožené školním 
neúspěchem. 

2. Zajištění  dočasné personální podpory osobou 
kariérového poradce, který působí jako podpora 
žáků při hledání budoucího zaměření vzdělávání 
a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou 
podpůrných opatření a žáků ohrožených 
předčasným odchodem ze vzdělávání. 

3. Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v 
oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která 
vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí 
žáků. 

OBDOBÍ REALIZACE  1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 

NÁZEV PROJEKTU Svačinku zdravě zvládnu sám hravě 

OPERAČNÍ PROGRAM/ZDROJ FINANCOVÁNÍ Magistrát města Ostravy+SŠSS 

EVIDENČNÍ ČÍSLO PROJEKTU 0924/2020/ŠaS 

ROLE ŠKOLY V PROJEKTU příjemce 

ROZPOČET PROJEKTU 120 000 

OBSAH/CÍLE PROJEKTU 

Primárním cílem projektu je podpoření výchovy ke 
zdravému životnímu stylu. Cíle projektu budou 
naplněny realizací interaktivních vzdělávacích 
programů, které jsou koncipovány tak, aby jejich 
účastníci, ve formě přiměřené věku,  rozšířili své 
znalosti v teoretické rovině a následně se je naučili 
uplatnit v praktické části. Za dobu trvání projektu 
proběhne celkem 16 vzdělávacích programů, kterých 
se zúčastní cca 400 žáků z 8 ostravských základních 
škol. 
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OPERAČNÍ PROGRAM/ZDROJ FINANCOVÁNÍ KÚ MSK + SŠSS 

EVIDENČNÍ ČÍSLO PROJEKTU 39 

ROLE ŠKOLY V PROJEKTU příjemce 

ROZPOČET PROJEKTU 80 000,-Kč 

OBSAH/CÍLE PROJEKTU Cílem tohoto projektu bylo usnadnit žákům adaptaci 
po nástupu na střední školu a vytvořit podmínky pro 
nastavení optimálního klimatu ve třídách, navázání 
pozitivního vztahu mezi žáky a třídními učiteli, 
posílení sebedůvěry žáků, rozvoj jejich 
komunikačních dovedností. Společným 
jmenovatelem pak byla snaha prevenci záškoláctví a 
snížení počtu žáků, kteří předčasně opouštějí 
vzdělávací systém. 

OBDOBÍ REALIZACE  1. 9. 2019 – 30. 8. 2020 

 

PROJEKTY JIŽ V REALIZACI 

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. 5. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



54 
 

18.3 PŘÍLOHA Č. 3 – PŘEHLED VÝSLEDKŮ MATURITNÍCH ZKOUŠEK  

VÝSLEDKY MZ V TERMÍNU JARO 2020 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
 

SCR4 19 19 17 - 18 3,11 

HRP4 10 10 7 - 7 2,80 

NS2 10 10 3 - 6 3,50 

DM3 12 12 7 - 10 3,29 

A
N

G
LI

C
K

Ý
 J

A
ZY

K
 SCR4 18 18 17 - 16 1,38 

HRP4 10 10 8 - 9 2,00 

NS2 10 10 8 - 9 2,14 

DM3 7 7 7 - 5 3,00 

N
ĚM

EC
K

Ý
 J

A
ZY

K
 SCR4 0 0 0 - 0 - 

HRP4 0 0 0 - 0 - 

NS2 0 0 0 - 0 - 

DM3 4 4 0 - 4 - 

M
A

TE
M

A
TI

K
A

 

SCR4 1 1 1 - - 4,00 

HRP4 0 0 0 - - - 

NS2 0 0 0 - - - 

DM3 1 1 0 - - - 

P
R

O
FI

LO
V

Á
 

O
D

B
O

R
N

É 
P

Ř
ED

M
ĚT

Y
 

SCR4 19 19 - - 19 2,63 

HRP4 10 10 - - 10 2,00 

NS2 10 10 - - 10 2,00 

DM3 12 12 - - 12 1,58 

EK
O

N
O

M
IC

K
É 

P
Ř

ED
M

ĚT
Y

 

SCR4 19 19 - - 16 2,44 

HRP4 10 10 - - 10 2,50 

NS2 10 10 - - 8 3,50 

DM3 12 12 - - 12 3,00 

*v jarním zkušebním období žáci nekonali PP z ČJL a CJ. 
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VÝSLEDKY MZ V TERMÍNU JARO 2020 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 
10 10 7 - 7 2,80 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

19 19 17 - 18 3,11 

65-41-L/51 
Gastronomie 

22 22 10 - 16 3,40 

A
N

G
LI

C
K

Ý
 J

A
ZY

K
 65-41-L/01 

Gastronomie 
10 10 8 - 9 2,00 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

18 18 17 - 16 1,38 

65-41-L/51 
Gastronomie 

17 17 15 - 14 2,57 

N
ĚM

EC
K

Ý
 J

A
ZY

K
 65-41-L/01 

Gastronomie 
0 0 0 - 0 - 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

0 0 0 - 0 - 

65-41-L/51 
Gastronomie 

4 4 0 - 4 - 

M
A

TE
M

A
TI

K
A

 65-41-L/01 
Gastronomie 

0 0 0 - - - 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

1 1 1 - - 4,00 

65-41-L/51 
Gastronomie 

1 1 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) 

10 10 - - 10 2,00 

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

obhajoba) 

19 19 - - 19 2,63 

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

obhajoba) 

22 22 - - 22 1,79 

EK
O

N
O

M
IC

K
É 

P
Ř

ED
M

ĚT
Y

 

65-41-L/01 
Gastronomie 

10 10 - - 10 2,50 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

19 19 - - 16 2,44 

65-41-L/51 
Gastronomie 

22 22 - - 20 3,25 
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VÝSLEDKY MZ V TERMÍNU JARO 2020 (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 
4 4 0 - 0 - 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

0 0 - - - - 

65-41-L/51 
Gastronomie 

5 4 0 - 0 - 

A
N

G
LI

C
K

Ý
 

JA
ZY

K
 

65-41-L/01 
Gastronomie 

2 2 2 - 1 4,00 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

0 0 - - - - 

65-41-L/51 
Gastronomie 

3 3 2 - - 4,00 

N
ĚM

EC
K

Ý
 

JA
ZY

K
 

65-41-L/01 
Gastronomie 

0 0 - - - - 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

0 0 - - - - 

65-41-L/51 
Gastronomie 

0 0 - - - - 

M
A

TE
M

A
TI

K
A

 65-41-L/01 
Gastronomie 

0 0 - - - - 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

0 0 - - - - 

65-41-L/51 
Gastronomie 

2 2 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 - - - - 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

(písemná práce 
a obhajoba) 

0 0 - - - - 

65-41-L/51 
Gastronomie 

(písemná práce 
a obhajoba) 

2 1 - - 0 - 

EK
O

N
O

M
IC

K
É 

P
Ř

ED
M

ĚT
Y

 65-41-L/01 
Gastronomie 

0 0 - - - - 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

0 0 - - - - 

65-41-L/51 
Gastronomie 

2 1 - - 0 - 
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VÝSLEDKY MZ V TERMÍNU PODZIM 2020 (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 
5 5 1 - 3 3,00 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

2 2 2 - 1 3,00 

65-41-L/51 
Gastronomie 

12 10 5 - 1 4,00 

A
N

G
LI

C
K

Ý
 

JA
ZY

K
 

65-41-L/01 
Gastronomie 

3 3 1 - 1 3,50 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

3 3 2 - 1 3,50 

65-41-L/51 
Gastronomie 

5 4 2 - 2 3,67 

N
ĚM

EC
K

Ý
 

JA
ZY

K
 

65-41-L/01 
Gastronomie 

0 0 - - - - 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

0 0 - - - - 

65-41-L/51 
Gastronomie 

4 4 2 - - 4,00 

M
A

TE
M

A
TI

K
A

 65-41-L/01 
Gastronomie 

0 0 - - - - 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

0 0 - - - - 

65-41-L/51 
Gastronomie 

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 - - - - 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

(písemná práce 
a obhajoba) 

0 0 - - - - 

65-41-L/51 
Gastronomie 

(praktická 
zkouška) 

0 0 - - - - 

EK
O

N
O

M
IC

K
É 

P
Ř

ED
M

ĚT
Y

 65-41-L/01 
Gastronomie 

0 0 - - - - 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

3 3 - - 3 3,33 

65-41-L/51 
Gastronomie 

2 1 - - 1 3,00 
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CELKOVÉ VÝSLEDKY MZ ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

OBOR TERMÍN 

JARNÍ TERMÍN PODZIMNÍ TERMÍN 

PROSPĚLO S 
VYZNAMENÁNÍM 

PROSPĚLO NEPROSPĚLO PRŮMĚR 
PROSPĚLO S 

VYZNAMENÁNÍM 
PROSPĚLO NEPROSPĚLO PRŮMĚR 

65-41-L/01 
GASTRONOMIE 

ŘÁDNÝ 1 4 5 2,88 - - - - 

OPRAVNÝ 0 0 4 - 0 3 2 2,83 

65-41-L/51 
GASTRONOMIE 

ŘÁDNÝ 0 2 8 3,33 - - - - 

OPRAVNÝ 0 0 5 - 0 6 6 3,25 

65-42-M/02 
CESTOVNÍ  
RUCH 

ŘÁDNÝ 2 12 5 2,75 - - - - 

OPRAVNÝ - - - - 0 4 1 3,13 
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18.4 PŘÍLOHA Č. 4 – ROZVOJOVÝ PROGRAM KVALITA 

Rozvojový program nebyl realizován. 
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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 

AUZ Odborná spolupráce, výměna zkušeností 
Řešení otázek 
učňovského školství 

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

Asociace průvodců ČR Odborná spolupráce, vzdělávání 
Soutěže odbornosti, 
semináře 

FI
R

M
Y

 Makro Vzdělávací a prezentační akce 
Semináře, kurzy, 
prezentace 

Jazyková škola Hello Spolupráce při vzdělávání 
Specializované jazykové 
kurzy 

D
A

LŠ
Í P

A
R

TN
EŘ

I  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

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

Soutěže odbornosti 

Úřady práce Ostrava, 
Karviná, Nový Jičín 

Odborné vzdělávání, prezentace školy na 
veřejnosti, besedy pro budoucí 
absolventy 

Rekvalifikační kurzy, 
brožury pro ZŠ 

Odbory sociálně právní 
ochrany dětí a mládeže 
u jednotlivých 
městských odborů 

Řešení případů rizikového chování 
Písemný a telefonický 
kontakt s kurátory 
sociálních odborů 

Policie ČR Prevence Přednášky 

Krajská hospodářská 
komora 
Moravskoslezského 
kraje 

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

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

Pedagogicko-
psychologická poradna 

Postup při řešení problémů Konzultace, semináře 

Renarkon Prevence 
Konzultace, akce pro 
žáky, odborné 
poradenství 

Mediační a probační  
služba ČR 

Dozor nad problémovými (rizikovými) 
žáky 

Konzultace, návštěvy, 
kontroly prospěchu, 
písemný a telefonický 
kontakt 

 

POČET UDĚLENÝCH STIPENDIÍ FIRMY POSKYTUJÍCÍ STIPENDIUM 

0 --- 
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18.6 PŘÍLOHA Č. 6 – ZPRÁVA Z ČINNOSTI ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZA ŠKOLNÍ 
ROK 2019/2020 

 

 

 

ZPRÁVA Z ČINNOSTI ŠKOLNÍHO 

PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 

ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 
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ZPRÁVA Z ČINNOSTI ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

ÚVOD 

Ve školním roce 2019/2020  pokračovalo v činnosti školní poradenské pracoviště (ŠPP), ve kterém 

působila výchovná poradkyně, 2 školní metodičky prevence, školní asistentka, sociální pedagožka, 

školní kariérová poradkyně a školní psycholog. 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 psycholog zajišťoval krizovou intervenci pro jednotlivce včetně zvládnutí krizových životních 

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

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

Poskytoval metodickou pomoc učitelům. 

Činnost školních metodiček 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 2019 byl zpracován Preventivní program školy, aktualizován Krizový plán školy 

a Dlouhodobá školní preventivní strategie. Při jejich tvorbě a realizaci se školní metodičky řídily 
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dokumenty a metodickými pokyny MŠMT z oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže. Při 

preventivní činnosti ve škole uplatňovaly aktuální strategie a metodické pokyny z oblasti prevence 

sociálně patologických jevů. 

Ve školním roce 2019/2020 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 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. 
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Mnohdy tito žáci vykazují vysokou omluvenou i neomluvenou absenci. Další problematickou skupinou 

jsou „putující žáci“, kteří přecházejí z jedné střední školy a oboru na druhý a ani jeden nemají zájem 

dokončit. Jsou na naší škole z důvodů, které nemají nic společného se zájmem o obor a touhou 

po vyučení. Bohužel jsou tito žáci ostatními vnímáni zpočátku jako „experti na studium“ a dokáží 

výrazně ovlivnit atmosféru ve třídě negativním směrem. Zároveň se v průběhu roku mění dynamika 

a klima třídy v důsledku předčasných odchodů žáků ze vzdělávání a nově nastoupivších žáků. Dále lze 

konstatovat, že přibývají žáci s diagnostikovanými psychickými obtížemi.  

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 identifikovali žáky, 

kteří vykazovali v předchozím roce podprůměrný prospěch, vysokou omluvenou i neomluvenou 

absenci, opakovali ročník, základní školu ukončili 7. nebo 8. třídou atp. Následně bylo vybráno vedením 

školy a pracovníky ŠPP celkem 46 žáků, kteří 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). Tento stav byl evidován ke dni 30. 9. 2019. 

V následujících měsících školního roku byla přijímána konkrétní intervenční vzdělávací a výchovná 

opatření (byly zpracovány plány pedagogické podpory, individuální výchovné programy).  

Ve školním roce 2019/2020 byly nastaveny pravidelné týdenní schůzky pracovníků ŠPP a vedení školy 

(všechny 3 zástupkyně ředitelky) a byly zcela přesně definovány a vymezeny kompetence jednotlivých 

členů ŠPP. Tento způsob řízení velmi přispěl k efektivnímu řízení činnosti (rychlejší rozhodování, 

vzájemná informovanost bez zbytečných komunikačních kanálů). 

KONZULTAČNÍ A METODICKÁ ČINNOST, POHOVORY, VÝCHOVNÉ KOMISE 

Ve školním roce 2019/2020 byly vedeny pracovníky školního poradenského pracoviště pohovory se 

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

Školní psycholog 

V tomto školním roce se psycholog více zapojil již na počátku září do adaptačních aktivit s cílem 

usnadnit žákům adaptaci na nové prostředí a nový kolektiv, částečně působil v roli supervizora. 

Pro práci školního psychologa byla důležitá 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, první 

kontakt většinou skrze třídního učitele vede k rozvinutí další spolupráce, přirozeně se zachováním 

povinné mlčenlivosti o konkrétních zjištěních.  

Klíčovým základem práce školního psychologa byla individuální práce se žáky a jejich rodiči, případně 

nastavení zdravých vztahů ve třídách. Se 2 třídami se pracovalo systematicky v průběhu prvního 

pololetí, v 1 třídě bylo zjišťováno sociální klima ve třídě prostřednictvím metody „Třídní kompas“, ve 

spolupráci s metodičkou prevence bylo vedeno několik třídnických hodin, dle třídních učitelů došlo 

k lehkému posunu ve kvalitě vztahů, ale zásadní změna následovala spíše až po odchodu 

nejproblematičtějších jedinců ze třídy. 
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Práce s žáky: 

 2x jednorázově podpora při řešení zdravotních problémů a z nich vyplývajících absencí, 

 3x jednorázová konzultace se žákem na téma jak řešit osobní vztahovou krizi, 

 1x jednorázová podpora a konzultace se žákem s psychickými problémy, 

 6x opakovaná podpora žáků s psychickými problémy 

 úzkostně depresivním syndromem, poruchou osobnosti, suicidálními tendencemi, 

 krizová intervence z důvodu úmrtí v rodině, 

 vztahové problémy v rodině, 

 noční můry, vztahové problémy, mateřství během studia 

Koronakrize v období 03-06/2020  

 2x jednorázová telefonická konzultace s rodiči na téma jak se chovat a zvládat období 

koronakrize 

 1x jednorázová telefonická konzultace se žákem na téma jak se chovat a zvládat období 

koronakrize 

 1x jednorázová prezenční konzultace se žákem na téma jak řešit osobní vztahovou krizi 

a přípravu na závěrečné zkoušky 

Potíže se žáky byly probírány s třídními učiteli, samozřejmě se zachováním mlčenlivosti, a formou 

konzultací byly hledány možnosti, jak zlepšit postavení žáků ve třídě anebo jak je motivovat k dalšímu 

vzdělávání. 

Jako klíčová se jevila koordinace postupu v rámci ŠPP s výchovnou poradkyní, sociální pedagožkou 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.  

Školní metodičky prevence 
Na škole aktivně pracovaly 2 metodičky prevence s předem rozdělenými kompetencemi. Ve školním 

roce 2019/2020 řešily 29 případů špatných vztahů mezi žáky, 6 případů, kdy spolužáci ostrakizovali 

ostatní žáky a 1 případů opakovaného záměrného psychického ubližování, 2 případy, kdy byl 

k ubližování zneužit elektronický prostředek. Nejčastěji byly řešeny závažné přestupky proti školnímu 

řádu, cca 106 případů závažných přestupků proti školnímu řádu a 10 případů slovních útoků na 

pracovníky školy. V průběhu školního roku se vyskytlo mezi žáky 48 případů užívání tabákových 

výrobků, 3 případy užití konopných látek a 2 žáci užívali jiné návykové látky (pervitin, extáze). Případ 

sebepoškozování a autoagrese byl řešen 1x, vandalismus také 1x. Početným projevem rizikového 

chování bylo již tradičně záškoláctví, to se projevilo u 76 žáků, ve 23 dalších případech se jednalo 

o skryté záškoláctví s vědomím rodičů. Počty záškoláků jsou ve srovnání s předcházejícími lety nižší, 

důvodem je skutečnost, že probíhala distanční výuka z důvodu protiepidemických opatření 

a pravidelná docházka do vyučování nebyla možná. 

Porušení školního řádu v oblasti prevence byla řešena domluvou, pohovorem, ale také udělením 

výchovných opatření. Některé případy byly postoupeny k řešení školnímu psychologovi. 

Výchovná poradkyně 

V průběhu školního roku bylo na výchovné komise pozváno 15 zákonných zástupců, popř. plnoletých 

žáků, ale reálně se uskutečnilo 10 výchovných komisí, ve 4 případech škola zahájila správní řízení ve 
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věci podmíněného vyloučení nebo vyloučení žáka ze školy, u jednoho z nich bylo správní řízení ve věci 

vyloučení přerušeno. Ostatní zákonní zástupce se nedostavili. Počet žáků, kteří jsou zváni na výchovné 

komise, se každoročně mění. Tato oscilace však nevypovídá o zlepšení či zhoršení chování a docházky 

žáků. Četnost jednání třídních učitelů s problémovými žáky a jejich zákonnými zástupci výchovná 

poradkyně běžně neeviduje. Prvotní řešení záškoláctví a přestupků proti školnímu řádu je 

v kompetenci třídních učitelů, popř. učitelů odborného výcviku, kteří rozhodnou o zpracování 

Individuálního výchovného programu pro daného žáka. Navíc školní rok poznamenala koronakrize  

a výchovné komise se ve druhém pololetí nekonaly. V době distanční výuky byly řešeny 2 slovní útoky 

žáků na vyučující prostřednictvím emailové pošty, toto hrubé porušení pravidel školního řádu ze strany 

žáků bylo řešeno elektronicky (žáci byli plnoletí). Souvislá neomluvená absence byla do března 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 (90 % řešených případů, u většiny 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 a nepřátelského chování ke spolužákům, 

 šikana,  

 užívání tabáku v prostorách školy nebo na odborném výcviku, 

 užívání konopných látek (a dalších návykových látek) v průběhu vyučování nebo před 
vyučováním, 

 podvodné jednání, vandalismus. 

Bohužel, i přes veškerou snahu pracovníků školního poradenského pracoviště a ostatních 

pedagogických pracovníků, se stále nedaří 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 
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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.   

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 bylo odesláno 30 zpráv 

(OSPOD 19 zpráv, Policie ČR 5 zpráv, soudy 6 zpráv). 

Dočasně bylo vyloučeno z vyučovací hodiny a umístěno v místnosti školní asistentky celkem 52 žáků 
(zklidnění žáka, kontaktování rodičů, vedení školy, zápis, projednání s třídním učitelem apod.), kteří 
pracovali a plnili úkoly pod dohledem školní asistentky. 9 žákům poskytla v nepřítomnosti školního 
psychologa 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. 7 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, databáze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, seznamy 

nehodnocených a neprospívajících žáků, databáze PLPP, IVýP apod.). Data získaná od třídních učitelů a 

z databází vyhodnocovala. Zároveň se podílela na přípravě výše zmiňovaných dokumentů, případně se 

účastnila jednání třídních učitelů se zákonnými zástupci a žáky, přijatá podpůrná opatření evidovala, 

kontrolovala úplnost a sledovala termíny pro vyhodnocení. 

Poskytovala pomoc třídním učitelům při organizačních a administrativních činnostech spojených 

s řešením nepřítomnosti žáků ve škole (ověřování absence žáků u lékařů, komunikace se zákonnými 

zástupci, ověřování aktuálních adres a telefonních čísel žáků a ZZ). 

 

Podle potřeby poskytovala různé druhy nepedagogické podpory vzdělávání žákům s odlišnými 

kulturními a životními podmínkami, žákům cizincům apod. Dále ověřovala možnosti spolupráce 

s neziskovými organizacemi pro potřeby školy. 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 různé neziskové organizace, středisko výchovné péče, společnost META o.p.s. 

tlumočnické a překladatelské služby pro žáky cizince. 

 
Od zahájení distančního vzdělávání až do června 2020 v souvislosti se zákazem vstupu žáků so školy, 
poskytovala telefonické krizové intervence (zejména při psychických problémech, úzkosti, nejistotě), 
při řešení vztahových problémů a problémů při dlouhodobém setrvání v domácím prostředí, při 
potřebě popovídat si apod., cca 20 žáků. 

 
Učitelé teoretické i praktické výuky jí pravidelně zasílali seznamy žáků, kteří v době distanční výuky 
z různých důvodů nepracovali online (nechtěli nebo nemohli). Školní asistentka průběžně a opakovaně 
kontaktovala žáky a jejich zákonné zástupce. Zjišťovala aktuální stav a důvody, proč jsou žáci 
nekontaktní nebo nepracují.  Následně poskytovala zpětnou vazbu učitelům. V případě, že žák nemohl 
úkoly zpracovávat online, tiskla a předávala učební materiály a úkoly žákům ve škole, aby měli 
k dispozici učivo i úkoly ke zpracování v listinné podobě. 
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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 sociální pedagožky byla zaměřena především na regulaci absence žáků ve výuce. Dle 

požadavku UOV a UTV  telefonicky ověřovala u zákonných zástupců nepřítomnost žáků ve výuce. 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, PČR. 

Dále se aktivně podílela na podpoře vzdělávání žáků s omezenými příležitostmi. Poskytovala pomoc 

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

setkání zákonných zástupců, učitelů a žáků k projednání podpůrných opatření a kritérií, která by měla 

eliminovat riziková chování. 

Celkem vedla 45 pohovorů a konzultací (projednání odchodu ze školy nebo změny oboru vzdělávání, 

absence, zdravotní komplikace na odborné praxi, psychický stav, sociální záležitosti, rodinné spory, 

řešení sociální situace, vyloučení z vyučovací hodiny, absence, bytové potřeby, dávky státní sociální 

podpory, psychické problémy, rodinné a osobní problémy atd.).  

Při své činnosti úzce spolupracovala s metodičkami prevence, kromě toho, že jim předávala podněty 

pedagogických pracovníků o rizikovém chování žáků k řešení (šikana, vandalismus, konflikty mezi žáky, 

výskyt návykové látky, vyhrožování aj.), spolupracovala na realizaci tematických programů zaměřených 

na prevenci sociálně patologických jevů. Připravila, administrovala, byla jedním z hlavních realizátorů 

projektu a vyhodnotila projekt „Bez modřina na těle i na duši“. Psychologovi předala jména 10 žáků 

s žádostí o individuální konzultace, stejně tak žádala o konzultace kariérovou poradkyni (6 žáků). Dále 

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

používání mobilních telefonů ve výuce. Monitoring byl prováděn i na odborné praxi.  

V období od 11. 3. 2020 do 9. 6. 2020 v průběhu Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 

k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené 

novým koronavirem zjišťovala telefonicky a e-mailem možnosti vzdělávání nekontaktních žáků (až 

poté, co se třídní učitelé nemohli se svými žáky nikterak spojit), pokud se jí nepodařilo s žákem či se 

zákonným zástupcem spojit, docházela i do místa bydliště. Snažila se odhalit příčiny neplnění školních 

povinností. Nabízela pomoc k překonání technických problémů, zajišťovala vytištění učiva a domácích 

úkolů a jeho následné doručení žákům. Jestliže žák splněné úkoly doručil zpět do školy, zasílala 

naskenované dokumenty učitelům k hodnocení. Jednalo se celkem o 22 žáků, výraznou převahu tvořili 

žáci prvního ročníku.  

Školní kariérová poradkyně 

Žáci posledních ročníků byli seznámeni s obsahem a významem NSZ, byli informováni o příslušných 

webových stránkách. Tito žáci při výběru a přihlašování na vysoké nebo vyšší odborné školy možnost 

osobní konzultace s kariérovou poradkyní. 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. 
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Kariérová poradkyně informovala absolventské ročníky napříč obory o letních zahraničních stážích 

(Irsko). Bohužel ti žáci, kteří se přihlásili a byli připraveni podepsat smlouvu se zaměstnavatelem, 

neodcestovali vzhledem k epidemické situaci.  

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. Zorganizovala prezentaci VOŠ ekonomické z Prahy, Vysoké školy ekonomické – Technické 

univerzity (fakulta HGF) a besedu s Ing. Tomášem Heryánem, Ph.D. - odborným asistentem Obchodně 

podnikatelské fakulty v Karviné, katedry financí a účetnictví Slezské univerzity.  Beseda byla obzvlášť 

zdařilá, protože je to absolvent naší školy a umí vystihnout potřeby našich žáků.  

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).  

Individuální konzultace byly vedeny se 6 žáky, kteří se potýkají s problémy v praktické výuce. Často 

dochází k nárůstu absence těchto 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 (ze strachu, z lenosti). Pochopitelně důležitou roli hraje pracovní 

prostředí pracoviště a dojíždění na určené místo vykonávané praxe. Často problémy žáků souvisí se 

sociální nevyzrálostí žáků. 

Stále častější jsou přestupy plnoletých žáků na dálkovou formu vzdělávání. Některé k tomu vede 

zhoršená finanční situace v rodině, neschopnost se přizpůsobit požadavku pravidelné docházky do 

školy nebo mohou mít vliv zdravotní obtíže. Pokud to početní stav ve třídě dálkařů dovolí a konkrétní 

žák neporušuje jiná pravidla školního řádu, vedení školy obvykle žákovi vyjde vstříc a změnu formy 

vzdělávání umožní.  

SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI 

Při zajišťování péče o žáky s omezenými příležitostmi či při získávání informací o problémových žácích 

během přípravy na jednání, 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 a dalšími institucemi a 

neziskovými organizacemi, které zajišťují péči o zdravotně i sociálně znevýhodněné žáky, např. 

Centrum sociálních služeb, Mikasa z. s. Pravidelně konzultujeme s Pedagogicko psychologickou 

poradnou v Ostravě, Novém Jičíně, Karviné, se speciálně pedagogickými centry v Ostravě, Frýdku-

Místku. Spolupracujeme s Policií ČR a institucemi, které poskytují pomoc v krizových situacích. Opět 

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. 
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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, mediální 

gramotnosti 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 

Vyučující aktivně zařadili problematiku rizikového chování do svých vyučovacích předmětů a poskytli 

žákům spoustu zajímavých informací z oblasti prevence. 

Již druhým rokem fungují nástroje prevence karty třídy a třídnické hodiny (jednou v měsíci v každé 
třídě). 

PÉČE O ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 

Inkluze na škole probíhala i ve školním roce 2019/2020. 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. 16 žáků bylo na 

základě doporučení ŠPZ zařazeno do 2. stupně podpůrných opatření, jedna žákyně je zařazena do 3. 

stupně podpůrných opatření. 3 žákyním byl vypracován Individuální vzdělávací plán a 1 žákyni je 

poskytována pedagogická intervence (ČJL). Péče o tyto žáky byla průběžně konzultována s pracovníky 

Pedagogicko psychologické poradny v Ostravě, Karviné, Novém Jičíně nebo speciálně pedagogickými 

centry v Ostravě, Frýdku Místku a Olomouci, v další fázi jsou pak na žádost PPP, SPC konkrétní 

podpůrná opatření hodnocena. Hodnocení zpracovávají jednotliví vyučující, výchovná poradkyně je 

kompletuje a zasílá ŠPZ, které si hodnocení vyžádalo. Ke dni 30. 6. 2020 škola evidovala celkem 33 

(z původních 46 žáků ke dni 30. 9. 2020) 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). Tato opatření byla poskytována všem žákům, kteří to 

potřebovali, tzn. i těm, kteří se neobjevili v depistáži v počátku školního roku. 
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Dále škola poskytovala žákům s omezenými příležitostmi, kteří jsou ke vzdělávání motivovaní nebo 

vykazují 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 (v programu E+ i mimo program). 

 

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 2019/2020 byl seznam žáků se SVP včetně doporučených 

postupů několikrát aktualizován. Byly také průběžně zpracovávány Zprávy SŠ o žákovi, který zažádal 

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

Plán pedagogické podpory: celkem 4 žáci 

 

 

 

 

Individuální výchovný program: celkem 17 žáků 

 

 

 

 

POZN: * dokumenty jsou neukončeny vzhledem k tomu, že během distanční výuky nebylo možné hodnotit nastavená kritéria.  

PROGRAMY ZAMĚŘENÉ NA PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A DALŠÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY 

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

školního poradenského pracoviště podíleli také ostatní vyučující. 

 Září 2019 - Adaptační aktivity v projektu „Bez modřin na těle i na duši“. Projekt byl podpořen 

KÚ MSK v dotačním programu „Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování 

dětí a mládeže pro školní rok 2019/2020. Adaptační aktivity probíhaly jako třídenní pobyty 

v rekreačním středisku ve Frenštátě pod Radhoštěm pro třídy HRP1 a SCR1. Jednodenní 

ambulantní aktivity pro třídy K1, Č1, KČ1A, KČ1B, CU1 se uskutečnily ve vzdělávacím středisku 

Lesů ČR v Bělském lese. Cílem projektu byla prevence záškoláctví a předčasného ukončování 

počátečního vzdělávání, tvorba pozitivního klimatu třídy, minimalizace výskytu projevů 

rizikového chování žáků (agrese, šikana) a integrita žáků se třídou, školou. Jako priorita je 

stanoveno kritérium – včasná diagnostika třídy, rozvoj osobnostních vlastností žáků, vzájemné 

seznámení, zkvalitnění vztahu mezi třídním učitelem a žáky a snížení počtu žáků, kteří 

předčasně ukončí studium.  

zlepšení 0 0 

zhoršení 1 žák 25 % 

stagnace/dosud neukončeno* 0/3 žáci 75 % 

zlepšení 1 žák 6% 

zhoršení 2 žáci 12 % 

stagnace/dosud neukončeno* 5/9 žáků 82 % 
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 Pokračování projektu „Bez modřin na těle i na duši“ klíčovými aktivitami Kronika třídy, Strom 

třídy, Slavnostní předávání pololetního vysvědčení s občerstvením, Ocenění úspěšných žáků 

na konci školního roku. Cílovou skupinou byli všechny třídy prvního ročníku. 

 19. 9. 2019 preventivně vzdělávací komponované představení „Nehodou to začíná“ zaměřené na 

oblast tematiky dopravních nehod, drogové prevence a první pomoci. Účast žáků prvního a 

druhého ročníku. 

 Říjen 2019 „Bezpečné chování na sociálních sítích“. Učitelé ITC proškolili žáky 1. a 2. ročníků 

v tématech: kyberšikana, šikana, bezpečné zajištění účtů na sociálních sítích, kde hledat 

pomoc v případě problémů, závislosti na sociálních sítích. 

 12. 11. 2019, SŠSS  - Příběhy bezpráví  - S Jiřím Surůvkou nejen o svobodě. Doc. Mgr. Jiří 

Surůvka, výtvarník, performer, vysokoškolský pedagog, člen stávkového výboru studentů 

Pedagogické fakulty v Ostravě v listopadu 1989 si přišel povídat s žáky naší školy. Před 

besedou žáci zhlédli film z filmotéky Jednoho světa na školách o nedodržování lidských práv 

před Sametovou revolucí. Obsahem besedy s pamětníkem byl život studentů v totalitním 

režimu, průběh sametové revoluce v Ostravě, spolupráce studentů, herců a pracovníků 

průmyslových podniků v ostravském regionu. Jiří Surůvka s žáky také pobavil o tom, co 

přinesla svoboda a demokracie, jaký význam má vzdělání – vzdělaný člověk se nedá tak 

snadno zmanipulovat populistickými prohlášeními různých politických subjektů. V závěru 

pronesl výzvu k mládeži, aby chránila svobodu a demokracii. Přednášející svým vyprávěním 

žáky zaujal, žáci v závěru kladli otázky (jaká hudba jej provázela revolucí, proč neemigroval, co 

si myslí o nesouhlasných projevech Milion chvilek pro demokracii, …). Besedy se zúčastnili žáci 

SCR2, SCR3, NS2. 

 15. 11. 2019, Cineport (DOV) - Sametový revolver Ostrava!!! Žáci 25 ostravských středních 

škol se zúčastnili promítání filmových spotů a následné diskuse, což byla jedna 

z nejdůležitějších aktivit projektu Svobodní lidé kraje Moravskoslezského Sametový revolver 

Ostrava!!!. Projekt byl podpořen Ministerstvem kultury ČR v rámci oslav 30 let svobody. 

Součástí byla i výstava výtvarných děl, na které spolupracovala soukromá střední umělecká 

škola AVE ART, Střední umělecká škola Ostrava a Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity 

v Opavě. Cílem projektu nebylo seznamovat žáky s fakty o komunismu a totalitě či připomínka 

průběhu sametové revoluce, ale ukázat, jak moc jsou dnes mladí lidé omezeni ve svobodě 

nepřímo vinou sociálních sítí, masmédií a dalších fenoménů současnosti. Z naší školy se 

zúčastnilo celkem 7 žáků (NS2, HRP4, SCR4), přihlásili se ze zájmu o diskusi na základě 

dobrovolnosti. Žáci byli vnímaví a zapojili se aktivně do debaty s moderátorem. 

 17. 12. 2019 a 18. 12. 2019 interaktivní workshop „Sociální gramotnost a vzdělávání“ (rozvoj 

sociální gramotnosti žáků; poznávání interakčních jevů - poznávání lidí, sebepoznání, chyby 

a omyly, předsudky, stereotypy; vztahy mezi lidmi - respekt k právům ve smyslu zákonném, 

psychologickém a morálním; kooperace a konkurence - týmová práce, role, soutěživost, 

konkurence…; komunikace - naslouchání, technika řeči, řeč těla, manipulace, komunikace…;). 

Žáci obdrželi od pořadatelů certifikáty o absolvování workshopu.  

 Pro podporu soudržnosti žáků se školou byla v listopadu 2019 uspořádána akce Halowen na 

Krakovské a v prosinci 2019 Vánoce na Krakovské (pro sudý i lichý týden). 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/strašidelný a dekadentní  dress code. Poté byla vyhlášena 

nejoriginálněji vyzdobená třída. Aktivity ŠP koordinovala Zuzana Byrtusová 

 Pohyb ano, nuda ne! Průběžné sportovní aktivity po celý školní rok, mezitřídní turnaje 

(nohejbal, florbal, malá kopaná, badminton aj.), organizuje Ilona Černovská a Jolana Orlíková 
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 V týdnech od 23. 3. do 3. 4. 2020 byla plánována návštěva žáků na Mezinárodním festivalu 

dokumentárních filmů o lidských právech „Jeden svět na školách“, bohužel takto aktivita byla 

v důsledku šíření pandemie COVID-19 zrušena. 

ZÁVĚR 

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

s činnostmi poradenského pracoviště na škole.  

 

Zpracovala:  Mgr. Hana Strádalová, Mgr. Ilona Černovská, Mgr. Dagmar Majerová, Mgr. Martin Pobořil, 

Mgr. Veronika Bajgarová, Bc. Andrea Lehocká, DiS. 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrava-Hrabůvka, 4. 9. 2020 

  



74 
 

  



75 
 

18.7 PŘÍLOHA Č. 7 – ZPRÁVA O ČINNOSTI METODIKŮ IKT ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI METODIKŮ IKT  

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 
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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 2019/2020 aktivně pracovalo 
s výukovým programem SMART Board, SMART Notes a s programy a slovníky pro výuku cizích jazyků. Vyučující 
zde také využívali svépomocně připravené lekce s využitím interaktivních tabulí a další IKT. 

Rovněž byl ve výuce ve třech multimediálních učebnách a ve třech učebnách vybavených projektory 

využívány Digitální učební materiály, vytvořené učiteli v rámci projektu INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY na SŠSS 

— PROJEKT ŠABLONY, č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0821, dále software zhotovený vyučujícími školy svépomocí, jako 

např. Multimediální učebnice informatiky, nebo software zhotovený vyučujícími v rámci projektů SIPVZ, jako 

Multimediální učebnice odborných předmětů pro obory Kuchař, Číšník, Kuchař-číšník a Multimediální učebnice 

odborných předmětů pro obor Stravovací a ubytovací služby. 

Všechny tyto učebny byly rovněž využívány k projekci výchovně vzdělávacích materiálů v koordinaci 
s metodikem prevence, týkajících se problematických oblastí života mládeže. 

ICT koordinátor vykonával administrátora výukového portálu MOODLE. 

ICT koordinátor vykonával administrátora systému Microsoft Office 365 pro žáky, vyučující a zaměstnance 
školy. 

ICT koordinátoři vykonávali administrátora školního informačního systému Škola OnLine. 

Výše uvedený výukový software a práce administrátorů byly aktivně využity všemi vyučujícími a žáky při 
distanční výuce. 

 

2. Hardware 

Všechny nově nakupované notebooky a tablety byly pořizovány včetně operačního systému Microsoft 
Windows 10 a kancelářského software Microsoft Office 2016. 

Vyučujícím tak bylo k dispozici pro výuku, mimo PC v kabinetech a učebnách, 13 pevně nainstalovaných 
projektorů, mnoho notebooků, tabletů a dva přenosné projektory. 

V kabinetech učitelů a v tiskových místnostech na třech patrech školy byly využívány černobílé a barevné 
laserové tiskárny. Ve sborovně byla plně využívána barevná laserová kopírka/tiskárna/skener, která byla 
k dispozici všem učitelům.  

ICT koordinátoři mají ve svých kabinetech k dispozici PC s LCD monitory, 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 2019/2020 bylo aktivně všemi vyučujícími, žáky a zaměstnanci školy využíváno 
internetového připojení o rychlosti 100 Mbit/s. 

Školní notebooky a PC byly aktivně využity všemi vyučujícími při distanční výuce žáků. 

 

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 
2019/2020 využívána pro výuku celé třídy s využitím IKT. Byla vybavena 29 PC s LCD monitory, OS Windows 10, 
MS Office 2016, dalším potřebným software, všechny s připojením na internet, dále projektorem, projekčním 
plátnem a zesilovačem s reproduktory.  

Ve všech učebnách výpočetní techniky byly využívány IKT při výuce, a to v celkovém počtu 77 ks PC s OS 
Microsoft Windows 10 Pro a Microsoft Office 2016 Pro, všechny se širokoúhlými LCD monitory, dále 1 laserová 
černobílá tiskárna a 4 projektory. Údržbu software na počítačích měl na starost školní správce sítě. 

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/kpucebnice/index.htm
http://www.ssss.cz/files/kpucebnice/index.htm
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2.2. Jazykové multimediální učebny č. 201, 301 a 308 

V průběhu školního roku 2019/2020 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 – učebna stolničení. 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 pro celou třídu. 

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 ICT koordinátorů s učiteli 

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

 V průběhu celého školního roku ICT koordinátoři aktivně pomáhali všem kolegům s prací na školním 
informačním systému Škola OnLine. 

 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. 

 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, předměty zaměřené na cestovní ruch, Matematika, Dějepis, 
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Administrativa 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 Škola OnLine. 

 Poskytování podpory všem vyučujícím a žákům v distanční výuce při práci s veškerým výukovým software a 
práce administrátorů všech využívaných informačních systémů během distanční výuky. 

4. Další aktivity ICT koordinátorů 

 Vykonávání práce administrátora školního informačního systému Škola OnLine 

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

 Vykonávání práce administrátora výukového portálu MOODLE. 

 Práce na www stránkách školy – moderní webové stránky naší školy 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. 

 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. 

 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. 

 Aktivní práce s IKT v roli učitele informatiky a matematiky při distanční výuce žáků. 
 

 

 

 

Zpracoval: Ing. Marian Vráblik, Mgr. Pavel Viskup 

 

V Ostravě 3. září 2020 

 

 

 

 

http://papu.ssss.cz/esf_sablony/index.htm
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18.8 PŘÍLOHA Č. 8 – ZPRÁVA O ČINNOSTI KOORDINÁTORA ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, 
VÝCHOVY A OSVĚTY ZA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

 

 

 

 
ZPRÁVA O ČINNOSTI KOORDINÁTORA EVVO  

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 
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Koordinátorka EVVO se na naší škole řídila Metodickým pokynem k environmentálnímu 

vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních ze dne 14. 12. 2001, který vyplývá ze 

zákona 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a z Usnesení vlády České republiky 

ze dne 23. 10. 2000 č. 1048, o Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

v České republice. 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta byla začleněna do jednotlivých vyučovacích 

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

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

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

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

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

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

za své jednání, ohleduplnosti a spolupráci v mezilidských vztazích. 

1 Cíle environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

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

a životního prostředí, problémů životního prostředí z globálního i lokálního hlediska a možností 

i způsobů dosažení trvale udržitelného rozvoje, 

 uplatňování komplexně pojatého environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v jednotlivých 

vyučovacích předmětech, 

 orientace v základní problematice ochrany životního prostředí, ochrany přírody a krajiny, aktuálním 

stavu životního prostředí v ČR i ve světě,  

 vytváření pozitivního vztahu k přírodě, odpovědnosti za jednání vůči prostředí, ohleduplnosti 

a spolupráci v mezilidských vztazích, 

 působení na utváření hierarchie životních hodnot a celkového životního stylu,  

 rozvíjení kontaktů školy s organizacemi zaměřenými na zvyšování úrovně komplexní ekologické 

výchovy. 

2 Aktivity, které proběhly v průběhu školního roku 

Projekt 72 hodin  - Pro přírodu, pro lidi, pro město: Do akce jsme se zapojili již šestým rokem. 

V letošním ročníku jsme od odpadků vyčistili areál školy a její blízké okolí, odplevelili jsme osázené 

záhony a připravili k zazimování naši bylinkovou zahrádku. Novinkou byla potravinová sbírka, která 

proběhla v budově školy 10. a 11. 10. 2019. Do letošního ročníku se zapojilo celkem 8 tříd všech 

učebních i studijních oborů. 

 

                      

https://www.ssss.cz/wp-content/uploads/2019/10/72hodin-004.jpg
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Pokračovala realizace projektu Mladí ladí D-dur 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. V červnu měla proběhnout v Praze Závěrečná konference, která však byla 

přesunuta na listopad 2020.  

 

V průběhu školního roku žáci a následně zaměstnanci školy v době 

omezení provozu školy pečovali o Bylinkovou zahrádku vytvořenou v minulém 

školním roce. Rostliny byly pravidelně zalévány, zastříhávány a záhony 

vypleveleny. Rovněž byla žáky aktualizována Ekonástěnka umístěna u vchodu 

do budovy o příklady a užití jarních bylin. 

 

                                     

Škola se zapojila do několika soutěží a akcí např. ke dni Země. 

Fotografické, výtvarné soutěže, ale také Ekologická olympiáda byly z důvodu Covidu – 19 přesunuty 

nebo zrušeny. 

Ve škole jsme pokračovali v třídění odpadu ve třídách, kabinetech i kancelářích, kde jsou 

nainstalovány koše na třídění plastu, papíru a smíšeného komunálního 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. Bioodpad 

vzniklý na půdě školy jsme odkládali do vlastního kompostéru. 

Ve výuce předmětu Základy přírodních věd žáci využívali pracovní listy Ekologie a časopis 

Příroda, který škola již dlouhodobě odebírá. Koordinátorka EVVO vedla evidenci literatury, časopisů, 

odborných a metodických příruček a dalších informačních zdrojů pro environmentální vzdělávání. 

Koordinátorka EVVO se účastnila Setkání koordinátorů EVVO v Ostravě, seminářů Kázeň 

ve škole - legislativní aspekty, Škola v době koronavirové, Klima v tísni, Stres a techniky zvládání 

zátěže. Reakce žáků a pedagogů na kritické situace ve výuce. Koordinátorka absolvovala kurz 

Zdravotníka zotavovacích akcí. 

 

 

V Ostravě 31. 8. 2020          Mgr. Ing. Kateřina Salamonová 

        koordinátor EVVO 
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18.9 PŘÍLOHA Č. 9 – VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2019 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ NFORMACÍ  

ZA ROK 2019 
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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: sekretariat@ssss.cz 

ID datové schránky: gakiu27 

webové stránky: www.ssss.cz 

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

ZA ROK 2019 

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 2019: 

a)  počet podaných písemných žádostí o informace: 0 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 

c) rozsudky soudu: 0 

d) řízení o sankcích: 0 

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

 

 

Mgr. Ivana Matulová 

ředitelka školy 

 

 

 

 

V Ostravě-Hrabůvce 6. 1. 2020     

mailto:sekretariat@ssss.cz
http://www.ssss.cz/
http://www.ssss.cz/
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18.10 PŘÍLOHA Č. 10 – OCENĚNÍ ŠKOLY A ŽÁKŮ ŠKOLY 
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PŘÍLOHA Č. 11 – TISKOVÉ ZPRÁVY, ŠKOLA V MÉDIÍCH A NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 
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https://www.makro.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2019/vitez-sedmeho-rocniku-souteze-pro-mlade-

kuchare 

 

 

  

https://www.makro.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2019/vitez-sedmeho-rocniku-souteze-pro-mlade-kuchare
https://www.makro.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2019/vitez-sedmeho-rocniku-souteze-pro-mlade-kuchare
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https://www.youtube.com/watch?v=E5966Vn08Tw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Wup22C3BamLK8_ogltlPE2a3
TI1L7rgfLqsh8EcyF_kXN6SSKRcOQNIY&ab_channel=St%C5%99edn%C3%AD%C5%A1kolaspole%C4%8Dn%C
3%A9hostravov%C3%A1n%C3%AD%2COstrava-Hrab%C5%AFvka 
https://www.msk.cz/cz/skolstvi/v-kraji-mame-uspesne-mlade-pruvodce--144183/) 
 
https://www.msk.cz/cz/skolstvi/ted-varim-ja!!!-144912/), 
 
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/clanek/zaci-a-zakyne-zakladnich-skol-zmerili-sily-pri-gastronomicke-soutezi-
40314805,  

 
https://fotozajic.rajce.idnes.cz/Cokoladova_varecka_Stredni_skola_spolecenskeho_stravovani_Ostrava_-
_Hrabuvka_26.unora_2020 
 
https://polar.cz/zpravy/ostravsko/ostrava-jih/11000019368/skolaci-soutezili-o-nejlepsi-pokrm-a-la-kure-kreativite-se-
meze-nekladly?fbclid=IwAR32LED1vwj5Sol0QL2ZECtxw__80F_KyKomsbUnlZ6NcxbpIRbQ8_MVlwE 
 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-
doma/420236100171005/video/754928?fbclid=IwAR0bUGCV1dgmHZHwc5JHHpHYp_6ZBEiJXZ7AsWmX3i9L3W
dxE2Zl8Ku0GjY  
 
https://polar.cz/porady/studuj-u-nas/studuj-u-nas-24-06-2020-17-26 
 
https://polar.cz/porady/studuj-u-nas/studuj-u-nas-30-10-2019-17-25 

https://www.youtube.com/watch?v=E5966Vn08Tw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Wup22C3BamLK8_ogltlPE2a3TI1L7rgfLqsh8EcyF_kXN6SSKRcOQNIY&ab_channel=St%C5%99edn%C3%AD%C5%A1kolaspole%C4%8Dn%C3%A9hostravov%C3%A1n%C3%AD%2COstrava-Hrab%C5%AFvka
https://www.youtube.com/watch?v=E5966Vn08Tw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Wup22C3BamLK8_ogltlPE2a3TI1L7rgfLqsh8EcyF_kXN6SSKRcOQNIY&ab_channel=St%C5%99edn%C3%AD%C5%A1kolaspole%C4%8Dn%C3%A9hostravov%C3%A1n%C3%AD%2COstrava-Hrab%C5%AFvka
https://www.youtube.com/watch?v=E5966Vn08Tw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Wup22C3BamLK8_ogltlPE2a3TI1L7rgfLqsh8EcyF_kXN6SSKRcOQNIY&ab_channel=St%C5%99edn%C3%AD%C5%A1kolaspole%C4%8Dn%C3%A9hostravov%C3%A1n%C3%AD%2COstrava-Hrab%C5%AFvka
https://www.msk.cz/cz/skolstvi/v-kraji-mame-uspesne-mlade-pruvodce--144183/
https://www.msk.cz/cz/skolstvi/ted-varim-ja!!!-144912/
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/clanek/zaci-a-zakyne-zakladnich-skol-zmerili-sily-pri-gastronomicke-soutezi-40314805
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/clanek/zaci-a-zakyne-zakladnich-skol-zmerili-sily-pri-gastronomicke-soutezi-40314805
https://fotozajic.rajce.idnes.cz/Cokoladova_varecka_Stredni_skola_spolecenskeho_stravovani_Ostrava_-_Hrabuvka_26.unora_2020
https://fotozajic.rajce.idnes.cz/Cokoladova_varecka_Stredni_skola_spolecenskeho_stravovani_Ostrava_-_Hrabuvka_26.unora_2020
https://fotozajic.rajce.idnes.cz/Cokoladova_varecka_Stredni_skola_spolecenskeho_stravovani_Ostrava_-_Hrabuvka_26.unora_2020
https://polar.cz/zpravy/ostravsko/ostrava-jih/11000019368/skolaci-soutezili-o-nejlepsi-pokrm-a-la-kure-kreativite-se-meze-nekladly?fbclid=IwAR32LED1vwj5Sol0QL2ZECtxw__80F_KyKomsbUnlZ6NcxbpIRbQ8_MVlwE
https://polar.cz/zpravy/ostravsko/ostrava-jih/11000019368/skolaci-soutezili-o-nejlepsi-pokrm-a-la-kure-kreativite-se-meze-nekladly?fbclid=IwAR32LED1vwj5Sol0QL2ZECtxw__80F_KyKomsbUnlZ6NcxbpIRbQ8_MVlwE
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/420236100171005/video/754928?fbclid=IwAR0bUGCV1dgmHZHwc5JHHpHYp_6ZBEiJXZ7AsWmX3i9L3WdxE2Zl8Ku0GjY
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/420236100171005/video/754928?fbclid=IwAR0bUGCV1dgmHZHwc5JHHpHYp_6ZBEiJXZ7AsWmX3i9L3WdxE2Zl8Ku0GjY
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/420236100171005/video/754928?fbclid=IwAR0bUGCV1dgmHZHwc5JHHpHYp_6ZBEiJXZ7AsWmX3i9L3WdxE2Zl8Ku0GjY
https://polar.cz/porady/studuj-u-nas/studuj-u-nas-24-06-2020-17-26
https://polar.cz/porady/studuj-u-nas/studuj-u-nas-30-10-2019-17-25
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