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Úvod 

 
Psát hodnocení uplynulého školního roku je pro mne velkou radostí, protože škola 
byla ve všech vykonávaných činnostech úspěšná. 

V první řadě bych uvedla úspěch, kterého dosáhli naši žáci v prospěchu. V tomto 
roce došlo k dalšímu zlepšení, již čtvrtý rok za sebou. To není zapříčiněno snížením 
požadavků učitelů, ale jejich důslednou prací, individuálním přístupem a vhodnou 
motivací pro většinu našich žáků. 

Téma školního roku bylo „NAŠE REPUBLIKA – STALO SE TO PŘED 100 LETY“. Během 
školního roku jsme uskutečnili k tomuto tématu mnoho akcí. Především to byly naše 
odborné soutěže. Cukráři připravovali Dorty republiky, kuchaři měli soutěž na téma 
Zapomenuté lahůdky aneb variace tradičních chlebíčků a číšníci míchali nápoje            
v českém pojetí. Velmi důstojným způsobem jsme v areálu školy zasadili 25. října 
2018 Lípu republiky. Slavnostního aktu se zúčastnili žáci, zaměstnanci a zástupci 
Československé obce legionářské, Jednota Praha 3. Společnými silami doslova             
a do písmene jsme naši Lípu zasadili. V duchu oslav historie republiky se konaly            
i praktické maturitní zkoušky na téma „Česká gastronomie napříč stoletím 1918 -
2018“. Připomenutí 100letého výročí bylo různými formami zařazeno do výuky           
a jako náplň klubové činnosti.  

V tomto školním roce velmi posílila nabídka odborných akcí připravovaných pro 
žáky mimo výuku. Z nejzajímavějších bych uvedla kluby Domácí výroba sýru, Taková 
školní zabíjačka, Zapomenuté speciality studené kuchyně nebo Vaření a tavení 
cukru a cukrové dekorace. Také se u nás pro žáky konalo mnoho odborných kurzů, 
které vedli přední čeští gastronomičtí odborníci. 

Velké úspěchy jsme slavili na poli odborných soutěží. Za největší považujeme               
2. místo v 1. ročníku celorepublikové několikakolové soutěže KU Young – Chef, dále 
1. místo na soutěži Gastro Kroměříž, 1. místo v Sollertii, a to jak v oboru kuchař, tak 
i cukrář. Potěšila nás kvalifikace do finále Makro pětiboje a další. V březnu jsme byli 
poprvé přizváni do mezinárodní soutěže v italském Casargu, kde se nám podařilo 
získat 1. místo v míchaných nápojích. Již pravidelně jezdíme soutěžit do německého 
Bamberku, zde se naše žákyně umístila na 3. místě. Tyto výsledky považuji                     
za výborné a děkuji všem zúčastněným za vynikající reprezentaci školy. 

Na konci školního roku jsme úspěšně ukončili čerpání Šablon, což bylo pro mnohé 
pedagogy velmi náročné, ale i velice přínosné. Od září 2019 budeme čerpat                    
Šablony 2, do kterých se sami učitelé přihlásili dle zkušeností s prvními Šablonami. 

Během tohoto školního roku jsme připravili nový školní vzdělávací program Kuchař 
– číšník, do něhož jsme měli velmi úspěšný nábor. Náboru do všech oborů jsme se 
věnovali velmi pečlivě. Spolupracovali jsme se základními školami a kromě 
tradičních dnů otevřených dveří a účasti na veletrhu pražských škol Schola Pragensis 
jsme pro uchazeče - žáky ZŠ připravili zábavný soutěžní den přímo u nás ve škole. 
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Výsledkem celoročního úsilí v této oblasti je skutečnost, že se počet tříd v příštím 
školním roce oproti letošnímu zvýší o jednu. 

V neposlední řadě musím uvést, že naše organizace byla podrobena čtyřem 
kontrolám, a to ze Všeobecné zdravotní pojišťovny, České správy sociálního 
zabezpečení, Inspektorátu práce a Magistrátu HMP na vybrané kapitoly 
hospodaření. Všechny kontroly dopadly velice dobře, nebyly shledány žádné 
závady. 

Na závěr bych za všechny vyjmenované i nevyjmenované úspěchy chtěla celému 
stálému pracovnímu kolektivu školy poděkovat, protože se jedná o jeho každodenní 
pečlivou, důslednou a trpělivou práci pro žáky – budoucí absolventy naší báječné 
školy. 
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I. Základní údaje o škole 

 

1.  Název  -  Střední odborné učiliště gastronomie 

2.  Ředitelka  -  Mgr. Kateřina Mrvová, MrvovaK@souukrbu.cz,  
                            274 019 101 
     Statutární zástupce -  Ing. Věra Pavlíková,  PavlikovaV@souukrbu.cz,          
                                            274  019 103 
 3. Webové stránky  -  www.souukrbu.cz 

 4. Škola a její cílová kapacita 

Střední odborné učiliště kapacita: 1 100 žáků 

Školní jídelna kapacita:                        500 jídel 

5. Obory vzdělání 

 

 
6. Změny ve skladbě oborů vzdělání oproti školnímu roku 2017/2018  

a) nové obory                                 0 
b) rušené obory / programy    0 

 

 7.  Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb    

           a) Teoretické vyučování probíhá na adrese U Krbu 45/521, Praha 10 
(vlastníkem objektu je Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské  
náměstí 2) 

  

škola kód název oboru 
cílová kapacita 

oboru 

 
 

SOU gastronomie, 
U Krbu 521, 

Praha 10 
 

65-41-L/01 
Gastronomie –  
ŠVP Gastronomie 

230 

65-51-H/01 
Kuchař-číšník  ŠVP Kuchař   
                          ŠVP Číšník 

595 

29-54-H/01 Cukrář, ŠVP Cukrář 150 

64-41-L/51 Podnikání, ŠVP Podnikání 125 

mailto:MrvovaK@souukrbu.cz
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      b) Odborný výcvik je vykonáván na smluvně sjednaných pracovištích:   

Aureole Fusion Restaurant α Lounge, Cafe a Restaurant Slávia, Café Louvre, Clarion 
Congress Hotel Prague, Cukrárna Buchal, Cukrářství Skála, Cukrářství Viktoria, Hotel 
Augustin, Hotel Carlo IV, Prague, Hotel Hilton Prague, Hotel Hilton Prague Old 
Town, Hotel ILF, Hotel Olšanka, MAKRO Akademie, Manihi s. r. o.,Menza – 
Studentský dům, Strahov, Obecní dům – Francouzská restaurace, Obecní dům – 
Kavárna, Radisson-Alcron Hotel Prague, Restaurace Nostalgie, Restaurace 
Vinohradský parlament, The Grand Mark Prague Hotel, N-gastro -Kavčí Hory, Dolce 
Carosello, Perfekt Canteen, Sia restaurant. 
Středisko praktického vyučování hotelu InterContinental Praha a Středisko 
praktického vyučování Vinohrady. 
Odborný výcvik probíhá také ve školní kuchyni, školní cukrárně a školní kavárně na 
adrese školy. 

8. Materiálně technické vybavení školy  

Zřizovatelem příspěvkové organizace Střední odborné učiliště gastronomie je 
Hlavní město Praha. Vyučují se zde výlučně gastronomické předměty. Škola 
hospodaří se svěřeným majetkem tak, aby mohla, v souladu s plánem investic             
a oprav, pokračovat v modernizaci budov a technologií a zajistit tak co nejkvalitnější 
výuku i provoz. 
V rozsáhlém areálu se nachází celkem 8 budov pavilonového typu. Hlavní budova 
skýtá zázemí pro vedení školy, administrativu a provoz. Studovna zajišťuje půjčování 
odborných knih, výukových programů, kopírování, skenování, tisk a přístup na 
internet. Součástí hlavní budovy je moderní školní kuchyně s prostornou školní 
jídelnou. Výběr z pěti pokrmů doplňuje nabídka školní kantýny a školní kavárny. I v 
jídelně je možné využít projekční techniku, a proto se zde mohou konat různé 
soutěže a odborné prezentace. 
V dalších sedmi pavilonech se nachází 34 učeben, jejichž zařízení odpovídá vysokým 
nárokům na výuku jednotlivých vyučovacích předmětů. Všech 28 učeben pro 
teoretickou výuku je vybaveno multimediální technikou. Další učebny jsou ryze 
odborné, např. učebna stolničení s barem, tři učebny pro výuku práce s počítačem, 
dvě speciální jazykové učebny, cvičné hotelové pokoje, laboratorní kuchyně                   
a cukrárny. V posluchárně se 63 místy se kromě výuky konají odborné předváděcí 
akce za využití nejmodernější techniky. V celé škole je zajištěno internetové 
připojení. 
Pavilony a venkovní sportoviště, kterými jsou atletický ovál, stanoviště pro atletické 
disciplíny, hřiště pro kopanou, košíkovou, tenis i odbíjenou, jsou obklopeny 
rozsáhlými udržovanými pozemky. Jsou tak zajištěny ideální podmínky pro výuku, 
ale i relaxaci, např. možnost grilování u venkovního krbu. Volná kapacita sportovišť 
je v rámci doplňkové činnosti nabízena dalším zájemcům o sportovní vyžití. 
V roce 2018 byly opraveny vchody do pavilonů a zároveň byly vyměněny vchodové 
dveře, které vyhovují současným bezpečnostním požadavkům. Byly vyměněny 
hydrantové skříně. Do prostorů toalet byla nainstalována pohybová čidla. Byla 
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zahájena 1. etapa oprav v technickém podlaží – výměna oken. V souladu s novými 
požadavky GDPR byly 
některé skříně a zásuvky 
upraveny a vybaveny 
zámečky. Z prostředků 
projektu OPVVV jsme 
rozšířili  Wi-fi síť, takže 
všechny prostory školy 
mají internetové 
pokrytí. Do vstupní haly 
hlavní budovy jsme 
instalovali informační 
panely. 
V pavilonech školy jsme 
průběžně prováděli 
opravy a údržbu. 
Jednalo se o výměnu 
podlahových krytin, 
malování a nátěry                
v některých učebnách, 

kabinetech pedagogů a kancelářích. Opraveny byly havarijní stavy - oprava odpadů 
a kanalizace, osvětlení venkovního hřiště, obkladů v pavilonu F.  
Do kanceláře školní jídelny byl pořízen nový nábytek. Instalovali jsme 11 nových 
počítačů. Prováděli jsme pravidelné revize, kontroly a deratizace. Zahradní technika 
byla doplněna o tlakovou myčku a vertikutátor. 
 
Škola stále zlepšuje podmínky pro vzdělávání a po této stránce je velmi dobře 
hodnocena nejen nadřízenými orgány, ale i širokou veřejností.  
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9. Školská rada 
Z rozhodnutí zřizovatele SOU gastronomie, U Krbu 521, Praha 10, kterým je 
Magistrát hlavního města Prahy, je ŠR naší školy šestičlenná, přičemž dva členy volí 
pedagogický sbor, dva členy jmenuje zřizovatel (Rada hlavního města Prahy) a dva 
členy volí zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci (jeden zákonný zástupce a jeden 
zletilý žák). Dne 15. listopadu 2017 byla zvolena na naší škole školská rada ve 
složení: 
Za zřizovatele – jmenováním Rady hl. m. Prahy: 
Ing. Čunátová Jana 
Ing. Korba Karel 
Za pedagogické pracovníky: 
Mgr. Knězová Alena  
Mgr. Pražská Martina 
Za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky: 
Třešňák Jaroslav – zákonný zástupce 
Kamarád Petr – zletilý žák 
Dne 7. prosince 2017 byla zvolena předsedkyní Mgr. Alena Knězová.                                

II. Pracovníci právnické osoby 

1. Pedagogičtí pracovníci 

a) počty osob  
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Střední odborné učiliště 
gastronomie,  
U Krbu 45/521, Praha 10 

4 4 45 42,5 0 0 49 46,55 
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b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků 
 

c) věková struktura pedagogických pracovníků  

 
d) další vzdělávání pedagogických pracovníků 

škola 
počet pedagogických 
pracovníků  

celkem % 
z celkového počtu 

pedagogických 
pracovníků 

Střední odborné učiliště 
gastronomie, U Krbu 45/521,  
Praha 10 

kvalifikovaných 47 95,92 

nekvalifikovaných 2 4,08 

počet 
celkem ve 
fyzických 
osobách  
k 31. 12. 

2018 

v tom podle věkových kategorií 

do 20 let 
21 – 30 

let 
31 – 40 

let 
41 – 50 

let 
51 – 60 

let 
61 a více 

let 

-- 1 5 11 20 13 

 počet zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

semináře 19 
AJ, prevence 

odborné akce, 
maturity 

23 
MHMP, NIDV, Oxford, 
Cermat, VŠCHT, Educo, 

Cambridge 

zahraniční 
semináře 

4 Teleprojekt  
a soutěž Itálie, 

Německo 

7 Košice,  Krakov, 
Bamberk, Itálie 

kurzy 3 Odborné akce, 
školení řidičů 

7 Kulinářské umění, 
NIDV, Autoškola Telos 

konference 3 Ekonomické 4 Microsoft, VŠE Praha 

doplňkové 
pedagogické 

studium 

2 Pedagogické a 
odborné předměty 

2 ČZU Praha, SPS Žatec 

školský 
management 

1 Management 
školy 

2 NIDV 

šablony 16 Projekt šablony 
MS Word a Excel, 

MS Oficce 365, MS 
Power Point 16, 

Rozvoj prof. 
kompetencí 

učitelů, Clil ve 
výuce 

89 Nicom, Amate, 
Vzdělávací institut 

Středočeského kraje, 
Akcent, Jazyková 

agentura 
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e) jazykové vzdělávání a jeho podpora 

 

2. Nepedagogičtí pracovníci  

a) počty osob 

b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků 

akce počet zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

semináře 4 
personální, 

účetní  
4 

Gordic, Vzdělávací 
agentrua 

kurzy 3 
BOZP, PO, 

školení řidičů 
5 

Autoškola Telos,  Ing. 
Romaněnko, Paris 

jiné              
(uvést 
jaké) 

1 
spisová a 

archivní služba 
1 

Archiv hlavního 
města Prahy 

3. Informace o využití posílených mzdových prostředků dle 

usnesení RHMP č. 950 ze dne 20. 5. 2019  

Na posílení mzdových prostředků pracovníků v oblasti školství včetně podpory 
pracovníků v oblasti stravování ve školách zřizovaných hlavním městem Prahou a 
naplnění účelu jejich poskytnutí, dle usnesení RHMP č. 950 ze dne 20. 5. 2019 bylo 
škole přiděleno celkem 2 882 000 Kč, z toho 2 119 000 Kč na platy pedagogických a 
nepedagogických pracovníků kromě pracovníků školní jídelny. Ve školním roce 
2018/2019 bylo zaměstnancům z této částky vyplaceno 273 754 Kč (+ odvody).  Pro 
zaměstnance školní jídelny bylo škole přiděleno celkem 99 000 Kč, z toho 73 000 Kč 
na platy. Ve školním roce 2018/2019 bylo zaměstnancům školní jídelny z této částky 
vyplaceno 10 220 Kč (+ odvody). Zůstatek přidělených prostředků bude 
zaměstnancům vyplacen ve výplatách za měsíce září - prosinec 2019. 
 

počet učitelů cizích jazyků 
celkem  

(fyzické osoby) 

z toho 

s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 8 

bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 0 

rodilý mluvčí 0 

fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 

24 21,7 
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III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání  

1. Počty tříd a počty žáků 

 

škola počet tříd  počet žáků  

Střední odborné učiliště gastronomie,  
U Krbu 45/521, Praha 10 

26 543 

 

Změny v počtech žáků v průběhu školního roku: 

- přerušili vzdělávání: 7 
- nastoupili po přerušení vzdělávání: 3 
- sami ukončili vzdělávání: 26 
- vyloučeni ze školy: 0 
- nepostoupili do vyššího ročníku:10 
     z toho nebylo povoleno opakování: 0 
- přestoupili z jiné školy: 19 
- přestoupili na jinou školu: 14 
- přijetí do vyššího ročníku podle § 63 školského zákona: 4 
- studium bylo ukončeno školou z důvodu nedoložení nepřítomnosti podle 
  § 68 odst. 2 školského zákona: 5 

 
 

2. Průměrný počet žáků na třídu a učitele  

3. Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji 

škola 
průměrný počet 

žáků na třídu 
průměrný počet 
žáků na učitele 

Střední odborné učiliště gastronomie, 
U Krbu 45/521, Praha 10 

20,9 16,8 

škola kr
aj

 

Ji
h

o
če

sk
ý 

Ji
h

o
m

o
ra

vs
ký

 

K
ar

lo
va

rs
ký

 

V
ys

o
či

n
a 

K
rá

lo
vé

h
ra

d
ec

ký
 

Li
b

er
ec

ký
 

M
o

ra
vs

ko
sl

ez
sk

ý 

O
lo

m
o

u
ck

ý 

P
ar

d
u

b
ic

ký
 

P
lz

eň
sk

ý 

St
ře

d
o

če
sk

ý 

Ú
st

e
ck

ý 

Zl
ín

sk
ý 

C
EL

K
EM

 

Střední odborné 
učiliště 
gastronomie,  
U Krbu 45/521, 
Praha 10 

počet žáků 
celkem 

- 2 2 2 1 2 3 - 3 2 141 3 - 161 

z toho 
nově 
přijatí 

- 1 - 1 - 1 2 - - 2 47 2 - 56 
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4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

škola Střední odborné učiliště gastronomie, U Krbu 45/521, Praha 10 

z celkového počtu žáků: 

prospělo s vyznamenáním 19 

neprospělo 12 

opakovalo ročník 2 

počet žáků s uzavřenou klasifikací do 29. 6. 480 

tj. % z celkového počtu žáků 96 

průměrný počet zameškaných hodin na žáka  86,8 

z toho neomluvených 3,3 
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5. Výsledky závěrečných a maturitních zkoušek 

 

 

 

   

škola 
Střední odborné učiliště gastronomie,                                

U Krbu 45/521, Praha 10 

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 

Denní vzdělávání 

počet žáků, kteří konali zkoušku 122 

z toho konali zkoušku opakovaně 7 

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke 
zkoušce v řádném termínu 

4 

počet žáků, kteří byli 
hodnoceni 

prospěl s vyznamenáním 23 

prospěl 97 

neprospěl 2 

škola 
Střední odborné učiliště gastronomie,                                

U Krbu 45/521, Praha 10 

MATURITNÍ ZKOUŠKY 

denní 
vzdělávání 

počet žáků, kteří konali zkoušku 57 

z toho konali zkoušku opakovaně 33 

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke 
zkoušce v řádném termínu 

9 

počet žáků, kteří 
byli hodnoceni 

prospěl s vyznamenáním 0 

prospěl 29 

neprospěl 28 
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 6. Přijímací řízení do 1. ročníků   

skupina oborů 
vzdělání, 

kód, název 
65-41-L/01 Gastronomie, ŠVP Gastronomie 

P
ři

jí
m

ac
í ř

íz
en

í p
ro

 š
ko

ln
í r

o
k 

2
0

1
9

/2
0

2
0

 
(d

en
n

í v
zd

ěl
áv

án
í)

 

počet přihlášek celkem  60 

počet kol přijímacího řízení celkem 2 

počet přijatých celkem včetně přijatých  
na autoremeduru 

55 

z toho v 1. kole 37 

z toho ve 2. kole 18 

z toho v dalších kolech - 

z toho na odvolání - 

počet nepřijatých celkem 5 

počet volných míst po přijímacím řízení 20 

 

skupina oborů 
vzdělání, 

kód, název 
65-51-H/01 Kuchař – číšník, ŠVP Kuchař 

P
ři

jím
ac

í ř
íz

e
n

í p
ro

 š
ko

ln
í r

o
k 

2
0

1
9

/2
0

2
0

 
(d

en
n

í v
zd

ěl
áv

án
í)

 

počet přihlášek celkem  83 

počet kol přijímacího řízení celkem 2 

počet přijatých celkem včetně přijatých  
na autoremeduru 

71 

z toho v 1. kole 68 

z toho ve 2. kole 3 

z toho v dalších kolech - 

z toho na odvolání - 

počet nepřijatých celkem 12 

počet volných míst po přijímacím řízení  20 
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skupina oborů 
vzdělání, 

kód, název 
65-51-H/01 Kuchař – číšník, ŠVP Číšník 

P
ři

jí
m

ac
í ř

íz
en

í p
ro

 š
ko

ln
í r

o
k 

2
0

1
9

/2
0

2
0

 
(d

en
n

í v
zd

ěl
áv

án
í)

 

počet přihlášek celkem  51 

počet kol přijímacího řízení celkem 2 

počet přijatých celkem včetně přijatých  
na autoremeduru 

46 

z toho v 1. kole 42 

z toho ve 2. kole 4 

z toho v dalších kolech - 

z toho na odvolání - 

počet nepřijatých celkem 5 

počet volných míst po přijímacím řízení 27 

skupina oborů 
vzdělání, 

kód, název 
65-51-H/01 Kuchař – číšník, ŠVP Kuchař - Číšník 

P
ři

jím
ac

í ř
íz

en
í p

ro
 š

ko
ln

í r
o

k 
2

0
1

9
/2

0
2

0
 

(d
en

n
í v

zd
ěl

áv
án

í)
 

počet přihlášek celkem  75 

počet kol přijímacího řízení celkem 2 

počet přijatých celkem včetně přijatých 
na autoremeduru 

63 

z toho v 1. kole 58 

z toho ve 2. kole 5 

z toho v dalších kolech x 

z toho na odvolání x 

počet nepřijatých celkem 12 

počet volných míst po přijímacím řízení 12 
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skupina oborů 
vzdělání, 

kód, název 
65-41-L/51, Podnikání, ŠVP Podnikání 

P
ři

jí
m

ac
í ř

íz
en

í p
ro

 š
ko

ln
í r

o
k 

2
01

9/
20

20
 

(d
en

n
í v

zd
ěl

áv
án

í)
 

počet přihlášek celkem  70 

počet kol přijímacího řízení celkem 2 

počet přijatých celkem včetně přijatých 
 na autoremeduru 

59 

z toho v 1. kole 57 

z toho ve 2. kole 2 

z toho v dalších kolech - 

z toho na odvolání - 

počet nepřijatých celkem 11 

počet volných míst po přijímacím řízení 3 

skupina oborů 
vzdělání, 

kód, název 
29-54-H/01 Cukrář, ŠVP Cukrář 

P
ři

jím
ac

í ř
íz

en
í p

ro
 š

ko
ln

í r
o

k 
2

0
1

9
/2

0
2

0
 

(d
en

n
í v

zd
ěl

áv
án

í)
 

počet přihlášek celkem  112 

počet kol přijímacího řízení celkem 1 

počet přijatých celkem včetně přijatých  
na autoremeduru 

99 

z toho v 1. kole 99 

z toho ve 2. kole - 

z toho v dalších kolech - 

z toho na odvolání - 

počet nepřijatých celkem 13 

počet volných míst po přijímacím řízení 0 
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7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 
V tomto školním roce školní psycholožka pracovala s několika žáky - cizinci. Žáci 

psycholožku vyhledali buď sami, nebo na podnět vyučujícího (zpravidla vyučujícího 

českého nebo anglického jazyka). Někteří ze žáků byli nejdříve osloveni metodičkou 

prevence čí výchovnou poradkyní v rámci rozhovorů se žáky ohroženými školním 

neúspěchem. Část z těchto žáků byla odkázaná na psycholožku, a to z důvodu 

komplexního posouzení situace žáka - doporučení doučování, plán pedagogické 

podpory (PLPP) nebo vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně (PPP). Část 

žáků řešila se školní psycholožkou také vztahová témata. V tomto školním roce 

převažovalo téma vztahů ve třídě a vrstevnických skupinách. Nabízená péče byla 

téměř identická se standartní péčí o žáky s českou státní příslušností, samozřejmě 

se zohledněním kulturních specifik. Pro rozšíření znalostí o problematice navštívila 

školní psycholožka odbornou konferenci organizace META, o.p.s. s názvem 

„Podpora dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem ve školách: aktéři změn.“ Jako 

velmi přínosné pro svou práci s cizinci vnímá školní psycholožka příspěvky zaměřené 

na problematiku psychologických aspektů života dítěte ve dvou kulturách                        

a příspěvek cílený na problematiku, jak střední školy mohou žáky s odlišným 

mateřským jazykem podpořit ve studiu. Tato pozitivní zkušenost byla sdělena 

vedení školy a jako jediné učiliště v republice jsme navázali s touto organizací 

spolupráci, která se bude konkretizovat v září příštího školního roku.  Zatím 

proběhla dvě setkání školní psycholožky a zástupkyně ředitele Ing. Marty 

Soukupové s Mgr. Michaelou Jiroutovou, která má střední školy v METĚ na starosti.  

 

  
Státní občanství (mimo ČR) Počet žáků 

Mongolská republika 1 

Bulharská republika 1 

Bývalá jugoslávská republika Makedonie 1 

Čínská lidová republika 1 

Moldavská republika 1 

Ruská federace 3 

Slovenská republika 3 

Ukrajina 13 

Vietnamská socialistická republika 2 

Republika Uzbekistán 1 

Celkem 27 



  

Výroční zpráva o činnosti za školní rok  2018/2019 
Střední odborné učiliště gastronomie                                                             

Praha 10, U Krbu 45/521 

 
  Praha    

 

 

19 

8. Informace o počtech dětí ve škole s odlišným mateřským 

jazykem ve vztahu ke znalosti českého jazyka 

Zjišťování počtu žáků s potřebou podpory doučování českého jazyka 

Stupeň znalosti ČJ Počet žáků 

Úplná neznalost ČJ 0 

Nedostatečná znalost ČJ 0 

Znalost ČJ s potřebou doučování 18 

Předčasné odchody ze vzdělávání u žáků  

s odlišným mateřským jazykem 
0 

 

 

 

 9. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků 
Diagnostiku a rediagnostiku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále 

jen SVP) zajišťují, v souladu s platným školským zákonem, školská poradenská 

zařízení. V případě žáků naší školy jsou to zejména pedagogicko-psychologické 

poradny (dále také jen PPP), především spádová Pedagogicko-psychologická 

poradna pro Prahu 10. Několik zákonných zástupců žáků využilo v tomto školním 

roce možnosti vyšetření v některé ze soukromých pedagogicko-psychologických 

poraden. Ve všech případech, kde podnět ke zvážení vyšetření v PPP dala škola, 

školní psycholožka informovala rodiče i žáky o důvodu podnětu a účelu 

doporučeného vyšetření. Žáci i jejich zákonní zástupci byli informováni                             

o příslušnosti ke spádové poradně a zároveň vždy seznámeni s možností volby 

(možnost odmítnout vyšetření a možnost zvolit si poradenské zařízení dle vlastního 

výběru). V případě zájmu rodičů školní psycholožka rodičům a žákům předala 

kontakt na spádovou poradnu s nabídkou, že v případě dotazů je možné se obrátit 

jak na pracovníka poradny, tak na školní psycholožku.  

V tomto školním roce se psycholožka společně s dalšími pracovníky školního 

poradenského pracoviště a za podpory vedení školy snažila o rozšíření povědomí       

o problematice SVP, a to mezi žáky, rodiči i pedagogickými pracovníky. Tento rok 

jsme se soustředili zejména na edukaci v oblasti tématiky náročných životních 

situací (rozvod rodičů, úmrtí rodiče apod.) a jejich vlivu na proces vzdělávání.  
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Školní psycholožka opakovaně řešila s rodiči a žáky téma adekvátního 

nastavení smysluplné podpory, a to jak v případě žáků s poruchami učení, tak u žáků 

s kombinovanými diagnózami (typicky poruchy učení s poruchami chování), 

případně dopady medikace užívané u některých psychických onemocnění.  

I v tomto školním roce školní psycholožka společně s ostatními členkami 

školního poradenského pracoviště, učiteli a vedením školy řešila specifické potřeby 

žáka s diagnózou pervazivní vývojové poruchy (konkrétně žáka s diagnózou 

Aspergerova syndromu). Dále také byla řešena situace žáka se sluchovým 

postižením (dále SP). S podporou žáků se SP mají naši pedagogové již bohaté 

zkušenosti. Nicméně heteregonita, která vládne mezi lidmi se SP, staví pedagogické 

pracovníky vždy do zcela nové situace. Tento rok jsme se snažili situaci zvládnout 

především velmi intenzivní komunikací mezi pracovištěm odborného výcviku                

a školou. Další skupinou byli žáci s psychickým onemocněním. Tento rok převažovali 

žáci, u kterých propukly úzkostné poruchy (nejčastěji úzkostné stavy, sociální fobie), 

a žáci s poruchou příjmu potravy. Školní psycholožka ve výše zmíněných případech 

pracuje s žáky zejména v akutních situacích, tzn. formou krizové intervence. 

V některých případech dále poradensko-terapeuticky. Zásadní je její role pro 

komunikaci s rodiči, třídními učiteli a učiteli odborného výcviku. V indikovaných 

případech školní psycholožka doporučuje žáky do další péče (psychosomatické 

kliniky, kliničtí psychologové, psychiatrická péče – ambulantní, stacionární, 

pobytová). Ze strany školní psycholožky jde vždy jen o doporučení. V případě zájmu 

poskytuje žákovi/zákonným zástupcům kontakt na příslušné zařízení.  

Školní psycholožka (dále také jen ŠP) vede evidenci žáků se SVP. V tomto 

školním roce jsme evidovali celkem 97 žáků se SVP. Žáci se SVP byli mírně častěji na 

učňovských oborech, zejména na oboru Cukrář a Kuchař. Nejvíce žáků se SVP bylo 

evidováno v jedné z učňovských tříd.  

Všichni naši žáci se SVP jsou vedeni k vyžadování uplatňování podpůrných 

opatření (PO) ve výuce. Školní psycholožka nabízí kolegům možnost konzultace SVP 

u každého žáka. Toto platí samozřejmě i v případě, kdy žák SVP nemá 

diagnostikované a pedagog je první, kdo s tímto podnětem přichází. Nutno říct, že 

s každým rokem přibývá těchto cenných podnětů přímo od vyučujících, V těchto 

případech školní psycholožka dále se žákem komunikuje a případně i s jeho 

zákonným zástupcem. Probíhá edukace o problematice SVP a žák (případně i jeho 

zákonný zástupce) jsou seznámeni s možným dalším scénářem (tvorba PLPP, 

případně proces diagnostiky a následně uplatňování PO). V tomto školním roce se 

školní psycholožce ve spolupráci s pedagogy podařilo u dvou žáků zachytit SVP. 

Následně proběhla diagnostika a nyní jsou efektivně uplatňována PO. Naše 

zkušenost je, že žákovi toto často velmi pomůže. Stačí drobné úpravy metod výuky 

a žák má možnost zažít úspěch, což má velký vliv na celkovou motivaci ke studiu.  
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Školní psycholožka u sebe uchovává doporučení vydaná PPP a SPC. 

Komunikuje se žáky a zákonnými zástupci o plnění a funkčnosti PO. Seznamuje             

s doporučeními pedagogické pracovníky školy. Sleduje efektivitu PO (rozhovory 

s učiteli, žáky a jejich zákonnými zástupci) a konzultuje podpůrná opatření s PPP         

a SPC, kde byl žák vyšetřen.  

Učitelé také se ŠP individuálně konzultují, jak s jednotlivými žáky ve 

vyučování pracovat, jak upravit výukové postupy, výstupy hodnocení apod. 

V několika případech ŠP individuálně řešila potíže vycházející ze SVP. Na určité 

úpravy mají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nárok i u závěrečných 

zkoušek a u zkoušky maturitní, u nichž mohou mít, na doporučení PPP či SPC, např. 

prodloužený časový limit na zpracování úloh, možnost využívat speciální pomůcky, 

zvýšenou toleranci některých specifických chyb apod. ŠP ve spolupráci s ostatními 

členkami školního poradenského pracoviště žáky opakovaně informovala o tom, že 

na toto mají nárok a co je třeba pro uplatnění tohoto nároku udělat.  

Jak již bylo zmíněno, školní psycholožka je důležitým členem našeho 

pedagogického týmu také proto, že pravidelně komunikuje s rodiči, učiteli i učiteli 

odborného výcviku. Má možnost získávat informace z různých zdrojů a dále s nimi 

pracovat. Školní psycholožka řešila také situace, kdy docházelo k mírným potížím 

v plnění školní docházky (ranní zaspávání, problém s omlouváním absence, drzosti 

směrem k vyučujícím aj.). V těchto případech často dala podnět ke spolupráci 

s psycholožkou výchovná poradkyně. V tomto školním roce se v několika případech 

podařilo zachytit u žáků drobné potíže ve vzdělávacím procesu hned v zárodku            

a situace efektivně řešit právě za vzájemné spolupráce třídního učitele, učitele 

odborného výcviku a rodičů. Spolupráce psycholožky s výchovnou poradkyní se 

v těchto situacích ukazuje být velmi efektivní. Velmi cenná je také spolupráce školní 

psycholožky s metodičkou prevence. Metodička opakovaně upozornila psycholožku 

na výrazné změny chování žáků ve výuce a v několika případech se podařilo navázat 

spolupráci psycholožky se žákem již v počátku rozvoje problému. Výborně se také 

daří spolupráce metodičky a školní psycholožky při práci se školním kolektivem, 

zejména v případech, kdy je třeba zapracovat na změně klimatu ve třídě.  

Na naší škole vychází SVP žáků většinou ze specifických poruch učení či 

chování. Přibývá žáků, kteří spadají do kategorie žáků se SVP vlivem psychických 

onemocnění. Vedení školy, jednotliví vyučující i školní psycholožka jsou 

v problematice SVP vzděláni a respektují je. Podílí se tak na vytvoření podmínek pro 

optimální rozvoj vědomostí a dovedností těchto žáků. Žáci ze sociálně-ekonomicky 

znevýhodněného prostředí mohou navíc žádat o materiální pomoc. V rámci tohoto 

školního roku jsme byli opět postaveni před velkou výzvu, kterou bylo přijetí žáka 

s diagnostikovanou poruchou autistického spektra. Škola rodičům žáka poskytla 

opakovaně konzultace zaměřené na řešení této situace. Třídní učitel, učitel 
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odborného výcviku, vedení školy a školní psycholožka hledali aktivně cesty, jak žáka 

podpořit. Výchovná poradkyně, školní psycholožka i pracoviště odborného výcviku 

aktivně komunikovali také s příslušným OSPODem, kde je žák v evidenci. Vzhledem 

k tomu, že jsme si vědomi toho, že škola mé v péči o mladistvé nezastupitelnou roli, 

stavíme se zodpovědně i k nepopulárnímu kroku, kdy je škola subjektem, který 

podává podnět na OSPOD. K tomuto kroku jsme několikrát přistoupili i tento rok.  

 Konzultací u školní psycholožky mohou využít všichni žáci školy. Žáci školní 

psycholožku často navštíví z vlastní iniciativy, po podnětu někoho z učitelů a na 

žádost rodičů. Velmi často podnět k návštěvě dává další členka školního 

poradenského pracoviště, tedy výchovná poradkyně a či metodička prevence. Častý 

je také podnět od vedení školy. Školní psycholožka poskytuje odbornou pomoc 

sama, nebo, v případě potřeby, odkazuje na další odborná pracoviště. Z našich 

zkušeností vyplývá, že využití možnosti konzultace s psychologem přímo ve škole 

výrazně přispívá ke školní úspěšnosti žáků a příznivě působí na vztahové klima 

jednotlivých tříd i školy celkově.  

Další skupinou žáků, kterou se školní psycholožka zabývala, jsou žáci ze 

znevýhodněného sociokulturního prostředí. S danými žáky v naší škole, dle jejich 

zájmu a preferencí, konzultuje školní psycholožka, třídní učitelé i vedení školy. 

V této práci vychází ŠP ze svých zkušeností z minulých let, kdy se osvědčilo 

poskytnout možnost individuálních konzultací s nabídkou hledání možných řešení 

jejich tíživé ekonomické či celkově existenční situace. Situaci několika žáků jsme 

řešily v intenzivní spolupráci s rodiči, pracovišti odborného výcviku, pěstouny               

a OSPODem. U některých žáků do procesu vstupovaly ještě informace z dalších 

institucí, zpravidla od psychologů (poradenská i lékařská zařízení), lékařů                                     

a sociálních pracovnic z neziskových organizací. Jako klíčové faktory se zde ukazují 

včasné zachycení žáků a kvalitní komunikace mezi všemi zúčastněnými 

pomáhajícími. I přes aktivní zapojení všech se ne vždy podaří, aby žák na naší škole 

docházku řádně dokončil. Vedení školy úzce spolupracuje se školním poradenským 

pracovištěm a konkrétní případy žáků s nimi intenzivně konzultuje. Každý žák a jeho 

situace jsou posuzovány individuálně.  

Konzultací u školní psycholožky využívají také pedagogové. Obvyklými tématy 

jsou specifické reakce žáků na určité metody výuky, poradenství ohledně 

komunikačních strategií s rodiči, případně vliv situací v osobním životě pedagoga na 

jeho současnou práci se žáky. Nutno dodat, že pedagogové svými konzultacemi 

s psycholožkou pomáhají jejímu porozumění komplexnosti vzdělávacího procesu                       

a poskytují velmi cenné vhledy do problematiky role učitele. Úzká spolupráce 

psycholožky a pedagogů je u nás ve škole podporována a vnímána jako přínosná 

pro obě strany. V neposlední řadě pak z této funkční spolupráce mohou těžit naši 

žáci.  
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 10. Vzdělávání nadaných žáků  
Pedagogové i vedení školy se snaží udržovat a zvyšovat motivaci nadaných 

žáků k dobrým vzdělávacím výsledkům a umožnit jim co nejvíce projevit a rozvinout 

svůj potenciál. Nadaní žáci rovněž mohou využívat odborných konzultací pedagogů 

i poradenství školní psycholožky, realizovat a prezentovat se prostřednictvím 

žákovských projektů a prezentací, navštěvovat školní knihovnu či studovnu apod.  

V minulém školním roce jsme si vyzkoušeli práci s intelektově nadaným 

žákem a diagnózou ADHD. Za intenzivní spolupráce školního poradenského 

pracoviště, vedení školy, třídního učitele a vyučujících se podařilo s žákem efektivně 

pracovat. Po nastavení základních pravidel spolupráce proběhl tento školní rok pro 

žáka i pro nás mnohem klidněji. Tuto zkušenost vnímají pedagogičtí pracovníci jako 

velmi cennou a poznatky uplatňují dále v individuální péči o žáky se SVP.  

V naší škole se vzdělávají také žáci mimořádně nadaní, a to převážně v oblasti 

praktických schopností a dovedností. Jejich nadání se tak projevuje především na 

poli odborného výcviku a ze strany školy je podporováno. Tito nadaní žáci jsou 

aktivně vyhledáváni zejména učiteli odborného výcviku, kteří je pak, ve spolupráci 

s učiteli teoretických předmětů, vedou k prohlubování odborných znalostí                                 

a dovedností, zvyšování kvalifikace (a s ní následně i rozšíření profesních možností) 

prostřednictvím odborných kurzů, soutěží, zahraničních stáží a dalších akcí školy. 

Školní psycholožka řeší zejména problematiku nerovnoměrně rozloženého nadání 

u těchto žáků. Část z nich spadá do skupiny žáků se SVP (obvykle dysporuchy). Ve 

spolupráci s pedagogy školní psycholožka řeší v některých případech, jak se žák 

vyrovnává s úspěchem. Úspěch těší žáka i pedagogy, nicméně v některých 

případech se jeho vlivem rychle mění žákova osobnost a objevují se drobné 

problémy v chování či neprospěch v teoretických předmětech. Dobře se osvědčuje, 

provází-li kontinuálně žáka konkrétní učitel odborného výcviku, kterému bližší vztah 

se žákem dává možnost časné a nenásilné korekce chování. Učitel odborného 

výcviku v některých případech konzultuje situaci se školní psycholožkou. Tímto 

způsobem se snažíme i žákům s mimořádným nadáním zabezpečit optimální 

podmínky pro harmonicky rozvoj osobnosti.   

 

11. Ověřování výsledků vzdělávání 
V let Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání 2018 

Naše škola byla zařazena do vzorku škol, ve kterých bylo na podzim roku 2018 

provedeno zjišťování výsledků vzdělávání prostřednictvím inspekčního systému 

elektronického testování InspIS SET. Zúčastnili se ho žáci 3. ročníků oboru vzdělání 
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s maturitní zkouškou Gastronomie a bylo zaměřeno na oblast informační 

gramotnosti.. 

 

12. Školní vzdělávací programy 
V závěru školního roku proběhlo v rámci předmětových komisí hodnocení výuky 

podle dosavadních ŠVP. Nebyly podány žádné náměty na jejich změny a úpravy. 

Během školního roku byl zpracován ŠVP pro kombinovaný obor Kuchař - číšník, 

který bude otevřen ve školním roce 2019-2020. Na základě nového ŠVP byly 

připraveny také plány výuky platné od 1. 9. 2019 

 

13. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 
Jazykové vzdělávání na naší škole je zaměřeno na všeobecnou i odbornou znalost 

anglického a německého jazyka. Anglický jazyk je jako první jazyk vyučován ve všech 

oborech, tj. kuchař, číšník a cukrář. Druhým vyučovaným jazykem je jazyk německý 

a je vyučován v oborech kuchař a číšník od druhého ročníku a v maturitním oboru 

gastronomie ve všech ročnících. Žáci si ve čtvrtém ročníku mohou jeden z těchto 

jazyků zvolit jako maturitní předmět, ze kterého složí maturitní zkoušku. V oboru 

Podnikání, který mohou žáci studovat na nástavbě, je vyučován pouze jazyk 

anglický.  

Ve všech oborech kromě nástavbového studia je také vyučován seminář jazyka 

anglického, který je zaměřen na specifickou slovní zásobu, terminologii                                          

a komunikaci, která je pro každý z oborů nezbytná.   

Členové předmětové komise obohacují výuku jazyků přípravou a realizací 

pracovních listů, i doplňkových aktivit včetně použití moderních technologií 

v průběhu celého školního roku.  

Každoročně v září se snažíme zapojit naše žáky do aktivit spojených s Evropským 

dnem jazyků. V letošním roce jsme aktivity zaměřili na znalost slovenského jazyka 

v podobě samostatného kvízu a žáci měli také možnost seznámit se s mnoha dalšími 

evropskými jazyky. Paralelně v Praze byl pořádán Speak-dating v Lucerně, o kterém 

jsme žáky naší školy informovali. Jednalo se o krátké rozhovory s cizinci ze zemí 

celého světa za účelem prezentace cizích jazyků.  

I v letošním školním roce jsme pořádali soutěžní dny pro naše žáky. Soutěžní den 

byl pod názvem Den školy – učíme se jinak. Žáci soutěžili za pomoci svých mobilních 

zařízení a oba soutěžní dny – v sudém i lichém týdnu proběhly ve vynikající 

atmosféře. Všichni žáci se zúčastnili s velkou chutí.  

Členové předmětové komise cizích jazyků se také podílejí na nabídce klubů 

anglického jazyka, aby měli žáci především maturitních oborů možnost se s pomocí 
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svých učitelů intenzivněji připravit k maturitní zkoušce. V letošním roce kluby 

probíhaly od začátku března do konce dubna.  

Žáci naší školy odebírají také časopis Bridge a nově také časopis Gate, což jsou 

výukové materiály, které nám pomáhají žáky lépe připravit k maturitní ale                                  

i závěrečné zkoušce. Časopis Bridge je povinný pro maturitní obory, časopis Gate je 

povinný pro 3. ročníky učňovských oborů a 1. a 2. ročník oboru gastronomie. 

Abychom lépe motivovali a zapojovali do výuky i žáky ostatních ročníků, odebíráme 

časopisy Gate do kabinetů a používáme je po dohodě s kolegy i v nižších ročnících.  

V letošním roce jsme také pokračovali ve spolupráci s Megabooks v oblasti 

interaktivního čtení. Vzhledem k omezeným kapacitám jsme interaktivní čtení 

vyzkoušeli s jednou skupinou i ve škole, kdy studenti této skupiny přečetli celou 

knihu a zpracovali si ji k ústní maturitní zkoušce z anglického jazyka. Interaktivní 

čtení přibližuje čtenářům jazyk, sloh a obohacuje slovní zásobu. Používáme 

zjednodušené knihy tzv. Dominoes, které svou náročností odpovídají znalostem 

našich žáků.    

I v tomto školním roce jsme pokračovali účastí na projektu EU peníze školám 

z operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost. Učitelé jazyků si 

vybrali různé aktivity a školení v rámci tohoto projektu. V letošním školním roce 

proběhlo jazykové vzdělávání kolegů ne-angličtinářů – šablona CLIL, a také 

tandemová výuka v předmětu VOG. Obě šablony byly pro všechny zúčastněné 

velkým přínosem pro další edukační činnosti.  

 

IV. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 1. Výchovné a kariérní poradenství 
Výchovné poradenství vycházelo z plánu práce vytvořeného v září 2018. 

Orientovalo se především na řešení výchovných a vzdělávacích problémů ve škole, 

a to v součinnosti se školní psycholožkou,  metodičkou prevence a vedením školy. 

Část činnosti byla věnována také plánům pedagogické podpory a kariernímu 

poradenství ve škole. Výchovná poradkyně se pravidelně týdně zúčastňovala 

schůzek Školního poradenského pracoviště, kde byly projednávány mimo jiné také 

problémy výchovného i kariérního poradenství. Škola odebírá časopis „Školní 

poradenství v praxi“. Všechny členky Školního poradenského pracoviště měly 

stanoveny konzultační hodiny, které mohli využívat nejen žáci a jejich rodiče, ale                       

i vyučující. Ve školním roce 2018/19 se uskutečnilo celkem 47 výchovných komisí, 

některé proběhly opakovaně se stejnými žáky. Celkově jsme zaznamenali nárůst                         

o 11 výchovných komisí oproti loňskému školnímu roku, což může být dokladem 

důsledné a systematické práce se žáky během školního roku, předcházení možným 

problémům, ale i zvýšenou prevencí pro řešení případných problémů. Nejčastějšími 
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příčinami pro svolání výchovné komise byla neomluvené absence, záškoláctví, 

nekázeň při vyučování, nevhodné a agresivní chování ke spolužákům, prospěchové 

problémy. I v letošním školním roce byl zaznamenán poměrně vysoký podíl 

výchovných komisí na podnět pracovišť odborného výcviku. S některými žáky i jejich 

rodiči byly vedeny opakovaně rozhovory u vedení školy. Týkalo se to zejména 

slabého prospěchu žáků a nevhodného chování.  

Největší četnost výchovných komisí byla zaznamenána jako každoročně v období 

souhrnného klasifikačního hodnocení, tj. v měsících říjen, listopad, duben a červen, 

nejnižší počet výchovných komisí byl na počátku nového pololetí školního roku, tj. 

v září a v únoru. Průměrný počet výchovných komisí na jeden měsíc je 4. Kromě 

výchovných komisí probíhaly i rozhovory se žáky, případně třídními učiteli                                      

o problémech v omlouvání absence, o prospěchu. Pro řešení neomluvené absence 

u nezletilých žáků bylo ve školním roce 2018/19 dle platné legislativy odesláno 12 

hlášení na místně příslušný sociální odbor (OSPOD). Toto je výsledkem dlouhodobé 

systematické práce školy se žáky a rodiči s důrazem na preventivní opatření 

v omlouvání absence a předcházení problémům s většími následky. Byla 

zaznamenána i zpětná vazba z některých OSPOD o následném řešení situace. 

V některých případech v rámci výchovného poradenství došlo i k jednání s kurátory 

pro mládež. 

Průběžně během školního roku, zejména však po každém klasifikačním období, 

probíhaly rozhovory se žáky ohroženými školním neúspěchem s výchovnou 

poradkyní a metodičkou prevence. Z rozhovorů vyplynulo, že pro některé žáky je 

učivo náročné jak obsahově, tak i množstvím, potřebují podporu při vzdělávání. 

Zvláštní pozornost byla věnována žákům – cizincům, se všemi cizinci na škole byly 

na počátku školního roku vedeny rozhovory o začlenění do studijního života, 

kolektivu třídy. Žákům cizincům byla nabídnuta i možnost návštěvy kurzů jazyka 

českého. Výchovná poradkyně se zúčastnila semináře „Společné vzdělávání                                

a podpora škol krok za krokem APIVA“, organizovaným Národním ústavem pro 

vzdělávání Praha, kde informovala o zkušenostech s výukou žáků - cizinců na naší 

škole.  Pro příští školní rok bude využita pro vzdělávání žáků – cizinců spolupráce se 

„Společností pro příležitosti mladých migrantů – META, o.p.s. 

Na základě novely školského zákona a navazující vyhlášky č. 27/2016 Sb. byly ve 

školním roce 2018/19 vypracovány pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

tři plány pedagogické podpory. Plány pedagogické podpory jsou zpracovávány ve 

spolupráci s třídními učiteli a všemi vyučujícími ve třídě žáka a průběžně 

vyhodnocovány. U všech třech žáků byla podpůrná opatření vyhodnocena jako 

dostačující s doporučením pokračovat ve stejném režimu i v dalším období. 

Žáci v tomto školním roce využili také kariérní poradenství o možnostech změny 

oboru vzdělání, ale také o možnosti studia na vyšších odborných i vysokých školách 
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– zajímali se zejména o problematiku podpory při přípravě na přijímací zkoušky 

apod. K tomu byly zajištěny pro všechny maturitní ročníky informace o veletrhu 

Gaudeamus, Sokrates,  „Studuj.to“, nabídka vzdělávacích aktivit firmy SCIO, 

pravidelný Newsletter pro maturanty. Zorganizovali jsme také odborné přednášky 

na téma profesního uplatnění na trhu práce pro všechny končící třídy 

v Poradenském a informačním centru Úřadu práce pro Prahu 3. 

Výchovná poradkyně byla zařazena spolu s ostatními vyučujícími do vzdělávacího 

projektu „Inkluze na školách“, zúčastnila se spolu s metodičkou prevence semináře 

„Kroky školy při řešení šikany, vedení rozhovorů“ organizovaného Prev-Centrem,     

z. ú., Praha 6. Na počátku školního roku všechny členky školního poradenského 

pracoviště informovaly v rámci třídních schůzek prvních ročníků zákonné zástupce  

o svojí činnosti. 

 

2. Prevence rizikového chování 
    Téma prevence rizikového chování žáků je i v naší škole neustále velmi aktuální. 

Metodik prevence (MP) společně s vedením školy a celým týmem školního 

poradenského pracoviště hledají stále nové účinné strategie k předcházení výskytu 

těchto negativních jevů u žáků ve škole, ale i v jejich volném čase. Funkce metodika 

prevence zahrnuje vyhledávání besed a témat, která jsou pro školu v oblasti 

prevence momentálně aktuální, ale také prohlubování komunikace s kolegy - 

pedagogy, třídními učiteli, žáky, rodiči a úzce spolupracuje s celým týmem školního 

poradenského pracoviště. Podstatnou úlohu funkce MP hraje empatie, naslouchání 

a porozumění a pomoc kolegům i žákům samotným. Preventivní program školy 

koncepčně navazoval na loňský program a většina cílů byla naplněna. Škola má 

v rámci prevence zpracovány následující dokumenty: Preventivní program školy 

2018/2019, Krizový plán, Program proti šikanování. Preventivní program školy 

vychází ze Strategie prevence rizikového chování vydaného MŠMT 2013/2018. 

 

Cíle Preventivního programu školy na školní rok 2018/2019:  

a) Hlavním cílem prevence na škole je výchova žáků ke zdravému životnímu 

stylu s cílem zabránit výskytu rizikového chování v různých oblastech, podílet se na 

sociálním a osobnostním rozvoji žáků 

- splněno 

b) Nosné téma školního roku bylo Naše republika – začalo to před 100 lety 

-             naplnění tématu v mnoha různých oblastech  

- splněno – téma se objevilo v soutěžích předmětových komisí, dále byli žáci 

v odborných předmětech často odkazováni na studijní oddělení, kde si k projektům 

zapůjčovali odbornou literaturu a učili se v ní vyhledávat informace, téma se 
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promítalo také ve všech soutěžích, které škola pořádala – pro obor číšník, kuchař i 

cukrář 

c) Předcházení vandalismu – splněno – zavedeno zapisování žáků  

do třídních knih, kteří opustí třídu na toaletu během výuky v nutných případech – 

snadnější odhalení viníků, kteří by něco znečistili nebo poničili 

- splněno částečně, nutná důslednost všech vyučujících v zapisování 

d) Záškoláctví – zpřísněné režimy omlouvání pro žáky, kteří mají vysokou a 

častou absenci  

- splněno 

e)        Třídní pravidla – splněno – každá třída si vytváří svá pravidla, která se snaží 

dodržovat – vedení žáků k osobní a kolektivní odpovědnosti 

f) Porady školního poradenského pracoviště  

- splněno – pravidelné týdenní schůzky - řešení aktuálních problémů ve škole, 

v jednotlivých třídách, na pracovištích, pohovory se žáky ohroženými školním 

neúspěchem, pohovory se žáky s problémovým chováním a s cizinci. 
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Akce v rámci prevence rizikového chování  

 

Termín Téma  Účast 

Září  2018 
  

Projekt Bezpečně na kole – preventivní akce pro 
mladé cyklisty 

všechny první a 
druhé ročníky 
 

Listopad  2018 Workshop Prsakoule - dobrovolná organizace 
mediků a lékařů Loono 

153 žáků  
 

18. 1. a 25. 1. 2019  Beseda  
pro mladé řidiče 

všechny třetí ročníky 
 

8. 2. a 15. 2. 2019  Beseda  
Prevence užívání návykových látek  
Muzeum Policie ČR 

všechny první 
ročníky 

23. 2. a 15. 3. 2019  Beseda  
Mládež a kriminalita 
Muzeum Policie ČR 

všechny druhé 
ročníky 

Únor – březen 
2019 

Beseda Profesní uplatnění na trhu práce 
Úřad práce Praha 3 - Informační a poradenské 
středisko pro volbu povolání 

všechny končící 
ročníky  

Duben – květen 
2019 

Beseda Sexuální výchova pro pokročilé 
– přednášející – medici  
2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 

všechny první 
ročníky a Č2.B – 
nesplněno 
v minulém školním 
roce – doplněno 
letos 

27. 2. 2019 Klub Domácí násilí 
Promítání filmu Jakub a diskuze 
- metodička prevence 

8 žáků  

Září - březen  Prevence kyberšikany - v rámci výuky informatiky všechny třídy 
 

24. 4. 2019 Klub problematika AIDS a HIV 
Promítání filmu Mezi nimi  
metodička prevence 

10 žáků 

11. 6. 2019 Seminář na téma 
Kroky školy při řešení šikany, vedení rozhovorů 
Prev–centrum, Praha 6 

Metodik prevence, 
výchovná poradkyně 

9. 1. 2019  Workshop Prsakoule  
pro zaměstnance školy 
dobrovolná organizace mediků a lékařů Loono 

6 zaměstnanců školy 

V průběhu celého 
školního roku 

Dny třídy 
Organizujeme za účelem vytváření a upevňování kladných vztahů mezi žáky 
navzájem a také mezi nimi a třídním učitelem. Jednou za rok mohou žáci se 
svými třídními učiteli prožít den podle svých představ. Třída si volí vlastní 
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program částečně ve škole, částečně mimo školu. V poledne jim žáci jiných 
tříd připraví slavnostní tabuli – oběd. Letos měly třídy mimo školu tyto 
akce:  
Bowling 
Jumppark 
Národní divadlo – exkurze 
Kavárna La Vita – posezení 
Mercuria Laser Game 
Čajovna Budha 
Čajovna 
Některé třídy plní v tento den program z Kulturního minima. 
 

Březen 2019 Den školy – učíme se jinak 
Proběhl v sudém i lichém vyučovacím týdnu. Zúčastnily se všechny třídy. 
Den byl koncipován jako soutěž družstev. Soutěžní úkoly propojovaly teorii, 
praxi, odbornost i prevenci.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Září 2018 

Seznamovací den třídy 
Nový prvek podporující vytvoření příznivých vztahů v nově vzniklých třídách 
1. ročníků. Žáci se seznamovali s prostředím školy, se sebou navzájem, 
s třídním učitelem a byl pro ně staršími žáky připraven slavnostní oběd 
hrazený SRPŠ. 
 

V průběhu celého 
školního roku 

Kulturní minimum 
Další prvek budování příznivého sociálního klimatu ve třídách a zároveň 
skloubení s poznáváním kulturních a společenských hodnot. Prolíná se 
všemi ročníky studia. Žáci navštívili (počet žáků): 



  

Výroční zpráva o činnosti za školní rok  2018/2019 
Střední odborné učiliště gastronomie                                                             

Praha 10, U Krbu 45/521 

 
  Praha    

 

 

31 

Doporučení metodičky prevence pro příští školní rok 2019/2020:  

- budování bezpečných vztahů v celé škole,  

- stálé monitorování rizikového chování ve všech třídách i v praktickém vyučování, 

- zajišťovat kvalitní besedy na téma prevence, pokračovat a opětovně navázat 

spolupráci s organizací Mamma HELP, a.s., navázání spolupráce s organizací Dekra 

– Nehodou to začíná – pro mladé a začínající řidiče. 

 

Ostatní akce v rámci prevence 

Spolupracujeme s obecně prospěšnou společností Život dětem. Jako každoročně, 

zahájili jsme ji dne 17. září 2019 na náměstí Míru v Praze, kde se konalo Zábavné 

odpoledne pro děti a dospělé. Na tuto akci jsme napekli 500 koláčků, které zde naši 

žáci prodávali. Výtěžek z prodeje, stejně jako výtěžek ze známých Srdíčkových dnů, 

jichž se také naši dobrovolníci účastní, je určen na pomoc dětem se závažnými 

chorobami, a to konkrétně na rehabilitační a kompenzační pomůcky, na úhradu 

zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod. 

Z prosincového Srdíčkového dne nám připadl podíl 3071 Kč. Ten jsme využili na 

nákup učebních pomůcek – teploměry a sklenice do kuchyně.  

 Klementinum – 38  
Židovské hřbitovy – 33  
Bílá hora a letohrádek Hvězda – 78 
Veletržní palác – 80 
Olšanské hřbitovy – 33  
Zahrady Pražského hradu – 13  
Pražský hrad – 138 
Královská cesta – 138 
Národní muzeum – 239 
Národní divadlo – 101  
Vyšehrad – 139 
Staroměstské náměstí – 151 
Národní zemědělské muzeum – 16 
Stavovské divadlo – 77  
Betlémská kaple – 63  
Muzeum hlavního města Prahy – 40 
Národní památník na Vítkově - 17 
Národní památník hrdinů heydrichiády – 22 
Galerie Tančící dům - výstava Retro zima za socíku – 11 
Císařská konírna Praž. hradu – výstava 100 let česko-slov. koruny – 12 
Národní muzeum – výstava Archa Noemova – 21 
Jízdárna Pražského hradu – výstava Doteky státnosti – 34 
Betlémská kaple – výstava Vánoční hrátky – 14 
Divadlo ABC – představení Vladař 
Divadlo D21 – představení Audience + workshop – 17 
Divadlo D21 – představení Cloud – 17 
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3. Ekologická a environmentální výchova 
V letošním školním roce získala naše škola titul Škola udržitelného rozvoje KEV ve 

spolupráci s českou komisí pro UNESCO. Aktivity naší školy v oblasti výchovy                           

k udržitelnému rozvoji byly hodnoceny jako zajímavé, netradiční a nápadité, a proto 

nám byl tento titul udělen. 

Projekt „ Ekologické střípky“, se kterým jsme začali v roce 2015 je základní náplní                  

a nedílnou součástí EVVO na naší škole. Do tohoto projektu se zapojují všechny třídy 

školy. V jeho rámci si každá třída vybírá z některého z 5 balíčků 1 aktivitu, kterou 

plní v průběhu školního roku (viz evidence aktivit).  

Hlavní cíl, aby se ekologická a environmentální výchova stala samozřejmou součástí 

práce všech členů pedagogického sboru, zaměstnanců školy a žáků, aby ovlivňovala 

každodenní provoz školy a aby se její cíle staly nedílnou součástí všedního života 

každého z nás, se daří postupně naplňovat. 

Ve školní ekologické a environmentální výchově je zvláštní pozornost věnována 

našim žákům, neboť u nich se stále ještě formují hodnotové a životní postoje. 

Zároveň je školní ekologická a environmentální výchova zaměřena na tyto hlavní 

cílové skupiny: žáky, pedagogy, ostatní zaměstnance školy, rodiče a přátele školy.  

Aktivita Počet 

Naučná stezky Stezka svatého Josefa 292 

Toulcův dvůr 16 

Na vrchu sv. Kříže 23 

Petřínské sady 37 

Povodím Botiče 39 

NPR Karlštejn 23 

Na vrchu Sv. Kříže 23 

Exkurze Muzeum pražského vodárenství 22 

Školní botanická zahrada SOŠ Jarov 28 
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Kreativita 

v areálu školy 

Vysazení Lípy republiky 16 

Zoologická 

pozorování 

ZOO Praha  19 

Zoologické pozorování 17 

Koordinátorka EVVO se zúčastnila VII. setkání koordinátorů environmentální 
výchovy hl. m. Prahy. 

 

4. Multikulturní výchova 
Multikulturní výchova se prolíná jako průřezové téma nejen společenskovědními 
předměty, ale i odbornými předměty a je součástí výuky jazyků.                          
V současnosti roste terorismus, přetrvávají tendence řešit konflikty násilím                                
a agresivitou. Je nutné připravit žáky na život v globalizovaném světě. Proto bylo 
cílem zařazování prvků multikulturní výchovy zlepšit interkulturní vztahy 
pochopením rozdílů jednotlivých kultur a naučit se tyto rozdíly respektovat                                  
a adekvátně na ně reagovat. Dále pak vést žáky ke komunikaci bez bariér 
s příslušníky jiného etnika či rasy, nepohrdat lidmi různých etnik, což je důležité pro 
vykonávání jejich budoucí profese. 
Učíme žáky přijmout druhé jako jedince se stejnými právy, uvědomit si, že všechny 
etnické skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné. Rozvíjíme schopnosti žáků 
poznávat a tolerovat odlišnost jiných národnostních, etnických, náboženských                             
a sociálních skupin. Žáci sami vyhledávají informace, zpracovávají je a poté diskutují, 
porovnávají své názory s ostatními. Žák má tak možnost aktivně si utvářet ve výuce 
své postoje, trénovat dovednosti a schopnosti pracovat s informacemi. 
Ve výuce pracujeme s audiovizuálními lekcemi vzdělávacího programu společnosti 
Jeden svět na školách, které se zabývají vztahem západní civilizace k původním 
kulturám, přispívají k pochopení souvislostí mezi životy lidí z rozvinutých a lidí 
z rozvojových zemí, náboženstvím, válečnými konflikty, krizovými oblastmi, migrací, 
rasismem, xenofobií. Na případech konkrétních lidí je ukázáno vnímání lidí s jinou 
barvou pleti, přístup k menšinám, jak náboženské tradice odrážejí postoj člověka 
k lidským právům. 
V měsíci listopadu jsme se zapojili do programu společnosti Člověk v tísni Příběhy 
bezpráví – Měsíc filmu na školách (14. ročník). Letošní byl zaměřen na téma Rok 
1948. Promítali jsme žákům český dokumentární film Milada Horáková. Žákům byla 
osvětlena historie roku 1948 a 50. let u nás.     
V rámci nosného tématu školního „Naše republika - Začalo to před 100 lety …“ jsme 
se ve výuce více zaměřili na dějiny Československa a i na národnostní problémy                           
u nás. Navštívili jsme výstavu Doteky státnosti, která mapovala vývoj našeho státu. 
Předmětová komise společenskovědních předmětů zajistila exkurzi do Osvětimi, 
která přiblížila období holocaustu, potlačování lidských práv a jednu z nejhorších 
podob rasismu.   
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5. Výchova k udržitelnému rozvoji 
V rámci ŠVP ve všech ročnících, díky průřezovému tématu Člověk a životní prostředí 
se daří naplňovat výchovu k udržitelnému rozvoji. Základní důraz je kladen na 
nejrůznější aspekty životního prostředí – na jeho poznávání, uvědomování si 
nezbytnosti zachování podmínek života, na upevňování vztahu člověka k životnímu 
prostředí. Žáci se učí vnímat udržitelnost jako rovnováhu mezi prospěchem pro 
sociální sféru, prospěchem pro životní prostředí a ekonomickým ziskem. 
  
Součástí je právě i výchova k trvale udržitelnému rozvoji, tzn. vybavení žáků 
takovými kompetencemi, které jim umožní realizovat zásady trvale udržitelného 
rozvoje v praktickém životě. Zároveň také pochopit udržitelný rozvoj jako rozvoj, 
který zajistí, aby byly uspokojovány potřeby přítomnosti, aniž by se ohrozila 
schopnost budoucích generací uspokojovat jejich vlastní potřeby. I proto nám byl    
v tomto školním roce udělen titul Škola udržitelného rozvoje KEV ve spolupráci             
s českou komisí pro UNESCO.    
 

6. Vzdělávací a poznávací zájezdy 

 

7. Mimoškolní aktivity  
Zaměření mimoškolní aktivity Počet žáků 

Klubová odpoledne „Sportujeme ve volném čase na sportovištích 

školy“ (průběžně celoročně) 

180 

Klub mladého diváka – návštěva 6 divadelních představení. 
Divadlo pod Palmovkou: Edit a Marlene 
Divadlo Palace: Chlap na zabití 
Divadlo na Vinohradech: Když ptáčka lapají … 
Divadlo Na Fidlovačce: Pravda 
Goja Music Hall: Fantom opery 
Divadlo ABC: Moře 

Vždy            

14 žáků 

Vánoční besídka 74 

Taneční rychlokurz (příprava na reprezentační ples) 44 

 

Akce Počet žáků 

Cukrovar  - Tereos TTD a. s. –  Dobrovice 43 

Muzeum čokolády a marcipánu - Tábor 50 

Bohemia Sekt Starý Plzenec 
Pivovar Plzeňský Prazdroj 

34 

Výlet pro nejlepší  třídu - Zábavní centrum TEPfactor Slapy - 
Chotilsko 

21 

Koncentrační tábor Osvětim 47 

Lyžařský výcvikový kurz  Janské Lázně – Pec pod Sněžkou 33 



  

Výroční zpráva o činnosti za školní rok  2018/2019 
Střední odborné učiliště gastronomie                                                             

Praha 10, U Krbu 45/521 

 
  Praha    

 

 

35 

8. Soutěže  

  

Soutěže konané ve škole 
Počet 

účastníků 

17. ročník soutěže cukrářů tentokrát pod záštitou Asociace 

kuchařů a cukrářů ČR na téma „Dort republiky“  

47 

17. ročník soutěže kuchařů na téma Zapomenuté lahůdky aneb 

variace tradičních chlebíčků 

27 

17. ročník soutěže číšníků na téma „Míchané nápoje po česku“ 

pod záštitou radního hl. m. Prahy Víta Šimrala  

23 

Jazyková soutěž v rámci Evropského dne jazyků 430 

Matematická soutěž pro 1. a 2. ročníky učebních oborů „Počítáme 

s Albertem“ 

30 

Celoškolní soutěže z různých předmětů v rámci Dne školy – Učíme 

se jinak 

448 

Mikulášský turnaj ve volejbalu 12 

Školní turnaj ve florbalu 12 
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Soutěže regionální a celostátní  Místo 

konání 

Počet 

účastníků 

Umístění 

Gastro Junior – BIDVEST CUP 2017 

25. ročník finále soutěže mladých 

kuchařů, cukrářů a číšníků 

- obor číšník, barman, barista 

Brno 

 

 

 

 

3 Stříbrné 

pásmo 

 

Bronzové 

pásmo 

Sollertia 2019 – dovednostní soutěž 

žáků učebních oborů 

 - obor cukrář  

Praha 1 1. místo 

Sollertia – dovednostní soutěž žáků 

učebních oborů  

- obor kuchař 

Praha 1 1. místo 

Young Chef 2018 Praha 1 2. místo 

MAKRO Kuchařský pětiboj Horeca - 6. 

ročník  

-soutěž kuchařů  

 

Praha 8 1. místo 

 

Soutěž „O nejlepší samostatnou 
odbornou práci“ – pořádá Národní 
ústav pro vzdělávání  
a Hospodářská komora ČR 
- obor kuchař                                        
- obor číšník                                         
- obor cukrář 

Praha 7 1. místo 

obor 

kuchař  

3. místo 

obor 

cukrář 

6. ročník soutěže Svačina roku s Rio 

Mare 

Praha 1 4. místo 

8. ročník soutěže Gastro Kroměříž Kromě- 

říž 

2 1. místo 

27. ročník celostátní matematické 

soutěže pro žáky učebních oborů 

Praha 6 2. místo 

Turnaj ve florbalu – Poprask Praha  12  

Turnaj ve fotbalu – Poprask Praha  15  
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Soutěže mezinárodní Místo 

konání 

Počet 

účastníků 

Umístění 

Mezinárodní soutěž WELLNESS & ZERO 

WASTE – FOOD & BEVERAGE CONTEST 

CASARGO 2019 

Itálie 

Casargo 

4 1. místo 

8. ročník gastronomické soutěže města 

Bamberk 

Německo - 

Bamberk 

4 3. místo 
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9. Mezinárodní spolupráce a zapojení školy do mezinárodních 

programů 
Spolupráce partnerských škol Praha – Krakov – Košice 

Proběhla i v minulém roce pod vžitým názvem „Teleprojekt“. Spolupráce má 

v současné době formu týdenní stáže, kdy se vzájemně setkají učitelé a žáci 

v jednotlivých školách. V roce 2018-19 se stáže účastnili dva učitelé a čtyři žáci, kteří 

se v partnerské škole sešli se zástupci ostatních škol. Nově byli do stáží zapojeni 

učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů. Vyhodnocení stáží proběhlo na konci 

dubna 2019 v Praze, kde se setkalo vedení škol. Kromě hodnocení stáží si účastníci 

vyměnili zkušenosti a novinky týkající se vzdělávání žáků. Spolupráce je hodnocena 

jako velice přínosná a v závěrech jednání byl schválen plán jejího pokračování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staatliche Berufsschule Bamberg 

V říjnu 2018 se konalo u nás v Praze jednání o další spolupráci. Ta je připravena ze 

strany německé školy ve formě projektu Erasmus+, bude realizována ve školním 

roce 2019/2020. Žáci naší školy se opět zúčastnili odborné soutěže v Bamberku. 

 

Spolupráce s tureckými školami v rámci programu Erasmus+ 

Pokračovali jsme v zajišťování odborného programu pro žáky škol z Turecka. Letos 

se zapojil vyšší počet vyučujících – učitelů odborných předmětů a odborného 

výcviku naší školy. V dubnu 2019 navštívila naši školu učitelka anglického jazyka 

z turecké gastronomické školy v Samsunu, a to v rámci stáže na České zemědělské 

univerzitě. 
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10. Spolupráce školy s partnery 
 

Pracoviště odborného výcviku  

 

Aureole Fusion Restaurant α Lounge  

Cafe a Restaurant Slávia  

Café Louvre  

Clarion Congress Hotel Prague  

Cukrárna Buchal  

Cukrářství Skála  

Cukrářství Viktoria  

Dolce Carosello 

Hotel Augustine  

Hotel Carlo IV.  

Hotel Hilton Prague  

Hotel Hilton Prague Old Town  

Hotel ILF  

Hotel InterContinental Praha  

Hotel Olšanka  

MAKRO Akademie  

Manihi s. r. o.  

Menza – Studentský dům, Strahov  

N-Gastro CZ a.s. –Kavčí hory 

Obecní dům – Francouzská restaurace  

Obecní dům – Kavárna  

Perfekt Canteen 

Radisson-Alcron Hotel Prague  

Restaurace Nostalgie  

Restaurace Vinohradský parlament  

Sia restaurant 

Středisko praktického vyučování Vinohrady  

The Grand Mark Prague Hotel  
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Ostatní subjekty 

Asociace hotelů a restaurací České republiky 

Asociace kuchařů a cukrářů České republiky – asociace sídlí v budově školy. Společně 
provozujeme ve školním studijním oddělení odbornou knihovnu, která je k dispozici žákům  
 a zaměstnancům školy a členům AKC. 

Barmanská asociace ČR 

Bidfood Czech Republic s. r. o. 

Bulharské velvyslanectví v Praze 

Casa Havana – Cuba bar 

Česká zemědělská univerzita – Institut výchovy a vzdělávání 

Fomi – pracovní oblečení 

Gastro Plus – časopis 

Hospodářská komora České republiky 

Hospodářská komora hl. m. Prahy 

Středisko praktického vyučování hotelu InterContinental Praha 

Kulinářské umění Jiří Roit 

Magistrát hlavního města Prahy 

Městská část Praha 10 

Monin – Zanzibar s. r. o. 

Muzeum Policie České republiky 

Národní ústav pro vzdělávání 

Prakul – Pražský kulinářský institut 

Pražská konzervatoř J. Ježka 

PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství 

Rational 

Rational cooking AG 

Segafredo Zanetti CR 

Spolek rodičů a přátel školy při naší škole (SRPŠ). Řídí ho výbor, který se schází jedenkrát za 2 
měsíce. SRPŠ finančně a organizačně podporuje řadu akcí školy, např. Kulturní minimum, 
soutěže, vzdělávací akce, slavnostní předávání maturitních vysvědčení apod. Rovněž se podílí 
na vybavení školy. Organizuje reprezentační ples školy. 

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace 

Taneční škola Plamínek 

Tradetex – pracovní oblečení 

Univerzita Karlova – Filozofická fakulta 

Úřad práce Praha 

Vzdělávací středisko barmanů – ZDENI Zdeněk Javorský 

Wine Prague 

Život dětem, obecně prospěšná společnost 
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11. Další aktivity, prezentace  
 

 Výstavy a veletrhy 
 

Aktivní účast na výstavách  

Schola Pragensis Praha  

Wine Prague – mezinárodní veletrh vína pro profesionály a odbornou 
veřejnost 

For Gastro – mezinárodní veletrh hotelového a restauračního zařízení, 
potravinářství a gastronomie, Praha (stánek firmy Rational) 

 
 

Exkurze, výstavy 

Druh akce Počet 
účastníků 

Firma Coca-cola 22 

Živnostenský úřad Praha 10 34 

Výstava Včely ze všech ú(h)lů – výstavní síň Senátu ČR 12 

Městská knihovna Praha 12 

Akce v rámci Kulturního minima – viz strana 30 a 31  

Zoologická zahrada Praha – výlet lodí s obědem  16 

 

Přednášky, besedy, výchovně vzdělávací akce 

Druh akce Počet 
účastníků 

Evropský den jazyků – projekt v rámci výuky jazyků 430 

Měsíc filmu na školách 2018 – 14. ročník: téma – Příběhy 
bezpráví – Rok 1948, dok. film Milada Horáková 

67 

Přednáška „Ochrana spotřebitele“ – Česká obchodní inspekce 14 

Certifikované barmanské kurzy  11 

Akce v rámci ekologické výchovy – viz kapitola 5.3   

Beseda na téma „Dluhy své či dluhy rodiny“ 
Operační program Praha – pól růstu ČR 

57 

Seminář „Můžeš podnikat“ 39 
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Přednáška „Podmínky sociálního zabezpečení“ 
Operační program Praha – pól růstu ČR 

124 

Kurz „Dezertní cukrovinky“  36 

Kurz „Dorty – potahování a zdobení“ 13 

Klub „Výroba domácího sýru“  25 

Kurz „Zapomenuté speciality studené kuchyně“ 19 

Kurz „Taková školní zabijačka“ 18 

Kurz „Mořské ryby a dary moře“ 23 

Klubové odpoledne „Vaření a tavení cukru a cukrové 
dekorace“ 

13 

Klubové odpoledne „Dekorace dortů“  14 

Klubové odpoledne „Jak psát samostatnou odbornou práci“ 6 

Klubové odpoledne „Ekonomické výpočty k maturitě“ 14 

Klubové odpoledne „Ekonomický klub – příprava k maturitě“ 14 

Klubové odpoledne „Normování a kalkulace pokrmů“ 21 

Klubové odpoledne „Krása kynutého těsta“ 34 

Klubové odpoledne „Návštěva tržnice SAPA“ 11 

Klubové odpoledne „Kulinářský klub“ 14 

Klubové odpoledne „Sestavujeme menu hezky česky“ 18 

Klubové odpoledne „Etiketa nejen pro číšníky“ – opakování 
k závěrečné zkoušce 

15 

Klubové odpoledne „Management a marketing – příprava 
k maturitě“ 

12 

Klubové odpoledne „Míchané nápoje“ 15 

Interaktivní čtení v MEGABOOKS – anglický jazyk 24 

Klubové odpoledne „Anglický jazyk – SPEAKING“ 3 

Raut pro Taneční školu Plamínek „Vítejte v NY“ – nácvik na 
praktické maturitní zkoušky 

23 

„Naše republika - Začalo to před 100 lety …“ – zpracování 
materiálů z vývoje našeho státu a jejich výstava v jídelně školy  

12 
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Březen – Měsíc čtenářů (Moje četba, Můj svět poezie) 17 

Klubové odpoledne „Přijímací zkoušky nanečisto z českého 
jazyka na nástavbové studium“ 

30 

Přípravné kurzy z matematiky na nástavbové studium 30 

Sportovní dny 315 

Doučování cizinců z českého jazyka 7 

 

Odborná praxe 
Při níže uvedených akcích pomáhali žáci v rámci odborné praxe s jejich organizací, 
gastronomickým servisem a propagací školy. 
 

Druh akce 

Den otevřených dveří v naší škole 

Dny třídy v naší škole 

Obsluha ve školní kavárně 

Vernisáže – Městská část Praha 10 

Veletrh škol Scholla Pragensis 2018 

Česká zemědělská univerzita Praha – coffebreak, obsluha 

MHMP – vánoční večírek –zajištění občerstvení a obsluhy  

Vánoční cukroví pro důchodce MŠMT 

For Gastro a Hotel, Expo Praha Letňany – obsluha u stánku Rational 

Školní kuchyně – výpomoc 

Wine Prague 2019 – mezinárodní veletrh vína 

Život dětem, o. p. s., zábavné odpoledne pro děti a dospělé s veřejnou 
sbírkou (prodej koláčků) 

Bulharská ambasáda – banketní hostina a slavnostní raut 

Školní soutěž číšníků – organizační pomoc, občerstvení 

Centrum Paraple – zahradní slavnost, obsluha a organizační pomoc 

Centrum Paraple – Stardance – obsluha a organizační pomoc 

Centrum Paraple – Mikulášská nadílka – obsluha a organizační pomoc 

Centrum Paraple – obsluha a organizační pomoc při akci 

Cateringová firma Zátiší – obsluha na galavečeři 

Nejlepší kuchař roku ve společném stravování - říjen 2018  a srpen 2019  

MÚ Praha 10 – cofee break a raut – zajištění  
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Projekty   
 

Šablony  

V loňském školním roce jsme začali čerpat aktivity z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání – šablony. Zvolili jsme si šablony Vzdělávání 

pedagogických pracovníků v rozsahu 8, 16 a 24 hodin, 24hodinové školení 

zaměřené na inkluzi pro všechny pedagogické pracovníky školy a jazykové 

vyučování formou Clil. Na tyto aktivity jsme od září 2017 do června 2019 

vyčerpali 1 409 941 Kč. Pedagogové se zejména zapojili do sdílení zkušeností 

s kolegy z jiných škol, vyučovali v tandemové výuce, zapojovali do výuky 

odborníky z praxe, vykonávali stáže u zaměstnavatelů z oblasti gastronomických 

firem a vzájemně spolupracovali.  

26. června 2019 jsme podali žádost o prostředky z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání – šablony II. Plánujeme čerpání ve výši 1 928 466 Kč.  

 

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2019 

V červnu se žáci 1. ročníků zúčastnili dotazníkového šetření v rámci uvedené 

studie, kterou realizuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti 

Úřadu vlády ČR ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a agenturou 

FOCUS. Projekt je přímo podporován také Evropským monitorovacím centrem 

pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), které analyzuje situaci v oblasti drog 

na evropské úrovni. 

 

Výzkum vývoje profesní orientace žáků středních škol 

Tohoto výzkumu se zúčastnili žáci posledních ročníků učebních i maturitních 

oborů. Byl prováděn elektronicky a zaměřen na profesní orientaci žáků, na jejich 

preferovanou ekonomickou aktivitu po ukončení studia a na předpokládanou 

studijní a pracovní mobilitu. Výzkum pro Hlavní město Prahu realizovala 

společnost TREXIMA, spol. s r. o. 

 

Kraje pro bezpečný internet 

Jedná se o projekt podporovaný Asociací krajů České republiky pod záštitou 

Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, jehož hlavním 

cílem je zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence                            

a pomoci. Do projektu je zapojeno 12 krajů České republiky. Projekt byl v naší 

škole využit ve všech třídách. 
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Ocenění 
 

Pražský učitel 2019 – toto ocenění získal v letošním školním roce 

Mgr. Jiří Šedivý, učitel odborného výcviku a odborných předmětů, 

vedoucí předmětové komise odborných předmětů. Bylo mu 

předáno dne 6. června 2019 v Brožíkově sále Staroměstské 

radnice, a to za významný přínos výchovně-vzdělávacímu procesu. 

Anketu vyhlašuje Hl. město Praha, ocenění předával radní pro 

oblast školství, sportu, vědy a 

podpory podnikání Vít Šimral. 

 

 

Dne 7. 3. 2019 převzala 

ředitelka školy certifikát – 

„Škola udržitelného rozvoje 3. 

stupně“ z rukou předsedkyně Klubu ekologické 

výchovy Doc. PaedDr. RNDr. Milady Švecové, CSc. 

v rámci Valné hromady KEV konané na Ministerstvu 

školství ČR. 

 

 

V rámci nevolební valné hromady Asociace 

kuchařů a cukrářů ČR 27. 4. 2019 převzala 

ředitelka školy z rukou prezidenta AKC ČR Bc. 

Miroslava Kubece certifikáty „Partner sekce 

veřejného stravování AKC ČR“ a 

„Certifikované krajské vzdělávací centrum 

sekce veřejného stravování AKC ČR“. 

 

Ve školním roce 2017/2018 byla většina 

pedagogického sboru včetně vedení školy 

proškolena v rámci programu Minimalizace 

šikany. Školící firma AISIS udělil apak v letošním 

školním roce škole certifikát „SOU gastronomie U 

Krbu Praha USILUJE O BEZPEČNÉ KLIMA“. 
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Hospodářská komora České republiky uděluje školám Čestné 

uznání za vysokou úroveň praktické přípravy žáků. O jeho 

získání usilujeme svoji celoroční prací i v tomto školním roce a 

věříme, že jej stejně jako v předešlých letech získáme. Dále 

jsme navrhli na ocenění Hospodářské komoře ČR 16 žáků – 

absolventů školy. Předáváno je nejlepším absolventům 

středních odborných škol České republiky a bude jim předáno 

dne 19. října 2019 v Lichtenštejnském paláci. 

 

Výchova budoucích pedagogů 
I v letošním školním roce jsme spolupracovali s vysokými školami v oblasti 

přípravy budoucích pedagogů. Tzv. náslechy u nás absolvovali studenti Vysoké 

školy chemicko-technologické v Praze, České zemědělské univerzity Praha – 

Institut vzdělávání a poradenství a Univerzity Karlovy.  

Dvě naše vyučující se zúčastnily semináře Vedení studentů učitelství chemie na 

pedagogické praxi, který pořádala Vysoká škola chemicko-technologická 

Praha. 

 

Ukázkové vyučovací hodiny 
Učitelé v rámci předmětových komisí se během školního roku účastní 

vzájemných hospitací – připravují si ukázkové/metodické vyučovací hodiny, ve 

kterých se seznamují s moderními metodami a trendy výuky, diskutují o nich   

a hledají optimální postupy ve výuce, jež vedou u žáků k dosažení stanovených 

kompetencí. 

 
Vzdělávací, poznávací a společenské akce pro zaměstnance 
školy 

 Vzdělávání zaměstnanců – viz oddíl 2 

 WINE PRAGUE 2019 – největší profesionální akce v ČR 

 Rekreační prázdninový pobyt v Řecku 

 Rekondiční pobyt v lázních Třeboň 

 Návštěvy filmových představení v kině 

 Masáže 

 Návštěva ZOO Praha 

 Vánoční posezení – Clarion Congres Hotel Prague 

 Jízdárna Pražského hradu – výstava Doteky státnosti 

 Císařská konírna Pražského hradu – výstava Tož to kupte! 
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 Exkurze a posezení na pracovišti odborného výcviku – restaurace 

Vinohradský parlament 

 Návštěva divadelních představení 

 Sportovní a relaxační aktivity prostřednictvím karty MultiSport 

 Rozloučení se školním rokem – grilování na školní zahradě 

 

Ples školy 
42. reprezentační ples školy se konal 22. března 2019 v pražské Lucerně. Byli na 

něm slavnostně stužkováni žáci končících tříd 3letých oborů vzdělání s výučním 

listem a šerpováni žáci končící maturitní studium. Nově bylo uspořádáno 

stužkování žáků 1. ročníku oboru vzdělání Gastronomie. Ples organizuje    

a financuje Spolek rodičů a přátel školy. 

Prezentace školy 
Dny otevřených dveří – pořádali jsme je od listopadu 2018 do února 2019. 

Zájemci o studium byli provedeni areálem školy, naši žáci jim předvedli 

své dovednosti, a to i v rámci školních odborných soutěží. Celkem školu 

navštívilo 210 uchazečů. 

Soutěž pro žáky 8. a 9. tříd v rámci náboru uchazečů – uspořádali jsme ji 

ve škole pod heslem „SEJDEME SE U KRBU“. Školu navštívilo 40 žáků ze 

základních škol se svými učiteli. 

 

Schola Pragensis – 23. ročník přehlídky a nabídky studijních oborů 

pražských středních a vyšších škol. Účastníme se každoročně.  

 

Praktické maturitní zkoušky – zveme na ně řadu hostů z laické i odborné 

veřejnosti. Konají se na pracovištích praktického vyučování, tudíž máme 

možnost prezentovat výsledky přípravy gastronomických odborníků 

přímo v praxi. Jak bylo zmíněno v úvodu, hlavním tématem bylo nosné 

motto školního roku.  

 

Reportáže v Praha TV – pokračovali jsme v úzké spolupráci. Byly 

odvysílány reportáže z našich školních soutěží cukrářů, kuchařů i číšníků. 

Kromě toho vyrobila Praha TV i krásný spot ze slavnostního sázení Lípy 

republiky. Všechny natočené reportáže byly odvysílány v pořadu Zprávy 

z Prahy. Loni natočený spot o naší škole do pořadu Studuj u nás byl 

v letošním školním roce reprízován ve dvou týdnech. Reportáže 
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z dovednostní soutěže Sollertia, kterou vyhrál náš žák Ondřej Kubů,                            

a z udílení ocenění v rámci ankety Pražský učitel 2019 byly dalšími 

příležitostmi, kdy se veřejnost mohla seznámit s úspěchy naší školy. 

 

Česká televize – ve škole se natáčely čtyři díly pořadu Černé ovce. Mgr. 

Jiří Šedivý a vždy dva vybraní žáci prováděli testování a hodnocení, např. 

hotových polévek, polotovarů hotových smažených sýrů, ovocných 

knedlíků. 

 

Články v tisku – Časopis Revue č. 1/2019 – článek o školní soutěži na téma Dort 

republiky, článek o soutěži pro mladé kuchaře KU Young Chef 2018 a článek                      

o soutěži Svačina roku s Rio Mare.  

Zpravodaj Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Minutka č. 3/2018 – 

článek o soutěži pro mladé kuchaře KU Young Chef 2018. 

Zpravodaj Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Minutka č. 4/2018 – 

článek o školní odborné soutěži oboru cukrář na téma Dort republiky a článek ze 

soutěže 20. ročníku Lázeňský pohárek 2018. 

Magazín PARAPLE č. 10/2018 – článek o odborné akci Zahradní slavnost pro 

klienty centra Paraple, kterou zajišťovali naši žáci. 

Magazín PARAPLE č. 12/2018 – článek „Příklad dobré praxe“ – poděkování našim 

žákům za zajištění odborné akce. 

 

Český rozhlas 2 – Mgr. Jiří Šedivý, učitel odborných předmětů                                         

a odborného výcviku, byl několikrát hostem pořadu Poradna v rámci tzv. 

Dopoledne s Dvojkou, ve kterém hovořil k posluchačům na téma Historie české 

kuchyně, nejznámější česká jídla ve světě a jejich proměna, dále na téma 

Škubánky nejsou kucmoch, Tradiční žemlovka a její variace aj.  

 

Imatrikulace  
Hlavní město Praha opět uspořádalo v Obecním domě Slavnostní imatrikulaci 

pro žáky 1. ročníků oborů vzdělání s výučním listem. Jedná se o slavnostní akt 

zapsání nových adeptů řemeslných profesí. Žáci složili také slavnostní slib. 

Imatrikulace, která se konala dne 27. září 2018, se zúčastnili všichni žáci našich 

1. ročníků s svými třídními učiteli a ředitelka školy. 
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Slavnostní předávání výučních listů se uskutečnilo 20. června 219 

v Brožíkově sálu Staroměstské radnice. Kromě výučních listů obdrželi absolventi 

také pamětní list školy a MČ Praha 10 a Europass dokládající získané kompetence 

v oboru. Výuční listy předal absolventům radní hl. m. Prahy pro oblast školství, 

sportu, vědy a podpory podnikání PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph. D. et Ph. D. 

 

Maturitní vysvědčení byla předávána slavnostním způsobem 3. května 

2019 v salonku školy. Také úspěšní maturanti si spolu s vysvědčením přebrali 

pamětní list školy, pamětní list MČ Praha 10 a Europass. 

 

Třídní schůzky  
Organizujeme je pravidelně v listopadu a dubnu. I když mají rodiče možnost 

dálkového připojení do systému Bakaláři a mohou tak sledovat prospěch žáků, 

považujeme osobní setkání s nimi za velmi důležité a přínosné. Faktem je, že 

účast na třídních schůzkách bychom si představovali vyšší (průměrné procento 

bylo v listopadu 42,5, v dubnu 34,3%), ale chceme třídní schůzky pořádat                           

i v dalších letech.  

Ředitelka školy se také pravidelně setkává se zástupci jednotlivých tříd. Na 

těchto setkáních je informuje o připravovaných akcích, vyslechne náměty                          

a názory a je to také možnost vtáhnout žáky do řešení případných problémů, 

které se ve škole v chování některých žáků vyskytují.  

Všichni vyučující mají celoročně vypsány pro žáky konzultační hodiny. 

 

Autoevaluace 
Vedení školy se nejen na konci roku, ale i v jeho průběhu, zabývá hodnocením 

práce školy ze strany zaměstnanců a jejich návrhy a připomínkami. Na konci 

školního roku ukládá pedagogickým pracovníkům zpracovat autoevaluaci za 

uplynulý rok. Pro její zpracování vytváří osnovu tak, aby se učitelé mohli vyjádřit 

k oblastem, kde je důležité jejich poznatky využít pro další chod školy. 

Autoevaluační zprávy jsou jedním z podkladů pro zpracování Vlastního 

hodnocení školy, které je pravidelně zpracováno a prezentováno na začátku 

dalšího školního roku. Závěry ze zprávy jsou vyhodnocovány a sledovány 

v průběhu roku a jejich plnění vyhodnoceno na konci roku.  
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12. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba 

vykonává, v době školních prázdnin 

V době školních prázdnin se provádí opravy a rekonstrukce.  

 

V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích 

kontrol 

1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Česká školní inspekce ve školním roce 2018/2019 neprovedla žádnou inspekční 

činnost. 

2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol 

Předmět kontroly 

Dodržování oznamovací povinnosti, stanovení 

vyměřovacích základů a výše pojistného 

dodržování termínu splatnosti pojistného, 

zasílání záznamů o pracovních úrazech 

Kdo kontrolu vykonal VZP ČR 

Termín 27. února 2019 

Výsledné hodnocení 
Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky 

vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.  

 

Předmět kontroly 

Plnění povinností v nemocenském pojištění, 

v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti (dále jen pojistné) 

stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., o 

nemocenském pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů, zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci 

a provádění sociálního zabezpečení, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákonem č. 589/1992 sb., 

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů 

Kdo kontrolu vykonal Pražská správa sociálního zabezpečení 

Termín 22. a 29. května 2019 

Výsledné hodnocení Nebyly zjištěny nedostatky. 
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Předmět kontroly 

Dodržování povinností vymezených v ustanovení 

§ 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci 

práce, ve znění pozdějších předpisů se 

zaměřením zejména na – dodržování povinností 

vyplývajících z právních předpisů k zajištění 

bezpečnosti práce 

Kdo kontrolu vykonal 
Oblastní inspektorát práce pro hlavní město 

Prahu 

Termín 11. dubna 2019 

Výsledné hodnocení Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.  

  

Předmět kontroly 
Veřejnosprávní kontrola hospodaření 

v příspěvkové organizaci 

Kdo kontrolu vykonal Hlavní město Praha 

Termín 21. května 20019 

Výsledné hodnocení 

Namátkovou kontrolou fondu kulturních  

a sociálních potřeb, inventarizace majetku  

a závazků a evidence smluv, popsanou v tomto 

protokolu, nebyly v kontrolovaných oblastech 

shledány nedostatky a organizace postupovala 

v souladu s platnou legislativou.   

 

VI. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2018 

Informace o hospodaření organizace byla zpracována na základě údajů                               

z finančních a účetních výkazů za rok 2018. Výsledek hospodaření – zisk                            

z doplňkové činnosti ve výši 592 199,74 Kč schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy 

svým usnesením č. 8/52 dne 20. 06. 2019. Na základě tohoto usnesení došlo                  

k řádnému finančnímu vypořádání a výsledek hospodaření byl proúčtován                          

k 30. 06. 2019 

Schválený rozpočet byl průběžně upravován a čerpán vždy v souladu                        

s usneseními Rady hlavního města Prahy. Kromě transferů na platy, odvody, 

ONIV a transferů na provoz byla škole poskytnuta neinvestiční dotace na 

podporu odborného vzdělávání - semináře, workshopy, exkurze i na podporu 

vzdělávání pedagogů ve výši 127 tis. Kč. Tato dotace byla vyčerpána. 

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání činí celková dotace 

poskytnutá MŠMT 1 409,9 tis. Kč. Čerpání této dotace bylo stanoveno na roky 

2018 -2019.  
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Přehled schválených a vyčerpaných finančních prostředků dle účelových znaků 

- UZ 

 

 

Výnosy i náklady z vlastních zdrojů v hlavní činnosti byly plánovány ve výši                       

1 280 tis. Kč. Skutečnost dosáhla výše 1 418 tis. Kč. Výnosy z vlastní činnosti 

zahrnují zejména výnosy ze stravování, z prodeje cukrářských výrobků, 

výrobků teplé a studené kuchyně. 

Na základě smlouvy s o.p.s. Život dětem byl škole poskytnut finanční dar                            

2 981 Kč, který byl použit na doplnění školní knihovny. 

Odpisy dlouhodobého majetku dosáhly k 31.12.2018 výše 2 749,2 tis. Kč, 

odpisový plán byl dodržen. 

Limit pro počet zaměstnanců pro rok 2018 byl stanoven na 71. Skutečný počet 

přepočtených zaměstnanců dosáhl 70,64. Organizaci stále chyběl učitel 

odborného výcviku. 

UZ popis 
schváleno Kč 

v roce 2018 

vyčerpáno 

Kč 

v roce 2018 

 

poznámka 

33353 Neinvestiční 

dotace - MŠMT 

37 636 497 37 636 497 x 

91 Neinvestiční 

dotace - HMP 

11 522 000 11 522 000 x 

91 Podpora OV - 

dotace HMP 

127 500 127 500 x 

33063 Šablony OP VVV 

na r. 2017-2019 - 

dotace MŠMT 

563 976,4 885 944,7 
Převod z roku 

2017: 

781 362,6 Kč, 

zůstatek    na 

rok 2019: 

459 394,3 Kč 

 celkem 49 849 973,4 50 171 941,7  
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VII. Další informace 

1. Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím 

a) počet podaných žádostí o informace: 0  

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 3 

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0 (0,- Kč) 

d) poskytnuté výhradní licence: 0 

e) počet stížností podaných dle § 16a: 0 

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0 

 

2. Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě školy dne 

25. 9. 2019, školskou radou byla schválena dne 9. 10. 2019. 

 

Podpis předsedy školské rady  ………………………………………………………………… 

                                                                        Mgr. Alena Knězová 

 

Podpis ředitelky školy             ………………………………………..………………..…… 

                                                                      Mgr. Kateřina Mrvová 

 

 

Příloha: učební plány oborů vzdělání  

               zápis ze zasedání školské rady 

              listy za školní rok 2018/019 
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