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Silné stránky – chci nadále rozvíjet

- postavení školy jako kvalitního vzdělávacího zařízení, 
využití bohaté tradice a dobrého jména školy

- zaměření výhradně na gastronomické obory umožňující 
rozvoj odborné přípravy 

- opakovaně oceněná kvalita vzdělávání a výchovy žáků, 
široká spolupráce s odborníky

- zajištění praktického vyučování v reálných provozech, 
široká nabídka mimoškolních aktivit

- stabilní a plně kvalifikovaný pedagogický sbor, přátelské 
klima, pocit bezpečí žáků i zaměstnanců

- výborné materiálně technické vybavení, podpora 
digitalizace vzdělávání, poloha v klidné lokalitě

- systematické vedení školy na všech úsecích, 
reprezentace na mnoha úrovních (soutěže, akce, apod.)

- dobře fungující školní poradenské pracoviště, 
psycholožka na plný úvazek, individuální přístup k žákům a 
podpora jejich potřeb

- pomalý, ale stálý růst počtu uchazečů

Slabé stránky – chci hledat cesty 
k vylepšení

- stárnoucí pedagogický sbor, 
někdy obtížnější zavádění 
aktivizujících metod

- většina žáků má horší studijní 
předpoklady – podpora jejich 
studia 

Příležitosti – chci využít

- rostoucí zájem o gastronomické obory, zájem firem o žáky i 
absolventy školy

- nárůst plánovaného počtu žáků v ZŠ

- možnosti edukace učitelů, rozvoj spolupráce se školami 
v zahraničí

- možnost získávat prostředky prostřednictvím projektů

Ohrožení – chci eliminovat 
dopady 

- velký počet škol s podobnými 
obory vzdělání

- hrozící nedostatek 
kvalifikovaných učitelů.

1   Úvod a východiska 
Tato koncepce byla napsána a sestavena v souladu s Hlavními směry vzdělávací politiky v ČR do roku 

2030+, kritérii hodnocení kvalitní školy vydaných ČŠI a dalšími metodickými doporučeními.  

Při řízení školy pravidelně hodnotím dosažené cíle a jejich soulad s koncepcí, kterou jsem si při nástupu 

do funkce ředitelky vytvořila. Východiskem pro mé další plány je zhodnocení dosavadního stavu, pro které 

jsem vytvořila SWOT analýzu školy. Hlavní závěry jsem vyhodnotila takto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  Zhodnocení současného stavu 
Škola patří dlouhodobě k vyhlášeným a vyhledávaným školám s gastronomickým zaměřením. Podle 

dostupných výsledků a hodnocení školy žáky, rodiči, odbornou veřejností mohu konstatovat, že se mi 

daří naplňovat cíle, které jsem si při nástupu do funkce vytyčila.  
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V oblasti vzdělávání jsou hlavní skupinou žáci, kteří se připravují ve tříletých oborech. Ke zkvalitnění 

vzdělávacího procesu se mi podařilo: 

zkvalitnit materiální podmínky školy např. zavedením silné a bezpečné počítačové sítě, vybavením 

všech učeben multimediální technikou a připojením na WIFI, nový server se sdílenými disky, využití 

OFFICE 365 pro žáky i zaměstnance, připojení VPN pro učitele, vybavení všech učitelů přenosnými PC, 

elektronizace při vedení dokumentace, posílení digitalizace ve vzdělávání, vybavením pomůcek nejen 

pro výuku odborných předmětů zlepšení bezpečnosti vybudováním vrátnice, kamerového systému, 

bezpečnostních zámků a čipového přístupu do prostor školy, klimatizace v PC učebnách, rekonstrukce 

tělocvičen apod. 

zlepšit vzdělávání pedagogických i ostatních pracovníků školy  

 realizací celé řady vzdělávacích aktivit, pro které využívá škola projektu ŠABLONY  

 podpora všech forem vzdělávání učitelů, nezbytné personální změny posilující kvalifikovanost 

pedagogů  

 během mého působení došlo ke zlepšení odborné úrovně pedagogických pracovníků i absolventů 

školy 

zefektivnit ekonomickou oblast a oblast provozu   

 v ekonomickém úseku došlo ke změnám v organizaci a pracovních náplních jednotlivých 

zaměstnanců, jejich vzájemné zastupitelnosti  

 byl nastaven nový systém evidence majetku, vyřazení nepotřebného majetku, zefektivnění 

evidence majetku, včasná údržba a revize, oprava školního bytu, úklid a využití nevyužívaných 

prostor, přehledné uskladnění inventáře, zajištění spisovny, skladových podmínek apod., pronájem 

sportovního zařízení a učeben, odstranění nedostatků z kontrolní činnosti za období před mým 

nástupem 

nastavit pravidla pro průběh všech opakujících se činností  

 vytvořením směrnic, postupů, provádění kontrol jejich dodržování s cílem zajistit vysoký standart 

ve všech činnostech školy, sledování všech právních norem, které se dotýkají řízení školy,  

 kontrolní činnosti prováděné zřizovatelem, ČŠI a jinými institucemi neshledaly žádné závady 

 stížnostem ze strany žáků a rodičů předcházím častou a včasnou komunikací. Kdokoli má zájem, 

může využít i anonymní schránky důvěry. To mi spolu s průběžnou kontrolou a pravidelnou 

autoevaluací učitelů poskytuje potřebnou zpětnou vazbu 

2 Plánovaný rozvoj v oblasti vzdělávání 
Mým cílem je, aby škola poskytovala vzdělávání výhradně v gastronomických oborech a to v souladu 

s trendy ve vzdělávání i v oblasti praxe. Nejdůležitější je: 

 školní vzdělávací programy jsou každoročně revidovány a případně evaluovány v souladu 

s požadovanými výstupy a metodami 

 podporovat nejnovější přístupy a metody výuky  

 poskytovat žákům klidné a kvalitní zázemí pro vzdělávání  

 v oblasti odborného výcviku byla nastavena opatření k intenzivnější výuce na reálných pracovištích 

odborného výcviku u zaměstnavatelů, i nadále chci posilovat tuto oblast výuky  

 zlepšit zajištění povinné pětidenní praxe pro nástavbové studium – obor Podnikání v reálných 

firmách tak, aby byly pro žáky ve zvoleném oboru co nejefektivnější 

 podporovat motivaci žáků k rozvoji jejich nadání a poskytovat podporu všem, kteří ji potřebují 
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 pečovat o osobnostní rozvoj žáků, rozšiřovat poznání a podporovat žádoucí aktivity ve všech 

oblastech 

 pro motivaci žáků k aktivnímu studiu budu i nadále hledat možnosti efektivní zahraniční spolupráce 

 systematicky sledovat studijní výsledky a řešit školní neúspěch + sledování docházky žáků 

 trvalým cílem je úspěšně připravovat žáky pro praxi ve zvoleném oboru, chci nadále usilovat o hlubší 

sepětí teorie a praxe a o budování profesní hrdosti žáků 

 v souladu s KAP budu usilovat o vybudování školy jako centra celoživotních vzdělávání 

 zahájit kurzy pro širokou veřejnost, které budou jedním z využití plánované nové kulinářské učebny 

 

Prosazuji formy a metody výuky, při kterých žáci oborů s výučním listem pochopí a naučí se většinu 

potřebných dovedností a vědomostí ve škole, protože většina z nich zvolila učební obor kvůli absenci 

studijních předpokladů. Naopak u maturitních oborů vyžaduji, aby žáci dostávali domácí úkoly a projekty, 

aby získali návyk pravidelné přípravy do školy a měli lepší předpoklady pro zvládnutí maturity. V této 

oblasti budu hledat cesty ke zlepšení výsledků – doučování, konzultace apod.   

 Celkově se průměr hodnocení výsledků vzdělávání zlepšuje. Rok za rokem je také méně opravných                    

a doplňovacích zkoušek i přes fakt, že studijní nároky nesnižujeme a procento docházky potřebné 

ke klasifikaci jsem naopak zpřísnila. V současné době požadujeme 70 % docházky do školy a 80 % 

docházky na odborný výcvik, v opačném případě žáci konají doplňovací zkoušky.  

 Se žáky, kteří jsou aktuálně ohroženi školním neúspěchem, jsou v rámci Školního poradenského 

pracoviště vedeny pohovory a rozbory.   

Vzhledem k dosaženým výsledkům považuji tento směr za správný a budu jej i nadále podporovat                  

a prosazovat.  

3 Plánovaný rozvoj v oblasti personální 
Uvědomuji si, že lidé dávají základ k dosažení plánovaných cílů a úspěch školy závisí především na nich. 

Ve škole je v současné době 76 zaměstnanců, z toho 55 pedagogických pracovníků. Prioritou je zajistit 

dostatek kvalifikovaných pracovníků školy, zvláště motivovaných učitelů, udržet a rozvíjet podmínky pro 

jejich práci na vysoké úrovni. Považuji za důležité, aby učitelé vnímali podporu ze strany vedení a podíleli 

se aktivně na životě školy, cítili možnost podílet se na jejím směřování. 

 chtěla bych směrovat pedagogický sbor do tvůrčí, kooperativní a přátelské atmosféry, která se 

přenáší i na žáky školy 

 aktivizovat vzájemnou spolupráci pedagogů  

 využít jednosměrného – pouze gastronomického zaměření školy u učitelů odborného výcviku a 

učitelů odborných předmětů k vybrané specializaci v oboru a to v rámci samostudia nebo při DVPP   

 i nadále chci usilovat o zkvalitnění podmínek pro práci všech zaměstnanců  

 systematicky hodnotit práci všech zaměstnanců a nastavit jasná kritéria pro odměňování 

 vést rozhovory se zaměstnanci  

 zajistit možnost vzdělávání všech zaměstnanců považuji za nezbytnou součást personální práce 

Prioritou v této oblasti jsou hlavně výše jmenované aktivity, vedoucí k tvorbě zdravého klimatu ve škole.               

Osobně se chci více zaměřit na sebevzdělávání v práci s lidmi, tak, abych lépe porozuměla jejich 

potřebám. 
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4 Plánovaný rozvoj v materiálně technickém zabezpečení školy 
Cílem v této oblasti je udržovat a rozvíjet vysoký standard vybavení školy, vytvářet bezpečné, podnětné                              

a podporující prostředí – vhodné investice, projekty, spolupráce s odbornými firmami a další možnosti.  

 v současné době probíhají poslední přípravné práce na vybudování nové odborné kulinářské učebny  

 průběžně inovovat a aktualizovat digitální vybavení školy – produkční schopnost školy 

 v horizontu dalších dvou let bych ráda vybudovala – zrekonstruovala odbornou učebnu pro výuku 

obsluhy, barmanství a baristiky. 

 současný stav všech budov školy bude vyžadovat kompletní rekonstrukci (vodovody, kanalizace, 

elektřina, dveře + možnost vybudování žákovských šaten).  

5 Financování školy 
Pro další rozvoj školy je důležité zajistit dostatek prostředků na veškeré aktivity školy a kromě efektivního 

využívání poskytovaných zdrojů od zřizovatele bych chtěla  

 získávat prostředky prostřednictvím projektů,  

 získávat prostředky vlastní doplňkovou činností – např. pronájem prostor školy v době mimo 

vyučování, pořádáním odborných kurzů pro veřejnost, kvalifikačních kurzů a zkoušek nebo 

mistrovských zkoušek, 

 využívat možností spolupráce se zaměstnavateli a dalšími sociálními partnery, 

 využívat aktivní spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy.  

Pokud by to bylo možné, ráda bych ve spolupráci se zřizovatelem naplánovala dlouhodobou koncepci 

péče o majetek školy, např. zmiňovanou rekonstrukci jednotlivých budov školy, dále např. zateplení, 

stínící techniku a péči o venkovní areál. 

6 Spolupráce, reprezentace a propagace 
Za hlavního partnera pro činnost školy považuji zřizovatele – Hlavní město Praha. Jednání a spolupráce 

všech odborů MHMP je pro školu vždy přátelská, pomáhající a konstruktivní.  

Další důležité formy spolupráce: 

 spolupráce s profesními cechy a dalšími odbornými institucemi; jsem členkou a aktivně spolupracuji 

s Asociací kuchařů a cukrářů ČR, taktéž s Asociací hotelů a restaurací ČR, kde jsem členkou 

vzdělávací sekce 

 spolupráce s firmami – zaměstnavateli našich žáků a absolventů 

 pokračování a prohlubování spolupráce se zahraničními partnerskými školami Staatliche 

Berufsschule ll Bamberg - Německo, Stredná odborná škola Jana Bocatia Košice - Slovensko, Zespół 

Szkół Gastronomicznych Kraków - Polsko  a  CFPA Una Scuola che Guarda al Futuro Casargo – Itálie 

 spolupráce s rodiči – otevřená komunikace, spolupráce v rámci Spolku rodičů a přátel školy - 

pravidelné setkávání s výborem, 2 x do roka s radou SRPŠ, možnost výměny informací, diskuse o 

návrzích rodičů 

 spolupráce se žáky školy – každodenní komunikace a organizované setkávání se s předsedy tříd, 

výměna informací mezi vedením a žáky, spolupodílení na kladném klimatu školy, řešení připomínek 

a návrhů žáků 

 spolupráce s odborovou organizací při SOU gastronomie – proaktivní jednání  
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 zintenzivnění spolupráce se školskou radou, větší zapojení jednotlivých členů do života školy, 

spolupráce při zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy 

 

Marketing školy – promyšlená nabídka vzdělání, rozmanité formy náboru a propagace školy 

 reprezentace a propagace formou získaných ocenění – např. za kvalitní odbornou přípravu, 

každoročně splňuje kritéria pro ocenění Hospodářskou komorou mnoho žáků naší školy – nejvíce 

z pražských odborných škol; kritéria pro udělení certifikátu od Asociace kuchařů a cukrářů ČR 

splňujeme jako jediná pražská škola 

 podpora aktivit vedoucích k tomu, aby se žáci úspěšně prezentovali v pražských, celostátních i 

mezinárodních soutěžích a rozšířili úspěchy v této oblasti 

 rozvíjení moderního informačního systému školy 

 stanovení pravidel pro styk s veřejností 

 plán akcí se základními školami, do kterých vstupujeme prostřednictvím spolupráce s městskými 

částmi Prahy a se Středočeským krajem; pro žáky ZŠ připravujeme i programy u nás ve škole 

 aktivní spoluprace s médii, konáme Dny otevřených dveří spojené s odbornými oborovými 

soutěžemi a ukázkami dovedností našich žáků, připravujeme atraktivní představení školy na 

SCHOLE PRAGENSIS – prezentace moderních trendů v gastronomii i v odborné výuce – škole se daří 

navyšovat počet uchazečů 

7 Vize, dlouhodobé cíle 
Mít plnou školu motivovaných žáků se zájmem o zvolený obor. Chci pokračovat v budování školy jako 

moderního centra vzdělávání, posilovat její postavení. Postupným prosazením digitalizace části 

vzdělávání posilovat kvalitu vzdělávacího procesu. Pro žáky školy zajistit odpovídající praktické 

vzdělávání. Přála bych si, aby absolventi školy patřili i nadále k vyhledávaným odborníkům na trhu práce.  

V neposlední řadě bych uvedla, že práci ředitelky školy vykonávám ráda, práce mne baví a naplňuje.  

Ráda bych v dalším období využila nabytých zkušeností, dokončila rozdělanou práci a věnovala se 

dalšímu rozvoji školy. 

 

V Praze 19. června 2020 


