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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 

1.1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

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

povoleným počtem 850 stravovaných (IZO 110 551 338).  

Střední škola byla založena v roce 1956 a po celou dobu své existence vychovává budoucí odborníky z 

oblasti gastronomie a gastronomických služeb. V současné době 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. 

Školní vzdělávací programy školy reflektují nejnovější poznatky z jednotlivých oborů, vyučující žákům 

zprostředkovávají přenos aktuálních trendů v gastronomii i službách. Velký důraz je kladen aktivní 

spolupráci s firmami (gastronomické provozovny, hotely, cestovní kanceláře a agentury), v nichž je 

realizováno praktické vyučování. Většina žáků tak absolvuje odborný výcvik nebo odbornou praxi v 

reálném pracovním prostředí v Ostravě a okolí. Škola rovněž dlouhodobě vyvíjí aktivity, které jí 

umožňují každoročně zprostředkovat pracovní zkušenosti v zahraničí poměrně vysokému počtu 

zájemců z řad žáků školy. 

Od června 2021, kdy byla škole rozšířena Zřizovací listina o nový okruh hlavní činnosti (zabezpečování 

závodního stravování, případně stravování v sídle zřizovatele), provozuje bufet a jídelnu pro 

zaměstnance a návštěvníky v budově KÚ MSK.    

Sídlo organizace je umístěno v rozsáhlém areálu, jehož součástí jsou také venkovní sportoviště. Budova 

školy je členitá. Jsou zde vyhrazeny prostory pro výuku všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů. 

Výuka probíhá v učebnách, jejichž vybavení umožňuje poskytování vzdělávacích služeb na vysoké 

úrovni. Škola průběžně doplňuje materiálně technické vybavení s cílem zajistit inspirující prostředí a  

kvalitní a efektivní výuku.  

mailto:sekretariat@ssss.cz
http://www.ssss.cz/
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V objektu školy dále sídlí Domov mládeže, jehož zřizovatelem je rovněž Moravskoslezský kraj a několik 

soukromých firem. 

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.  

Ve školním roce 2021/2022 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 (jmenován zřizovatelem). 

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

středním, vyšším odporném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a schváleným jednacím 

řádem. 

Ve školním roce 2021/2022 se členové školské rady sešli na třech zasedáních. Předmětem jednání byly 

informace o naplňování cílů školních vzdělávacích programů školy, o výsledcích vzdělávání, výsledcích 

hospodaření, vizích a plánech školy v následujícím období či aktivitách školy ke zkvalitnění 

poskytovaného vzdělávání. Členové školské rady rovněž projednávali a schvalovali zprávy o činnosti 

školy a výroční zprávy a schvalovali změny ve školním řádu. V srpnu 2022 skončilo funkční období 

členky školské rady paní Jarmily Pavlíkové, a proto v září 2022 proběhly doplňkové volby. 
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POČTY ŽÁKŮ PODLE SKUPIN OBORŮ 

Obory vzdělání s výučním listem Obory vzdělání s maturitním vysvědčením Nástavba

Graf 1 

2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ                                                                                                           
(§ 7 odst. 1 b) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb.) 

Škola nabízí možnost vzdělávání v oborech uvedených v tabulce 2. 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 
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65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK 
RVP č. j. 12 698/2007-23 
ze dne 28. 6. 2007 

Kuchař 

3 roky 
Střední vzdělání 
s výučním listem 

Číšník 

Kuchař-číšník 

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

Cukrář 

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

Hotelový a 
restaurační provoz 

4 roky 
Střední vzdělání 

s maturitní zkouškou 

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

Služby cestovního 
ruchu 

4 roky 
Střední vzdělání 

s maturitní zkouškou 

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

Management v 
gastronomii 

2 roky Nástavbové studium 

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 2 
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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 2021/2022 byl pátým rokem pilotáže, což znamená, již třetí třída dospěla k závěrečné 

zkoušce a druhá třída k maturitě. Zároveň to bylo poprvé, co závěrečná zkouška probíhala v plném 

rozsahu, protože v letech 2020 a 2021 ji žáci v rámci pilotáže konali až v září následujícího školního roku 

a v upravené podobě.       

V řádném termínu se mohlo závěrečné zkoušky zúčastnit 22 žáků, jeden se však omluvil pro nemoc. Při 

závěrečné zkoušce většina žáků prokázala velmi dobrou připravenost – z celkového počtu 21 žáků 

dosáhlo 6 celkového prospěchu prospěl s vyznamenáním a pouze 1 žák neprospěl. Oba žáci, kteří 

zkoušku nesložili na jaře, získali výuční list v září 2022.   

Z grafu 2 na straně 7 je patrné snížení procenta žáků, kteří prospěli s vyznamenáním. Tato skutečnost 

je však nepochybně ovlivněna tím, že v předchozích dvou školních rocích závěrečná zkouška probíhala 

z rozhodnutí MŠMT ve zjednodušené podobě. 

Výsledky závěrečné zkoušky nicméně 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 3). 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, Tělesná výchova 

CIZÍCH JAZYKŮ 
Anglický jazyk, Německý jazyk, Seminář z cizího 
jazyka 

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, 
Seminář z průvodcovských služeb, 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 3 

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 tabulka 2 na straně 5) a byly při ní 

dodržovány relevantní právní normy. 

3.2 ZABEZPEČENÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ 

3.2.1 Odborný výcvik 

Odborný výcvik probíhal na pracovištích fyzických nebo právnických osob na základě uzavřených smluv 

o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování (tabulka 4). 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 v souladu se školními vzdělávacími 

programy jednotlivých oborů podíleli zejména na přípravných pracech 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 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  J&T Banka Kavárna Elektra 

Městská nemocnice Ostrava, 
oddělení léčebné výživy a stravování 

Loft restaurant Sanatoria Klimkovice 

Clarion Congress Hotel Ostrava Restaurace u Helbicha Zpátky do pohádky 

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 

Závodní stravování KÚ MSK  

Tabulka 4 
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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. Ve školním roce 2021/2022 doznívaly následky uzavření 

gastronomických provozoven v předešlých dvou školních rocích v souvislosti s krizovými opatřeními 

vlády ČR k řešení koronavirové pandemie, kdy nebylo možno dodržet naplánované rozsahy odborné 

praxe. 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. Forma a zaměření odborné praxe jsou zřejmé z tabulky 5. 

Tabulka 5 

3.3 POČTY ŽÁKŮ VE TŘÍDÁCH A OBORECH 

V tabulkách 6 a 7 jsou vedeny počty žáků v jednotlivých třídách dle stavu k 30. 9. 2021. Stoupající počet 

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

oborech.  Vývoj počtu žáků dle jednotlivých ŠVP zachycuje graf 3 na straně 11.  

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 93 4 79 4 --- --- 290 12 

29-54-H/01 
CUKRÁŘ 

28 1 26 1 30 1 --- --- 84 3 

65-41-L/01 
GASTRONOMIE 

25 1 22 1 22 1 25 1 94 4 

65-41-L/51 
GASTRONOMIE 

25 1 10 1 --- --- --- --- 35 2 

65-42-M/02 
CESTOVNÍ RUCH 

29 1 30 1 29 1 27 1 115 4 

CELKEM 225 8 181 8 160 7 52 2 618 25 

Tabulka 6 

Dálková forma vzdělávání 

OBOR VZDĚLÁNÍ 
1. ROČNÍK 2. ROČNÍK 3. ROČNÍK 

ŽÁKŮ TŘÍD 
žáků tříd žáků tříd žáků tříd 

65-51-H/01 
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK 

30 1 20 1 26 1 76 3 

65-41-L/51 
GASTRONOMIE 

25 1 13 1 4 1 42 3 

CELKEM 55 2 33 2 30 2 118 6 

Tabulka 7 

OBOR ROČNÍK PRŮBĚŽNÁ ODBORNÁ PRAXE SOUVISLÁ ODBORNÁ PRAXE 

65-41-L/51 
Gastronomie 

1. 1 týden (akce školy) 1 týden (hotelový provoz) 

65-41-L/01 
Gastronomie 

1. 1 týden (akce školy) 1 týden (hotelový provoz) 

2. 2 týdny (akce školy) 2 týdny (hotelový provoz) 

3. --- 2 týdny (hotelový /restaurační provoz) 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

2. --- 2 týdny (cestovní ruch) 

3. 2 týdny (cestovní ruch) 2 týdny (hotelový provoz) 

4. --- 2 týdny (cestovní ruch) 
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Z grafu 4 na straně 11 je patrné, že předčasné odchody v době před příchodem pandemie začaly 

vykazovat klesající tendenci. Prudký pokles předčasných odchodů v průběhu školních roků 2019/2020 

a 2020/2021 byl způsoben změněnými podmínkami pro vzdělávání v době pandemie (distanční výuka, 

zohledňování při hodnocení apod.). Ve školním roce 2021/2022 počet předčasných odchodů vzrostl  

oproti předchozím rokům významně, toto však neplatí pro srovnání s posledním rokem před pandemií. 

Z tohoto pohledu jsme zaznamenali nárůst pouze u ŠVP Kuchař-číšník. Předčasné odchody ve 

sledovaném školním roce byly odlišné zejména nárůstem odchodů žáků vyšších ročníků, z nichž mnozí 

si v průběhu pandemie našli práci a nedokázali ji skloubit se školní docházkou. 
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4 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY                                                                             
(§ 7 odst. 1 c) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb.) 

Z personálního hlediska došlo ve školním roce 2021/2022 ke změnám v řadách pedagogických i 

nepedagogických pracovníků. Vesměs to byly předpokládané změny. 

Na úsek teoretického vyučování byly přijaty 2 pedagožky na místa uvolněná po zástupech 

z předchozího školního roku.  

Z důvodu ukončení realizace projektu Podpora kvality vzdělávání v SŠSS II byl ukončen bez náhrady 

pracovní poměr se školní asistentkou. Od září nastoupil nový pracovník na pozici správce budov 

(pracovní místo se uvolnilo odchodem stávajícího pracovníka do starobního důchodu), na dlouhodobý 

zástup za pracovní neschopnost byl přijat pracovník na pozici údržbář a dále byl o jednu osobu na ½ 

úvazku byl rozšířen tým pracovníků závodního stravování na KÚ MSK.    

V tabulce 8 je zachycen počet pracovníků školy dle jednotlivých úseků na počátku školního roku 

2021/2022 a v tabulce 9 na straně 14 jsou uvedeny informace o plnění kvalifikačních požadavků a 

průměrném věku pracovníků školy. Informace o počtech pracovníků školy jsou uvedeny ve fyzických 

osobách. Plat školního psychologa byl hrazen z účelově vázaných prostředků MSK. Vývoj počtu 

pracovníků školy v posledních pěti školních rocích zachycuje graf 5 na straně 14. Ve skupině 

pracovníků, která je označena jako „ostatní pracovníci“ jsou zahrnuti školní psycholog, školní asistentka 

a sociální pracovnice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabulka 8 

 

Z tabulky 9 na straně 14 je patrné, že se daří získávat zaměstnance s potřebnou kvalifikací pro danou 

pracovní pozici. Co se škole dlouhodobě nedaří, je snížení průměrného věku pedagogického sboru a to 

zejména na úseku teoretického vyučování. U zájemců o pozice na úseku praktického vyučování většina 

uchazečů nemá potřebnou kvalifikaci a škola je proto nucena, s ohledem na platnou legislativu, je 

odmítat. 
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Tabulka 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 2021. 

KATEGORIE PRACOVNÍKŮ POČET 
PLNĚNÍ ODBORNÉ 

KVALIFIKACE 
PRŮMĚRNÝ VĚK 

UČITELÉ TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ 36 100% 51 

UČITELÉ ODBORNÉHO VÝCVIKU 21 100% 48 

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG 1 100% 50 

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE 1 100% 48 

ZAMĚSTNANCI ŠKOLNÍ JÍDELNY 9 100% 50 

EKONOMIČTÍ A SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI 22 100% 51 

ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ A BUFET KÚ MSK 7 100% 45 



15 
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5 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022                                                                      
(§ 7 odst. 1 d) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb.) 

Přijímací řízení pro školní rok 2022/23 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, 

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 pozdějších 

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

s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a sdělením MŠMT č. j. 

MSMT-22753/2021-1, kterým byly stanoveny termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním 

roce 2021/2022. 

Ředitelka školy stanovila a zveřejnila pro jednotlivá kola přijímacího řízení jednotná kritéria přijímání 

do oborů vzdělání a formy vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění a další podrobnosti organizace 

přijímacího řízení včetně maximálních počtů přijímaných uchazečů (tabulka 10). V souvislosti s 

dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního 

roku 2019/2020 nebylo součástí kritérií přijímacího řízení hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí 

školního roku 2019/2020. 

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 10 

První a druhý řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky pro obory vzdělání s maturitní zkouškou 

a nástavbové studium byl stanoven na 12. a 13. dubna 2022, první a druhý náhradní termín byl 

stanoven na 10. a 11. května 2022. První kolo přijímacího řízení pro obory vzdělání s výučním listem 

bylo stanoveno na 22. 4. 2022. Termíny dalších kol přijímacího řízení jsou uvedeny v tabulce 11. 

FORMA OBOR ŠVP 
TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ V ROCE 2022 

1. kolo 2. kolo 3. kolo 

D
EN

N
Í 

65-51-H/01 
Kuchař-číšník 

Kuchař 22. 4. 2022 9. 6. 2022 --- 

Číšník 22. 4. 2022 9. 6. 2022 --- 

Kuchař-číšník 22. 4. 2022 9. 6. 2022 
11. 8. 
2022 

29-54-H/01  Cukrář 22. 4. 2022 --- --- 

65-41-L/01 
Gastronomie  

Hotelový a restaurační provoz 12. 4. 2022 9. 6. 2022 --- 

65-42-M/01 
Cestovní ruch 

Služby cestovního ruchu 12. 4. 2022 --- --- 



17 
 

65-41-L/51 
Gastronomie  

Management v gastronomii 12. 4. 2022 9. 6. 2022 --- 

D
Á

LK
O

V
Á

 65-51-H/01 
Kuchař-číšník 

Kuchař 22. 4. 2022 18. 8. 2022 --- 

Číšník 22. 4. 2022 18. 8. 2022 --- 

65-41-L/51 
Gastronomie 

Management v gastronomii 12. 4. 2022 18. 8. 2022 --- 

Tabulka 11 

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

L/51 Gastronomie (denní i dálková forma) byli v 1. kole přijímacího řízení hodnoceni podle výsledků 

jednotné přijímací zkoušky, hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání a dalších skutečností, 

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

Uchazeči o vzdělávání 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. 

Počty přihlášených a přijatých uchazečů a odevzdaných zápisových lístků jsou v tabulkách 12 a 13 

uvedeny souhrnně za všechna kola přijímacího řízení (dle stavu k 31. 8. 2022). 

Denní forma 

OBOR VZDĚLÁNÍ 
POČTY 

PŘIHLÁŠENÝCH 
POČTY PŘIJATÝCH 

(VČETNĚ 
REVOKACÍ) 

POČTY ODEVZDANÝCH 
ZÁPISOVÝCH LÍSTKŮ                   

K 31. 8. 2022 

29-54-H/01 CUKRÁŘ  58 38 27 

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

48 41 25 

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

52 38 26 

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

88 85 56 

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

59 37 30 

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

38 54 23 

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

31 28 neodevzdávají se 

CELKEM 374 321 187 
Tabulka 12 

Dálková forma 

OBOR VZDĚLÁNÍ POČTY PŘIHLÁŠENÝCH 
POČTY PŘIJATÝCH 

(VČETNĚ REVOKACÍ) 

65-51-H/01 KUCHAŘ – ČÍŠNÍK, ŠVP ČÍŠNÍK 10 10 

65-51-H/01 KUCHAŘ – ČÍŠNÍK, ŠVP KUCHAŘ 8 8 

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

15 11 

CELKEM 33 29 
Tabulka 13 

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

o opakování ročníku a přestupy z jiných škol. 
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Graf 7 

Naplánované počty přijímaných uchazečů (tabulka 12 na straně 17) 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., v případě ŠVP Kuchař-číšník oboru 65-51-H/01 Kuchař-číšník i 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 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. V průběhu 

prázdninových měsíců došlo ještě k snížení počtu odevzdaných zápisových lístků, které si přijatí 

uchazeči odebrali z důvodu přijetí na jinou školu na základě odvolání. Další kola přijímacího řízení však 

již škola nevyhlašovala. 

Z grafu 6 je zřejmé, že poklesl počet přihlášených uchazečů do některých oborů vzdělání. Tato 

skutečnost je však mimo jiné způsobena tím, že se daří plánované počty žáků v jednotlivých oborech 

naplnit již v 1. nebo 2. kole přijímacího řízení, zatímco např. v roce 2018  bylo nutno u 7 oborů vypsat i 

3. kolo. Pozitivní je skutečnost, že se zvyšuje počet uchazečů, kteří odevzdají zápisový lístek v 1. kole, 

protože to jsou motivovaní žáci se zájmem o obor. Vývoj počtu odevzdaných zápisových lístků dle stavu 

k 31. 8. 2022 dokresluje graf 7. 
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6 VYHODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ                                     
(§ 7 odst. 1 e) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb.) 

Škola má zpracovaných celkem 10 školních vzdělávacích programů (ŠVP), které vycházejí z rámcových 

vzdělávacích programů (RVP) pro obory vzdělání 65-51-H/01 Kuchař-číšník, 29-54-H/01 Cukrář, 65-51-

H/01 Gastronomie, 65-42-M/02 Cestovní ruch a 65-51-H/51 Gastronomie. Do jednotlivých školních 

vzdělávacích programů jsou promítnuty obecné cíle středního odborného vzdělávání v daných 

oborech, očekávané kompetence absolventa a výukové cíle příslušných RVP. 

RVP 65-51-H/01 Kuchař-číšník je rozpracován do celkem 3 ŠVP pro denní formu vzdělávání (Kuchař, 

Číšník, Kuchař-číšník) a 2 ŠVP pro dálkovou formu vzdělávání. Vzdělávání ve všech 5 ŠVP směřuje 

k tomu, aby absolvent nalezl uplatnění při výkonu povolání Kuchař, číšník, popřípadě Kuchař-číšník a 

to v pozici zaměstnance v gastronomickém zařízení nebo, po získání praxe, jako osoba podnikající 

v oblasti gastronomie. 

RVP 29-54-H/01 Cukrář je rozpracován do ŠVP Cukrář. Vzdělávání v tomto oboru vzdělání směřuje 

k tomu, aby se absolvent uplatnil při výkonu povolání cukrář v pozici zaměstnance ve výrobnách 

cukrářských výrobků, hotelových cukrárnách a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem 

cukrářských výrobků, případně jako osoba podnikající v této oblasti. 

RVP 65-51-H/01 Gastronomie je rozpracován do ŠVP Hotelový a restaurační provoz. Vzdělávání 

v tomto oboru vzdělání směřuje k tomu, aby se absolvent uplatnil na pozicích managementu 

hotelových a restauračních provozoven, organizační pracovník v lázeňských zařízeních, popř. pracovník 

recepce. Uplatnit se může rovněž v pozicích kuchař nebo číšník včetně specializací. Bude připraven 

vykonávat dané odborné činnosti v roli zaměstnance i podnikatele.  

RVP 65-42-M/02 Cestovní ruch je rozpracován do ŠVP Služby cestovního ruchu a   směřuje k tomu, aby 

se absolvent uplatil v komplexu služeb cestovního ruchu, vykonával činnosti obchodně 

podnikatelského charakteru, provozního v nižších a středních článcích struktury řízení ve všech 

organizačně právních formách podnikání v cestovním ruchu. Zároveň bude připraven na podnikání 

v oblasti poskytování ubytovacích a rekreačních služeb. 

RVP 65-51-H/51 Gastronomie je rozpracován do ŠVP Management v gastronomii. Vzdělávání v tomto 

oboru směřuje k tomu, aby se absolvent uplatnil v pozici středního  managementu hotelových a 

restauračních provozoven, jako organizační pracovník v lázeňských zařízeních, popř. jako pracovník 

recepce. Bude připraven vykonávat odborné činnosti jako zaměstnanec i jako podnikatel. 

Pedagogičtí pracovníci v rámci výuky usilují o to, aby výše uvedené obecné cíle ŠVP byly naplňovány 

v průběhu celého procesu vzdělávání. Pomáhají každému žákovi docílit maxima vlastních možností, 

motivují je k tomu, aby vedli kvalitní a úspěšný osobní i pracovní život a byli připraveni se dále 

vzdělávat, případně rekvalifikovat, což zvýší jejich uplatnitelnost na trhu práce. 

Výsledky závěrečných a maturitních zkoušek ukazují, že žáci, kteří jsou motivováni k tomu, aby 

vzdělávání řádně dokončili, na konci výuky disponují vědomostmi a dovednostmi, které dokládají 

dosažení předpokládaných klíčových i odborných kompetencí absolventa a splnění výukových cílů. To, 

že složí jednotnou závěrečnou zkoušku, či úspěšně odmaturují, potvrzuje, že získané vědomosti a 

dovednosti rovněž dokážou použít a aplikovat.  
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7 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ                                                                                                               
(§ 7 odst. 1 f) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb.) 

7.1 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 

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

je zachycen stav k 30. 6. 2022.  

V tomto školním roce se počet žáků, kteří nebyli hodnoceni v řádném termínu, nebo byli hodnoceni 

stupněm nedostatečný vrátil do doby před pandemií. Tato skutečnost je ovlivněna zrušením úprav 

výuky a vzdělávání, které vydalo MŠMT v souvislosti s pandemií Covid 19.  Řada žáků byla hodnocena 

až po vykonání zkoušky v náhradním nebo opravném termínu v červnu (absolventské ročníky) a srpnu 

(tabulka 15). Příčinou toho, že žáci nemohli být hodnoceni v řádném termínu, případně byli hodnoceni 

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

Výsledky vzdělávání v denní formě dle stavu k 30. 9. 2022 dokumentuje Graf 9. 

 
CELKEM 

OBORY VZDĚLÁNÍ 
S VÝUČNÍM LISTEM 

OBORY VZDĚLÁNÍ 
S MATURITNÍ 
ZKOUŠKOU 

NÁSTAVBA 

CELKEM 582 336 198 48 

PROSPĚLO S 
VYZNAMENÁNÍM 

52 34 17 1 

PROSPĚLO 412 224 160 28 

NEPROSPĚLO 118 78 21 19 

PRŮMĚRNÝ 
PROSPĚCH 

2,48 2,35 2,16 2,93 

Tabulka 14 

 ZKOUŠKY V NÁHRADNÍM TERMÍNU A OPRAVNÉ ZKOUŠKY 2022 

 
 

MĚLO 
PRÁVO 
KONAT 

KONALO 
PROSPĚLO S 

VYZNAMENÁNÍM 
PROSPĚLO NEPROSPĚLO 

SRPEN 

ZKOUŠKA V NT 36 32 0 31 1 

OPRAVNÁ 
ZKOUŠKA 

27 17 0 13 6 

ZÁŘÍ 

ZKOUŠKA V NT 2 2 0 2 0 

OPRAVNÁ 
ZKOUŠKA 

2 2 0 1 1 

Tabulka 15 
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7.2 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 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). 

V termínu jaro 2022 z celkového počtu 47 maturujících 21 prospělo a 26 neprospělo.  

K podzimnímu termínu maturitní zkoušky v roce 2022 se přihlásilo celkem 27 žáků (3 k náhradnímu 

termínu a 25 k opravnému termínu). V termínu podzim 2022 u maturitních zkoušek prospělo 17 žáků, 

9 žáků neprospělo.  

Celkové výsledky maturitních zkoušek jsou patrné z tabulky 18 a z grafu 10 na straně 22. Podrobné 

výsledky maturitních zkoušek konaných v termínech jaro 2022 a podzim 2022 jsou uvedeny v Příloze 3 

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

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

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

18. Podrobné výsledky maturitních zkoušek konaných v termínu jaro 2022 jsou uvedeny v Přílohách 4. 

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

zkušební období nebyla k datu odevzdání Výroční zprávy CERMATem zpřístupněna.     

Tabulka 16 

Tabulka 17 

 POČTY ŽÁKŮ A VÝSLEDKY U MZ V TERMÍNECH JARO A PODZIM 2022 

TŘÍDA 

JARO 2022 PODZIM 2022 

POČET 
MATURUJÍCÍCH 

ŽÁKŮ 

PROSPĚLO 
(VYDÁNO 

VYSVĚDČENÍ) 
NEPROSPĚLO 

MATUROVALO 
POPRVÉ 

V NÁHRADNÍM 
TERMÍNU 

OPRAVNÁ 
ZKOUŠKA 

PROSPĚLO 
(VYDÁNO 

VYSVĚDČENÍ) 
NEPROSPĚLO 

HRP4 20 6 14 0 14 8 6 

SCR4* 22 15 7 3 6 6 2 

NS2 2 0 2 0 2 1 1 

DM3 3 0 3 0 2 2 0 

CELKEM 47 21 26 3 25 17 9 

Tabulka 18 

*2 žákyně se ke zkoušce nedostavily, z toho 1 žákyně se z MZ řádně neomluvila   

TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK V TERMÍNU JARO 2022 

Profilová část MZ 5., 6. a 13. 4. 2022, 16. – 26. 5. 2022 

Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy) 2. – 4. 5. 2022 

TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK V TERMÍNU PODZIM 2022 

Profilová část MZ 7. – 9. 9. 2022, 16. – 19. 9. 2022 

Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy) 1. a 2. 9. 2022 
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Graf 10 

7.3 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. 

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

zadání. Zadání písemné části závěrečné zkoušky bylo ve školním roce 2021/2022 hodnoceno učiteli 

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

výučním listem.  Všichni úspěšní absolventi si mohli z webových stránek školy vytisknout dodatek 

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

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

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

Podobně také autoři vybraných samostatných odborných prací.  

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

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

TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 

Písemná část 1. 6. 2022 

Praktická část 2. – 16. 6. 2022 

Ústní část  22. – 24.  6. 2022 

Tabulka 19 
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VÝSLEDKY ZZ DLE TŘÍD (ČERVEN 2022) 

TŘÍDA 
POČET ŽÁKŮ    

K ZZ 
PROSPĚLO S 

VYZNAMENÁNÍM 
PROSPĚLO NEPROSPĚLO NEKONALO 

K3 14 2 9 2 1 

Č3 11 2 8 1 0 

KČ3A 12 0 8 2 2 

KČ3B 10 0 5 5 0 

CU3 28 6 21 1 0 

D3 15 2 8 1 4 

HRP3 22 6 14 1 1 

CELKEM 112 18 73 13 8 

Tabulka 20 

 

Tabulka 21 

7.4 ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY V OPRAVNÉM A NÁHRADNÍM TERMÍNU  

V září 2022 měli možnost vykonat závěrečnou zkoušku žáci, kteří neprospěli u zkoušky v řádném termínu 

nebo požádali o její vykonání v náhradním termínu. Organizace a výsledky jsou patrny z tabulek 24 a 25. 

TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK v opravném a náhradním termínu (září 2022) 

Písemná část 1. 9. 2022 

Praktická část 5. – 9. 9. 2022 

Ústní část 20. 9. 2022 

Tabulka 22 

 

 

 

 

 

 

CELKOVÉ VÝSLEDKY ZZ DLE OBORŮ V ŘÁDNÉM TERMÍNU (ČERVEN 2022) 

OBOR VZDĚLÁNÍ 
POČET ŽÁKŮ     

K ZZ 
PROSPĚLO S 

VYZNAMENÁNÍM 
PROSPĚLO NEPROSPĚLO NEKONALO 

65-51-H/01 
ŠVP Kuchař 

24 4 14 2 4 

65-51-H/01 
ŠVP Číšník 

16 2 11 2 1 

65-51-H/01 
ŠVP Kuchař-číšník 

44 6 27 8 3 

29-54-H/01 Cukrář 28 6 21 1 0 

CELKEM 112 18 73 13 8 
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15,3%

82,2%

2,5%

VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo

Graf 11 

VÝSLEDKY ZZ v opravném a náhradním termínu DLE TŘÍD (září 2022) 

TŘÍDA 
POČET ŽÁKŮ K ZZ 

PROSPĚLO S 
VYZNAMENÁNÍM 

PROSPĚLO NEPROSPĚLO 

NT OZ NT OZ NT OZ NT OZ 

K3 3 2 0 0 3 2 0 0 

Č3 1 1 0 0 1 1 0 0 

KČ3A 4 2 0 0 4 2 0 0 

KČ3B** 3 5 0 0 2 4 0 1 

CU3 0 1 0 0 0 0 0 1* 

HRP3 1 1 0 0 1 1 0 0 

D3** 5 1 0 0 2 1 1* 0 

CELKEM 16 12 0 0 13 11 1 1 

Tabulka 23 

*2 žákyně se ke zkoušce nedostavily a nedoložily omluvu ze ZZ 

** 1 žákyně z KČ3B a 2 žákyně z D3 se ze ZZ řádně omluvily 
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8 PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ 
PODPORY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍCMI POTŘEBAMI, NADANÝCH, 
MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH A S NÁROKEM NA POSKYTOVÁNÍ JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY                                                                                               
(§ 7 odst. 1 g) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb.) 

8.1 POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB 

Poskytování poradenských služeb z výchovné oblasti (výchovné a kariérové poradenství) a z oblasti 

primární prevence zajišťuje školní poradenské pracoviště (ŠPP), jehož tým ve školním roce 2021/2022  

pracoval ve složení výchovná poradkyně, dvě školní metodičky prevence, školní psycholog, 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 

potřebám žáků školy s cílem:  

 předcházet všem formám rizikového chování žáků včetně různých forem šikany a diskriminace; 

 včas odhalovat problémové a náročné chování žáků; 

 předcházet předčasným odchodům žáků ze vzdělávání, snížit vysokou neomluvenou i 

omluvenou nepřítomnost ve vyučování; 

 definovat preventivní opatření v případě školní neúspěšnosti žáků;  

 omezit školní neúspěšnost průběžnou a dlouhodobou péčí o žáky s neprospěchem; 

 poskytovat kvalitní 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; 

 přiblížit poradenské služby zákonným zástupcům žáků; 

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

institucemi zajišťujícími ochranu práv žáků. 

Úspěšné naplňování cílů stanovených v koncepci ŠPP vychází ze standardních činností Vyhlášky č. 

72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. 

Společná péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vychází z Vyhlášky č. 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. Tým ŠPP se 1x týdně scházel na pravidelných poradách s vedením školy. 

Diagnostická, intervenční a metodická pomoc ŠPP byla poskytována jak jednorázově, tak opakovaně 

podle nutnosti řešení jednotlivých kazuistik. Péče byla poskytována jednotlivcům, třídním kolektivům 

i skupinám žáků podle potřeby. Konzultace, metodické schůzky i krizové intervence byly směřovány 

také k zákonným zástupcům a pedagogům. Nejčastějšími důvody poskytované odborné péče byly 

výukové problémy, poruchy učení, výchovné problémy a vztahové obtíže. Individuálně se pak jednotliví 

pracovníci ŠPP podíleli na primární prevenci sociálně-patologických jevů, na organizaci adaptačních 

kurzů prvních ročníků a na dalších pedagogicko-výchovných aktivitách školy. 

8.2 ČINNOST VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ 

Výchovná poradkyně absolvovala studium pro výkon specializované metodologické činnosti 

výchovného poradce (§ 8 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
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akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů). 

Zajišťovala průběžně péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a koordinovala realizaci a 

hodnocení podpůrných opatření v souladu s doporučeními a pokyny ŠPZ. Další oblastí práce výchovné 

poradkyně bylo vyhledávání žáků, jejichž výchova a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a příprava 

návrhů na další péči o tyto žáky. V této oblasti úzce spolupracovala s třídními učiteli těchto žáků a 

dalšími pedagogickými púracovníky a poskytovala metodické vedení při tvorbě a vyhodnocování 

individuálních výchovných programů. Významnou pozornost věnovala výchovná poradkyně 

problémům spojeným s vysokou neomluvenou i omluvenou absencí. Toto téma bylo nejčastějším 

předmětem jednání výchovné poradkyně se zákonnými zástupci a žáky. Důležitou roli zastávala 

poradkyně také při řešení závažných přestupků proti školnímu řádu. V rámci konzultačních hodin 

poskytovala konzultace žákům, rodičům i kolegům k problémům spojeným s nekázní žáků a neplněním 

školních povinností.  

8.3 ČINNOST ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA 

Školní psycholog se zabýval poradenskou a konzultační činností se žáky, jejich zákonnými zástupci i 

pedagogy školy. Stěžejní oblast práce se odvíjela v individuální péči o žáky. K nejčastějšímu kontaktu však 

docházelo především na základě osobní žádosti žáků. Žáci byli do péče školního psychologa doporučováni 

také pedagogickými pracovníky školy nebo členy ŠPP. Psychologicko-podpůrnou péči poskytoval žákům 

jednorázově i opakovaně s ohledem na charakter a cíle péče.  V případě potřeby rovněž spolupracoval 

s odborníky z jiných organizací a zařízení. Byl  nápomocen při řešení individuálních obtíží jednotlivých žáků 

i celé třídy.  

8.4 ČINNOST METODIČEK PREVENCE 

Ve škole pracovaly 2 metodičky prevence, obě splňují kvalifikační předpoklady pro výkon 

specializované činnosti prevence sociálně patologických jevů (§ 9, odst. 1, písm. c) vyhlášky č. 317/2005 

Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému 

pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů). Školní metodičky prevence zajišťovaly 

metodickou, koordinační a poradenskou činnost v oblasti primární prevence všech forem rizikového 

chování. Iniciovaly aktivity ke  zvýšení všeobecné informovanosti mezi rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla 

zajištěna maximální primární prevence těchto jevů a rovněž zprostředkovávaly přednášky a besedy 

spojené s uvedenou problematikou. Aktivně se podílely na zajištění pobytových i ambulantních 

adaptačních aktivit pro žáky 1. ročníků. Úzce spolupracovaly s třídními učiteli na budování bezpečného 

a zdravého klimatu ve třídách a ve škole. Pedagogickýcm pracpovníkům poskytovaly metodickou 

pomoc při vyhodnocování a řešení chování, které by mohlo být potenciálně rizikové. Součástí jejich 

práce byla i tvorba dokumentů (Minimální preventivní program školy, Krizový plán školy, Školní 

program proti šikaně a kyberšikaně, Dlouhodobá školní preventivní strategie). V případě potřeby 

spolupracovaly s okresním metodikem prevence, Městskou policií apod. 

8.5 ČINNOST SOCIÁLNÍ PRACOVNICE 

Od září 2021 se v souvislosti s ukončením projektu Podpora kvality vzdělávání v SŠSS II pozice sociální 

pedagožky změnila na pozici sociální pracovnice. Kromě své původní činnosti převzala i náplň práce 

školní asistentky. Zároveň působila jako vedoucí ŠPP, kdy vedla a koordinovala činnost jednotlivých 

členů týmu a rozdělovala jim činnosti a úkoly dle kompetencí. 

Kromě řídicí práce spočívalo těžiště aktivit sociální pracovnice zejména v podpoře vzdělávání sociálně 

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

odlišných podmínek nebo z odlišného kulturního prostředí. Realizovala sociální aktivity zaměřené na 
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žáky se zvýšeným rizikem vzniku sociálního vyloučení nebo vzniku problémů v osobním nebo sociálním 

vývoji. Prováděla depistážní činnost a monitoring zaměřený na cílené a včasné vyhledávání žáků a rodin 

v nepříznivé sociální situaci. Spolupracovala s příslušnými institucemi či úřady při řešení problémů žáků 

(žádosti o prošetření rodinných a sociálních poměrů, pomoc při řešení náhradního ubytování, 

oddlužení, prověření možností přiznání různých druhů sociálních dávek, poskytnutí bezplatného 

sociálně právního poradenství). Zprostředkovávala konzultace a služby mezi žáky či rodiči a příslušnými 

institucemi neziskovými organizacemi. 

V dubnu 2022 v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině byli na naši školu přijati žáci z jiného 

kulturního prostředí a s odlišným mateřským jazykem pocházející z Ukrajiny. K úspěšnému začlenění 

těchto žáků do třídního kolektivu a ke zdárné adaptaci na novou školu a socializaci na české prostředí 

byla sociální pracovnice s těmito dětmi v pravidelném kontaktu tak, aby se žákům dostalo náležité 

podpory.  

Další oblastí činnosti sociální pracovnice je příprava a řízení projektů zaměřených na primární prevenci. 

8.6 ČINNOST KARIÉROVÉ PORADKYNĚ 

Hlavní náplní práce kariérové poradkyně bylo poskytování poradenské a metodické pomoci ve vztahu 

ke vzdělávací a profesní dráze žáků ohrožených předčasným ukončením studia, doporučování 

vhodných informačních zdrojů a vhodných poradenských subjektů v návaznosti na žákovu situaci, 

spolupráce s institucemi, organizacemi a firmami při realizaci průřezového tématu Člověk a svět práce 

ve školách a podpoře při vstupu na trh práce, příprava pro vstup na trh práce (příprava na pracovní 

pohovor, pomoc, konzultace při zpracování CV). Zprostředkovávala přenos odborných informací 

z oblasti kariérového poradenství také zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům školy. Žáci 

měli v průběhu celého školního roku možnost osobně konzultovat své další směřování, případně 

s kariérovou poradkyní vyřešit nevhodně zvolený obor vzdělání. V průběhu celého školního roku 

zprostředkovávala žákům, zejména závěrečných ročníků, účast na aktivitách, které jim mohly 

zjednodušit směr profesního či studijního zaměření.  

8.7 PÉČE O ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 

Inkluze na škole probíhala i ve školním roce 2021/2022. Pracovníci školního poradenského pracoviště, 

třídní učitelé i vyučující konkrétních předmětů se při poskytování péče žákům se speciálními 

vzdělávacími potřebami řídí pokyny ředitelky školy, které vychází ze Školského zákona. 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 12-24 žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními z 

důvodu zdravotního postižení a znevýhodnění na základě doporučení ŠPZ. Ke dni 30. 9. 2021 bylo 

evidováno 12 žáků (jeden žák s prvním stupněm PO, jeden žák se 3. stupněm PO, zbytek žáků ve 

druhém stupni PO). Ke dni 25. 5. 2022 bylo evidováno 22 žáků (2 žáci v prvním stupni PO, dva žáci ve 

třetím stupni PO, ostatní žáci měli doporučen druhý stupeň PO). Péče o tyto žáky byla průběžně 

konzultována s pracovníky Pedagogicko-psychologické poradny v Ostravě, Karviné, Novém Jičíně, 

Bílovci nebo speciálně pedagogickými centry v Ostravě, Frýdku Místku a Olomouci. Konzultace 

probíhaly telefonicky nebo emailem. V další fázi byla pak na žádost PPP, SPC konkrétní podpůrná 

opatření hodnocena. Hodnocení zpracovávali jednotliví vyučující (třídní učitel, učitel ČJL a CJ, popř. 

učitel OP), výchovná poradkyně je kompletovala a zasílala ŠPZ, které si hodnocení vyžádalo. V tomto 

školním roce škola zaslala 4 hodnocení. Monitoring PO u tří žáků s PAS proběhl osobně s pracovnicí 

PPP Ostrava a žáci byli dotazováni přímo. 
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Ke dni 25. 5. 2022 škola evidovala celkem 23 žáků (z původních 27 žáků ke dni 30. 9. 2021) 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. Do této skupiny žáků jsme zařadili v 

průběhu roku také žáky, kteří přišli z Ukrajiny a byl jim přiznán status dočasné ochrany. I těmto žákům 

byla poskytnuta přímá podpora ve formě individualizované výuky. 

8.8 PÉČE O NADANÉ ŽÁKY 

Pedagogičtí pracovníci rovněž soustavně pracují s nadanými žáky. S ohledem na zaměření školy se 

jedná zejména o nadání v souvislosti s odborným zaměřením jednotlivých oborů vzdělání. Žáci, u nichž 

je identifikován talent v konkrétní oblasti mají možnost jej rozvíjet ve specializovaných odborných 

klubech (Food Styling, Carving, Sommeliérství, Beermanský klub). Odborné kluby jsou dostupné i pro 

ostatní žáky školy. Vedle těchto klubů škola pro žáky zajišťuje také jednorázové specializační kurzy 

(barmanský, baristický, Tea Tender). I tyto kurzy jsou otevřené pro všechny žáky, kteří projeví zájem. 
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9 PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY                                                                                             
(§ 7 odst. 1 h) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb.) 

9.1 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ                                                                                

Pedagogičtí pracovníci školy se průběžně vzdělávají, aby  prohloubili, obnovili a doplnili svou kvalifikaci. 

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

pro daný školní rok.  

Ve školním roce 2021/2022 se pedagogičtí pracovníci vzdělávali především v předmětech své 

aprobace. V menší míře absolvovali semináře z oblasti osobnostního rozvoje. Pozornost byla v oblasti 

vzdělávání pedagogických pracovníků věnována jazykovému vzdělávání pedagogů „nejazykářů“. 

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 2021/2022 vynaloženo celkem 185 359,32Kč, z toho 84 983,91Kč bylo uhrazeno z programu 

Erasmus+. Řada vzdělávacích institucí nabízela vzdělávání bezplatně.  

9.2 ODBORNÝ ROZVOJ NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

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

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

vysvětlení a metodiku uvádění do praxe. Přehled absolvovaných vzdělávacích aktivit je patrný z tabulky 

v příloze č. 10. 

Na vzdělávání nepedagogických pracovníků bylo vynaloženo 64 528,48Kč. 
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10 AKTIVITY ŠKOLY A JEJÍ PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI                                                                
(§ 7 ODST. 1 I) VYHLÁŠKY MŠMT 15/2005 SB.)                                                               

Po téměř dvou letech poznamenaných omezeními v souvislosti s koronavirovou pandemií se začaly 
aktivity školy blížit k normálu. Vedle realizace vzdělávání a výchovy žáků vyvíjeli pracovníci školy řadu 
aktivit, jejichž cílem bylo obohatit výuku podle školních vzdělávacích programů, a to jak v teoretické, 
tak v praktické rovině. Prostřednictvím exkurzí, přednášek, besed, divadelních či filmových představení 
jsou žákům předkládány podněty pro rozšíření vědomostí získaných ve škole. Pedagogičtí pracovníci 
školy systematicky vyhledávají nadané žáky a následně vytvářejí prostor pro to, aby žáci mohli své 
schopnosti uplatnit na soutěžích, přehlídkách, prezentačních akcích, či výstavách. 

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

vzdělávání. Do on-line prostředí byly přesunuty také některé 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. 14 této zprávy. 

10.1 SOUTĚŽE 

Žáci školy se opět zapojili do řady soutěží s různým zaměřením a na různých úrovních. S ohledem na 

typ a zaměření školy se jednalo především o odborné a sportovní soutěže. Potěšující je však skutečnost, 

že dílčích úspěchů jsme dosáhli i ve vědomostních, případně kombinovaných soutěžích. Vyhledávání 

talentovaných žáků a jejich přípravě na soutěže věnuje škola tradičně značnou pozornost. Účast na 

soutěžích je pro žáky i jejich trenéry je nejen možností ukázat, co umí, ale i cenným zdrojem zkušeností 

a informací o nejnovějších trendech v oboru. Ty pak jsou využívány nejen v rámci přípravy na další 

soutěže, ale i v rámci běžné výuky. Podrobnější informace o absolvovaných soutěžích a umístěních žáků 

jsou uvedeny v příloze 9. 

Na hřišti SŠSS konalo okresní kolo v kopané skupiny „C“, které zorganizovala naše škola z pověření 

AŠSK. Tým SŠSS se umístil na 4. místě. 

Čtyřčlenný tým žáků školy se zúčastnil branné soutěže Wolfram a umístil se v konkurenci 12 týmů na 

4. místě. 

Po jednoleté pauze škola rovněž oživila soutěž s mezinárodní účastí, jejíž tradice je již dvanáctiletá. Na 

Krakovskou se sjelo celkem 14 dvoučlenných týmů z České republiky a Slovenska. Zlato putovalo na 

Slovensko.  

10.2 ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ                    

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. 

V dubnu – květnu 2022 byl ve spolupráci s Úřady práce v Ostravě, Karviné realizován rekvalifikační kurz 

Příprava teplých pokrmů. Kurz je navázán na Národní soustavu kvalifikací a byl koncipován jako 
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příprava na složení profesních kvalifikačních zkoušek. Rekvalifikačního kurzu se zúčastnili 4 účastníci a 

všichni 4 kurz úspěšně ukončili a vykonali profesní kvalifikační zkoušku.  

Kromě absolventů rekvalifikačního kurzu vykonal profesní kvalifikační zkoušku Příprava pokrmů teplé 

kuchyně 1 zájemce. Další zájemce dosáhl úplné profesní kvalifikace Kuchař. 

10.3 SPOLUPRÁCE ŠKOLY S JINÝMI SUBJEKTY                                                                                      

Ve školním roce 2021/2022 škola pokračovala ve spolupráci s řadou subjektů, jejichž činnost souvisí se 

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

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

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

představiteli provozoven, zjišťovala, nakolik kompetence žáků získané v teoretickém vyučování splňují 

představy zaměstnavatelů. Získané poznatky zohledňovala ve školních vzdělávacích programech. 

Spolupráci školy se zaměstnavateli koordinovala zástupkyně ředitelky pro praktické vyučování. Kromě 

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

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

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

zaměstnavatelů. 

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

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

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

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

organizací. 

11 ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE A PROJEKTOVÁ ČINNOST ŠKOLY                                                                                                  

11.1 ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ŠKOLY 

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

ukončení spolupráce. S partnerskými školami a organizacemi jsme byli 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. Nyní již můžeme s potěšením konstatovat, že žádný z dlouhodobých 

partnerů spolupráci trvale neukončil. 

Škola navázala na dobrou praxi, kdy trvale klade velký důraz na to, aby žákům i pedagogům umožňovala 

získávání zkušeností v zahraničí.  Aktivity směřují k realizaci projektů v rámci eTwinning a k plnění Plánu 

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

činnost, jsou uvedeny v kapitole 11.2.  

I ve školním roce 2021/2022 jsme pokračovali ve spolupráci s naším stabilním a významným partnerem 

v oblasti mobilit – s Lyceé Theodore Monod z Francie. V květnu 2022 jsme zajistili třítýdenní pracovní 

stáž programu Erasmus+ pro 7 žáků této partnerské školy z města Antony u Paříže  a také 2týdenní 

odbornou stáž pro 2 žákyně a týdenní stáž pro 4 učitelky odborného výcviku ze SOŠ služieb a lesníctva 

Banska Šťiavnica (naše škola plnila roli přijímající organizace).  Studentům jsme kromě odborné praxe 

nabídli i bohatý program pro volnočasové aktivity a zorganizovali pro ně exkurzi ve výrobně Marlenka 

a Dolní oblasti Vítkovice.  

Z důvodu omezení v souvislosti s Covid-19 přesunula partnerská škola Bildungszentrum Saalfeld 

(Německo) reciproční projekt na naší škole na jaro 2023.  
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Kromě stáží financovaných EU vysílá své studenty i na letní pracovní stáže. Na základě osobního 

pohovoru nebo jednání se zástupci zaměstnavatelů, který zprostředkovala škola, vyjelo na pracovní 

stáže v létě 2022 celkem 7 žáků a 8 absolventů do Irska (5), Německa (3), Francie (7). V tomto roce 

jsme nově navázali spolupráci s francouzskými pertnery (restaurací Pain Vanoise er Gourmandises, 

michelinskou restaurací Chartron, hotelem Grand Bec) a irským hotelem Racket Hall. Nadále pokračuje 

spolupráce se 4**** hotelem The Johnstown Estate nedaleko Dublinu a organizací Junior Talents, která 

zprostředkovává letní stáže v Rakousku a Německu.  

Celkově bylo podpořeno v rámci zahraniční spolupráce 45 žáků, 11 absolventů, 19 pedagogů školy (v 

rámci Erasmus+, eTwinning, letní stáže) 

11.2 PROJEKTY PROGRAMU ERASMUS+ 

Realizace mobilitních projektů je v souladu s Plánem Erasmus, který škola zpracovala pro období 2021 

– 2027 a který se zaměřuje na rozvoj odborných a jazykových kompetencí žáků prostřednictvím mobilit, 

rozvoj odborných a jazykových dovedností pedagogů účastí na odborném/jazykovém kurzu v zahraničí 

a na pracovní stáži v podniku nebo job shadowing v zahraniční škole.  

Průběhu školního roku byly realizovány 4 běhy krátkodobé a 1 běh dlouhodobé stáže, 3 běhy stáží 

v rámci job shadowingu a 5 běhů stáží jazykových kurzů pro pedagogy v zahraničí. 

V říjnu 2021 se zúčastnilo 6 stážistek v rámci projektu Experience Europe 2019-1-CZ01-KA116-060816 

třítýdenní stáže v italské Nocera Inferiore, žákyně oboru Hotelový a restaurační provoz a Služby 

cestovního ruchu vykonávaly odbornou praxi v nedalekém Salernu na již osvědčených pracovištích. 

V Projektu Experience Europe II. 2020-1-CZ01-KA116-077189 absolvovala skupinka 6 stážistů 

maturitních oborů na konci listopadu 3týdenní stáž ve španělské Málaze. Během jarních měsíců 

absolvovalo odbornou stáž dalších 12 žáků školy – 6 žáků z oboru Hotelový a restaurační provoz a 

Cukrář pracovalo v gastronomických provozovnách v Paříži a 6 žáků z oboru Kuchař, Číšník, Kuchař-

číšník na SOŠ služieb a lesnictva v Banské Šťiavnici. Na tříměsíční pracovní odbornou stáž projektu 

2021-1-CZ01-KA121-VET-000008384 ve 4**** hotelu The Johnstown Estate v irském Dublinu vyjely v 

listopadu 3 absolventky nástavbového oboru Management v gastronomii a Cukrář a 1 žákyně školy. Na 

stáže vždy vyjíždí s žáky doprovodná osoba (pedagog), v případě krátkodobé stáže je s žáky na stáži po 

celou dobu. 

Cílem projektu bylo zkvalitnění odborné přípravy žáků, jejich seznámení s novými formami organizace 

práce v odlišném pracovním prostředí, podpora a rozvoj klíčových kompetencí a schopnosti se 

adaptovat na multikulturní prostředí. Účastníci získali nové odborné a jazykové dovednosti. Odborné 

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

stážisté jazykovou, odbornou, psychologickou a kulturní přípravu. Po absolvování stáže obdrželi 

účastníci na závěrečné diseminační konferenci v květnu 2022 certifikát o absolvování stáže a 

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

MSK o vykonané stáži.   

V rámci profesního rozvoje pedagogů se v listopadu 2021 zúčastnily 2 učitelky odborného výcviku  

týdenní stáže v restauraci s michelinským oceněním v německém Haltern am See. V dubnu 2022 

absolvovaly 2 učitelky odborného výcviku 5denní stáž v rámci job shadowingu ve slovenské SOŠ 

lesnictva a služieb v Banské Šťiavnici a v květnu absolvovala vyučující angličtiny týdenní stáž – job 

shadowing - na partnerské škole v italské Nocera Inferiore. 

 Během letních prázdnin absolvovalo celkem 5 pedagogů školy 2týdenní jazykové kurzy 

(angličtiny/němčiny) v Irsku, Rakousku a na Maltě.  

V září 2021 se zapojilo 13 studentů 3. ročníku oboru Služby cestovního ruchu do dalšího mezinárodního 

projektu v rámci eTwinning, který byl zaměřen na propagaci ekoturistiky, a spolupracovali se studenty 
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středních škol z Polska, Chorvatska a Turecka. Projekt Promoting ecoturism získal ocenění eTwinning 

Quality Label.  

11.3 PROJEKTY OPERAČNÍHO PROGRAMU VĚDA, VÝZKUM, VZDĚLÁVÁNÍ 

Ve školním roce 2021/2022 škola úspěšně dokončila 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 byla 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. Vzhledem k objektivním příčinám, které škole nedovolily splnění šablony Projektový den 

s odborníkem ve škole, bylo škole povoleno prodloužení termínu realizace do 28. 2. 2022. V tomto 

termínu se pak podařilo splnit všechny naplánované aktivity projektu a následně byla řídicím orgánem 

schválena závěrečná monitorovací zpráva. 

V červenci 2022 byla školou podána žádost v rámci výzvy č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I 

Operačního programu Jan Amos Komenský. V projektu s názvem Podpora kvality vzdělávání v SŠSS III 

má škola zažádáno o personální šablony Školní psycholog (1/2 úvazku), Školní asistent (1/2 úvazku), 

Kariérový poradce (0,1 úvazku), Inovativní vzdělávání žáků v SŠ a Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání. 

Celkově se jedná o částku 2 990 000,-Kč. Realizace tohoto projektu byla naplánována na období 1. 9. 

2022 – 31. 8. 2025. 

11.4 DALŠÍ PROJEKTY REALIZOVANÉ ŠKOLOU 

Projekt Cesta labyrintem, byl realizován v období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022. Byl dotován částkou 

80 000,-Kč z programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže 

pro školní rok 2021/2022 vyhlášeného KÚ MSK. Škola v rámci projektu realizovala aktivity směřující k 

prevenci záškoláctví a předčasného ukončování vzdělávání, posílení tvorby pozitivního klimatu tříd, 

minimalizaci výskytu projevů rizikového chování žáků, vytváření integrity žáků se třídou. Snahou celého 

projektového týmu bylo zapojit všechny žáky 1. ročníků. V souladu s harmonogramem byly realizovány 

tyto klíčové aktivity: Adaptační pobytový kurz, Adaptační ambulantní kurz, Kočka Fantazie, Kreativní 

dílna, Zasaď strom, Evaluace a hodnocení projektu. 

Cílem druhého projektu (Krakovský Willy Wonka) byl rozvoj manuální zručnosti a praktických 

dovedností žáků při využití nové technologie. Škola prostřednictvím workshopů a 3D tiskárny žáky 

seznámila se světovým cukrářským trendem, a tím je motivovala, aby se ve svém profesním životě 

věnovali zvolenému oboru a stali se z nich kreativní cukráři, kteří budou umět pružně reagovat na nové 

požadavky moderní cukrařiny. Obohacením laboratorní cukrárny o jednu z nejmodernějších 

technologií bude zkvalitněna výuka odborného výcviku. Projekt byl realizován v období 1. 1. 2022 – 30. 

11. 2022 a byl podpořen částkou 40 000,-Kč z programu statutárního města Ostravy na podporu 

rozvoje kvality školství. 

Dalším projektem, do kterého se žáci a pracovníci školy  zapojili byl eTwinning (Erasmus+) Promoting 

ecotourism, bez finanční podpory, spolupráce 13 žáků a 1 vyučující v AJ se 5 SŠ ze 4 zemí. 

Škola se zapojila rovněž do projektové činnosti v oblasti environmentálního vzdělávání. Název 

miniprojektu vyhlášeného ekologickým centrem SEVER je Prostor M, poskytovatelem dotace k realizaci 

projektu byl Erasmus+ (10 000,-Kč). PROSTOR M v sobě skrývá Participaci, Rozhodování, Občanskou 

Společnost a Odpovědný Rozvoj v rukou Mladých. Do tohoto projektu se škola přihlásila se záměrem 

vytvořit v areálu školy Park národních stromů a navázat tím na adaptační aktivitu, kterou pro žáky 1. 

ročníků školy organizovalo naše školní poradenské pracoviště za finanční podpory MSK. V rámci 
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adaptačních aktivit měly jednotlivé třídy za úkol zasadit svůj „třídní“ strom. Jednotlivé třídy si svůj 

strom vybraly v hodinách ZPV. K výsadbě byly zvoleny národní stromy sedmi států, stromky byly 

opatřeny popisnými cedulkami a prostor okolo stromků upraven mulčovací kůrou. Jednotlivé třídy pak 

pečovaly o svůj třídní strom, v péči budou pokračovat i v dalších letech studia. 
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12 KONTROLY 

 VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ  INSPEKCÍ                                            
(§ 7 ODST. 1 J) VYHLÁŠKY MŠMT 15/2005 SB.) 

Ve školním roce 2021/2022 proběhly celkem 3 kontroly Českou školní inspekcí. 

30. 5. 2022 proběhla kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících 

prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání se zaměřením na organizaci 

a průběh ukončování středního vzdělávání v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou. Kontrola 

proběhla  na základě žádosti krajského úřadu Moravskoslezského kraje podle § 82 odst. 1 školského 

zákona ve věci přezkoumání průběhu a výsledku druhé opravné zkoušky profilové části maturitní 

zkoušky konané formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí ze zkušebního předmětu 

ekonomické předměty, konané v jarním zkušebním období. 

Konkrétně bylo kontrolováno: 

a) zajištění podmínek pro řádný průběh, maturitní zkoušky ředitelkou školy, 

b) jmenování členů zkušební maturitní komise ředitelkou školy, 

c) organizace ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí ze zkušebního předmětu ekonomické 

předměty, 

d) postup zkušební maturitní komise při hodnocení ústní zkoušky ze zkušebního předmětu 

ekonomické předměty. 

Kontrolou nebylo zjištěno porušení právních předpisů. 

27. 6. 2022 proběhla další kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících 

prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání se zaměřením na organizaci 

a průběh ukončování středního vzdělávání v oborech středního. Kontrola proběhla  na základě žádosti 

krajského úřadu Moravskoslezského kraje podle § 82 odst. 1 školského zákona ve věci přezkoumání 

průběhu a výsledku zkoušky profilové části maturitní zkoušky konané formou písemné práce ze 

zkušebního předmětu český jazyk a literatura, konané v jarním zkušebním období. 

Konkrétně bylo kontrolováno:   

a) seznámení s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky, 

b) stanovení a zveřejnění způsobu a kritérií hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky, 

c) kontrola postupu zkušební maturitní komise při hodnocení písemné práce ze zkušebního předmětu 

český jazy a literatura. 

Kontrolou nebylo zjištěno porušení právních předpisů. 

3. 8. 2022 proběhla kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících 

prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání se zaměřením na organizaci 

a průběh ukončování středního vzdělávání v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou. Kontrola 

proběhla  na základě žádosti krajského úřadu Moravskoslezského kraje podle § 82 odst. 1 školského 

zákona o součinnost při nařízené opakované zkoušce profilové části maturitní zkoušky ze zkušebního 

předmětu český jazyk a literatura konané formou písemné práce. 

Konkrétně bylo kontrolováno: 

a) zveřejnění schváleného způsobu hodnocení maturitní komisí a stanovení výsledného hodnocení 

zkoušky, 

b) stanovení zadání pro písemnou práci z českého jazyka a literatury, 

c) postup zkušební komise při hodnocení písemné práce ze zkušebního předmětu český jazyk a 

literatura. 

Kontrolou nebylo zjištěno porušení právních předpisů. 
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 VÝSLEDKY DALŠÍCH KONTROL PROVEDENÝCH VE ŠKOLE 

12.2.1 Kontrola Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje 

16. 5. 2022 2020 byla provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje, 

zaměřená na pracoviště, na nichž žáci vykonávají odborný výcvik v budově školy. Konkrétně se jednalo 

o cvičnou cukrárnu, školní jídelnu a gastrocentrum. Kontrola byla zaměřena na stavební, prostorové a 

provozní podmínky v uvedených prostorách.  

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 

15. 6. 2022 proběhla kontrola Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje nad plněním 

povinností školy jako poskytovatele stravovací služby ve školní jídelně. Kontrola byla zaměřena na 

rovněž na kontrolu stavebních a provozních podmínek školní jídelny.  

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 

15. 6. 2022 proběhla ze strany Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje rovněž kontrola 

stavu ubytovacího zařízení školy.  

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 
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13 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY                                                                                 
(§ 7 odst. 1 k) Vyhlášky MŠMT 15/2005 Sb.) 

Informace v této kapitole se vztahují k hospodaření za uzavřený fiskální rok 2021. Podrobné informace 

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

2021, 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 2021 byla projednána na poradách pracovníků školy dne 

31. března 2022 a dne 8. března 2022 byla projednána se Školskou radou. Školská rada podrobně 

projednala hospodaření školy včetně rozborů hospodaření. 

13.1 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. 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 23 365,74 Kč, kterou jsme vyúčtovali a vraceli zřizovateli. Jednalo se o 

finanční částku ÚZ 214, kde zajišťujeme stravování osob v sídle zřizovatele, kde vzhledem ke skutečně 

odebraným obědům jsme poskytnutou částku nevyčerpali. Tabulka 24 dokládá zdroje financování.  

ZDROJE FINANCOVÁNÍ 2021  

Příspěvky a dotace MŠMT 60 669 556,-Kč 

Příspěvky a dotace od zřizovatele 11 251 677,63Kč 

Neinvestiční projekty  37 782,--Kč 

DZS – ERASMUS 1 744 760,--€ 

Vlastní zdroje 3 660 460,--Kč 

Tabulka 24 

13.2 HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

Škola dosáhla záporného hospodářského výsledku v hlavní činnosti vzhledem k nekrytým odpisům, 

v doplňkové činnosti jsme dosáhli kladného hospodářského výsledku. V tabulce 25 jsou přehledně 

uspořádány náklady, výnosy a hospodářský výsledek za rok 2021 v Kč. 

NÁKLADY 

CELKEM 83 071,69 

Z HLAVNÍ ČINNOSTI 79 544 698,84Kč 

Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI   3 526 993,59Kč 

VÝNOSY 

CELKEM 82 864 768,19Kč 

Z HLAVNÍ ČINNOSTI 79 204 301,92Kč 

Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI    3 660 466,27Kč 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

CELKEM -206 924,24Kč 

HLAVNÍ ČINNOST -340 396,92Kč 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST 133 472,68Kč 

Tabulka 25 
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Plán hospodaření sestavený pro rok 2021 sloužil organizaci jako prvotní ukazatel financování 

a následného hospodaření s finančními prostředky. 

Plán hospodaření pro rok 2021 lze považovat v hlavních bodech za splněný, přestože u některých 

položek došlo k výrazným odchylkám. Odchylky byly zejména následkem přetrvávající pandemie Covid-

19, kdy opatření vlády k potlačení pandemie měly dopad i na ekonomiku školy. Dále se projevily 

některé objektivní příčiny, které nebylo možno při sestavování plánu zcela předpokládat. 

13.3 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 2021 bylo dosaženo kladných výnosů u doplňkové činnosti obchodní, ubytovacích služeb, 

hostinských služeb, rekvalifikačních kurzů, pronájmu majetku, provozování sportovního zařízení 

pronájmů majetku a provozování tělovýchovného a sportovního zařízení. V roce 2021 jsme zahájili 

novou činnost, a to provozování obchodní činnosti bufetu v budově Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje. Tato činnost byla zahájena v červenci 2021 a na konci roku vykázala ztrátu 

vzhledem ke skutečnosti, že provoz jsme vybavovali jak drobným inventářem, tak zavedením pokladny 

a softwarem, který umožňuje zaměstnancům odebírat zboží na základě zaměstnanecké karty, eviduje 

skladové hospodářství apod. 

Rada Moravskoslezského kraje schválila dne 30. 05. 2022 usnesením č. 45/3202 zhoršený hospodářský 

výsledek hospodaření za rok 2021 zapojením nerozděleného výsledku hospodaření minulých let) účet 

432) úhradou z rezervního fondu ve výši 0,--Kč a na vrub výsledku hospodaření let budoucích ve výši 

0,--Kč. V souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., schválila Rada Moravskoslezského kraje dne 30. 05. 2022 

usnesením č. 45/3202 účetní uzávěrku za rok 2021. 

13.4 ZKVALITNĚNÍ MATERIÁLNĚ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 

Ve školním roce 2021/2022 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. Tyto opravy byly v roce 2021 pořízeny z 

provozních prostředků. 

Vzhledem k tomu, že jsme v červenci 2021 otevřeli v budově Moravskoslezského kraje provoz bufetu 

a závodní stravování, pořídili jsme stravovací systém od společnosti Z-WARE v hodnotě 245 388,36 Kč, 

dále jsme v roce 2021 nechali zpracovat grafickou studii na vybavení laboratorních učeben – kuchyní v 

celkové výši 66 500,--Kč a projektové práce-stavební změny v rámci projektu „Rekonstrukce SŠ a DM“ 

ve výši 190 000,--Kč. 
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14 DALŠÍ INFORMACE 

14.1 ČINNOST METODIKŮ IKT 

Ve školním roce 2021/2022 byli na SŠSS pověřeni činností metodiků IKT dva pedagogičtí pracovníci, 

kteří v souladu s Nařízením vlády ze dne 7. srpna 2002 plnili úkoly vyplývající z Plánu práce metodika v 

oblasti informačních a komunikačních technologií pro školní rok 2021/2022. 

Kromě úkolů stanovených v tomto plánu se významně podíleli i na realizaci procesu podle Rozvojového 

programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání 

pro zajišťování standardních IKT ve školách. 

Jejich činnost je přehledně zpracována ve Zprávě o činnosti metodiků IKT za školní rok 2021/2022. 

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

Microsoft Office 365 a administrátora výukového portálu MOODLE. 

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

všechny pedagogy školy pomocí informačního systému Škola online a Microsoft 365. 

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

a potřeb nadřízených a kolegů ve škole. 

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

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

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

grafické práce, pozvánky, diplomy apod. 

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

dveří SŠSS. 

Metodici IKT rovněž poskytovali všem kolegům zaškolení, odborné konzultace a metodickou podporu 

při práci s výukovým software, se školním informačním systémem Škola online, systémem Microsoft 

365, s operačním systémem Windows a  kancelářským software Microsoft Office. 

Metodici IKT poskytovali konzultace a metodickou podporu žákům při řešení jejich konkrétních úkolů, 

při zpracování referátů, písemných prací k závěrečným a maturitním zkouškám, soutěžím apod. 

Metodici IKT spolupracovali s nadřízenými při zajišťování nákupu IKT, pořízených z Dotace NÁRODNÍ 

PLÁN OBNOVY PRO ŠKOLY, DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE PRO ŠKOLY,  PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI - 

PRO ZNEVÝHODNĚNÉ ŽÁKY, financováno Evropskou unií NextGeneratioEU. 

14.2 ČINNOST KOORDINÁTORA EVVO 

Koordinátorka environmentální výchovy splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon specializované 

činnosti v oblasti environmentální výchovy (§ 9, odst. 1, písm. d) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším 

vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických 

pracovníků, ve znění pozdějších předpisů). 

Při své práci se řídila Metodickým pokynem k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve 

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

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

programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice. 
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Ve výuce byly zohledňovány ekologické aspekty, znalosti a dovednosti týkající se zákonitostí biosféry, 

vztahů člověka k životnímu prostředí, problémů životního prostředí z globálního i lokálního hlediska, 

možnosti i způsoby dosažení trvale udržitelného rozvoje. Cílem EVVO bylo rozvíjet schopnosti žáků 

uvažovat v souvislostech a vnímat interakci ekologických, technických, ekonomických i sociálních 

aspektů. 

Ve školním roce 2021/22 byl již tradičně realizován projekt 72 hodin pro lidi, přírodu a místo, kde žiješ. 

V rámci tohoto projektu byla realizována také potravinová sbírka pro Charitu Ostrava. V březnu roku 

2022 byla realizována sbírka potravin a spotřebního zboží pod názvem Krakovská pomáhá, výtěžek 

akce byl přes humanitární agenturu Adra předán ukrajinským uprchlíkům.  

Žáci školy se rovněž zapojili do miniprojektu s názvem Prostor M, který byl vyhlášen ekologickým 

centrem SEVER, poskytovatelem dotace k realizaci projektu byl Erasmus+. Tento projekt plynule 

navázal na adaptační aktivity žáků 1. ročníků. Jednotlivé třídy zasadily v areálu školy sazenici sedmi 

stromů a společně tak vytvořily Park národních stromů. 

Aktivity žáků v oblasti životního prostředí pomáhaly utvářet hierarchii životních hodnot, zvyšovaly 

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

prostředí. 

14.3 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 

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

zpracována a v zákonném termínu zveřejněna Výroční zpráva o poskytování informací za kalendářní 

rok 2021. Ze zprávy je zřejmé, že ve sledovaném roce 

 nebyly podány žádosti o informace, 

 nebyla vydána rozhodnutí o odmítnutí žádosti, 

 nebyla podána odvolání proti rozhodnutí, 

 nebyly podány stížnosti podle § 16a) uvedeného zákona, 

 další informace vztahující se k uplatňování uvedeného zákona jsou uvedeny na www.ssss.cz. 

Výroční zpráva o poskytování informací byla zveřejněna na veřejně přístupném místě ve škole a také 

způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách školy.  

  

http://www.ssss.cz/
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15 ZÁVĚR 

Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy plnili v průběhu školního roku 2021/2022 jednak úkoly 

stanovené v plánu práce a jednak aktuální úkoly, které vyplynuly z činnosti školy, byly uloženy 

zřizovatelem, MŠMT, ČŠI nebo byly navázány na spolupráci školy s profesními organizacemi, různými 

institucemi či zaměstnavateli. 

Plnění všech úkolů bylo podřízeno hlavní prioritě školy, kterou je zajistit kvalitní vzdělávání pro všechny 

žáky a připravit je na budoucí povolání tak, aby uspěli na trhu práce.  Všechny klíčové úkoly stanovené 

v Plánu práce, byly splněny. Navíc byly realizovány také další aktivity, se kterými nebylo v Plánu práce 

počítáno. 

Z informací, uvedených v této zprávě je zřejmé, že se zaměstnancům školy podařilo zhostit se ctí i 

nečekaných úkolů, které před ně realita postavila.  

Škola nadále intenzivně spolupracovala s institucemi, firmami a profesními organizace. Tuto formu 

spolupráce považujeme za zvlášť cennou, protože díky ní získáváme zpětnou vazbu o výsledcích 

vzdělávání žáků z hlediska odborností a také jsou pro nás zdrojem nových poznatků a informací 

o nejnovějších trendech v oblastech, které se týkají odborného zaměření školy. 

Velmi úzce jsme také spolupracovali s dalšími tradičními partnery jako např. Úřadem práce, 

Magistrátem města Ostravy, základními školami městského obvodu Ostrava-Jih, zahraničními partnery 

v rámci projektové činnosti či školami a vzdělávacími institucemi podobného zaměření jako má naše 

škola.  

Za úspěšně realizovanými aktivitami je třeba vždy vidět tým osob, které se na nich podílely. Splnění 

řady úkolů bylo podmíněno prací nad rámec stanovený popracovními povinnostmi a proto chci na 

tomto místě vyslovit poděkování kolegům, kteří se podíleli na plnění úkolů ve výchově a vzdělávání 

a také kolegům, kteří jim k tomu připravovali podmínky.  

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

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

poděkování. 

 

 

 

 

Mgr. Ivana Matulová    

ředitelka školy 

 

 

 

V Ostravě-Hrabůvce 10. 10. 2022 

Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou 11. 10. 2022. 
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PŘÍLOHA 1 

 KONTROLNÍ ČINNOST EXTERNÍCH SUBJEKTŮ 

  

KONTROLNÍ SUBJEKT DATUM KONTROLY KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ 

Česká školní inspekce 30. 5. 2022 Bez závad 

Česká školní inspekce 27. 6. 2022 Bez závad 

Česká školní inspekce 3. 8. 2022 Bez závad 

Krajská hygienická stanice MSK 16. 5. 2022 Bez závad 

Krajská hygienická stanice MSK 15. 6. 2022 Bez závad 



  



PŘÍLOHA 2 

PROJEKTOVÁ ČINNOST ŠKOLY 

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV A STRUČNÝ POPIS PROJEKTU 
ZAHÁJENÍ 
REALIZACE 
PROJEKTU 

POSKYOVATEL DOTACE/ 
OPERAČNÍ PROGRAM 

VÝŠE DOTACE 

2019-1-CZ01-KA116-060816 
Experience Europe, Erasmus+, zahraniční 

mobility žáků 
červen 2019 

Dům zahraniční spolupráce, 
Praha 

2 484 494,3 Kč 

2020-1-CZ01-KA116-077189 
Experience Europe II, Erasmus+, zahraniční 

mobility žáků, jobshadowing 
červenec 2020 

Dům zahraniční spolupráce, 
Praha 

2 062 987,8 Kč 

2021-1-CZ01-KA121-VET-000008384 
Erasmus+, zahraniční mobility žáků, 

jazykové kurzy pedagogických pracovníků, 
jobshadowing 

září 2021 
Dům zahraniční spolupráce, 

Praha 
1 251 466,1 Kč 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013023 

Podpora kvality vzdělávání v SŠSS II, 
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 

září 2019 OP VVV 2 112 750,0 Kč 

--- 
Cesta labyrintem, podpora aktivit v oblasti 
prevence rizikových projevů chování u dětí 

a mládeže pro školní rok 2021/2022 
září 2021 KÚ MSK 80 000,0 Kč 

--- 

Krakovský Willy Wonka, rozvoj manuální 
zručnosti a praktických dovedností žáků při 

využití nové technologie - 3D tiskárna na 
čokoládu 

leden 2022 SMO 40 000,0 Kč 

--- 
Prostor M, vytvoření parku národních 

stromů v areálu školy 
září 2021 

Ekologické centrum Sever, 
Erasmus+ 

10 000,0 Kč 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613 
Odborné, kariérové a polytechnické 

vzdělávání v MK II, kariérový poradce 
březen 2022 OP VVV 125 946,0 Kč 



 

  



PŘÍLOHA 3 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

OBOR VZDĚLÁNÍ 
PLÁNOVANÝ POČET 
PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ 

"CUT-OFF SKÓRE Z 
CELKOVÉHO POČTU 

BODŮ ZA CELÉ 
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ (V 

%) 

POČET 
ODEVZDANÝCH 

ZÁPISOVÝCH LÍSTKŮ 
V OBORU CELKEM 

PŘEPOČTENÝ 
PRŮMĚRNÝ 

BODOVÝ ZISK V 
TESTU Z ČJ V % 

PŘEPOČTENÝ 
PRŮMĚRNÝ 

BODOVÝ ZISK V 
TESTU Z M V % 

6551H/01 Kuchař – číšník 
+6541L/01 Gastronomie (L+H) 

30 52 23 29,7 21,7 

6542M/02 Cestovní ruch 30 36 30 29,1 20,4 

6551H/01 Kuchař – číšník      
(ŠVP Kuchař) 

30 --- 26 --- --- 

6551H/01 Kuchař – číšník            
(ŠVP Číšník) 

30 --- 25 --- --- 

6551H/01 Kuchař – číšník            
(ŠVP Kuchař-číšník) 

60 --- 56 --- --- 

6541L/51 Gastronomie 25 52 neodevzdávají se 27,3 21,4 

2954H/01 Cukrář 30 --- 27 --- --- 

  



  



PŘÍLOHA 4  

VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK VE SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ ZA JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 

 POČET 
PŘIHLÁŠENÝCH 

PRVOMATURANTŮ 
ZA JARO VE 

SPOLEČNÉ ČÁSTI 
MZ 

POČET KONALI 
ZA JARO 

KONALI 
 (V %) 

POČET USPĚLI 
 ZA JARO 

HRUBÁ ÚSPĚŠNOST 
(USPĚLI)  

V % 

ČISTÁ ÚSPĚŠNOST  
V % 

6541L/01 Gastronomie 22 20 90,9 6 27,3 30,0 

6542M/02 Cestovní ruch 26 22 84,6 15 57,7 68,2 

6541L/51 Gastronomie 
(nástavba) 

10 2 20,0 0 0,0 0,0 

6541L/51 Gastronomie 
(nástavba, dálková forma) 

3 3 100,0 0 0,0 0,0 

CELKEM ZA ŠKOLU 61 47 77,0 21 34,4 44,7 

 

ČESKÝ JAZYK                 
A LITERATURA 

POČET 
PŘIHLÁŠENÝCH 

ZA JARO 

POČET 
KONAJÍCÍCH 

 ZA JARO 

HRUBÁ 
NEÚSPĚŠNOST V 

% 

POČET ÚSPĚŠNĚ 
KONAJÍCÍCH 

HRUBÁ 
ÚSPĚŠNOST            

V % 

ČISTÁ 
ÚSPĚŠNOST          

V % 

PRŮMĚRNÝ % 
SKÓR 

ZA JARO 
V % 

6541L/01 Gastronomie 22 21 31,8 15 68,2 71,4 54,3 

6542M/02 Cestovní ruch 26 24 23,1 20 76,9 83,3 59,5 

6541L/51 Gastronomie 
(nástavba) 

10 2 100,0 0 0,0 0,0 32,0 

6541L/51 Gastronomie 
(nástavba, dálková forma) 

3 3 66,7 1 33,3 33,3 42,7 

CELKEM ZA ŠKOLU 61 50 41,0 36 59,0 72,0 55,2 
 



MATEMATIKA 
POČET 

PŘIHLÁŠENÝCH 
ZA JARO 

POČET 
KONAJÍCÍCH 

 ZA JARO 

HRUBÁ 
NEÚSPĚŠNOST 

V % 

POČET 
ÚSPĚŠNĚ 

KONAJÍCÍCH 

HRUBÁ 
ÚSPĚŠNOST     

V % 

ČISTÁ 
ÚSPĚŠNOST     

V % 

PRŮMĚRNÝ % 
SKÓR 

ZA JARO 
V % 

6541L/01 Gastronomie 1 0 100,0 0 0,0 0,0 --- 

6542M/02 Cestovní 
ruch 

0 0 --- --- --- --- --- 

6541L/51 Gastronomie 
(nástavba) 

0 0 --- --- --- --- --- 

6541L51 Gastronomie 
(nástavba, dálková 
forma vzdělávání) 

1 1 100,0 0 0,0 0,0 26,0 

CELKEM ZA ŠKOLU 2 1 100,0 0 0,0 0,0 26,0 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
POČET 

PŘIHLÁŠENÝCH 
ZA JARO 

POČET 
KONAJÍCÍCH 

 ZA JARO 

HRUBÁ 
NEÚSPĚŠNOST 

V % 

POČET 
ÚSPĚŠNĚ 

KONAJÍCÍCH 

HRUBÁ 
ÚSPĚŠNOST     

V % 

ČISTÁ 
ÚSPĚŠNOST     

V % 

PRŮMĚRNÝ % 
SKÓR 

ZA JARO 
V % 

6541L01 Gastronomie 21 20 19,0 17 81,0 85,1 63,2 

6542M02 Cestovní ruch 26 24 11,5 23 88,5 95,9 77,2 

6541L51 Gastronomie 
(nástavba) 

10 2 90,0 1 10,0 50,0 37,4 

6541L51 Gastronomie 
(nástavba) 

2 2 50,0 1 50,0 50,0 35,3 

CELKEM ZA ŠKOLU 59 48 28,8 42 71,2 87,5 68,0 

 



PŘÍLOHA 5 

VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK V PROFILOVÉ ČÁSTI MZ 

OBOR VZDĚLÁNÍ PŘEDMĚT 
FORMA 

ZKOUŠKY 

POČET 
PŘIHLÁŠENÝCH 

PRVOMATURAN
TŮ ZA JAP 

POČET KONALI 
PO JAP 

POČET USPĚLI 
 PO JAP 

HRUBÁ 
ÚSPĚŠNOST 

(USPĚLI)  
V % 

ČISTÁ 
ÚSPĚŠNOST  

V % 

6541L/01 
GASTRONOMIE 

 

Český jazyk a 
literatura 

ústní zkouška 
před zkušební 

komisí 
22 20 18 81,8 90,0 

Český jazyk a 
literatura 

písemná zkouška 22 20 20 90,9 100,0 

Anglický jazyk 
ústní zkouška 
před zkušební 

komisí 
21 20 20 95,2 100,0 

Anglický jazyk písemná zkouška 21 20 20 95,2 100,0 

Ekonomické 
předměty 

praktická 
zkouška 

22 20 19 86,4 95,0 

Ekonomické 
předměty 

ústní zkouška 
před zkušební 

komisí 
22 20 17 77,3 85,0 

Hotelový provoz 
ústní zkouška 
před zkušební 

komisí 
22 20 20 90,9 100,0 

 

 

 

 



OBOR VZDĚLÁNÍ PŘEDMĚT 
FORMA 

ZKOUŠKY 

POČET 
PŘIHLÁŠENÝCH 

PRVOMATURAN
TŮ ZA JAP 

POČET KONALI 
PO JAP 

POČET USPĚLI 
 PO JAP 

HRUBÁ 
ÚSPĚŠNOST 

(USPĚLI)  
V % 

ČISTÁ 
ÚSPĚŠNOST  

V % 

6542M/02  
CESTOVNÍ RUCH 

Český jazyk a 
literatura 

ústní zkouška 
před zkušební 

komisí 
26 23 21 80,8 91,3 

Český jazyk a 
literatura 

písemná zkouška 26 23 23 88,5 100,0 

Anglický jazyk 
ústní zkouška 
před zkušební 

komisí 
26 23 22 84,6 95,7 

Anglický jazyk písemná zkouška 26 23 22 84,6 95,7 

Ekonomické 
předměty 

praktická 
zkouška 

26 23 22 84,6 95,7 

Ekonomické 
předměty 

ústní zkouška 
před zkušební 

komisí 
26 23 23 88,5 100,0 

Odborné 
předměty 

ústní zkouška 
před zkušební 

komisí 
26 23 23 88,5 100,0 

 

  



OBOR VZDĚLÁNÍ PŘEDMĚT 
FORMA 

ZKOUŠKY 

POČET 
PŘIHLÁŠENÝCH 

PRVOMATURAN
TŮ ZA JAP 

POČET KONALI 
PO JAP 

POČET USPĚLI 
 PO JAP 

HRUBÁ 
ÚSPĚŠNOST 

(USPĚLI)  
V % 

ČISTÁ 
ÚSPĚŠNOST  

V % 

6541L/51 
GASTRONOMIE 

(NÁSTAVBA) 

Český jazyk a 
literatura 

ústní zkouška 
před zkušební 

komisí 
10 2 2 20,0 100,0 

Český jazyk a 
literatura 

písemná zkouška 10 2 2 20,0 100,0 

Anglický jazyk 
ústní zkouška 
před zkušební 

komisí 
10 2 1 10,0 50,0 

Anglický jazyk písemná zkouška 10 2 1 10,0 50,0 

Ekonomické 
předměty 

praktická 
zkouška 

10 2 2 20,0 100,0 

Ekonomické 
předměty 

ústní zkouška 
před zkušební 

komisí 
10 2 2 20,0 100,0 

Odborné 
předměty 

ústní zkouška 
před zkušební 

komisí 
10 2 2 20,0 100,0 

 

 

  



OBOR VZDĚLÁNÍ PŘEDMĚT 
FORMA 

ZKOUŠKY 

POČET 
PŘIHLÁŠENÝCH 

PRVOMATURAN
TŮ ZA JAP 

POČET KONALI 
PO JAP 

POČET USPĚLI 
 PO JAP 

HRUBÁ 
ÚSPĚŠNOST 

(USPĚLI)  
V % 

ČISTÁ 
ÚSPĚŠNOST  

V % 

6541L/51 
GASTRONOMIE 

(NÁSTAVBA, 
DÁLKOVÁ FORMA)) 

Český jazyk a 
literatura 

ústní zkouška 
před zkušební 

komisí 
3 3 2 66,7 66,7 

Český jazyk a 
literatura 

písemná zkouška 3 3 3 100,0 100,0 

Anglický jazyk 
ústní zkouška 
před zkušební 

komisí 
2 2 1 50,0 50,0 

Anglický jazyk písemná zkouška 2 2 1 50,0 50,0 

Ekonomické 
předměty 

praktická 
zkouška 

3 3 3 100,0 100,0 

Ekonomické 
předměty 

ústní zkouška 
před zkušební 

komisí 
3 3 3 100,0 100,0 

Odborné 
předměty 

ústní zkouška 
před zkušební 

komisí 
3 3 3 100,0 100,0 

 

  



PŘÍLOHA 6 

VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 

OBOR VZDĚLÁNÍ 
POČET ŽÁKŮ, KTEŘÍ 

MĚLI KONAT ZZ 

POČET ŽÁKŮ, KTEŘÍ 
NEKONALI ZZ 

V ŽÁDNÉM TERMÍNU 

CELKEM PROSPĚLO 
S VYZNAMENÁNÍM 

CELKEM PROSPĚLO 
 

CELKEM 
NEPROSPĚLO 

2954H/01 Cukrář 28 1 6 21 0 

6551H/01 Kuchař – číšník + 
6541L/01 Gastronomie (L+H) 

22 0 6 16 0 

6551H/01 Kuchař – číšník 72 4 6 61 1 

CELKEM 
122 5 18 98 1 

100% 4,1% 14,8% 80,3% 0,8% 

 

 

 

  



 

 



PŘÍLOHA 7 

AKTIVITY ŠKOLY A ŽÁKŮ V RÁMCI VÝUKY 

DRUH AKTIVITY NÁZEV AKTIVITY 
POČET ZÚČASTNĚNÝCH 

ŽÁKŮ 

Adaptační kurz Adaptační kurz - ambulantní 106 

Adaptační kurz Adaptační kurz - pobytový 49 

Aktivní partnerství se zahraniční školou (např. eTwinning) Promoting Ecotourism 13 

Beseda s odborníkem z oboru  Nápojová kultura - Rumy 19 

Beseda s odborníkem z oboru  Španělská kuchyně 16 

Beseda s odborníkem z oboru  Moderní příprava kávy 15 

Beseda s odborníkem z oboru  Seminář - Hotelová recepce 50 

Beseda s odborníkem z oboru  Japonská kuchyně 20 

Beseda s odborníkem z oboru  Bourání vepřové půlky 20 

Beseda s odborníkem z oboru  Moderní výuka stolničení 2 

EVVO 72 hodin pro lidi, přírodu a místo kde žiješ 60 

EVVO Fotosoutěž - Do hlubin studentova bytí 140 

EVVO Mezinárodní den hor 38 

EVVO Ukliďme Česko 120 

EVVO Den Země 60 



EVVO Jsme to, co jíme - Výtvarná soutěž ke Dni Země 20 

EVVO Evropa do školy 80 

Jiná  Webinář - Česká republika v Evropské unii 9 

Jiná  Vánoce v Ostravě 75 

Jiná  Projektový den - kulinářské umění 15 

Jiná  Projektový den - zdobení perníků 20 

Jiná  Soutěž Bohumín 2 

Jiná  Základní kolo v kopané  skupina "C" 15 

Jiná  Sportovní den - SC Fajne Ostrava 15 

Jiná  Návštěva ME ve fotbale žen do 19 let 15 

Jiná  Vycházka - ostravské Poodří 10 

Kulturní akce Festival JSNS 71 

Kulturní akce Para fest Ostrava 2022 6 

Kulturní akce Japonské dny v Ostravě  15 

Prevence Kočka Fantazie 175 

Prevence Kyberprostor - přednáška 290 

Prevence Halloween 200 

Prevence Vánoční den 300 

Prevence Valentýn 100 



Prevence Cesta  labyrintem - mezilidské vztahy (kreativní dílna) 38 

Prevence Vysaď strom! 170 

Prevence Den bez batohů 200 

Prevence Setkání se školním psychologem 12 

Prevence Schůzka školního parlamentu 30 

Sportovně-turistický kurz Lyžařský kurz - Bílá 24 

Sportovně-turistický kurz Kurz vodní turistiky - Jilešovice 22 

Sportovně-turistický kurz Kurz vodní turistiky- Vltava 22 

Školní exkurze Odborná exkurze Budapešť 34 

Školní exkurze Exkurze Olomouc 34 

Školní exkurze „Z Moravy do Budapešti bez cestovky“  30 

Školní exkurze Restaurace u Zlaté studně, Praha 20 

Školní exkurze Výstava "Coffee" 22 

Školní exkurze Návštěva zámku Frýdek-Místek 21 

Školní exkurze Exkurze do Marlenky - Frýdek-Místek 22 

Školní exkurze Exkurze do Muzeum Beskyd - Frýdek-Místek 22 

Školní exkurze Exkurze do rodného domu S. Freuda,  prohlídka města Příbor 23 

Školní exkurze Exkurze - Sanatoria Klimkovice-Hýlov  24 

Školní exkurze Exkurze Národní zemědělského muzea 20 



Školní exkurze Exurze pivovar Nošovice  18 

Školní exkurze Exurze v hotelu Clarion 24 

Školní exkurze Exkurze v  Bernies Grill & Wine restaurant, Hotel Mercury 18 

Školní exkurze Exkurze Plesenská Kafrárna  21 

Výchovné a kariérové poradenství Prezentace VŠB-TU, katedra HGF 18 

Výchovné a kariérové poradenství Prezentace VOŠ Goodwill 20 

Vzdělávání žáků v reálném prostředí (mimo školu) Workshop - Ryby 1 

Vzdělávání žáků v reálném prostředí (mimo školu) Kam na školu, Hlučín 1 

Vzdělávání žáků v reálném prostředí (mimo školu) 
Komentovaná prohlídka Ostravy pro účastníky soutěže MP 
2022 

12 

Vzdělávání žáků v reálném prostředí (mimo školu) Komentovaná prohlídka Ostravy pro stážisty E+ ze Slovenska 8 

Vzdělávání žáků v reálném prostředí (mimo školu) Komentovaná prohlídka Ostravy pro stážisty E+ z Francie 16 

Vzdělávání žáků v reálném prostředí (mimo školu) Komentovaná prohlídka Ostravy pro stážisty E+ z Francie 18 

Vzdělávání žáků v reálném prostředí (mimo školu) Návštěva turnaje J&T Banka Ostrava Beach 25 

Vzdělávání žáků v reálném prostředí (mimo školu) DOD Okresního soudu v Ostravě 23 

 



PŘÍLOHA 8 

AKTIVITY ŠKOLY A ŽÁKŮ ŠKOLY NAD RÁMEC VÝUKY 

DRUH AKTIVITY NÁZEV AKTIVITY 
POČET ZÚČASTNĚNÝCH 

ŽÁKŮ 

Aktivity pro jiné školy (ZŠ) Kam na školu 1 

Aktivity pro jiné školy (ZŠ) 
Mentoring Davida Valíčka Fajne školní 
bistro!!! 

2 

Aktivity pro jiné školy (ZŠ, 
MŠ) 

Velikonoční dílny Národní zemědělské 
muzeum  

6 

Doučování žáků 
Doučování žáků - Stolničení, Potraviny a 
výživa 

7 

Doučování žáků Doučování žáků -Technologie 9 

Doučování žáků Doučování žáků - ekonomické předměty 16 

Doučování žáků Doučování žáků – Odborný výcvik 166 

Doučování žáků Doučování žáků – Český jazyk 30 

Doučování žáků Doučování žáků – Matematika 14 

Doučování žáků Doučování žáků – Anglický jazyk 17 

Jiná  Den otevřených dveří 49 

Jiná  Příprava propagačního videa 4 

Jiná  Moderní výuka stolničení 2 

Jiná  Workshop UNIHOST MSK 6 

Jiná  
Prezentace oboru číšník, etiketa 
stolování,  Čt "Dobré ráno" 

2 

Jiná  
ME ve volejbalu muži, personální 
zajištění organizačního týmu  

26 

Projektová činnost žáků  Park národních stromů - PROSTOR M 24 

 

  



  



PŘÍLOHA 9 

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH 

NÁZEV SOUTĚŽE 

UMÍSTĚNÍ ŽÁKA(Ů) ŠKOLY 

OKRESNÍ ÚROVEŇ KRAJSKÁ ÚROVEŇ ÚSTŘEDNÍ ÚROVEŇ 

Den s překladem  2  

Vítejte u nás   3 

Jsme to co jíme  1   

Birell CUP    1 

Zlatovar CUP  1  

Gastro Makro CUP   2 

Podbeskydský Ještěr  1  

Marlenka CUP  3  
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PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ 

PRACOVNÍK 
ŠKOLY 

TYP VZDĚLÁVACÍ AKCE NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE 

ZPŮSOB 
FINANCOVÁNÍ 
VZDĚLÁVACÍ 

AKCE 

ČASOVÁ 
DOTACE 

POČET 
ZÚČASTNĚNÝCH 

PRACOVNÍKŮ 

Ředitel Odborné vzdělávání Základní školení v oblasti kyberbezpečnosti bezplatné 8,0 1 

Ředitel Odborné vzdělávání 
Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve školách a 

školských zařízeních 
bezplatné 8,0 1 

Ředitel Odborné vzdělávání Metodické setkání k hodnocení škol zřizovatelem 1 bezplatné 2,0 1 

Ředitel Odborné vzdělávání Školení řidičů referentů rozpočet školy 3,0 1 

Ředitel Odborné vzdělávání Konference nadaní žáci v MSK bezplatné 4,0 1 

Ředitel Odborné vzdělávání Veřejné zakázky ve školách pro rok 2022 rozpočet školy 4,0 1 

Ředitel Odborné vzdělávání 
Dokumentace, legislativa a právo - bezpečnost dětí a žáků, prověrky 

BOZP a PO, jasně, stručně, přehledně 
rozpočet školy 4,0 1 

Ředitel Odborné vzdělávání Sociální sítě a my v nich rozpočet školy 3,0 1 

Ředitel Odborné vzdělávání Seminář  pro žadatele Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I bezplatné 2,5 1 

Ředitel Odborné vzdělávání Jazykový kurz General English 
mimorozpočtové 

zdroje 
60,0 1 

Ředitel Odborné vzdělávání Metodické setkání k hodnocení škol zřizovatelem 2 bezplatné 2,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Kuliner Brno - kulinářské umění rozpočet školy 8,0 6 



Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Symposium cullinary of Prague rozpočet školy 8,0 3 

Pedagogický 
pracovník 

Osobnostní vzdělávání Manipulace a jak se jí bránit rozpočet školy 8,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Základy přípravy zmrzliny rozpočet školy 8,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Příprava podzimního menu bezplatné 8,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Moderní provoz rozpočet školy 8,0 2 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Nápojová kultura rozpočet školy 4,0 2 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Ekonomická udržitelnost hotelu a restaurace rozpočet školy 16,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Osobnostní vzdělávání Posilujeme digitální kompetence učitelů bezplatné 8,0 12 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Asijská fúze bezplatné 8,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Hotelová recepce rozpočet školy 4,0 3 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Moderní trendy v hotelnictví rozpočet školy 4,0 3 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Seminář pro učitele geografie bezplatné 8,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Moderní jarní menu bezplatné 8,0 2 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Španělská kuchyně rozpočet školy 4,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Základy japonské kuchyně rozpočet školy 4,0 1 



Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Tradiční velikonoční pečení bezplatné 4,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání VET DAY rozpočet školy 8,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Nápojová gastronomie bezplatné 4,0 4 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Podíl zoologických zahrad při ENV vzdělávání bezplatné 8,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Zelená inovace v odborném vzdělávání bezplatné 8,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Marketing na sociálních sítích pro školy rozpočet školy 8,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Konference škola v síti informaci bezplatné 8,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Není hra jako hra aneb jak oživit hodiny matematiky rozpočet školy 8,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Stříháme a upravujeme výuková videa rozpočet školy 8,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Náš svět v datech bezplatné 8,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Excel pro pokročilé bezplatné 8,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Digitální fotografie v rukou učitele bezplatné 8,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Programovací jazyk Scratch rozpočet školy 8,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Bylinky a léčivé plevele rozpočet školy 8,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Hry a interaktivní metody v hodinách CJ bezplatné 4,0 2 



Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání For the love of teaching  (Oxford) bezplatné 4,0 3 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Online konzultační seminář k PP z AJ bezplatné 4,0 4 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Hry v cizích jazycích  rozpočet školy 8,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Jak kreativně a hravě na gramatiku (Wocabee) bezplatné 4,0 2 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Challenge Your Students (And Yourself) bezplatné 4,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Cizí jazyk formou her a zábavného procvičování s Wocabee bezplatné 4,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Reálie a projekty zábavnou formou - metodicko-didaktický webinář bezplatné 4,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Metodický seminář Práce s časopisem Freundschaft bezplatné 4,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Konference učitelů cizích jazyků rozpočet školy 8,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Webinář Interfacing with Interlanguage bezplatné 4,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Informace k přezkumům MZ bezplatné 4,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Konzultační seminář pro ŠMK bezplatné 4,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání How to Hybrid: A guide to setting up Ventures) bezplatné 4,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Memory Hacks How To Learn Vocab Faster bezplatné 4,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Hodnocení žáků cizinců bezplatné 4,0 1 



Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Jak pomoci žákům z Ukrajiny bezplatné 4,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Psaní tiskových zpráv rozpočet školy 8,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Kariérové poradenství pro SŠ rozpočet školy 40,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání 
Tematické setkání k oblasti Podpory inkluze v rámci projektu "KAP 

rozvoje vzdělávání MSK" 
bezplatné 16,0 2 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Legislativa v tělesné výchově rozpočet školy 8,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Osobnostní vzdělávání Monitorovací setkání příjemců grantů E+ bezplatné 4,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Příprava občanů k obraně státu pro učitele bezplatné 8,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Jak na online den otevřených dveří rozpočet školy 5,0 4 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání 
Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve školách a 

školských zařízeních 
bezplatné 8,0 2 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Konzultační seminář pro management škol bezplatné 3,0 2 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Setkání akreditovaných organizací E+ bezplatné 16,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání 
Monitorovací setkání příjemců grantů na projekty mobilit v 

programu Erasmus+ 
bezplatné 4,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Lecker & Lehrreich bezplatné 3,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání 
Bohemia Sekt Trophée- workshop příprava na sommeliérské 

soutěže 
bezplatné 8,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Přednáška Sommelier Moravy bezplatné 8,0 1 



Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Kaleidoskop moderní gastronomie rozpočet školy 16,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Párování jídla a vína bezplatné 2,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Osobnostní vzdělávání Vitální učitel bezplatné 2,5 2 

Pedagogický 
pracovník 

Osobnostní vzdělávání Psychohygiena a pozitivní myšlení rozpočet školy 8,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Workshop Nápojová gastronomie -víno bezplatné 4,0 8 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Zásady moderní přípravy jídel "Ryby" bezplatné 4,0 2 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Gastronomické inovace" Dušení a pečení masa" bezplatné 4,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Workshop gastronomické inovace Patisserie bezplatné 4,0 2 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Workshop Tradiční pokrmy v české gastronomii bezplatné 3,0 3 

Pedagogický 
pracovník 

Osobnostní vzdělávání Výuka na dálku bezplatné 2,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Osobnostní vzdělávání 
Buď učitel začne zvládat konflikty, nebo klinflikty začnou zvládat 

jeho 
rozpočet školy 8,0 2 

Pedagogický 
pracovník 

Osobnostní vzdělávání Hybridní výuka – nový přístup k výuce bezplatné 1,0 1 

Pedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Mluvím tedy jsem rozpočet školy 6,0 1 

Nepedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Prevence ve škole – co dělat, když... rozpočet školy 8,0 1 

Nepedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Metodický seminář k projektům bezplatné 2,0 1 



Nepedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání OKAP II - skupina pro asistenty pedagogů bezplatné 100,0 1 

Nepedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Příspěvkové organizace  - majetek, účetnictví I. část rozpočet školy 64,0 1 

Nepedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Majetek školské PO a jeho inventarizace rozpočet školy 8,0 1 

Nepedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Účetnictví školských PO zřízených ÚSC rozpočet školy 8,0 1 

Nepedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Pracovní cesty a cestovní náhrady ve školství rozpočet školy 8,0 1 

Nepedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání DPH v roce 2021, 2022 u škol rozpočet školy 8,0 1 

Nepedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Mzdové účetnictví s personální problematikou rozpočet školy 80,0 1 

Nepedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Zpracování mezd v programu Vema rozpočet školy 8,0 1 

Nepedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Seminář PAM rozpočet školy 8,0 1 

Nepedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Školení elektro rozpočet školy 8,0 1 

Nepedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Přísnější revize technických zařízení ve školách rozpočet školy 4,0 1 

Nepedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Školení kyberbezpečnosti bezplatné 8,0 1 

Nepedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Školení systému ICZ e-spis LITE bezplatné 8,0 1 

Nepedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Workshop AD Landek Davida Valíčka bezplatné 8,0 1 

Nepedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Bidfood Expo 2022 bezplatné 8,0 8 



Nepedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Školení nové verze aplikace FaMa+ bezplatné 8,0 1 

Nepedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Školení CEP bezplatné 8,0 1 

Nepedagogický 
pracovník 

Odborné vzdělávání Školení EKOS rozpočet školy 5,0 1 
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CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 

 

 

 

 

TYP AKCE CŽV NÁZEV AKCE CŽV ROZSAH AKCE POČET ÚČASTNÍKŮ AKCE 

Rekvalifikace Příprava pokrmů teplé kuchyně Dlouhodobá akce 4 
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SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY 

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE 

REALIZACE 
ODBORNÉHO 

VÝCVIKU 

REALIZACE 
ODBORNÉ PRAXE 

JINÁ SPOLUPRÁCE REALIZACE JZZ 
REALIZACE/AKTUA

LIZACE OBSAHU 
VZDĚLÁVÁNÍ 

Restaurace Akord Ostrav-Zábřeh      

Městská nemocnice Ostrava, oddělení 
léčebné výživy a stravování 

     

Cukrářství Viki      

Best Western Hotel Vista      

Sanatoria Klimkovice      

Hotel Imperial Ostrava      

Clarion Congress Hotel Ostrava      

DPO, a. s. středisko stravování      

Ollies dorty s. r. o.      

Pekařství Boček Krmelín      

Zámek Zábřeh      

Bernies Grill & Wine Restaurant      

Loft restaurant      

Café Au Pére Tranquille      

Restaurace U Helbicha      

Porubská Kafrárna      

Slezská P. U. O. R.      

Kozlovna U Ježka      

La Futura      

TJ Ostrava       
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POSKYTOVANÁ STIPENDIA 

  

POČET UDĚLENÝCH STIPENDIÍ FIRMY POSKYTUJÍCÍ STIPENDIA 

0 0 
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AKTIVITY ŠKOLY 

ADAPTAČNÍ KURZY 

Ve dvou bězích se letos uskutečnil adaptační kurz pro 1. ročníky oboru Služby cestovního ruchu a 

Hotelový a restaurační provoz. Ve Frenštátu pod Radhoštěm pod dohledem 2 zástupců Školního 

poradenského pracoviště se žáci seznamovali nejen mezi sebou, ale i se svými třídními učiteli. Podobně 

probíhaly ve sportovním areálu v Hrabové adaptační dny ostatních prvních ročníků. 

 

PŘES JIŽNÍ MORAVU AŽ DO BUDAPEŠTĚ… A BEZ CESTOVKY 

Pro žáky 2. ročníku oboru Služby cestovního ruchu byla 30. 9. až 1. 10. 2021 zorganizována odborná 

exkurze. Byla především zaměřena na trasování, poznávání historie, místních památek, tradic a 

srovnání gastronomických zařízení, či životního stylu. Náplní prvního dne byla prohlídka Lednického 



zámku, města Mikulov, CHKO Pálava, vinných sklepů Rakvice. Druhý den patřil Budapešti a jejím 

pamětihodnostem – např. Budínský hrad, most Széchenyi Lánchíd, Parlament. 

SOUBOJ NA TALÍŘI 

Zvládne Přemek závěrečné zkoušky? Radek Kašpárek přivedl kamaráda Přemka tam, kde začala jeho 

kariéra. Na Krakovské proběhlo natáčení populárního seriálu Souboj na talíři. 

 

SAMI SOBĚ PRŮVODCEM 

Za slunečného podzimního dne se 27. 9. 2021 uskutečnila odborná exkurze 3. ročníku oboru Služby 

cestovního ruchu. Z velké části trasa vedla městskou památkovou rezervaci historické Olomouce – 

katedrála sv. Václava, Arcibiskupský palác, olomoucká arcidiecéze, vzdělanostní centrum UP, botanická 



zahrada UP, Vlastivědné muzeum, Muzeum moderního umění apod. Pozornosti neunikly ani barokní 

kašny na Horním a Dolním náměstí, nenechali si ujít výhled z věže gotického kostela sv. Mořice a 

nechyběla ani prohlídka místního infocentra, Výstaviště Flóra a obchodního centra Šantovka. 

BÍLÁ PASTELKA POMÁHÁ 

Studenti 3. ročníku oboru Služby cestovního ruchu se ve středu 13. 10. 2021 zapojili do veřejné 

charitativní sbírky Bílá pastelka na podporu nevidomých a slabozrakých. Od svých spolužáků, 

vyučujících, ale také od spoluobčanů v ulicích města Ostravy vybírali dobrovolné finanční příspěvky. 

Pokladničky, do nichž přispěvatelé vkládali svůj dar, byly po akci z celé republiky svezeny do Prahy. 

Finanční obnos bude věnován na výcvik vodících psů, nácvik chůze s bílou holí, na zaměstnávání lidí se 

zrakovým postižením, na výuku práce na počítači pro nevidomé, apod. 

 

72 HODIN PRO LIDI, PŘÍRODU A MÍSTO, KDE ŽIJEŠ 

V dnech 14. až 22. 10. 2021 se žáci školy již po osmé zúčastní celonárodního projektu 72 hodin pro lidi, 

přírodu a místo, kde žiješ. Hlavním cílem projektu je přispět k vytváření pozitivního vztahu žáků ke 

stavu životního prostředí. Heslo našeho projektu zní „Pomáhám, protože chci“. Žáci se v rámci 

předmětu Základy přírodních věd zapojují do jednotlivých aktivit, např. do výsadby nových keřů, sběru 

odpadků v areálu školy a jejím blízkém okolí, úpravy zeleně a vyčištění areálu školy od náletových a 

plevelnatých rostlin. Součástí je i sběr lesních plodů pro Lesní školu Ostravských městských lesů a 

zeleně s.r.o.. 

  



PIŠQWORKY 

V pátek 8. 10. 2021 na naší škole proběhlo školní kolo soutěže v PIŠQWORKÁCH. Zúčastnila se čtyři 

družstva po pěti hráčích.  Týmy se utkaly mezi sebou ve vzájemných duelech. Každý hráč za vítězství 

získával cenné body pro svůj tým. I když každý chtěl vyhrát, tak mezi hráči panovala dobrá nálada. 

Po sečtení získaných bodů zvítězil s přehledem tým ze třídy SCR2. Na druhém místě byl tým z HRP3, 

třetí místo získal tým SCR4 a čtvrtou pozici obsadil nejmladší tým z HRP1. První dva týmy dostaly malou 

sladkou odměnu a postupují do oblastního kola. 

 

ZÁŽITKOVÉ MENU V NEMOCNIČNÍ KUCHYNI 

U příležitosti Mezinárodního dne kuchařů 20. 10. 2021 v jídelně Městské nemocnice Ostrava-Fifejdy, 

Oddělení léčebné výživy a stravování, podali naši kuchaři pomocnou ruku při přípravě 4chodové menu. 

Skládalo se z předkrmu – humusu, peperonaty a bruschetty, následoval pórkovo-bramborový krém s 

modrým sýrem, jako hlavní chod porchetta z kotletky se zimním zeleninovým ragú, tvarohovou 

tarhoňou s hráškem a na závěr jako dezert švestkový koláč s vanilkovou posypkou. Na zážitkovém 

menu pro zaměstnance nemocnice se spolupodíleli kuchaři 1. ročníku Matěj Bortlík, Ondřej Kovařík, 

Vojtěch Lazar, David Pavlíček a Jan Doležal z 3. ročníku oboru Kuchař-číšník. 

    



ZOMBÍCI ZAMOŘILI ŠKOLU 

V úterý 2. listopadu vládla ve škole děsivá atmosféra. Po chodbách se potáceli „nemrtví“ a některé 

třídy vypadaly jako otevřené hroby. 

Halloweenskou soutěž vyhrála třída CU3, která výzdobu učebny doplnila originálními kostýmy a 

krátkým zombie představením. Druhé místo obsadila třída HRP3. Těsně za ní – na třetím místě – 

skončila třída NS1. 

 

FAJNE ŠKOLNÍ BISTRO!!! 

Od roku 2019 realizuje město projekt Fajne školní bistro, jehož záměrem je mentoring školního 

stravování známého ostravského šéfkuchaře Davida Valíčka ve školních jídelnách základních škol a také 

s tím spojena příprava gastronomických zážitků žákům, pedagogům i kuchařkám. Součástí projektu 

jsou i žáci SŠ společného stravování, oboru kuchař a žáci Střední zdravotnické školy a VOŠ zdravotnické 

Ostrava – Vítkovice, oboru nutriční asistent. Dne 21. 10. 2021 se žákyně naší školy Kamila Surovčáková 

a Markéta Vítková z 2. ročníku podílely na přípravě 3chodové menu a na jeho výdeji na ZŠ a MŠ 

Lukášova v Ostravě-Hrabůvce. 

  



BRONZOVÁ MARLENKA 

SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ Opava opět pořádala regionální soutěž Marlenka Cup 2021. Zúčastnilo se 

jí 13 žáků oboru Cukrář ze středních škol zřizovaných Moravskoslezským krajem. Budoucí cukráři a 

cukrářky soutěžili v pódiovém vystoupení, během kterého museli v časovém limitu zhotovit talířový 

dezert obsahující med, jádroviny a sezónní ovoce. Naši školu 2. 11. 2021 reprezentovaly v Opavě 

cukrářky z 3. ročníku. Andrea Luzarová za svůj cukrářský výrobek obsadila 3. místo a Kristýna Malá 5. 

místo. 

 

KOČKA PLNÁ FANTAZIE 

Žáci 1. ročníků ze všech oborů se zúčastnili jedné z aktivit projektu Podpora aktivit v oblasti prevence 

rizikových projevů chování u dětí a mládeže. Akce KOČKA FANTAZIE – výtvarná dílna – probíhala pod 

vedením Mgr. K. Salamonové, Bc. A. Lehocké, Mgr. H. Strádalové na naší škole od 18. 10. do 12. 11. 

2021. Během dvou dvouhodinových částí měli žáci za úkol individuálně namalovat kočku, která měla 

být jejich výtvarným sebevyjádřením, a poté kolektivně ztvárnit třídní kočku tak, aby se z ní dal „vyčíst“ 

charakter třídy či obor. Symbol kočky ale mohl být i jiný. Do 30. 11. 2021 proběhne hlasování o 

nejzdařilejší KOČKU prostřednictvím Microsoft Forms. Výsledky budou zveřejněny na web stránkách 

školy. 

  



S VŮNÍ ASIE 

Pro pedagogy středních gastronomických škol se 19. 11. 2021 v centru KULINER v Brně pořádal seminář 

Kulinářského umění – thajská a vietnamská kuchyně. V pohodové atmosféře, profesionálně vybavené 

kuchyni a v příjemném zázemí se Mgr. Marta Konečná, Rostislav Lindovský, Mgr. Monika Sysalová, 

Mgr. Jana Hořáková, Mgr. Radek Plaček seznámili s přípravou tradičních pokrmů asijské kuchyně. 

 

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA 

Ve dnech 1. a 2. 12. 2021 proběhl pro žáky 1. a 2. ročníku, kteří vykonávají odborný výcvik v Cukrářství 

VIKI 2. ročník soutěže ,,Perníková chaloupka“. 

Každý žák měl za úkol vyrobit perníkové těsto, vyválet a vykrojit požadované tvary, poté si udělat 

bílkovou polevu (glazuru) a chaloupku slepit a nazdobit. Hotové chaloupky byly ohodnoceny odbornou 

porotou – cukrářkami z VIKI. Jako první se umístila Garšicová Veronika a na druhém místě se umístily 

Badurová Tereza a Jalovičiarová Kristýna. Každý žák dostal diplom a drobné ceny dle umístění. 

 

  



UČITELÉ NA ZKUŠENOU 

V rámci projektu Erasmus+ se Jana Lokaiová a Šárka Hlaváčová, učitelky odborného výcviku, zúčastnily 

odborné pracovní stáže v Německu. Ve dnech 21. – 27. 11. 2021 je uvítalo malebné městečko Haltern 

am See v Severním Porýní-Vestfálsku. Ve stylovém hotelu a michelinské restaurací Ratshotel und 

Ratsstuben se stážistkám věnoval pan Daniel Georgiev a jeho manželka. Předávali nejen zkušenosti s 

vedením úspěšného podniku, ale i diskutovali na téma vzdělávání žáků a jejich odměňování v Německu 

a u nás. Stážistky ocenily velké pracovní nasazení a využití vysoké kvality potravin při každodenním 

uspokojování hostů. 

 

UČÍME SE OD PROFESIONÁLŮ 

Žáci 4. ročníku oboru Hotelový a restaurační provoz za doprovodu Mgr. Dagmar Bartoníkové a Mgr. 

Michala Adama absolvovali exkurzi v adventní Praze. V pátek 10. 12. 2021 je čekala prohlídka Golden 

Well Hotelu i s odborným výkladem doplněným cennými zkušenostmi ředitele hotelu a ochutnávka 

pokrmů šéfkuchaře Pavla Sapíka v prestižní restauraci Terasa U Zlaté studně na Malé Straně. 

  



ENGLISH IS MY HOBBY 

Žáci studijních oborů se 20. 12. 2021 utkali v konverzační soutěži v AJ. Školního kola se zúčastnilo 14 

studentů ze tříd Hotelový a restaurační provoz a Služby cestovního ruchu. Studenti se pečlivě připravili 

jak na poslechovou, tak i na konverzační část. Zvládli samostatný ústní projev na vylosované téma a 

dialog s volně zvoleným spolužákem. Svým ústním projevem potěšili porotu složenou vyučujícími AJ. 

Sladkou odměnu doplnily věcné ceny. 

 

VÁNOČNÍ PLETENÍ 

V loňském roce se na naší škole konala soutěž v pletení vánočky. Nadchla naše cukráře tak, že se z ní 

stala vánoční tradice. V pondělí 20. 12. 2021 si 10 žákyň 3. ročníku oboru Cukrář vyzkoušely svou 

zručnost při pletení vánočky z 0,5kg máslového těsta. Zvolily si svůj vlastní styl a snažily se o nejlepší 

výsledek. 

 

  



ZLATO TEKLO PROUDEM 

SŠHS a VOŠ v Opavě uspořádala 18. 2. 2022 pro vybraná odborná učiliště, střední školy a další zařízení 

zabývající se přípravou budoucích odborníků regionální kolo soutěže ZLATOVAR CUP OPAVA. Cílem 

soutěže je rozšířit si vědomosti v oblasti nápojové gastronomie a poměřit své dovednosti s budoucími 

kolegy v oboru. 

Naši školu reprezentovali 3 studenti z 2. ročníku oboru Hotelový a restaurační provoz. Vědomostní test 

o pivu, načepování a servis piva zvládl Denis Willert, Jan Teichmann, Kryštof Komjathy excelentně a 

jako tým vybojovali 1. místo. A v jednotlivcích se jim taktéž dařilo. V konkurenci 24 soutěžících z 8 škol 

se Denis Willert umístil na 1. místě. 

 

SLADKÝ JEŠTĚR 

PODBESKYDSKÝ JEŠTĚR je tradiční cukrářská soutěž, kterou každoročně pořádá SŠ gastronomie, 

oděvnictví a služeb ve Frýdku-Místku. Soutěž je určená pro studenty středních gastronomických škol a 

odborných učilišť 1. až 3. ročníku. Úkolem letos byla příprava slavnostního dortu do 4 kg a degustačního 

vzorku do hmotnosti 0,5 kg. Naše cukrářka Julie Černeková v náročném časovém limitu 5 hodin vše 

zvládla a za svůj výrobek 9. 2. 2022 získala 1. místo. Gratulujeme! 

 

  



BRONZ Z TĚŠÍNA 

SŠ Albrechtova v Českém Těšíně uspořádala pro žáky odborných škol a mladé sommeliery již 14. ročník 

sommelierské juniorské soutěže TĚŠÍNSKÁ KARAFA 2022. Alena Mizunová, Natálie Mentlíková, 

Kristýna Šoffová z 1. ročníku oboru Kuchař-číšník a servírka 3. ročníku Adéla Fonioková 25. ledna 2022 

v kategorii Kadet prezentovaly své odborné dovednosti a znalosti z oblasti sommelierství, vinařství a 

vinohradnicví. Po velmi náročném vědomostním testu, slepé degustaci 3 vybraných vzorků vín a servisu 

bílého vína obsadily v konkurenci 14 soutěžících z 8 škol 3. a 6. místo. Hlavním porotcem byl 

viceprezident asociace sommelierů ČR, trojnásobný mistr ČR v sommelierství, pan Libor Nazarčuk. 

 

 

MÍSTA, KTERÁ NECHCETE MINOUT 

Místa Čech a Moravy, která by zahraniční návštěvníci na cestách po naší krásné vlasti neměli minout, 

nám v pátek 11. 3. 2022 představili žáci studijního oboru Služby cestovního ruchu. Utkali se ve školním 

kole soutěže Mladý průvodce, ta je určena mladým budoucím odborníkům v oblasti cestovního ruchu. 

Školního kola se zúčastnila 3 dvoučlenná družstva. Připravila si nápadité, tematicky různorodě laděné 

programy pětidenních zájezdů, které představili s využitím prezentací s vlastním komentářem. 

Vystoupení všech družstev, ač dvě z nich byla na tomto poli úplnými nováčky, potěšila hodnotící komisi 

složenou z vyučujících odborných předmětů oboru Služby cestovního ruchu. Za své výkony si odnesli 

sladkou odměnu. 

 

 

 

 

 

 



MLADÍ PRŮVODCI OPĚT NEZKLAMALI 

SŠSS zorganizovala pro žáky SŠ oboru Hotelnictví a Cestovní ruch soutěž Mladý průvodce. Vítězem se 

stalo družstvo z Nitry. 

V prostorách společenského sálu SŠ společného stravování v Ostravě-Hrabůvce se 23. 3. 2022 konal již 

12. ročník mezinárodní soutěže Mladý průvodce pro mladé odborníky v oblasti cestovního ruchu. Žáci 

ze 14 středních škol z Česka a Slovenska letos soutěžili se svými prezentacemi na téma „Místa, která 

nechcete minout“. Jejich úkolem bylo vytvořit nabídku pětidenního poznávacího zájezdu pro 

zahraniční klientelu. Soutěžící museli taktéž obhájit navržený finanční rozpočet a část prezentace 

přednést v cizím jazyce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEHNĚČÍ S ČOČKOVÝM SALÁTEM 

Workshop Zásady moderní přípravy jídel II na téma Jarní menu pořádal 11. 3. 2022 Unihost ve 

spolupráci se SŠSS Krakovská v Ostravě-Hrabůvce. Kurz absolvovalo 7 učitelů z pěti škol s 

gastronomickým zaměřením. Do přípravy pokrmů se zapojili žáci pod vedením lektora Tomáše Braczka. 

Žáci se v průběhu celého kurzu podíleli na přípravě netradičního velikonočního menu. Zároveň měli 

možnost poznat suroviny jako chilli pasta, červený pomeranč, brazilsko-perníková skořice a pracovat s 

nimi. Připravované menu se skládalo ze 4 chodů – studený předkrm pastrami a ovčí sýr, polévka 

hráškové valoute, jehněčí s pěti druhy koření, placatý chléb s čočkovým salátem. Na závěr se podával 

velmi osvěžující dezert Posset ze tří citrusů. 

 

  



PRD KRT SKRZ DRN 

Prd krt skrz drn, zprv zhlt hrst zrn… v němčině? Kein Problem! 

Ve čtvrtek 24. 3. 2022 se uskutečnila soutěž ve čtení německých jazykolamů. Soutěže se zúčastnilo 18 

žáků ze všech oborů naší školy. Úkolem bylo rychle, plynule, a především se správnou výslovnosti 

přečíst německé jazykolamy. Zábavná soutěž byla ukončena vyhlášením vítězů ve dvou kategoriích a 

sladkou odměnou. 

 

NIKOL USPĚLA V CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI 

Přerovská restaurace Bečva se stala 13. 4. 2022 dějištěm celostátní soutěže Gastro Makro Cup 2022, 

na které předvedlo svůj um 17 studentů ze SŠ. Soutěžní pokrm – vepřová panenka, omáčka z choriza, 

restovaný mangold, kukuřičné lívance a smažená paprička Padrone – měli za úkol uvařit v limitu 45 

minut. Naši školu reprezentovala žákyně 1. ročníku obor Kuchař Nikol Němcová, která se umístila na 

vynikajícím 2. místě. 

 

  



TVOŘIVÉ VELIKONOČNÍ DÍLNY 

V rámci svátků jara se v Národním zemědělském muzeu v Dolní oblasti Vítkovic 11. až 12. 4. 2022 konaly 

velikonoční tvořivé dílny. Byly zorganizovány pro žáky mateřských a základních škol. Pod odborným 

vedením si děti vytvořily ozdoby z vlny a dalších přírodnin, malovaly tradiční kraslice voskem, ozdobily 

si perníkové kraslice bílkovou polevou nebo si zkusily vymodelovat velikonočního beránka z marcipánu. 

K zakoupení byly i výrobky studentů spolupracujících škol, mezi které patří i naše škola. Letos nás 

reprezentovalo celkem 6 žákyň z 1. a 2. ročníku obor Cukrář – Dřezová Sabina, Jalovičiarová Kristýna, 

Kašparová Zuzana, Černeková Julie, Garšicová Veronika, Muntágová Ester. 

 

S PIVEM TO UMÍME! 

SŠ Charbulova v Brně se i letos stala pořadatelem soutěže Birell cup. 11. května 2022 se uskutečnil již 

20. ročník celostátní soutěže ve znalostech o pivu, v čepování a servisu piva a v míchání nápojů s pivem. 

Garantem soutěže byl Plzeňský Prazdroj. Přihlášení žáci si mohli vybrat, ve kterých disciplínách budou 

soutěžit. Naši žáci se utkali ve třech disciplínách. I když byli na této akci poprvé, přesto z nich vyzařovala 

odbornost a profesionalita. 



OKONOMIYAKI ČI MISO SHIRU? 

V moderně vybaveném Gastrocentru SŠSS v pátek 22. 4. 2022 žáci 3. ročníku oboru Hotelový a 

restaurační provoz měli možnost seznámit s japonskou kulturou stravování. Kuchař a milovník jídla 

původem z Tokia Yuki Kanawa, stipendista na Ostravské univerzitě, a Martina Wrliková, studentka OU 

s vášní pro japonskou kuchyni, předvedli přípravu několika typických japonských jídel – Okonomiyaki a 

Misou Shiru, Tamagoyaki a Onigiri. Akce byla připravena ve spolupráci s Česko-japonským kulturním 

centrem v Ostravě. 

 

KUCHAŘI A CUKRÁŘKY OPĚT NEZKLAMALI 

Na výstavišti v Praze-Letňanech se opět konal Bidfood Expo 2022. Od 25. do 27. 5. 2022 proběhly 

prestižní soutěže – Kuchař roku 2022/23, Cukrář roku 2022/23 a Gastro Junior Bidfood Cup 2022, který 

je určen pro mladé odborníky v oblasti gastronomie, studenty středních odborných gastronomických 

škol nebo odborného učiliště. Do finále postoupilo 20 kuchařů a 13 cukrářů. 

  



BRONZOVÍ PRŮVODCI 

Ve středu 8. června 2022 se vydali dva mladí průvodci Karolína Mitrengová a Ondřej Kubrický z 2. 

ročníku oboru Služby cestovního ruchu představit náš kraj v soutěži „Vítejte u nás“ do Českých 

Budějovic. Sjelo se celkem 12 dvojic z českých a slovenských škol, které si připravily dvě prezentace. 

První den náš soutěžní pár pohlédl na svět z výšky a pod názvem „Přijeďte k nám, přijeďte se 

rozhlédnout“ Karolína s Ondrou představili místa, odkud je u nás v Ostravě vidět široko daleko. A aby 

ta cesta nahoru byla opravdu rázná, začali rovnou v dole. Karolína v montérkách a se správným 

ostravským dialektem konkurovala Ondrově spisovné češtině. Druhý den měli připravenou prezentaci 

na téma „Po stopách koněspřežky“. Zavedli celý sál do Technického muzea Tatra v Kopřivnici. 

Prezentace plná historie a koní pod kapotou nadchla zejména mužskou část obecenstva. 

 

SVÉ PRÁCE JSME OBHÁJILI 

Žáci 3. ročníku oboru SCR vykonali povinnou zkoušku z průvodcovských služeb, která měla formu 

vypracování ročníkové práce v podobě prezentace v PowerPointu a její obhajoby. V písemné práci se 

hodnotila obsahová a anglická část, i formální úprava. Při obhajobě žáci seznámili zkušební komisi s 

tématem práce, předvedli své prezentační dovednosti, odborné znalosti, ale i schopnost komunikovat 

v anglickém jazyce. 

  



OKOLO FRÝDKU CESTIČKA … 

Dne 22. 6. 2022 se třída SCR1 vydala na exkurzi do Frýdku-Místku. Z nádraží jsme šli pěšky k dominantě 

města Frýdku-Místku pod beskydskými horami – na frýdecký zámek. Zámek byl vystavěn mezi léty 

1327–1339 jako gotický hrad na vysokém ostrohu nad řekou Ostravicí. Dnes je sídlem Muzea Beskyd. 

Nejprve jsme navštívili zámecké sklepení, kde jsme se stali učedníky hraběcího herolda poloviny 17. 

století Mgr. Marka Weissbroda. Tento lektor a historik v dobovém oděvu nám připravil zážitkovou lekci 

„Heroldovi učedníci umění erbovního“. Přímo v jeho dílně nás zasvětil do pravidel tvorby šlechtických 

erbů, vysvětlil nám znaky majitelů frýdeckého panství a svůj výklad okořenil vyprávěním erbovních 

pověstí. Na závěr lekce jsme si v roli uměleckých tovaryšů navrhli a nakreslili své vlastní erby. 

 

TÝDEN SPORTU NA BÍLÉ 

V týdnu od 14. do 18. února jsme po dvou letech konečně zase vyrazili na lyžařský a snowboardový 

výcvikový kurz do beskydského areálu Bílá. Sněhové podmínky byly výborné a celý týden nás provázelo 

krásné slunečné počasí. Kromě tréninku na kopci jsme se vydali i na procházky po okolí až k sirnému 

pramenu Smradlava a do místní obory. Ve volném čase pak přišla na řadu relaxace ve wellness centru 

s bazénem a saunou. Celý týden proběhl ve skvělé náladě a utekl jako voda. Věříme, že se na svazích 

potkáme zase za rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZTRACENÉ PÁDLO NEHLEDEJ! 

Na pět dní, od 13. do 17. června 2022, se z nás stali námořníci. Na vodáckém kurzu jsme splavili 

neuvěřitelných 70 kilometrů po řece Vltavě. Po celou dobu našeho výcviku nás doprovázelo přívětivé 

počasí, až na předposlední den. Zažili jsme, že na vodě není jen sluníčko a duha, ale také déšť a bouřky. 

Krom plavení po řece jsme se vydali objevovat místní památky a krásy, např. nádherné a historické 

město Český Krumlov. Týden nám utekl jako voda a my si odnesli zkušenosti a nezapomenutelné 

zážitky. Věříme, že se znovu za rok shledáme na vodě. 

 

UMÍME TO NEJEN S VAŘECHOU 

Na den dětí se žáci Bortlík Matěj, Komjathy Kryštof, Kosiec Jakub, Čigáš Luboš, Deutsch Marek zúčastnili 

branné soutěže Wolfram. Nabídka disciplín byla velice pestrá, soutěžilo se na 8 stanovištích. Z 12 

družstev jsme se umístili na krásném 4. místě a postup do krajského kola nám uniknul o pověstný 

chloupek. 

Tak snad příští rok! 

 

  



SPORTU ZDAR A FOTBALU ZVLÁŠŤ 

Na hřišti SŠSS se 10. 5. 2022 konalo okresní kolo v kopané skupiny „C“, které zorganizovala naše škola 

z pověření AŠSK. Turnaje se zúčastnily 4 střední školy – Vítkovická střední průmyslová škola, SŠ 

technická a dopravní, RB SOU autoopravárenská a SŠSS. V základním kole hrál „každý s každým“ po 

dobu 2×20 minut. Vítězné družstvo postupuje do finále města Ostravy. 

 

HEJBNI KOSTROU 

Kabinet TV zajistil v měsíci červnu pro žáky naší školy sportovní den. Žáci se zúčastnili sportovních 

aktivit v hale SC FAJNE Gen. Sochora v Ostravě-Porubě. Za doprovodu třídních učitelů si žáci pod 

instruktáží a kontrolou certifikovaných trenérů mohli zahrát squash, badminton, vyzkoušet si spinning, 

dance, kruhový trénink, tabatu, kraw mag, parkour, jógu a dalšíaktivity. Akce měla u mladých 

„sportovců“ velký ohlas. Sportu zdar! 

 

 

 

 

 

 

 

 



https://www.e-vsudybyl.cz/bleskovky/bronzovi-pruvodci-ss-spolecneho-stravovani-ostrava-

hrabuvka/ 

https://www.e-vsudybyl.cz/clanek/je-libo-okonomiyaki-ci-miso-shiru-2226/ 

https://ovajih.ostrava.cz/cs/o-jihu/jizni-listy/rocnik-2022/rocnik-2022/Jinlistybezen2022web.pdf 

https://www.e-vsudybyl.cz/clanek/prvni-misto-pro-cukrarku-stredni-skoly-spolecneho-stravovani-

ostrava-hrabuvka-julii-cernekovou-2094/ 

https://www.denik.cz/gastronomie/cukrari-soutezili-ve-frydku-mistku-libi-se-vam-jejich-umeni-

20220209.html   

https://www.msk.cz/cs/temata/skolstvi/pernikova-chaloupka---tradice-pokracuje-9703/ 

https://www.e-vsudybyl.cz/bleskovky/v-ostravskem-cukrarstvi-viki-se-konal-2-rocnik-souteze-

pernikova-chaloupka/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.e-vsudybyl.cz/bleskovky/bronzovi-pruvodci-ss-spolecneho-stravovani-ostrava-hrabuvka/
https://www.e-vsudybyl.cz/bleskovky/bronzovi-pruvodci-ss-spolecneho-stravovani-ostrava-hrabuvka/
https://www.e-vsudybyl.cz/clanek/je-libo-okonomiyaki-ci-miso-shiru-2226/
https://ovajih.ostrava.cz/cs/o-jihu/jizni-listy/rocnik-2022/rocnik-2022/Jinlistybezen2022web.pdf
https://www.e-vsudybyl.cz/clanek/prvni-misto-pro-cukrarku-stredni-skoly-spolecneho-stravovani-ostrava-hrabuvka-julii-cernekovou-2094/
https://www.e-vsudybyl.cz/clanek/prvni-misto-pro-cukrarku-stredni-skoly-spolecneho-stravovani-ostrava-hrabuvka-julii-cernekovou-2094/
https://www.denik.cz/gastronomie/cukrari-soutezili-ve-frydku-mistku-libi-se-vam-jejich-umeni-20220209.html
https://www.denik.cz/gastronomie/cukrari-soutezili-ve-frydku-mistku-libi-se-vam-jejich-umeni-20220209.html
https://www.msk.cz/cs/temata/skolstvi/pernikova-chaloupka---tradice-pokracuje-9703/
https://www.e-vsudybyl.cz/bleskovky/v-ostravskem-cukrarstvi-viki-se-konal-2-rocnik-souteze-pernikova-chaloupka/
https://www.e-vsudybyl.cz/bleskovky/v-ostravskem-cukrarstvi-viki-se-konal-2-rocnik-souteze-pernikova-chaloupka/

		2022-11-15T10:02:52+0100
	Mgr. Ivana Matulová




