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A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 
Název školy:   Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, 

příspěvková organizace 
Sídlo školy: Tyršova 867/34, 746 01 Opava 
Právní forma:  příspěvková organizace 
IČ:  72547651 
Tel: 00420 553 711 628 
Webové stránky školy: www.sshsopava.cz  
Email: skola@sshsopava.cz  
 
Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj 
Adresa zřizovatele: 28. října 117, 702 18 Ostrava 
Právní forma: vyšší územní samosprávný celek 
IČ:  70890692 
 
Ředitel školy: Mgr. Martin Ruský    
 
Školská rada střední školy:  
Mgr. Kamil Ferik předseda školské rady 
Ing. Vladislava Lichnovská místopředsedkyně 
Daniel Jašek člen 
Ing. Markéta Heraltová člen  
Jan Rehánek člen  
Kristýna Šimečková člen 
 
Školská rada vyšší odborné školy: 
Ing. Marcel Jedlička předseda školské rady 
Mgr. et Mgr. Eva Hánečková místopředsedkyně školské rady 
Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. člen 
Bc. Eva Sůrová, DiS. člen  
Jiří Jagermann člen  
Eva Pavlicová člen  
 

Škola sdružuje Kapacita IZO 

1. Střední škola 900 žáků 181027291 

2. Vyšší odborná škola 120 studentů 181027305 

3. Domov mládeže 110 ubytovaných 181029421 

4. Školní jídelna a Matiční dům 1800 strávníků 181029430 

5. Školní jídelna – výdejna 250 strávníků 181029448 

    

Odloučená pracoviště 

 
Alšova 501/24, 746 01 Opava 

Alšova 493/26, 746 01 Opava 

Alšova 402/28, 746 01 Opava 

Tyršova 778/20, 746 01 Opava 

Praskova 411/14, 746 01 Opava 

Husova 507/6, 746 01 Opava 

nám. Svobody 237/4, 746 01 Opava 

Partyzánská 1729/5, 747 05 Opava 

 
Rybí trh 178/7, 746 01 Opava 
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Záměry školy, cíle, předpoklady a trendy dalšího vývoje školy 

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, p. o., dále jen škola, je příspěvkovou 
organizací zřízenou Moravskoslezským krajem, která svým charakterem zajišťuje přípravu žáků  
a studentů převážně na výkon zaměstnání ve službách. Cílem školy jsou úspěšní mladí lidé, kteří 
naleznou uplatnění ve svém oboru, ať už v praxi, nebo při dalším studiu. Klademe důraz na propojení 
teoretického a praktického vyučování, výuku cizích jazyků, získávání zkušeností také v zahraničí.  Škola 
se bude nadále snažit podporovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pokračovat 
v modernizaci odborných pracovišť a navazovat na spolupráci se sociálními partnery, která byla 
v důsledku Covid 19 přerušena. 
 
Ve školním roce 2020/2021 bylo vyučování poznamenáno uzavřením škol a školských zařízení, což 
velmi negativně ovlivnilo nejen výuku ale také hospodářskou činnost školy. Uzavřením provozoven byla 
utlumena doplňková činnost školy, která je především orientována na poskytování stravovacích služeb 
a rovněž tržby v hlavní činnosti po dobu lockdownu byly nulové. 
V souladu se školským zákonem byla výuka realizována především distanční formou. Distanční 
vzdělávání zaznamenalo oproti minulému školnímu roku obrovský posun v systematičnosti, odborné 
způsobilosti vyučujících, technickém vybavení všech účastníků vzdělávání, bohužel však nemůžeme 
hovořit o plném nahrazení prezenční výuky. Zejména v oblasti praktického vyučování bylo po návratu 
žáků zpět do praxe znatelné, že výuka odborných, praktických dovedností přes vzdálené připojení 
nemůže nahradit fyzickou přítomnost žáků na pracovištích. 
Závěrečné zkoušky u učebních oborů byly konány v rámci úprav, tzn. povinná praktická zkouška  
a při výběru mezi písemnou a ústní zkouškou byla vybrána ústní zkouška. 
Praktické maturitní zkoušky u oboru Hotelnictví byly konány náhradním způsobem, u oboru Cestovní 
ruch standardním způsobem. Ústní část profilových zkoušek proběhly dle Opatření MŠMT.  
Odborné praxe maturitních ročníků byly konány během hlavních prázdnin v předepsaném rozsahu.  
 
Vraťme respekt řemeslu - ve školním roce 2020/2021 pokračovala i nadále podpora zřizovatele 
učebních oborů, které žádá trh práce, ale o něž bohužel mladá generace ztrácí zájem. Jedná se o obory 
Řezník – uzenář, Pekař a Výrobce potravin, tyto škola vyučuje ve víceoborových třídách. 
Moravskoslezský kraj financuje prospěchová a motivační stipendia, což se pozitivně odráží v přijímacím 
řízení. 
 
Škola je členem Asociace hotelových škol, Asociace hotelů a restaurací ČR, Asociace kuchařů a cukrářů 
ČR, Asociace učňovských zařízení, UNIHOSTU, Svazu pekařů a cukrářů, Českého svazu zpracovatelů 
masa, spolupracuje s Národním ústavem pro vzdělávání a Centrem pro zjišťování výsledků  
ve vzdělávání (CERMAT). 
 
Hlavním cílem školy zůstává příprava žáků maturitních oborů včetně nástavbového studia k vykonání 
státní maturitní zkoušky, žáky učebních oborů k jednotným závěrečným zkouškám a studenty vyšší 
odborné školy k úspěšnému vykonání absolutorií. 
 
Ve výuce učebních oborů byl prosazován cíl výchovy absolventa, který má odborný profil, díky němuž 
se dokáže úspěšně prosadit na trhu práce. K pozitivnímu vztahu k práci byli žáci vedeni vykonáváním 
odborného výcviku u sociálních partnerů, což je vede k práci v reálném prostředí výrobních podniků, 
dále pak četnými exkurzemi do provozů, které současně vhodně doplňovaly učivo teoretických 
odborných předmětů a navazujícího praktického vyučování. Kromě vzdělávacích aktivit poskytuje škola 
prostřednictvím středisek praktického vyučování komplexní služby široké veřejnosti, zejména v oblasti 
gastronomie, dále v oblastech kadeřnictví a obchodu. Ty představují zdroj mimorozpočtových příjmů 
školy. 
 
Ve školním roce 2020/2021, který byl významně ovlivněn pandemií Covid 19 škola pokračovala 
v realizaci projektů. Projekt Šablony Škola2 +++, bude vzhledem k opatřením prodloužen do února 
2022. Jazykový projekt  Yes, I do byl úspěšně ukončen. 
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Rodilí mluvčí ve výuce bude pokračovat dále v e školním roce 2021/2022. Oba jazykové projekty jsou 
podporovány Moravskoslezským krajem. 
Strategické dokumenty, z nichž vychází výchovně vzdělávací práce školy ve školním roce 2020/2021, 
se týkaly: 
- dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy České republiky  

na období 2015 - 2020; 
- dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje  

na rok 2016; 
- rámcových vzdělávacích programů pro střední odborné vzdělávání; 
- školních vzdělávacích programů pro jednotlivé vyučované obory; 
- akreditovaných vzdělávacích programů pro vyšší odborné vzdělávání; 
- národního projektu – jednotná závěrečná zkouška pro učební obory; 
- zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb., který umožňuje vyšším odborným školám požádat 

ve spolupráci s vysokou školou o akreditaci bakalářského studijního programu. 
 
Materiálně technické vybavení školy: 
Ve školním roce 2020/2021 byly provedeny následující rekonstrukce a opravy ve školních budovách: 
 
Tyršova 34 - ředitelství, výuka maturitních oborů Hotelnictví a Cestovní ruch 
- opravy sociálních zařízení pro žáky; 
- rekonstrukce cvičné kuchyně (gastrostudio); 
- opravy vstupních prostor hlavního vchodu do školy. 
 
Domov mládeže  
- rekonstrukce systému ohřevu teplé vody; 
- výměna oken - 3. fáze; 
- oprava vstupních prostor - dlažby. 
 
Školní jídelna 
- malování kuchyně. 
 
Schinzelův dům - praktická výuka oborů Kadeřník, Pekař a teoretická výuka oboru Podnikání 
- generální oprava výtahu; 
- malování objektu. 
 
Husova 6 - teoretická výuka učebních oborů a nástavbového studia oboru Podnikání 
- malování a rekonstrukce hromosvodu. 
 
Tělocvična Husova 6 
- rekonstrukce sociálního zařízení. 
 
Restaurace Terasa 
- rekonstrukce vstupu na střechu; 
- vybudování cvičné kuchyně pro žáky.  
 
Matiční dům 
- oprava odpadů; 
- rekonstrukce vytápění jídelny, včetně nových kotlů. 
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Škola má k dispozici následující učebny: 
 
Husova 6 (učební obory):  
17 učeben a 4 vlastní SPV: 
- 3 učebny jsou kompletně vybaveny výpočetní, audiovizuální a prezentační technikou a připojením 

k internetu; 
- 2 kmenové učebny disponují audiovizuální a prezentační technikou s připojením k internetu  

a interaktivní tabulí; 
- 12 učeben je vybavených audiovizuální a prezentační technikou s připojením k internetu pro výuku 

všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů; 
- 1 učebna pro výuku odborných předmětů oboru Řezník; 
- 4 SPV s kompletním vybavením audiovizuální a prezentační technikou s připojením k internetu 

pro výuku teorie v odborném výcviku. 
 
Tyršova 34 (maturitní obory): 
- 2 učebny výpočetní techniky; 
- 1 učebna účetnictví; 
- 1 učebna cestovního ruchu; 
- 1 učebna jazyků (interaktivní tabule); 
- 1 učebna gastrocentrum (interaktivní tabule); 
- 15 učeben kompletně vybavených audiovizuální a prezentační technikou s připojením k internetu 

využitelných pro obory Hotelnictví a Cestovní ruch. 
 
Návrhy pro zřizovatele za SŠHS a VOŠ Opava: 
Škola postupně rekonstruuje tělocvičnu v areálu Husova 6. V předchozích letech byla vyměněna 
střecha, proběhlo zateplení a oprava venkovního i vnitřního pláště a stávající osvětlení bylo nahrazeno 
novým úsporným systémem. V červenci a srpnu 2021 proběhne postupná rekonstrukce sociálních 
zařízení. Zbývá poslední a zároveň stěžejní oprava palubovky v hale. Tato oprava je zatím pro školu 
nerealizovatelná, neboť je finančně velmi náročná. 
 

B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ ZAŘAZENÝCH VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU  

 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Kód Název č. j. a datum schválení MŠMT ČR 

65-42-M/01 
Hotelnictví 
studium denní 
délka studia 4 roky 

dle ŠVP od 1. 9. 2009, RPV vydalo Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č. j. 12698/2007-
23. 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 
studium denní 
délka studia 4 roky 

dle ŠVP od 1. 9. 2009, RPV vydalo Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č. j. 12698/2007-
23. 

64-41-L/51 
Podnikání 
studium denní 
délka studia 2 roky (nástavbové) 

dle ŠVP od 1. 9. 2010, RVP vydalo Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy dne 6. 5. 2009, č. j. 9325/2009-23. 
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Střední vzdělání s výučním listem 

Kód Název č. j. a datum schválení MŠMT ČR 

29-51-H/01 Výrobce potravin 
studium denní, délka studia 3 roky 

dle ŠVP od 1. 9. 2010, RVP vydalo Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy dne 29. 5. 2008, čj. 6 907/2008-23 

29-53-H/01 
Pekař 
studium denní, délka studia 3 roky 

dle ŠVP od 1. 9. 2009, RVP vydalo Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23 

29-54-H/01 
Cukrář 
studium denní, délka studia 3 roky 

dle ŠVP od 1. 9. 2009, RVP vydalo Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23 

29-56-H/01 
Řezník-uzenář 
studium denní, délka studia 3 roky 

dle ŠVP od 1. 9. 2009, RVP vydalo Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23 

65-51-H/01 
Kuchař-číšník 
studium denní, délka studia 3 roky 

dle ŠVP od 1. 9. 2009 RVP vydalo Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23 

66-51-H/01 
Prodavač 
studium denní, délka studia 3 roky 

dle ŠVP od 1. 9. 2009, RVP vydalo Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23 

69-51-H/01 
Kadeřník 
studium denní, délka studia 3 roky 

dle ŠVP od 1. 9. 2009, RVP vydalo Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23 

 

Vyšší odborné vzdělávání 

Kód Název č. j. a datum schválení MŠMT ČR 

 

65-42-N/04 

 

Řízení hotelového provozu 
vzdělávání denní 
délka vzdělávání 3 roky 0 m 

MŠMT-18086/2015, ze dne 7. září 2015 s platností  
od 1. 9. 2016. 

 

65-43-N/02 

 

Rozvoj a řízení regionální turistiky 
vzdělávání denní 
délka vzdělávání 3 roky 0 m  

MŠMT-18082/2015, ze dne 7. září 2015 s platností  
od 1. 9. 2016. 

65-42-N/04 
Řízení hotelového provozu 
vzdělávání kombinované 
délka vzdělávání 3 roky 0 m 

MŠMT-18088/2015, ze dne 7. září 2015 s platností  
od 1. 9. 2016. 

 

65-43-N/02 

 

Rozvoj a řízení regionální turistiky 
vzdělávání kombinované 
délka vzdělávání 3 roky 0 m  

MŠMT-18084/2015, ze dne 7. září 2015 s platností  
od 1. 9. 2016. 
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C. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

 
 

 Fyzický počet Přepočtený počet zaměstnanců 

všichni zaměstnanci 139 134,8665 -  

     

pedagogičtí pracovníci 82 80,1665 z toho nekvalifikovaných      1 

z toho:     

učitelé SŠ 53 52,7616 z toho nekvalifikovaných      1 

učitelé VOŠ 7 4,4049 z toho nekvalifikovaných      0 

učitelé odborného výcviku 16 16,0000 z toho nekvalifikovaných      0 

DM vychovatelé 6 6,0000 z toho nekvalifikovaných      0 

DM asistenti pedagoga 0 1,0000 z toho nekvalifikovaných      0 

     

nepedagogičtí pracovníci 57 54,7 z toho nekvalifikovaných      0 

 
 
Učitelé, kteří nastoupili do školy v roce 2020/2021 
25. 08. 2020 učitel všeobecných předmětů 
01. 09. 2020 2 učitelé všeobecných předmětů 
23. 09. 2020 vychovatel (zástup za PN) 
05. 03. 2021 učitel odborného výcviku (zástup za PN) 
25. 05. 2021 vychovatel (zástup za PN) 
 
 
Učitelé, kteří odešli ze školy v roce 2020/2021 
02. 10. 2020 vychovatel (zástup za PN) 
19. 03. 2021 učitel odborného výcviku (zástup za PN)  
30. 06. 2021 vychovatel (zástup za PN) 
31. 07. 2021  4 učitelé všeobecných předmětů 
25. 08. 2021 učitel všeobecných předmětů 
 
 
Učitelky, které v roce 2020/2021 nastoupily na MD/čerpají nebo se vrátily z RD   
01. 01. 2020 nástup na MD a RD 
 
 
Nepedagogičtí zaměstnanci, kteří odešli ze školy v roce 2020/2021 
31. 08. 2020 školník, řidič 
01. 09. 2020 vedoucí střediska 
08. 09. 2020 kuchařka 
30. 11. 2020 kuchařka 
31. 12. 2020 kuchařka 
31. 12. 2020 uklízečka 
28. 02. 2021  prodavačka  
31. 07. 2021 školní asistent  
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Nepedagogičtí zaměstnanci, kteří přišli do školy v roce 2020/2021  
24. 08. 2020       školník, řidič 
17. 08. 2020 uklízečka  
01. 09. 2020 vedoucí střediska 
01. 09. 2020 číšník 
01. 09. 2020 kuchařka 
22. 09. 2020 kuchařka 
24. 09. 2020 kuchařka (zástup za PN) 
04. 01. 2021 uklízečka 
01. 03. 2021      prodavačka 

 

 

D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 

 
Maturitní obory 

 

Studijní obor Hotelnictví 

Přijato v 1. kole přijímacího řízení včetně žádostí o znovu přijetí  74 

Přijato ve 2. kole - nebyla podána žádná přihláška 3 

Přijato celkem za všechna kola přijímacího  77 

Celkem odevzdalo zápisové lístky po všech kolech přijímacího řízení 57 

Studijní obor Cestovní ruch 

Přijato v 1. kole přijímacího řízení včetně žádostí o znovu přijetí 42 

Přijato celkem za všechna kola přijímacího  42 

Celkem odevzdalo zápisové lístky do po všech kolech přijímacího řízení  22 

 
Nástavbové studium 

 

Studijní obor Podnikání 

Přihlášeno v 1. kole přijímacího řízení 36 

Přijato v 1. kole přijímacího řízení   35 

Z toho na odvolání 5 

Odevzdali návratku po 1. kole přijímacího řízení  23 

Celkem přijato – všechna kola přijímacího řízení 38 

 
Učební obory 

 

Přihlášeno v 1. kole přijímacího řízení 311 

Přijato v 1. kole přijímacího řízení (z toho 20 na odvolání) 204 

Odevzdali zápisové lístky po 1. kole přijímacího řízení včetně odvolání 122 

Celkem přijato – všechna kola přijímacího řízení 231 

Celkem odevzdali zápisové lístky – všechna kola přijímacího řízení 141 
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Vyšší odborné vzdělávání – denní forma vzdělávání 
 

Vzdělávací program Počet přijatých uchazečů Počet zapsaných studentů 

Řízení hotelového provozu 17 16 

Rozvoj a řízení regionální turistiky 15 14 

Přijato* (ke dni zpracování výroční zprávy) 32 30 
   *k 30. 9. 2021 

Vyšší odborné vzdělávání – kombinovaná forma vzdělávání 
 

Vzdělávací program Počet přijatých uchazečů Počet zapsaných studentů 

Řízení hotelového provozu 0 0 

Rozvoj a řízení regionální turistiky 0 0 

Přijato* (ke dni zpracování výroční zprávy) 0 0 
* k 30. 9. 2020 

POČET PŘIJETÍ V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 – učební obory 

do 1. ročníku 2 

do vyšších ročníků 0 

  

POČET PŘIJETÍ V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 – maturitní obory 

do 1. ročníku 0 

do vyšších ročníků 3 

  

POČET PŘIJETÍ V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 – VOŠ  

do 1. ročníku 3 

do vyšších ročníků nástup po přerušení 0 

  

POČET POVOLENÍ PŘESTUPU V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 – maturitní obory 

do 1. ročníku 5 

do vyšších ročníků 1 

  

POČET POVOLENÍ PŘESTUPU V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 – učební obory 

do 1. ročníku 8 

do vyšších ročníků 0 

 

VÝČET ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY PODLE ZÁKONA Č. 561/2004 SB. VE ZNĚNÍ ZÁKONA 49/2009 
SB., § 165 ODST. 2  

Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
ve znění pozdějších předpisů 

§ 164 odst. 1, písmeno a) 

Správní řízení  

dle Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů 
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Správní řízení – maturitní obory 

Rozhodnutí ředitele Počet Odvol. /žádosti 

Rozhodnutí o přijetí ke studiu do 1. ročníku SŠ (přijímací řízení) – 1. a 3. kolo  93 0 

Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ (přijímací řízení) 54 26 

Rozhodnutí o přijetí ke studiu – na základě odvolání    26 0 

Rozhodnutí o nepovolení přestupu  0 0 

Rozhodnutí o nepovolení přerušení studia SŠ  0 0 

Rozhodnutí o nepovolení změny oboru vzdělání 0 0 

Rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku na SŠ  0 0 

Rozhodnutí o podmínečném vyloučení ze studia na SŠ 2 0 

Rozhodnutí o nepovolení individuálního vzdělávacího plánu SŠ 0 0 

Celkem 173 0 

 
 

Správní řízení – učební obory a nástavbové studium 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

Rozhodnutí o přijetí ke studiu do 1. ročníku SŠ (přijímací řízení) 211 0 

Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ (přijímací řízení) 127 38 

Rozhodnutí o přijetí ke studiu – autoremedura 20 0 

Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku v průběhu školního roku 0 0 

Rozhodnutí o nepovolení přerušení studia SŠ  0 0 

Rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku na SŠ  1 0 

Rozhodnutí o vyloučení ze studia na SŠ  0 0 

Rozhodnutí o nepovolení přestupu SŠ  0 0 

Rozhodnutí o nepovolení individuálního vzdělávacího plánu  0 0 

Rozhodnutí o podmínečném vyloučeni 3 0 

Celkem 362 20 

 
Správní řízení – vyšší odborné vzdělávání 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku VOŠ 16 0 

Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 0 0 

Rozhodnutí o vyloučení studenta 0 0 

Celkem 16 0 

 
 
Ve školním roce 2020/2021 byly poskytnuty informace: 
 

-  u žáků SŠ Tyršova 34 8 

-  u studentů VOŠ  3 

-  u žáků SŠ Husova 6 51 

-  u zaměstnanců SŠ 9 
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E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠVP  

Výsledky vzdělávání – maturitní obory Tyršova 34 

Ročník Počet žáků Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Neklasifikováno Počet žáků 
s oprav. zk. 

 19/20 20/21 19/20 20/21 19/20 20/21 19/20 20/21 19/20 20/21 19/20 20/21 

1. 97 84 9 15 88 68 0 1 0 0 2 0 

2. 61 96 4 12 57 80 0 4 0 0 2 3 

3. 83 64 19 9 60 50 4 5 0 0 3 6 

4. 58 80 4 20 54 53 0 7 0 0 0 6 

Celkem 299 324 36 56 259 251 4 17 0 0 7 15 

Výsledky vzdělávání – učební obory Husova 6 

Ročník Počet žáků Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Neklasifikováno Počet žáků 
s oprav. zk. 

 19/20 20/21 19/20 20/21 19/20 20/21 19/20 20/21 19/20 20/21 19/20 20/21 

1. 115 128 7 15 95 80 7 13 6 20 4 7 

2. 101 95 7 13 83 61 6 8 5 13 4 6 

3. 90 91 6 5 84 59 0 18 0 9 0 0 

Celkem 316 314 20 33 272 200 13 39 11 42 8 13 

Výsledky vzdělávání – nástavbové studium Husova 6 

Ročník Počet žáků 
Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Neklasifikováno 

Počet žáků 
s oprav. zk. 

 19/20 20/21 19/20 20/21 19/20 20/21 19/20 20/21 19/20 20/21 19/20 20/21 

1. 25 24 1 2 21 18 2 0 1 4 2 0 

2. 20 22 0 0 20 17 0 1 0 4 0 0 

Celkem 45 46 1 2 41 35 2 1 1 8 2 0 
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Výsledky závěrečných zkoušek – Husova 6 
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30.6. 30.9. 30.6. 30.9. 30.6. 30.9. 30.6. 30.9. 30.6. 30.9. - 

Výrobce 
potravin 

6 6 0 1 0 5 0 0 0 6 0 0 

Kuchař-číšník 24 20 0 4 0 16 0 0 0 20 0 3 

Prodavač 4 4 0 1 0 3 0 0 0 4 0 0 

Cukrář 18 18 1 2 0 15 1 1 0 17 1 0 

Kadeřník 28 28 0 9 0 19 0 0 0 28 0 0 

Pekař 4 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 

Řezník 7 6 0 2 0 4 0 0 0 6 0 1 

Celkem 91 84 1 20 0 63 1 1 0 83 1 6 

Prosinec 2020    31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. - 

Kuchař - číšník  1 0 1 0 1  

Kadeřník  3 0 3 0 3 0 

Celkem  4 0 4 0 4 0 

Celkem ZZ  89 20 68 1 88  

Vysvětlivky: * nekonal(a), ** ukončil(a) 
 

Výsledky absolutorií VOŠ 
 

 
Počet 

studentů 
2020/2021 

Zkoušku 
konalo 

Prospěli 
s vyznamenáním 

Prospěli 

Neprospěli 
Ukončení 

vzdělávacího 
programu 

bez 
absolutoria 

1 předmět 
více 

předmětů 

Kombinovaná 
forma 
vzdělávání VOŠ 

0 0 0 0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

Denní forma 
vzdělávání VOŠ 

10 
3 RRT 
7 ŘHP 

2 
1 

1 
6 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

 
 

Výsledky vzdělávání denní forma – Vyšší odborná škola   
 

Ročník Počet studentů Prospělo** Neprospělo** 

 19/20 20/21 19/20 20/21 19/20 20/21 

ŘHP       

1. 5 9 5 X 0 X 

2. 8 6 7 X 1 X 

3. 3 7 3 7 0 0 

RRT       

1. 6 4 4 X 2 x 

2. 4 2 4 X 0 1 

3. 3 5 2 3 1 2 

Celkem 29 33* 25 10 4 3 
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ŘHP       vzdělávací program Řízení hotelového provozu 
RRT        vzdělávací program Rozvoj a řízení regionální turistiky 
*   Počet studentů na konci školního roku – nezahrnuje ty, kteří přerušili nebo ukončili vzdělávání během 
     školního roku.            
** Zkouškové období probíhá do 31. 10. 2021. 
X   Zkouškové období na VOŠ trvá do 31. 10. 2021, do 30. 9. 2021 nelze sdělit konkrétní čísla.  
      Za první ročník bude hodnoceno 13 studentů, za druhý ročník 7 studentů * Počet studentů na konci. 
 

Přehled výsledků maturitní zkoušky 2020/2021, viz příloha. 

 

 

F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ  

 
V rámci primární prevence byly ve škole v roce 2020/2021 realizovány následující aktivity. 
• V září 2020 byl školními metodiky prevence vypracován program školní prevence pod názvem 

Preventivní program školy proti rizikovým projevům chování (dále jen PPŠ), který pokrývá všechny 
oblasti primární prevence, důraz je kladen na základní cíle, tj. na prevenci užívání návykových látek, 
kouření a konzumaci alkoholických nápojů a realizaci volnočasových aktivit studentů, zejména 
v oblasti sportu a odborných soutěží. Zvláštní pozornost byla věnována kapitolám Prevence 
šikanování na základě MP MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení 
(č. j. 22 294/2013-1), Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování  
(č. j. 21291/2010-28) a MP MŠMT k prevenci a řešení šikany (č. j. MSMT-21149/2016). Dále byl 
vypracován Krizový plán školy proti rizikovým projevům chování, Školní program proti šikanování 
a Školní strategie prevence. 

• Dne 4. 9. 2020 proběhly u maturitních oborů na Tyršově 34 adaptační dny pro nastupující žáky 
prvního ročníku. Cílem bylo především umožnit žákům, aby se seznámili se svými novými spolužáky 
a třídním učitelem a aby navázali kultivované přátelské vztahy a vytvořili si dobrý kolektiv. Žáci 
prošli souborem různých aktivit a psychoher, včetně rozborů různých problémových situací, 
poučení o šikaně, pravidlech dobrého fungování třídy a emoční inteligenci. Dosavadní zkušenosti 
ukazují, že jde o významnou prevenci šikany a verbální a fyzické agresivity ve vztazích mezi žáky, 
která se na školách všech typů a úrovní občas vyskytne. 

• Počátkem září 2020 proběhly rovněž adaptační dny pro žáky učebních oborů Husova 6 v areálu 
Školního domova mládeže v Opavě se stejnými cíli. 

• V prvním pololetí byl organizován na Tyršově 34 tzv. Srdíčkový den, vybrané peníze byly zaslány  
na rehabilitační pobyty a kompenzační či zdravotnické pomůcky pro děti. 

• V říjnu 2020 proběhla na škole Krajská potravinová sbírka, kterou pracovníci školy podpořili 
sociálně potřebné spoluobčany. 

• V listopadu 2020 na 1. třídní online schůzce byli rodiče žáků prvního ročníku informováni  
o působení školního metodika prevence a o tvorbě a realizaci PPŠ, zejména v oblasti prevence 
šikanování na základě požadavku plynoucího z MP MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky 
škol a školských zařízení (č. j. 22294/2013-1), Metodického doporučení k primární prevenci 
rizikového chování (č. j. 21291/2010-28) a MP MŠMT k prevenci a řešení šikany  
(č. j. MSMT-21149/2016). 

• Během školního roku 2020/2021 byly realizovány průběžné online pohovory žáků na Tyršově 34  
a Husově 6 s externí psycholožkou, při kterých řešili osobní nebo školní problémy. 

• Během školního roku 2020/ 2021 probíhal na Tyršově 34 a Husově 6 sběr víček. Tato akce v závěru 
pomohla  nemocným dětem zaplatit výdaje na jejich léčení. 

• Během školního roku 2020/2021 byly vedeny a průběžně aktualizovány nástěnky s problematikou 
rizikových projevů chování (novinky z oblasti prevence, odkazy na instituce, u kterých je možno 
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hledat pomoc, letáky s tematikou koronavirové krize – kontaktní osoby, telefonní čísla, adresy 
apod.). 

• Během školního roku 2020/2021 metodici prevence rovněž úzce spolupracovali s výchovnými 
poradci v oblasti poradenské a výchovné činnosti, společně postupovali při řešení výchovných  
a studijních problémů žáků a jednání s rodiči a organizací OSPOD, a to i ve vztahu ke koronavirové 
epidemii. 

• V průběhu školního roku se metodici prevence účastnili schůzek a jednání s vedením školy 
(v některých případech také s rodiči) při řešení konkrétních problémů z oblasti prevence, které se 
vyskytly během daného školního roku v jednotlivých třídách, tzv. výchovné komise. 

• Taktéž se účastnili schůzek s třídními učiteli, na kterých informovali o úkolech nebo novinkách 
z oblasti prevence, předávali různé osvětové materiály (letáky) pro studenty a jejich rodiče. 
Dále se metodici prevence dohodli na přípravě tzv. adaptačních dnů pro první ročníky na pracovišti 
Husově 6 a na přípravě adaptačních dnů pro žáky prvního ročníku na Tyršově 34 (stanovení 
základního zaměření a náplně jednotlivých bloků, schůzky s lektorem-psychologem, začlenění do 
organizace školního roku 2021/2022). 

• Oba metodici se podíleli na tvorbě elektronického Výkaznictví on-line (spravuje NUV) pro PPP 
Opava o plnění PPŠ na SŠHS Opava ve školním roce 2020/2021 o stavu a realizaci prevence na škole 
a řešení případných problémů z oblasti rizikových projevů chování. 

• Během nouzového stavu v souvislosti s koronavirovou epidemií byla všem žákům školy 
nabídnuta možnost online konzultací se školní psycholožkou v případě, že by měli psychické 
potíže nastalou situaci zvládnout.  

• Během školního roku 2020/2021 byla rodičům, žákům i pedagogům zaslána řada článků a nabídek 
ke zvýšení informovanosti s tématem možných negativních dopadů koronavirové krize na žáky  
a jejich řešení, včetně toho, kde hledat pomoc: Katalog vzdělávacích akcí E-bezpečí, online seminář 
Kontaktní a bezkontaktní učitel, využití služeb Krizového centra pro děti a rodinu v Ostravě, 
materiály pro pedagogy Semiramis, z. ú., vzdělávací portál Jeden svět na školách, články 
Psychodynamika třídy po návratu dětí do škol a Flaming (dehonestující chování k ostatním  
na internetu). 

• Dne 10. 3. 2021 metodici prevence zpracovali Dotazníkovou anketu k tématu agrese dětí a rodičů 
na školách pro Ministerstvo vnitra a Asociaci bezpečná škola. 

• Dne 10. 6. se metodici prevence zúčastnili schůzky s oblastním metodikem prevence na PPP Opava, 
kde se seznámili s aktuálními problémy a novými informacemi z oblasti prevence, zejména  
ve vztahu ke koronavirové krizi. 

• Dne 23. 6. 2021 se metodik prevence Tyršovy 34 zúčastnil úvodní schůzky s rodiči budoucího 
prvního ročníku maturitních oborů, seznámil je s funkcí školního metodika prevence, základními 
materiály ve vztahu k prevenci a významem adaptačních dnů. 

 

 

G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  

 

Ředitel školy vydává v souladu s § 24 zákona č. 563/2004, Sb. o pedagogických pracovnících 
a na základě změn některých zákonů a dle vyhlášky č. 317/2005, Sb. o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků a kariérním systému pedagogických pracovníků Plán dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků. 

 
Základní podmínky dalšího vzdělávání 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků bude organizováno na základě těchto principů: 

- rovnost příležitostí a zákaz diskriminace 
- studijní zájmy pedagogických pracovníků 
- skutečné potřeby školy 
- rozpočet školy 
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DVPP bylo významně narušeno epidemiologickými opatřeními a uzavřením škol, proto škola 
zaznamenala pokles zapojených pedagogů. Pokud probíhala, uskutečňovala se distanční formou. 
 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků  Organizátor 
Počet 

zúčastněných 

Stížnosti šetřené českou školní inspekcí Společně k bezpečí, z. s. 1 

Distanční výuka v Microsoft Teams, on-line MICROSOFT 4 

Zadání v Teams a kvízy Forms SŠHS a VOŠ Opava, Mgr. Pláničková 25 

Školení BOZP SŠHS a VOŠ Opava 3 

Třídním učitelem v postcovidové době, on-
line 

PhDr. Helena Vrbková 17 

Novela „maturitní vyhlášky“ a „ředitelský 
diář“ 

Monika Puškinová, s.r.o. 1 

Management, skupinová konzultace on-line Národní pedagogický institut ČR 1 

Konzultace pro příjemce k výzvě Šablony II – 
SŠ, VOŠ, DM a I – hromadná, on-line 

Národní pedagogický institut ČR 1 

NPI - porada škol - řešení připomínek 
k písemné a praktické zkoušce oboru Kuchař-
číšník 

Národní pedagogický institut ČR 1 

Oblastní workshop MAT Formativní 
hodnocení v praxi, on-line 

Národní pedagogický institut ČR 1 

Zadavatel MZ CERMAT 1 

Zadavatel MZ pro žáky s PUP CERMAT 1 

On-line seminář pro PZKM CISKOM 2 

Průvodce začínajícího spisovatele, on-line Renenkuda.cz 1 

Základy tvůrčího psaní, videokurz on-line Renenkuda.cz 1 

3 měsíce inspirace, videokurz on-line Renenkuda.cz 1 

Vědomostní kvíz pro pedagogy, on-line Kraje pro bezpečný internet 1 

Příprava jídel do krabiček, workshop on-line MSK Ostrava 1 

Snídaně napříč světem, gastroworkshop on-
line 

MSK Ostrava 4 

Degustační menu MSK Ostrava 1 

Italská kuchyně MSK Ostrava 1 

Bezpečnostní politika ICT, e-learning MSK Ostrava 1 

Návrh modelu MSK, on-line MSK Ostrava 1 

Kompetence K 4.0, on-line Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 2 

Účetní ve výuce na středních školách, on-line Vzdělávací a kulturní středisko Štohl, s.r.o. 2 

Daňová evidence, on-line Vzdělávací a kulturní středisko Štohl, s.r.o. 1 

Účetní a daňové aktuality, on-line Vzdělávací a kulturní středisko Štohl, s.r.o. 2 
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Jak psát všemi deseti, webinář on-line KVIC Nový Jičín 1 

Jak aktivovat žáky na distanční výuce, on-line KVIC Nový Jičín 1 

Komunikace s rodiči, školení on-line Vzdělávací agentura Mgr. Jitka Blechová 20 

Práce učitele s nestandardním typem žáků Vzdělávací agentura Mgr. Jitka Blechová 1 

Dny prevence, seminář on-line PREVALIS 1 

Dekorace květin z jedlého papíru Martina Šille 2 

YES, I DO – Leaders  Open Agency, s. r. o. 1 

YES, I DO – Teachers – výuka AGJ  Open Agency, s. r. o. 2 

Critical Thinking and Media Literacy in the 
English Language 

U. S. Department of State 1 

Teaching Life Competenices at High School Cambridge UP 1 

Maturitní vyhláška  Koss – CERMAT 3 

Národní srovnávací zkoušky  SCIO 1 

Návrh projektu na spolupráci – přeshraniční 
projekty  

KÚ Ostrava 1 

Novinky v MS Teams  Aka.ms./Teams  1 

Stammtisch SU Opava 1 

Úzkostné a depresivní poruchy u dětí a 
mladistvých 

KÚ Ostrava 1 

Výuka NJ online hravě Hueber-Verlag  1 

Geocoaching Olchavova. Cz 1 

Profesní portfolio pedagoga ve vzdělávání – 
AGJ 

Jazyková škola Hello, Opava 3 

Zapojení odborníka z praxe – enogastronomie SŠHS a VOŠ, Opava 1 

Zapojení odborníka z praxe – cizí kuchyně SŠHS a VOŠ, Opava 1 

Školení audio video systému  SŠHS a VOŠ, Opava 4 

Španělský jazyk pro učitele online Jazyková škola Hello, Opava 1 

Dílna čtení a rozvoj čtenářské gramotnosti  KVIC Ostrava 1 

Administrace Office 365 Microsoft 1 

ALEF Security Talk 2020 ALEF, Brno 1 

Microsoft Intune Microsoft 1 

Novinky v daních 2021 Odborconsult 2 

Office 365 – dotazy, novinky, tipy MŠMT - SYPO 1 

Office 365 – webinář pro ICT  MŠMT – SYPO 1 

Přístupnost webu KÚ Ostrava 1 

Rodiče v online výce  MŠMT - SYPO 1 

Nástroje pro online výuku v Office 365 webinář 1 
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Martin Řezníček: Rozpojené státy webinář 1 

Teams Q&A 2021 webinář 1 

Dopady lockdownu na české školství webinář 1 

Distančně snadno a bez problémů v 
jazykovém vzdělávání 

webinář 
1 

Hry a interaktivní metody na hodinách cizích 
jazyků 

webinář 
1 

Digitální technologie ve výuce cizích jazyků webinář 1 

Od Trumpa k Bidenovi: Kam kráčíš, Ameriko?  webinář 1 

Školení ŠMK  CERMAT 1 

Školení předsedů maturitních komisí  NPI Ostrava 3 

Učíme UCE online  Svaz účetních ČR 2 

Pět pastí mozku NPI Webinář 1 

Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a 
turismu 

Odborná konference Jihlava 1 

Dopady pandemie na CR v regionech SLU Opava webinář  1 

Činnost SŠ a VOŠ v podmínkách aktuální 
právní úpravy 

Monika Puškinová, s.r.o. 5 

Školení pedagogických pracovníků – MS 
TEAMS 

SŠHS a VOŠ, Opava 35 

 

 

 

H. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 
1. Spolupráce s institucemi 
 
Škola připravuje žáky a studenty pro budoucí povolání v zařízeních hotelů, restaurací, cestovních 
kanceláří a agentur, obchodních řetězců, v masových kombinátech, výrobnách pečiva, cukrovinek  
a zákusků.  Odborný výcvik žáků učebních oborů a učební praxe oboru Hotelnictví probíhá ve vlastních 
a cizích střediscích praktického vyučování pod vedením zkušených odborníků z praxe. 
Škola úzce spolupracuje s Magistrátem města Opavy, se zřizovatelem KÚ MSK, dalšími školskými 
zařízeními, zejména pak PPP Opava, a v neposlední řadě i s gastronomicky zaměřenými školami v kraji. 
Cizí střediska praktického vyučování (dále cizí SPV)   
Jsou zřizována u podnikatelských subjektů, které vyhovují podmínkám daných smlouvou o obsahu  
a rozsahu odborného výcviku a podmínkách pro jeho konání. Škola uzavřela smlouvy s těmito partnery: 
 
a) obor Pekař: 
- Slezská pekárna, Opava; 
- hypermarket GLOBUS, Opava; 
- Knappe s. r. o., Opava. 
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b) obor Cukrář:  
- hypermarket GLOBUS, Opava;  
- KAMAHAJ s. r. o., Hradec nad Moravicí. 
 
c) obor Řezník:  
- Bivoj, Opava; 
- Jatka – Kurka, Otice; 
- MK Klemens, Dolní Benešov; 
- Řeznictví Tichý, Háj ve Slezsku. 
 
d) obor Prodavač:   
- hypermarket GLOBUS, Opava. 
 
e) obor Kuchař-číšník:  
- Restaurace U Tří kohoutů, Opava; 
- Restaurace Split, Opava; 
- Restaurace Ostravarna U Zlatého kříže, Opava; 
- Jídelna U Babičky, Opava; 
- Restaurace Nová sladovna, Opava. 
 
f) obor Kadeřník: 
- Champions Barber Shop, Ostrava. 
 
g) obor Výrobce potravin:  
- Škola má zřízeno v prostorách společnosti  Mondeléz CR Biscuit Production s. r. o. stálé SPV oboru 

Výrobce potravin. Společnost umožňuje, aby v prostorách výroby probíhal odborný výcvik žáků 
uvedených oborů. Na základě darovací smlouvy podporuje dárce, který působí v oblasti výroby 
trvanlivého pečiva, rozvoj vzdělávání mladých lidí v této oblasti. Odborný výcvik uvedeného oboru 
probíhá také ve školním objektu Schinzelův dům. 

 
 
Cizí střediska učební praxe oboru Hotelnictví  
 
Tato střediska jsou zřizována u podnikatelských subjektů, které vyhovují podmínkám daným smlouvou 
o obsahu a rozsahu učební praxe a podmínkách pro její konání. Škola uzavřela smlouvy s těmito 
partnery: 
 
- Hotel Imperial Ostrava; 
- Quality Hotel Ostrava City; 
- Iberia Hotel, Opava; 
- Hotel Kramer Opava; 
- Restaurace Cavallo, Opava; 
- Restaurace U Tiskárny, Opava; 
- Café bar Picollo, Opava; 
- Bažantnice Albertovec. 
 
Škola dlouhodobě spolupracuje s mnoha institucemi v Opavě (Magistrát města Opavy, Slezská 
univerzita v Opavě, Slezské divadlo v Opavě, Slezská nemocnice, Finanční úřad Opava, ČSOB Opava, KB 
Opava, Raiffeisenbank Opava, Hasičská záchranná služba Opava, Policie ČR Opava, Český červený kříž 
Opava apod.) nejen při zajišťování cateringových akcí, ale i při zadávání témat absolventských prací pro 
studenty VOŠ, při zpracování oponentských posudků těchto prací, které vyžadují osobní účast 
oponentů z těchto zařízení při obhajobách absolventských prací. 
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2. Soutěže  
 

Škola pořádá v běžné výuce pro své žáky řadu vědomostních, odborných a sportovních soutěží a žáci 
školy se rovněž účastní řady soutěží, bohužel ve školním roce 2020/2021 byla celá řada soutěží zrušena 
nebo odložena v důsledku uzavření škol. 
 

a) Soutěže pořádané školou a okresní soutěže 

Odborné soutěže Vědomostní soutěže Sportovní soutěže 

Pečení vánočních perníčků ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ  

3. ROČNÍKŮ TITAN – online 

MEZITŘÍDNÍ TURNAJ 

V BRÄNBALU A PETAGU 

Pečení velikonočních beránků 
OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY 

V ANGLICKÉM JAZYCE – 1. MÍSTO 
 

 

b) Krajské, národní a mezinárodní soutěže 

Odborné soutěže Vědomostní soutěže Sportovní soutěže 

OBOR HOTELNICTVÍ Maturitní obory 
OBORY HOTELNICTVÍ A CESTOVNÍ 

RUCH 

 
SOUTĚŽ MSK – BEZPEČNOST     
NA INTERNETU, 2. a 4. místo 

 

 
JA AT&AT WORKSHOP 

SOFTSKILLS – online 
 

 

 

Soutěže – přehled počtu umístěných žáků na prvních 3 místech 

Krajské soutěže, regionální soutěže 

Název 1. místo 2. místo 3. místo 

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM JAZYCE   1 

Národní soutěže 

Název 1. místo 2. místo 3. místo 

JA NN SOCIAL INNOVATION CAMP – Největší přínos společnosti 1   

 

3. Odborné exkurze a zájezdy 

Žáci oboru Kuchař – číšník, Hotelnictví a studenti oboru Řízení hotelového provozu navštívili v rámci 
odborných exkurzí během školního roku 2020/21 tyto hotely: 
- Ostrava - Hotel Jan Mária, Quality Hotel Ostrava City; 
- Praha - Hotel U Zlaté Studně, Art Deco Imperial, Cosmopolitan, hotel Four Seasons, Hilton; 
- Opava - Hotel Iberia, Hotel Katherein, Hotel Kramer, Hotel Buly; 
- Opava - exkurze minipivovar Nová Sladovna Opava. 
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Žáci oboru Hotelnictví, Cestovní ruch a studenti vzdělávacího programu Rozvoj a řízení regionální 
turistiky (RRT) a Řízení hotelového provozu (ŘHP) se v rámci výuky odborné a učební praxe pravidelně 
účastní řady zájezdů. Ve školním roce 2020/2021 proběhly pouze tyto průvodcovské zájezdy: 
- 1denní - údolím Moravice - třída 1. A; 
- 1denní - Olomouc – třída 2. A; 
- 1denní - Praha – třída 3. A; 
- 2denní - Beskydy – třída 1. A; 
- 2denní - Brno, Kroměříž; 
- 1denní - „Za poznáním hanácké metropole“ – VOŠ 1. ročník. 
 

a. Potravinářské firmy 
Pekárna a cukrárna Globus k. s., Opava. 
 

b. Ostatní podniky a organizace 
Domov seniorů Bílá Opava – darování vánoční hvězdy a vánočních přáníček. 

 
4. Odborné vzdělávání a kurzy pro žáky 
 
Žáci střední školy stejně jako studenti VOŠ mají možnost rozšířit si vzdělání účastí na celé řadě 
odborných kurzů a seminářů, které škola pořádá. 
 

a. Odborné kurzy a semináře 
- seminář o čajích a jejich přípravě (online) - pro 1. a 2. ročníky  - předseda sekce CBA Teatender 

Jiří Boháč; 
- motivační barmanský seminář (online) – barmani Zlín; 
- workshop JA AT&AT Worskshop softskills (online); 
- workshop Motivace s mentorem JA Brigitte Lintner; 
- kadeřnické školení; 
- zapojení odborníka z praxe, obor Kuchař-číšník – projekt EU. 

 
b. Sportovní kurzy 

Sportovní den – žáci poznávali odloučená pracoviště školy (pěší chůze a plnění připravených 
úkolů), sportovní aktivity na jiných místech Opavy a Hradce nad Moravicí. 

c. Ostatní podniky a akce 
adaptační dny pro žáky 1. ročníků učebních oborů a nástavbového studia; 
školení BOZP a hygieny na pracovišti, Schinzelův dům (Mondeléz, pekárna Globus, Slezská 
pekárna, Knappe s. r. o.); 
příprava jídel v přírodě; 
doučování žáků školy ohrožených školním neúspěchem v rámci projektu „Škola2+++“; 
Aktivní partnerství se zahraniční školou - Online Youth Workshop - Ulsan College. 
 

5. Zahraniční praxe 

 
Vzhledem ke špatné epidemiologické situaci v Evropě byly zahraniční praxe maturitních oborů 
Cestovní ruch a Hotelnictví ve školním roce 2020/2021 zrušeny. 
Zahraniční praxe VOŠ s ohledem na krizová opatření neprobíhaly, včetně informativních schůzek  

 
6. Zajištění společenských akcí a prezentace školy 

 
a. Společenské akce 

- akce pro stavební společnost Ing. Pekárka – Vesna; 
- garden party – raut – zámek Neplachovice; 
- Krajský úřad MSK – slavnostní ocenění učitelů, raut Ostrava. 
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b. Prezentace školy  
Dny otevřených dveří školy – on-line prezentace všech maturitních a učebních oborů a oboru 
Podnikání; 
On-line VELETRH ŠKOL MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE; 
Burza škol Opava – on-line prezentace školy; 
Informační schůzky s rodiči 1. ročníků; 
Burza škol Bruntál – prezentace učebních oborů pro 9. ročníky ZŠ, on-line;  
pečení velikonočních beránků; 
prezentace školy pro žáky a zákonné zástupce na třídních schůzkách ZŠ okresu Opava,  
a vybraných škol okresu Nový Jičín, Bruntále a Ostrava. 

 
 

c. Charitativní akce 
Fond Sidus – veřejná sbírka na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické kliniky 
UK 2. LF v Praze-Motole, Dětské kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům, 
obor Podnikání vybral 3 000,- Kč; 
žáci 1. ročníku oboru Cukrář a Prodavač darovali peněžní prostředky ZOO Ostrava a symbolicky 
adoptovali druh slona indického a kočkodana Dianina; 
žáci učebních a maturitních oborů celoročně sbírají plastová víčka, která jsou věnována malým 
pacientům k podpoře jejich nákladné léčby; 
tradiční akce Srdíčkový den - podílejí se na ní žáci 2. a 3. ročníků maturitních oborů, kteří 
prodejem drobných dárkových předmětů přispívají nemocným dětem v rámci České republiky, 
za loňský školní rok sbírky Srdíčkového dne vynesly celkem 5 000,- Kč; 
účast žáků a zaměstnanců školy v krajské Potravinové sbírce konané u příležitosti Mezinárodního 
dne za vymýcení chudoby vynesla 185 kg potravin v hodnotě 9 000,- Kč; 
žáci učebních a maturitních oborů celoročně sbírají plastová víčka, která jsou věnována malým 
pacientům k podpoře jejich nákladné léčby. 

 
 

7. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta – EVVO  
 
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v naší škole vychází z metodického pokynu, který vyplývá 
ze zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí. Původní metodický pokyn MŠMT  
k EVVO, č. j. 32 338/2000-22 platný od roku 2001 byl novelizován a nyní poskytuje konkrétní návod, 
jakým způsobem realizovat EVVO ve škole. Dále vycházíme z dokumentu z roku 2004 - Strategie 
udržitelného rozvoje České republiky.  
Ve školním vzdělávacím plánu všech učebních oborů se EVVO realizuje především v předmětu 
biologické a ekologické vzdělávání, který je zařazen do všech 1. ročníků učebních oborů, dále  
do předmětů základy přírodních věd (1. ročník) a nauka o výživě (2. ročník) – maturitní obory. V rámci 
výuky žáci získávají nové znalosti, dovednosti a návyky ve vztahu k životnímu prostředí, k zákonitostem 
biosféry, problémům životního prostředí z globálního i lokálního hlediska, stejně jako hledání možností 
dosažení trvale udržitelného rozvoje.  
Cílem našeho výchovného působení je učinit výchovu k udržitelnému rozvoji přirozenou součástí života 
školy, a to nejen na úrovni teoretické, ale i praktické, a pozitivně tak ovlivnit životní postoj žáků, 
pedagogů i široké veřejnosti, vychovávat k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí, k životu. 
Proto jsou ekologické aspekty promítány do všech vyučovacích předmětů ve všech oborech jak 
v teoretické výuce, tak i na pracovištích praktické výuky.  
S žáky by se dalo pracovat určitě více, ale bohužel v maturitních oborech není prostor pro výuku 
samostatného předmětu věnovanému ekologii. 
Škola je zapojena do školního recyklačního programu „Recyklohraní“, pořádaného pod záštitou MŠMT. 
V rámci tohoto programu škola vychovává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožňuje jim  
i zaměstnancům odevzdávat vysloužilé baterie, drobná elektrozařízení a staré tonery do speciálních 
nádob umístěných v prostorách školy, které se podle potřeby nechávají odvážet specializovanými 
firmami. 
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Bývalo zvykem, že za odvezené nádoby s určeným materiálem byly získávány body, které bylo možné 
vyměnit za drobné „odměny“ - letáky, reklamní materiály na třídění odpadu, úsporu energie  
a podobně. V tomto roce se však odměňování zrušilo kvůli omezeným dotacím, mnohé školy 
z programu vystoupily, my jsme se ale rozhodli v této aktivitě setrvat. 
V programu EVVO pro tento školní rok byla stanovena stejná témata jako v předchozích létech,  
tzn. odpady a jejich tříděn, úspora energie, úprava okolí školy a boj s kouřením. 
 
1) Odpady  
- třídění odpadu ve třídách a na chodbách - plast a papír; 
- zaměstnanci a žáci třídí odpad do příslušných kontejnerů - papír a plast; 
- úspora papíru - netisknout nepotřebné dokumenty, snaha o oboustranný tisk; 
- sběr baterií; 
- sběr drobného elektrozařízení; 
- sběr k recyklaci tonerů a cartridgí; 
- sběr plastových víček. 

 
2) Energie  
- učebny i ostatní prostory školy jsou vybaveny úspornými zářivkami; 
- výměna oken a nová ventilace v tělocvičně Husova 6; 
- dohled odpovědných zaměstnanců na funkci ventilů u radiátorů a jejich odvzdušnění; 
- správné používání žaluzií a větrání učeben; 
- modernizace učeben a jejich vybavení úspornější didaktickou technikou. 

 
3) Úprava okolí školy a školní zahrady  
- probíhá soustavná údržba školního dvora a zahrady k relaxaci žáků a personálu školy. 

 
4) Boj proti kouření 
- protikuřácká kampaň na několika nástěnkách v prostorách školy; 
- důsledný pedagogický dozor ve všech prostorách školy včetně školního dvora; 
- diskuze s žáky na téma kouření; 
- omezování kouření žáků na školních akcích (exkurze, kurzy apod.). 

 
5) Aktivity s ekologickou tematikou  
- informace o ekologických aktivitách zveřejňujeme na nástěnce; 
- Den Země, Světový den výživy, Světový den zdraví, apod. byl připomínán a využit ve vyučování 

v rámci předmětů – BIE, NAV,  ZPV, ZSV. 
 
6) Další aktivity  
- spolupráce s institucemi organizujícími environmentální výchovu; 
- spolupráce s partnerskými organizacemi Asekol, Ekolamp, Ekobat, apod.; 
- koordinace environmentální výchovy na škole; 
- kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, pedagogů a ostatních pracovníků školy, spojená  

s dodržováním zásad bezpečnosti a hygieny práce při všech akcích pořádaných školou;    
- pravidelná kontrola úklidu školy a jeho okolí; 
- podpora ekologicky šetrných výrobků a technologií. 
 
Snažili jsme se zařazovat do výuky materiály získané na různých akcích EVVO, převážně jsou to DVD 
s tématikou třídění odpadu a ochrany životního prostředí. 
 

Vzhledem k epidemiologické situaci, která nastala v loňském školním roce, se nekonaly každoročně 
pořádané akce v rámci EVVO. 
Podařilo se nám pouze v září vyvézt kontejner s vytříděným drobným elektrozařízením. 
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8. Činnost výchovných poradců  
Výchozím dokumentem práce výchovného poradce je školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Podle školského zákona, odst. 1 písmeno f) 
a odst. 2 § 21, mají žáci a jejich zákonní zástupci právo na poradenskou pomoc školy nejen v oblasti 
vzdělávání, ale i v oblasti prevence nežádoucího chování. Od 1. 9. 2016 se výrazně změnil přístup  
ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a k 1. 10 2020 došlo k účinnosti nových změn 
ve školském zákoně. 
 

Činnost výchovných poradců (dále jen VP) při střední škole je rozdělena mezi VP maturitních  
(Tyršova 34), učňovských oborů a nástavbového studia (Husova 6). Za finančního přispění zřizovatele 
pracuje na částečný úvazek školní psycholog (Mgr. Anna Rotreklová), který společně s VP a metodiky 
prevence tvoří základ poradenského pracoviště ve škole. Vzájemná spolupráce probíhala mezi VP, 
třídními učiteli a učiteli odborného výcviku. 
 
Vzhledem k pandemické situaci v České republice a k vyhlášením opatření vlády ČR a MŠMT ve školním 
roce 2020/2021 probíhala práce výchovných poradců a školního pedagogického pracoviště částečně 
distančně a omezeně prezenční formou. 
 
Obsah poradenských služeb, které výchovný poradce poskytuje, tvoří především tyto činnosti: 
- vytváření vhodných podmínek pro rozvoj osobnosti žáků v průběhu vzdělávání; 
- prevence a řešení výukových a výchovných obtíží, jevů rizikového chování a dalších problémů 

souvisejících se vzděláním a s motivací k překonání problémových situací; 
- vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů integrace žáků se specifickými poruchami 

vzdělávání a se zdravotním postižením; 
- poradenské služby v oblasti volby vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění; 
- vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky etnických 

skupin nebo národnostních menšin - žáci s odlišným mateřským jazykem; 
- vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky nadané a mimořádně nadané. 
 
 
Poradenské služby na naší škole jsou zaměřené na:  
- prevenci školní neúspěšnosti; 
- primární prevenci rizikového chování; 
- kariérové poradenství; 
- odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně 

žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním;  
- průběžnou a dlouhodobou péči o žáky ohrožené školním neúspěchem a předčasným odchodem  

ze školy a vytváření předpokladů pro jeho snižování; 
- metodickou podporu učitelům při aplikaci speciálně pedagogických poznatků a dovedností  

do vzdělávací činnosti školy. 
 
Mezi standardní činnosti výchovného poradce patří činnosti poradenské, metodické a informační, 
zúčastňuje se dalšího vzdělávání, seminářů a webinářů souvisejících s jeho prací. 

 
Okruhy působení VP: 
 
a) Ve vztahu k žákům 
- průběžné doplňování evidence žáků s SPU a VPU - péče o žáky s SPU; 
- odesílání žáků na vyšetření do PPP + agenda; 
- konzultační hodiny pro žáky a rodiče;   
- individuální pohovory se žáky dle jejich požadavků;  
- vypracování požadavků intervence pro potřebné žáky a seznámení žáků s poskytováním této 

podpory; 
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- vypracování IVP ve spolupráci s třídním učitelem a vyučujícími pro potřebné žáky a seznámení žáků 
s poskytnutím IVP; 

- tvorba dotazníkového průzkumu o způsobu přípravy na výuku pro žáky 1. ročníku; 
- online dotazníkové šetření „Distanční výuka“; 
- dotazníky studijně profesní orientace a jejich vyhodnocení; 
- práce s žáky s odlišným mateřským jazykem a žáky mimořádně nadanými; 
- kariérní poradenství - poskytování informací o možnostech studia na VŠ a VOŠ,  distanční  

a prezenční individuální i skupinové konzultace, aktualizovaná nabídka na nástěnkách, webových 
stránkách; distribuce časopisů a tiskovin vzdělávacích institucí a VŠ – Kam po maturitě, Jak na VŠ…; 

- online veletrhy vzdělávání v Brně GAUDEAMUS, online veletrh  VŠ Studuj to pro zájemce o studium 
na VŠ v ČR i zahraničí; 

- SCIO online workshopy k národním srovnávacím zkouškám pro zájemce o studium na VŠ v ČR; 
- SOKRATES, Institut vzdělávání - přednáška Jak na VŠ; 
- online Dny otevřených dveří vysokých škol; 
- University College Birmingham - online informativní setkání - změna podmínek studia po Brexitu; 
- nové možnosti studovat UCB v Irsku a Dubaji. 
 
b) Ve vztahu k učitelům 
- přenos informací z různých institucí a ze školení; 
- poskytování informací o umístění našich absolventů; 
- vypracování a poskytování dotazníků pro práci třídních učitelů se třídou; 
- informace o úpravách ŠZ vzhledem k žákům s SPU; 
- konzultace s třídními učiteli a s učiteli odborného výcviku o problémových žácích, žáky s IVP a ISP, 

žáky s OMJ; metodická a informační podpora; 
- pomoc při řešení přestupků a výchovných problémů; 
- osobní pohovory s problémovými žáky a jejich zákonnými zástupci; 
- zabezpečení vyšetření žáků po dohodě se zákonnými zástupci v PPP; 
- účast na aktivu třídních učitelů a spolupráce s vedoucí aktivu TU. 

 
c) Ve vztahu k veřejnosti a jiným školám  
- prezentace školy v rámci dnů otevřených dveří, třídních schůzek a výuky předmětu Člověk a svět 

práce na ZŠ; 
- vzhledem k pandemické situaci v České republice a k vyhlášením opatření vlády ČR online Dny 

otevřených dveří, online Burza škol, Veletrh středních škol MSK; 
- KVIC - prezentace studijních programů na SŠ; 
- individuální pohovory s rodiči a žáky, kteří mají zájem o studium na naší škole; 
- navázání užší spolupráce se ZŠ Edvarda Beneše v Opavě, odkud přicházejí žáci s odlišným 

mateřským jazykem, NO META; 
- příspěvky na webové stránky školy. 
 
d) Spolupráce s jinými institucemi, sociálními partnery a subjekty 
- spolupráce s ÚP v Opavě; aktualizace informací Atlasu školství; 
- spolupráce s ČSOB a workshopy pro žáky „Finanční gramotnost“; 
- spolupráce se společností SCIO - přednášky o NSZ pro zájemce o studium VŠ; 
- spolupráce s konzultanty University College Birmingham; 
- prezentace (online) VŠ pro žáky 4. ročníků; 
- OSPOD Opava - společné řešení problémů dle potřeby; 
- charitativní pomoc - nadace Rozum a cit, Život dětem, krajská sbírka potravin; 
- spolupráce a konzultace s PPP a SPC Opava, Ostrava, Nový Jičín a Bruntál; 
- spolupráce a konzultace s Dětskými domovy Melč, Opava, Radkov; 
- Spolupráce a konzultace se SVP; 
- spolupráce s policií ČR - pravidelně, celoročně. 
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e) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) 
- pomoc žákům při řešení různých problémů /učebních, osobních/; 
- spolupráce e zákonnými zástupci; 
- evidence žáků s VPU, SPU; 
- v případě potřeby zajištění sociometrických šetření v problémových třídách; 
- zajistit konzultace žáků i rodičů (v případě potřeby) se školním psychologem – práce Školního 

poradenského pracoviště; 
- testování žáků čtvrtých ročníků – testy studijně profesní orientace a jejich individuální vyhodnocení,    
- pravidelné schůzky a konzultace se školní psycholožkou; 
- konzultační hodiny pro žáky a rodiče. 

 
Domov mládeže  
 

Celkem ubytováno na DM Alšova: 110 žáků – z toho: 
88 dívek 

22 chlapců 

 
Domov mládeže poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování 
a výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a vyšších 
odborných škol a zajišťuje těmto žákům a studentům školní stravování. DM poskytuje školské služby 
ubytování pro žáky vlastní školy i ostatních středních škol a pro studenty vyšších odborných škol 
v Opavě. 
Přijatí studenti v DM Alšova 24-28 byli rozděleni do čtyř výchovných skupin, které vedli  
4 výchovní pracovníci a 1 vedoucí vychovatel. Čtyři výchovní pracovníci pracovali na celý úvazek,  
tj. 30 hodin přímé výchovné činnosti týdně, vedoucí vychovatel 20 hodin přímé výchovné činnosti 
týdně. Vychovatelé spolupracovali s třídními učiteli, výchovným poradcem, školním metodikem 
prevence  
a rodiči ubytovaných žáků. Sledovali také studijní výsledky žáků, individuálním přístupem je motivovali  
ke vzdělávání a vytvářeli podmínky k přípravě na vyučování. Pedagogičtí pracovníci domova mládeže 
podporovali a motivovali ubytované žáky a studenty ke společenským, kulturním a sportovním 
aktivitám a formou nabídky probouzeli zájem o okolí, sociální kontakty, komunikaci apod. Průběh 
celého školního roku se v pracovní činnosti výchovného kolektivu vyznačoval každodenní péčí  
o svěřené žáky. Výchova byla směřována v souladu s vypracovaným ŠVP DM k tvorbě občanských 
postojů, mravním a estetickým hodnotám, ke kolektivnímu soužití, ke vzájemné úctě, respektování 
osobnosti a k pozitivnímu vztahu k práci. Důraz byl kladen zejména na každodenní přípravu 
na vyučování. Žáci byli vedeni k racionálnímu využívání volného času zejména sportovní činností (v DM 
je hřiště, kde mají žáci možnost hrát volejbal, basketbal, tenis, nohejbal a jiné sportovní hry). Dále měli 
žáci možnost si zahrát stolní tenis, stolní fotbálek, navštěvovat posilovnu, infrasaunu a zapojit se  
do různorodé zájmové činnosti. 
Kapacita DM Alšova byla ve školním roce 2020/2021 plně využita také díky ubytování žáků jiných 
středních škol v Opavě. 
 
Aktivity pro ubytované žáky v DM Alšova 24-28: 
- pořádání turnajů v nohejbalu, basketbalu a volejbalu; 
- plavání v krytém bazénu; 
- turnaj ve stolním tenisu, stolním fotbálku, šipkách, ve hře „Člověče, nezlob se“ a v piškvorkách; 
- vycházky do okolí Opavy se zaměřením na historii města a jeho okolí, na krásy přírody, ekologii 

a péči o životní prostředí; 
- cvičení kalanetiky. 
 
Akce konané v klubovně DM: 
- poslech populární a vážné hudby; 
- soutěž „Ukaž, co umíš“; 
- posezení s vyhodnocením nejlepších ubytovaných studentů; 
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- šachový turnaj. 
 
Ostatní akce: 
- pletení, vyšívání, háčkování, batikování; 
- výroba velikonočních ozdob; 
- návštěva Slezského muzea; 
- návštěva Památníku Petra Bezruče; 
- návštěva Domu umění. 
 
V průběhu školního roku 2020/2021 byl provoz domova mládeže vlivem epidemických opatření 
spojených s šířením Covid 19 značně omezen. Tato omezení přímo souvisela rovněž s nabídkou 
konaných akcí. 
 
Žákovská rada Domova mládeže:  
 
vychovatelé Jakšová Anna 
  Schvanová Hana  
žáci  Andrlík Matěj 
                            Adamová Alžběta 

Absolonová Petra 
  Faluši Eliška 
  Gomolová Tereza 
                             Špunarová Daniela 
                             Galíková Sabina 
                                                                       
Žákovská rada se sešla k jednání vlivem epidemických opatření pouze jednou. 
 
 
Členové rady zhodnotili společné akce konané v DM a byli seznámeni s plánovanými investicemi, 
nákupy a rekonstrukcemi v DM. Členové se vyjádřili ke kvalitě ubytování, ke konaným společenským 
akcím  a k celkovému klimatu v DM. Schůzky žákovské rady se jeví jako plodné zejména s ohledem  
na podněty a připomínky ubytovaných. 

 
Špunarová Daniela 
Galíková Sabina 

                                                                       
Žákovská rada se sešla k jednání dvakrát. 
 
Členové rady zhodnotili společné akce konané v DM a byli seznámeni s plánovanými investicemi, 
nákupy a rekonstrukcemi v DM. Členové se vyjádřili ke kvalitě ubytování, ke konaným společenským 
akcím  a k celkovému klimatu v DM. Schůzky žákovské rady se jeví jako plodné zejména s ohledem  
na podněty a připomínky ubytovaných. 
 
ŠKOLNÍ JÍDELNA DM ALŠOVA 24-28 

 
Školní jídelna poskytuje stravování a výdej stravy na DM Alšova a školní výdejně restaurace Vesna.  
Ve školní jídelně bylo poskytováno stravování: 
- celodenní pro ubytované žáky v DM; 
- celodenní pro ubytované žáky Obchodní akademie; 
- obědy pro dojíždějící a místní žáky naší školy; 
- obědy pro zaměstnance a bývalé zaměstnance školy 
- obědy pro cizí strávníky v rámci doplňkové činnosti. 
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Průměrná spotřeba potravin je vypočtena ze základního sortimentu potravin tak, aby bylo zajištěno 
dosažení příslušných výživových norem a byl plněn spotřební koš.  Spotřeba potravin odpovídá 
měsíčnímu průměru s přípustnou tolerancí + - 25 % s výjimkou tuků a cukrů, kde množství volných tuků 
a volného cukru představuje horní hranici, kterou lze snížit. Množství zeleniny, ovoce a luštěnin lze 
zvýšit nad horní hranici tolerance. Součástí jídel je vždy slazený i neslazený nápoj. 
 
Ve školním roce 2020/21 bylo připraveno ve školní jídelně celkem porcí jídel: 
 

Celodenní strava DM SŠHS a VOŠ a OA 

snídaně  4 535 

přesnídávka            4 535 

oběd 4 677 

svačina 2 673 

večeře 4 183 

2. večeře 2 166 

Studenti SŠHS a VOŠ a OA odebrali ve školním roce celkem obědů  4 349 

Pro zaměstnance školy bylo připraveno celkem obědů  14 256 

Bývalí zaměstnanci školy odebrali celkem obědů  5 557 

V rámci doplňkové činnosti bylo připraveno celkem obědů   6 182 

Celkem bylo připraveno porcí jídel  53 113 

 
Stravovací komise pracovala v tomto složení: 
 
Předsedkyně   Schvanová Hana 
vedoucí ŠJ   Mgr. Urbišová Marcela 
vedoucí kuchařka Burečková Radka 
studenti  Adamová Alžběta    
   Faluši Eliška 
   Gomolová Tereza 
   Špunarová Daniela 
   Galíková Sabina 
   Lukáš Batla 
   Ondřej Iljaševič 
    
Tato komise se sešla během školního roku k jednání jedenkrát a to 23. 9. 2020. Žáci byli seznámeni 
s novou organizací školní jídelny a probíraly se především nová epidemiologická opatření a jejich 
dodržování. Členové komise se vyjadřovali k nabízeným jednotlivým chodům. Vedoucí školní jídelny 
osvětlila dodržování spotřebního koše. 
 
Strávníkům byl nabízen výběr ze dvou  jídel: 
 
Jídelníček číslo I.    
Obsahuje masitá jídla nebo jídla luštěninová s doplňkem masa, ryby, vydatné přílohy a omáčky.  
Polévky jsou vývarové, luštěninové, zeleninové nebo krémy. Sortiment zeleninových salátů je 
různorodý, především je dodržován spotřební koš a sezónnost. 
 
Jídelníček číslo II.  
Nabízí jídla bezmasá (zeleninová, moučná, kdy jsou při přípravě využívány různé druhy obilovin, zelenin  
a luštěnin), jsou také zařazovány vnitřnosti, jako doplněk těchto jídel jsou zeleninové přízdoby a kysaná 
zelenina. 
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Žáci ubytovaní v DM mají v pátek možnost volby studeného obědu formou balíčku na cestu. 
 
Ve školní jídelně je využíván systém JidWinNet a systém Z-Ware pro elektronický systém objednávek  
i skladové hospodářství.  Zaměstnancům školy a žákům, kteří v přihlášce označili automatické 
přihlašování, je stravné přihlašováno hromadně, ostatní strávníci si mohou pomocí přihlašovacích 
údajů a hesla stravu přihlásit, zvolit druh jídla a výdejnu, kde budou stravu konzumovat. Je také 
možnost nabízet nevyzvednuté obědy v burze, případně také obědy čerpat z burzy. Strávníci i rodiče 
žáků mají přehled o měsíčním vyúčtování plateb a odebrané stravě na webových stránkách školy. 
Kuchyně školní jídelny je odloučeným pracovištěm pro odborný výcvik oboru vzdělání s výučním listem 
Kuchař a Kuchař číšník pod vedením UOV Alexandry Hartošové DiS. 
Zaměstnanci školní jídelny se také podílejí na prezentaci školy formou zajišťování stravování  
pro ubytované hosty na Domově mládeže nebo přípravy jídel pro  zajištění komerčních akcí. 
 

 

I. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ  

 
Ve školním roce 2020/2021 neproběhla ze strany ČŠI ve škole inspekční činnost. Proběhla pouze 
dotazování telefonicky, elektronickou formou. 
 

 

J. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

 
Okruhy doplňkové činnosti příspěvkové organizace dle zřizovací listiny 
- Provádění rekvalifikačních, odborných a vzdělávacích kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí 

včetně zprostředkování 
- Hostinská činnost 
- Ubytovací služby 
- Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení 

zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí 
- Pronájem majetku 
- Kopírovací práce 
- Zprostředkování obchodu a služeb 
- Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti 

 
Usnesením rady kraje č. 68/6262 ze dne 27. 8. 2019 bylo rozhodnuto o sloučení organizací Zařízení 
školního stravování Matiční dům, Opava, Rybí trh 7-8, příspěvková organizace, IČ 47813369, a Střední 
škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 72547651, 
s účinností od 1. 1. 2020. Přejímací organizací se stane organizace Střední škola hotelnictví a služeb  
a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. 
 
DOPLŇKOVÁ ČINNOST ŠKOLNÍ RESTAURACE VESNA 20/21 
 

V souladu se vzdělávacím programem školy je úzce spjata doplňková podnikatelská činnost, jejíž 
nedílnou součástí je školní restaurace Vesna. V prostorách školní budovy Vesna jsou realizovány 
veškeré podnikatelské aktivity této doplňkové činnosti. Žáci oboru Hotelnictví na tomto místě 
vykonávají učební praxi a jejich náplní není pouze praxe v samotném středisku, ale v součinnosti 
s odbornými učiteli zajišťují všechny nasmlouvané podnikatelské aktivity v rámci doplňkové činnosti. 



Výroční zpráva 2020/2021  
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace  

Stránka 30 z 54 

 
V přízemí budovy je restaurace s kapacitou 40 míst, která slouží jak pro zaměstnance a žáky školy, tak  
pro cizí strávníky školní jídelny, mimo výdejní dobu pak tato místnost slouží konání komerčních akcí.  
V 1. poschodí budovy se nachází společenská místnost s kapacitou 60 míst pro zajišťování komerčních 
akcí i pro účely školských aktivit.  Restaurace Vesna je také tradičním místem pro realizaci praktických 
maturitních zkoušek žáků 4. ročníků oboru Hotelnictví, které byly konány náhradním způsobem.  
 
Restaurace Vesna je místem, kde se v praxi ověřují teoretické znalosti našich žáků oboru Hotelnictví. 
Vzdělávání žáků oboru Hotelnictví je realizováno v modernizovaných odborných učebnách technologie 
přípravy pokrmů a techniky obsluhy. Pro výuku odborných předmětů využívají učitelé gastronomické 
studio a učebny vybavené moderní audiovizuální technikou. Disponujeme třemi učebnami, které 
zaručují spíše komorní prostředí, možnost užší interakce mezi učiteli a žáky a navození přátelské 
atmosféry. Učebny jsou také odhlučněny.  Žáci zde získávají pod dohledem odborných učitelů praktické 
dovednosti a znalosti. Zapojujeme se do aktivit Asociace hotelů a restaurací ČR, České barmanské 
asociace, České baristické asociace CBA, spolupracujeme se Slezskou univerzitou v Opavě, 
Hospodářskou komorou v Opavě, Krajským úřadem MSK, Magistrátem města Opavy, Obchodní 
akademií H. Kvapilové v Opavě, Slezskou nemocnicí v Opavě, Knihovnou Petra Bezruče, Slezským 
muzeem a regionálními podnikateli. 
 
V důsledku lockdownu a následné distanční výuce neměli žáci možnost prohlubovat své odborné 
znalosti v kroužcích sommeliérů, barmanů, baristů, výčepních a  teatendrů. Náhradou tak byly alespoň 
vstupy odborníků z praxe do distanční výuky.  
Probíhalo tzv. setkávání s odborníky z praxe, které alespoň částečně zatraktivnilo a rozšířilo výuku  
na naší škole. V době distanční výuky nebylo možné pravidelné setkávání našich žáků s těmito 
odborníky, proto byli osloveni specialisté z oboru, kteří vstupovali online do odborné výuky. Takto 
realizované semináře a besedy zvýšily zájem žáků o odbornost a obohatily distanční výuku. 
Do výuky přijali pozvání Bc. Adam Navrátil a Bc. Jakub Orel, oba představitelé barmanské školy – 
Barmani Zlín, kteří prezentovali barmanské umění nejen formou přednášky, ale také praktickými 
ukázkami míchání nápojů online. 
Dalším významným hostem je Ambasador čajové gastronomie a vedoucí sekce Czech Teatenders 
v rámci České barmanské asociace. Žáci se zaujetím sledovali příběh čaje, možnosti párování čajů 
s pokrmy a přípravu čaje. 
Ve spolupráci se SLU Opava byla realizována přednáška s Mgr. Alexandrem Burdou na téma „Historie 
piva, jeho výroby až po současné trendy“ a „Víno a vinařství v ČR“. 
 
Každoročně v průběhu prosince, ledna a února zde probíhají ekonomické semináře na téma Daňové 
zákony zaměřené na aktualizace pro daný rok. Tyto pravidelné semináře jsou pořádány ve spolupráci  
s Finančním úřadem Ostrava, zúčastňují se jich zaměstnanci ekonomického úseku školy, vyučující 
ekonomických předmětů a řada ekonomických pracovníků firem našeho okresu. I v tomto školním roce 
navzdory lockdownu byly realizovány, a to formou webinářů. 
Společenská místnost svým vybavením vyhovuje pro pořádání konferencí, seminářů, školicích akcí, 
zasedání, firemních akcí či team buildingu. Místnost je vybavena internetem a moderní konferenční 
technikou (projekčním plátnem, dataprojektorem), s vlastním sociálním zařízením a barem. Výhodou  
pro účastníky je bezplatné parkování v objektu. Na požádání jsme schopni poskytnout další technické 
vybavení, např. notebook, ozvučení, mikrofon aj. Nabízíme business služby jako skenování, tisk  
a kopírování. Nezbytnou součástí je nabídka občerstvení, a to formou bufetu, coffee breaku, nebo 
podávání obědů a večeří v restaurační místnosti. 
 
Každým rokem navazujeme na spolupráci s opavskými i ostravskými firmami, které u nás poptávají 
různé společenské akce. Jejich spokojenost je vyjádřena opětovnými zakázkami.  Našimi významnými 
partnery  v tomto školním roce byly Magistrát města Opava, Krajský úřad MSK, ZŠ Otická, MŠ Opava – 
Komárov, Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum 
v Opavě, Stavební firma Pekárek, PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. – semináře a právní poradenství  
pro management škol a školských zařízení.  
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Za významné akce tohoto školního roku považujeme realizovaný catering v rámci Dne učitelů  
na Krajském úřadě MSK. Zajištění pohoštění na akci ocenění pedagogických pracovníků 
Moravskoslezského kraje u příležitosti Dne učitelů 2021 pod záštitou náměstka hejtmana kraje 
Folwarczneho v úterý 29. 6. 2021 v budově Krajského úřadu MSK. 
 
Akce byla realizována s žáky SŠHS oboru Hotelnictví, třídy 2. C. Na výrobě cukrářských výrobků se 
podílel kolektiv cukrářů restaurace Terasa.  Výrobky studené kuchyně vyrobila šéfkuchařka ŠJ Alšova, 
paní Burečková Radka. 
 
 
Vlastní střediska praktického vyučování žáků 
 
Restaurace Terasa, Partyzánská 5, Opava - restaurace  poskytuje veškeré služby v oblasti gastronomie 
- pořádání rodinných oslav, svateb, firemních akcí, rautů, společenských akcí pro veřejnost, denní 
stravování formou menu, výběr ze stálého jídelníčku. Kuchyně je zaměřena na klasická hotová jídla  
a minutky. V průběhu školního roku jsou zde pořádány Dny otevřených dveří pro rodiče a zájemce  
o studium, kde jsou formou ukázek představovány jednotlivé učební obory. Pro veřejnost jsou 
připravovány ukázkové sváteční tabule. Provoz restaurace zajišťují žáci oborů Kuchař-číšník a Cukrář 
pod dohledem UOV a provozních zaměstnanců restaurace. 
 
Schinzelův dům, nám. Svobody 4, Opava - 
v přízemí  budovy se nachází provozovna 
dámského kadeřnictví a holičství, kde poskytují 
služby žáci oboru Kadeřník pod dohledem UOV. 
Provozovna má výhodné místo nedaleko centra 
města. V prvním patře mají kmenové učebny 
studenti nástavbového studijního oboru  
64-41-L/51 Podnikání a také tam probíhá 
odborný výcvik žáků oboru Výrobce potravin  
a Pekař. 
 
 
Cizí střediska praktického vyučování (dále cizí SPV) 
 

Jsou zřizována u podnikatelských subjektů, které vyhovují podmínkám dané smlouvou o obsahu  
a rozsahu odborného výcviku a podmínkách pro jeho konání. Škola uzavřela smlouvy s těmito partnery: 
a) obor Pekař:  
- Globus ČR, v. o. s., Kostelecká 75, 196 00 Praha 9 – Čakovice, provozovna hypermarket GLOBUS,  

Těšínská 83, 746 01 Opava  
- Knappe s. r. o., provozovna Olomoucká 117, 746 01 Opava 
b) obor Cukrář:  
- Globus ČR, v. o. s., Kostelecká 75, 196 00 Praha 9 – Čakovice, provozovna hypermarket GLOBUS,  

Těšínská 83, 746 01 Opava  
- KAMAHAJ s. r. o., provozovna Podolská 341, 747 41 Hradec nad Moravicí  
c) obor Řezník-uzenář: 
- Bivoj a. s., Jateční 23a, 746 01 Opava, provozovna Jateční 23a, 746 01 Opava 
- Řeznictví Tichý, provozovna Mlýnská 36, 747 92 Chabičov 
- Masoma Klemensová s. r. o., provozovna Jatky Melč, Melč 1, 747 84 Melč 
- Petr Vilášek, provozovna Vršovice 115, 747 61 Raduň 
- JATKA-KURKA s. r. o., provozovna Na Kopci 31, 747 81 Otice 
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d) obor Prodavač:   
- Globus ČR, v. o. s., Kostelecká 75, 196 00 Praha 9 – Čakovice, provozovna hypermarket GLOBUS,  

Těšínská 83, 746 01 Opava  
e) obor Kuchař-číšník:  
- RS ŇAMKA, provozovna Split, Olomoucká 75, 746 01 Opava, provozovna Ostravarna U Zlatého kříže, 

Krnovská 33, 746 01 Opava a provozovna Na Střelnici, nám. Sv. Trojice 12, 746 01 Opava 
- Globus ČR, v. o. s., Kostelecká 75, 196 00 Praha 9 – Čakovice, provozovna hypermarket GLOBUS,  

Těšínská 83, 746 01 Opava  
- JOSH trade s.r.o., provozovna U Tří kohoutů, Hradecká 1, 746 01 Opava  
- Gastronomie Opava s.r.o., provozovna U Babičky a Nová sladovna, U Fortny 10, 746 01 Opava  
f) obor Výrobce potravin:  
- Škola má zřízeno v prostorách společnosti Mondelez CR Biscuit Production s. r. o. stálé SPV oboru 

Výrobce potravin. Společnost umožňuje, aby v prostorách výroby probíhal odborný výcvik žáků 
uvedeného oboru. Na základě darovací smlouvy podporuje dárce, který působí v oblasti výroby 
trvanlivého pečiva, rozvoj vzdělávání mladých lidí v této oblasti. Odborný výcvik uvedeného oboru 
probíhá také ve školním objektu Schinzelův dům. 

g) obor Kadeřník: 
- Champions Barber Shop, provozovna Stodolní 17, 702 00 Ostrava 
Vybraným žákům je po vyučení nabídnut v místě konání praxe pracovní poměr. 
 
Smluvní střediska učební praxe oboru Hotelnictví 65-42-M/01   

 
a) CPI Hotels, a. s., provozovna Imperial Hotel Ostrava, Tyršova 6, 702 00 Ostrava a Quality Hotel 

Ostrava, Hornopolní 42, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
b) Kateřinská Hotel s. r. o., provozovna Hotel Mercure Ostrava, Českobratrská 18, 702 00 Ostrava  
c) GASTROKRČMA s. r. o., provozovna U Tiskárny, Sady Svobody 4, 746 01 Opava 
d) LUKY GASTRO s. r. o., provozovna Cavallo, Solná 15, 746 01 Opava   
e) WEINHOLD ROSTISLAV, provozovna Café bar Picollo, Olomoucká 12, 746 01 Opava  
f) REMARK reality & marketing s.r.o., provozovna Hotel Kramer, Ostrožná 32, 746 01 Opava  
g) Opavská Lesní a.s., provozovna Bažantnice Albertovec se sídlem Masarykova 287, 746 01 Opava  
h) IBERIA TRADE s.r.o., provozovna Hotel Iberia, Pekařská 11, 746 01 Opava 
i) STATOM spol. s r. o., provozovna Radegastovna Kartáč, Náměstí republiky 4a, 746 01 Opava 
j) BULY ARÉNA – zájmové sdružení, provozovna Buly Aréna, Hlučínská 181, 747 21 Kravaře-Kouty  
 
Úspěšným maturantům je nabídnut v místě konání praxe pracovní poměr. 
 
Tabulka: „Přepočtený počet zaměstnanců placených ze státního rozpočtu (dále SR)“ 

Kategorie 2016 2017 2018 2019 2020 

Pedagog 84,082 80,821 78,8219 77,9205 78,3716 

Ostatní 34,426 34,4681 32,28812 34,24253 43,81884 

Celkem 118,508 115,289 111,1100 112,1630 122,1904 
Poznámka: 
1 v celkovém počtu zahrnuto 0,3340 úvazků placených ze zdrojů ESF 
2 v celkovém počtu zahrnuto 0,6658 úvazků placených ze zdrojů ESF 
3 v celkovém počtu zahrnuto 0,3315 úvazků placených ze zdrojů ESF 
4 v celkovém počtu zahrnuto 1,0000 úvazků placených ze zdrojů ESF  
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Tabulka: „Přepočtený počet zaměstnanců placených z jiných zdrojů“ 

Přepočtený počet zaměstnanců placených z jiných zdrojů 

Kategorie  2016 2017 2018 2019 2020 

Pedagog 0 0 0 0 0 

Ostatní zaměstnanci ze zdrojů 

vlastních  12,875 8,338 5,675 3,9245  3,6663 

doplňkových 1,882 1,885 1,8673 1,9211  6,7333 

Celkem   14,757 10,223 7,5423 5,8456  10,3996 

 
Tabulka: „Přepočtený počet zaměstnanců celkem za školu“ 

Kategorie 2016 2017 2018 2019 2020 

Pedagog 84,082 80,821 78,8219 77,9205 78,3716 

Ostatní 49,183 44,691 39,8304 40,0881 54,2184 

Celkem 133,265 125,512 118,6523 118,0086 132,5900 

 
Poznámka: v roce 2020 došlo k nárůstu počtu zaměstnanců, a to zejména z důvodu sloučení ZŠS Matiční 
se školou. 
 
 
Čerpání účelových dotací – členění dle jednotlivých poskytovatelů a účetních znaků včetně 
vyhodnocení jejich čerpání. 
 

 ÚZ 33353 – přímé výdaje na vzdělávání – částka 73 029 158,- Kč s časovou použitelností  
do 31. 12. 2020. 

Finanční prostředky, dotace ÚZ 33353, na přímé náklady na vzdělávání nebyly čerpány v plné výši,  
a to z důvodů epidemiologické situace. Škole byly poskytnuty v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb.,  
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (vykázaných ve výkazu R44-
99) finanční prostředky ve výši 96 233,-Kč, které byly čerpány ve výši 38 704,- Kč, a rozdíl ve výši 
57 529,- Kč byl vypořádán v rámci zúčtování finančních vztahů poskytnutých ze státního rozpočtu 
v roce 2020. Stanovený limit počtu zaměstnanců ve výši 122,20 byl dodržen.  

 
 

 ÚZ 33063 – Šablony pro SŠ a VOŠ II. – projekt „Škola2+++“, registrační číslo: 
CZ.02.6.68/0.0/0.0/18_065/0015639 – částka 2 207 432,- Kč s časovou použitelností  
od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021. 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj  
a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“), na základě žádosti o poskytnutí dotace 
přijaté dne 26. 06. 2019 v rámci Výzvy - Šablony pro SŠ a VOŠ II, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), rozhodlo o poskytnutí dotace na projekt  
s názvem „Škola2+++“, s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0015639“ ve výši 2 207 432,- Kč.  Projekt 
byl zahájen 1. 9. 2019 a bude ukončen 31. 8. 2021, tzn. celková doba trvání projektu je 24 měsíců. 
V roce 2019 jsme vyčerpali částku ve výši 223 843,- Kč, v roce 2020 částku ve výši 980 248,- Kč a rozdíl 
ve výši 1 003 341,- Kč bude čerpán v roce 2021. Oblast podpory byla kromě střední školy, vyšší odborné 
školy, konzervatoře, rozšířena o domovy mládeže a internáty. Podporované aktivy projektu - 
personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT, 
extrakurikulární a rozvojové aktivity, spolupráce s rodiči a veřejností. 
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Su   Au    Text                                       Skutečnost  

          za období 9 až 12 2019  

Náklady       

512 310 Cestovné tuzemské, vzdělávání pedagog              1 242,00 

512   Cestovné                                     1 242,00 

521 304 Platy ostatní zaměstnanci MŠMT              99 244,00 

521 404 Ostatní platby ostatní zaměstnanci MŠMT                24 400,00 

521   Mzdové náklady                             123 644,00 

524 300 Sociální zabezpečení MŠMT                24 612,00 

524 400 Zdravotní pojištění MŠMT                     8 932,00 

524   Zákonné sociální pojištění                  33 544,00 

525 300 Náklady na povinné úrazové pojištění    99,00 

525   Jiné sociální pojištění        99,00 

527 300 Příděl do FKSP                               1 984,00 

527 370 Školení, vzdělávání DVPP                     48 680,00 

527 380 Školení a vzdělávání ostatní                    14 650,00 

527   Zákonné sociální náklady                    65 314,00 

Náklady celkem               223 843,00 

Výnosy   

672 500 Výnosy z transferů MŠMT                   223 843,00 

672   Výnosy z transferů             223 843,00 

Výnosy celkem               223 843,00 

Výsledek hospodaření za organizaci  0,00 

 
 

Su   Au    Text                            Skutečnost 

      za období 1 až 12 2020 

Náklady       

512 310 Cestovné tuzemské, vzdělávání pedagog             10 570,00 

512 350 Cestovné tuzemské, ostatní     648,00 

512   Cestovné                                    11 218,00 

518 900 Ostatní služby - různé                        36 000,00 

518   Ostatní služby                              36 000,00 

521 304 Platy ostatních zaměstnanců MŠMT             315 805,00 

521 400 Ostatní platby pedagog MŠMT               282 800,00 

521 404 Ostatní platby ostatní zaměstnanci MŠMT               174 650,00 

521   Mzdové náklady                             773 255,00 

524 300 Sociální zabezpečení MŠMT                78 323,00 

524 400 Zdravotní pojištění MŠMT                    28 423,00 

524   Zákonné sociální pojištění                 106 746,00 

525 300 Náklady na povinné úrazové pojištění                 1 315,00 

525   Jiné sociální pojištění                     1 315,00 

527 300 Příděl do FKSP                               6 314,00 

527 370 Školení, vzdělávání DVPP                     25 550,00 

527 380 Školení a vzdělávání ostatní                    19 850,00 

527   Zákonné sociální náklady                    51 714,00 

Náklady celkem  
  

            980 248,00 
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Výnosy       

672 500 Výnosy z transferů - MŠMT                   980 248,00 

672   Výnosy z transferů             980 248,00 

Výnosy celkem             980 248,00 

Výsledek hospodaření za organizaci         0,00 

 
 
 ÚZ 33079 – „Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax 

v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích“ – částka 516 987,- Kč s časovou 
použitelností do 31. 12. 2020. 
 

Na základě žádosti nám Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) schválilo svým 
rozhodnutím č. 17893-14/2020-19 (dále jen Rozhodnutí) ze dne 24. 9. 2020 poskytnutí neinvestiční 
dotace na financování rozvojového programu „Podpora financování přímé pedagogické činnosti 
učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích“, Modul C  
v roce 2020. V souladu s rozhodnutím MŠMT nám rada kraje usnesením č. 97/8603 ze dne 12. 10. 2020 
přidělila účelově vázané finanční prostředky (ÚZ 33079) v následujícím členění: 
 

Střední škola (Modul C): 

Navýšení prům. počtu týdenních hodin potřebných k zajištění 
dělených hodin 

55 

Schválené navýšení úvazků potřebných k zajištění dělených hodin 2,6190 

Prostředky na platy 380 698 Kč 

Zákonné odvody 128 676 Kč 

FKSP 7 613 Kč 

NIV celkem 516 987 Kč 

 
Účelem poskytnuté dotace bylo financování rozdílu navýšení hodin přímé pedagogické činnosti 
(PHškoly), které nově vznikly, například prostřednictvím vyššího dělení žáků do menších skupin anebo 
při tvorbě víceoborových tříd při výuce od 1. 9. 2020. Dotace byla vyčerpána v plné výši. Účel dotace 
byl dodržen. 
 

Su   Au    Text                            Skutečnost 

      za období 1 až 12 

Náklady       

521 300 Platy pedagogů MŠMT    380 698,00 

521   Mzdové náklady                  380 698,00 

524 300 Sociální zabezpečení MŠMT    94 413,00 

524 400 Zdravotní pojištění MŠMT        34 263,00 

524   Zákonné sociální pojištění      128 676,00 

527 300 Příděl do FKSP                  7 613,00 

527   Zákonné sociální náklady        7 613,00 

Náklady celkem   516 987,00 

Výnosy       

672 500 Výnosy z transferů - MŠMT        516 987,00 

672   Výnosy z transferů  516 987,00 

Výnosy celkem  516 987,00 

Výsledek hospodaření za organizaci   0,00 
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VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ - DOTACÍ Z ROZPOČTU ZŘIZOVATELE 
 
 ÚZ 1 - Provozní dotace - 12 092 000,- Kč s časovou použitelností do 31. 12. 2020. 
Provozní dotace byla v průběhu roku krácena, a to z důvodů epidemiologické situace, viz tabulka níže. 
 

Závazný ukazatel (dále jen „Zavuk“) v Kč  krácení výpočet 

ÚZ 1 provoz (usnesení č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019)  13 052 000,00 7% 913 640,00 

ÚZ 205 odpisy  1 893 000,00 3% 56 790,00 

Celkem snížení ÚZ 1     970 000,00 

 
 
 ÚZ 131 – Účelové prostředky na „Řešení dopadů změny financování regionálního školství 

v oblasti pedagogické i nepedagogické práce“ – částka 45 000,- Kč s časovou použitelností od 
1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. 

 

Su   Au    Text                            Skutečnost 

      za období 1 až 12 

Náklady       

521 310 Platy zaměstnanců 33 137,00 

521   Mzdové náklady                  33 137,00 

524 340 Sociální zabezpečení   8 218,00 

524 440 Zdravotní pojištění  2 982,00 

524   Zákonné sociální pojištění      11 200,00 

527 300 Příděl do FKSP                  663,00 

527   Zákonné sociální náklady        663,00 

Náklady celkem  
  

  45 000,00 

Výnosy       

672 431 Výnosy z transferů   45 000,00 

672   Výnosy z transferů 45 000,00 

Výnosy celkem    45 000,00 

Výsledek hospodaření za organizaci   0,00 

 
 
 ÚZ 136 – Účelové prostředky na realizaci programu „YES, I DO“ v roce 2020 – částka  

330 000,- Kč s časovou použitelností od 1. 1. do 31. 12. 2020 a částka 87 000,- Kč s časovou 
použitelností od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2021. 
 

Program je dvouletý a jeho cílem je podpora výuky odborné angličtiny pro obory skupiny 23 
Strojírenství a strojírenská výroba, skupiny 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus. Věcným garantem 
a administrátorem programu je KVIC.  Program je členěn do několika modulů, a to: 
- MODUL A - kurz všeobecné angličtiny, rozsah 60 h 
- MODUL B - kurz odborné angličtiny, rozsah 16 h 
- MODUL C - vlastní výuka ve třídě, rozsah 40 h 
- MODUL D - činnost pedagogického lídra, sdílení zkušeností s výukou ve skupinách, vzájemná 

návštěva škol, rozsah 80 hodin. 
Náklady zahrnují zejména odměny (plat) vyučujících za výuku žáků a přípravu a dále odměny (plat) 
pedagogických lídrů, nákup výukových materiálů s online podporou pro žáky, cestovní náhrady učitelů, 
náhrady platů učitelů za suplování na školách, náklady na individuální účast učitelů v konverzačních 
kurzech a případné další výdaje spojené s „YES, I do“.  
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Rada Moravskoslezského nám schválila zvýšení závazného ukazatele - příspěvek na provoz - na rok 
2019 s účelovým určením: na realizaci rozvojového programu YES I DO s časovou použitelností  
od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2021 ve výši 152 000,- Kč. V roce 2019 bylo čerpání příspěvku ve výši 33 773,- 
Kč a v roce 2020 ve výši 118 227,- Kč.  
 
Následně v roce 2020 v rámci výše uvedeného programu nám byl schválen další příspěvek ve výši 
87 000,- Kč s časovou použitelností 31. 12. 2021 a příspěvek na realizaci zahraniční stáže žáků ve výši 
330 000,- Kč s časovou použitelností do 31. 12. 2020. Zahraniční stáž studentů se neuskutečnila  
a příspěvek byl v plné výši vrácen, a to v rámci finančního vypořádání účelových příspěvků 
poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje. 
 
 

Ukazatel 
Poskytnuto  

v r. 2020 

2020 Povoleno 
použití  

v r. 2021 

K vrácení  
za r. 2020 čerpáno vráceno 

Program YES, I DO 2020/2021 87 000 3 185 0 83 815 0 

Program YES, I DO - zahraniční stáže 330 000 0 0 0 330 000 

  
Poskytnuto  

v r. 2019 
čerpáno Čerpáno 

celkem 
K vrácení  

2019 2020 

Projekt YES I DO 2019/2021 152 000 33 773 118 227 152 000 0 

 

 Su   Au    Text                                      Skutečnost  

      za období 9 až 12 2019 

Náklady       

501 530 Knihy vč. odborné literatury, CD               3 264,00 

501 540 Knihy vč. odborné literatury, CD               8 970,00 

501   Spotřeba materiálu                          12 234,00 

512 310 Cestovné - tuzemské pedagog              2 342,00 

512 350 Cestovné - tuzemské ostatní                  9 597,00 

512   Cestovné                                    11 939,00 

521 410 Ostatní platby za práci              9 600,00 

521   Mzdové náklady                               9 600,00 

Náklady celkem                33 773,00 

Výnosy       

672 436 Výnosy z transferů                33 773,00 

672 Výnosy z transferů              33 773,00 

Výnosy celkem                33 773,00 

Výsledek hospodaření za organizaci   0,00 

 

Su   Au    Text                            Skutečnost 

      za období 1 až 12 2020 

Náklady       

501 530 Knihy včetně odborné literatury, CD  299,00 

501 880 Materiál pro výuku a praktické vyučování  7 500,00 

501   Spotřeba materiálu              7 799,00 

512 310 Cestovné - tuzemské pedagog  1 858,00 

512 350 Cestovné - tuzemské ostatní     4 640,00 

512   Cestovné                        6 498,00 

518 900 Ostatní služby - různé            11 835,00 
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518   Ostatní služby                  11 835,00 

521 410 Ostatní platby za provedenou práci  95 280,00 

521   Mzdové náklady                  95 280,00 

Náklady celkem    121 412,00 

Výnosy       

672 436 Výnosy z transferů  121 412,00 

672   Výnosy z transferů  121 412,00 

Výnosy celkem    121 412,00 

Výsledek hospodaření za organizaci   0,00 

 
 

 ÚZ 137 – Účelové prostředky „Na podporu výuky anglického jazyka zapojením rodilých 
mluvčích“ – částka 72 000,- Kč s časovou použitelností od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021. 
 

Předmětem programu je zapojení rodilého mluvčího do hodin anglického jazyka, případně do hodin 
jiných předmětů vedených v anglickém jazyce v rámci metody CLIL, případně v rámci volnočasových 
aktivit pořádaných školou. Příspěvek byl využit: na úhradu mzdových výdajů rodilého mluvčího. 
Mzdové výdaje je možné hradit na základě smlouvy uzavřené s jazykovou agenturou, jazykovou školou, 
příp. jinou organizací poskytující služby rodilých mluvčích, nebo na základě pracovní smlouvy, dohody 
o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, případně jiné smlouvy uzavřené přímo s rodilým 
mluvčím. 
 
Příspěvek na provoz - na rok 2020 s účelovým určením: na podporu výuky anglického jazyka zapojením 
rodilých mluvčích (ÚZ 137) s časovou použitelností od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021 byl schválen ve výši  
72 000,- Kč. V roce 2020 bylo čerpáno 38 400,- Kč, rozdíl ve výši 33 600,- Kč bude vyčerpán v roce 2021. 
Čerpání příspěvku bylo v souladu s podmínkami programu.  
 
 
 ÚZ 140 – Účelové prostředky „Na dofinancování osobních nákladů a nákladů na další 

vzdělávání školních psychologů a školních speciálních pedagogů v roce 2020“ – částka  
56 744,- Kč s časovou použitelností do 31. 12. 2020. 
 

Su   Au    Text                            Skutečnost 

      za období 1 až 12 

Náklady       

521 410 Ostatní platby za provedenou práci  56 744,00 

521   Mzdové náklady                  56 744,00 

Náklady celkem    56 744,00 

Výnosy     

672 440 Výnosy z transferů  56 744,00 

672   Výnosy z transferů 56 744,00 

Výnosy celkem    56 744,00 

Výsledek hospodaření za organizaci   0,00 

Dotace byla čerpána v plné výši, účel dotace byl dodržen. 
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 ÚZ 144 – Účelové prostředky na financování stipendií ve školním roce 2020/2021 - částka 
243 000,- Kč s časovou použitelností od 1. 9. 2020 do 30. 9. 2021. Příspěvek nebyl v roce 2020 
čerpán. 
 

Su   Au    Text                            Skutečnost 

      za období 1 až 12 

Náklady       

549 820 Poskytovaná stipendia                      284 500,00 

549   Ostatní náklady z činnosti                 284 500,00 

Náklady celkem               284 500,00 

Výnosy       

672 444 Výnosy z transferů             284 500,00 

672   Výnosy z transferů             284 500,00 

Výnosy celkem               284 500,00 

Výsledek hospodaření za organizaci   0,00 

 
V souladu s ustanovením § 30 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský 
zákon“), ředitel školy se souhlasem zřizovatele vydává stipendijní řád, podle něhož lze žákům 
poskytovat prospěchové stipendium. Krajská stipendia jsou zapracována do stipendijního řádu školy 
s tím, že krajské stipendium je členěno na motivační a prospěchovou složku v závislosti na oboru 
vzdělání. Cílem stipendijního řádu je podpořit zájem žáků o vzdělávání ve střední škole a motivovat je 
k dosahování kvalitních výsledků v rámci středního vzdělávání. Příspěvek byl čerpán v souladu  
s podmínkami pro vyplácení krajských stipendií.  Výše příspěvku vycházela z počtu přijatých žáků  
do prvních, druhých a třetích ročníků podporovaných oborů, tj. Řezník-uzenář a Pekař. Následné 
čerpání vycházelo ze skutečného počtu žáků, kteří splnili podmínky pro vyplácení. 
 
 
 ÚZ 145 – Účelové prostředky na program DofE ve školním roce 2020/2021 – částka 15 000,- Kč 

s časovou použitelností od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021. 
 

Finanční prostředky určené na podporu DofE lze použít na úhradu licenčního poplatku DofE, poplatky  
za jednotlivá školení v rámci programu DofE, finanční odměnu pedagogům zapojených v DofE a ostatní 
aktivity spojené s programem (například vybavení pro expedice, náklady spojené s plněním 
stanovených cílů účastníků zapojených v DofE). Prostředky byly vyčerpány v plné výši. 
 
 
 ÚZ 206 - Účelové dotace na pořízení notebooků pro výuku a dalších ICT zařízení – částka 

75 000,- Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2021. 
 ÚZ 206 - Účelové dotace na podporu modernizace a rozvoje ICT v rámci akce „Modernizace ICT  

a metodická podpora v oblasti ICT – příspěvkové organizace MSK“ – částka 25 000,- Kč 
s časovou použitelností od 1. 3. 2020 do 30. 4. 2021. 
 

V návaznosti na situaci minulých a potenciálně budoucích měsíců v souvislosti s nutností zajištění 
distanční výuku na školách z důvodu jejich uzavření či omezení provozu, byl naší škole poskytnut 
příspěvek na provoz s účelovým určením „NTB do škol“ (na pořízení notebooků pro výuku a dalších ICT 
zařízení v rámci akce „Modernizace ICT a metodická podpora v oblasti ICT – příspěvkové organizace 
MSK“), a to na podporu zajištění technických podmínek zlepšujících vybavení škol. V souladu 
s podmínkami čerpání dotace jsme zakoupili notebooky, sluchátka, webové kamery, videokonferenční 
jednotku. Dotace byla zcela vyčerpána. 
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Su   Au    Text                            Skutečnost 

      za období 1 až 12 

Náklady     

501 730 Materiál pro opravy a údržbu    33 458,32 

501 740 DDHM včetně učebních pomůcek        5 790,00 

501   Spotřeba materiálu              39 248,32 

558 410 DDHM - výpočetní technika       60 751,68 

558   Náklady z drobného dlouhodobého majetku   60 751,68 

Náklady celkem  100 000,00 

Výnosy     

672 406 Výnosy z transferů   100 000,00 

672   Výnosy z transferů 100 000,00 

Výnosy celkem  100 000,00 

Výsledek hospodaření za organizaci   0,00 

 
 

 ÚZ 209 - Účelová dotace na „Podporu kvality odborného vzdělávání oboru Cukrář – částka  
14 320,- Kč s časovou použitelností do 31. 12. 2020. 
 

Využití finanční podpory Částka 

Ocenění nejúspěšnějších žáků oboru Cukrář 3 000 Kč 

Pomůcky pro praktické vyučování žáků oboru Cukrář 11 320 Kč 

 
Dotace byla použita na ocenění nejúspěšnějších žáků oboru Cukrář a na nákup pomůcek pro praktické 
vyučování (inventář, ruční šlehač, kuchyňský robot, 10dílná sada nádobí). 
 

Su   Au    Text                                       Skutečnost 

          za období 1 až 12 

Náklady       

501 782 Inventář                        6 321,00 

501   Spotřeba materiálu              6 321,00 

549 910 Ostatní náklady    3 000,00 

549   Ostatní náklady z činnosti      3 000,00 

558 460 DDHM - ostatní                  4 999,00 

558   Náklady z drobného dlouhodobého majetku   4 999,00 

Náklady celkem    14 320,00 

Výnosy       

672 403 Výnosy z transferů  14 320,00 

672   Výnosy z transferů  14 320,00 

Výnosy celkem    14 320,00 

Výsledek hospodaření za organizaci   0,00 
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HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (dále jen HV) V HLAVNÍ ČINNOSTI ŠKOLY uvedeno v Kč: 
  

Rok 2017 2018 2019 vč. SO 2020 

HV před zdaněním                                        -714 105,79 - 995 115,30 -657 803,73 -218 394,97 

Daň z příjmu 0,00 0,00 110,92 0,00 

HV k rozdělení                     -714 105,79 - 995 115,30 -657 914,65 -218 394,97 

 
Ke krytí nákladů hlavní činnosti byly použity prostředky fondů, a to ve výši 1 421 085,47 Kč, 
z toho rezervní fond z vlastních zdrojů ve výši 250 270,07 Kč, rezervní fond z ostatních titulů ve výši 
92 877,60 Kč a  investiční fond ve výši 1 077 937,80 Kč. 
 
 
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI ŠKOLY 
 

Rok 2017 2018 2019 vč. SO 2020 

HV před zdaněním                                      831 005,79 1 117 715,30 837 394,04 -980 724,53 

Daň z příjmu       116 900,00 122 600,00 77 950,0 -7 220,00 

HV k rozdělení                     714 105,79 995 115,30 759 444,04 -973 504,53 

 
Příjmy doplňkové činnosti slouží za normálních okolností ke krytí nákladů hlavní činnosti, nejsou-li 
zajištěny dotací, vlastními příjmy, dary, případně prostředky fondu. Doplňková činnost skončila, 
zejména z důvodů epidemiologické situace související s COVID-19 v záporných číslech, a to ve výši 
 - 973 504,53 Kč.  
 
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM  
 

Rok 2017 2018 2019 vč. SO 2020 

HV celkem                  116 900,00 122 600,00 179 590,31 -1 199 119,50 

Daň z příjmu           116 900,00 122 600,00 78 060,92 - 7 220,00 

HV k rozdělení 0 0 101 529,39 -1 191 899,50 

 
ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU 
 

Rok 2017 2018 2019 vč. SO 2020 

Fond odměn                   0 0 30 000,00 0 

Fond rezervní            0 0 71 529,39 -1 191 899,50 

 
Záporný hospodářský výsledek bude vyrovnán rozvahově z prostředků rezervního fondu z vlastních 
zdrojů. Fond je tvořen kladnými HV minulých let. Konečný zůstatek fondu činí k 31. 12. 2020 činí částku 
ve výši 3 585 184,82 Kč. 
  



Výroční zpráva 2020/2021  
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace  

Stránka 42 z 54 

 

K. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROJEKTŮ 

 
o Název projektu: „DEUTSCH MACHT SPAß – DEUTSCH IST SUPER!“ – projekt společnosti BOHEMIA 

Troppau, o. p. s. a Slezské univerzity v Opavě na podporu německého jazyka na základních školách. 
Vzhledem k pandemické situaci a k nařízeným opatřením vlády se odehrával pouze ve fázi přípravy, 
ale nemohl být prakticky uskutečněn na základních školách.   

o Název projektu: „DEUTSCH MACHT SPAß“ – zapojení do dalších součástí LESE- UND 
DRAMAWETTBEWERB - projekt je organizován v průběhu celého školního roku ve spolupráci 
s Ústavem cizích jazyků na Slezské univerzitě v Opavě. Cíl projektu: zapojit se do spolupráce 
s rodilými mluvčími žijícími v našem regionu, středními školami v Opavě a v Moravskoslezském 
kraji a nebát se předvést své znalosti německého jazyka. Na jaře byla soutěž přenesena do online-
prostoru. 

o Název projektu: „Rodilí mluvčí do škol“. Cíl projektu: Zapojení rodilého mluvčího, kterého  
po dohodě se školou zprostředkovává jazyková agentura Hello, do hodin anglického jazyka 
případně do hodin jiných předmětů vedených v anglickém jazyce v rámci metody CLIL. Na škole byl 
jeden rodilý mluvčí zapojen do hodin Konverzace ve 4. ročníku jak v rámci prezenčního tak  
i distančního studia. 

o Název projektu: „Yes, I do“.  Projekt je založen na konceptu modulárního vzdělávání učitelů 
angličtiny a učitelů odborných předmětů, na jejich společné přípravě na výuku odborného cizího 
jazyka a na vzájemné kolegiální podpoře. Ve školním roce 2020/21 se žáci a učitelé připravovali 
v kurzu obchodní angličtiny s názvem „Trade in the travel and tourism industries“. 

o Název projektu: „JUNIOR ARCHIEVEMENT“ – projekt JA Czech mezinárodní neziskové vzdělávací 
organizace.  Cíle projektu: rozvíjet schopnosti a dovednosti mladých lidí potřebné pro orientování 
se ve světě podnikání a financí. Programy zahrnují teorii i praxi, a tak mohou být velmi přínosné  
i pro jedince, kteří v klasické výuce dosahují horších výsledků. Škola je zapojena  
do všech 5 programů - JA e-Ekonomie, JA Poznej své peníze, JA Firma, JA Etika v podnikání, 
počítačová simulace JA TITAN.  

o Název projektu: „Mezinárodní cena vévody z Edinburghu - DofE Award“. V roce 2018 se škola 
stala místním centrem mezinárodního programu DofE Award. Jedná se o celosvětově rozšířený 
vzdělávací program pro mladé lidi, který je podporuje v samostatnosti a zodpovědnosti. Žáci si 
sestavují vlastní program DofE a volí si aktivity, které je zajímají. Dlouhodobě a pravidelně se věnují 
aktivitám ve čtyřech klíčových oblastech: rozvoj talentu, dobrovolnictví, sport a dobrodružná 
expedice. Ve školním roce 2020/2021 se zapojilo 9 žáků školy do bronzové úrovně projektu. 

o Název projektu: „Kompetence 4.0“ - Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových 
opatření pro vymezení požadavků trhu práce. Projekt je zaměřen na adaptaci institucí trhu práce 
na změny vyplývající ze 4. průmyslové revoluce v České republice. Partnerství spočívá v rozvoji 
spolupráce firem a škol prostřednictvím nastavení vhodných podmínek pro praktické vyučování 
(odborný výcvik, odborné praxe) v prostředí firem, s cílem zajištění vzájemné komplementarity  
ve vztahu k potřebám pracovního trhu. Projektu se účastní 20 žáků oboru Pekař v partnerské firmě 
Knappe s.r.o. Opava. 

o Název projektu: Škola2+++ - pedagogové střední i vyšší odborné školy se zapojili do následujících 
aktivit: osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů (vzdělávání pedagogických pracovníků 
DVPP, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, stáže 
pedagogů u zaměstnavatelů, tandemová výuka, zapojení odborníka z praxe do výuky), 
extrakurikulární rozvojové aktivity (doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem, podpora 
podnikavosti žáků SŠ prostřednictvím volnočasové aktivity-fiktivní firma). 

 
 
Tabulka projektů, viz příloha. 
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L. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

 
Škola každoročně pořádá v lednu a únoru Daňové semináře pro odbornou veřejnost a zaměstnance 
školy, které vedou zkušení lektoři z Finančního úřadu v Opavě a Finančního ředitelství v Ostravě.  
Ve školním roce 2020/2021 v důsledku epidemiologických opatření byly některé semináře zrušeny  
a některé proběhly on – line formou. 
 
Témata daňových seminářů jsou: 
- Daň z příjmů fyzických osob; 
- Daň z příjmů fyzických osob se zaměřením na daň ze závislé činnosti; 
- Daň z příjmů právnických osob; 
- Daň z přidané hodnoty. 
 
Tyto semináře spadají do doplňkové činnosti. 
 
Tabulková část – viz příloha. 
 
 
 

M. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH 
ZDROJŮ 

 
V rámci projektu dlouhodobé spolupráce s nadací „La Fondation pour la formation hoteliere“, která 
mimo jiné finančně podporuje partnerské instituce zabývající se odborným vzděláváním v oblasti 
hotelnictví a turismu, získala škola sponzorský dar ve výši 118 938,26,- Kč na nákup minikonvektomatu 
a 2 indukčních desek. Zařízení budou využívat žáci oboru Kuchař-číšník ve školní cvičné kuchyni 
Restaurace Terasa. 

 
 
 

N. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ  
A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 

 
Při Střední škole hotelnictví služeb a Vyšší odborné škole v Opavě působí dvě odborové organizace. 
 
ČMOS PŠ ZO 23-0143-3806 – předsedkyně Mgr. L. Pláničková; 
ČMOS PŠ ZO 23-0135-806 – předsedkyně Ing. Romana Venclíková. 
 
Spolupráce s odborovými organizacemi probíhá na základě ustanovení Zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů uzavřené Kolektivní smlouvy. 
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ZÁVĚR 

 
Výroční zpráva o činnosti školy byla zpracována dle §10 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), 
a vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Touto vyhláškou se stanoví náležitosti výročních zpráv 
a rámcové struktury vlastního hodnocení školy.  

 
Výroční zprávu o činnosti školy zpracovali: 
Mgr. Milan Šmíd   statutární zástupce školy 
Ing. Zuzana Mikulová   pedagogická zástupkyně pro učební obory a Podnikání 
Mgr. Lenka Svrčinová   pedagogický zástupce pro maturitní obory 
Ing. Petr Janík                 pedagogický zástupce pro vyšší odborné vzdělávání 
Ing. Petra Kavalová   ekonom školy 
Eva Vilášková    sekretariát pro maturitní obory 
Gabriela Kubicová   sekretariát pro učební obory a Podnikání 
Jana Gibesová     sekretariát pro vyšší odborné vzdělávání 
Mgr. Michal Petro   vedoucí vychovatel Domova mládeže 
Mgr. Marcela Urbišová   vedoucí školní jídelny 

 
 
Projednání výroční zprávy o činnosti školy 
 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 byla schválena Školskou radou při SŠ  
a Školskou radou při VOŠ dne 12. 10. 2021.      
 

 
v Opavě 18. 10. 2021 

 
 
Mgr. Martin Ruský, v. r. 
ředitel školy 

 
 
Přílohy:   
1. Výsledky MZ – tabulková část. 
2. Další vzdělávání v rámci celoživotního učení. 
3. Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 
4. Vyúčtování poskytnutého příspěvku na stipendia na školní rok 2020/2021. 
5. Nově zahájené projekty. 
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PŘÍLOHA č. 1 
Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2020/2021 

 

Přehled výsledků MZ v jarním termínu 2020 
 

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo průměrný 

prospěch 
přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

Sp
o

le
čn

á 

ČJ 

64-41-L/51 26 24 20 x x - 

65-42-M/02 29 28 27 x x 0,00 

65-42-M/01 51 50 45 x x 0,00 

AJ 

64-41-L/51 26 24 16 x x - 

65-42-M/02 29 27 27 x 7 1,17 

65-42-M/01 51 50 47 x x 0,00 

M 

64-41-L/51 1 1 0   - 

65-42-M/02 0 0 0 x x 0,00 

65-42-M/01 0 0 0 x x 0,00 

P
ro

fi
lo

vá
 

UCE 64-41-L/51 24 23  19  3,55 

EKO 64-41-L/51 23 22   22 2,86 

PRN 64-41-L/51 23 22   20 2,6 

FJ 
65-42-M/02 7 7 x x 7 2,00 

65-42-M/01 0 0 x x 0 0,00 

NJ 
65-42-M/02 7 7 x x 7 1,71 

65-42-M/01 2 2 x x 2 1,50 

PZOP 
65-42-M/02 19 17 x x 17 1,57 

65-42-M/01 51 51 x x 51 1,89 

TZOP 
65-42-M/02 29 27 x x 25 2,44 

65-42-M/01 51 51 x x 46 2,97 

GHV 65-42-M/01 46 46 x x 45 2,42 

MAT 
65-42-M/02 15 14 x x 14 2,36 

65-42-M/01 1 1 0 0 1 4,00 

* Praktická zkouška – Účetnictví a daně      

Vysvětlivky použitých zkratek 

DT didaktický test 

PP písemná práce 

ÚZ ústní zkouška 

UCE  účetnictví a daně 

EKO ekonomika 

PRN právní nauka 

PZOP  praktická zkouška z odborných předmětů 

TZOP teoretická zkouška z odborných předmětů 

GHV gastronomie, hygiena a výživa 

PZOP  praktická zkouška z odborných předmětů 

TZOP teoretická zkouška z odborných předmětů 

GHV gastronomie, hygiena a výživa 
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Přehled výsledků MZ v podzimním termínu 2020/2021 

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo průměrný 

prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

Sp
o

le
čn

á 

ČJ 

64-41-L/51 5 4 1   - 

65-42-M/02 2 2 2 x x 0,00 

65-42-M/01 3 3 2 x x 0,00 

AJ 

64-41-L/51 9 8 1   - 

65-42-M/02 1 1 1 x x 0,00 

65-42-M/01 3 3 2 x x 0,00 

M 

64-41-L/51 1 0 -   - 

65-42-M/02 0 0 0 0 0 0,00 

65-42-M/01 0 0 0 x x 0,00 

RUJ 65-42-M/01 1 1 1 x x 0,00 

P
ro

fi
lo

vá
 

UCE 64-41-L/51 4 3  3  3,67 

PRN 64-41-L/51 3 2   0 5,00 

EKO 64-41-L/51 1 0    - 

TZOP 
65-42-M/02 4 4 x x 3 3,50 

65-42-M/01 4 4 x x 1 3,50 

 GHV 65-42-M/01 1 1 x x 1 3,00 

*Praktická zkouška – Účetnictví a daně 

 

Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2020/2021 

Obor Termín 

Jarní termín Podzimní termín 

prospěl 
prospěl 
s vyzn. 

neprospěl 
průměrný 
prospěch 

prospěl 
prospěl 
s vyzn. 

neprospěl 
průměrný 
prospěch 

64-41-L/51 

řádný 10 0 12 2,73 - - - - 

opravný 3 0 4 2,73 4 0 9 3,2 

65-42-M/01 
řádný 28 12 9 2,51 0 0 0 0,00 

opravný 2 0 2 3,50 4 0 4 3,25 

65-42-M/02 
řádný 13 10 3 1,87 0 0 1 4,00 

opravný 1 0 1 4,00 4 0 0 3,50 
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PŘÍLOHA č. 2 

   

Další vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

Další vzdělávání v rámci celoživotního učení (v přehledu označte oblasti vzdělávání, které Vaše škola 
pořádá)  

Ano/Ne 
Rekvalifikace (získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní 
kvalifikace) 

Ano/Ne Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

Ano/Ne Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

Ano/Ne Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění (Zákon o ověřování a uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání) 

Ano/Ne Zájmové vzdělávání pro veřejnost (ekonomické semináře pro veřejnost). 

Ano/Ne Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany) 

Ano/Ne Vzdělávání seniorů 

Ano/Ne Občanské vzdělávání 

Ano/Ne Čeština pro cizince 

Ano/Ne Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
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PŘÍLOHA č. 3 

Firmy spolupracující při zajišťování praktického vyučování žáků 

Dlouhodobě spolupracující firmy  

Hypermarket GLOBUS Opava, Mondeléz CR Biscuit Production, Bivoj, a. s. Opava,  Knappe s. r. o., 
Marlenka International s.r.o. 

 

Spolupracující partner Hlavní oblasti a přínosy spolupráce Forma spolupráce 

Hypermarket GLOBUS Opava 
zajištění odborného výcviku žáků oboru 
Pekař, Cukrář, Prodavač, Řezník-uzenář, 
Kuchař-číšník 

produktivní práce 
žáků na pracovišti 

Knappe s. r. o. zajištění odborného výcviku žáků oboru 
Pekař 

produktivní práce 
žáků na pracovišti 

KAMAHAJ, s.r.o. zajištění odborného výcviku žáků oboru 
Cukrář 

produktivní práce 
žáků na pracovišti 

Bivoj, a. s. Opava zajištění odborného výcviku žáků oboru 
Řezník 

produktivní práce 
žáků na pracovišti 

Masoma Klemensová, s. r. o. zajištění odborného výcviku žáků oboru 
Řezník 

produktivní práce 
žáků na pracovišti 

Řeznictví Tichý s.r.o. 

 

zajištění odborného výcviku žáků oboru 
Řezník 

produktivní práce 
žáků na pracovišti 

JATKA-KURKA s. r. o. zajištění odborného výcviku žáků oboru 
Řezník 

produktivní práce 
žáků na pracovišti 

JOSH Trade s. r. o., Opava zajištění odborného výcviku žáků oboru 
Kuchař-číšník 

produktivní práce 
žáků na pracovišti 

Gastronomie Opava, s. r. o. zajištění odborného výcviku žáků oboru 
Kuchař-číšník 

produktivní práce 
žáků na pracovišti 

IBERIA TRADE s. r. o.  zajištění odborného výcviku žáků oboru 
Kuchař-číšník 

produktivní práce 
žáků na pracovišti 

RS ŇAMKA s. r. o. zajištění odborného výcviku žáků oboru 
Kuchař-číšník 

produktivní práce 
žáků na pracovišti 

Mondélez CR Biscuit Production zajištění odborného výcviku žáků oboru 
Výrobce potravin 

produktivní práce 
žáků na pracovišti 

CPI Hotels a. s., Ostrava zajištění odborného výcviku žáků oboru 
Hotelnictví 

produktivní práce 
žáků na pracovišti 

IBERIA TRADE s. r. o. zajištění odborného výcviku žáků oboru 
Hotelnictví 

produktivní práce 
žáků na pracovišti 

Hotel Kramer, Opava zajištění odborného výcviku žáků oboru 
Hotelnictví 

produktivní práce 
žáků na pracovišti 

Restaurace u Tiskárny, Opava zajištění odborného výcviku žáků oboru 
Hotelnictví 

produktivní práce 
žáků na pracovišti 

Restaurace CAVALLO, Opava zajištění odborného výcviku žáků oboru 
Hotelnictví 

produktivní práce 
žáků na pracovišti 

Café bar Picollo Opava zajištění odborného výcviku žáků oboru 
Hotelnictví 

produktivní práce 
žáků na pracovišti 

Opavská lesní a. s. zajištění odborného výcviku žáků oboru 
Hotelnictví 

produktivní práce 
žáků na pracovišti 

Restaurace Kartáč, Opava zajištění odborného výcviku žáků oboru 
Hotelnictví 

produktivní práce 
žáků na pracovišti 

CK LAYNO TOUR, Opava zajištění odborné praxe studentů VOŠ 
produktivní práce 
studentů na 
pracovišti 
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Kemp Kajlovec zajištění odborné praxe studentů VOŠ 
produktivní práce 
studentů na 
pracovišti 

DCK Rekrea Ostrava zajištění odborné praxe studentů VOŠ 
produktivní práce 
studentů na 
pracovišti 

Hotel Maria, Ostrava zajištění odborné praxe studentů VOŠ 
produktivní práce 
studentů na 
pracovišti 

Hotel Sonáta, Hradec nad Moravicí zajištění odborné praxe studentů VOŠ 
produktivní práce 
studentů na 
pracovišti 

Wellness hotel Opava, Opava zajištění odborné praxe studentů VOŠ 
produktivní práce 
studentů na 
pracovišti 

KÚ MSK Ostrava prezentace práce žáků školy cateringové služby 

Ing. Pekárek – stavební společnost prezentace práce žáků školy produktivní práce 
žáků  

Český červený kříž Opava prohloubení znalostí k poskytnutí záchrany 
života 

školení žáků první 
pomoci 

Krizové a kontaktní centrum Pod 
slunečníkem o.p.s. Opava 

preventivní činnost, přednášky  účast žáků 

Domov pro seniory svaté Zdislavy Opava pomoc seniorům účast žáků 

OSPOD Opava řešení výchovných problémů spolupráce s rodiči 
a žáky 

Dream Foundation ČR studium v zahraničí nabídka žákům 

Marlenka International s.r.o. Učební pomůcky, soutěž, exkurze obor Cukrář 

Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm Kurz studené kuchyně účast žáků 

University College Birmingham studium v zahraničí nabídka žákům 

KVIC Opava vzdělávání pedagogických pracovníků účast zaměstnanců 

PPP Opava poradenská a konzultační činnost realizace 
poradenských 
doporučení  
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PŘÍLOHA č. 4 

Vyúčtování poskytnutého příspěvku na stipendia na školní rok 2020/2021 
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PŘÍLOHA Č. 5 
 

Tabulka projektů 
 

Název projektu 
 

 
Operační 
program 

/Zdroj 
financování 

 

 
Registrační 

číslo 
projektu 

 

Role 
školy/ŠZ 

v projektu 
- příjemce 
/partner 

(v případě, 
že škola je 
partner, 

uvést 
příjemce) 

 

Rozpočet 
projektu 

(v případě 
partnerství 
také částka, 

která připadá 
na školu) 

 

Obsah/Cíle projektu 
 

Období 
realizace 

 

Škola 2+++ 
Výzkum, 
vývoj a 

vzdělávání 

CZ.02.3.68/
0.0/0.0/18_
065/00156

39 

příjemce 2 248 000,- 

Obsah:  
Aktivity pro střední  
a vyšší odbornou 
školu zaměřené  
na personální 
podporu školy, 
osobnostně sociální  
a profesní rozvoj 
pedagogů  
a extrakurikulární 
rozvojové aktivity  
 
Cíl:  
podpora školy formou 
projektů 
zjednodušeného 
vykazování 

2019 -2021 

Kompetence 
4.0 

Ministerstvo 
práce  

a sociálních 
věcí ČR 

CZ.03.1.54/
0.0/0.0/15_
122/00102

31 

partner  

Obsah:  
Podpora rozvoje 
spolupráce firem  
a odborných škol, 
implementace prvků 
duálního vzdělávání 
do výuky. 
 
Cíl:  
Usnadnění adaptace 
institucí trhu práce  
na změny vyplývající 
ze 4. průmyslové 
revoluce v ČR 

2021-2022 
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Foto z akcí: 
 

Ocenění žáků zapojených do projektu DofE: 

 
 
Vyhlášení nejlepších žáků oboru Cukrář 2020  
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Školní soutěž ve zdobení: 
 

 
 
 
 
Den učitelů 2021: 
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Předávání absolventských listů ve společnosti Knappe s. r. o.: 
 
 
 
  
 
 
 
 


