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ÚVOD

Vážení přátelé,

předkládáme  vám  výroční  zprávu  Střední  školy  a  Vyšší  odborné  školy  v Českých 

Budějovicích  za  školní  rok  2011/12.  V tomto  školním  roce  měla  škola  12  tříd  tříletých 

učebních oborů, 2 třídy denního nástavbového studia, 3 třídy dálkového nástavbového studia, 

12 tříd maturitního studia, 5 tříd vyššího odborného studia v denní formě a 3 třídy vyššího 

odborného  studia  v dálkové  formě.  V tomto  školním roce  navštěvovalo  celkem 655 žáků 

všech forem  studia SOŠ (336 s maturitou, 57 nástavbového studia, 262 středního vzdělání 

s výučním  listem),  a  180  studentů  všech  forem  studia  na  VOŠ  (údaje  k  30.9.2010).  Ve 

srovnání  s předchozím  rokem  došlo  k nárůstu  počtu  žáků  o  17,  především  v maturitních 

oborech.

Součástí školy je školní jídelna – kapacita 1250 obědů a přibližně 100 večeří denně 

a domov mládeže – kapacita 120 lůžek, obojí bylo ve školním roce zcela vytíženo.

Škola má velmi dobré personální a materiální podmínky pro to, aby poskytovala svým žákům 

a studentům střední a vyšší odborné vzdělání a školské služby se vzděláváním související.

Školský  zákon  uložil  školám  vytvořit  vlastní  školní  vzdělávací  programy  (ŠVP)  podle 

rámcových  vzdělávacích  programů.  Naše  škola  zpracovala  5  vlastních  ŠVP  pro  obory 

středního vzdělávání (Hotelnictví a turismus, Kuchař (maturitní),  Kuchař – číšník, Kuchař, 

Číšník  –  servírka).  Podle  těchto  programů  se  začalo  na  škole  vyučovat  od  1.9.  2009 

a proběhly tedy 3. ročníkem, pro který byly následně podrobněji rozpracovány. V tříletých 

oborech  tedy  prošly  celým  cyklem.  U  maturitního  oboru  kuchař  byly  na  základě  již 

odučených tří ročníků potřebné změny především v návaznosti na novou maturitní zkoušku. 

Proto byl v tomto školním roce tento ŠVP evaluován a bude realizován od 1. ročníku  2012. 

Byly zpracovány i ŠVP pro nástavbové studium denní i dálkové, tyto programy budou též 

realizovány od 1.9.2012. V ostatních třídách se vyučovalo podle dobíhajících učebních osnov.

Škola  s odborným  zaměřením  na  gastronomii  a  cestovní  ruch  se  podílela  na  řadě 

společenských akcí, prezentačních akcí, žáci spolu s pedagogy  měli možnost prezentovat své 

praktické  dovednosti  a  kompetence,  které  získali  během studia.  Škola  organizovala  řadu 

doprovodných kurzů (Kurzy studené kuchyně, Barmanské kurzy, Kurzy vyřezávání ovoce a 

zeleniny,  Kurzy  zdobení  apod.),  organizované  školou  nebo  za  přispění  fondů  EU.  Byly 

realizovány  vzdělávací  a  prezentační  akce  v nově  zřízeném  kuchařském  studiu.  Jednou 

z nejspěšnějších byly dny mexické kuchyně realizované ve spolupráci s bývalou absolventkou 

školy,  nyní  absolventkou Vysoké  školy  hotelové  v Praze,  která  si  ze  své  stáže  v Mexiku 

5



dovezla řadu gastronomických zkušeností  a předala  je našim žákům.  Škola se také podílí 

svými  programy  i  na  celoživotním  vzdělávání,  nabízí  kurzy  v rámci  projektu  UNIV  2. 

Realizován  byl kurz pro baristy a sommeliery. 

Ve výroční zprávě jsme se snažili zaznamenat všechny podstatné události uplynulého 

školního  roku.  Kromě  předepsaných  údajů  doplňujeme  zprávu  o  materiál,  který  zachytil 

obrazem významné okamžiky v životě školy. 

Z.Erhartová
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné  náměstí 

12

IZO: 600170331

IČO: 60077590

Adresa: Senovážné náměstí 12/239

  370 01 České Budějovice

Telefon: 386354769

Fax: 386354265

e-mail: jhoudkova@skolacrcb.cz

internet. stránka: www. skolacrcb.cz

zřizovatel: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích

právní forma: příspěvková organizace

ředitel školy: Mgr.Zdeňka Erhartová

Škola  uskutečňuje  v souladu  se  Zákonem  č.  561/2004  Sb.  (školský  zákon)  ve  znění 

pozdějších předpisů vzdělávání a výchovu k dosažení těchto stupňů vzdělání:

- střední vzdělání s výučním listem

- střední vzdělání s maturitní zkouškou

- vyšší odborné vzdělání

- na škole je akreditováno místní centrum celoživotního učení

Teoretické a praktické vyučování zajišťují učitelé všeobecně vzdělávacích a odborných 

předmětů  a  učitelé  praktického  vyučování  a  odborného  výcviku;  vychovatelé  na  domově 

mládeže  zajišťují  vzdělávání,  výchovu a zájmové činnosti  v době mimo vyučování.  Škola 

poskytuje ubytování a školní stravování žákům a studentům v době jejich pobytu ve škole. Za 

úplatu také zajišťuje stravování zaměstnanců školy a  dalších osob.

Okruhy doplňkové činnosti:

- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

- hostinská činnost

- praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu, osobního zboží.
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Škola je správcem majetku našeho zřizovatele  a její práva a povinnosti jsou vymezeny 

dodatky a přílohami zřizovací listiny. Z titulu správce majetku trvale zlepšujeme materiální 

podmínky pro vzdělávání a výchovu a práci zaměstnanců školy.

Zřízení školských rad

Školská  rada  při  střední  škole  byla  zřízena  Radou  Jihočeského  kraje  ke  dni  7.6.2011 

usnesením č. 476/2011 /RK-66 se stanoveným počtem členů: 6.

Školská rada Vyšší  odborné školy byla  zřízena  Radou Jihočeského kraje  ke dni 7.6.2011 

usnesením č. 476/2011/RK- 66 se stanoveným počtem členů: 3. 

Volby členů  obou školských rad a jejich ustanovení se konaly v souladu s pokyny OŠMT 

KÚ. Funkční období členů školských rad je tři roky.

První  zasedání  školských  rad  se  konalo  8.6.  2011   a  byli  na  nich  zvoleni  předsedové 

a místopředsedové: za Školskou radu SOŠ předseda L. Pechová, místopředseda Ing. Janeček, 

za Školskou radu VOŠ předseda Ing. Jana Tolarová, místopředseda Ing. Pavel Smetana.
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PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ

Vyšší odborná škola:

65-43-N/01 Cestovní ruch

3 roky, vyšší odborné, maturanti, denní

č.j. 27694/2006-23/2 od 1. září 2007

65-43-N/01 Cestovní ruch

3 roky, vyšší odborné, maturanti, dálkové

č.j. 22770/2007-23 od 1. září 2008

Střední odborná škola:

Dobíhající obory ve  4. ročníku SOŠ

65-42-M/004 Hotelnictví a turismus 

4 roky, střední vzdělání s maturitní zkouškou, abs. ZŠ, lineární, denní

č.j. 17130/01-23 s platností od 1. září 2001

65-41-L/006 Kuchař - kuchařka  

    4 roky,  střední  vzdělání  s  maturitní   zkouškou,  abs. ZŠ, lineární,

          denní

   č.j. 18178/99-23 s platností od 1. září 1999

na škole je nově vyučován od 1. září 2008

Ostatní obory:

Nástavbové studium:

65-41-L/504 Společné stravování 

2 roky, střední vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy středního vzdělání 

s výučním listem, vyučení, lineární, denní

    č.j. 13907/2004-23 s platností od 1. září 2005

65-41-L/504 Společné stravování 

3 roky, střední vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy středního vzdělání 

s výučním listem, vyučení, lineární, dálkové

    č.j. 13907/2004-23 s platností od 1. září 2005
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Ve školním roce  2010/11 byly v prvních až třetích ročnících  níže uvedených oborů 

realizovány  školní vzdělávací programy:

65-42-M/01 Hotelnictví ŠVP Hotelnictví a turismus 

4 roky, střední vzdělání    s maturitní zkouškou, abs. ZŠ, lineární, denní

č.j. SVPHT09/1 s platností od 1. září 2009

65-41-L/01 Gastronomie ŠVP Kuchař 

4 roky,  střední  vzdělání  s  maturitní   zkouškou,  abs. ZŠ, lineární,  denní

   č.j. SVPKM09/2 s platností od 1. září 2009

65-51-H/01 Kuchař-číšník

ŠVP  Kuchař-číšník  3  roky,  střední  vzdělání  s výučním  listem,   abs.  ZŠ, 

lineární, denní

č.j. SVPKC09/3 s platností od 1. září 2009 

ŠVP Kuchař  3  roky,  střední  vzdělání  s výučním listem,  abs.  ZŠ,  lineární, 

denní 

 č.j. SVPKU09/5 s platností od 1. září 2009 

ŠVP  Číšník-servírka  3  roky,  střední  vzdělání  s výučním  listem,  abs.  ZŠ, 

lineární, denní 

č.j. SVPCS09/4  s platností od 1. září 2009 

V tomto školním roce byly dokončeny 2 vzdělávací programy pro nástavbové studium 

65-41-L/51  Gastronomie,  ŠVP   Společné  stravování,  denní  a  dálkové  studium  a  byl 

evaluován 65-41-L/01 Gastronomie, ŠVP Kuchař, u denního  studia. Na základě zkušeností 

během  tříletého  cyklu  bylo  nutno  tento  ŠVP  aktualizovat  vzhledem  k maturitní  zkoušce 

a poznatkům  získaným  během  dvou  let  existence  této  maturitní  zkoušky.  Všechny  tyto 

programy budou realizovány od 1.9.2012.

ŠVP dále doplňuje  školní vzdělávací program pro výchovu mimo vyučování. Součástí 

jsou i rozpracovaná  průřezová témata. 

ŠVP byly rozpracovány na začátku školního roku do jednotlivých tematických plánů.

V  školním roce 2010/11 jsme žádali o akreditaci na obor 65-43-N/01 Cestovní ruch – 

denní  studium,  protože původní  akreditace  má  vypršet  v roce 2013.  Akreditace  nám byla 

udělena,  požádali  jsme  o  prodloužení  platnosti  od  1.9.2012,  aby  doběhl  ještě  stávající 

program.  Nový  program  je  již  založen  na  kreditním  systému  a  je  tak  lépe  prostupnější 

s programy na vysoké škole.
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Je stále  platná  smlouva o spolupráci  s Ekonomickou fakultou Jihočeské university, 

která  umožňuje  zjednodušené  studium našich  absolventů  na  EF  JU,  tyto  podmínky  jsou 

stanoveny ve Sdělení děkana č.6.

Obdobnou smlouvu škola podepsala  i  s Vysokou školou evropských a regionálních 

studií v Českých Budějovicích včetně podmínek návaznosti studia.
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PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY
K dílčím  personálním  změnám  opět  došlo  v řadách  pedagogických  pracovníků 

i v technicko-hospodářském úseku  školy,  z důvodu  úsporných  opatření  (oddělení  přímých 

nákladů  na  pedagogické  a  nepedagogické  pracovníky)  se  podařilo  snížit  počet 

nepedagogických  pracovníků.  Podařilo  se  nám  obsadit  uvolněná  pracovní  místa  za 

pedagogické pracovníky, kteří odešli do starobního důchodu a pro nově otevřený obor 65-41-

L/01 Gastronomie, školní vzdělávací program kuchař.

Na  škole  působí  celkem  60,22   učitelů  (průměrný  evidenční  počet  zaměstnanců 

přepočtený na plně zaměstnané) z toho  48,08 žen.

Učitelé podle předmětů (přepočtené osoby)

celkem z toho ženy bez kvalifikace
Interní 60,7 46,7 9,3
všeob. vzděl. 40,2 29,4 1,0
odb. předm. 10,5 7,3 8,3
prakt. vyuč. 10,0 10,0 0,0
Externí 1,1 0,4 0,0
všeob. vzděl. 0,9 0,4 0,0
odb. předm. 0,2 0,0 0,0
Střední škola 54,6 42,4 9,3
VOŠ 7,2 4,7 0,0

vychovatelky 6,0 6,0 0,0
Ost.zaměstnanci 41,3 35,3 0,0

Celkem 109,1 88,4 9,3
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ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
Přijímací řízení do prvního ročníku vzdělávání ve vyšší  odborné škole se stále řídí 

vyhláškou č. 10/2004 Sb. o vyšším odborném vzdělávání a zákonem č. 317/2008 Sb. školský 

zákon, jak vyplývá z pozdějších změn.

65-43-N/01 Cestovní ruch, tříleté denní vyšší odborné studium

Další kolo přijímacího řízení bylo vyhlášeno v průběhu srpna 2010. Vzdělávací 

program tohoto studia je akreditován do 31. srpna 2018.

65-43-N/01 Cestovní ruch, tříleté dálkové vyšší odborné studium

Platí  obdobné  ustanovení  jako  u  denního  studia,  vzdělávací  program  je  však 

akreditován  do roku 2015. 

Ve druhém kole přijímacího řízení byly všechny studijní skupiny doplněny do plánovaného 

početního stavu. Písemné přijímací zkoušky se opět nekonaly, u všech uchazečů je však nutné 

potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. Zájem o obor v denním i dálkovém  studiu 

stále  trvá,  přestože se opět  navýšila  nabídka  vysokých  škol  a  zůstává  povinnost  poměrně 

vysoké úplaty (školné) za studium.

Kritéria přijímacího řízení:

1. průměrný  prospěch  ze  všech  předmětů   z posledních  tří  klasifikačních  období  na 

střední škole (maximální počet bodů 60)

2. zahraniční  pobyt  uchazeče  s výukou  anglického  nebo  německého  jazyka  doložený 

vysvědčením   10 bodů

3. státní  závěrečná  zkouška  z anglického  nebo  německého  jazyka  na  jazykové  škole 

doložená certifikátem   5 bodů

4. při  shodném  bodovém  hodnocení  se  přednostně  přijímají  uchazeči,  kteří  dosáhli 

lepších  studijních  výsledků  v posledním  klasifikačním  období  na  střední  škole 

a uchazeči se ZPS, avšak s ohledem na podmínky zdravotní způsobilosti pro zvolený 

obor.

Při nástupu do školy předkládají studenti platné maturitní vysvědčení.
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ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

Výsledky absolutorií – jarní termín:

Denní studium:

Dákové studium

Studenti opět skládali zkoušky z odborných předmětů,  z cizího jazyka a obhajovali 

svou absolventskou práci (část ve druhém cizím jazyce). Výborné výsledky jsou srovnatelné 

s loňskými  absolutorii;  studenti  prokázali  vysokou  úroveň  teoretických  znalostí,  využili 

praktické  poznatky  získané  v  cestovních  kancelářích  a  agenturách,  v  ubytovacích 

a stravovacích službách a informačních střediscích včetně studentů dálkového studia. Opět se 

potvrdila vysoká úroveň studentů dálkového studia.

Předsedou  zkušební  komise  byl  Ing.  Milan  Hasman,  PhD.  z   Ekonomické  fakulty 

Jihočeské university. Dle jeho slov měly zkoušky vysokou úroveň a výsledky zkoušek byly 

vynikající.

Studenti VOŠ mohou pokračovat ve studiu na Ekonomické fakultě Jihočeské university, byly 

jim prominuty přijímací zkoušky

Stejně našim studentům VOŠ vyšla vstříc i VŠERS v Č. Budějovicích.

Témata  absolventských prací 2012

Psychologické aspekty turismu – z pohledu turisty i z pohledu obyvatele turistické oblasti

Podpora cestovního ruchu na Písecku

Tábor – husitské tradice jako faktor cestovního ruchu

Cykloturistika v regionu Prácheňska

Cestovní ruch v okolí Sušicka

Stezky dědictví – tradiční česká gastronomie a její vliv na CR

Vliv médií na jednání člověka při výběru druhu a místa dovolené

Úloha TIC v rozvoji cestovního ruchu na Šumavě
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Skupina Počet 

studentů

Prospělo Prospělo 

s vyznam.

Samé 

výborné

Neprospělo

CR3 13 6 7 4 0

Skupina Počet 

studentů

Prospělo Prospělo 

s vyznam.

Samé 

výborné

Neprospělo

CR3 34 16 13 5 5



Vliv folklóru na CR ČR

Hraniční opevnění 1. republiky. Nový fenomén v CR ČR

Bechyně a okolí. Nové nabídky turistických produktů

„Eden“.  Propojení hmotného dědictví s cestovním ruchem ČR

Cestovní ruch v oblasti španělského Katalánska

Moravský kras z pohledu kulturního cestovního ruchu Jihomoravského kraje

Významné památky,,Novohradska a jejich podíl/vliv na cestovní ruch v regionu

Mikroregion Karlovicko v CR

Vliv cestovního ruchu na zaměstnanost v krajích

Novohradsko v CR

Historické a přírodní památky na Klatovsku jako faktor cestovního ruchu

Itálie – země Alp. Porovnání vybraných horských středisek pro zimní i letní  rekreaci

Městský kulturní cestovní ruch v Českém Krumlově

Města České Budějovice,Český Krumlov a Tábor – jejich přínos pro cestovní ruch 

v Jihočeském kraji

Nové produkty cestovního ruchu v tradiční destinaci Salcburk a okolí

Sportovní aktivity v rámci cestovního ruchu na Horažďovicku

Význam Islandu pro český trh cestovního ruchu

Podkletí v CR

Cestovní ruch ve vybraných místech podporovaných českou kinematografií

Globalizace a cestovní ruch

Využití objektu k volnočasovým aktivitám v oblasti CR

Třebíčsko a jeho kulturní dědictví v CR ČR

Malebné Chodsko v cestovním ruchu ČR

Šetrné formy turismu v oblasti Pelhřimovska

Možnosti turistického využití historických podzemních prostor pro incomingový 

cestovní ruch České republiky

Šumava. Česko – německé pohraničí v CR ČR

Jeseníky. Historie lázeňství a jeho vliv CRČR

Plzeň a okolí v oblasti CR

Individuální CR ve vybraných zemích JV Asie, Vietnam, Thajsko, Laos 

Charakteristika cestovního ruchu na ostrově Bali a jeho využití pro výjezdy  občanů ČR

Putování po památkách a tradicích UNESCA v CR
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Využití  odkazu  J. J. Raby  pro  rozvoj  cestovního  ruchu  v  Rožmitále  pod 

Třemšínem

Rozvoj turistiky v ČR a srovnání s Evropou

Rybářství jako významný faktor pro rozvoj cestovního ruchu Třeboňska

Benešovsko. Nové podněty posílení cestovního ruchu

Přírodní a historické atraktivity v oblasti Uherskohradišťska a jejich využití v CR

Porovnání úrovně vybavenosti a služeb ve vybraných lyžařských střediscích ČR

Charakteristika a rozvoj CR ve vybrané oblasti

Kulturní odkaz Rožmberků. Pohled na využití této problematiky v cestovním ruchu

Využití kulturněhistorických tradic Borovanska pro incomingový cestovní ruch jižních Čech

Vliv gotiky, renesance a baroka na návštěvnost jihočeských památek

Nové komunikační kanály a využití sociálních médií v nabídce produktů cestovního ruchu
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ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
V  souladu  s  platnou  legislativou  a  doporučením  Souboru  pedagogicko-organizačních 

informací na školní rok 2008/2009 bylo další vzdělávání zaměřeno do oblastí:

- realizace  školních  vzdělávacích  programů  kuchař-číšník,  kuchař,  číšník-servírka, 

hotelnictví a turismus, kuchař (65-41-L/01 Gastronomie) a ŠVP pro výchovu mimo 

vyučování žáků a studentů středních škol a VOŠ

- příprava  na  nové  pojetí  maturitní  zkoušky  –  školení  na  certifikované  funkce 

maturitního  komisaře,  zadavatele  a  hodnotitele  písemných  a  ústních  zkoušek 

u českého  jazyka  a  cizích  jazyků.  Do  vzdělávání  je  průběžně  přihlášeno,  z nichž 

někteří již svou certifikaci dokončili.

- poradenství ve školách

- výchova ke zdraví

- metody primární prevence

- environmentální výchova

- multikulturní výchova

- periodická školení BOZP

- jazykové vzdělávání – Brána jazyků

- vzdělávání odborných učitelů

- vzdělávání zástupců ředitele 

-

V oblasti pedagogiky a psychologie se všichni učitelé zúčastnili školení na téma Rizikové 

chování  dětí  a  mládeže.  Výchovný  poradce  se  zúčastnil  školení  na  téma  Kariérové 

poradenství.  V oblasti  jazykového  vzdělávání  absolvovali  vybraní  učitelé  kurzy angličtiny 

a němčiny v programu Brána jazyků.

V  rámci  odborného  vzdělávání  absolvovali  učitelé  například  školení  pod  názvem 

Praktický průvodce v účetnictví a daních, Školení pro cestovní ruch v chráněných oblastech 

anebo vzdělávací program Cestovní ruch pro všechny.

V důsledku realizace vzdělávacího programu projektu UNIV se zúčastnili vyučující školy 

předepsaných seminářů k tomuto projektu.

Další učitelé se pravidelně účastní odborných konferencí a pracovních setkání k budoucí 

koncepci vyššího odborného vzdělávání v terciárním systému.
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ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI  ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
Na  všech  prezentačních  akcích  školy  se  žáci  aktivně  podílejí.  Jsou  to  především 

významné náborové akce jako je výstava Vzdělání a řemeslo a oba dva dny otevřených dveří. 

V minulém školním roce proběhly 24.11.2011 v obou budovách školy  a 19.1.2012 v Zátkově 

budově.  Při  těchto  akcích  byly  prezentovány  všechny obory  nabízené  školou  a  možnosti 

celoživotního vzdělávání.

 Na výstavě  Vzdělání  a  řemeslo  2011 se  prezentovala  škola  stánkem propojeným 

s partnerskou školou v Bad Lenfeldenu a za program a společnou prezentaci  škola získala 

diplom za 2. místo v soutěži o nejlepší prezentaci zahraniční spolupráce.

Škola se podílela  už druhým rokem i  na významné prezentační  akci  Jihočeský kompas – 

veletrhu turistických zážitků,  možností  a vizí ve dnech 8. –9. 10. 2010. Na veletrhu měla 

škola svůj prezentační stánek a studenti VOŠ na pódiu představili své absolventské práce. 

Škola  se  zapojila  do  environmentálního  programu  Recyklohraní,  díky  kterému  se  žáci 

dozvěděli  zajímavosti  o recyklaci odpadů a také se do třídění odpadu zapojili.  Na základě 

toho škola obdržela Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování na rok 2010. 

V červnu  2011  bylo  završeno  jednání  o  stipendijním  pobytu  čtyř  studentek  Vyšší 

odborné školy na rakouské škole West-East-College Bad Leonfelden, které nastoupily  na 

dobu dvou semestrů, tedy od září 2011 do května 2012. 

Pro  absolventy  VOŠ CR v Českých Budějovicích  existuje  nadále  možnost  dalšího 

studia  v rámci  zkráceného  bakalářského  studijního  programu  na  Ekonomické  fakultě 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Spolupráce  s Jihočeskou univerzitou  v Českých Budějovicích  se zakládá  rovněž na 

kooperaci  pedagogů  –  jedná  se  o  externí  výuku  a  o  zpracování  oponentních  posudků 

absolventských prací, bakalářských a diplomových prací. 

Studenti VOŠ na stipendijním pobytu v Rakousku

Na základě rozhodnutí rakouské spolkové vlády vypsat v rámci poválečného usmíření 

národů roční stipendijní pobyty pro studenty ze zemí střední a východní Evropy, oslovil naši 

školu Dr. Ferdinand Trauttmansdorff, velvyslanec Rakouské republiky, s nabídkou, abychom 

se zapojili do výběrového řízení na takovýto nadační pobyt.  Do soutěže jsme vybrali čtyři 

studentky Vyšší odborné školy cestovního ruchu, a to Evu Filovou, Lucii Hruškovou, Kláru 

Jakubcovou a Kateřinu Němcovou. Všechny tyto studentky absolvovaly dva ročníky Vyšší 

odborné  školy  cestovního ruchu  v Českých Budějovicích  s výborným prospěchem a  měly 

jazykové i osobnostní předpoklady úspěšně studovat v zahraničí. Všechny čtyři byly úspěšně 
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vybrány a nabídka  studijního pobytu  zněla  na West-East-College  Bad Leonfelden,  což  je 

součást  našeho partnerského vzdělávacího  zařízení  v Rakousku –  Tourismusschulen Bad 

Leonfelden.  (Spolupráce  obou  našich  škol  trvá  ostatně  již  více  než  22  let.)  Studentky 

projevily zájem během prezenčního studia v Rakousku studovat též individuálně třetí ročník 

Vyšší oborné školy cestovního ruchu v Českých Budějovicích, což jim bylo ředitelstvím SŠ 

a VOŠ CR umožněno.Všechny čtyři studentky se opravdu se ctí zhostily svých celoročních 

studijních povinností  na hostitelské  škole.  Jejich studijní  výsledky označil  jejich rakouský 

třídní učitel  „jako bravurní s přihlédnutím k tomu, že studovaly dvě školy najednou“. I na 

české straně vykazovaly studentky velmi dobré výsledky a některé budou pokračovat dále 

studiem  na  Jihočeské  univerzitě  v Českých  Budějovicích.  Cílem  této  iniciativy  rakouské 

vlády bylo, aby tito mladí lidé, absolventi stipendijních pobytů, poznali společnost, dějiny, 

kulturu  a  zvyky  hostitelské  země  a  stali  se  jakýmisi  vyslanci  společného  porozumění 

a usmíření mezi národy Evropy. Lze říci, že tento záměr naše studentky vrchovatě naplnily, ať 

už v oficiálních besedách či neformálních rozhovorech se svými vrstevníky či širší veřejností.

Tento pěkný a obdivuhodný počin v oblasti  stipendijních pobytů mezi  školami cestovního 

ruchu by měl pokračovat i v příštích letech. K tomu jistě přispěje i vysoké hodnocení úrovně 

stipendistek  a  osobního  nasazení  pedagogů  obou  škol,  které  ocenil  ve  svém slavnostním 

projevu Dr.  Martin  Eichtinger,  velvyslanec  a  sekční  šéf  Ministerstva  zahraničí  Rakouské 

republiky, na shromáždění v Českých Budějovicích dne 10. července 2012.

Ing.D.Parmová
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ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 

AJ.
V průběhu celého školního roku 2010/2012 byla  činnost  školy prakticky průběžně 

kontrolována ve všech oblastech její činnosti včetně řízení školy.

Při  realizaci  projektu  č.  CZ  1.07/1.1.10/01.0021  Modernizace  výuky  v rámci  odborných 

a všeobecných  předmětů  byly  zjištěny  nesrovnalosti  –  porušení  rozpočtové  kázně,  které 

spočívaly  v proplacení  věcně  nezpůsobilých  výdajů.  Usnesením  Rady  jihočeského  kraje 

č. 466/2012/RK-91 ze dne 29.5.2012 nám byly uloženy odvody ve výši: 138,- Kč, 24 999,-Kč 

a 24,25 Kč.
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ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A 

MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ
Otevřené zůstává vzdělávání  průvodců cestovního ruchu, pro které je škola rovněž 

akreditována a zařazení projektu Tourism Quality do nových vzdělávacích struktur.

21



ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 

CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
Naše škola jako člen Centra uznávání celoživotního učení Jihočeského kraje (podrobněji 

viz vlastní hodnocení školy) je  autorizovanou osobou dílčích kvalifikací 

- příprava pokrmů studené kuchyně

- příprava teplých pokrmů

- příprava minutek

- barman

- průvodce cestovního ruchu

Další  pedagogičtí  pracovníci  si  doplňují  nebo  rozšiřují  kvalifikaci  především  na 

Pedagogické fakultě JU v Českých Budějovicích.

Celá  řada  zaměstnanců  školy  je  dlouhodobě  zapojena  do  tvorby  operačních  programů 

Vzdělávání pro konkurence schopnost .

Naše škola se zapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení v projektu 

UNIV  –  Uznávání  výsledků  neformálního  vzdělávání  a  informálního  učení  v síti  škol 

poskytujících vzdělávací služby dospělým.  V rámci projektu byly vytvořeny dva vzdělávací 

programy: Moderní gastronomie pro všechny   Základy vaření a stolování, v tomto školním 

roce byl vytvořen vzdělávací program Sommelier.

Škola se podílela i na celoživotním vzdělávání kurzy:

Moderní zdobení – 12  účastníků, 5.11. 2011 30.11.2011. Kurz zakončen certifikátem

Průvodcovské zkoušky: 6 absolventů, 2.4.2012 – 28.4.2012. Kurz zakončen osvědčením.

Sommelierské minimum: 25 účastníků, 10.10.2011- 21.10.2011.Kurz zakončen certifikátem

Kurz Studené kuchyně: 20 účastníků, 24.10.2011- 27.10.2011. Kurz zakončen certifikátem
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ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH 

PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ
Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy.

Projekt OPVK.

Doba trvání: 1.3.2009 - 30.6.2010, prodlouženo do 30.10.2010

Projekt je zaměřen na vytváření dobrých podmínek pro implementaci školního vzdělávacího 

programu a jeho inovaci prostřednictvím těchto aktivit:

1. zavádění  moderních  vyučovacích  trendů  a  metod  do  odborného  vzdělávání 

srovnatelných s praxí běžnou v současném podnikatelském prostředí v ČR a zahraničí

2. tvorba a zavedení nových odborných kurzů, které budou realizovány v rámci běžné 

výuky  a  budou  poskytovat  kvalitní  know-how  žákům  maturitních  oborů,  dobrou 

přípravu pro jejich pokračování ve vzdělávání a dobrou výchozí pozici pro uplatnění 

na trhu práce

3. modernizace vzdělávání  i ve všeobecných předmětech,  a to na příkladu zpracování 

a zavedení tématu holocaust jako uceleného komplexu vzdělávacích aktivit do výuky 

předmětu Dějepis,  a dále  prostřednictvím zintenzivnění  užívání  a  zkvalitnění  práce 

učitelů  všeobecně  vzdělávacích  předmětů  s  dostupných  nebo  nově  pořízeným 

vybavením  informačních  a  komunikačních  technologií  a  využíváním  prezentační 

techniky pro větší názornost výuky

4. podpory práce metodických týmů, které budou zodpovědné za koncipování nových 

metodik,  výukových  materiálů,  skript,  pracovních  sešitů  pro  další  využití  učiteli 

a žáky školy při průběžné realizaci navržených projektů a kurzů

5. orientací  na  environmentální  výchovu,  ekologizaci  atmosféry  školy  a  zapojováním 

žáků  do  praktického  procesu  ochrany  přírody,  rozšiřováním  odborné  kvalifikace 

pedagogů  v  rámci  EV,  podporu  osvojování  principů  odpovědného  přístupu 

k životnímu prostředí žáky

V rámci projektu jsou realizovány tyto klíčové aktivity:

Zavedení kurzu Studené kuchyně do výuky odborných předmětů.

Zavedení kurzu Sommeliérské minimum do výuky odborných předmětů.

Zavedení projektu Na holocaust nelze zapomínat do výuky všeobecných předmětů.

Zavedení  projektu  "Po  zelené"  do  výuky  v  rámci  průřezového  tématu  Environmentální 

výchova.
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Projekt byl ukončen, není zatím ukončena jeho administrace, již tento školní rok proběhly 

všechny akce nutné k udržitelnosti projektu. 

UNIV 2 KRAJE

Národní projekt.

Doba trvání: od 1.1.2010 do 31.12. 2012

V rámci rojenu bude škola moci poskytnout mimo počátečního vzdělávání i další vzdělávání 

a využít  tak  potenciál  školy  ke  vzdělávání  dospělých.  Škola  se  promění  v centrum 

celoživotního učení.

Škola  vytvoří  tři  odborně  zaměřené  vzdělávací  programy.  Budou  vhodné  pro  širokou 

veřejnost, bez ohledu na předchozí vzdělávání – od 18 let. Absolventi tohoto programu získají 

tzv. dílčí kvalifikace.

V kalendářním roce 2010 škola vytvoří vzdělávací program BARISTA.

 Je určen pro širokou veřejnost, ale i odborníky v gastronomii, kteří mají zájem si prohloubit 

teoretické vědomosti o kávě z hlediska historie, pěstování, výroby atd. a chtějí se prakticky 

naučit správné přípravě a servisu kávy včetně používání vhodného inventáře.

Vzdělávací program je vhodný též pro laiky, kteří se zajímají o kávu a znalosti o ní uplatní 

v soukromí a při společenských akcích.

Získané kompetence jsou vhodné pro:

- profesní růst

- zajištění kvality z hlediska zdravé výživy

- zajištění kvality úrovně servisu

- snadnější zařazení na trhu práce

- osobní uspokojení, získání nových poznatků

24



Škola hrou – moderní trendy ve výuce školy.

Projekt OPVK

Doba trvání: 1.2.2010 – 30.6.2011

Cílem projektu je zkvalitnit výuku žáků  ve výuce cizích jazyků a odborných předmětů.

Projekt zahrnuje tyto aktivity:

1. Vytváření  podmínek  pro  implementaci  ŠVP  ve  školách  a  školských  zařízeních, 

podpora  aktivit  metodických  týmů,  podpora  pracovníků  škol  a  školských  zařízení 

zapojených do inovace ŠVP.

2. Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech.

Projekt  zahrnuje  práce  metodických  týmů,  přípravy  metodických  materiálů,  semináře 

a školení a  využití nové jazykové učebny.

Z důvodu pomalé administrace projektu byl projekt prodloužen o jeden rok. Nyní probíhá již 

jen jeho administrace.

ICT kompetence pedagogických pracovníků ve výuce

Projekt OPVK

Doba trvání 1.1.2012 – 31.12.2012

Cílem  projektu  je  zlepšení  ICT  kompetencí  pedagogických  pracovníků 

prostřednictvím proškolení v oblasti práce s ICT technikou a programy. Škola zrealizuje sérii 

odborných kurzů s rozdílnou tematikou podle zaměření studijních oborů školy a s ohledem na 

různou  úroveň  znalostí  pedagogických  pracovníků  školy.  Výsledkem  bude  zvýšení 

kvalifikace pedagogických pracovníků a zefektivnění využívání ICT technologií a výukových 

pomůcek v přímé výuce a při přípravě na ni, zvýšení m,vivace pedagogů k tvorbě nových 

vzdělávacích  materiálů  a  k zapojení  moderní  didaktické  techniky  a  principů  interaktivní 

výuky. 
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Škola získala i menší granty a projekty:

 Grant MŠMT ČR :  Realizace  aktivit  v oblasti  prevence rizikového chování v působnosti  

resortu MŠMT ČR, 73 000,-Kč.

Cílem projektu je vytvořit  příznivé klima ve třídě, nastavit vztahy žáků s třídním učitelem 

a stmelit nově vzniklý kolektiv.

Příspěvek Společnosti tří zemí na společný česko-rakouský workshop dne 18.12.2011 ve výši 

10 000,-Kč.
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ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVOU ORGANIZACÍ A DALŠÍMI 

PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ
Vedení školy spolupracuje s odborovou organizací a konzultuje s ní všechna závažná 

rozhodnutí  týkající  se  především personálních  změn.  Plnou podporu mělo  i  při  vyhlášení 

Organizačního opatření č. 1/2011, kterým byla zrušena 1 pracovní místo v prádelně z důvodu 

úspory finančních prostředků pro nepedagogické pracovníky.

Významný přínos pro školu přináší členství v Asociaci evropských hotelových  škol, 

Asociaci kuchařů a cukrářů ČR, Asociaci hotelů a restaurací ČR aj., pokračuje spolupráce 

s vybranými firmami a některými fakultami Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 

Vysokou  školou  evropských  a  regionálních  studií,  cestovními  kancelářemi,  informačními 

centry po celé České republice.

Škola spolupracuje se sociálními partnery, kteří se podílejí na vzdělávání žáků, jako je 

Grand Hotel  Zvon,  Pegast  Litvínovice,  Restaurant  Metropol  č.Budějovice,  Hotel  Růže Č. 

Krumlov,  Aurora  Třeboň,  Clarion  Congess  Hotel   Č.  Budějovice,  Budvar  Č.  Budějovice. 

Škola  spolupracuje  s cestovními  kancelářemi  a  agenturami  v regionu,  při  výkonu  praxí 

studentů  má  zastoupení  i  v informačních  centrech  Jihočeského kraje  i  jiných krajů České 

republiky.
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VÝCHOVA MIMO VYUČOVÁNÍ , ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ  A 

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
Školní vzdělávací program pro výchovu mimo vyučování / zájmové vzdělávání/

byl realizován pro žáky 1. ročníků v 1. cyklu Vítej mezi nás v přátelském domově, pro 

žáky 2. ročníků v 2. cyklu Žijeme v přátelském domově, pro žáky 3., 4. Ročníku v 3. 

cyklu - Spoluvytváříme přátelský domov.

 

Rozvoj  klíčových  kompetencí  k učení  a  sebevzdělávání,  řešení  problémů,  kompetencí 

komunikativních, kompetencí k trávení volného času, kompetencí sociálních a personálních, 

rozvíjení občanských kompetencí.

Výchovný program dle zaměření výchovy: 

Výchova osobnostní

Výchova k demokratickému občanství

EVVO

Mediální výchova

Estetická výchova, čtenářská a divácká gramotnost

Výchova ke zdravému životnímu stylu

výchova k učení, sebevzdělávání, profesionální orientaci

Tematicky 10 celků: září -  Oči dokořán

říjen – Mosty

listopad – Pod lampou

prosinec – Čas inspirace

leden – Jsi IN?

únor – Hravě žiji zdravě

březen – Po zelené

duben – Malovaná tradice

květen – Ruku v ruce

červen – Za poznáním
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Exkurze,  poznávací  výlety:  Tyfloservis  –  spolupráce  i  v oblasti  odborné  praxe  –  služby 

v cestovním  ruchu  pro  zrakově  postižené,  obsluha,  Wellness  Hotel  Frymburk,  restaurace 

Promenadenhof  v centru  Linze  (organizováno  ve  spolupráci  

s absolventem školy), sklářská huť Milná, Jihočeské motocyklové muzeum, Recyklační alej – 

Stromovka,  večerní  prohlídka  zámku  a  města  v Hluboké  nad  Vltavou,  slalomová  dráha 

v Českém Vrbném. 

Poznávání okolí Rudolfova a Českých Budějovic, Jihočeské muzeum – tématické výstavy.  

EVVO  –  nově  zahájeny  projekty  Pohodová  třída  (celoškolní  soutěž  ve  spolupráci  s.o.s. 

Gastroclub)  a  Harmonický  pokoj  (DM),  ve  spolupráci  s KÚ  Jihočeského  kraje  exkurze 

v chráněné dílně na předúpravu elektronického odpadu, kovů, plastů a dalších materiálů s.r.o. 

Rumpold  Týn  nad  Vltavou,  realizace  projektu  Po  zelené  –  exkurze  na  ekofarmě  Milná, 

exkurze  a  výukový  program ZOO Hluboká  nad  Vltavou,  expedice  Český  ráj,  celoškolní 

soutěž Po zelené s tematikou EVVO, zapojení do projektu Recyklohraní – hodnocení školy 

organizátory velmi pozitivní, jarní gruntování ke dni Země, odborný víkendový seminář pro 

žáky v NP Šumava Klostermannovou stezkou / IC  NP Šumava Rokyta a Kvilda /, exkurze se 

žáky  ve  vzorové přírodní  zahradě  na  Rudolfově.  Zahrada  domova  mládeže  –  údržba 

a rozšiřování ve spolupráci se žáky –  tvorba a péče o životní prostředí,  relaxační  funkce 

přírodních zahrad, stavba bylinkové spirály, založení biokompostu, využití pro zkvalitňování 

půdy pro pěstování zahradních rostlin.  Nově členění a ozelenění relaxačních zón zahrady. 

Propagace rovněž formou zahradní slavnosti pro žáky, pedagogy a ostatní pracovníky školy.

 Domov mládeže

Modernizace  a  zkvalitňování  podmínek  pro  přípravu  na  vyučování,  relaxaci  i  zájmovou 

činnost  –  zprovozněno  Wi-Fi  připojení  k internetu  ve  všech  pavilonech  DM,  provedena 

výměna topných těles na spojovací chodbě. 

V průběhu celého školního roku průměrný počet  ubytovaných žáků110,  zájem o umístění 

v domově mládeže stále převyšuje danou kapacitu. Žáci i rodiče oceňují dle výsledků ankety 

především vysoký standard ubytování, estetickou úroveň prostředí domova mládeže, dobrou 

vybavenost  informačními  technologiemi  pro  přípravu na  vyučování,  kvalifikovaný  přístup 

vychovatelů  v oblasti  prevence rizikového chování,  pestrou nabídku volnočasových aktivit 

a každodenní  kontakt  vychovatelů  s ostatními  pedagogickými  pracovníky  školy.  Výsledky 

dotazníkového šetření mezi žáky viz příloha. 

Na  základě  evaluace  MPP  uskutečněn  nový  projekt  –  Adaptační  soustředění  pro  žáky 

1. ročníků ubytované v DM, hodnocen rovněž jako velmi přínosný.
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Do pravidelné  zájmové  činnosti  je  dle  průzkumu provedeného vychovateli  zapojeno 67% 

žáků, výběrově se jí účastní 30%, 3% žáků se nedaří zapojit (nejsou vytvořeny zájmy). 

Průměrný prospěch ubytovaných žáků 2,37.

Estetická a společenská výchova: Mezinárodní vánoční workshop s podporou Společnosti 

3 zemí, Barevný den - Workshop v KC ArtIGY, přehlídka zájmové činnosti – setkání domovů 

mládeže v DM Hvízdal, divadelní představení,  filmová představení, anketa Osobnost roku, 

Den  proti  závislostem  –  Barevný  den,  prezentace  tvůrčí  dílny  -  Dny  otevřených  dveří, 

prezentace spolupráce mezi SŠ a VOŠ cestovního ruchu Č. Budějovice a Tourismusschulen 

Bad Leonfelden v Rakousku a Českých Budějovicích – výstava Vzdělání a řemeslo – Téma:

I prázdniny lze studovat - 2. místo.  

Žákovská knihovna domova mládeže – cca 200 výpůjček, Večery v knihovně – předčítání 

z děl české a světové beletrie při čaji,  komentované promítání  filmů na DVD, doplňování 

fondu četby pro maturitní zkoušku, nově Retrovečery při LP deskách. Pěvecký sbor, školní 

hudební skupina složená z pedagogů a žáků.

Tvůrčí dílna – suché a květinové vazby, keramika, přírodniny a další techniky pro výzdobu 

interiérů,  využití  recyklovaného papíru pro výrobu užitkových a dárkových předmětů – ze 

starého nové, vitráže, malba na sklo, výroba doplňků a šperků, šicí dílna, výroba textilních 

panenek pro UNICEF, poradna a klub pro životní styl. Spolupráce při instalaci expozice školy 

na výstavě Vzdělání a řemeslo.

Fotografická soutěž Zachyť kouzlo okamžiku – v DM. 

Školní časopis Koktejl -   nová grafická úprava,  elektronická verze, videoreportáže z akcí 

školy, školní internetové televizní vysílání.

Žákovská  samospráva –  volební  kampaň  do  domovní  rady,  organizace  voleb,  volby, 

zastupitelská  demokracie,  spolupráce  při  údržbě  venkovní  zeleně,  zahradní  slavnost, 

spolupráce při tvorbě nového vnitřního řádu domova mládeže, realizace interiérových úprav 

klubových místností.

Sport a zdravý životní styl   -   míčové hry v tělocvičně školy pro všechny žáky vždy v úterý ve 

večerních hodinách, floorbal, stolní tenis, zumba, posilovna, celoškolní turnaje, turnaje mezi 

školami a domovy mládeže, bowling, pěší turistika. Zájem o nové netradiční disciplíny.  

Témata metodického sdružení vychovatelů 

Evaluace stmelovacího adaptačního soustředění 1. ročníků na domově mládeže.
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První pomoc při šikanování.

Etickou výchovou proti nežádoucímu sociálnímu chování. Vybrané aspekty vlivu médií na 

psychický vývoj  dětí  a dospívajících.  Současná hodnotová orientace mládeže,  preferované 

volnočasové aktivity. (Konference DM H. Králové)

Spolupráce s pubertálními žáky v environmentální výchově.

Pedagogická  diagnostika.  Charakteristika  žáka  z hlediska  kompetencí  k využívání  volného 

času.

Specifické poruchy učení a chování.

Evaluace ŠVP.

Role vychovatele ve výchově mimo vyučování, asertivní komunikace.

Asociace  domovů  mládeže  a  internátů  České  republiky,  člen  CZESHA:  aktivní  účast 

v připomínkových  řízeních  a  na  jednáních  na  MŠMT  ČR,  ve  spolupráci  s NIDV  a  KÚ 

zpracován návrh vzdělávání vychovatelů DM v Jihočeském kraji, uskuteční se od listopadu 

2012 v DM SŠ a VOŠ cestovního ruchu. 

DVPP –  EVVO,  Prevence  rizikového  chování  -  Šikana,  Metodika  práce  vychovatele, 

Komunikace.

Projekty – žádosti o příspěvek   :   

Projekt  Po  zelené  /  EVVO /  -  součást  projektu  školy  –  grant  z ESF,  Operační  program 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání 

– 3. rok.

Grant  MŠMT  ČR:  Realizace  aktivit  v oblasti  prevence  rizikového  chování  v působnosti 

resortu MŠMT ČR – Seznamovací stmelovací program pro žáky 1. ročníků školy -  2011/12 – 

73 000 Kč; pro školní rok 2012/13 získáno 70 584 Kč.

Grant Společnosti 3 zemí - Projekt Mezinárodní česko- rakouský vánoční Workshop, 10 000 

Kč.

Projekt Klub nápojové gastronomie / projekt finančně zajišťuje o. s. Gastroklub /

Prevence rizikového chování

viz Závěrečná zpráva o realizaci Minimálního programu prevence rizikového chování na SŠ 

a VOŠ cestovního ruchu České Budějovice 
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HARMONOGRAM AKCÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/11

Září 2010
1.9. Slavnostní zahájení šk. roku pro 1.ročníky - Zátkova budova
6.9. Nástup dálkového studia CR3C
7.9. Zahájení výuky dálkového nástavbového studia
10.9. Písemné závěrečné zkoušky tříletých oborů
13.9. - 17.9. Praktické závěrečné zkoušky tříletých oborů
17.9. - 19.9. Adaptační kurz - Lipno nad Vltavou - HŠ H1B
20.9. - 21.9. Maturity S2A a HŠ  Zátkova budova
20.9. - 22.9.  Adaptační kurz - Lipno nad Vltavou H1A
23.9. Ústní závěrečné zkoušky tříletých oborů
22.9. - 24.9. Adaptační kurz - Lipno nad Vltavou - 1. roč. K1M
29.9. - 30.9. Výstava Vzdělání a řemeslo

Říjen 2010
1.10. Výstava Vzdělání a řemeslo
4.10. - 6.10. Adaptační kurz - Černá v Pošumaví - 1. roč. SOU (KČ1A)
5.10. Exkurze EKO farma Milná
7.10. Exkurze EKO farma Milná
6.10. - 8.10. Adaptační kurz - Černá v Pošumaví  - 1. roč. SOU (ČK1A)
12.10. Exkurze EKO farma Milná
12.10. Setkání  s rodiči žáků 1. ročníků - Zátkova budova

od 15.30 hod. H1A,B a KM1, od 16.30 SOU
14.10. Exkurze EKO farma Milná
11.10. - 13.10. Adaptační kurz - Černá v Pošumaví - 1  roč. SOU (KČ1B)
13.10. - 15.10. Adaptační kurz - Černá v Pošumaví - l. roč. SOU (ČK1B)
27.10. - 29.10. Podzimní prázdniny

Listopad 2010
15.11. Čtvrtletní klasifikační porada
18.11. Konzultační odpoledne
25.11. Den otevřených dveří

Prosinec 2010
15.12. Workshop školy - Bazilika
23.12. 2010
- 2.1.2011 Vánoční prázdniny
LEDEN
4.1. - 10.1. Zápočtový týden VOŠ
7.1. Ples H4B
11.1. - 31.1. Zkouškové období VOŠ
17.1. - 21.1. Lyžařský kurz   Hochficht (všechny první ročníky HŠ a SOU)
20.1. Uzavření klasifikace za 1. pol. škol roku 2010/2011
20.1. DOD - Zátkova budova školy
24.1. Klasifikační porada za I. pololetí  škol. roku 2010/2011
24.1. a 27.1. Kurz studené kuchyně
31.1. Konec 1. pol. škol. roku 2010/2011 - předání vysvědčení

ÚNOR
4.2. Pololetní prázdniny
8.2. Opravná mat. zkouška (žák P. Kříž v budově na Senovážném n.)
11.2. Společenský večer  "hotelové školy"
21.2. - 15.3. Kurz moderní zdobení
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BŘEZEN
1.3. Ples S2A - Metropol
7.3. - 13.3. Jarní prázdniny
11.3. Ples H4A
31.3. Odevzdání absolventské práce 3. ročníků

DUBEN
13.4. Workshop + vyhlášení výsledků ankety Osobnost  roku 2011 
18.4. Uzavření klasifikace H4
19.4. Klasifikační porada H4
21.4. - 22.4. Velikonoční prázdniny
22.4. Přijímací řízení studijní a učební obory
26.4. Obhajoba maturitní práce profilové zkoušky třída H4A
26.4. Čtvrtletní klasifikační porada
27.4. Obhajoba maturitní práce profilové zkoušky třída H4B
27.4. Zkoušky průvodců CR - písemné
28.4. Třídní schůzky - Zátkova budova
28.4. - 29.4. Zkoušky průvodců CR - praktické
29.4. Ukončení výuky 4. ročníků

KVĚTEN
2.5. Přijímací řízení nástavbové studium
2.5. - 6.5. Studijní volno 4. ročníků
2.5. - 6.5. Zápočtový týden CR3
3.5. - 4.5. Zkoušky průvodců CR - ústní
5.5. - 12.5. Zápočtový týden CR3C
9.5. Klasifikační porada S2A, S3
9.5. - 13.5. Profilová ústní maturitní zkouška
9.5. - 27.5. Zkouškové období CR3
12.5. Obhajoba praktických maturit S2A
13.5. Poslední zvonění S2A
13.5. - 2.6. Zkouškové období CR3C
13.5. - 19.5. Zápočtový týden CR1A,B, CR2A,B
16.5. - 20.5. Svatý týden S2A, S3
20.5. - 9.6. Odborná praxe CR1A,B, CR2A,B
23.5. - 27.5. Ústní maturity S2A, S3
30.5. Klasifikační porada  3. ročníků tříletých oborů
30.5. - 31.5. Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní 

zkoušky
30.5. - 6.6. Písemná zkouška společné části maturitní zkoušky
30.5. - 3.6. Přípravný týden CR3
31.5. Konec teoretické výuky třetích  ročníků  tříletých oborů

ČERVEN
1.6. Písemné ZZ 3. ročníků tříletých oborů
3.6. - 9.6. Zápočtový týden CR1C, CR2C
3.6. - 9.6. Přípravný týden CR3C
3.6. - 10.6. Praktické ZZ ČK3A, ČK3B
6.6. - 9.6. Absolutoria CR3
10.6. Absolutoria CR3C
10. 6. - 30.6. Zkouškové období CR1A,B, CR2A,B
10.6. - 30.6. Zkouškové období CR1C, CR2C
13.6. Předání diplomů CR3, CR3C
13.6. - 20.6. Praktické ZZ KČ3A
13.6. - 21.6. Praktické ZZ KČ3B
16.6. Ústní ZZ ČK3A
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16.6. Přijímací řízení VOŠ
16.6. - 29.6. Odborná praxe maturitních oborů 1. - 3. ročníky
17.6. Ústní ZZ ČK3B
20.6. Klasifikační porada 1.-3. ročníků maturitních oborů
21.6. Zkoušky průvodců - písemné
22.6. Předávání výučních listů - Zátkova budova ČK3A  od 8.30 hodin

          ČK3B od 9.15 hodin
23.6. Klasifikační porada 1. a 2. ročníků tříletých oborů + S1A, S1B, S2B
23.6. Předávání maturitních vysvědčení H4A, H4B
23.6. - 24.6. Zkoušky průvodců - praktické
24.6. Předávání mat. vysvědčení S2A - Zátkova budova od 9.00 hodin
27.6. Ústní ZZ KČ3A
27.6. - 28.6. Zkoušky průvodců - ústní
28.6. Ústní ZZ KČ3B
30.6. Předávání výučních listů - Zátkova budova KČ3A od 8.30 hodin

          KČ3B od 9.15 hodin
30.6. Předání výpisů z vysvědčení HT
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PŘÍLOHY

Obrázek 1: Předávání diplomů na radnici 1
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Obrázek 2: Předávání diplomů na radnici 2
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Obrázek 3: Předávání diplomů na radnici 3
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