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I. Úvod 

Školní rok 2020-21 se ocitl před očekávanou druhou vlnou pandemie Covid 19, 
proto bylo zvoleno téma školního roku Krize jako příležitost. Tento rok byl 
jednoznačně ve znamení protiepidemických opatření. Již od samého počátku 
školního roku se očekával nástup distančního vyučování. Nikdo z nás tehdy netušil, 
že do něj nastoupíme na začátku října a jen s malou pauzou v něm setrváme do 
poloviny května. Protože jsme škola, která ráda vytváří pro naše žáky různé aktivity 
a účastní se soutěží, snažili jsme se i tento školní rok být co nejvíce aktivní, dodržet 
co nejvíce naplánovaných termínů. Na následujících stránkách můžete sami 
posoudit, že i přes veškerá omezení v rámci opatření bylo aktivit mnoho. V odborné 
oblasti jsme na začátku školního roku slavili 2. místo Ondřeje Kubů, který se 
zúčastnil v tomto roce jediné celostátní soutěže KU Yuong Chef, a při natáčení 
oblíbeného pořadu Prostřeno speciál, kde vařili žáci gastronomických škol, získal 
náš žák Adam Tišer vítězství diváckého hlasování. Pro naše žáky jsme uspořádali 
velikonoční soutěže z domova, což byla alternativa našich každoročních odborných 
soutěží. 

Pokud bych měla hodnotit vzdělávání v tomto neobvyklém roce, pak musím uvést, 
že všichni pedagogové se s vervou pustili do zdokonalování při používání 
informačních technologií, téměř všichni se přihlásili na kurz pro používání Teamsů 
při distanční výuce a všichni se velmi důsledně připravovali na distanční výuku. 
Vyučování se v tomto roce nezastavilo ani na chvilku, po celou dobu byla snaha 
všech zúčastněných, aby veškeré ztráty byly minimální. Velké úsilí bylo věnováno 
výuce odborného výcviku. Pro tuto oblast jsme velmi často komunikovali s rodiči, ti 
se tak stali pro tento rok našimi hlavními sociálními partnery, protože se vařilo, 
peklo a prostíralo hlavně doma. Ve chvíli, kdy nebylo vidět konce všech opatření, 
byli jsme unavení a smutní, uspořádala psycholožka školy dvoudílný workshop pro 
zaměstnance školy na téma Harmonie uprostřed pandemie, žáci dostali týden bez 
úkolů a také jsme se všichni vzájemně podporovali. 

V době distančního vyučování jsme si ověřili, že i vedení provozních porad, 
pedagogických rad či porad předmětových komisí on-line formou je příjemnou 
změnou. On-line formou jsme zvládli připravit i nové školní vzdělávací programy pro 
všechny vyučované obory, což je velký kus dobře odvedené práce.  

Pravda se ukázala na konci roku – naše péče o žáky a důslednost se vyplatily. Zjištění 
po návratu žáků k prezenční výuce, že stav vědomostí a dovedností je vzhledem 
k situaci velmi dobrý, nás všechny moc potěšilo. Dobré výsledky našeho distančního 
vzdělávání byly stvrzeny také úspěšným vykonáním maturitních a závěrečných 
zkoušek. Všem zaměstnancům, ale i žákům děkuji za nelehkou práci v tomto velmi 
zvláštním a obtížném školním roce. 

 
  

Mgr. Kateřina Mrvová 

ředitelka školy 
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II. 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 2019/20120  

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 
ŠVP Kuchař - číšník  

565 

29-54-H/01 Cukrář, ŠVP Cukrář 180 

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:   

Ambi Food s.r.o. Myšák, Cafe a Restaurant Slávia, Café Louvre, Clarion Congress 

Hotel Prague, Cukrárna Buchal, Cukrářství Skála, Cukrářství Viktoria, Golden Prague, 

Hotel Managed by Fairmont, s. r. o., HF Pastry Academy – cukrářské studio Helena 

Fléglová, Hotel Hilton Prague, Hotel Hilton Prague Old Town, Hotel Olšanka, Iris 

Hotel Eden, Manihi s. r. o., N-Gastro CZ a.s. –Kavčí hory, Obecní dům, Perfekt 

Canteen, Restaurace Palatino Nominanza, Restaurace U Matěje, Restaurace 

Vinohradský parlament, Sia restaurant, The Grand Mark Prague Hotel, Top Hotel.  

Středisko praktického vyučování Golden Prague Hotel managed by Fairmont s.r.o. 

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  

 
Střední odborné učiliště gastronomie jako příspěvková organizace 

hospodaří s majetkem zřizovatele - Magistrátu hlavního města Prahy. 

Jedná se o rozsáhlé pozemky, 8 budov pavilonového typu a ostatní stavby.  

Výuka probíhá ve 34 učebnách, jejichž zařízení odpovídá vysokým 

nárokům na výuku konkrétních vyučovacích předmětů. 

Všech 28 učeben pro teoretickou výuku je vybaveno multimediální 

technikou. Některé učebny jsou ryze odborné, např. učebna stolničení 

s barem, tři učebny pro výuku práce s počítačem, dvě jazykové učebny, 

cvičné hotelové pokoje, laboratorní kuchyně a cukrárna. Také učebny pro 

praktické vyučování jsou průběžně modernizovány. Speciální je využití 

posluchárny s 63 místy, kde se kromě výuky konají odborné předváděcí 

akce s použitím nejmodernější techniky.  

Zajímavá výzdoba učeben je často dílem pedagogů a žáků. Jedná se např. 

o učebny potravin, technologie, chemie, ekonomiky, matematiky, jazyků 

atd.  

Pro výuku tělesné výchovy jsou k dispozici dvě tělocvičny, posilovna a 

rozsáhlý venkovní sportovní areál. Venkovní hřiště a tělocvičny jsou 

využívány nejen pro potřeby školy. Volná kapacita sportovišť je k dispozici 

též dalším zájemcům o sportovní vyžití. 

V hlavní budově se nachází zázemí pro vedení školy a administrativu. Jsou 

zde umístěny sborovna, studijní oddělení a knihovna. Studovna nabízí 

služby půjčování odborných knih, výukových programů, tisk, kopírování a 

skenování a přístup na internet. Škola disponuje množstvím odborných 

pomůcek a materiálů pro výuku, stále zlepšuje podmínky pro vzdělávání a 
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po této stránce je velmi dobře hodnocena nejen nadřízenými orgány, ale 

i širokou veřejností. 

Součástí hlavní budovy je moderní školní kuchyně s prostornou jídelnou, 

která zajišťuje stravování žáků i zaměstnanců školy. 

Výběr ze čtyř pokrmů (denně je v nabídce salát) 

doplňuje nabídka školní kantýny a školní kavárny. 

Jídelna je ozvučena a slouží též jako prostor pro konání 

různých akcí, neboť i zde lze využít projekční techniku. 

Žáci mají k dispozici automaty s nápoji a doplňkovým 

sortimentem.  

Také ve školním roce 2020/2021 pokračovaly opravy, 

modernizace a rekonstrukce, které přispívají ke 

zkvalitnění podmínek pro výuku a provoz školy. Zřizovatelem byl 

poskytnut škole nový elektromobil. Škola pro zaměstnance vybudovala 

v areálu učiliště odstavnou plochu pro parkování.  V kulinářské učebně 

byla naistalována nová AV 

technologie pro názornou výuku a 

záznam. Byl pořízen nový server pro 

nové verze softwaru a zachování 

bezpečnosti dat. Během letních 

prázdnin proběhla rekonstrukce 

odborné učebny pro výuku oboru 

číšník – servírka V areálu školy byla 

provedena likvidace starých dřevin, 

které budou postupně nahrazeny. 

Vybudovali jsme chodník a odpočinkový prostor u Stromu svobody, který 

byl zasazen v roce 2018 u příležitosti 100. výroční vzniku Československa.  

Z prostředků SRPŠ, byla pořízena 

venkovní učebna.  
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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 14. a 15. června 2021 proběhly volby do školské rady na naší škole. 
Za zřizovatele – jmenováním Rady hl. m. Prahy 
Mgr. Michal Kočí  
Ing. Karel Korba  
Za pedagogické pracovníky  
Miroslava Veselá 
 Mgr. Dagmar Weissgärber  
Za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky 
Jana Dlouhá - zákonný zástupce 
Klára Kučerová – zletilá žákyně  
Dne 24. června 2021 byla na prvním zasedání nové ŠR zvolena předsedkyní                   
Mgr. Dagmar Weissgärber.  

                               

III. Pracovníci právnické osoby 

1. Pedagogičtí pracovníci 

a) počty osob  

 
b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků 
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Střední odborné učiliště 
gastronomie,  
U Krbu 45/521, Praha 10 

4 4 54 51,78 0 0 58 55,78 

škola 
počet pedagogických 
pracovníků  

celkem % 
z celkového počtu 

pedagogických 
pracovníků 

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

kvalifikovaných 53 89,8 

nekvalifikovaných 5 10,2 
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c) věková struktura pedagogických pracovníků  

 
 

d) další vzdělávání pedagogických pracovníků 

  

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 19 21 12 

 počet zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

semináře 14 
Odborné akce, 

prevence, 
maturity 

20 

Národní pedagogický 
institut, Centrum pro 

zjišťování výsledků 
vzdělávání, Infra -vzdělávací 
agentura a vydavatelství a 
nakladatelství, WocaBee – 

aplikace cizích jazyků 

kurzy 2 Odborné 6 
European Resuscitation 

Council VZW - Belgie , Česká 
barmanská asociace 
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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 - - - - 

kurzy - - - - 

jiné              
(uvést jaké) 

- - - - 

 

 
 

IV. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání  

1. Počty tříd a počty žáků 

 

 počet zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

Školský 
management 

2 FKSP, KOSS 2 
Centrum pro zjišťování 

výsledků vzdělávání,  
TSM - vzděl. agentura 

Šablony 19 

MS Teams, 
Ekonomika, 

Projektová výuka, 
MS Excel, MS 
Power Point 

83 

Nicom a.s., Eduko, Institut 
ekonomického vzdělávání, 

Nakladatelství Forum, 
Vysoká škola ekonomická v 

Praze 

počet učitelů cizích jazyků 
celkem  

(fyzické osoby) 

z toho 

s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 9 

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

rodilý mluvčí 0 

fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 

23 20,719 
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škola počet tříd  počet žáků  

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

28 614 

 

Změny v počtech žáků v průběhu školního roku: 

- přerušili vzdělávání: 6 
- nastoupili po přerušení vzdělávání: 3  
- sami ukončili vzdělávání: 17 
- vyloučeni ze školy: 0 
- nepostoupili do vyššího ročníku: 5 
     z toho nebylo povoleno opakování: 0 
- přestoupili z jiné školy: 13 
- přestoupili na jinou školu: 10 
- přijetí do vyššího ročníku podle § 63 školského zákona: 2 
- studium bylo ukončeno školou z důvodu nedoložení nepřítomnosti podle 
  § 68 odst. 2 školského zákona: 3 

 
 

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 

22 17,8 

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 

1 - 2 2 1 2 1 1 1 1 184 3 - 199 

z toho 
nově 
přijatí 

- - - - 1 1 - 1 - 1 62 1 - 67 
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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 88 

neprospělo 19 

opakovalo ročník 5 

počet žáků s uzavřenou klasifikací do 29. 6. 573 

tj. % z celkového počtu žáků 96 

průměrný počet zameškaných hodin na žáka  37,2 

z toho neomluvených 2,3 
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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 123 

z toho konali zkoušku opakovaně 3 

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

0 

počet žáků, kteří byli 
hodnoceni 

prospěl s vyznamenáním 27 

prospěl 93 

neprospěl 3 

škola 
Střední odborné učiliště gastronomie,                                

U Krbu 45/521, Praha 10 

MATURITNÍ ZKOUŠKY 

denní 
vzdělávání 

počet žáků, kteří konali zkoušku 79 

z toho konali zkoušku opakovaně 24 

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

2 

počet žáků, kteří 
byli hodnoceni 

prospěl s vyznamenáním 5 

prospěl 56 

neprospěl 18 
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 6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2021/2022 

skupina oborů 
vzdělání, 

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

P
ři

jí
m

ac
í ř

íz
en

í 

(d
en

n
í v

zd
ěl

áv
án

í)
 

počet přihlášek celkem  88 

počet kol přijímacího řízení celkem 2 

počet přijatých celkem včetně přijatých  
na autoremeduru 

82 

z toho v 1. kole 29 

z toho ve 2. kole 53 

z toho v dalších kolech - 

z toho na odvolání 0 

počet nepřijatých celkem 6 

počet volných míst po přijímacím řízení 0 

 

skupina oborů 
vzdělání, 

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

P
ři

jím
ac

í ř
íz

e
n

í  
(d

en
n

í v
zd

ěl
áv

án
í)

 

počet přihlášek celkem  47 

počet kol přijímacího řízení celkem 2 

počet přijatých celkem včetně přijatých  
na autoremeduru 

38 

z toho v 1. kole 28 

z toho ve 2. kole 10 

z toho v dalších kolech - 

z toho na odvolání 0 

počet nepřijatých celkem 9 

počet volných míst po přijímacím řízení  30 
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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  
 

(d
en

n
í v

zd
ěl

áv
án

í)
 

počet přihlášek celkem  16 

počet kol přijímacího řízení celkem 2 

počet přijatých celkem včetně přijatých  
na autoremeduru 

15 

z toho v 1. kole 11 

z toho ve 2. kole 4 

z toho v dalších kolech - 

z toho na odvolání 2 

počet nepřijatých celkem 1 

počet volných míst po přijímacím řízení 26 

skupina oborů 
vzdělání, 

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

P
ři

jím
ac

í ř
íz

e
n

í  

(d
en

n
í v

zd
ěl

áv
án

í)
 

počet přihlášek celkem  82 

počet kol přijímacího řízení celkem 2 

počet přijatých celkem včetně přijatých 
na autoremeduru 

67 

z toho v 1. kole 47 

z toho ve 2. kole 18 

z toho v dalších kolech - 

z toho na odvolání 2 

počet nepřijatých celkem 2 

počet volných míst po přijímacím řízení 22 
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skupina oborů 
vzdělání, 

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

P
ři

jí
m

ac
í ř

íz
e

n
í  

(d
en

n
í v

zd
ěl

áv
án

í)
 

počet přihlášek celkem  87 

počet kol přijímacího řízení celkem 1 

počet přijatých celkem včetně přijatých 
 na autoremeduru 

66 

z toho v 1. kole 60 

z toho ve 2. kole - 

z toho v dalších kolech - 

z toho na odvolání 6 

počet nepřijatých celkem 21 

počet volných míst po přijímacím řízení 0 

skupina oborů 
vzdělání, 

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

P
ři

jím
ac

í ř
íz

en
í  

(d
en

n
í v

zd
ěl

áv
án

í)
 

počet přihlášek celkem  113 

počet kol přijímacího řízení celkem 1 

počet přijatých celkem včetně přijatých  
na autoremeduru 

101 

z toho v 1. kole 101 

z toho ve 2. kole - 

z toho v dalších kolech - 

z toho na odvolání 0 

počet nepřijatých celkem 12 

počet volných míst po přijímacím řízení 0 
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7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

Státní občanství (mimo ČR) Počet žáků 

Bulharská republika 1 

Čínská lidová republika 3 

Moldavská republika 2 

Ruská federace 2 

Slovenská republika 3 

Ukrajina 17 

Vietnamská socialistická republika 6 

Uzbekistán 1 

Syrská arabská republika 1 

Kyrgyzská republika 1 

Polská republika 2 

Celkem 39 

 

Část činnosti výchovného poradenství byla věnována žákům s odlišným mateřským 
jazykem, jejich vzdělávání v českém jazyce a zapojení do výuky. Se žáky s odlišným 
mateřským jazykem na naší škole pracujeme průběžně a dlouhodobě. I v letošním 
školním roce proběhly rozhovory v českém jazyce při podání přihlášky ke studiu 
ještě před rozhodnutím o přijetí ke studiu. Většina žáků vyhověla jazykově 
podmínkám pro přijetí na zvolený studijní obor, někteří žáci bohužel nevyhověli. Při 
nástupu žáků do školy v září 2020 provedla výchovná poradkyně rozhovory se všemi 
žáky s odlišným mateřským jazykem (celkem 38 žáků) o začlenění do studijního 
života na naší škole, kolektivu třídy. Žákům byla nabídnuta i možnost návštěvy kurzů 
jazyka českého na naší škole, který se ale s nástupem na distanční výuku v letošním 
školním roce neuskutečnil. Spolupracujeme i se Společností pro příležitosti mladých 
migrantů - Meta o.p.s. Praha, která organizuje zdokonalovací kurzy pro 
středoškoláky a přípravné kurzy k maturitě z jazyka českého (v letošním školním 
roce nabídka jen on-line kurzů). Žákům v maturitním ročníku byla doporučena                         
i nabídka Jazykové školy hl. města Prahy, Školská ul., Praha 1.    

 
8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků 

 V souladu se školským zákonem 561/2004 Sb., školní psycholožka prováděla 
poradenskou pomoc dětem se speciálními potřebami, diagnostiku a rediagnostiku. 
Celkem bylo poskytnuto patnácti žákům speciální poradenství. Výsledkem 
poradenství byla různá doporučení týkající se podpůrných opatření na základě zpráv 
z pedagogicko-psychologických poraden. Dále školní psycholožka spolupracovala 
s pedagogy tak, aby se žáci se speciálními potřebami mohli úspěšně vzdělávat a aby 
bylo možno do jejich výuky aktivně začleňovat metodiky podpůrných opatření. 
Celkově je ve škole 120 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Péče o tyto 
žáky byla pravidelně zajišťovaná obvykle přes Teams nebo telefonickou komunikaci. 
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 9. Vzdělávání nadaných žáků 

I přes omezené podmínky v tomto školním roce jsme podporovali aktivity rozvíjející 
schopnosti nadaných žáků. Například aktivním zapojením žáků do on-line výuky i do 
mimoškolní činnosti. Žáci měli možnost své schopnosti uplatnit ve vyhlášených 
odborných školních soutěžích.  
 

10. Ověřování výsledků vzdělávání 

V tomto školním roce jsme se nezúčastnili žádného ověřování výsledků vzdělávání.  

V let  

11. Školní vzdělávací programy 

Během školního roku byly zpracovány nové ŠVP pro všechny obory tak, aby 
odpovídaly aktuálním RVP. Vedení školy ve spolupráci s předmětovými komisemi 
upravilo plány výuky, byla posílena odborná a praktická část.  
S platností od roku 2021/2022 byl nově připraven ŠVP pro obor Gastronomie PLUS 
(L0+H), který umožní získání výučního listu i maturitního vysvědčení. 
Při úpravách ŠVP byla věnována velká pozornost obsahu učiva, jeho redukci                               
a provázání s požadovanými výsledky vzdělávání tak, aby byli žáci co nejlépe 
připraveni jak po všeobecné, tak po odborné stránce. 
Díky úsilí, které jsme vyvinuli v průběhu celého školního roku, bude výuka od 
1.9.2021 zahájena podle nových ŠVP ve všech oborech vzdělávání. 
  

12. 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, Cukrář a Kuchař-číšník.  

Druhým vyučovaným jazykem je jazyk německý a je vyučován v oborech Kuchař, 
Číšník a Kuchař-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 nástavbovém studiu, je vyučován 
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.   

V tomto školním roce převažovala distanční  výuka a jazyky byly vyučovány online 
v prostředí MS Teams. Členové předmětové komise cizích jazyků si velmi rychle 
osvojili práci v prostředí MS Teams a využívali při výuce další aplikace, které MS 
Teams nabízí, i proto byla výuka cizích jazyků  zvládnuta velmi dobře.   
Každoročně v září plní žáci aktivity spojené s Evropským dnem jazyků. V letošním 
roce byly aktivity velmi individualizované. Každý vyučující si mohl vybrat z nabídky 
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aktivit a zajímavostí, které nabízely webové stránky EDJ. Žáky takto 
individualizované poznávání cizích jazyků vesměs nadchlo.   

V letošním roce nebyla organizovaná žádná soutěž nebo kluby pro žáky cizích jazyků 
z důvodu distanční výuky.  Vzhledem k mimořádným opatřením volili vyučující opět 
individualizované konzultace pro žáky, kteří měli o konzultace zájem, ale také 
především pro žáky, kteří byli nebo jsou ohroženi školním neúspěchem.  

Žáci naší školy odebírají časopis Bridge a 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 – Podnikání a obor Gastronomie 3. a 4. ročník. 
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. Časopisy jsme v letošním roce měli i v digitalizované podobě                  
a žáci s nimi mohli plnohodnotně pracovat.  

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 Výroba a odbyt v gastronomii. Obě Šablony byly pro 
všechny zúčastněné velkým přínosem pro další edukační činnosti.  Šablony však bylo 
možno čerpat omezeně z důvodů mimořádných opatření. Učitelé cizích jazyků se 
také účastnili vzdělávání v oblasti IT – práce s MS Teams. Poznatky z něj plně využili 
v distanční výuce tohoto školního roku.  

V. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

1. Výchovné a kariérní poradenství 

Školní rok 2020/2021 byl poznamenán mimořádnými opatřeními, která byla 
vyvolána koronavirovou pandemií v celém světě. Tato mimořádná opatření 
ovlivnila i výchovné poradenství po přechodu na distanční výuku v říjnu 2020.   

I na distanční výuce byla pozornost věnována především řešení vzdělávacích 
problémů, zapojování žáků do výuky on-line a plnění zadaných úkolů, a to 
v součinnosti se školní psycholožkou, metodičkou prevence a vedením školy.  

V rámci výchovného poradenství pokračovala spolupráce s třídními učiteli a žáky, 
pro které byly vypracovány individuální vzdělávací plány (na škole byl v roce 
2020/21 IVP pro čtyři žáky). Výchovná poradkyně se pravidelně týdně zúčastňovala 
schůzek školního poradenského pracoviště, kde byla projednávána mimo jiné také 
problematika výchovného 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.  
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Ve školním roce 2020/21 se uskutečnilo i přes zavedení distanční výuky celkem 26 
výchovných komisí, některé proběhly prezenčně ve škole za dodržení přísných 
hygienických opatření, některé proběhly on-line přes MS Teams. Nejčastějšími 
příčinami pro svolání výchovné komise byla neomluvená absence, problémy se 
zapojením do distanční výuky, neplnění zadávaných úkolů, nevhodné a agresivní 
chování ke spolužákům, prospěchové problémy. 

I v letošním školním roce byl zaznamenán poměrně vysoký podíl výchovných komisí 
na podnět učitelů odborného výcviku. S některými žáky i jejich rodiči byly vedeny 
opakovaně rozhovory s vedením školy v době distanční výuky on-line formou. 
Týkalo se to zejména nedostatečného zapojování do on-line výuky, slabého 
prospěchu žáků. Kromě výchovných komisí probíhaly i rozhovory se žáky                                    
o problémech v omlouvání absence, o prospěchu. Pro řešení neomluvené absence 
u nezletilých žáků bylo ve školním roce 2020/21 dle platné legislativy odesláno 
celkem 7 hlášení na místně příslušný sociální odbor (OSPOD).  

Průběžně během školního roku, zejména však po každém klasifikačním období, 
probíhaly rozhovory se žáky ohroženými školním neúspěchem s členkami školního 
poradenského pracoviště. Z rozhovorů vyplynulo, že pro některé žáky je učivo 
náročné jak obsahově, tak i množstvím, potřebují podporu při vzdělávání, pro 
některé žáky byla náročná forma distanční výuky.  

Od 1. února 2021 byla novelizována vyhláška č. 27/2016 Sb., poskytování 
pedagogické intervence přešlo do podpůrných opatření prvního stupně. Z toho 
důvodu výchovná poradkyně vypracovala metodický postup k poskytování 
pedagogické intervence na naší škole od 1. 9. 2021.  

Žáci i v tomto náročném školním roce využili kariérní poradenství, informace                          
o možnostech změny oboru vzdělávání, ale také o možnostech studia na vyšších 
odborných školách i vysokých školách. K tomu byly zajištěny pro všechny maturitní 
ročníky informace o veletrhu Gaudeamus, nabídka vzdělávacích aktivit firmy SCIO, 
pravidelný Newsletter pro maturanty, nabídka dnů otevřených dveří na vysokých 
školách. Všechny aktivity byly organizovány on-line formou. 

Na počátku školního roku všechny členky školního poradenského pracoviště 
informovaly žáky prvních ročníků, ale i v rámci třídních schůzek prvních ročníků 
zákonné zástupce, o svojí činnosti. 

 

2. Prevence rizikového chování 

Prevence rizikového chování je stále velmi aktuálním tématem nejen v celé 
společnosti, ale i ve školách, a to také zejména v době pandemie. Všechny členky 
školního poradenského pracoviště (ŠPP) – metodička prevence, školní psycholožka, 
a výchovná poradkyně společně s vedením školy hledají stále nové účinné strategie 
k předcházení výskytu rizikového chování u žáků ve škole i na pracovištích 
odborného výcviku, negativního přístupu žáků vůči učitelům, spolužákům, ale také 
k prevenci těchto jevů v jejich volném čase. Funkce metodika prevence zahrnuje 
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nejen vyhledávání besed a témat, která jsou pro školu v oblasti prevence 
momentálně aktuální, ale také prohlubování komunikace s kolegy – pedagogy, 
třídními učiteli, žáky, rodiči. Nejčastěji pak společně s výchovnou poradkyní a školní 
psycholožkou provádí pohovory se žáky, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, 
s cizinci nebo se žáky, kteří mají problémy s dodržováním školního řádu ve škole 
nebo na pracovišti. Podstatnou úlohu funkce MP hraje empatie, naslouchání                           
a porozumění, pomoc kolegům a zejména pak žákům samotným. 
Preventivní program školy koncepčně navazoval na loňský program. Většina cílů 
nemohla být splněna z důvodu nařízení vlády ČR ohledně pandemie Covid-19. 
Škola má v rámci prevence rizikového chování zpracovány následující dokumenty: 
Preventivní program školy 2020/2021, Krizový plán, Program proti šikanování. 
Preventivní program školy a veškeré plánované akce vycházejí ze Strategie 
prevence rizikového chování vydaného MŠMT 2019/2027. 
 
Cíle Preventivního programu školy na školní rok 2020/2021:  
a) Hlavním cílem prevence rizikového chování 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  
„Krize jako příležitost“ - naplnění tématu  v mnoha různých oblastech – školní 

soutěže – on-line pro všechny obory, klubová činnost – on-line, praktické 

maturity. 

c) Předcházení vandalismu – splněno  
d) Prevence záškoláctví – zpřísněné režimy omlouvání pro žáky, kteří mají vysokou 
a častou absenci - splněno, třídní pravidla – splněno – každá třída si vytváří svá 
pravidla 
e) Porady školního poradenského pracoviště  
splněno – pravidelné týdenní, ale i další schůzky členek ŠPP dle aktuální potřeby - 
řešení problémů – i on-line přes MS TEAMS, ve škole, v jednotlivých třídách – 
zejména on-line, na pracovištích odborného výcviku, pohovory se žáky ohroženými 
školním neúspěchem, pohovory se žáky s problémovým chováním a opakované 
pohovory s cizinci na naší škole, dále pak pohovory se zástupci pracoviště 
odborného výcviku 
f) Prevence úrazů – minimalizace úrazů ve škole i na pracovišti – splněno jen 
částečně v předmětech tělesná výchova a odborný výcvik – z důvodu distanční 
výuky 
  



  

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2020/2021 
Střední odborné učiliště gastronomie                                                             

Praha 10, U Krbu 45/521 

 
  Praha    

 

 

22 

 
 

 

 

 

 

Školní psycholožka úzce spolupracovala s metodičkou prevence tak, aby se 
minimalizovala přítomnost šikany na naší škole. Bylo šetřeno několik podnětů na 
šikanu, kterými se posléze zabývalo školní poradenské pracoviště spolu s vedením 
školy. Jelikož se školní rok odehrával hlavně v distanční výuce, tak jsme zaznamenali 
několik případů kyberšikany. Po náležitém vyšetření jsme udělili několik zásadních 
výchovných opatření.  Příští rok, pakliže nám to epidemiologická situace dovolí, 
bude školní psycholožka s metodičkou uspořádají několik seminářů, které budou 
mít za cíl o šikaně otevřeně hovořit, a to jak se žáky školy, tak s jejich rodinami. 

Z důvodu mimořádných opatření vlády – COVID 19 byly veškeré plánované akce 
v rámci prevence rizikového chování od 5. října 2020 zrušeny. 
 

 

Termín Téma akce Účast 

3. 2. 2021 KLUB - Zvládneme to i v distančce 
(online) 

12 žáků 

25. 11. 2020 KLUB - Novodobé závislosti – 
workoholismus, počítačové hry, 
sociální sítě (online) 

20 žáků 

V průběhu 
celého 
školního 
roku  

Prevence kyberšikany  Splněno ve všech třídách 
v rámci předmětu 
Informatika  
a komunikace 

Září 2020 Seznamovací dny pro 1. ročníky 10 tříd 

 
 
 
 
 
Červen 2021 

Kulturní minimum 
Pražský hrad 
Královská cesta 
Staroměstské náměstí 
Vyšehrad 
Klementinum 
Zahrady Pražského hradu 
Energie a civilizace - výstava 
Židovské hřbitovy 
Olšanské hřbitovy 

 
12 
12 
12 
40 
16 
15 
13 
38 
38 
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3. Ekologická a environmentální výchova 

V letošním školním roce v souvislosti s mimořádnými opatřeními kvůli pandemii 
onemocnění Covid 19 a zavedené distanční výuce musela být ekologická a 
environmentální výchova na naší škole značně zredukována. Především aktivity 
v rámci projektu„ Ekologické střípky“ nebyly povoleny.  

Přesto i během distanční výuky byla ekologické a environmentální výchově 
věnována zvláštní pozornost, protože u našich žáků se stále ještě formují hodnotové 
a životní postoje, proto byla školní ekologická a environmentální výchova při 
distanční výuce zaměřena především na ně. 

V letošním školním roce jsme tak na naší škole oslavili 
Světový den potravin v rámci kampaně: Pěstuj planetu. 
Kampaň Pěstuj planetu je inspirována kampaní Grow 
mezinárodní nevládní organizace Oxfam. Bohužel 
vzhledem k distanční výuce nemohlo být letošní téma 
Jídlo z blízka realizováno formou výukové lekce. Přesto v 
omezeném rozsahu se této kampaně zúčastnili všichni 
žáci nástavbového studia při on-line výuce a i v dalších 
třídách byla tato kampaň zmíněna. Byly využity výukové 
materiály (Kalendář sezónních potravin, pracovní texty - 
např. Jak snížit C stopu potravin…a také odkazy na videa) 
Zároveň byli žáci seznámeni s 5ti kroky jak pěstovat 
planetu a o jednotlivých krocích se vedly krátké debaty. 
Nakonec byli žáci vyzváni, aby si vybrali některý z 
bannerů, který je nejvíc oslovil, nebo který považují za 
nejdůležitější, a aby jej doplnili například "fotovzkazem", 
vtipnou hláškou nebo krátkou glosou odpovědného 
spotřebitele.  Ty nejzdařilejší byly zveřejněny a žáci 
odměněni. 

V roce 2019 získala naše škola titul Škola udržitelného rozvoje Klub ekologické 
výchovy ve spolupráci s českou komisí pro UNESCO. Aktivity naší školy v oblasti 
výchovy k udržitelnému rozvoji jsou hodnoceny jako zajímavé, netradiční a 
nápadité, a proto nám byl tento titul udělen.  

V návaznosti na získaný titul jsme chtěli pokračovat v projektu „ Ekologické střípky“, 
ale vzhledem k situaci v letošním školním roce to nebylo možné. Přesto jsme hned 
v červnu 2021, jakmile došlo k rozvolnění a byly povoleny venkovní aktivity, alespoň 
částečně pokračovali v projektu „Ekologické střípky“, se kterým jsme začali v roce 
2015 a který je základní náplní a nedílnou součástí Environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty 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.  

Třídy C2B, ČC2, Č1B,K2B, G1A si vybraly aktivitu Naučné stezky – konkrétně 
absolvovaly Stezku sv. Josefa. Další aktivity v souvislosti s mimořádnými opatřeními 
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kvůli nákaze koronavirem neproběhly, stejně tak se ani nekonalo letošní setkání 
koordinátorů environmentální výchovy hl. m. Prahy. 

 
4. Multikulturní výchova 

Cílem zařazování prvků multikulturní výchovy je 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 v oblasti gastronomie.                        
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.                  
Multikulturní výchova byla vyučována v tématech Globalizace 21. století – Migrace 
a multikulturní pověry, předsudky a strach v předmětu Základy společenských věd 
(ZSV) ve třídách P1A a P1B. Ve třídě G2A bylo v rámci ZSV vyučováno téma Rasy, 
národy a národnosti, Holocaust. V předmětu Člověk a společnost (ČAS) ve druhém 
ročníku všech učebních oborů bylo vyučováno téma Občanská společnost a 
multikulturní soužití. Žáci pracovali na zadaných projektech, diskutovali. 
                                                                        
Ve výuce jsme opět i letos pracovali 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. Využívali jsme výukové lekce 
Migrace, Původní kultury, Holocaust, Náboženství, Nedemokratické režimy, 
Rasismus, Válka.                                                                                                                       
Na tomto portálu jsme se také zapojili online v měsíci listopadu do programu 
společnosti Člověk v tísni Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách (16. ročník). 
Letošní ročník byl zaměřen na téma Média a totalita. Zapojili jsme se v distanční 
výuce v předmětech ZSV a ČAS (třídy P1A, P1B, G1A, G2A, G4A, K1A, C2A. KČ2) a 
prezenčně pak třídy P2A, P2B a Č3B.  V měsíci květnu jsme se zapojili, na tomto 
portálu, do Týdnů mediálního vzdělávání – Mediální ring 2 (kyberbezpečí, sociální 
sítě, fake news  aj.)       
                                                                                                                                                     
Při příležitosti výročí událostí 25. února 1948 připravilo Muzeum paměti XX. století 
pro žáky a studenty vzdělávací pořad „Únor 48“. Vysílal se živě z Mediálního studia 
Preslova ve čtvrtek 18. února 2021 od 10:00. Nejprve byl promítnut dokumentární 
film v délce trvání 23 minut, poté následovala beseda, ve které vystoupil PhDr. Jan 
Kalous, Ph.D. Do této akce jsme se rovněž zapojili.   
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5. Výchova k udržitelnému rozvoji 

Výchova k trvale udržitelnému rozvoji se díky průřezovému tématu Člověk a životní 
prostředí daří naplňovat v rámci ŠVP ve všech ročnících. 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. Součástí je i vybavení žáků takovými kompetencemi, které jim umožní 
realizovat zásady trvale udržitelného rozvoje v praktickém životě.  

Jak již bylo zmíněno, v letošním školním roce i tato výchova však musela být značně 
redukována, vzhledem k nastalé situaci, ale i přesto jsme se snažili, především 
v rámci zmiňované kampaně nejen na žáky výchovně působit, ale především je i 
aktivně zapojit. 

6. Vzdělávací a poznávací zájezdy 

Vzhledem k pandemii se akce nekonaly. 
 

7. Mimoškolní aktivity  

Zaměření mimoškolní aktivity 
Počet 
žáků 

Klubové odpoledne „Gentlemanem snadno a rychle“ (online)   10  

Účast na akcích o.p.s. Život dětem – pečení koláčků na dobročinnou akci 

 

8. Školní soutěže  

Soutěže 
Počet 

účastníků 

Soutěž o nejkrásnější velikonoční prostřený stůl (online)  25 

Soutěž o nejkrásnější výrobek studené kuchyně nebo studený 

překrm s velikonoční tématikou (oline) 

22 

Soutěž o nejkrásnější velikonoční cukrářský výrobek (online) 63 

 

 

 

 

 

 

9. Regionální, celostátní a mezinárodní soutěže 

Soutěž Místo konání 
Počet 

účastníků 
Umístění 
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Soutěže 
Počet 

účastníků 
Soutěže Počet účastníků 

Finále soutěže YOUNG CHEF 

2020  

Praha – 2 1  2. místo 

Soutěž TV Prima „Prostřeno 

speciál“   

 1 1. místo v divácké  

    soutěži 

2. místo celkově 
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10. Mezinárodní spolupráce a zapojení školy do mezinárodních programů 

Vzhledem k pandemii se akce nekonaly. 

11. Spolupráce školy s partnery 

Pracoviště odborného výcviku  

Ambi Food s.r.o. Myšák  

Cafe a Restaurant Slávia  

Café Louvre  

Clarion Congress Hotel Prague  

Cukrárna Buchal  

Cukrářství Skála  

Cukrářství Viktoria  

SPV - Golden Prague Hotel Managed by Fairmont, s. r. o. 

HF Pastry Academy – cukrářské studio Helena Fléglová 

Hotel Hilton Prague  

Hotel Hilton Prague Old Town  

Hotel Olšanka  

Iris Hotel Eden 

Manihi s. r. o.  

N-Gastro CZ a.s. –Kavčí hory  

Obecní dům 

Perfekt Canteen  

Restaurace Palatino Nominanza 

Restaurace U Matěje 

Restaurace Vinohradský parlament 

Sia Restaurant 

SPV - Golden Prague Hotel Managed by Fairmont, s. r. o. 

SPV praktického vyučování Vinohrady 

  

Soutěž Místo konání Počet účastníků Umístění 

Soutěž „O nejlepší samostatnou 
odbornou práci“ – pořádá Cermat,   
a Hospodářská komora ČR 
- obor kuchař                                                                          
- obor cukrář 
- obor číšník 

 

 

Praha 7 

 

 

5 celkem 

 

 

Obor cukrář  

2. místo 
(hodnoceno10 prací),  

obor číšník  

1. a 2. místo 
(hodnoceno 18 prací) 
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Pracoviště odborného výcviku  

The Grand  Martk Praguje Hotel  

Top Hotel  

 
 
 

Ostatní subjekty 

Almeco – partner pro cukrářské, zmrzlinářské, pekařské a chocolatiery  

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 vzdělávání a poradenství 

Fomi – pracovní oblečení 

Gastro Plus – časopis 

Hospodářská komora České republiky 

Hospodářská komora hl. m. Prahy 

Středisko praktického vyučování hotelu InterContinental Praha (od 1. května 2020 Středisko 
praktického vyučování Golden Prague Hotel managed by Fairmont s.r.o. , Praha) 

Středisko praktického vyučování Praha 2 Vinohrady 

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 

Pešek – Rambousek – dodavatel cukrářských a pekařských surovin 

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 



  

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2020/2021 
Střední odborné učiliště gastronomie                                                             

Praha 10, U Krbu 45/521 

 
  Praha    

 

 

29 

Tradetex – pracovní oblečení 

Univerzita Karlova – Filozofická fakulta 

Úřad práce Praha 

Vzdělávací středisko barmanů – ZDENI Zdeněk Javorský 

Wine Prague 

Život dětem, obecně prospěšná společnost 

12. Další aktivity, prezentace, další vzdělávání realizovaná pr. os. 

Výstavy a veletrhy 
 

Aktivní účast na výstavách  

Schola Pragensis Praha (online) vystavovatelé 

 
 
Přednášky, besedy, výchovně vzdělávací akce 

 

Druh akce 
Počet účastníků 

PROBIOLIGA – biopotraviny  
21 

„Únor 48“ (online) film a beseda – Muzeum paměti XX. 

Století  

72 

Přednáška Lovine Bio  
30 

Nestlé profesional YoCuTa – přednáška  
17 

Seminář s mladými podnikateli „Můžeš podnikat“  
38 

Světový den potravin – Kampaň Pěstuj planetu 
80 

  



  

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2020/2021 
Střední odborné učiliště gastronomie                                                             

Praha 10, U Krbu 45/521 

 
  Praha    

 

 

30 

Druh akce 
Počet účastníků 

Klubové odpoledne „Zpracování 

samostatné odborné práce“ 

(online) 

72 

Cukrářský kurz 
13 

Míchané nápoje – techniky, nové 

trendy 

14 

Sportovní dny   
248 

Akce v rámci prevence rizikového chování viz. kapitola V/2 

 

13. Projekty   
Pokračovalo čerpání Šablon 2 – byla podána a schválena žádost o změnu aktivit a 
prodloužení doby čerpání. Důvodem byla nemožnost realizovat části aktivit 
distančním způsobem. 
 
  
14. Ocenění  
Ocenění Hospodářské komory ČR 
Hospodářská komora ČR (HK) podporuje tradiční cechovní pozice. Nejlepší 
absolventy učebních oborů a vybraných maturitních oborů středních odborných 
škol z celé České republiky oceňuje během slavnostního ceremoniálu již od roku 
1995, kdy jim prostřednictvím svých předních představitelů, ministerstev, 
vzdělavatelů a zaměstnavatelů předává doklad o kvalitě jejich studia.  
 
Letos z důvodu epidemiologické situace HK tuto slavnostní akci spojenou s 
předáváním cen nejlepším žákům a autorům žákovských odborných prací 
nepořádala. Žákům oceněným v soutěži rozdala diplomy. Z naší školy tradičně 
obstálo mnoho žáků oboru Cukrář, Kuchař, i Číšník, také i maturitního oboru 
Gastronomie, kteří splnili stanovená kritéria této celostátní soutěže. Diplom 
Nejlepšího absolventa pro rok 2020 obdrželi: 
 
Obor Cukrář 
Kateřina Jeřábková 
Barbora Kasslová 
Zuzana Martínková 
Sára Nováková 
Lucie Procházková 
Markéta Šlaufová 
Nikola Urbanová 
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Anna Vávrová 
Lucie Vojtěchová 
 
Obor Kuchař 
Patrik Káninský 
Vojtěch Prášek 
Richard Sekanina 
Vojtěch Vaništa 
 
Obor Číšník 
Jana Bukvová 
 
Obor Gastronomie 
Radek Kučera 
 
V soutěži O nejlepší samostatnou odbornou práci, kterou vyhlašuje Hospodářská 
komora ČR společně s Národním ústavem pro vzdělávání, se na předních místech 
umístili, stejně jako v minulých letech, i naši žáci.   
Za obor Kuchař, hodnoceno bylo 10 prací, získali: 
1. místo Povejšil Josef 
3. místo Nepraš Michal 
 
Za obor Cukrář, hodnoceno bylo 15 prací, získala 
3. místo Vojtěchová Lucie 
 
Čestné uznání získala Zuzana Martínková za Samostatnou odbornou práci 
s názvem Den dětí. 
Čestné uznání získal Battulga Dugerjav za Samostatnou odbornou práci s názvem 
Olympijské hry 2020. 
Čestné uznání získala také Petra Stránská za Samostatnou odbornou práci 
s názvem Vzpomínka na fenomenálního Karla Gotta.  
 
Našim absolventům k úspěchu v celostátní soutěži gratulujeme! 
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14. Prezentace školy 
Schola Pragensis – 25. ročník přehlídky a nabídky studijních oborů pražských 

středních a vyšších škol. Účastníme se každoročně. V tomto roce proběhla online 

formou. 

 

Praha TV 
Pořad Zprávy z Prahy – reportáž z online Veletrhu Schola Pragensis 

Reportáž 30. června 2021 o příspěvku naší školy Pomoc pro Moravu postiženou 

tornádem - ve škole jsme upekli 5 dortů a ve prospěch Moravy jsme je vydražili za 

téměř 30 000,-Kč. 
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Česká televize  
Natáčení pořadu Černé ovce v naší škole za účasti žáků a učitele odborných 

předmětů PhDr. Jiřího Šedivého.  

Reportáž o návratu žáků 21. května 2021 do škol – rozhovor s ředitelkou školy Mgr. 

Kateřinou Mrvovou.  

 

 
 

TV Prima 

Pořad PROSTŘENO SPECIÁL – v týdnu 12. – 16. února 2020 se soutěže účastnil náš 

žák Adam Tišer z K2A (2. místo a vítězství u diváků).  

 

Český rozhlas  

Propagace naší školy v pořadu Dva na Dvojce, ve kterém účinkuje náš vyučující 

PhDr. Jiří Šedivý (různá gastronomická témata s dotazy posluchačů). 

 

Články v tisku  

Časopis Revue č. 4/2020 – článek o školní soutěži kuchařů na téma Francouzská 
omeleta a předkrm z vajec  
 
Časopis Revue č. 1/2021 – článek o soutěži pro mladé kuchařské talenty KU Young 
Chef 
 
Učitelské noviny č. 12/2021 – rozhovory s řediteli škol včetně ředitelky naší školy  
o výuce odborného výcviku v době uzavřených škol a přípravách na závěrečné 
zkoušky. 
 



  

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2020/2021 
Střední odborné učiliště gastronomie                                                             

Praha 10, U Krbu 45/521 

 
  Praha    

 

 

34 

15. Ples školy  
Vzhledem ke koronavirové době a nařízením vlády a doporučením ministerstva 
zdravotnictví a školství se v letošním školním roce reprezentační ples v Lucerně 
nemohl konat. Původně byl naplánován na 19. února 2021. Aby o tradici stužkování 
a šerpování žáci zcela nepřišli, realizovali jsme je při předávání ročníkových 
vysvědčení.  
 

 
 

 
 

16. Slavnostní předávání výučních listů a maturitních vysvědčení 

 Předávání těchto dokumentů slavnostním způsobem je tradicí, kterou jsme 

zachovali i v tomto náročném roce – a zejména hektickém červnu.  

Maturitní vysvědčení jsme absolventům předali v areálu školní zahrady dne 15. 

června 2021 a výuční listy dne 28. června 2021. 
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17. Třídní schůzky 
Organizovali jsme je online formou, a to v září, listopadu a dubnu. Mimo třídní 

schůzky jsme s rodiči aktivně komunikovali po celou dobu školního roku, zvláště 

během distančního vzdělávání. 
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18. Autoevaluace 
Zpracovali ji pedagogičtí pracovníci v závěru školního roku. Vedení školy využije 

informace z autoevaluačních zpráv pro řízení školy v dalším školním roce a pro 

zpracování vlastního hodnocení školy.  

 

VI. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická 

osoba vykonává, v době školních prázdnin 

V době školních prázdnin byla tělocvična a venkovní sportovní areál pronajat pro 

příměstský tábor. Také byly prováděny opravy a rekonstrukce 

 

VII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích 

kontrol 

1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

  

Druh kontroly Získávání a analyzování informací o činnosti škol 
a školských zařízení v období po návratu žáků 
k prezenčnímu vzdělání podle § 174 odst. 2 
písm. a) školského zákona 

Kdo kontrolu vykonal Česká školní inspekce, Pražský inspektorát 

Termín 10. června 2021 

Výsledné hodnocení 26. srpna 2021 emailem byly dodány reporty, 
které graficky zobrazují výsledky šetření. 

 

Druh kontroly Šetření stížnosti 

Kdo kontrolu vykonal Česká školní inspekce, Pražský inspektorát 

Termín 23. června 2021 

Výsledné hodnocení Ad 1) Česká školní inspekce hodnotí stížnost na 
postup hodnocení dcery stěžovatelů 
z vyučovacího předmětu matematika ve druhém 
pololetí školního roku 2020/2021 jako 
nedůvodnou.  

Výsledné hodnocení Ad 2) Česká školní inspekce hodnotí stížnost na 
nedostatečnou komunikaci vedení školy se 
stěžovatelkou ve druhém pololetí školního roku 
2020/2021 jako neprokazatelnou.  
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2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol 

Ve školní roce 2020/2021 nebyly provedeny žádné inspekce a kontroly.  

VIII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 

2020 

Informace o hospodaření organizace byla zpracována na základě údajů z finančních 
a účetních výkazů za rok 2020. Výsledek hospodaření – zisk z doplňkové činnosti ve 
výši 275 204,22 Kč schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 28/42 ze 
dne 17. 06. 2021. Na základě tohoto usnesení došlo k řádnému finančnímu 
vypořádání a výsledek hospodaření byl proúčtován do 30. 06. 2021. 
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 160 tis. Kč. Tato dotace nebyla vyčerpána z důvodu mimořádných opatření 
COVID-19, byla ponechána zřizovatelem k využití v roce 2021. 
V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) činila celková 
dotace poskytnutá MŠMT na roky 2019-2021 1 928,5 tis.  Kč. Další dotace (OPVVV 
II) ve výši 1 313,8 tis. Kč bude čerpána v letech 2021-2022. 
 
Přehled schválených a vyčerpaných finančních prostředků v roce 2020 dle 
účelových znaků – UZ 

UZ popis Schváleno Kč Vyčerpáno Kč poznámka 

33353 Neinvestiční 
dotace - MŠMT 

 
46.004.975,00 

 
46.004.975,00 

Platy 
zaměstnanců a 
ONIV 

91 Neinvestiční 
dotace - MHMP 

 
13.432.000,00 

 
13.432.000,00 

Provozní 
dotace 

91       CMP Neinvestiční 
dotace - MHMP 

 
160.000,00      

 
45 923,89 

Převod do 2021 
114 076,11 Kč 

127 Neinvestiční 
dotace - MHMP 

 
150.000,00 

 
150.000,00 

Finanční prostř. 
na hygienické 
prostř. COVID-
19 

33063 Šablony OP 
VVV II. na rok 
2019 – dotace 
MŠMT 

 
 

1.928.466,00 

 
 

614.629,27 

Převod na 
období 
2021-2022 

1.313.836,73 Kč 
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UZ popis Schváleno Kč Vyčerpáno Kč poznámka 

94 Investiční 
transfer na akci 
„Vybudování 
odborné 
kulinářské 
učebny“ 

 

5.874.135,80 

 

5.874.135,80 
Akce 
dokončena 

 

Výnosy i náklady z vlastních zdrojů v hlavní činnosti byly plánovány ve výši 1 400 
tis. Kč. Skutečnost dosáhla výše 71,5 %. Výnosy z vlastní činnosti zahrnují zejména 
výnosy ze stravování, z prodeje cukrářských výrobků, výrobků teplé a studené 
kuchyně. 

Odpisy dlouhodobého majetku dosáhly k 31. 12. 2020 výše 2 317,3 tis. Kč, odpisový 
plán byl dodržen. 
Limit pro počet zaměstnanců pro rok 2020 byl stanoven na 74,94. Skutečný počet 
přepočtených zaměstnanců dosáhl 74,594. Organizaci stále chyběli učitelé 
odborného výcviku. 
 
 

   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. 

 
Opravy a pořízení majetku 
V roce 2020 byla dokončena investiční akce „Vybudování odborné 
kulinářské učebny“. 
Na konci roku 2020 zahájena investiční akce „Vybudování nové odstavné plochy 
včetně opěrné stěny“. 

Prováděli jsme pravidelné revize, kontroly a deratizace.  
 
Více než u poloviny PC, používané pro výuku, došlo k výměně HDD disků 
za disky SSD. 
Důvodem byla nedostačující rychlost pro používané aplikace. Dokončení 
výměny disků proběhne začátkem roku 2021. Z prostředků zřizovatele 
byly dokoupeny Notebooky pro distanční výuku. Byl pořízen kopírovací 
stroj, elektrická přípojka včetně elektroinstalace v garáži pro 
elektromobil. Provedeny opravy odpadní a dešťové kanalizace, oprava 
stěn pavilonu F, havarijní oprava výměníku, oprava poškozené podlahy 
v tělocvičně.  Rovněž byla provedena výmalba. 
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IX. Stručný popis problematiky související s rozšířením 

nemoci COVID-19 na území České republiky – a z toho 

vyplývajících změn v organizaci vzdělávání z důvodu 

uzavření škol.   

V období mimořádných opatření z důvodu pandemie covid jsme postupovali dle 

pokynů MŠMT a MZ ČR. Navázali jsme na minulý školní rok, kdy epidemie vypukla 

a kdy jsme situaci dobře zvládli. Poznatky jsme využili a řadu organizačních postupů 

jsme na jejich základě zlepšili. Škola je dobře vybavena digitálními technologiemi a 

softwarovými nástroji. Z tohoto důvodu nenastaly ani v letošním školním roce 

žádné vážné překážky k přechodu na distanční výuku. Bylo dbáno na to, aby se 

využívala jednotná komunikační platforma. Používáme systém Bakaláři a  

MICROSOFT OFFICE 365. Někteří učitelé využívali pro výuku a jako úložiště 

dokumentů a výukových materiálů i Google Classroom či Moodle, a to v tom 

případě, pokud se na tom s žáky určité třídy či skupiny dohodli. Pro učitele byla 

zajištěna průběžná technická i odborná podpora. On-line probíhaly pravidelně i 

pedagogické rady, porady vedení školy, porady předmětových komisí, schůzky 

školního poradenského pracoviště, třídní schůzky apod. Vedení školy pravidelně 

vyhodnocovalo informace o průběhu vzdělávání na dálku a v souladu s aktuálními 

potřebami školy a s pokyny MŠMT operativně upravovalo a doplňovalo stanovená 

pravidla pro všechny účastníky výuky. Informace o stanovených hygienických, 

protiepidemiologických a organizačních pravidlech byly zveřejňovány na webu 

školy, pomocí systému Bakaláři-Komens a přes sociální síť Facebook. Učitelé měli 

po celou dobu do školy přístup, mohli pracovat jak z domova, tak ve škole – 

převažovala práce z domova. Pravidelně byli seznamováni s důležitými odkazy na 

různé webináře, publikace a články, ve kterých by nalezli inspiraci a pomoc pro svoji 

práci. Pedagogové se účastnili řady seminářů a školení jak ve své odbornosti, tak 

v oblasti IT. Nejtěžším úkolem bylo nahradit praktickou výuku, zejména odborný 

výcvik žáků. Vedení školy oslovilo dopisem zákonné zástupce s prosbou o spolupráci 

v plnění praktických úkolů v rámci domácího prostředí a většina z nich tuto možnost 

velice uvítala a žákům umožnila. Zde nám velice pomohlo vybudování odborné 

kulinářské učebny, ze které mohly být realizovány online přenosy praktické výuky 

učitelů odborného výcviku. Každý týden byla na základě informací od vyučujících 
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vyhodnocována aktivita žáků. Žáci, kteří nepracovali, neodesílali úkoly, neúčastnili 

se on-line výuky, nespolupracovali s vyučujícími a třídními učiteli apod., byli všemi 

možnými dostupnými prostředky kontaktováni zástupkyněmi ředitelky nebo školní 

psycholožkou, případně byli kontaktováni zákonní zástupci těchto žáků. A byly 

důsledně zjišťovány důvody neaktivity a hledáno řešení, náprava, pomoc. Tím bylo 

zajištěno, že nám žádný žák ze systému nevypadl. Zvláštní pozornost byla věnována 

žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Učitelé byli žákům k dispozici pro on-

line a později i osobní konzultace. Na základě pokynů MŠMT jsme posoudili obsah 

a rozsah učiva u jednotlivých oborů a učivo vhodně redukovali.  

Na zřeteli jsme také měli duševní zdraví žáků a zaměstnanců školy, jelikož jsme si 

byli vědomi, že pandemie může mít z tohoto hlediska velmi negativní dopad, což se 

také ukázalo. Převážně se jednalo o úzkosti, deprese, domácí násilí, ale také o 

pokusy o sebevraždu. Pandemie zvláště negativně působila na žáky 

s předcházejícím psychiatrickým onemocnění. Tito žáci potřebovali rychlé a krizové 

intervence, a to i o víkendech. Na tom základě se podařily odvrátit dva 

sebevražedné pokusy žáků, zachránit jejich životy a předat žáky do dlouhodobé 

psychiatrické péče. V době distanční výuky psycholožka byla k dispozici ve škole, 

aby mohla provádět visuální vyšetření celkového psychického stavu nebo provádět 

nutné intervence. Intervence byly prováděny za přísného dodržování ochranných 

opatření. Pakliže nebylo nutné visuální vyšetření a šlo jen o rychlé psychologické 

konzultace, tak se psycholožka scházela s žáky a jejich zákonnými zástupci přes 

Teams. Celkem bylo během pandemie ošetřeno 425 žáků, 11 pedagogických 

pracovníků a 7 nepedagogických pracovníků. Celkově je třeba říci, že pandemie byla 

velmi psychicky náročná, a to jak pro žáky, kteří se nemohli socializovat, tak pro 

pedagogy. Na pedagogy byly kladeny zvýšené nároky, a navíc museli hledat nové 

kreativní způsoby, především u odborné výuky. Nadto, pedagogové museli strávit 

každý den hodiny před monitorem, což mnohdy u nich vedlo k pandemické únavě. 

Pandemické únava se projevovala tím, že u pedagogů narůstala tendence k 

negativní evaluaci, úzkostem a depresi. Z tohoto důvodu, školní psycholožka, 

vytvořila dva workshopy (Harmonie uprostřed pandemie 1 a 2) pro pedagogické 

pracovníky, aby minimalizovala dopady pandemie na duševní zdraví.  

Vedení školy vyhodnotilo průběh vzdělávání a fungování školy po dobu 

mimořádných opatření a může konstatovat, že situace byla zvládnuta bez vážných 

organizačních problémů. O tom svědčí zpětná vazba od zaměstnanců školy, žáků, 

zákonných zástupců, a rovněž výsledky žáků u závěrečných a maturitních zkoušek 

na konci školního roku. 
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X. Další informace 

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: 0 

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 

 

Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě školy dne 22. října 2021                

a školskou radou byla schválena dne 11. října 2021 

 

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

                                                                        Mgr. Dagmar Weissgärber  v. r.  

 

 

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

                                                                      Mgr. Kateřina Mrvová v. r.  

 

 

Příloha: učební plány oborů vzdělání  

               zápis ze zasedání školské rady 

              listy za školní rok 2020/2021 
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