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Všechny jmenované a fotografované osoby souhlasily s uvedením v této výroční zprávě v souladu s Nařízením Evropského 
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zákonem 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
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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 školy dále sídlí Domov mládeže, jehož 

zřizovatelem je rovněž Moravskoslezský kraj a několik soukromých firem.  

Střední škola společného stravování poskytuje ucelenou vzdělávací nabídku ze skupin oborů  65 

Gastronomie, hotelnictví, turismus a 29 Potravinářství a potravinářská chemie v  oborech vzdělání 

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

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

možnost složit zkoušky z profesní kvalifikace. Podle aktuální poptávky škola realizuje rekvalifikační 

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

Na škole je zřízeno rozšířené 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 úrovni. Škola disponuje 

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

úrovni.  

V červnu 2021 byla škole rozšířena Zřizovací listina o nový okruh hlavní činnosti – zabezpečování 

závodního stravování, případně stravování v sídle zřizovatele. Od července 2020 tak škola začala 

provozovat bufet a od srpna jídelnu pro zaměstnance KÚ MSK. 

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.  

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

jmenovala tříčlennou komisi k přípravě a provedení voleb. Jejich termíny byly stanoveny na 24. 8. 2020 

(volby pedagogických pracovníků) a 2. 9. 2020 (volby zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých 

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

Kadlecovou. Pedagogičtí pracovníci školy zvolili ze čtyř kandidátů Ing. Dagmar Žáčkovou a Mgr. Janu 

Hořákovou. Za zřizovatele byli jmenováni paní Šárka Bednáriková a pan Petr Hikl. Na úvodním zasedání 

nově zvolené školské rady, které se konalo 14. 10. 2020, zvolili členové školské rady svou předsedkyni 

a místopředsedkyni. 

Ve školním roce 2020/2021 pracovala Školská rada ve složení: 

 paní Šárka Bednáriková – předsedkyně (jmenována zřizovatelem), 

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

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

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

 Mgr. Jana Hořáková – členka (zvolena pedagogickými pracovníky školy),  

 pan Petr Hikl – člen školské rady (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 2020/2021 proběhlo, kromě úvodního zasedání ještě další, 11. 3. 2021. Toto zasedání 

bylo s ohledem na epidemiologickou situaci realizováno on-line.  
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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

 

Graf 1 

62,1%

29,2%

8,7%

POČTY ŽÁKŮ PODLE SKUPIN OBORŮ 

Obory vzdělání s výučním listem Obory vzdělání s maturitním vysvědčením Nástavba
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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. 

Při výběru metod a forem práce je kladen velký důraz na individuální přístup a velmi důsledně je 

propojována teoretická a praktická výuka. Vedle odborného výcviku a odborné praxe jsou do výuky 

zařazovány projektové dny s odborníky z praxe, které se jeví jako velmi přínosné a žáky jsou přijímány 

kladně. 

Školní rok 2020/2021 byl 4. rokem pilotáže. Vzhledem k tomu, že MŠMT rozhodlo v roce 2020 

v souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19 o úpravě pravidel pokusného ověřování, skládali žáci 

závěrečnou zkoušku teprve na počátku 4. ročníku, t. j. v září 2020. Jednotlivé části zkoušky se konaly 

v období od 7. do 18. 9. 2020.       

Aby byly co nejvíce eliminovány negativní dopady distanční výuky, absolvovali žáci po nástupu do školy 

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

Při závěrečné zkoušce žáci prokázali výbornou připravenost – z celkového počtu 14 žáků dosáhlo 6 

celkového prospěchu „prospěl s vyznamenáním. Jedna žákyně nemohla ze zdravotních důvodů 

absolvovat praktickou část závěrečné zkoušky v plném rozsahu a konala ji v prosinci 2020 v náhradním 

termínu. Zkoušku úspěšně vykonala s celkovým prospěchem prospěla. 

Vzhledem k opětovně zhoršené epidemiologické situaci od září 2020 se ani ve školním roce 2020/2021 

nekonala závěrečná zkouška žáků, kteří v tomto školním roce navštěvovali 3. ročník v původně 

plánovaném období (červen 2020). Její konání bylo z rozhodnutí MŠMT přeloženo na září 2021. 

Po dobré zkušenosti ze školního roku 2019/2020 byla i pro tyto žáky připravena po zahájení školního 

roku v září 2021 intenzivní příprava na složení zkoušky. Jednotlivé části zkoušky proběhly v období 13. 

– 30. 9. 2021. Zúčastnilo se jich celkem 25 žáků. 13 zkoušku složilo s celkovým prospěchem prospěl 

s vyznamenáním, 12 s celkovým prospěchem prospěl. Z Grafu 2 je patrné mírné zlepšení žáků při 

závěrečné zkoušce ve školním roce 2020/2021. 

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.   
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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.  

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 
Bernies Grill & Wine Restaurant 
s. r. o. 

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 

Loft restaurant Sanatoria Klimkovice 

Clarion Congress Hotel Ostrava Restaurace u Helbicha 
K-Trio 

Best Western Hotel Vista****  Moravská chalupa K9 Ollies dorty s. r. o. 

Školní jídelna Krakovská Restaurace U Prokopa Imperial Hotel Ostrava 

Cukrářství VIKI Café Au Père Tranquille Slezská P.U.O.R. 

Sanatoria Klimkovice Porubská Kafrárna Kozlovna U Ježka 

Imperial Hotel Ostrava 
Best Western Hotel Vista**** La Futura 

Clarion Congress Hotel Ostrava Klub restaurant Veronika 

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 a dopadem přijatých opatření na gastronomické provozy však nebylo ani ve 

školním roce 2020/2021 možno realizovat odbornou praxi dle plánu.  Původně plánovaný rozsah a 

termíny vykonání odborné praxe byly upraveny tak, aby byly naplněny alespoň minimální požadavky 

příslušných RVP na délku konání odborné praxe za celou dobu vzdělávání. U závěrečných ročníků byla, 

dle instrukcí MŠMT, splněna odborná praxe v takovém rozsahu, jaký umožnila aktuální 

epidemiologická situace. Forma, zaměření a termíny konání odborné praxe jsou zřejmé z Tabulky 6. 

Tabulka 6 

3.3 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ VÝUKY BĚHEM PANDEMIE COVID-19 

Škola zahájila ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu  v souladu se školskými 

právními předpisy 1. 9. 2021. Současně byl zahájen provoz školní jídelny v obvyklém rozsahu. 

Teoretické i praktické vyučování bylo realizováno prezenční formou při současném dodržování 

aktuálních protiepidemických opatření Vlády ČR, případně MZdr a MŠMT. 

S účinností od 5. 10. 2020 byla zakázána osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve škole, s 

výjimkou praktického vyučování. Teoretické vyučování bylo od tohoto data realizováno distančně. Jako 

hlavní komunikační kanál byl využíván školní informační systém Škola OnLine. Synchronní on-line výuka 

byla realizována v aplikaci MS Teams.  

Škola podpořila žáky (nejen) ze sociálně znevýhodněného prostředí zapůjčením potřebné techniky pro 

on-line výuku. 

Praktické vyučování bylo v tomto období ještě realizováno prezenční formou na smluvních 

pracovištích. V případech, kdy toto nebylo z provozních důvodů možné, probíhala praktická výuka v 

odborných učebnách školy. 

Školní jídelna zůstala v provozu, přičemž byla dodržována omezení vyplývající z aktuálních opatření pro 

provozovny stravovacích služeb. 

Od 14. 10. 2021 byla zakázána i osobní přítomnost žáků i pro praktické vyučování a odborný výcvik byl 

realizován pomocí stejných nástrojů jako teoretické vyučování. 

Od 25. 11. 2020 byla povolena osobní přítomnost žáků 3. ročníků oborů vzdělání s výučním listem, 4. 

ročníků oborů vzdělání s maturitní zkouškou a závěrečných ročníků nástavby v denní i dálkové formě 

OBOR ROČNÍK 

PRŮBĚŽNÁ ODBORNÁ 
PRAXE 

SOUVISLÁ ODBORNÁ PRAXE 

původní 
rozsah 

upravený 
rozsah 

původní 
rozsah 

upravený rozsah 

65-41-L/51 
Gastronomie 

1. 5 dnů 
přiřazeno 
k souvislé 

praxi 
5 dnů 10 dnů 

65-41-L/01 
Gastronomie 

1. 5 dnů 5 dnů 5 dnů bez náhrady 

2. 10 dnů bez náhrady 10 dnů 10 dnů 

3. --- --- 10 dnů 10 dnů 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

2. --- --- 10 dnů 
přesun na školní rok 2021/2022 

v délce 10 dnů 

3. 10 dnů 10 dnů 10 dnů 10 dnů 
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na prezenční výuce a zároveň bylo povoleno konání osobních konzultací žáků všech ročníků a to tak, 

aby na konzultaci byl přítomen vždy 1 žák a 1 pedagog. Rovněž byla povolena osobní přítomnost žáků 

všech ročníků na praktickém vyučování ve skupinách do 20 žáků. Žáci docházeli na prezenční výuku za 

přísných hygienických opatření a prezenční výuka byla organizována tak, aby bylo minimalizováno 

šíření nákazy. Praktické vyučování nemohlo být realizováno na smluvních pracovištích, protože 

gastronomické provozovny v tomto období byly stále uzavřeny. Odborný výcvik tedy probíhal 

v prostorech školy, které byly upraveny tak, aby byla výuka co nejkvalitnější a nejefektivnější. Vzhledem 

k nedostatku vhodných prostor bylo přistoupeno ke směnnému vyučování. 

Od 4. 1. 2021 pak teoretická i praktická výuka probíhala  distančním způsobem dle stanoveného 

rozvrhu. Byly povoleny individuální konzultace žáků (pouze 1 žák a 1 pedagogický pracovník). 

Od 15. 2. 2021 bylo možno ve škole konat komisionální opravné a náhradní zkoušky.  

MŠMT rozhodlo, že ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 budou v závěrečných ročnících všech oborů 

vzdělání v denní i dálkové formě vzdělávání vyučovány pouze vybrané předměty. V případě Střední 

škola společného stravování byly v jednotlivých oborech vzdělání vybrány tyto předměty: 

Obor vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch, ŠVP: Služby cestovního ruchu 

 Český jazyk a literatura 

 Anglický jazyk 

 Seminář z anglického jazyka 

 Management a marketing cestovního ruchu 

 Účetnictví 

 Zeměpis cestovního ruchu 

 Seminář ze zeměpisu cestovního ruchu 

 Průvodcovské služby 

Obor vzdělání 65-41-L/01 Gastronomie, ŠVP: Hotelový a restaurační provoz 

 Český jazyk a literatura 

 Anglický jazyk (pro žáky, kteří podali přihlášku k MZ z AJ) 

 Matematika (pro žáky, kteří podali přihlášku k MZ z M) 

 Ekonomika a účetnictví 

 Hotelový a restaurační provoz 

Obor vzdělání 65-41-L/51 Gastronomie, ŠVP: Management v gastronomii (denní i dálková forma) 

 Český jazyk a literatura 

 Anglický jazyk (pro žáky, kteří podali přihlášku k MZ z AJ) 

 Seminář z cizího jazyka – Anglický jazyk (pro žáky, kteří podali přihlášku k MZ z AJ) – pouze 
denní forma 

 Matematika (pro žáky, kteří podali přihlášku k MZ z M) 

 Německý jazyk (pro žáky, kteří podali přihlášku k MZ z NJ) – pouze dálková forma 

 Ekonomika a marketing 

 Účetnictví 

 Právní nauka 

 Ubytovací a stravovací provoz 

 Učební praxe 

Obor vzdělání 65-41-H/01, ŠVP: Kuchař (denní i dálková forma) 

 Anglický jazyk 

 Technologie 

 Potraviny a výživa 

 Základy podnikání 
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 Odborný výcvik 

Obor vzdělání 65-41-H/01, ŠVP: Číšník (denní i dálková forma) 

 Anglický jazyk 

 Stolničení 

 Potraviny a výživa 

 Základy podnikání 

 Odborný výcvik 

Obor vzdělání 65-41-H/01, ŠVP: Kuchař-číšník  

 Anglický jazyk 

 Technologie 

 Stolničení 

 Potraviny a výživa 

 Základy podnikání 

 Odborný výcvik 

29-54-H/01 Cukrář 

 Anglický jazyk 

 Technologie 

 Suroviny 

 Základy podnikání 

 Odborný výcvik 

Od 27. 2. 2021 nadále probíhala výuka distančním způsobem. Povolena byla osobní přítomnost žáků 

při individuálních konzultacích, konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, 

a to bez omezení počtu osob, konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek. 

6. 4. 2021 bylo zahájeno antigenní testování žáků ve škole. 

Od 19. 4. 2021 probíhaly  skupinové konzultace žáků 3. ročníků oborů vzdělání s výučním listem a žáků 

4. ročníků oborů vzdělání s maturitní zkouškou. Možnost skupinových konzultací mohli využít rovněž 

žáci ohrožení školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině. 

Nadále byly také realizovány individuální konzultace žáků. 

Od 26. 4. 2021 byla povolena prezenční výuka praktického vyučování při dodržení platných opatření. 

Vzhledem k tomu, že gastronomické provozovny ještě nefungovaly v obvyklém režimu, organizovala 

škola odborný výcvik v náhradních prostorech školy. Nadále byly realizovány individuální konzultace 

žáků. 

Od 24. 5. probíhala prezenční výuka všech žáků v teoretické i praktické výuce při současném dodržení 

všech platných protiepidemických opatření. Praktická výuka byla většinou realizována v náhradních 

prostorech ve škole z důvodu uzavření gastronomických provozoven. 

3.4 POČTY ŽÁKŮ VE TŘÍDÁCH A OBORECH 

V tabulkách 7 a 8 jsou vedeny počty žáků v jednotlivých třídách dle stavu k 30. 9. 2020. 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 13.  
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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 14). 

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 

118 4 95 4 76 4 --- --- 289 12 

29-54-H/01 
CUKRÁŘ 

29 1 30 1 21 1 --- --- 80 3 

65-41-L/01 
GASTRONOMIE 

25 1 27 1 25 1 14 1 91 4 

65-41-L/51 
GASTRONOMIE 

22 1 13 1 --- --- --- --- 35 2 

65-42-M/02 
CESTOVNÍ RUCH 

29 1 31 1 30 1 26 1 116 4 

CELKEM 223 8 196 8 152 6 40 2 611 25 
Tabulka 7 

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 

27 1 23 1 29 1 79 3 

65-41-L/51 
GASTRONOMIE 

12 1 7 1 8 1 27 3 

CELKEM 39 2 30 2 37 2 106 6 
Tabulka 8 
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4 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY                                                                             
(§ 7 odst. 1 c) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb.) 

V srpnu 2020 odešla jedna pedagogická pracovnice do starobního důchodu. V souvislosti s tímto 

odchodem a také s ohledem na zvýšení PH školy v souvislosti nárůstem počtu žáků byli ve školním roce 

2020/2021 přijati 2 noví pedagogičtí pracovníci. Jeden z nich plně pro úsek teoretického vyučování, 

jeden s polovičním úvazek pro úsek teoretického vyučování a polovičním úvazkem pro úsek 

praktického vyučování. Po ukončení pracovního poměru ve zkušební době s jedním z nich byli přijati 2 

pedagogové, každý na poloviční úvazek. 

Ke změnám došlo i ve skupině nepedagogických pracovníků. Od ledna 2021 byl poloviční úvazek 

personalistky zvýšen na celý. V únoru 2021 odešla prodavačka z bufetu do předčasného starobního 

důchodu (bez náhrady novým pracovníkem) a v srpnu 2021 odešel do starobního důchodu pracovník 

z pozice správce budov (od září 2021 byl na tuto pozici přijat nový pracovník).    

V červenci – srpnu 2021 byl kolektiv nepedagogických zaměstnanců rozšířen o dalších 6 osob 

v souvislosti s tím, že škola začala provozovat závodní stravování a bufet v budově Krajského úřadu 

MSK. 

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

2020/2021 a v Tabulce 10 na straně 16 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 ). Plat školního psychologa byl hrazen z účelově 

vázaných prostředků MSK. Vývoj počtu pracovníků školy v posledních 5 školních rocích zachycuje Graf 

5 na straně 16. Ve skupině pracovníků, která je označena jako „ostatní pracovníci“ jsou zahrnuti školní 

psycholog, školní asistentka a sociální pedagožka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tabulka 9  
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1 

33 
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21 

Školní jídelna 9 

Školní asistentka* 1 

Sociální pedagožka* 1 
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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 k 1. 9. 2020. 
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VÝVOJ POČTU PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci Školní jídelna Ostatní pracovníci

KATEGORIE PRACOVNÍKŮ POČET 
PLNĚNÍ ODBORNÉ 

KVALIFIKACE 
PRŮMĚRNÝ VĚK 

UČITELÉ TEORETICKÉHO 
VYUČOVÁNÍ 

36 100% 51 

UČITELÉ ODBORNÉHO VÝCVIKU 21 100% 46 

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG 1 100% 49 

ŠKOLNÍ ASISTENTKA 1 100% 69 

SOCIÁLNÍ PEDAGOŽKA 1 100% 47 

ZAMĚSTNANCI ŠKOLNÍ JÍDELNY 9 100% 51 

EKONOMIČTÍ A SPRÁVNÍ 
ZAMĚSTNANCI 

22 100% 51 

Graf 5 
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5 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021                                                                      
(§ 7 odst. 1 d) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb.) 

Přijímací řízení pro školní rok 2021/22 bylo organizováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 

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

vyhláškou č. 233/2020 Sb. o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s 

mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o 

soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdější předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a opatřením obecné povahy č. j.MŠMT-43073/2020-3. 

Na základě vydaného opatření obecné povahy č. j. MSMT-43073/2020-3 ke konání přijímacích zkoušek 

byly upraveny termíny pro 1. kolo přijímacího řízení; první a druhý řádný termín konání jednotné 

přijímací zkoušky byl stanoven na 3. a 4. května 2021, první a druhý náhradní termín byl stanoven na 

2. a 3. června 2021.  

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 25 

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 25 

Tabulka 11 

FORMA OBOR ŠVP 
TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ V ROCE 2021 

1. kolo 2. kolo 3. kolo 

D
EN

N
Í 

65-51-H/01 
Kuchař-číšník 

Kuchař 19. 5. 2021 10. 8. 2021 --- 

Číšník 19. 5. 2021 25. 6. 2021 10. 8. 2021 

Kuchař-číšník 19. 5. 2021 25. 6. 2021 10. 8. 2021 

29-54-H/01  Cukrář 19. 5. 2021 --- --- 

65-41-L/01 
Gastronomie  

Hotelový a restaurační provoz 19. 5. 2021 15. 6. 2021 10. 8. 2021 

65-42-M/01 
Cestovní ruch 

Služby cestovního ruchu 19. 5. 2021 15. 6. 2021 10. 8. 2021 

65-41-L/51 
Gastronomie  

Management v gastronomii 19. 5. 2021 15. 6. 2021 --- 

D
Á

LK
O

V
Á

 65-51-H/01 
Kuchař-číšník 

Kuchař 19. 5. 2021 15. 6. 2021 --- 

Číšník 19. 5. 2021 15. 6. 2021 --- 

65-41-L/51 
Gastronomie 

Management v gastronomii 19. 5. 2021 15. 6. 2021 10. 8. 2021 

Tabulka 12 
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Uchazeči o vzdělávání v oborech vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch, 65-41-L/01 Gastronomie byli v 1. 

kole přijímacího řízení hodnoceni podle výsledků jednotné přijímací zkoušky (stejně jako ve školním 

roce 2019/2020 byl prodloužen časový limit, u testu z českého jazyka a literatury o 10 minut na 70 

minut, u testu z matematiky o 15 minut na 85 minut), hodnocení na vysvědčení z předchozího 

vzdělávání a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče o 

zvolený obor (účast v soutěžích).  

V denní i dálkové formě oboru 65-4-L/51 Gastronomie (nástavba) byl počet přijatých přihlášek ke 

vzdělávání byl nižší než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů, rozhodla proto ředitelka 

školy v souladu s Opatřením obecné povahy č. j. MSMT-43073/2020-3 o nekonání jednotné přijímací 

zkoušky v 1. kole přijímacího řízení.  

Uchazeči o vzdělávání v oborech, ve kterých se nekonala jednotná přijímací zkouška, 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. 

Zápisový lístek mohli přijatí uchazeči o střední vzdělání ve čtyřletých oborech vzdělání, včetně 

nástavbového studia odevzdat do 2. 6. 2021 (10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků). 

Počty přihlášených žáků, přijatých žáků a odevzdaných zápisových lístků jsou v tabulkách 13 a 14 

uvedeny souhrnně za všechna kola přijímacího řízení (dle stavu k 31. 8. 2021). 

Denní forma 

OBOR VZDĚLÁNÍ 
POČTY 

PŘIHLÁŠENÝCH 
POČTY PŘIJATÝCH 

(VČETNĚ 
REVOKACÍ) 

POČTY ODEVZDANÝCH 
ZÁPISOVÝCH LÍSTKŮ                   

K 31. 8. 2021 

29-54-H/01 CUKRÁŘ  77 41 29 

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

44 43 24 

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

50 37 24 

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

97 92 51 

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

113 41 27 

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

72 40 24 

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

28 26 neodevzdávají se 

CELKEM 481 320 179 
Tabulka 13 

 
Dálková forma 

OBOR VZDĚLÁNÍ 
POČTY 

PŘIHLÁŠENÝCH 
POČTY PŘIJATÝCH 

(VČETNĚ REVOKACÍ) 

65-51-H/01 KUCHAŘ – ČÍŠNÍK, ŠVP ČÍŠNÍK 12 12 

65-51-H/01 KUCHAŘ – ČÍŠNÍK, ŠVP KUCHAŘ 15 15 

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

18 17 

CELKEM 45 44 
Tabulka 14 
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Počet žáků v jednotlivých oborech a ročnících byl ovlivněn ještě v průběhu září schválenými žádostmi 

o opakování ročníku a přestupy z jiné školy. 

Naplánované počty přijímaných uchazečů (Tabulka 11 na straně 18) se škole podařilo naplnit v oboru 

vzdělání 29-54-H/01 Cukrář již v rámci 1. kola přijímacího řízení. V dalších oborech vzdělání bylo nutno 

vyhlásit ještě 2., případně 3. kolo přijímacího řízení. Již několik let je patrný nárůst zájmu uchazečů o 

obor Cukrář. Do tohoto oboru se hlásí velmi motivovaní žáci a jejich výsledky vzdělávání jsou výrazně 

lepší než u ostatních oborů vzdělání s výučním listem. Poměrně vysoký zájem je o obory vzdělání 

s maturitní zkouškou, značné procento přihlášených však nesloží úspěšně jednotnou přijímací zkoušku 

či nepřekoná cut-off skóre stanovené školou. 

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 2020/2021 

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

je zachycen stav k 31. 8. 2021.  

I v tomto školním roce je nižší počet žáků, kteří nebyli hodnoceni v řádném termínu nebo byli 

hodnoceni stupněm nedostatečný. Tato skutečnost je ovlivněna uplatňováním metodických 

doporučení MŠMT pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Zcela specifické bylo 2. pololetí školního 

roku pro žáky absolventských ročníků. V závěrečných ročnících byly vyučovány pouze předměty, ze 

kterých žáci konali závěrečné nebo maturitní zkoušky. Dalším specifikem tohoto školního roku bylo to, 

že k závěrečné nebo maturitní zkoušce byli připuštěni žáci, kteří prospěli v 1. pololetí školního roku, 

bez ohledu na výsledky vzdělávání ve 2. pololetí (tzn., že žáci, kteří ve 2. pololetí neprospěli, případně 

byli nehodnoceni, mohli vykonat závěrečnou nebo maturitní zkoušku).  

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

opravném termínu v srpnu (Tabulka 16) nebo v září 2021. Příčinou toho, že žáci nemohli být hodnoceni 

v řádném termínu, případně byli hodnoceni známkou nedostatečný, byl jejich malý zájem o distanční 

výuku a nevyužití možnosti individuálních a skupinových konzultací, které probíhaly v dubnu a květnu 

2021. Tyto konzultace byly dobrovolné.  V červnu již výuka probíhala prezenčně. Výsledky vzdělávání 

v denní formě dle stavu k 30. 9. 2021 dokumentuje Graf 8 na straně 22. 

 
CELKEM 

OBORY VZDĚLÁNÍ 
S VÝUČNÍM LISTEM 

OBORY VZDĚLÁNÍ 
S MATURITNÍ 
ZKOUŠKOU 

NÁSTAVBA 

CELKEM 652 398 226 28 

PROSPĚLO S 
VYZNAMENÁNÍM 

93 55 38 0 

PROSPĚLO 491 299 171 21 

NEPROSPĚLO 38 16 15 7 

PRODLOUŽEN 
TERMÍN  

2 2 0 0 

PRŮMĚRNÝ 
PROSPĚCH 

2,50 2,40 2,32 2,83 

Tabulka 15 

 ZKOUŠKY V NÁHRADNÍM TERMÍNU A OPRAVNÉ ZKOUŠKY 2021 
 

 
MĚLO PRÁVO 

KONAT 
KONALO 

PROSPĚLO S 
VYZNAMENÁNÍM 

PROSPĚLO NEPROSPĚLO* 

SRPEN 

ZKOUŠKA 
V NT 

7 7 0 7 0 

OPRAVNÁ 
ZKOUŠKA 

38 29 0 27 11 

Tabulka 16 

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

Právo konat opravnou zkoušku po neúspěšném vykonání zkoušek v náhradním termínu v září 2021 měl 

1 žák, který opravnou zkoušku vykonal úspěšně.  1 žákyně podala žádost o prodloužení termínu 

opravné zkoušky ze zdravotních důvodů, prodloužený termín nevyužila a ukončila studium pro 

neprospěch.  
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6.2 MATURITNÍ ZKOUŠKY 

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

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 

177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, 

ve znění pozdějších předpisů, v souladu s opatřením obecné povahy č. j. MSMT-3267/2021-1 ze dne  

29. ledna 2021 a opatřením obecné povahy č. j. MSMT-3267/2021-2 ze dne 15. února 2021 a v souladu 

s opatřením obecné povahy č.j. MSMT-3267/2021-3 ze dne 15. března 2021 v návaznosti na § 184a 

školského zákona. 

V jarním i podzimním termínu 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 značně ovlivněny skutečností, že dle opatření 

obecné povahy č. j. MSMT-3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021 a opatření obecné povahy č. j. MSMT-

3267/2021-2 ze dne 15. února 2021 a v souladu s opatřením obecné povahy č.j. MSMT-3267/2021-3 

ze dne 15. března 2021 v návaznosti na § 184a školského zákona byla zcela zrušena písemná práce z 

českého jazyka a literatury a cizího jazyka. Dle stejných OOP byly ústní zkouška profilové části MZ z 

českého jazyka a literatury a cizího jazyka byly dobrovolné. Dalším faktorem, který výrazně ovlivnil 

výsledky letošních maturitních zkoušek, bylo navýšení opravných termínů didaktických testů o jeden 

(mimořádný), který se konal v červenci 2021.  

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

19. Podrobné výsledky maturitních zkoušek konaných v termínu jaro 2021 jsou uvedeny v Přílohách 4. 

– 5. Zpráva pro školu o výsledky maturitních zkoušek ve společné části MZ za jarní a podzimní zkušební 

období nebyla k datu odevzdání Výroční zprávy CERMATem zpřístupněna.     
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Tabulka 17 

TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK V MIMOŘÁDNÉM TERMÍNU ČERVENEC 2021 

Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy) 7. – 9. 7. 2021 

Tabulka 18 

Tabulka 19 

 POČTY ŽÁKŮ A VÝSLEDKY U MZ V TERMÍNECH JARO A PODZIM 2021 

TŘÍDA 

JARO 2021 PODZIM 2021 

POČET ŽÁKŮ 
PROSPĚLO 
(VYDÁNO 

VYSVĚDČENÍ) 
NEPROSPĚLO 

MATUROVALO 
POPRVÉ 

V NÁHRADNÍM 
TERMÍNU 

OPRAVNÁ 
ZKOUŠKA 

PROSPĚLO 
(VYDÁNO 

VYSVĚDČENÍ 
NEPROSPĚLO 

HRP4 12 10 2 0 2 2 0 

SCR4 26 21 5 0 4 1 3 

NS2 12 6 6 0 6 1 5 

DM3 8 7 1 0 1 1 0 

CELKEM 58 44 14 0 13 5 8 

Tabulka 20 

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 ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením 

§ 171 a násl. zákona č. 500/2001 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 47/2005 

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

konzervatořích absolutoriem a v souladu s opatřením obecné povahy č. j. : MSMT-3258/2021-1 ze dne 

29. 1. 2021 a jeho dodatku č. j. : MSMT-3258/2021-2 ze dne 15. 2. 2021. 

Závěrečné zkoušky byly upraveny dle opatření obecné povahy. Škola si mohla zvolit, jestli ve školním 

roce 2020/2021 vynechá u závěrečných zkoušek písemnou nebo ústní část. Naše škola rozhodla, že 

žáci nebudou konat písemnou část závěrečné zkoušky. Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání Kuchař-

číšník (všechny ŠVP) i Cukrář probíhaly podle jednotného zadání. Všichni úspěšní absolventi si mohli z 

webových stránek školy stáhnout dodatky Europass osvědčení v českém a anglickém jazyce. Tento 

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

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

vzdělávání společně s Hospodářskou komorou ČR, škola přihlásila práce pěti absolventů školy. Žákyně 

oboru Kuchař se umístila se samostatnou odbornou prací na téma Oslava promoce na 3. místě.   

Celkový obraz o výsledcích závěrečných zkoušek v řádném termínu v červnu podávají Tabulky 22 a 23, 

informace o zkouškách v náhradním a opravném termínu jsou patrné z Tabulky 25. 

 

TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK V TERMÍNU JARO 2021 

Profilová část MZ 15. – 22. 6. 2021 

Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy) 24. – 26. 5. 2021 

TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK V TERMÍNU PODZIM 2021 

Profilová část MZ 7. 9. 2021 

Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy) 1. – 2. 9. 2021 
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TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 

Písemná část NEKONALA SE 

Praktická část 1. – 17. 6. 2021 

Ústní část  23. – 25. 6. 2021 

Tabulka 21 

VÝSLEDKY ZZ DLE TŘÍD (ČERVEN 2021) 

TŘÍDA 
POČET ŽÁKŮ    

K ZZ 
PROSPĚLO S 

VYZNAMENÁNÍM 
PROSPĚLO NEPROSPĚLO NEKONALO* 

K3 17 1 11 5 0 

Č3 20 4 12 3 1 

KČ3A 15 3 10 2 0 

KČ3B 14 1 12 1 0 

CU3 17 6 10 1 0 

D3 22 11 9 1 1 

CELKEM 105 26 64 13 2 

Tabulka 22 

*Žáci, kteří nekonali celou nebo jen část ZZ, byli omluveni ze zdravotních důvodů. 

Tabulka 23 

Z Grafu 9 na straně 25 je patrné, že se zvýšila úspěšnost žáků u závěrečných zkoušek. Hlavním důvodem 

tohoto zlepšení a také nárůstu absolventů s vyznamenáním je, že v letošním školním roce žáci nemuseli 

konat písemnou část závěrečných zkoušek.  

 

 

 

 

 

 

CELKOVÉ VÝSLEDKY ZZ DLE OBORŮ V ŘÁDNÉM TERMÍNU (ČERVEN 2021) 

OBOR VZDĚLÁNÍ 
POČET ŽÁKŮ 
KONAJÍCÍCH 

ZKOUŠKU 

PROSPĚLO S 
VYZNAMENÁNÍM 

PROSPĚLO NEPROSPĚLO NEKONALO 

65-51-H/01  
ŠVP Kuchař 

29 7 16 6 0 

65-51-H/01 
ŠVP Číšník 

30 9 16 3 2 

65-51-H/01 
ŠVP Kuchař-číšník 

29 4 22 3 0 

29-54-H/01 Cukrář 17 6 10 1 0 

CELKEM 105 26 64 13 2 
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6.4 ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY V OPRAVNÉM A NÁHRADNÍM TERMÍNU  

V září 2021 měli možnost vykonat závěrečnou zkoušku žáci, kteří neprospěli u zkoušky v řádném termínu 

nebo požádali o její vykonání v náhradním termínu. Kromě toho konali závěrečnou zkoušku žáci třídy HRP4, 

která je zapojena do pilotního ověřování dvoustupňového modelu vzdělávání L+H. Tito žáci měli zkoušku 

konat v červnu 2021, z rozhodnutí MŠMT však byla přesunuta na září 2021.  Organizace a výsledky jsou 

patrny z tabulek 24 a 25. 

TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK v opravném a náhradním termínu (září 2021) 

Písemná část 6. 9. 2021 

Praktická část 13. – 21. 9. 2021 

Ústní část 30. 9. 2021 

Tabulka 24 

VÝSLEDKY ZZ v opravném a náhradním termínu DLE TŘÍD (září 2021) 

TŘÍDA 
POČET ŽÁKŮ K ZZ 

PROSPĚLO S 
VYZNAMENÁNÍM 

PROSPĚLO NEPROSPĚLO 

NT OZ NT OZ NT OZ NT OZ 

K3 0 5 0 0 0 5 0 0 

Č3 0 3** 0 0 0 1 0 1* 

KČ3A 0 1 0 0 0 0 0 1* 

KČ3B 0 1 0 0 0 1 0 0 

CU3 0 1 0 0 0 0 0 1* 

D3 1 1** 0 0 0 0 0 1* 

HRP4 25 0 13 0 12 0 0 0 

CELKEM 26 12 13 0 12 7 0 4 

Tabulka 25 

*Žák se ke zkoušce nedostavil bez omluvy. 

**Žák se omluvil z konání zkoušky. 
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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. 607/2020 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. 

606/2020 Sb., kterou se mění vyhláška 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných. Při poskytování poradenských služeb byl kladen důraz na informovaný 

souhlas jako nezbytnou podmínku poskytnutí služby a dále pak na ochranu osobních údajů. 

Vzhledem k tomu, že průběh školního roku byl poznamenán pandemií koronaviru a následnými 

opatřeními k jejímu potlačení, konkrétní úkoly pedagogického poradenství byly plněny tak, jak to bylo 

možné a žádoucí. Členové ŠPP pracovali se žáky a jejich rodiči distančním způsobem, případně formou 

individuálních konzultací.  

7.2 ČINNOST VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ 

Ve školním roce 2020/2021 výchovná poradkyně plnila úkoly pedagogického poradenství v oblasti 

výchovy a vzdělávání. Plněním těchto úkolů navazovala na činnost školního poradenského pracoviště 

a spolupracovala s učiteli, zejména třídními, a učiteli odborného výcviku. Školní rok poznamenala 

koronakrize a výchovné komise se konaly prezenčně pouze v podobě, jak to dovolovaly pokyny MŠMT. 

Důvodem svolání výchovných komisí byla především neúčast žáků v distanční výuce. I v době distanční 

výuky zajišťovala výchovná poradkyně průběžně péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

a koordinovala realizaci a hodnocení podpůrných opatření v souladu s doporučeními a pokyny ŠPZ.  

7.3 ČINNOST ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA 

Školní psycholog poskytoval průběžné poradenství při řešení osobních, partnerských, sociálních 

a rodinných problémů žáků, které se promítaly do jejich výsledků vzdělávání či do jejich chování 

a jednání ve škole nebo do průběhu distanční výuky. Dalším významnou aktivitou v činnosti školního 

psychologa byla motivace žáků ke vzdělávání v distanční výuce. Psycholog poskytoval krizovou 

intervenci při řešení akutních problémů žáků, jeho práce probíhala jak formou individuálních 
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konzultací, tak prostřednictvím videokonzultací. Při výkonu činností striktně dodržoval pravidla 

profesní etiky.  

7.4 ČINNOST ŠKOLNÍ ASISTENTKY 

Ve školním roce 2020/2021  byla činnost školní asistentky zaměřena zejména na aktivizaci 

nekontaktních žáků, poskytování podpory při distribuci výukových materiálů pro tyto žáky a podporu 

pedagogických pracovníků při administrativních a organizačních činnostech, s cílem vytvořit 

pedagogickým pracovníkům větší časový prostor pro vlastní individuální práci se žáky. 

7.5 ČINNOST METODIČEK PREVENCE 

Školní metodičky prevence v září 2020 připravily a realizovaly jednodenní adaptační aktivity pro žáky 

prvních ročníků.  

Koordinátorka Školního parlamentu v září 2020 zajistila dvoudenní volby do školního parlamentu. 

Zvolení zástupci tříd se již však kvůli přechodu na distanční výuku nesešli. 

V únoru v rámci „Dne bezpečnějšího internetu“ bylo žákům a jejich zákonným zástupcům doporučeno 

shlédnout videa Policie ČR upozorňující na nástrahy internetu a ochrany soukromí a identity. 

Na jaře 2021 byl metodičkami prevence naplánován a pro příští školní rok (listopad 2021) objednán 

preventivní program zaměřený na pohyb v kyberprostoru. Program pro žáky prvních ročníků zajišťuje 

organizace Nebuď oběť. 

V průběhu celého školního roku se uskutečňovaly individuální konzultace třídních učitelů či metodiček 

prevence se žáky ohroženými školním neúspěchem. U většiny konzultací byli přítomni i zákonní 

zástupci žáků. 

7.6 ČINNOST SOCIÁLNÍ PEDAGOŽKY 

Úkoly a činnosti vyplývající z pracovní náplně sociální pedagožky v rámci projektu Podpora kvality 

vzdělávání v SŠSS II (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013023) byly modifikovány a 

přizpůsobeny aktuální situaci ve školství. V období distanční výuky byla činnost zaměřena zejména na 

podporu žáků ohrožených školním neúspěchem. Probíhala spolupráce s žáky, kteří neměli potřebné 

zázemí pro zapojení do on-line výuky. Podpora byla zaměřena na vysvětlení probíraného učiva, 

zadaných úkolů, předání výukových materiálů a individuálních konzultací směřujících ke zvýšení vnitřní 

motivace žáků ke vzdělávání. Nejen s žáky, ale také s rodiči byly řešeny obtíže spojené s distanční 

formou výuky. Spolupráce probíhala i s pedagogy, byly řešeny zejména situace, kdy se někteří žáci 

přestali zapojovat do on-line či off-line výuky. Vedení školy se podařilo pro všechny potřebné žáky 

zajistit techniku na on-line výuku.  

Činnost v období omezení provozu středních škol a zákazu osobní přítomnosti žáků ve školách na 

vzdělávání od 14. 10. 2020 do 26. 5. 2021 včetně úseků, kdy byla umožněna prezenční výuka pouze 

vybraným skupinám žáků (závěrečné ročníky, odborný výcvik): kontaktování nekontaktních žáků a 

zákonných zástupců telefonicky a e-mailem, kteří neplnili úkoly nebo se nezúčastňovali distanční 

výuky. Zjišťování příčin neplnění školních povinností. V době distanční výuky kontaktovali sociální 

pedaožku pedagogové převážně s žádostí o pomoc při řešení neúčasti žáků v distanční výuce, neplnění 

úkolů a vysoké absence  

Podpora off-line žáků v distanční výuce: po zrušení prezenční výuky a nařízení distanční výuky bylo 

nutné řešit situaci žáků, kteří se z technických důvodů nemohli účastnit on-line výuky. Jednalo se buď 
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o žáky, kteří v domácím prostředí neměli přístup k technice, ale byli podporováni a motivováni rodiči, 

nebo žáky, kteří buď neměli zařízení nebo data, nebo žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, kteří 

se ocitli nejen bez techniky, ale zároveň bez podpory či zázemí rodičů. Tyto žáky sociální pedagožka 

evidovala jako off-line žáky v databázi, tiskla jim učivo a úkoly, které jí zasílali pedagogové, žáci si úkoly 

a učivo vyzvedli na vrátnici školy, po jejich zpracování a doručení zpět na vrátnici školy úkoly 

distribuovala pedagogům.  

Zapůjčování tabletů a notebooků off-line žákům pro zajištění distanční formy studia: již na začátku 

školního roku sociální pedagožka oslovovala různé neziskové organizace a další subjekty s žádostí o 

případnou pomoc při zapůjčení počítačové techniky pro off-line žáky. Po nařízení distanční výuky na 

základě požadavků pedagogů, zákonných zástupců či žáků zapůjčovala školní tablety a notebooky. Po 

skončení distanční výuky zajišťovala vrácení zapůjčených tabletů a notebooků, jejich zaevidování a 

předání správci počítačové sítě.  

Nabídka a pomoc k překonání technických problémů: off-line žákům, kteří docházeli do školy z důvodu 

přístupu k počítačům, poskytovala sociální pedagožka technickou podporu (po obnovení přístupových 

hesel přihlášení do systému ŠkolaOnline, e-mailu, Teams, přihlášení do on-line hodin v Teams atd.  

Činnost v období bez omezení provozu středních škol (do 13. 10. 2020 a po 26. 5. 2021): dozor v infekční 

místnosti nad žáky, kteří byli izolováni z vyučování pro příznaky akutního onemocnění, a to do doby 

převzetí žáka jeho zákonným zástupcem.  

Dohled nad samotestováním žáků: vzhledem k povinnosti testování žáků ve školách (vyšetření 

prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-

2, který si žák provádí sám) dohlížela sociální pedagožka nad jejich samotestováním a vykonávala 

činnosti související se samoodběrem žáků. 

7.7 ČINNOST KARIÉROVÉ PORADKYNĚ 

Kariérovému poradenství byla věnována pozornost i v tomto školním roce, přestože byla pro většinu 

školního roku zakázána přítomnost žáků ve školách kvůli koronavirové nákaze a s ní spojenými 

hygienickými opatřeními. 

Žáci posledních ročníků byli seznámeni s obsahem a významem NSZ v rámci distanční výuky, byli 

informováni o příslušných webových stránkách prostřednictvím odkazů, které byly zasílány přes 

výukové kanály v rámci distanční výuky. V průběhu celého školního roku měli tito žáci při výběru a 

přihlašování se na vysoké nebo vyšší odborné školy možnost on-line konzultace s výchovnou poradkyní, 

čehož v loňském roce příliš nevyužívali. Žákům byly zasílány inzerce na služby vzdělávacích středisek a 

agentur, které nabízely přípravu k přijímacím zkouškám i ke společné části maturitní zkoušky. Stejně 

jako v loňském školním roce, tak i v letošním, byla většina žáků, kteří se ke studiu na VŠ hlásila, z oboru 

Služby cestovního ruchu.  

V maturitních ročnících proběhly informační online schůzky, na kterých kariérová poradkyně předávala 

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

typy studia. Taktéž zajistila prezentace různých VOŠ a VŠ, bohužel tentokrát jen prostřednictvím 

elektronické komunikace.  

Nejčastějšími důvody individuálních konzultací žáků se školním kariérovým poradcem v tomto školním 

roce byly problémy v distanční výuce žáků. Mnozí žáci si  nedokázali správně organizovat čas, často 

zadané úkoly odkládali a pak je již nestihli plnit v daných termínech. Řada studentů si také stěžovala na 
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to, že jim chyběl kontakt s vrstevníky a občas váznoucí kontakt s učiteli. Taktéž technická způsobilost 

byla u mnohých žáků velmi slabá, a proto jen s obtížemi plnili úkoly, či se účastnili výuky. 

7.8 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 

Primární prevence rizikového chování žáků ve školním roce 2020/2021 vycházela z dokumentu 

Minimální 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. 

Základem pro zpracování Minimálního preventivního programu byla Dlouhodobá školní preventivní 

strategie školy na období 2019 – 2025, analýza aktuální situace školy, sledování výskytu rizikového 

chování na škole, mapování klimatu ve škole a evaluace jednotlivých realizovaných aktivit v 

předcházejícím školním roce. Při tvorbě Minimálního školního preventivního programu a při jeho 

realizaci byly dodržovány dokumenty a Metodické pokyny MŠMT z oblasti prevence rizikových projevů 

chování u dětí a mládeže.  

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

preventivní práce, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků 

školy.   

Naplňování Minimálního preventivního programu mělo začít v září 2020 pobytovými adaptačními 

aktivitami pro žáky 1. ročníků. Adaptační aktivity byly naplánovány v rámci projektu Cesta labyrintem, 

na jehož realizaci škola obdržela finanční prostředky z dotačního programu Moravskoslezského kraje 

na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování na školní rok 2020/2021. Vzhledem k rychle 

se horšící epidemiologické situaci však pobytové aktivity nemohly proběhnout a dotace byla školou 

navrácena. Adaptační aktivity, které společně připravily a vedly školní metodičky prevence a výchovná 

poradkyně za aktivní účasti třídních učitelů se konaly pouze jako jednodenní. Jejich cílem bylo vzájemné 

seznámení a prolomení bariér, vedly účastníky k rozvoji komunikačních dovedností a kompetencí ke 

spolupráci. Organizačně materiální zabezpečení adaptačních aktivit bylo financováno z prostředků 

školy. 

Vzhledem k přesunu života do on-line prostředí v době, kdy byly výrazně utlumeny sociální kontakty 

osob, byla výrazná pozornost věnována bezpečnému chování na internetu a sociálních sítích  rovněž 

prevenci kyberšikany, pedagogové školy rovněž podporovali žáky v aktivitách, které mohly 

kompenzovat negativní dopady lockdownu – například iniciovali soutěž Zašlápni Covid a buď zdravý 

(třídy soutěžily v počtu „nachozených“ kilometrů) nebo on-line soutěže kuchařských a cukrářských 

dovedností, při nichž žáci natáčeli videozáznamy přípravy pokrmů a moučníku a zasílali je 

k vyhodnocení do školy. 
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8 PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 

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

Podobně jako výuka žáků, i vzdělávání pracovníků školy se přesunulo ve sledovaném školním roce do 

on-line prostoru. 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.  

Další vzdělávání pedagogických pracovníků realizováno dle plánu DVPP, který je stanoven vždy nově 

pro daný školní rok. Vzhledem k nečekanému vývoji byla pak některá témata zařazována dle aktuální 

nabídky jako mimořádná. 

Většina vzdělávacích akcí byla zajišťována akreditovanými vzdělávacími institucemi či zařízeními, 

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

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

nebylo možno jinak zprostředkovat. Vedle institucionální formy vzdělávání pedagogičtí pracovníci 

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

odborné literatury.  

V rámci předmětových komisí byl zajišťován přenos informací získaných na jednotlivých vzdělávacích 

akcích. Pedagogové mezi sebou vzájemně sdíleli také metodické materiály a další výstupy. Přínosem 

účasti pedagogických pracovníků na všech typech a formách dalšího vzdělávání je zvýšení kvality 

výchovně vzdělávacího procesu.  

Skladba absolvovaných vzdělávacích akcí je patrná z tabulky v příloze č. 10. Na DVPP bylo ve školním 

roce 2020/2021 vynaloženo celkem 37 556,-Kč. Řada vzdělávacích institucí nabízela vzdělávání, 

zejména v oblasti zvyšování ICT kompetencí, bezplatně.  

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. Přehled absolvovaných vzdělávacích 

aktivit je patrný z tabulky v příloze č. 10. 

Na vzdělávání nepedagogických pracovníků bylo vynaloženo 13 546,-Kč. 
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9 AKTIVITY ŠKOLY A JEJÍ PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI                                                                
(§ 7 odst. 1 h) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb.) 

Epidemie koronaviru po převážnou část školního roku omezila realizaci naplánovaných aktivit. V době, 
kdy to bylo možné, se žáci a pracovníci školy nicméně zapojili do několika zajímavých aktivit.  

Těsně před vyhlášením zákazu přítomnosti žáků na vzdělávání proběhl workshop, který pro žáky ZŠ 
v rámci projektu Svačinku zdravě, zvládnu sám hravě, připravili pedagogové a žáci SŠSS. Realizace 
workshopu byla založena na spolupráci žáků a pedagogů SŠSS se žáky základní školy, kteří strávili 
dopoledne v Gastrocentru školy, nejprve se seznámili s teoretickými základy správné výživy pod 
vedením učitelů odborných předmětů a následně se pod dohledem žáků oboru Kuchař naučili připravit 
si zdravé a chutné svačinky.   

S velkým ohlasem u žáků se setkalo zapojení školy do aktivit eTwinningu. Od září 2020 do května 2021 

se žáci 2. ročníku Služeb cestovního ruchu úspěšně zúčastnili mezinárodního projektu eTwining. Na 

počátku školního roku stihli splnit jen jednu aktivitu z  Come on! Tell me, poté následovaly aktivity 

pouze online formou. Od března do května 2021 pokračovali v bloku Life in my Dreams.  

Cukrářky 2. ročníku v říjnu 2020 reprezentovaly naši školu a své cukrářské umění v pořadu ČT Dobré 

ráno. Pod dohledem učitelky odborného výcviku nejen odpovídaly na otázky moderátorů, ale také 

představily restaurační moučníky a další dobroty (1. vstup, 2. vstup, 3. vstup, 4. vstup). 

V adventním čase připravili pedagogové a žáci školy videokuchařky pro zájemce o přípravu 

čtyřchodového svátečního menu. 

Pandemie pochopitelně ovlivnila i spolupráci školy se zahraničními partnery. Nikoli však ve smyslu 

ukončení spolupráce. S partnerskými školami a organizacemi jsme stále v kontaktu. Aktivity, které byly 

naplánovány, a nebylo možno je uskutečnit, byly vesměs přesunuty na další školní rok a současně také 

probíhá plánování na další období. 

Pro svou prezentaci na veřejnosti využila škola také možnost participovat na on-line veletrzích a 

spolupracovala s regionální televizí Polar. Do on-line prostředí byly přesunuty také tradiční dny 

otevřených dveří.  

O aktivitách žáků a pedagogů školy byla veřejnost informována také prostřednictvím médií a sociálních 

sítí. Na webových stránkách školy byly zveřejňovány aktuality ze života školy.  Nejzajímavější aktivity 

jsou popsány blíže v Příloze č. 19. této zprávy. 

9.1 SOUTĚŽE 

Realizace soutěží a přehlídek byla ve školním roce 2020/2021 významně poznamenaná pandemií 

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

posléze bez náhrady zrušena, případně byly aktivity realizovány on-line formou.  

V mezinárodním měřítku tak pro budoucí odborníky v oblasti cestovního ruchu uspořádala SŠ obchodní 

v Českých Budějovicích již 11. ročník mezinárodní soutěže Vítejte u nás. On-line soutěže se zúčastnila 

tradičně i dvojice z naší školy. V konkurenci 14 družstev se umístila na 6. místě s prezentací na téma Po 

kraji, v němž voda zanechala svoje stopy. 

V on-line prostředí se uskutečnily i dvě soutěže pořádané pro žáky školy: Pečeme s radostí a sami,  pro 

žáky oboru Cukrář a Teď vařím já, aneb natoč to pro obor Kuchař-číšník a Hotelový a restaurační provoz. 

Natočená videa jsou dostupná na webových stránkách školy. 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/420236100071098/obsah/793528-klasicke-zakusky-soutez
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/420236100071098/obsah/793534-klasicke-zakusky-soutez
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/420236100071098/obsah/793541-klasicke-zakusky-soutez
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/420236100071098/obsah/793554-klasicke-zakusky
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Vyučující tělesné výchovy pro žáky zorganizovali soutěž Zašlápni covid a buď zdravý (třídní kolektivy 

soutěžily během lockdownu v počtu nachozených kilometrů). 

Žáci školy se rovněž zapojili do fotosoutěže Ze života hmyzu, kterou pořádalo středisko volného času 

Ostrava-Zábřeh. 

9.2 ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ŠKOLY 

Zahraniční spolupráci považuje škola za jednu ze svých priorit, a proto podporovala veškeré 

internacionalizační aktivity. I přes pandemii Covid-19 a s tím spojené omezení v cestování realizovala 

škola zahraniční aktivity z velké části virtuálně.  

Škola byla také zapojena v rámci projektu Come on! Tell me do programu eTwinning a do aktivity 

Moravskoslezského kraje pro rozvíjení spolupráce a podpory partnerství s jihokorejským městem 

Ulsan. Učitel odborného výcviku a 2 žákyně absolvovaly na podzim 2020 týdenní online interaktivní 

seminář o kultuře a gastronomii jihokorejského města Ulsan.  

Již se stalo tradicí, že v září vyjíždí na 3měsíční odbornou pracovní stáž ErasmusPro čerství absolventi 

školy do 4**** hotelu The Johnstown Estate u irského Dublinu. I přes mírná omezení v souvislosti s 

výskytem Covid-19 se podařilo tuto stáž zrealizovat i ve sledovaném školním roce.  

Kromě stáží financovaných EU vysílá své studenty i na letní pracovní stáže. I přes stále trvající pandemii 

se podařilo uskutečnit od června do srpna 2021 letní prázdninové stáže pro 6 žáků v rámci dlouholeté 

spolupráce s irským Quality hotelem sítě Choice Hotels. 

Škola uzavřela smlouvu o spolupráci se SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica a se Strední odbornou 

školou obchodu a služieb z Trnavy a zavázala se k zajištění pracovní stáže pro žáky těchto partnerských 

škol. Každoroční čtyřtýdenní pracovní stáž programu Erasmus+ pro skupinu žáků z partnerské Střední 

odborné školy stravování a zdravotních a sociálních služeb Lyceé Theodore Monod z města Antony u 

Paříže a stáž ve spolupráci s německým Bildungszentrum Saalfeld se letos neuskutečnily, realizace jsou 

přesunuty jaro 2022.  

Celkově bylo v rámci zahraniční spolupráce ve školním roce 2020/2021 podpořeno 37 žáků a 5 

pedagogů. 
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10 KONTROLY 

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

V červnu 2021 byla ve škole realizována tematická inspekční činnost ČŠI, zaměřená na návratovou 

situaci v základních a středních školách, jejímž předmětem bylo získávání a analyzování informací dle 

§174 odst. 2 písmeno a) školského zákona formou dotazníkového šetření mezi třídními učiteli a 

řízeným rozhovorem s ředitelkou školy. Škola obdržela z této inspekční činnosti report, který umožnil 

srovnání informací o naší škole se situací ve všech ostatních středních školách v České republice. 

10.2 VÝSLEDKY DALŠÍCH KONTROL REALIZOVANÝCH VE ŠKOLE 

10.2.1 Kontrola Všeobecnou zdravotní pojišťovnou 

V listopadu 2020 byla ve škole provedena kontrola Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Předmětem 

kontroly bylo: 

1. dodržování oznamovací povinnosti,  

2. stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného,  

3. dodržování termínů splatnosti pojistného,  

4. dodržování podávání přehledů o platbách pojistného. Kontrolou nebyly zjištěny splatné závazky 

vůči VZP ČR.  

V několika případech bylo zjištěno, že byla porušena stanovená oznamovací povinnost a pojišťovně 

nebyly nejpozději v den splatnosti pojistného předány přehledy o platbách pojistného. Ze strany školy 

byla ihned učiněna opatření, aby byly výše uvedené povinnosti dodržovány. 

10.2.2 Kontrola zřizovatelem 

V termínu 31. 5. – 22. 6. 2021 proběhla odborem podpory korporátního řízení a kontroly Krajského 

úřadu Moravskoslezského kraje veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. 

Kontrolováno bylo: 

1. dodržování právních předpisů, zásad a vnitroorganizačních směrnic, 

2. zajištění dostatečné ochrany veřejných prostředků proti rizikům způsobeným porušením právních 

předpisů, nehospodárným, neúčelným s neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo 

trestnou činností, 

3. včasné a spolehlivé informování o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích, o 

jejich průkazném účetním zpracování, 

4. hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. 

Předmětem veřejnosprávní kontroly hospodaření byly tyto oblasti: 

1. Systém finančního řízení (bez zjištění). 

2. Smluvní vztahy a registr smluv (bez zjištění). 

3. Hospodaření s majetkem a fond investic (bez zjištění). 

4. Inventarizace majetku a závazků (pozitivní zjištění, nadstandardní úroveň vedení kontrolované 

agendy). 

5. Doplňková činnost, tržby (kontrolní zjištění nízkého významu – nesrovnalosti v klíčování nákladů 

na DČ v roce 2020). Škola předložila návrh k nápravě nedostatků, který byl akceptován. 

6. Produktivní činnost žáků (pozitivní zjištění, nadstandardní úroveň vedení kontrolované agendy). 
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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 2020. Podrobné informace 

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

2020, 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 2020 byla zpracována za období od 

1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 podle platné legislativy a byla projednána na poradách pracovníků školy dne 

25. března 2021. 

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2019 byla projednána  Školskou radou 

dne 5. března 2021. 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 částky 26 512,00 Kč, které jsme vyúčtovali 

a vraceli MŠMT. Jednalo se o finanční částku vč. odvodů a FKSP, kdy vzhledem k nevyčerpaným 

hodinám poskytnutých na pedagogickou intervenci, nebylo možné tyto finanční prostředky čerpat. 

Tabulka 26 dokládá zdroje financování.  

ZDROJE FINANCOVÁNÍ 2020 

Příspěvky a dotace MŠMT 53 925,12 

Příspěvky a dotace od zřizovatele 9 052,71 

Neinvestiční projekty  1 042,75 

DZS – ERASMUS 1 393,00 

Magistrát města Ostravy 41,16 

Ostatní projekty 15,00 

Vlastní zdroje 4 403,90 

Tabulka 26 

11.2 HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

Škola dosáhla kladného hospodářského výsledku zejména díky efektivní personální politice, 

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

činnosti byl hospodářský výsledek vyrovnaný. Hospodaření školy bylo ovlivněno také zapojením dalších 
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finančních zdrojů, zejména projektů a dotací z rozpočtu kraje i města. V Tabulce 27 jsou přehledně 

uspořádány náklady, výnosy a hospodářský výsledek za rok 2020 v Kč. 

NÁKLADY 

CELKEM 72 185,84 

Z HLAVNÍ ČINNOSTI 69 865,60 

Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 2 320,24 

VÝNOSY 

CELKEM 72 343,71 

Z HLAVNÍ ČINNOSTI 69 899,26 

Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 2 444,45 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

CELKEM 157,86 

HLAVNÍ ČINNOST 33,66 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST 124,20 

Tabulka 27 

Plán hospodaření sestavený pro rok 2020 sloužil organizaci jako prvotní ukazatel financování 

a následného hospodaření s finančními prostředky. 

Plán hospodaření pro rok 2020 lze považovat za splněný, přestože došlo k odchylkám. Odchylky byly 

způsobeny objektivními příčinami, které byly způsobeny pandemií koronaviru a následnými opatřeními 

k jejímu potlačení.  

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 2020 bylo dosaženo kladných výnosů u doplňkové činnosti pronájmů majetku a u provozování 

tělovýchovného a sportovního zařízení. V ostatních doplňkových činnostech jsme bohužel vykázali 

záporný výsledek hospodaření, a to z důvodu probíhající pandemie koronaviru. 

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti ve výši 33 657,91 Kč a doplňkové činnosti ve výši 124 202,93 Kč, 

celkem 157 860,84 Kč byl navržen do rezervního fondu, z něhož část bude převedena do fondu 

reprodukce majetku pro potřebu realizace plánovaných investic v roce 2021. 
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11.4 ZKVALITNĚNÍ MATERIÁLNĚ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 

Ve školním roce 2020/2021 byly zaměstnanci provozního úseku prováděny průběžně práce zaměřené 

na údržbu a drobné opravy majetku, zejména zajištění nejnutnější 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 bylo čerpáno na údržbu a opravy 92 228,00 Kč, a to na pořízení obvodové sítě na 

tartanovém hřišti,  na zařízení a ostatní nákup 939 856,10 Kč, na pořízení vybavení školní kuchyně 3 ks 

chladniček Green Line ve výši 217 408,36 Kč, elektrické sklopné pánve Mareno ve výši 184 069,40 Kč, 

na pořízení automobilu OPEL COMBO ve výši 515 160,86 Kč a jeho příslušenství (reklamní polep 

automobilu, zimní pneumatiky a disky a poplatky související s přihlášením automobilu na dopravním 

inspektorátu). 

V březnu 2020 nám byla přidělena investiční dotace z rozpočtu zřizovatele na dofinancování 

vícemístného vozidla v rámci akce „Obměna a ekologizace vozového parku v odvětví školství“ ve výši 

440 000,00 Kč.  

Na základě usnesení č. 89/7852 ze dne 1. 6. 2020 byl předepsán odvod z investičního fondu do rozpočtu 

kraje ve výši 940 000,00 Kč. 
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12 ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ                                                                     
(§ 7 odst. 1 k) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb.) 

Ve školním roce 2020/2021 se škola nezapojila do žádného 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 2020/2021 byla realizována 1 zkouška z profesní kvalifikace Řemeslná výroba perníku. 

13.3 REKVALIFIKACE 

Ve školním roce 2020/2021 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.  
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14 PROJEKTY REALIZOVANÉ ŠKOLOU                                                                                                 
(§ 7 odst. 1 m) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb.) 

14.1 PROJEKTY PROGRAMU ERASMUS+ 

Škola sestavila Plán Erasmus zaměřený na svůj další rozvoj v oblasti mezinárodní spolupráce a na 

realizaci kvalitních mobilit a podala v říjnu 2020 prostřednictvím Domu zahraniční spolupráce v Praze 

žádost k Evropské komisi o udělení Akreditace Erasmus pro období 2021–2027. Na konci března 2021 

byly zveřejněny výsledky výběrového řízení, škole byla žádost o akreditaci schválena. Výhodou pro 

akreditované organizace je zjednodušení procesu předkládání žádostí o grant.  

Odborná pracovní stáž pro 6 stážistů a doprovodnou osobu v Itálii v projektu Experience Europe 2019-

1-CZ01-KA116-060816 programu Erasmus+ se z důvodu pandemie Covid-19 neuskutečnila a realizace 

byla přesunuta na říjen 2021. 

V projektu Experience Europe II. 2020-1-CZ01-KA116-077189 se zúčastnili 4 absolventi školy 92 denní 

odborné pracovní stáže v irském 4**** hotelu The Johntown Estate, Enfield/Dublin. Z důvodu 

pandemie Covid-19 byla realizace plánovaných odborných pracovních stáží pro celkem 16 žáků ve 

Francii, Španělsku a na Slovensku a stáže v rámci profesního rozvoje pro 4 učitele odborného výcviku 

v Německu a na Slovensku přesunuty do dalšího školního roku.   

Od září 2020 do května 2021 se žáci 2. ročníku Služeb cestovního ruchu úspěšně zúčastnili 

mezinárodního projektu programu eTwinning ve spolupráci s partnerskými školami z Turecka a 

Makedonie. Na počátku školního roku stihli splnit v rámci prezenční výuky jen jednu aktivitu z projektu 

Come on! Tell me, poté následovaly aktivity na podporu písemného i mluveného projevu v angličtině 

a používání nových nástrojů v bloku Life in my Dreams pouze online formou. 

14.2 PROJEKTY OPERAČNÍHO PROGRAMU VĚDA, VÝZKUM, VZDĚLÁVÁNÍ 

Ve školním roce 2020/2021 škola pokračovala v realizaci projektu Podpora kvality vzdělávání v SŠSS II 

v rámci výzvy Šablony II. (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013023). Škola byla podpořena 

částkou 2 112 750,-Kč, která je určena na personální šablony Školní asistent (0,7 úvazku), Školní sociální 

pedagog (celý úvazek) a Školní kariérový poradce (0,1 úvazku). Dále byla v rámci projektu naplánována 

realizace celkem 16 projektových dnů s odborníkem s praxe a jeden program DVPP. Naplňování aktivit 

projektu bylo narušeno již v březnu 2020, kdy byl vyhlášen zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole. 

Částečné rozvolnění v závěru školního roku 2019/2020 a na počátku školního roku 2020/2021 

umožnilo pokračování realizace, byť v omezené míře. Po opětovném zhoršení epidemiologické situace 

v říjnu 2020 pak byla realizace aktivit opět utlumena, škole se nicméně podařilo u většiny z nich 

dosáhnout plánovaného počtu k původně plánovanému termínu ukončení realizace projektu (31. 8. 

2021). Vzhledem k objektivním příčinám, které škole nedovolily splnění šablony Projektový den 

s odborníkem ve škole, bylo zažádáno o prodloužení termínu realizace do 28. 2. 2022. Žádosti školy 

bylo ze strany řídícího orgánu vyhověno. 

14.3 ZAPOJENÍ DO DALŠÍCH PROJEKTŮ  

Již v průběhu školního roku 2019/2020 škola získala neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu 

statutárního města Ostravy ve výši 120 000,-Kč 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. 
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Tento termín nebylo z důvodu propuknutí pandemie onemocnění COVID-19 dodržet a proto bylo 

zahájení realizace přeloženo na počátek školního roku 2020/2021. Z důvodu rychle se zhoršující 

epidemiologické situace však proběhl pouze jeden workshop na počátku října. Protože čerpání dotace 

bylo omezeno na období do konce kalendářního roku 2020, nevyčerpané prostředky byly vráceny. Přes 

to, že se podařilo uskutečnit jen malou část naplánovaných aktivit, vnímáme realizaci projektu jako 

přínosnou. Velmi pozitivní ohlasy na jediný zrealizovaný vzdělávací program nám potvrdily, že téma, 

které jsme vybrali je pro základní školy zajímavé a aktuální a forma, kterou pedagogové použili je pro 

žáky atraktivní. V budoucnu se plánujeme k tématu vrátit. 

Nově plánovaným byl projekt Cesta labyritem, 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 2020/2021. aktivity projektu byly zaměřeny na usnadnění adaptace žáků po 

nástupu na střední školu a vytvoření podmínek 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. Tento projekt bohužel nebylo možno realizovat vzhledem ke 

špatné epidemiologické situaci. Škola nejprve realizaci projektu přerušila, následně pak po 

vyhodnocení aktuální situace realizaci projektu ukončila a odstoupila od čerpání přidělených finančních 

prostředků, které v plné výši vrátila. S ohledem na prokazatelně pozitivní dopady adaptačních aktivit 

se škola již od školního roku 2021/2022 opět vrací. 
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15 SPOLUPRÁCE ŠKOLY S JINÝMI SUBJEKTY                                                                                     
(§ 7 odst. 1 n) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb.) 

Pro školní rok 2020/2021 škola naplánovala 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 gastronomické provozovny z Ostravy a okolí, s nimiž škola 

spolupracovala při zajišťování praktického vyučování žáků. Vzhledem k pokračující a sílící  pandemii, 

kdy nebyla možná osobní přítomnost žáků ve škole, či na pracovišti spolupráce se zaměstnavateli 

probíhala odlišně od jiných let. Vzhledem k tomu, že gastronomie a cestovní ruch patřily mezi nejvíce 

a nejdéle zasažené resorty, zůstala v daném školním roce spolupráce do značné míry jen na smluvní 

úrovni, protože do většiny provozoven se žáci nemohli vrátit ani po té, co byla na jaře situace 

rozvolněna. S dlouhodobě spolupracujícími zaměstnavateli však škola spolupráci navázala opět pro 

další školní rok.    

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. 
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16 DALŠÍ INFORMACE 

16.1 OCENĚNÍ ŠKOLY 

Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organice získala akreditaci 

Erasmus v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v Programu Erasmus+ na programové období 2021 

– 2027. Současně byl škole udělen Certifikát excelence za vynikající realizaci mobilit. Certifikáty jsou 

k nahlédnutí v příloze č. 18.  

16.2 ČINNOST METODIKŮ IKT 

Ve školním roce 2020/2021 byli na SŠSS pověřeni činností IKT metodiků Ing. Marian Vráblik a Mgr. 

Pavel Viskup, kteří plnili úkoly vyplývající z plánu IKT metodika pro školní rok 2020/2021. 

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. 15 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 

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

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

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

ekonomických i sociálních aspektů. 

Ve školním roce 2020/21 jsme ukončili Závěrečnou konferencí projekt Mladí ladí D-dur, žáci se zapojili 

do fotografické soutěže ke Dni Země a také do celonárodní akce Ukliďme svět.  

Koordinátorka se účastnila např. metodické akce na téma Online nástroje pro podporu přírodovědných 

a technických předmětů. 

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

zprávě o činnosti koordinátora EVVO, která je přílohou č. 16 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 2020. 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 č. 

17 této Výroční zprávy. 
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17 ZÁVĚR 

Školní rok 2020/2021 byl bezpochyby nejnáročnějším školním rokem v poválečné historii naší země, a 

to pro všechny aktéry – žáky, jejich rodiče, pedagogy i nepedagogické pracovníky škol.  

Zatímco žáci se museli adaptovat na práci z domácího prostředí a dlouhodobý nedostatek sociálních 

kontaktů, před pedagogy vzniklá situace postavila výzvu, jejíž zdolání bylo závislé na schopnosti osvojit 

si rychle nové metody práce se žáky a vůli vytěžit z ní to pozitivní. Pedagogičtí pracovníci navázali na 

zkušenosti načerpané ve školním roce 2019/2020, rozvíjeli a zdokonalovali metody a formy distanční 

výuky a realizovali vzdělávací proces v maximální možné kvalitě s cílem minimalizovat negativní 

dopady pandemie. Zároveň vyvíjeli aktivity směřující k potlačení sociální izolace žáků.  

Namísto obvyklého shrnutí bych proto v této kapitole Výroční zprávy chtěla poděkovat všem, kdo se 

jakkoli podíleli na provozu školy během pandemického roku a také žákům a jejich rodičům za trpělivost 

a vstřícnost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ivana Matulová    

ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě-Hrabůvce 6. 10. 2021 

Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou 7. 10. 2021. 
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Kontrolní činnost externích subjektů
PŘÍLOHA 1

Sledovaný školní rok 2020/2021 01.09.2020 31.08.2021

Kontrolní subjekt
Identifikace

Poskytovatel dotace/Jiný

Datum 

kontroly
Kontrolní zjištění Poznámka

Zdravotní pojišťovna 26.11.2020 Drobné závady formálního charakteru

V několika případech bylo 

zjištěno, že byla porušena 

stanovená oznamovací 

povinnost a pojišťovně nebyly 

nejpozději v den splatnosti 

pojistného předány přehledy o 

platbách pojistného. Byla 

učiněna opatření, aby v 

budoucnu docházelo ke 

striktnímu dodržování termínů.

Kontroly z KÚ 31.05.2021
Závady s opatřením (stručně popište v 

poznámce)

Kontrolní zjištění nízkého 

významu – nesrovnalosti 

v klíčování nákladů na DČ 

v roce 2020. Škola předložila 

návrh k nápravě nedostatků, 

který byl akceptován.

2



Projektová činnost školy dle objemu finančních prostředků PŘÍLOHA 2

Sledovaný školní rok 2020/2021 01.09.2020 31.08.2021

Počet žáků SŠ nebo konzervatoře dle zahajovacích výkazů v DFV sledovaného školního roku 611

Počet studentů VOŠ dle zahajovacích výkazů v DFV sledovaného školního roku

Celkový součet žáků i studentů (SŠ, konzervatoře a VOŠ) dle zahajovacích výkazů v DFV sledovaného školního roku 611

Identifikace projektu Finanční prostředky

Číslo projektu Název a stručný popis projektu
Role školy v projektu

Zahájení realizace 

projektu (měsíc a 

rok)

Stav realizace projektu

Poskytovatel dotace nebo 

Operační program
Výše dotace v Kč 

Celkový počet 

měsíců realizace 

projektu

Počet měsíců čerpání 

ve sledovaném 

školním roce

Dopad na druh školy
Čerpáno v daném školním 

roce

Přepočet 

na žáka DFV v Kč

2019-1-CZ01-KA116-060816

Experience Europe                                                                                                             

V projektu jsou plánovány krátkodobé stáže v podniku pro 20 žáků, 

dlouhodobá stáž v podniku pro 4 čerstvé absolventy  v restauracích, 

hotelích nebo cestovních agenturách (Francie, Itálie, Velká Británie, Irsko) 

a stáž pro profesní rozvoj 4 pracovníků v odborné přípravě v restauraci s 

michelinským oceněním v Německu . Účastníci si prohloubí si odborné 

praktické i teoretické dovednosti a inovativní postupy při přípravě 

pokrmů, seznámí se s jedinečnými technologickými a organizacemi služeb 

v cestovním ruchu. Účast na 3měsíční stáži EramusPro podpoří plynulejší 

přechod do pracovního života. Učitelé odborných předmětů a výcviku 

získají konkrétní dovednosti a informace o trendech v gastronomii, které 

využijí v pozici trenérů pro odborné soutěže žáků.

žadatel červen 2019 v realizaci Erasmus+, Dům zahraniční spolupráce 2 484 494,3 Kč 36 2 SŠ   138 027,46 Kč        225,90 Kč

2020-1-CZ01-KA116-077189

Experience Europe II                                                                                                                                                         

V projektu  jsou plánovány krátkodobé stáže v podniku pro 16 žáků, 

dlouhodobá stáž v podniku pro 4 čerstvé absolventy a stáž pro profesní 

rozvoj 4 pracovníků v odborné přípravě. Cílem projektu je zkvalitnit 

odbornou přípravu žáků, seznámit je s novými formami organizace práce v 

odlišném pracovním prostředí, motivovat je k dalšímu vzdělávání a 

prohloubit kompetence žáků důležité pro orientaci na trhu práce.

žadatel červenec 2020 v realizaci Erasmus+, Dům zahraniční spolupráce 2 062 987,8 Kč 24 6 SŠ   515 746,95 Kč        844,10 Kč

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/00130

23

Podpora kvality vzdělávání v SŠSS II                                                                          

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.

žadatel 1. 9. 2019 v realizaci

Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy,                                                              

Operační program věda, výzkum, 

vzdělávání

2 112 276,0 Kč 30 8 SŠ   563 273,60 Kč        921,89 Kč

23

Cesta labyrintem                                                                                                   

Cílem projektu bylo usnadnit žákům adaptaci po nástupu na střední školu 

a vytvořit podmínky pro nastavení optimálního klimatu ve třídách, 

navázání pozitivních vztahů mezi žáky a třídními učiteli, posílení 

sebedůvěry žáků, rozvoj jejich komunikačních dovedností, prevence 

záškoláctví a snížení předčasných odchodů žáků ze vzdělávání.

žadatel 1. 9. 2020
ukončen v daném školním 

roce

Moravskoslezský kraj, program podpory: 

Podpora aktivit v oblasti prevence 

rizikových projevů chování u dětí a 

mládeže na školní rok 2020/2021

80 000,0 Kč 12 SŠ   -  Kč                     

0924/2020/ŠaS

Svačinku zdravě, zvládnu sám hravě                                                                                                                                        

Realizace interaktivních vzdělávacích programů pro žáky 1. i 2. stupně ZŠ. 

Hlavním cílem projektu byla podpora výchovy ke zdravému životnímu 

stylu, utváření postojů a návyků žáků, které následně vytvoří pevnou 

součást jejich každodenního života. 

žadatel 1. 1. 2020
ukončen v daném školním 

roce

Statutární městi Ostrava, téma podpory: 

Celoroční i jednorázové volnočasové 

vzdělávací aktivity, významné akce 

celoměstského charakteru, mezinárodní 

spolupráce pro žáky základních a 

středních škol.

120 000,0 Kč 12 4 SŠ   40 000,00 Kč          65,47 Kč

Celkový objem finančních prostředků na projektovou činnost školy 6 859 758 Kč 1 257 048 Kč

Poznámka



Výsledky přijímacích zkoušek přijatých uchazečů* *v potaz se berou všichni uchazeči (včetně autoremedur a odvolání), kteří odevzdali zápisový lístek k 31. 8. PŘÍLOHA 3

Sledovaný školní rok 2020/2021 01.09.2020 31.08.2021

Český jazyk Matematika

Skupina oborů Obor vzdělání

Skupiny školooborů 
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Poznámka

Škola celkem 110 51 34

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 6542M02 Cestovní ruch S-HP SOŠ hotelové a podnikatelské 30 33 27 19 26,8 40 5 15 50 33,5 14,4 29 2 10 50 24,9

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 6541L01 Gastronomie U-OS SOU ostatní 30 32 24 15 24,3 39 9 15 50 31,2 15,5 30 2 5 50 25,8

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 6541L51 Gastronomie N-OS Nástavbové studium ostatní

50 40 50 #DĚLENÍ_NULOU! 50 #DĚLENÍ_NULOU!

Dle opatření obecné povahy č. 

j. MSMT-43073/2020-3 

rozhodla ředitelka o nekonání 

jednotné přijímací zkoušky v 1. 

kole přijímacího řízení.



Výsledky maturitních zkoušek ve společné části MZ za JARNÍ zkušební období PŘÍLOHA 4

Sledovaný školní rok 2020/2021 01.09.2020 31.08.2021

P
o

č
e
t 

p
ři

h
lá

š
e
n

ý
c
h

z
a
 J

A
R

O

P
o

č
e
t 

k
o

n
a
jí

c
íc

h

 z
a
 J

A
R

O

H
ru

b
á
 n

e
ú

s
p

ě
š
n

o
s
t 

v
 

%

P
o

č
e
t 

ú
s
p

ě
š
n

ě
 

k
o

n
a
jí

c
íc

h
 

H
ru

b
á
 ú

s
p

ě
š
n

o
s
t 

v
 %

 

Č
is

tá
 ú

s
p

ě
š
n

o
s
t 

v
 %

 

P
rů

m
ě
rn

ý
 %

 s
k
ó

r

z
a
 J

A
R

O

(v
 %

) 

P
o

č
e
t 

p
ři

h
lá

š
e
n

ý
c
h

z
a
 J

A
R

O

P
o

č
e
t 

k
o

n
a
jí

c
íc

h

 z
a
 J

A
R

O

H
ru

b
á
 n

e
ú

s
p

ě
š
n

o
s
t 

v
 

%

P
o

č
e
t 

ú
s
p

ě
š
n

ě
 

k
o

n
a
jí

c
íc

h
 

H
ru

b
á
 ú

s
p

ě
š
n

o
s
t 

v
 %

 

Č
is

tá
 ú

s
p

ě
š
n

o
s
t 

v
 %

 

P
rů

m
ě
rn

ý
 %

 s
k
ó

r

z
a
 J

A
R

O

(v
 %

)

P
o

č
e
t 

p
ři

h
lá

š
e
n

ý
c
h

z
a
 J

A
R

O

P
o

č
e
t 

k
o

n
a
jí

c
íc

h

 z
a
 J

A
R

O

H
ru

b
á
 n

e
ú

s
p

ě
š
n

o
s
t 

v
 

%
 

P
o

č
e
t 

ú
s
p

ě
š
n

ě
 

k
o

n
a
jí

c
íc

h
 

H
ru

b
á
 ú

s
p

ě
š
n

o
s
t 

v
 %

 

Č
is

tá
 ú

s
p

ě
š
n

o
s
t 

v
 %

 

P
rů

m
ě
rn

ý
 %

 s
k
ó

r

z
a
 J

A
R

O

(v
 %

)

Poznámka

58 58 100,0 41 70,7 70,7 58 57 58 100,0 101,8 3 3 3 100,0 100,0 55 54 55 100,0 101,9

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 6542M02 Cestovní ruch S-HP SOŠ hotelové a podnikatelské 26 26 100,0 21 80,8 80,8 26 26 7,7 24 92,3 92,3 61,3 0 0 0,0 0   0,0 26 26 3,8 25 96,2 96,2 72,1

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 6541L01 Gastronomie U-OS SOU ostatní 12 12 100,0 9 75,0 75,0 12 12 16,7 10 83,3 83,3 55,8 2 2 50,0 1 50,0 50,0 21,0 10 10 0,0 10 100,0 100,0 63,0

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 6541L51 Gastronomie N-OS Nástavbové studium ostatní 8 7 87,5 6 75,0 85,7 8 7 25,0 6 75,0 85,7 57,1 0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 8 7 25,0 6 75,0 85,7 56,1

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 6541L51 Gastronomie N-OS Nástavbové studium ostatní 12 10 83,3 5 41,7 50,1 12 12 41,7 7 58,3 58,3 48,4 1 1 100,0 0 0,0 0,0 16,0 11 11 54,5 5 45,5 45,5 53,7
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Sledovaný školní rok 2020/2021 01.09.2020 31.08.2021

Hodnocení zkoušky (známka) Nahrazující zkouška z cizího jazyka u profilové části MZ

Typ

zkoušky

Forma

zkoušky

1 2 3 4 5
Průměrný prospěch

za JaP

142 45 36 34 25 2 2,3

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 6542M02 Cestovní ruch S-HP SOŠ hotelové a podnikatelské Ekonomické předměty povinná ústní zkouška před zkušební komisí 26 26 24 92,3 92,3 7 8 5 4 2 2,5

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 6542M02 Cestovní ruch S-HP SOŠ hotelové a podnikatelské Odborné předměty povinná maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí26 26 26 100,0 100,0 13 5 5 3 0 1,9

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 6541L51 Gastronomie N-OS Nástavbové studium ostatní Ekonomické předměty povinná ústní zkouška před zkušební komisí 19 18 18 94,7 100,0 2 2 7 7 0 3,1

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 6541L51 Gastronomie N-OS Nástavbové studium ostatní Odborné  předměty povinná maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí19 18 18 94,7 100,0 6 7 3 2 0 2,1

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 6541L01 Gastronomie U-OS SOU ostatní Ekonomické předměty povinná ústní zkouška před zkušební komisí 12 11 11 91,7 100,0 2 0 5 4 0 3,0

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 6541L01 Gastronomie U-OS SOU ostatní Hotelový provoz povinná ústní zkouška před zkušební komisí 12 11 11 91,7 100,0 5 3 3 0 0 1,8

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 6542M02 Cestovní ruch S-HP SOŠ hotelové a podnikatelské Český jazyk a literatura nepovinná ústní zkouška před zkušební komisí 11 8 8 72,7 100,0 2 1 4 1 0 2,5

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 6542M02 Cestovní ruch S-HP SOŠ hotelové a podnikatelské Anglický jazyk nepovinná ústní zkouška před zkušební komisí 16 15 15 93,8 100,0 6 7 2 0 0 1,7

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 6541L51 Gastronomie N-OS Nástavbové studium ostatní Český jazyk a literatura nepovinná ústní zkouška před zkušební komisí 1 1 1 100,0 100,0 0 0 0 1 0 4,0

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 6541L51 Gastronomie N-OS Nástavbové studium ostatní Anglický jazyk nepovinná ústní zkouška před zkušební komisí 4 3 3 75,0 100,0 1 1 0 1 0 2,3

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 6541L01 Gastronomie U-OS SOU ostatní Český jazyk a literatura nepovinná ústní zkouška před zkušební komisí 3 2 2 66,7 100,0 0 1 0 1 0 3,0

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 6541L01 Gastronomie U-OS SOU ostatní Anglický jazyk nepovinná ústní zkouška před zkušební komisí 3 3 3 100,0 100,0 1 1 0 1 0 2,3

Počet uspěli

 po JaP

Hrubá úspěšnost

(uspěli) 

v %

Čistá úspěšnost 

v %

Škola celkem

Skupina oborů Obor vzdělání
Skupiny školooborů 

dle Cermatu 

Počet přihlášených 

prvomaturantů za 

JaP 

 Počet konali

po JaPPředmět



Výsledky jednotných závěrečných zkoušek PŘÍLOHA 6

Sledovaný školní rok 2020/2021 01.09.2020 31.08.2021

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA V ŘÁDNÉM TERMÍNU – červen 2021

Skupina oborů Obor vzdělání

počet žáků ve třídě

 (dle zahajovacích 

výkazů)

fluktuace žáků 

během školního 

roku

(odchody, 

opakování, 

přestupy...)

počet žáků, kteří 

měli konat 

zěvěrečnou 

zkoušku

prospělo s vyzn. prospělo neprospělo nekonalo ZZ
Průměrná známka 

za obor

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 2954H01 Cukrář 21 -4 17 6 10 1 0 2,3

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 6551H01 Kuchař - číšník 76 -10 66 9 45 11 1 2,8

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 6551H01 Kuchař - číšník 29 -7 22 11 9 1 1 2,2

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 6551H01 (L+H) Kuchař - číšník / 6541L01 Gastronomie 25 0 25 0 0 0 25

151 -21 130 26 64 13 27 2,4

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA V NÁHRADNÍM A OPRAVNÉM TERMÍNU – září 2021

Skupina oborů Obor vzdělání počet žáků u ZZ v NT
počet žáků u ZZ v 

OT
prospělo s vyzn. prospělo neprospělo

nekonalo ZZ 

v NT ani OT z 

počtu žáků, 

kteří měli 

konat ZZ

Průměrná 

známka za obor

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 2954H01 Cukrář 0 1 0 0 1 0 5,0

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 6551H01 Kuchař - číšník 1 11 0 2 7 3 3,8

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 6551H01 Kuchař - číšník 1 1 0 0 1 1 5,0

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 6551H01 (L+H) Kuchař - číšník / 6541L01 Gastronomie 25 0 13 12 0 0 1,9

27 13 13 14 9 4 3,9

CELKOVÉ VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY k 30. 9. (rok) 2021

Skupina oborů Obor vzdělání

počet žáků ve třídě 

(dle zahajovacích 

výkazů)

fluktuace žáků 

během školního 

roku (odchody, 

opakování, 

přestupy)

počet žáků, kteří 

měli konat závěr. 

zkoušku

Celkem prospělo 

s vyznamenáním 

Celkem 

prospělo

Celkem 

neprospělo

nekonalo ZZ 

v NT ani OT z 

počtu žáků, kteří 

měli konat ZZ

Průměrná známka 

za obor

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 2954H01 Cukrář 21 -4 17 6 10 1 0 2,3

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 6551H01 Kuchař - číšník 76 -10 66 9 47 7 3 2,7

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 6551H01 Kuchař - číšník 29 -7 22 11 9 1 1 2,2

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 6551H01 (L+H) Kuchař - číšník / 6541L01 Gastronomie 25 0 25 13 12 0 0 1,9

151 -21 130 39 78 9 4 2,3

100,0% 13,9% 77,5% 6,0% 2,6%

100,0% 30,0% 60,0% 6,9% 3,1%

Celkem

procentuální vyjádření (počty ve třídách)

procentuální vyjádření (počty u zkoušek)

Celkem

Celkem



Aktivity školy a žáků v rámci výuky 
PŘÍLOHA 7

Sledovaný školní rok 2020/2021 01.09.2020 31.08.2021

Celkový počet žáků SŠ nebo konzervatoře dle zahajovacích výkazů v DFV a OFV sledovaného školního roku: 611 106

Celkový počet studentů VOŠ dle zahajovacích výkazů v DFV a OFV sledovaného školního roku:

Druh aktivity Název aktivity Četnost Žáci/Studenti
Časový rozsah 

aktivity 

Dopad na druh 

školy

Počet zúčastněných žáků 

nebo studentů

Vzdělávání žáků v reálném prostředí (mimo školu)
Moderní trendy v konceptech nových provozoven  - 

kavárny
1 různí jednodenní SŠ   10

Beseda s odborníkem z oboru Nápojová kultura - víno, sommelier 1 různí jednodenní SŠ   14

Jiná (specifikujte v Názvu akce) Příprava vánočního menu 1 různí jednodenní SŠ   1

Školní exkurze Putování za regionální potravinou - Mlékárna Čeladenka 1 různí jednodenní SŠ   25

Adaptační kurz Adaptační aktivity 8 různí jednodenní SŠ   176

Školní exkurze Moderní koncepty v kavárenství 1 různí jednodenní SŠ   14

Školní exkurze Káva jako street food fenomén 1 různí jednodenní SŠ   14

Součet četností akcí a průměrný počet zúčastněných na jedno opakování akce: 14 18,14



Aktivity školy a žáků nad rámec výuky 
PŘÍLOHA 8

Sledovaný školní rok 2020/2021 01.09.2020 31.08.2021

Celkový počet žáků SŠ nebo konzervatoře dle zahajovacích výkazů v DFV a OFV sledovaného školního roku: 611 106

Celkový počet studentů VOŠ dle zahajovacích výkazů v DFV a OFV sledovaného školního roku:

Druh aktivity Název aktivity Četnost Žáci/Studenti
Časový rozsah 

aktivity 
Dopad na druh školy

Počet zúčastněných žáků 

nebo studentů

Kulturní akce Závěrečná konference projektu Mladí ladí D-dur 1 různí půldenní SŠ   10

Aktivity pro jiné školy (ZŠ, MŠ) Svačinku zdravě, zvládnu sám hravě. 1 různí půldenní SŠ   8

Aktivity pro jiné školy (ZŠ, MŠ) Den otevřených dveří SŠSS online 3 různí půldenní SŠ   6

Projektová činnost žáků
Projekt "Life in my Dreams", "Come on. Tell me!" - 

eTwinning
25 různí vícedenní SŠ   19

Projektová činnost žáků
Projekce filmu Případ Dr. Horáková + diskuse v rámci 

projektu Jeden svět na školách
1 různí půldenní SŠ   8

Aktivity pro jiné školy (ZŠ, MŠ) Veletrh SŠ  - online 2 různí půldenní SŠ   8

Účast žáků 

v DofE
Seberozvíjející činnost 30 různí půldenní SŠ   5

Zprostředkování pracovních stáží žáků 

ve firmách

2-3 měsíční letní pracovní stáž v Quality hotelu, 

Youghal, Irsko
1 různí vícedenní SŠ   6

Organizace soutěží (sportovní, kulturní, jazykové)
On-line gastronomická souštěž "Teď vařím já, aneb 

natoč to"
1 různí vícedenní SŠ   3

Organizace soutěží (sportovní, kulturní, jazykové) On-line  gastronomická soutěž " Pečeme s radostí" 1 různí vícedenní SŠ   15

Organizace soutěží (sportovní, kulturní, jazykové) Soutěž "O nejkrásnější vánočku" 1 různí jednodenní SŠ   13

Kroužky pro žáky školy (realizované mimo projekty) Foodstyling klub 2 stejní vícedenní SŠ   4

Součet četností akcí a průměrný počet zúčastněných na jedno opakování akce: 69 1,52



Úspěchy žáků v soutěžích
PŘÍLOHA 9

Sledovaný školní rok 2020/2021 01.09.2020 31.08.2021

Název soutěže Druh soutěže
Charakter 

soutěže 
Typ soutěže

Zařazení mezi soutěže a přehlídky 

vyhlašované MŠMT 

Soutěž je 

zařazena do 

Excelence 

ZŠ/SŠ

Umístění - 

KRAJSKÁ 

úroveň soutěže 

Počet účastníků 

soutěže krajské 

úrovně

Umístění - 

NÁRODNÍ 

úroveň 

soutěže

Počet účastníků 

soutěže národní 

úrovně

Umístění - 

MEZINÁRODNÍ 

úroveň 

soutěže

Počet účastníků 

soutěže 

mezinárodní 

úrovně

Den s překladem předmětová individuální postupová soutěž mimo soutěže vyhl. MŠMT NE 221

Ze života hmyzu umělecká individuální nepostupová (jednorázová) soutěž mimo soutěže vyhl. MŠMT NE 1. 43

Ze života hmyzu umělecká individuální nepostupová (jednorázová) soutěž mimo soutěže vyhl. MŠMT NE 2. 40

Ze života hmyzu umělecká individuální nepostupová (jednorázová) soutěž mimo soutěže vyhl. MŠMT NE 3. 40

Vítejte u nás odborná týmová nepostupová (jednorázová) soutěž mimo soutěže vyhl. MŠMT NE 6. 14



Profesní rozvoj zaměstnanců PŘÍLOHA 10

Sledovaný školní rok 2020/2021 01.09.2020 31.08.2021

Celkový přepočtený počet pracovníků školy k 30. 9. (SŠ/konzervatoře),  a k 31. 10. (u VOŠ): pedagogičtí: 55,1

nepedagogičtí: 32,0

Pracovník školy Typ vzdělávací akce Název vzdělávací akce
Způsob finacování 

vzdělávání
Datum

Časová dotace na 

vzdělávací akci

Počet 

zúčastněných

pracovníků

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání Seminář pro učitele - Škola OnLine bezplatné 27.08.2020 jednodenní 2

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání Online konference pro školy  Nástroje pro online výuku Microsoft Teams bezplatné 14.09.2020 půldenní 2

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání Moderní sezónní menu bezplatné 01.10.2020 jednodenní 1

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání Gastronomická historie Slezska bezplatné 01.11.2020 jednodenní 1

Pedagogický pracovník Osobnostní vzdělávání Metodicko-didaktický webinář na téma "Práce s nesourodou skupinou" bezplatné 02.11.2020 půldenní 2

Pedagogický pracovník Osobnostní vzdělávání  Podpora distanční výuky v Škola ON line  bezplatné 11.11.2020 půldenní 2

Pedagogický pracovník Osobnostní vzdělávání Jak řešit výuku ve Škola OnLine? bezplatné 11.11.2020 půldenní 2

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání Kariérové poradenství na školách bezplatné 13.11.2020 jednodenní 1

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání Koss Management - konzultace bezplatné 26.11.2020 půldenní 2

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání MS Teams a jeho praktické využití ve výuce CJ bezplatné 02.12.2020 půldenní 4

Pedagogický pracovník Osobnostní vzdělávání Jak komunikovat v krizové situaci? rozpočet školy 03.12.2020 jednodenní 1

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání Anglický jazyk pro učitele - začátečník mimorozpočtové zdroje 06.01.2021 vícedenní 6

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání Konzultační semináře pro ŠMK bezplatné 20.01.2021 půldenní 1

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání Konzultační seminář k DT z AJ bezplatné 08.02.2021 půldenní 1

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání Oblastní workshop MAT - Formativní hodnocení v praxi bezplatné 08.02.2021 půldenní 21

Pedagogický pracovník Osobnostní vzdělávání Inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti bezplatné 12.02.2021 půldenní 1

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání Online konzultační seminář k PP z CJ bezplatné 17.02.2021 půldenní 1

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání Online konzultační seminář pro PZMK bezplatné 03.03.2021 půldenní 1

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání „Metodická akce“ na téma Online nástroje pro podporu přírodovědných a technických předmětů bezplatné 10.03.2021 půldenní 1

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání Workshop OKAP MSK - Snídaně napříč světem bezplatné 16.03.2021 půldenní 2

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání OUP, práce s e-book Maturita Solution bezplatné 17.03.2021 půldenní 6

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání Webinář - Němčina v pohybu - online bezplatné 17.03.2021 půldenní 1

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání Jak učit právní vědomí rozpočet školy 19.03.2021 půldenní 15

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání Správní řízení v praxi ředitelů SŠ rozpočet školy 19.03.2021 půldenní 1

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání Office 365 - otázky a odpovědi k online výuce bezplatné 24.03.2021 půldenní 1

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání Prepare for Exam Success: Gold Experience bezplatné 24.03.2021 půldenní 1

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání KMU - ja podpořit rozvoj gramotnosti pomocí nástrojů prezentace bezplatné 25.03.2021 půldenní 1

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání Základy problematiky obětí trestných činů rozpočet školy 25.03.2021 půldenní 1

Pedagogický pracovník Osobnostní vzdělávání Efektivní vedení porad rozpočet školy 08.04.2021 jednodenní 1

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání Create your Formula for Exam Success bezplatné 21.04.2021 půldenní 1

Pedagogický pracovník Osobnostní vzdělávání Geocoaching aneb jak kokučovat hodiny zeměpisu rozpočet školy 21.04.2021 jednodenní 1

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání Cukrářské on-line kurzy Sladké mámení rozpočet školy 26.04.2021 vícedenní 1

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání Workshop OKAP MSK - Příprava jídel do krabiček bezplatné 27.04.2021 půldenní 1

Další vzdělávání pracovníků školy



Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání Informace k přezkumům MZ pro pedagogické pracovníky - online bezplatné 28.04.2021 půldenní 3

Pedagogický pracovník Osobnostní vzdělávání Momente na cestě k úspěchům bezplatné 11.05.2021 půldenní 1

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání Webinář - S učebnicí Momente na cestě k úspěchům bezplatné 11.05.2021 půldenní 1

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání Workshop OKAP MSK - Degustační menu bezplatné 21.05.2021 půldenní 2

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání Jak využít nástroje Office365 pro manažery bezplatné 25.05.2021 půldenní 1

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání InspIS v praxi školy rozpočet školy 10.06.2021 půldenní 1

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání Jak připravit žádost o certifikát kvality (eTwinning) bezplatné 16.06.2021 půldenní 1

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání Workshop OKAP MSK - Italská kuchyně bezplatné 18.06.2021 půldenní 2

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání Digitální Erasmus bezplatné 23.06.2021 půldenní 1

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání Edusíť - Rozvoj cizích jazyků bezplatné 24.06.2021 půldenní 1

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání Workshop CBA pro ped. pracovníky rozpočet školy 26.06.2021 vícedenní 2

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání Hry a interaktivní metody v hodinách CJ bezplatné 24.08.2021 půldenní 1

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání For the love of teaching bezplatné 26.08.2021 půldenní 3

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání Certified Microsoft Innovative Educator bezplatné 27.09.2021 půldenní 20

Pedagogický pracovník Osobnostní vzdělávání Jazykový kurz AJ rozpočet školy 01.09.2020-30.06.2021 vícedenní 1

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání Rizika internetu a kom. technologií pro učitele bezplatné 04. - 15.04.2021 vícedenní 2

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání Problematika kyberšikany rozpočet školy 06. - 07. 1. 2021 vícedenní 1

Pedagogický pracovník Osobnostní vzdělávání AJ s rodilíým mluvčím pro pedagogy rozpočet školy 07.10-08.10.2020 vícedenní 6

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání KMU - MS Teams a praktické návody a postupy bezplatné 14. - 14. 04. 2021 půldenní 3

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání Skupinová práce v kariérovém poradenství rozpočet školy 15. - 19.04.2021 vícedenní 1

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání Bezpečnostní politika ICT pro vedoucí pracovníky bezplatné 20. - 27.05. 2021 vícedenní 3

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání Bezpečnostní politika ICT pro uživatele IS bezplatné 20.05.2021-30.06.2021 vícedenní 45

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání Informační webinář k předkádání žádostí o grant, program E+ bezplatné 20.-21.04.2021 vícedenní 1

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání Metodika mezinárodních vzdělávacích projektů eTwinning bezplatné 8.03.-21.4.2021 vícedenní 2

Ředitel Odborné vzdělávání FKSP na přelomu roku 2020 a 2021 rozpočet školy 11.12.2020 půldenní 1

Ředitel Odborné vzdělávání Certified Microsoft Innovative Educator bezplatné 15.01.2021 jednodenní 1

Ředitel Odborné vzdělávání Konference Alef Security Talk bezplatné 22.01.2021 půldenní 1

Ředitel Odborné vzdělávání Oblastní workshop MAT - Formativní hodnocení v praxi bezplatné 08.02.2021 půldenní 1

Ředitel Odborné vzdělávání Výuka na dálku s MS Teams a Office 365 (především) pro vyučující bezplatné 23.02.2021 půldenní 1

Ředitel Odborné vzdělávání Setkání autorizovaných osob, zkušenosti s prací v ISKA bezplatné 26.02.2021 půldenní 1

Ředitel Odborné vzdělávání Jak využít nástroje Office 365 pro efektivní řízení školy bezplatné 25.03.2021 půldenní 1

Ředitel Odborné vzdělávání Změny u maturitních a přijímacích zkoušek bezplatné 26.03.2021 půldenní 1

Ředitel Odborné vzdělávání Office 365 Akademie bezplatné 29.04.2021 jednodenní 1

Ředitel Odborné vzdělávání Bezpečnostní politika ICT pro vedoucí pracovníky bezplatné 18.05.2021 jednodenní 1

Ředitel Odborné vzdělávání
Zkušenosti s realizací profesních kvalifikací NSK, možnosti pro vzdělavatele a 

zaměstnavatele v oboru Potravinářství
bezplatné 21.06.2021 půldenní 1

Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání Doplňková činnost příspěvkové organizace mimorozpočtové zdroje 02.12.2020 jednodenní 1

Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání Praktický průvodce účetní závěrkou rozpočet školy 16.12.2020 jednodenní 1

Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání Pokladna a fakturace 2021 rozpočet školy 17.03.2021 jednodenní 1

Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání Jak učit právní vědomí rozpočet školy 19.03.2021 půldenní 1

Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání Školení Krajská digitální spisovna bezplatné 08.04.2021 půldenní 2

Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání Fama pro nové uživatele bezplatné 13.04.2021 jednodenní 1

Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání Elektronické skartační řízení bezplatné 29.04.2021 jednodenní 1

Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání Jak využít nástroje Office365 pro efektivní řízení školy – Word bezplatné 18.05.2021 půldenní 2

https://portal.msk.cz/aplikace/planovani-akci/akce/329/detail


Nepedagogický pracovník Osobnostní vzdělávání Bezpečnostní politika ICT pro uživatele IS - vedoucí pracovníci bezplatné 23.05.2021 jednodenní 2

Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání Právní předpisy ve školství rozpočet školy 08.06.2021 půldenní 1

Nepedagogický pracovník Osobnostní vzdělávání Bezpečnostní politika ICT pro uživatele IS bezplatné 17.06.2021 jednodenní 7

Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání Platové předpisy a novela ZZP rozpočet školy 17.06.2021 půldenní 1

Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání Novela zákona o pedagogických pracovnících rozpočet školy 30.08.2021 půldenní 1

Celkový počet vzdělávacích akcí ve sledovaném školním roce: 81

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků (přepočet na plně zaměstnané)

Kvalifikovanost  PP Přepočtený počet PP včetně externistů
Podíl kvalifikovaných

v %

Kvalifikovaní 54,6 99,1%

Nekvalifikovaní 0,5 0,9%

Celkový součet 

přepočtených PP
55,1 100,0%

Průměrný věk 

pedagogického sboru
48,5



Celoživotní vzdělávání* * netýká se vzdělávání žáků/studentů v rámci běžné výuky PŘÍLOHA 11

Sledovaný školní rok 2020/2021 01.09.2020 31.08.2021

Typ akce CŽV Název akce CŽV Rozsah akce
Počet 

účastníků akce

Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění Řemeslná výroba perníků Jednorázová akce 1

Celkový počet akcí a průměrný počet účastníků na jednu akci celoživotního vzdělávání: 1 1



Spolupráce školy s externími subjekty (20 nejvýznamnějších spolupracujících organizací) PŘÍLOHA 12

Sledovaný školní rok 2020/2021 01.09.2020 31.08.2021

Forma spolupráce

Název spolupracující 

organizace

Typ organizace
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Poznámka

Restaurace Akord Ostrav-Zábřeh Jiná
54*

Městská nemocnice Ostrava, 

oddělení léčebné výživy a 

stravování

Jiná

30*

Cukrářství Viki Soukromá firma
26* Příprava na soutěže

Best Western Hotel Vista Soukromá firma
39*

Sanatoria Klimkovice Soukromá firma
62*

Hotel Imperial Ostrava Soukromá firma
53*

Clarion Congress Hotel Ostrava Soukromá firma
32*

DPO, a. s. středisko stravování Soukromá firma
30*

Ollies dorty s. r. o. Soukromá firma
4*

Pekařství Boček Krmelín Soukromá firma
4*

Zámek Zábřeh Soukromá firma
2*

Bernies Grill & Wine Restaurant Soukromá firma
6*

Loft restairant Soukromá firma
1*

Café Au Pére Tranquille Soukromá firma
4*

Restaurace U Helbicha Soukromá firma
7*

Porubská Kafrárna Soukromá firma
2*

Slezská P. U. O. R. Soukromá firma
6*

Kozlovna U Ježka Soukromá firma
6*

La Futura Soukromá firma
4*

TJ Ostrava Spolek
15*
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Zpráva z činnosti školního 
poradenského pracoviště 
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ZPRÁVA Z ČINNOSTI ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 
 
ÚVOD 
 
Ve školním roce 2020/2021 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 včetně práce s žáky v distanční výuce; 

 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 
1. 10. 2020. Při své činnosti uplatňovali vyhlášku č. 607/2020 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. 606/2020 Sb., kterou se mění vyhláška 27/2016 Sb. 
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 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 a zároveň odpovídaly  
 
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. 

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 2020 byl zpracován Preventivní program školy, aktualizován Krizový plán školy 
a Dlouhodobá školní preventivní strategie. Při jejich tvorbě a realizaci se školní metodičky řídily 
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 a projevů rizikového chování žáků. Veškerá činnost pracovníků ŠPP byla 
silně ovlivněna a redukována pandemickou situací.  
 

Ve školním roce 2020/2021 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), které se v tomto školním 
roce realizovaly především prostřednictvím platformy MS Teams.  
 
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 
v souvislosti s distanční výukou. 
 
Školní asistentka a sociální pedagožka poskytovaly 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. 
Školní asistentka spravovala evidenci žáků s potřebou podpůrných opatření, poskytovala metodickou 
a administrativní pomoc učitelům i ostatním členům ŠPP. Speciální pedagožka zajišťovala kromě své 
běžné agendy také realizaci vládních opatření při chodu školy v pandemické situaci. 
 
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 konzultační hodiny. Zákonní zástupci byli seznámeni s riziky, která mohou ohrožovat 
jejich děti během vzdělávání, byli ujištěni o případné pomoci školy rodičům.  

 
Skupinou, které je věnována zvýšená pozornost, jsou přijatí žáci, kteří sice splnili povinnou školní 
docházku, ale vyšli ze 7. nebo 8. třídy ZŠ. 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 41 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. 2020. 
V následujících měsících školního roku byla přijímána konkrétní intervenční vzdělávací a výchovná 
opatření, při školní neúspěšnosti byly realizovány v době distanční výuky individuální konzultace.  
 
Ve školním roce 2020/2021 byly (stejně jako v předcházejícím školním roce) 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). V důsledku pandemické situace se tyto schůzky konaly nepravidelně a dle 
potřeby prostřednictví MS Teams. 
 

KONZULTAČNÍ A METODICKÁ ČINNOST, POHOVORY, VÝCHOVNÉ KOMISE 
Ve školním roce 2020/2021 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. Práce školního psychologa byla ovlivněna 
ve školním roce 2020/2021 bohužel pokračující koronakrizí (on-line poradenství). 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. Vedení školy podporuje spolupráci mezi pracovníky 
ŠPP, třídními učiteli a učiteli odborného výcviku.  
 
Klíčovým základem práce školního psychologa byla individuální práce se žáky a jejich rodiči, případně 
nastavení zdravých vztahů ve třídách.  
 
Celkem se poradensky pracovalo s pedagogickým sborem, rodiči a žáky, z nichž někteří chodili 
opakovaně: 

1. Prezenčně: 
Práce s pedagogickým sborem: 
1x Informační schůzka týkající se vytváření vhodných podmínek pro práci s nově nastupujícími 
žáky s Aspergerovým syndromem. 
 
Práce se třídou: 
Spolupráce na realizaci adaptačních kurzů. 
 
Práce s žáky: 
6x opakovaná transgender podpora žáka procházejícího změnou pohlaví, 
1x jednorázová podpora a konzultace se žákem s psychickými problémy – emočně nestabilní 
porucha osobnosti – hraniční porucha osobnosti, 
6x opakovaná podpora žáka s poruchou příjmu potravy, 
2x opakovaná podpora žáka s problematickou školní docházkou a prospěchem a závislostí na 
počítačových hrách, 
2x jednorázová konzultace se žákem na téma, jak řešit osobní vztahovou krizi, 
 
 
 



Práce s rodiči: 
1x jednorázová konzultace s rodičem na téma, jak se chovat a zvládat období řešení osobní 
vztahové krize žáka 

 
2. Videokonzultace:  
2x jednorázová videokonzultace s rodiči nově nastupujících žáků s Aspergerovým syndromem. 
4x opakovaná podpora žáka s Aspergerovým syndromem. 
2x opakovaná podpora žáka na téma, jak se chovat a zvládat období koronakrize. 

 
Podpora žáků byla probírána 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 Školního poradenského pracoviště s výchovnou 
poradkyní, školní asistentkou, školní 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 2020/2021 řešily 6 případů špatných vztahů mezi žáky, 10 případů, kdy spolužáci ostrakizovali 
ostatní žáky, 5 případů, kdy byl k ubližování zneužit elektronický prostředek. Rizikové sexuální chování 
se projevilo u 2 žáků. V průběhu školního roku se vyskytlo mezi žáky 6 případů užívání tabákových 
výrobků, 3 případy užití konopných látek. 2 případy poruchy příjmu potravy byly řešeny ve spolupráci 
se školním psychologem. Početným projevem rizikového chování bylo již tradičně záškoláctví, které se 
v tomto školním roce projevilo v extrémní výši v souvislosti s dlouhotrvající distanční výukou, mnozí 
žáci byli demotivování dlouhododobou nepřítomností ve škole. Záškoláctví se projevilo u 131 žáků, 
v 17 dalších případech se jednalo o skryté záškoláctví.  
 
Porušení školního řádu v oblasti prevence byla řešena domluvou, pohovorem, ale také udělením 
výchovných opatření. Některé případy byly postoupeny k řešení školnímu psychologovi. Z analýzy dat 
o rizikovém chování žáků vyplývá, že většina přestupků proti pravidlům školního řádu, vychází od žáků 
prvního ročníku napříč obory vzdělání.  
 

Výchovná poradkyně 
V průběhu školního roku bylo na výchovné komise pozváno 9 zákonných zástupců, popř. plnoletých 
žáků, ale reálně se uskutečnilo 8 výchovných komisí (jeden zákonný zástupce se nedostavil), 
v 1 případě škola zahájila správní řízení ve věci podmíněného vyloučení žáka ze školy. 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. Školní rok poznamenala koronakrize a výchovné komise se konaly pouze 
v podobě, jak to dovolovaly pokyny MŠMT. Souvislá neomluvená absence byla řešena Oznámením 
o neomluvené absenci. 
 
Nejčastější důvody svolání výchovných komisí: 

 neomluvená absence, záškoláctví, neplnění úkolů v distanční výuce, 

 užívání konopných látek v průběhu vyučování. 
 
 
 



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 38 zpráv 

(OSPOD 21 zpráv, Policie ČR 9 zpráv, okresní soud 7 zpráv, Probační a mediační služba 1 zpráva). 

Dočasně bylo vyloučeno z vyučovací hodiny a umístěno v místnosti školní asistentky celkem 54 žáků 
(zklidnění žáka, kontaktování rodičů, vedení školy, zápis, projednání s třídním učitelem apod.), kteří 
pracovali a plnili úkoly pod dohledem školní asistentky.  
 
Od zahájení distančního vzdělávání až do června 2021 byly v souvislosti s distančním vzděláváním 
poskytovány krizové intervence žákům telefonicky a elektronicky. Jednalo se o pomoci zejména při 
psychických problémech (úzkost, nejistota), při řešení vztahových problémů a problémů při 
dlouhodobém setrvání v domácím prostředí, při potřebě popovídat si apod., cca 40 žáků.  
 
Na základě seznamů žáků, které zasílali učitelé, průběžně a opakovaně školní asistentka kontaktovala 
žáky, kteří z různých důvodů nepracovali online, zjišťovala důvody, proč se žáci nezapojují do 
distanční výuky. Zjištěné informace předávala konkrétním vyučujícím. Podle potřeby tiskala 
a předávala úkoly a učební materiály žákům, kteří se z různých důvodů nemohli účastnit distanční 
výuky elektronicky. Jejich počty se během roku měnily, v průměru se jednalo o 17 offline žáků. 
 
Ve spolupráci se sociální pedagožkou realizovala podpůrné administrativní a organizační činnosti  
při dodržování vládních nařízení v souvislostí s pandemií COVID-19 (komunikace s pedagogy, 
vyčlenění žáků s projevy onemocnění, měření teploty, umístění žáka v samostatné místnosti, 
komunikace s rodiči, vedení evidence těchto žáků apod.). Pomáhala při řešení problémů spojených 
s připojením se žáků do systému Školy OnLine, administrovala zapůjčení školních tabletů žákům, kteří 
využili podpůrnou nabídku školy. 
 
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, 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). 

Sociální pedagožka 
Činnost sociální pedagožky ve školním roce 2020/2021 byla výrazně ovlivněna probíhající pandemií 
onemocnění covid-19. V on-line prostředí tedy probíhala i základní náplň práce sociální pedagožky, 
a to řešení problematiky žáků ohrožených školním neúspěchem. 
 
Úkoly a činnosti vyplývající z pracovní náplně sociální pedagožky v Šabloně „Podpora kvality 
vzdělávání v SŠSS II“ registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013023 byly modifikovány 
a přizpůsobeny aktuální situaci ve školství. V období distanční výuky byla činnost zaměřena zejména 
na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem. Probíhala spolupráce s žáky, kteří neměli 
potřebné zázemí pro zapojení do on-line výuky. Podpora byla zaměřena na vysvětlení probíraného 
učiva, zadaných úkolů, předání výukových materiálů a individuálních konzultací směřujících ke 
zvýšení vnitřní motivace žáků ke vzdělávání. Nejen s žáky, ale také s rodiči byly řešeny obtíže spojené 
s distanční formou výuky. Škola podpořila žáky (nejen) ze sociálně znevýhodněného prostředí 



zapůjčením potřebné techniky pro on-line výuku. Spolupráce probíhala i s pedagogy, byly řešeny 
zejména situace, kdy se někteří žáci přestali zapojovat do on-line či off-line výuky (synchronní či 
asynchronní výuky). Vedení školy se podařilo pro všechny potřebné žáky zajistit techniku na on-line 
výuku.  
 
Činnost sociální pedagožky v období omezení provozu středních škol a zákazu osobní přítomnosti 
žáků ve školách na vzdělávání od 14. 10. 2020 do 26. 5. 2021 včetně úseků, kdy byla umožněna 
prezenční výuka pouze vybraným skupinám žáků (závěrečné ročníky, odborná praxe). Jedná se 
o období nouzového stavu na území České republiky, období mimořádných opatření Krajské 
hygienické stanice Moravskoslezského kraje a vládních opatření souvisejících s provozem středních 
škol 

 Oslovovala nekontaktní žáky a zákonné zástupce telefonicky a e-mailem, kteří neplnili úkoly 
nebo se nezúčastňovali distanční výuky. Zjišťovala příčiny neplnění školních povinností. 
V době distanční výuky ji kontaktovali pedagogové převážně s žádostí o pomoc při řešení 
neúčasti žáků v distanční výuce, neplnění úkolů a vysoké absence. 

 Podpora off-line žáků v distanční výuce. Po zrušení prezenční výuky a nařízení distanční výuky 
bylo nutné řešit situaci žáků, kteří se z technických důvodů nemohli účastnit on-line výuky. 
Jednalo se buď o žáky, kteří v domácím prostředí neměli přístup k technice, ale byli 
podporováni a motivováni rodiči, nebo žáky, kteří neměli zařízení nebo data, nebo žáky ze 
sociálně znevýhodněného prostředí, kteří se ocitli nejen bez techniky, ale zároveň bez 
podpory či zázemí rodičů. Tito žáci byli evidováni jako off-line žáci v databázi (denně 
aktualizovanou databázi měli k dispozici všichni učitelé). Vyučující zasílali sociální pedagožce 
učivo a úkoly pro žáky, ta materiály vytiskla, uložila na vrátnici, kde si je off-line žáci 
vyzvedávali.  Splněné úkoly pak zpět distribuovala vyučujícím.  

 Zapůjčovala tablety a notebooky off-line žákům pro zajištění distanční formy studia. Již na 
začátku školního roku oslovovala různé neziskové organizace a další subjekty s žádostí 
o případnou pomoc při zapůjčení počítačové techniky pro off-line žáky. Po ukončení distanční 
výuky zajišťovala vrácení zapůjčené techniky.  

 Nabízela pomoc k překonání technických problémů. Off-line žáci, kteří docházeli do školy 
z důvodu přístupu k počítačům, dostali technickou podporu po obnovení přístupových hesel 
přihlášení do systému ŠkolaOnline, e-mailu, Teams, přihlášení do on-line hodin v Teams atd.  

 Zpracovala Žádost o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci 
dotačního programu „Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí 
a mládeže na školní rok 2020/2021“ a její odeslání poskytovali.  

 
Činnost v období bez omezení provozu středních škol (do 13. 10. 2020 a po 26. 5. 2021)   
 

 Zpracování závěrečné zprávy k dotačnímu programu Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje. Ve školním roce 2019/2020 probíhal ve škole celoroční projekt „Bez modřin na těle i na 
duši“. Projekt byl ukončen v srpnu 2020, v září 2020 byl projekt vyhodnocen, byly zpracovány 
finanční podklady, byla provedena kompletace příloh a zpracována závěrečná zpráva 
(evaluace) projektu.  

 Dozor v infekční místnosti nad žáky, kteří byli izolováni z vyučování pro příznaky akutního 
onemocnění, a to do doby převzetí žáka jeho zákonným zástupcem.  

 Poskytování zázemí žákům, kteří se buď ze zdravotních důvodů (bez příznaků akutního 
onemocnění) nebo na pokyn pedagoga (problémové chování ve třídě) neúčastnili společné 
výuky.  

 Podpora dozoru na chodbách o přestávkách, namátkové kontroly šaten a WC.  

 Aktualizace údajů školního poradenského pracoviště – aktualizace konzultačních hodin členů 
školního poradenského pracoviště, příprava informační nástěnky školního poradenského 
pracoviště, evidence záznamů o žácích do tabulky školního poradenského pracoviště.  



 Zpracování nabídky dotačního programu MŠMT pro sociálně znevýhodněné romské žáky 
a pedagogy. MŠMT vyhlásilo výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu 
sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších 
odborných škol na rok 2021. Ve spolupráci s třídními učiteli byli osloveni žáci, se zájemci 
o dotaci byl proveden osobní pohovor, vysvětlen princip dotace a podmínky, za kterých 
mohou dotaci čerpat. V případě, že MŠMT žáky naší školy podpoří, bude realizován nákup 
dotovaných školních pomůcek.  

 Dohled nad samotestováním žáků. Vzhledem k povinnosti testování žáků ve školách 
(vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost 
antigenu viru SARS-CoV-2, který si žák provádí sám) sociální pedagožka dohlížela nad jejich 
samotestováním a vykonávala činnosti související se samoodběrem žáků.  

 Příprava adaptačních kurzů pro školní rok 2021/2022 (zajištění ubytování a stravy, dopravy 
pro adaptační pobyt čtyřletých oborů, pronájem prostor pro žáky tříletých oborů, příprava 
materiálu na adaptační kurzy, evaluační dotazníky, program).  

 
V průběhu školního roku sociální pedagožka pomáhala žákům při řešení problémů v jejich sociálních 
záležitostech (vyřizování sirotčího důchodu, zajišťování bydlení na internátu, vyřizování přídavků na 
dítě, vyřizování dávek státní sociální podpory, bytové problémy, řešení exekuce, zpracování žádosti 
o prodloužení termínu samostatné odborné práce). 
 
V 5 případech pracovala s žáky, kteří byli dočasně vyloučeni z výuky. Na požádání vyučujících 
monitorovala chování žáků v těch třídách, kde docházelo opakovaně k nekázni, vyrušování 
a používání mobilních telefonů ve výuce. Monitoring byl prováděn i na odborné praxi.  

 
Školní kariérová poradkyně 
Kariérovému poradenství byla věnována pozornost i v tomto školním roce, přestože byla pro většinu 
školního roku zakázána přítomnost žáku ve školách kvůli koronavirové nákaze a s ní spojenými 
hygienickými opatřeními. 
 
Žáci posledních ročníků byli seznámeni s obsahem a významem NSZ v rámci distanční výuky, byli 
informováni o příslušných webových stránkách prostřednictvím odkazů, které byly zasílány přes 
výukové kanály v rámci distanční výuky. V průběhu celého školního roku měli tito žáci při výběru 
a přihlašování na vysoké nebo vyšší odborné školy možnost on-line konzultace s kariérovou 
poradkyní. Žákům byly zasílány inzerce na služby vzdělávacích středisek a agentur, které nabízely 
přípravu k přijímacím zkouškám i ke společné části maturitní zkoušky. Stejně jako v loňském školním 
roce, tak i v letošním byla většina žáků, kteří se ke studiu na VŠ hlásila, z oboru Služby cestovního 
ruchu.  
 
V maturitních ročnících proběhly informační online schůzky, na kterých kariérová poradkyně 
předávala informace k možnému dalšímu vzdělávání, včetně nabídky pomoci při vyplňování přihlášek 
na různé typy studia. Taktéž zajistila prezentace různých VOŠ a VŠ, bohužel tentokrát jen 
prostřednictvím elektronické komunikace.  
 
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), nicméně k výjimkám patřila i studentka, která chtěla 
studovat učitelství pro mateřské školy a v budoucnu tak pracovat s malými dětmi.  
 
Nejčastějšími důvody individuálních konzultací žáků se školním kariérovým poradcem v tomto 
školním roce byly problémy v distanční výuce žáků. Mnozí si nedokázali správně organizovat čas, 



často zadané úkoly odkládaly a pak je již nestihly plnit v daných termínech. Někteří zcela ztratili 
motivaci k učení a raději vyhledávali různé brigády, popř. se věnovali svým koníčkům. Řada žáků si 
stěžovala na to, že jim chyběl kontakt s vrstevníky či na nízkou míru ICT kompetencí, která jim bránila 
v plnění úkolů.  
 
I v letošním školním roce byla realizovány přestupy plnoletých žáků na dálkovou formu vzdělávání. 
Některé k tomu vedla zhoršená finanční situace v rodině, neschopnost se přizpůsobit požadavku 
pravidelného připojování se do hodin nebo trpěli zdravotními obtížemi. Pokud to početní stav ve 
třídě dálkařů dovolil a konkrétní žák neporušoval jiná pravidla školního řádu, vedení školy žákovi 
vyšlo vstříc a změnu formy vzdělávání umožnilo.  
 
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 a se 
společností Jekhetane. Pro práci s žáky s odlišným mateřským jazykem jsme využili služby obecně 
prospěšné společnosti META. 
 
TÉMATA PRIMÁRNÍ PREVENCE VE VÝUCE 
Témata primární prevence byla začleněna do vyučovacích hodin všeobecně vzdělávacích i odborných 
předmětů vycházejících ze ŠVP, byla využita při odborné výuce praktickým dovednostem, ale také 
byla uplatňována při mimoškolních aktivitách v průběhu celého školního roku. 
 
V předmětech Občanský základ, Společenskovědní základ, Dějepis, Jazyk český a literatura, Tělesná 
výchova, Komunikace ve službách, Ekonomika, Potraviny a výživa, Dějiny kultury byly nastoleny 
a řešeny otázky, které souvisejí s projevy rizikového chování u dětí a mládeže nejen ve škole. 
Pedagogové se ve vyučovacích hodinách zabývali problematikou dobrých vztahů v kolektivu, 
předcházením konfliktům, případně jejich řešení, učili žáky správně komunikovat. Společně se žáky 
řešili otázky závislostí, šikany, rasismu a diskriminace, agresivity, záškoláctví, vandalismu, 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 2020/2021. 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 podpůrných opatření.  
V průběhu školního roku bylo ve škole evidováno celkem 24 žáků s přiznanými podpůrnými 
opatřeními z důvodu zdravotního postižení a znevýhodnění na základě doporučení ŠPZ. Podpůrná 
opatření v 1. stupni obdrželi 4 žáci, do 2. stupně podpůrných opatření bylo zařazeno 19 žáků, jedna 
žákyně byla zařazena do 3. stupně podpůrných opatření. 2 žákyním byl vypracován Individuální 
vzdělávací plán a 1 žákyni byla 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. 
2021 škola evidovala celkem 37 žáků (z původních 41 žáků ke dni 30. 9. 2020) 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.  
 
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) – realizace podle pokynů MŠMT v době pandemie byla 

omezena; 

 možnost zapojení se do projektové činnosti školy (např. eTwinning), která probíhala on-line; 

 možnost odborných zahraničních stáží (v programu E+ i mimo program), což se dělo 

v letošním školním roce v minimální míře. 

 
Cílem ŠPP bylo všem žákům s potřebou podpůrných opatření pomoci co nejefektivněji, všem 
vyučujícím je k nahlédnutí předkládán aktualizovaný seznam evidovaných žáků a koordinovány 
postupy při jejich vyučování a hodnocení. Byly také průběžně zpracovávány Zprávy SŠ o žákovi, který 
zažádal sám nebo v zastoupení svého zákonného zástupce o vyšetření na některém ze ŠPZ.   
 
O uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky zažádali 2 žáci se SVP, jeden žák o žádal o prodloužení 
časového limitu u závěrečné zkoušky.  
 

PROGRAMY ZAMĚŘENÉ NA PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A DALŠÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY 
 

 Září 2020 - Adaptační aktivity probíhaly ambulantně na hřišti TJ Hrabová pro třídy K1, Č1, 
KČ1A, KČ1B, CU1, HRP1, SCR1. Cílem 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 byla 



stanovena kritéria – včasná diagnostika třídy, rozvoj osobnostních vlastností žáků, vzájemné 
seznámení, zkvalitnění vztahu mezi třídním učitelem a žáky a snížení počtu žáků, kteří 
předčasně ukončí studium. Přípravy a realizace adaptačních aktivit se zúčastnila většina 
pracovníků ŠPP.  

 Září 2020 „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, celkem 14 tříd. 

 Březen 2021 – „Den bezpečného internetu on-line“. Na aktivitě velkou měrou participovala 
Policie ČR, která poskytla edukativní videa o bezpečném chování v kyberprostoru. Aktivita 
byla k dispozici žákům všech 23 tříd denní formy vzdělávání v systému Škola on-line. 

ZÁVĚR 
Děkujeme vedení školy za to, že oceňuje naši práci a podporuje nás v aktivitách, které souvisí 
s činnostmi poradenského pracoviště na škole.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostrava-Hrabůvka, 9. 9. 2021 
 
Zpracovala: Mgr. Hana Strádalová, Mgr. Ilona Černovská, Mgr. Dagmar Majerová, Mgr. Martin 
Pobořil, Mgr. Veronika Bajgarová, Bc. Andrea Lehocká, DiS. 
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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 školního roku 2020/2021 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 365 pro žáky. 

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. 

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

V kabinetech učitelů a v tiskových místnostech na třech patrech školy byly využívány 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 barevnou laserovou tiskárnou a další technikou plnit stanovené úkoly.  

Během školního roku 2020/2021 bylo aktivně všemi vyučujícími, žáky a zaměstnanci školy 
využíváno internetového připojení o rychlosti 100 Mbit/s. 

Školní notebooky, tablety a PC byly aktivně využívány všemi vyučujícími i žáky při distanční výuce. 

 

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 2020/2021 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/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 2020/2021 byly, mimo distanční výuku, 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 

Mimo distanční výuku 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. 

Mimo distanční výuku byla využívána 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 i během distanční výuky ICT koordinátoři aktivně pomáhali všem 
kolegům s prací na školním informačním systému Škola OnLine a při práci s Microsoft 365. 

 Pomoc při efektivním využívání IKT během distanční výuky, ve škole v jejich kabinetech, ve 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. 
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 Probíhalo zavádění využití  IKT ve výuce, což umožnilo účinnější zvládnutí většího objemu výuky 
za kratší čas, jednalo se především o předměty Informatika, předměty zaměřené na cestovní ruch, 
Matematika, Dějepis, 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, k dispozici pro 
všechny pedagogy školy. Šablony byly zhotoveny pomocí programů z balíku MS Office a pomocí 
školního informačního systému Škola OnLine a Microsoft 365. 

 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 365 pro žáky. 

 Zajišťuje aktualizaci uživatelů v systému Microsoft 365 pro žáky. 

 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 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. 

 Den otevřených dveří SŠSS – technické a režisérské  zajištění akce v Microsoft 365. 

 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 uživatelské využívání celé řady programů, např. školního informačního systému Škola 
OnLine, Microsoft 365, programů Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Vision - 
software pro řízení výuky v počítačové učebně atd. A to během výuky i během administrativních 
prací. 

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

Zpracoval: Ing. Marian Vráblik, Mgr. Pavel Viskup 
 
V Ostravě 9. září 2021 

 

http://papu.ssss.cz/esf_sablony/index.htm
http://papu.ssss.cz/esf_sablony/index.htm
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ZPRÁVA O ČINNOSTI KOORDINÁTORA EVVO 

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021  

 
 
 
 
 
 
 

  



 

Koordinátorka EVVO se na naší škole řídila Metodickým pokynem k environmentálnímu 

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

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

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

v České republice. 

V rámci environmentální výchovy, vzdělání a osvěty byly v jednotlivých vyučovacích 

předmětech zohledňovány ekologické aspekty, a to začleňováním do tematických plánů. Tímto jsme 

zajišťovali soustavné a komplexní pojetí EVVO ve výuce. Žáci byli vedeni ke kladnému vztahu 

k životnímu prostředí, vytváření hierarchie životních hodnot, odpovědnosti za své jednání, ohleduplnosti 

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

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

Cíle environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

 uplatňování komplexně pojatého environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v jednotlivých 

vyučovacích předmětech, 

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

a spolupráci v mezilidských vztazích, 

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

stavu životního prostředí v ČR i ve světě,  

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

prostředí, 

 seznamování s problémy životního prostředí z globálního i lokálního hlediska a s možnostmi dosažení 

trvale udržitelného rozvoje, 

 působení na utváření hierarchie životních hodnot a celkového životního stylu,  

 rozvíjení kontaktů školy s organizacemi zaměřenými na zvyšování úrovně komplexní ekologické 

výchovy. 

 Aktivity, které proběhly v průběhu školního roku 

Projekt 72 hodin pro lidi, přírodu a místo, kde žiješ: Do akce, kdy žáci školy čistí okolí školy od 

odpadků, upravují zasazenou zeleň nebo sbírají lesní plody pro Lesní školu Ostravských městských 

lesů, se škola přihlásili již sedmým rokem. Z důvodu přechodu škol na distanční formu výuky se však 

akce nekonala.  

Pokračovala realizace projektu Mladí ladí D-dur z programu Školy pro udržitelný život a to již 

závěrečnou konferencí, která proběhla 30.11. on-line. Konference „Nalaďte se do D-dur“ se účastnilo 

10 žáků třídy CU3. Program byl nabitý příspěvky nejen zapojených škol, ale také prezentacemi 

významných osobností MŽP a OSN. Téma všech příspěvků skloňovalo téma udržitelného rozvoje a to 

na globální úrovni ale i z pohledu ČR.  

V průběhu školního roku žáci a následně zaměstnanci školy v době omezení provozu školy 

pečovali o Bylinkovou zahrádku vytvořenou v roce 2019. Rostliny byly pravidelně zalévány, 

zastříhávány a záhony vypleveleny. S květnovým návratem žáků do školy byla aktualizována 

Ekonástěnka  a dosázeny nové druhy rostlin.  



 

Škola se zapojila do fotografické soutěže ke Dni Země vyhlášené Střediskem volného času 

v Ostravě – Zábřehu. Do akce s názvem Život hmyzu se zapojilo 40 žáků, do soutěže pak byly zaslány 

snímky 25 žáků, kteří splnili podmínky soutěže. Z celkového počtu 123 fotografií, které pořadatelé 

hodnotili z toho 12 ve 3. kategorii se Klára Neuvirtová s názvem snímku Včelka u nás doma umístila na 

3. místě a Terezie Zamišková s názvem snímku Naše včelky umístila na 1. místě. Dále v 2. kategorii se 

z počtu 84 fotografií Johana Pavlicová s názvem snímku Snad dojdu umístila na 3. místě, Matěj 

Mácha s názvem snímku Vosa na 3. místě a Lucie Michalíková s názvem snímku Kudlanka na 2. místě. 

 

                                                 
 

Škola využila spolupráci se společností Sobic, která v době online výuky organizuje webináře 

pro žáky středních i základních škol a informuje účastníky o stavu životního prostředí v regionu. 

Webinářů se účastnily třídy SCR2, SCR3, HRP2 a HRP3. 

Ukliďme svět - byl název celonárodní akce, podle jejíž názvu se žáci školy mohli dobrovolně 

zapojit do stejnojmenného úkolu - tedy nebýt lhostejný ke svému okolí a pomoci s úklidem od odpadků 

v blízkosti svého bydliště. O svých "sběračských úspěších" informovalo v průběhu on-line hodin ZPV 

nebo zasíláním zpráv a mailem během jarních měsíců přes dvacet žáků naší školy, kteří se svými 

kamarády a rodinnými příslušníky přispěli sběrem odpadků k úklidu svého nejbližšího okolí. 

 

                                 
 

I přes nestandartní průběh školního roku měli žáci možnost aktivně se zapojovat do výuky 

Základy přírodních věd, plnit environmentální úkoly např. zjišťovat možnosti nakládání s odpadem 

v místě bydliště, původ potravin ve spíži, výskyt vitamínů v pokrmu nebo evidovat svůj aktivní pohyb 

v distanční výuce apod.  

Koordinátorka EVVO se účastnila „Metodická akce“ na téma Online nástroje pro podporu 

přírodovědných a technických předmětů, seminář Zločin ve škole II, Bezpečnostní politika ICT – pro 

uživatele IS a jazykový kurz angličtiny.  

 

V Ostravě 8. 9. 2021                   Mgr. Ing. Kateřina Salamonová 

        koordinátor EVVO 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 
O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ  

ZA ROK 2020 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



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 

RESORTNÍ IDENTIFIKÁTOR 
PRÁVNICKÉ OSOBY 

600 171 272 

IČ  00577260 

DIČ CZ00577260 

E-MAIL sekretariat@ssss.cz 

ID DATOVÉ SCHRÁNKY gakiu27 

WEBOVÁ STRÁNKA www.ssss.cz 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.                                    
ZA ROK 2020 

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 2020: 

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 10. 1. 2021     
 

mailto:sekretariat@ssss.cz
http://www.ssss.cz/
http://www.ssss.cz/
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Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace 
OID: E10031294 
Mgr. Ivana Matulová 
Krakovská 1095/33 
70030 Ostrava 

 

č.j.: DZS/2021/12187 

          V Praze dne 17. září 2021 

Vážená paní ředitelko,  

v příloze Vám zasíláme:  

Certifikát o udělení Akreditace Erasmus  

v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v Programu Erasmus+  
na programové období 2021-2027. 

Současně Vám zasíláme i Certifikát excelence za vynikající realizaci mobilit. 

S pozdravem 

 

Pavlína Kroužková      
Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava  
Tel.: (+420) 221 850 405  
E-mail: pavlina.krouzkova@dzs.cz 

mailto:pavlina.krouzkova@dzs.cz


 

 

 

Dům zahraniční spolupráce 

Ing. Dana Petrova, ředitelka 

Podpis 

Číslo akreditace:  2020-1-CZ01-KA120-VET-094236 

Udělena organizaci 

Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, 
příspěvková organizace 

Platnost: 1. 3. 2021 – 31. 12. 2027 

Akreditace Erasmus  
v oblasti odborného vzdělávání a přípravy 

Mění životy, otevírá obzory. 

EVROPSKÁ UNIE 

Razítko 

 

 



 

 

 Číslo akreditace: 2020-1-CZ01-KA120-VET-094236  

Střední škola společného stravování, 
Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace 

Dům zahraniční spolupráce 

Ing. Dana Petrova, ředitelka 

 

EVROPSKÁ UNIE 

je oceněna za vynikající realizaci mobilit v rámci 

Akreditace Erasmus v oblasti odborného vzdělávání a přípravy 

Platnost: 1. 3. 2021 – 31. 12. 2027 

Podpis Razítko 

 

Mění životy, otevírá obzory. 

 

CERTIFIKÁT EXCELENCE 



PŘÍLOHA 19 

TISKOVÉ ZPRÁVY A ŠKOLA V MÉDIÍCH  

 

DOBRÉ RÁNO S NAŠIMI CUKRÁŘI 
https://www.ssss.cz/aktuality/dobre-rano-s-nasimi-cukrari/ 

8. 10. 2020 

Cukrářky 2. ročníku Eva Bezdíčková a Kristýna Malá ve středu 7. 10. 2020 reprezentovaly naši školu a 

své cukrářské umění v pořadu ČT Dobré ráno. Pod dohledem učitelky odborného výcviku Šárky 

Hlaváčové nejen odpovídaly na otázky moderátorů, ale i upekly a naplnily věnečky, ovocné košíčky, 

ořechovou roládu, dort Harlekýn, představily restaurační moučníky tiramisu a créme brulée. 

ČT Dobré ráno 1. vstup 

ČT Dobré ráno 2. vstup 

ČT Dobré ráno 3. vstup 

ČT Dobré ráno 4. vstup 

 

 

 

 

JE LIBO DOUŠEK VÍNA? 
https://www.ssss.cz/aktuality/je-libo-dousek-vina/ 

8. 10. 2020 

Žáci 4. ročníku oboru Hotelový a restaurační provoz pod dohledem svých učitelů odborného výcviku 

absolvovali projektový den „Nápojová gastronomie – sommelier“. 

V moderně vybaveném školním Gastrocentru je také přivítal odborník z praxe Mgr. Alexandr Burda, 

který přítomné seznámil s problematikou pěstování vinné révy, s jejím zpracováním i skladováním, 

prezentací a s prodejem v intencích práce sommeliéra. Žáci si prohloubili dovednosti v servisu vín, a to 

včetně sabráže. 

Prezentované nápoje:  

Sedlecká vína Tramín červený, trať Nad Nesytem, Pálava, viniční trať SONBERK, vinařská obec Popice, 

podoblast Mikulovská, vinařská oblast Morava, Chardonnay, Riesling, Sauvignon, vinařská podoblast 

Velkopavlovická, vinařská obec Velké Němčice, vinařství PROQIN, Svatovavřinecké rosé, pozdní sběr – 

suché 2018, vinařství Válka (Biovíno 2019) 

Připravované pokrmy: 

Sušená panenka, salát z bylinkových výhonků, wasabi espuma 

Kachní kroketa, dýňové a mrkvové pyré, teriaki omáčka 

Hruška, tvaroh, glazované ořechy, maková drobenka, gel z černého čaje 

 

 

 

 

https://www.ssss.cz/aktuality/dobre-rano-s-nasimi-cukrari/
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/420236100071098/obsah/793528-klasicke-zakusky-soutez
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/420236100071098/obsah/793534-klasicke-zakusky-soutez
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/420236100071098/obsah/793541-klasicke-zakusky-soutez
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/420236100071098/obsah/793554-klasicke-zakusky
https://www.ssss.cz/aktuality/je-libo-dousek-vina/


ZDRAVÁ SVAČINKA 
https://www.ssss.cz/aktuality/zdrava-svacinka/ 

16. 10. 2020 

SVAČINKU ZDRAVĚ ZVLÁDNU SÁM HRAVĚ 

Žáci základní školy Ivana Sekaniny se přesvědčili, že připravit si chutný a zdravý pokrm není žádná věda. 

Pomáhali jim v tom pedagogové a žáci Střední školy společného stravování v Ostravě-Hrabůvce. 

9. října 2020 se v Gastrocentru Střední školy společného stravování Ostrava-Hrabůvka konal 

interaktivní vzdělávací program, realizovaný v rámci projektu Svačinku zdravě zvládnu sám hravě, jehož 

hlavním cílem je podpora výchovy ke zdravému životnímu stylu. Projekt je financován z dotace 

Statutárního města Ostrava a jeho realizátorem je Střední škola společného stravování Ostrava-

Hrabůvka. 

Účastníci se pod vedením zkušených lektorek nejprve dozvěděli něco více o tom, jak se zdravě 

stravovat a následně si oblékli zástěry a vyzkoušeli si sami přípravu jednoduchých pokrmů. Pod 

dohledem žáků oboru Kuchař zvládli hravě všechny nástrahy moderního gastronomického pracoviště 

a připravené pokrmy všem chutnaly. V závěru rušného dopoledne každý účastník obdržel osvědčení o 

absolvování workshopu a domů si odnesl minikuchařku a lahev s difuzérem pro přípravu zdravých 

nápojů. Cesta ke zdravému životnímu stylu je tedy otevřená… 

 

VÁNOČNÍ MENU 
https://www.ssss.cz/aktuality/vanocni-menu/ 

12. 12. 2020 

Uvařte si netradiční vánoční menu podle našeho učitele a žáka: 

Tučná kachní játra na vánočce, želé ze svařeného vína 

Příprava předkrmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ssss.cz/aktuality/zdrava-svacinka/
https://www.ssss.cz/aktuality/vanocni-menu/
https://youtu.be/vqzKOSsDWGY


Smažený pstruh v tempeře, bramborový salát 

Příprava hlavního chodu 1 

Příprava hlavního chodu 2 

Perníkový krém, hruškové pyré, citrónové pusinky, oplatka 

Příprava dezertu 

 

 

 

ACH… TA VŮNĚ! 
https://www.ssss.cz/aktuality/ach-ta-vune/ 

18. 12. 2020 

V rámci odborného výcviku žáků 2. ročníku oboru Cukrář se 16. 12. 2020 uskutečnila soutěž O pletení 

nejkrásnější vánočky. Soutěže se zúčastnilo 13 žáků, kteří z hotového kynutého těsta zvoleným stylem 

pletení, svým umem a zručností vyhotovili vánočku. Školou se tak opět linula krásná vůně Vánoc a 

čerstvě upečených vánoček. „Nejkrásnější“ vánočku upletla Zita Zelinová, na 2. místě se umístila Nikola 

Václavíková a 3. místo získala Kristýna Malá. 

 

 

 

 

 

 

ON-LINE GASTRONOMICKÁ SOUTĚŽ 
https://www.ssss.cz/aktuality/on-line-gastronomicka-soutez/ 

19. 12. 2021 

Během listopadu až prosince 2020 se konal 1. ročník on-line gastronomické soutěže „Pečeme s radostí 

a sami“ pro žáky oboru Cukrář a „Teď vařím já, aneb natoč to“ pro obor Kuchař – číšník a Hotelový a 

restaurační provoz. V soutěži složené z části teoretické a praktické, byly úkoly rozděleny dle ročníku. 

1. místo Cukrář 

2. místo Cukrář 

3. místo Cukrář 

1. místo Kuchař     

2. místo Kuchař 

 

 

 

 

https://youtu.be/0KMr9JqaBOU
https://youtu.be/dsUX1VLLgtk
https://youtu.be/fVsAUwL3-Rs
https://www.ssss.cz/aktuality/ach-ta-vune/
https://www.ssss.cz/aktuality/on-line-gastronomicka-soutez/
https://youtu.be/85LqIYXGJLU
https://youtu.be/1JKwySNbfWM
https://youtu.be/7ZvUr43K2oI
https://youtu.be/gedeOdghmDY
https://youtu.be/AstM574D9bM


POPRVÉ, ALE NE NAPOSLEDY 
https://www.ssss.cz/aktuality/poprve-ale-ne-naposledy/ 

21. 12. 2021 

V adventní čas si žáci 3. ročníku oboru Služby cestovního ruchu poprvé vyzkoušeli role průvodců. Po 

pečlivé přípravě a za doprovodu vyučující předmětu Průvodcovské služby Mgr. Schwarzové se této role 

zhostili na výbornou. Svým odborným výkladem mnohdy přilákali pozornost kolemjdoucích, kteří si 

rádi vyslechli zajímavosti o Ostravě, o její historii i současnosti. Jejich cesta vedla od Prokešova náměstí, 

přes Husův sad směrem ke Katedrále Božského Spasitele, skrz Masarykovo náměstí, zastavili se u 

Ostravského muzea a zamířili přes Černou louku a Národní divadlo moravskoslezské k nákupnímu 

centru Karolína. Své putování zakončili u Domu umění. 

 

CO-VID-Í ŽÁCI 

https://www.ssss.cz/aktuality/co-vid-i-zaci/ 

4. 3. 2021 

Praktická výuka běží. Žáci využívají individuální konzultace. Dobrým jídlem proti kovidu! 
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ZE ŽIVOTA HMYZU 
https://www.ssss.cz/aktuality/ze-zivota-hmyzu/ 

26. 4. 2021 

Středisko volného času v Ostravě-Zábřehu zorganizovalo v měsíci dubnu FOTO SOUTĚŽ ke DNI ZEMĚ 

2021 s tématem ZE ŽIVOTA HMYZU. Do soutěže se zapojilo necelých 40 žáků naší školy ve 3 kategoriích. 

Vyhodnocení 123 fotografií proběhlo 22. 4. 2021. Veřejnost bude mít možnost zhlédnout ty nejlepší už 

v květnu v Nákupním centru Géčko. Bližší informace k výstavě budou zveřejněny v prvním týdnu v 

květnu na webových stránkách www.svczabreh.cz. Všem zapojeným žákům děkujeme a výhercům 

gratlujeme. 

PRAKTICKÁ VÝUKA NA SŠSS V PLNÉM PROUDU 
https://www.ssss.cz/aktuality/prakticka-vyuka-na-ssss-v-plnem-proudu/ 

12. 5. 2021 

Žáci HRP1 v reportáži TV Polar: https://youtu.be/YOfhCTBWShw  
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HURÁ DO ŽIVOTA! 
https://www.ssss.cz/aktuality/hura-do-zivota/ 

11. 6. 2021 

V červnu proběhly praktické závěrečné zkoušky třetích ročníků. Ještě žáky čeká ústní zkouška, a pak: 

Hurá do života! 

 

 

 

 

 

 

ZAŠLÁPNI COVID A BUĎ ZDRAVÝ 

https://www.ssss.cz/sportovni-aktivity/zaslapni-covid-a-bud-zdravy/ 

13. 6. 2021  

Od 22. 3. do 2. 4. 2021 proběhla na naší škole pod záštitou kabinetu TV výzva k zvýšení pohybové 

aktivity žáků. Se sloganem – Zašlápni covid a buď zdravý – většina žáků ze všech tříd vyrazila podle 

chuti, nálady a aktuální zdravotní kondice na venkovní aktivitu. Zapisovali si denně dobu strávenou 

chůzí nebo během. Výsledky všech žáků ve třídě byly sečteny a zařazeny do školní soutěže o 

nejaktivnější třídu. 

Od 12. 4. do 23. 4. 2021 je vyhlášena nová výzva TV – Porazíme covid a budeme zdraví! – a soutěž mezi 

třídami v počtu dřepů. 

„Kdo nedělá dřepy, není in“ 

Od pondělí 12. 4. 2021 do pátku 23. 4. 2021 proběhla druhá výzva tělocvikářů ze SŠSS Krakovská určená 

všem žákům školy „Porazíme covid a budeme zdraví“. Náplní výzvy bylo kdykoli během dne udělat co 

nejvíce dřepů. Denní výkony za celé období žáci sečetli a celkový počet dřepů poslali svému učiteli přes 

aplikaci Škola OnLine. Výsledky všech žáků ve třídě byly spočteny a zařazeny do školní soutěže o 

nejaktivnější třídu. 

Od 3. 5. 2021 do 30. 5. 2021 byla kabinetem TV vyhlášena pro všechny žáky naší školy již 3. výzva pod 

jízdy na kole nebo kolečkových bruslích, turistiky aj. Výzvy proběhly během druhého pololetí 

2020/2021 a měly rozpohybovat žáky naší školy, případně jejich rodinné příslušníky, snížit riziko 

obezity, zlepšit náladu, omezit sezení u počítače a motivovat žáky k fyzickým aktivitám.heslem „Denní 

dávka pohybu-zdravě proti covidu“. Cílem bylo zapojit žáky do jakékoli aktivity – chůze,  
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SOUTĚŽÍME ON-LINE 
https://www.ssss.cz/aktuality/soutezime-on-line/ 

21. 6. 2021 

SŠ obchodní v Českých Budějovicích ve dnech 16. a 17. 6. 2021 pořádala již 11. ročník mezinárodní 

soutěže „Vítejte u nás“. Letošní on-line soutěže se zúčastnila tradičně i dvojice z naší školy – Ondřej 

Kubrický a Karolína Mitrengová z 1. ročníku oboru Služeb cestovního ruchu. V konkurenci 14 družstev, 

většinou zástupců z 3. ročníku, se Ondra s Karolínou umístili na výtečném 6. místě. Připravili si 

prezentaci na téma „Po kraji, v němž voda zanechala svoje stopy“, v níž porotě i ostatním soutěžícím 

představili Beskydy, zánik železniční tratě Ostravice – Bílá, přemístění obce Staré Hamry, historii stavby 

vodního díla Šance, i trasu výletu do centra Masarykova údolí. 

 

 

ODBORNÉ EXKURZE NA ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU 
https://www.ssss.cz/aktuality/odborne-exkurze-na-zaver-skolniho-roku/ 

30. 6. 2021 Luhačovice – výroba lázeňských oplatků 

Vyrazili jsme již brzo ráno vlakem do Luhačovic, 

kde jsme nejdříve navštívili snad všechny 

prameny a někteří z nás ochutnali vyhlášené 

léčivé prameny. Poté jsme zamířili do výrobny 

lázeňských oplatků, ve které jsme viděli jejich celý 

náročný proces výroby. Dokonce jsme dostali 

nějaké i na cestu domů. Nakonec jsme dostali 

rozchod a zašli si do místních podniků na dobré 

jídlo. Část z nás zamířila i k nedaleké přehradě, 

kde jsme si smočili nohy. Při cestě zpět šlo vidět, 

že jsme si všichni výlet užili a byli z výletu 

příjemně unaveni.   
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Káva jako street food fenomén 

Sešli jsme se opět uprostřed náměstí u pojízdného stánku s kávou, kde nás 

pan majitel dal kávu a kousek dobrého koláče. Ne každému ta káva sedla, 

protože to nebyla až tak častá a oblíbená odrůda. Mezi tím nám začal 

majitel povídat o jeho začátcích, špatných investicích, při tom nám dával 

rady do života, když bychom chtěli začít také podnikat. V průběhu povídání 

zazněly různé zajímavé dotazy, na které jsme hned dostali odpověď. 

Povídání bylo velice příjemné a poučné. Nakonec jsme se rozloučili a vydali 

se domů.  

 

Pepe bakery & coffee 

Poutavé povídání majitele 

Pepeho o trnité cestě k 

úspěšnému podnikání 

 

 

 

TELEMOST TV POLAR 

Telemost TV Polar 
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