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ÚVOD 

Vážení přátelé, 

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

Budějovicích za školní rok 2015/16. V tomto školním roce měla škola 9 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 

594 žáků všech forem studia SOŠ (317 s maturitou, 53 nástavbového studia, 224 středního 

vzdělání s výučním listem), a 154 studentů všech forem studia na VOŠ  

(údaje k 30. 9. 2015). Ve srovnání s předchozím rokem došlo k poklesu počtu žáků na SOŠ 

o 14 žáků, na VOŠ o 21 studentů. 

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 vyučuje podle školních vzdělávacích 

programů, které od roku 2009 evaluovala na základě projektových aktivit. Některé změny 

(formou dodatků) byly vyvolány změnami v maturitní zkoušce a potřebou posílit maturitní 

předměty – zvl. matematiku a jazykové vzdělávání. K  1. 9. 2015 byl evaluován ŠVP 

Hotelnictví a turismus, byly posíleny maturitní předměty a na základě zkušeností lépe 

rozvrženy jednotlivé předměty v učebním plánu. 

Škola s odborným zaměřením na gastronomii se podílela na řadě společenských 

a prezentačních akcí. Žáci spolu s pedagogy měli možnost předvést své praktické 

dovednosti a kompetence, které získali během studia. Škola pořádala řadu doprovodných 

kurzů, jako jsou Kurz studené kuchyně, Barmanský a Baristický kurz, Kurzy vyřezávání 

ovoce a zeleniny, Kurzy moderního zdobení apod. Byly realizovány vzdělávací 

a prezentační akce v kuchařském studiu.  Škola je autorizovanou osobou v NSK, v tomto 

školním roce uskutečnila Průvodcovský kurz. Škola se zúčastnila řady soutěží, v oblasti 

barmanství, sommelierství, baristiky a gastronomie. Získala ocenění především 

v kuchařských a barmanských soutěžích. V tomto školním roce se žák 4. ročníku Dominik 
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Dorňák zúčastnil celostátní soutěže Masterchef 2015 a postoupil do TOP 10. Jeho přístup 

k oboru a jeho nadšení se staly inspirací i pro nižší ročníky školy. 

Dne 2. října 2015 navštívila školu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

Ing. Kateřina Valachová v doprovodu hejtmana kraje Mgr. Jiřího Zimoly a poslankyně 

Parlamentu České republiky a členkou školského výboru Mgr. Vlastou Bohdalovou, kteří 

si prohlédli budovu školy a ochutnali menu připravené žáky školy. 

Významným oceněním školy bylo i 3. místo školní jídelny mezi nejlepšími 

školními jídelnami České republiky.  

Škola se podílela i na mnoha prezentačních akcích partnerů školy, Krajského úřadu, 

Magistrátu města, organizacích činných v Jihočeském kraji, podílela se na velkých 

gastronomických akcích v regionu včetně obsluhy prezidenta republiky.  

Mezinárodní spolupráce měla i nadále významné místo v činnosti školy. Nadále 

trvala i pravidelná spolupráce s partnerskou školou v Bad Leonfeldenu v Rakousku, se 

kterou pokračovala v tradičních partnerských akcích. Škole se podařilo získat v SRN 

možnost praxe pro žáky maturitních oborů v lázeňském městě Bad Füssing, celkem se této 

praxe zúčastnilo 35 žáků. 

V tomto školním roce se škola zapojila do programu Kulinářského umění. 

Kulinářské umění jsou první on-line video kurzy profesionálního vaření, ve kterých se učí 

celá škála kulinářských technik a postupů od základů až po náročnější techniky. Je určené 

pro profesionály v gastronomii a studenty gastronomických a hotelových škol, kteří se 

chtějí sebevzdělávat a zlepšovat své gastronomické znalosti a dovednosti. 

Svými sociálními partnery byla škola opět nominována na cenu AHC Škola roku. 

V tomto roce však zůstalo jen u nominace, přesto se ocitla mezi pěti neoceňovanějšími 

školami v republice z pozice spolupráce školy s praxí. 

Největší investiční stavbou v tomto školním roce byla rekonstrukce dvorního 

objektu budovy na Senovážném náměstí, která byla ukončena v říjnu 2015 a slavnostně 

otevřena v březnu 2015. Škola získala nové prostory k výuce teoretických předmětů 

i k zázemí pro vyučující i technické pracovníky školy. 

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: 389 139 320 

fax: 386 354 265 

e-mail:info@skolacrcb.cz  

internet. stránka: www.skolacrcb.cz  

zřizovatel: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích 

právní forma: příspěvková organizace 

ředitelka 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. 

http://www.skolacrcb.cz/
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Škola je správcem majetku svého 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. 

Během školního roku proběhly tyto opravy a rekonstrukce: 

Senovážné nám.: 

 rekonstrukce dvorní části – Kč 9.565.597,- (firma EVEN Kaplice) 

 otevírání vrat – Kč 189.855,- (firma ETV security Praha) 

 oprava objektu „Klenoty“ – Kč 74.670,- (firma CBS Dasný) 

 

DM Adamov: 

 oprava venkovního schodiště – Kč 107.911,- (firma CBS Dasný) 

 

Fr. Šrámka: 

 rekonstrukce sítě EE, vody a odpadu v odborné učebně – Kč 160.930,- (firma Novo 

ČB) 

 rozšíření kapacity EE – Kč 155.610,- (firma Lumen ČB) 

 

Největší investicí byla oprava dvorního objektu zahájená v dubnu 2015. Její 

ukončení proběhlo podle plánu na konci října 2015. Došlo zde ke kompletní rekonstrukci 

budovy, která bude sloužit k teoretickému vzdělávání žáků tříletých učebních oborů a žáků 

nástavbového studia.  Škola tak získala k užívání nové prostory s moderním vybavením 

a bude moci uvolnit nevyhovující prostor ve stávající budově, které má v plánu následně 

zrekonstruovat a vybavit je tak, aby mohly sloužit ke stravování žáků. 

Z projektu ROP Modernizace kuchařského studia a odborné učebny se podařilo 

vybavit odborné učebny TOS moderním zařízením pro gastronomii 21. století – dvěma 

multifunkčními pánvemi, konvektomatem a dvěma holdomaty. Kuchyňské studio bylo 

zařízeno audiovizuálním zařízením (kamery a obrazovky) umožňujícím sledovat práci 

kuchaře v přímém přenosu. 

V tomto školním roce škola spolu s Krajským úřadem a Úřadem pro zastupování ve 

věcech státu čelila žalobě Cisterciáckého řádu o určení vlastnictví budovy školy na 

Senovážném náměstí. Shromáždila řadu důkazů a připravila se na soudní jednání, které 

mělo proběhnout v srpnu 2016. Spor byl nakonec vyřešen tím, že Cistercický řád vzal svou 
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žalobu zpět ještě před zahájením soudního řízení. Tím se snad definitivně uzavřel spor o 

vlastnictví budovy školy již jednou potvrzený rozsudkem soudu v roce 2004. 

 

 
Obrázek 1: Slavnostní otevření „Domečku“ 

 

 
Obrázek 2: Slavnostní otevření „Domečku“ 
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ZŘÍZENÍ ŠKOLSKÝCH RAD 

Školská rada Střední školy a Vyšší odborné školy cestovního ruchu, Č. Budějovice 

byla zřízena Radou Jihočeského kraje ke dni 7. 6. 2014 usnesením č. 582/2014 /RK-40 se 

stanoveným počtem členů: 6. 

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

OŠMT KÚ. Funkční období členů školských rad je tři roky. Složení školské rady: 

Za pedagogické pracovníky: Ing. Josef Janeček, p. Marie Bednariková. 

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky: Bc. Ludmila Pechová a p. Pavel 

Kubík. 

Za zřizovatele: Ing. Pavel Smetana Ph.D., p. Jindřich Petřík. 

První zasedání školských rad se konalo19.6. 2014 a byli na nich zvoleni předsedové 

a místopředsedové:  

Předseda: Bc. Ludmila Pechová 

Místopředseda: Ing. Pavel Smetana, Ph.D. 

 

 

Obrázek 3: Dominik Dorňák - účastník Masterchef - TOP 10 
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PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 
Střední odborná škola: 

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

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

  Č. j. SVPHT09 s platností od 1. září 2009 (dobíhající) 

  evaluovaný s platností od 1. 9. 2015, cj. SVPHT15/01 

65-41-L/01 Gastronomie ŠVP Kuchař  

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

     Č. j. SVPKM09 s platností od 1. září 2009 (dobíhající) 

  evaluovaný čj. SVPKM 12/01 s platností 1. 9. 2012 

65-51-H/01 Kuchař-číšník 

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

lineární, denní 

  Č. j. SVPKC09  s platností od 1. září 2009  

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

denní  

   Č. j. SVPKU09 s platností od 1. září 2009  

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

lineární, denní  

  Č. j. SVPCS09   s platností od 1. září 2009  

Nástavbové studium: 

65-41-L/51 Společné stravování 

2 roky, střední vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy středního 

vzdělávání s výučním listem, denní 

  Čj. SVPDe12/01, s platností od 1. 9. 2012 

65-41-L/51 Společné stravování 

3 roky, střední vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy středního 

vzdělání s výučním listem, dálkové 

 Čj. SVPDa12/01 s platností od 1. 9. 2012 
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Dobíhající studium: 

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 

 

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 

  akreditace do roku 2018 

65-43-N/01 Cestovní ruch 

  3 roky, vyšší odborné, maturanti, dálkové 

  Č. j. 22770/2007-23 od 1. září 2008 

  nově akreditováno do roku 2021 

  dobíhající akreditace do roku 2017 
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PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 

Ve škole působí stabilizovaný pracovní kolektiv především nepedagogických 

pracovníků. U pedagogických pracovníků během školního roku došlo k poměrně velkým 

změnám. Jeden pedagog zemřel, 3 pedagožky nastoupily na mateřskou dovolenou a jedna 

pedagožka dala výpověď. Z tohoto důvodu nastoupily 3 nové pedagožky v průběhu 

školního roku, zbytek hodin byl rozdělen mezi stávající pedagogy. 

Na škole působí celkem 57,01 učitelů (průměrný evidenční počet zaměstnanců 

přepočtený na plně zaměstnané) z toho 46,81 žen. 

Ve školním roce 2015/16 si 8 pedagogů doplňovalo kvalifikaci, 7 pedagogů 

studium úspěšně ukončilo. 

Tabulka 1: Stav zaměstnanců školy k 30. 6. 2016 

 celkem z toho ženy bez kvalifikace 

Interní 55,81 45,81 0 

všeob. vzděl. 29,83 23,83 0 

odb. předm. 15,00 12,00 0 

odborný výcvik 10,98 9,98 0 

Externí   1,20 1,00 0 

všeob. vzděl. - - - 

odb. předm. 1,20 1,00 0 

    

Střední škola 47,78 37,78 0 

VOŠ 9,23 9,03 0 

    

vychovatelky 6,00 6,00 0 

ost. zaměstnanci 41,46 35,96 0 

Celkem 104,47 88,77 0 
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ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ – STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA 

Přijímací řízení na školní rok 2016/17 se konalo dle zákona 243/2008 Sb., kterým 

se mění zákon č. 561/2004 Sb. - školský zákon ve znění pozdějších předpisů, kdy uchazeč 

o denní formu vzdělávání může mj. podat dvě přihlášky ke studiu a úmysl stát se žákem 

příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání potvrzuje odevzdáním tzv. zápisového 

lístku. Výstupní hodnocení uchazečů ze základní školy nebylo požadováno. U všech je 

však nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. 

Přijímací zkoušky formou didaktického testu z českého jazyka a literatury pro 

uchazeče na oborech Hotelnictví a Gastronomie se konaly ve dnech 22. 4. 2016  

a 25. 4. 2016.  

Kritéria přijímacího řízení – maturitní obory  

Hotelnictví a Gastronomie 

Pro tyto obory jsou vypsány přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury ve 

formě didaktického testu s uzavřenými a otevřenými úlohami. 

Uchazeči jsou přijímáni podle následujících kritérií: 

 

 průměrný prospěch ze všech předmětů z posledních tří klasifikačních období na 

základní škole (maximální počet bodů 50) 

 didaktický test z českého jazyka a literatury (maximální počet bodů 50), 

 při shodném bodovém hodnocení se přednostně přijímají uchazeči se ZPS a ti, kteří 

dosáhli lepších studijních výsledků v posledním klasifikačním období na základní 

škole.  

 

Kritéria přijímacího řízení – obory nástavbového studia  

(denní i dálkové) Společné stravování 
 

Ústní ani písemné zkoušky se nekonaly, o přijetí rozhodují tato kritéria: 

 průměrný prospěch ze všech předmětů z posledních tří klasifikačních období na 

střední  škole (maximální počet bodů 60) 

 zahraniční pobyt uchazeče s výukou anglického nebo německého jazyka doložený 

vysvědčením 10 bodů. 

 státní závěrečná zkouška z anglického nebo německého jazyka na jazykové škole 

doložená certifikátem 5 bodů 
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 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. 

Kritéria přijímacího řízení – tříleté učební obory  

Kuchař, číšník, Kuchař, Číšník, servírka 

Ústní ani písemné zkoušky se nekonaly, o přijetí rozhodla následující kritéria: 

 průměrný prospěch ze všech předmětů z posledních tří klasifikačních období na 

základní škole (maximální počet bodů 60) 

 při shodném bodovém hodnocení se přednostně přijímají uchazeči, kteří dosáhli 

lepších studijních výsledků v posledním klasifikačním období na základní škole 

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

zvolený obor. 

 

Tabulka 2: Přehled uchazečů, údaje k 30. 6. 2016 

OBOR 
POČET 

PŘIHLÁŠEK 

POČET 

PŘIJATÝCH 

UCHAZEČŮ 

PRO ŠKOLNÍ 

ROK 2015/2016 

Zápisový lístek 

podalo 

65-42-M/01 Hotelnictví 

ŠVP: Hotelnictví 

a turismus 
117 60 60 

65-41-L/01 Gastronomie 

ŠVP: Kuchař 
46 30 18 

65-51-H/01 Kuchař-číšník 

ŠVP: Kuchař-číšník 
141 120 62 

65-41-L/51 Gastronomie 

ŠVP: Společné stravování 

Denní nástavbové studium 
28 28 25 

65-41-L/51 Gastronomie 

ŠVP: Společné stravování 

Dálkové nástavbové 

studium 

8 8 7 
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V porovnání s předchozím školním rokem je možné říci, že počet přihlášek na 

všechny obory byl zhruba stejný. Změnil se poměr mezi nematuritními a maturitními 

obory. Tentokrát byl menší zájem o tříleté učební obory a mohli jsme naplnit v prvním 

ročníku dvě třídy oboru Kuchař – číšník a jednu třídu oboru Kuchař a Číšník, servírka. 

V porovnání s minulým školním rokem byl malý zájem o jednooborové studium Kuchař 

nebo Číšník, servírka. Na obor kuchař bylo 31 přihlášek a na obor Číšník, servírka bylo 

pouze 13 přihlášek. Naopak mnohem více bylo přihlášek na maturitní obor Kuchař 

(s velmi slabým průměrným prospěchem ze ZŠ). Na tříleté učební obory škola vyhlásila 

ještě 2. a 3. kolo. 

Téměř naplnit se podařilo v prvním kole pouze obor Hotelnictví a turismus 

a částečně maturitní obor Kuchař. Další uchazeči přišli do školy v dalších kolech 

přijímacího řízení a formou přestupů. O obor Číšník, servírka je každý rok malý zájem 

a tento stav se ani v tomto školním roce nezměnil. 
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ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ – VYŠŠÍ ODBORNÁ 

ŠKOLA 

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 

Přijímací řízení probíhalo podle výše uvedených předpisů. Další kola přijímacího 

řízení byla vyhlášena v průběhu srpna a září 2014. 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 akreditace 

prodloužena do roku 2017. Od 1. 9. 2015 1. ročníky denního studia nastoupily do nově 

akreditovaného programu (akreditace do roku 2021).  

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 klesá, protože se opět navýšila nabídka vysokých škol 

a zůstává povinnost poměrně vysoké úplaty (školné) za studium. 

Obecně lze říci, že počet přihlášek podaných ke studiu na vyšší odborné škole byl 

výrazně nižší než v minulých letech. Odpovídá to demografickému poklesu žáků, který se 

nyní přelévá do terciárního školství, i velké konkurenci tří vysokých škol ve městě 

Č. Budějovice. I přes mnohem menší počet zájemců se však podařilo 1. ročník v denním 

i dálkovém studiu naplnit. 
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Tabulka 3: Přehled přijatých studentů, stav k 31. 8. 2016 

 

Kritéria přijímacího řízení: 

 průměrný prospěch ze všech předmětů z posledních tří klasifikačních období na 

střední škole (maximální počet bodů 60) 

 zahraniční pobyt uchazeče s výukou anglického nebo německého jazyka doložený 

vysvědčením 10 bodů 

 státní závěrečná zkouška z anglického nebo německého jazyka na jazykové škole 

doložená certifikátem 5 bodů 

 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. 

 

 

Obrázek 4: Nominace na Školu roku 2015 

 Přihlášeno uchazečů Přijato Zapsáno 

Denní studium 60 60 35 

Dálkové studium 16 16 12 
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ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ - STŘEDNÍ 

ODBORNÁ ŠKOLA 

Na začátku školního roku 2015/16 jsme opět zadali vstupní testy z českého 

a německého jazyka a z matematiky v prvních ročnících. V prvních a ve druhých ročnících 

po prvním pololetí byly zadány srovnávací testy z některých odborných předmětů, českého 

jazyka, matematiky, cizích jazyků a získané poznatky byly projednány v rámci 

předmětových komisí k posílení některých tematických celků učiva i k prohloubení 

individuálního přístupu k jednotlivým žákům. Vstupní testy obzvláště z matematiky 

vykazují stále klesající úroveň znalostí ze základní školy. 

V květnu se škola zúčastnila Výběrového zjišťování výsledků žáků 2015/2016 

týkající se čtenářské gramotnosti žáků 1. ročníků tříletých učebních oborů. Výběrové 

zjišťování v oblasti čtenářské gramotnosti ověřovalo aktuální míru dosažených 

očekávaných výstupů podle příslušných RVP. Cílem bylo poskytnout žákům, rodičům 

i učitelům, ředitelce školy i státu objektivizovanou a relevantní informaci o výsledcích 

vzdělávání. Výsledky tohoto zjišťování se zabývala předmětová komise. Souhrnné 

výsledky ukazují, že se žáci školy ocitli v lehkém nadprůměru v porovnání s ostatními 

školami – 53 % úspěšnosti. V některých úlohách dosahovala míra úspěšnosti 79 - 89 % 

(4 úlohy), ale u některých úloh byla úspěšnost pouze 14 - 15 % (tři úlohy). Podrobně 

rozpracovaná zpráva je k dispozici v ředitelství školy. 

Studijní výsledky na konci školního roku 2015/2016 
 
Tabulka 4: Střední vzdělání s výučním listem, údaje k 22. 6. 2016 

 

 
Počet 

žáků 

Průměrný 

prospěch 

Vyzname-

nání 
Prospěl Neprospěl 

Neklasifiko-

vaní 

Kuchař 77 2,28 2 46 6 23 

Číšník, 

servírka 
23 2,36 0 11 3 9 

Kuchař-

číšník 
98 2,28 8 70 3 17 

1. až 3. 

ročník 

celkem 

198 2,30 10 127 12 49 
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Závěrečné zkoušky 

Praktické závěrečné zkoušky všech tříletých oborů probíhaly jako každoročně 

podle jednotného zadání. Jednooborové obory konaly praktickou zkoušku na jednotlivých 

pracovištích u sociálních partnerů, obor Kuchař – číšník konal praktickou zkoušku 

v prostorách odborných učeben v budově F. Šrámka 9 za účasti odborníků z praxe. 

Ke zkouškám v červnovém termínu nešlo z důvodu neklasifikace 8 žáků. 

Tabulka 5: Výsledky jednotné závěrečné zkoušky 

 Kuchař Číšník, servírka Kuchař-číšník 

Celkem žáků 13 4 16 

Prospělo 

s vyznamenáním 
5 0 3 

Prospělo 8 4 12 

Neprospělo 0 0 1 (z PP) 

Ke zkouškám 

nešlo 
4 3 1 

 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 
Tabulka 6: Studijní výsledky, údaje k 22. 6. 2016 

 
Hotelnictví 

a turismus 
Kuchař 

Společné 

stravování (denní 

i dálkové) 

Celkem žáků 

 
230 74 58 

Prospělo 

s vyznamenáním. 
22 2 1 

Prospělo 

 
183 64 8 

Neprospělo 

 
15 0 3 

Neklasifikováno 

 
10 8 3 

Průměrný 

prospěch 
1,95 2,41 2,18 
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Maturitní zkoušky 

 

Maturitní zkoušky v jarním termínu se v tomto školním roce zúčastnilo 105 žáků 

denního i dálkového studia, včetně opakujících. K maturitě nešlo 18 žáků, včetně 

opakujících, u posledních ročníků z důvodu neklasifikace v posledním období, 

u opakujících se nedostavili ke zkoušce. 

Výsledky maturitní zkoušky jsou uvedeny v tabulkách. 

Nejlépe žáci uspěli ve společné části v českém jazyce, anglickém jazyce, nejhorší 

výsledky jsou v matematice.  

 

Tabulka 7: Statistika prospěchu - maturity jaro 2016, obory hotelnictví a gastronomie 

 

Tabulka 8: Statistika prospěchu – maturity jaro 2016, nástavbové studium 

 

 

Hotelnictví 

H4A 

Hotelnictví 

H4B 

Hotelnictví 

celkem 
Gastronomie 

Opakující 

z loňských let 

(Hotelnictví+ 

Gastronomie) 

Celkem 

k maturitě 
28 26 54 18 7 

Prospěli 22 21 43 13 2 

- z toho 

vyznamenání 
7 4 11 0 0 

- z toho samé 

jedničky 
1 1 2 0 0 

Neprospěli 6 5 11 5 2 

Nešli k 

maturitě 
1 1 2 1 3 

 

Nástavbové 

studium denní 

Nástavbové 

studium 

dálkové 

Opakující 

denní i dálkové 

Celkem k maturitě 27 12 12 

Prospěli 13 2 2 

    - z toho vyznamenání 1 0 0 

    - z toho samé jedničky 0 0 0 

Neprospěli 9 5 5 

Nešli k maturitě 5 5 5 
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Čtyřleté maturitní obory: 

H4A 

K maturitní zkoušce bylo přihlášeno celkem 29 žákyň ze třídy H4A. 28 žákyň 

maturitní zkoušku podstoupilo. Úspěšně odmaturovalo 22 z nich. Z těchto 22 žákyň 

prospělo 15, dalších 7 žákyň prospělo s vyznamenáním. Jedna žákyně (Hana Pešková) 

měla samé výborné, z anglického jazyka získala téměř 99 % (didaktický test a ústní 

zkoušku složila na 100 %, ve slohové práci ztratila pouhé dva body).  

H4B 

Ze třídy H4B se k maturitní zkoušce přihlásilo 27 žáků, maturovalo 26 žáků, ze 

kterých 21 odmaturovalo. Čtyři žáci prospěli s vyznamenáním, z toho jedna žákyně 

(Andrea Vachová) se samými výbornými. Ze tří žákyň, které na jaře 2016 podstoupily 

opravnou maturitní zkoušku, úspěšně odmaturovaly dvě, jedna se omluvila. 

Celkem hotelnictví 

Za obor hotelnictví se k maturitě přihlásilo 56 žáků, 54 žáků maturitu v jarním 

termínu roku 2016 k maturitě podstoupilo. Úspěšně odmaturovalo 43 žáků, z nich 11 žáků 

prospělo s vyznamenáním (dvě žákyně se samými jedničkami). Ze tří přihlášených žákyň 

z dřívějších období úspěšně odmaturovaly dvě.  

K4M  

Ze třídy K4M se k maturitní zkoušce přihlásilo 19 žáků, maturitní zkoušku 

absolvovalo celkem 18 žáků. 13 žáků zkoušku úspěšně splnilo. 

Celkem  

K maturitě se celkem přihlásilo 75 žáků, 72 žáků maturitní zkoušku podstoupilo. 

Celkem prospělo 56 žáků, 11 žáků prospělo s vyznamenáním. 
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Nástavbové obory: 

S2A 

Ze třídy S2A bylo přihlášeno celkem 27 žáků, z důvodů přerušení studia nebo 

nedokončení ročníku se maturit zúčastnilo celkem 22 žáků, 13 prospělo, z toho jeden žák 

s vyznamenáním. Kromě dvou žáků, kteří nesložili ústní zkoušku, a to z jazyka českého 

a literatury, ostatním činily největší potíže didaktické testy z CJL (celkem 6 žáků) a test 

z MAT (zkoušku nezvládli celkem 2 žáci přesto, že to byla jejich poslední možnost). 

S3 

Z dálkového nástavbového studia bylo přihlášeno celkem 12 žáků, podobně jako u 

předchozí třídy někteří žáci přerušili nebo ukončili vzdělávání, ve skutečnosti tedy 

maturovalo 7 žáků. Prospěli pouze dva z nich. 3 žáci, kteří již opakovali písemné maturitní 

zkoušky podruhé nebo potřetí, byli opět neúspěšní. 

Tabulka 9: Údaje o absolventech k 30. 6. 2016 

 

H4A,H4B 

Maturitní 

studium 

K4M 

Maturitní 

studium 

KČ3A,ČK3B 

Učební 

obory 

S2A 

Nástavbové 

studium 

Pokračují ve 

studiu 

(VOŠ,VŠ, 

Nástavbové) 

67 % 26 % 55 % 55 % 

Odcházejí do 

praxe 
33 % 74 % 45 % 45 % 
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Chování 

Pochvaly jsme udělili opět za studijní výsledky, docházku do školy a reprezentaci 

školy. Porušování školního řádu (neomluvená neúčast na vyučování, nekázeň, vyrušování 

při vyučování, opakované pozdní příchody na vyučování) bylo v některých případech 

řešeno i ve výchovné komisi za účasti školního metodika prevence. 

U každého problému, který byl řešen, byl vždy přítomen zástupce vedení školy, 

třídní učitel žáka a výchovná poradkyně.  Velmi dobrá je spolupráce s třídními učiteli 

obecně. Je dodržována zásada, že pokud byl projednáván problém/přestupek/porušení 

týkající se odborného výcviku, byla vždy přítomna zástupkyně pro OV p. Pluchová, a když 

bylo potřeba, i učitelka OV. 

Na každé jednání výchovných komisí jsou zváni zákonní zástupci žáků. V tomto 

případě se spolupráce daří, ale ne všichni zákonní zástupci se jednání účastní a jsou i tací, 

kteří se ani z jednání neomluví. 

U naléhavých případů, např. návrh na podmíněné vyloučení žáka je s rodiči jednáno 

vždy. Výchovný poradce, třídní učitelé a ostatní vyučující a také další pracovníci 

i nepedagogičtí se podílejí na výchovné činnosti (slušné chování ke všem pracovníkům 

školy a také mezi žáky samotnými včetně chování na veřejnosti, předcházení úrazům, 

šetrné zacházení s majetkem školy, dodržování zákona o kouření, šetrnost k životnímu 

prostředí). 

Nejčastěji projednávanými případy byla jednoznačně velká absence žáků a z ní 

vyplývající problémy ve škole, většina podmíněných vyloučení byla také udělena z tohoto 

důvodu, zvl. na tříletých učebních oborech. 

Žákům, kteří končí 3. ročník středního vzdělání s výučním listem, a 2. ročníku 

nástavbového studia jsou poskytovány veškeré dostupné informace o dalších možnostech 

vzdělávání především na naší škole, ale i dalších státních nebo soukromých školách. 

Výchovná poradkyně pomáhá i s vyplněním přihlášek na VOŠ a VŠ. 

V uvedeném školním roce se konalo celkem 13 výchovných komisí (5 u tříletých 

učebních oborů a 8 u maturitních oborů). Nejčastějšími problémy bylo porušování školního 

řádu, zvláště neomluvená absence, nevhodné chování ve škole, užívání návykových látek, 

odcizení peněz. Ve většině případů bylo doporučeno navštívit poradenské zařízení 

(psycholog, psychiatr), u zneužívání návykových látek i provést testy na toxikologii.  
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Opět stoupl počet problémů, které mají žáci v rodinách (zvl. v sociálně slabších) 

a tyto problémy se pak přelévají i do školy. Rodiče často nemají čas věnovat se dětem 

a ony se neumí vyrovnat samy se složitými životními situacemi. Jejich chování ovlivňuje 

celý výchovně vzdělávací proces. Žáci, jejichž rodina není úplně funkční (žijí sami, rodiče 

jsou rozvedení apod.), jsou doporučováni k návštěvě psychologa. 

Tabulka 10: Výchovná opatření - tříleté učební obory, údaje k 22. 6. 2016  

obory 
Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

2. st. z 

chování 

3. st. z 

chování 

Podmíněné 

vyloučení 
Vyloučení 

Kuchař 

- číšník 
9 14 29 6 4 8 2 3 

Kuchař 2 3 18 8 3 8 3 2 

Číšník, 

servírka 
0 2 2 3 2 10 6 0 

Tabulka 11: Výchovná opatření - maturitní obory – údaje k 22. 6. 2016  

obory 
Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

2. st. z 

chování 

3. st. z 

chování 

Podmíněné 

vyloučení 
Vyloučení 

Hotelnictví 

a turismus 
3 4 17 47 3 5 1 1 

Gastronomie 5 4 4 9 3 1 3 0 
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Celková statistika SOŠ k 30. 6. 2016 – docházka do školy  

a průměrný prospěch 
 

 

Tabulka 12: Celkový průměrný prospěch – všechny obory k 22. 6. 2016  

Celkový průměrný prospěch                                                                   2,139 

Stupeň 

hodnocení 

prospěchu 

Prospěl s vyznamenáním 35 

Prospěl 416 

Neprospěl 41 

Nehodnocen 63 
 

 

Tabulka 13: Zameškané hodiny – všechny obory k 22. 6. 2016  

Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

Teorie celkem 32755 58,387 

Z toho neomluvených 1229 2,191 

Odborné celkem 10679 19,036 

Z toho neomluvených 523 0,932 

Celkem 43434 77,422 

Z toho neomluvených 1752 3,123 
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ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ - VYŠŠÍ 

ODBORNÁ ŠKOLA 

Ve školním roce 2015/16 ukončilo v jarním termínu vyšší odbornou školu  

28 absolventů na denním i dálkovém studiu. Výsledky zachycuje tabulka: 

Výsledky absolutorií – jarní termín: 

 

Denní studium: 
 

 

Tabulka 14: Absolutoria CR3 

 

 

Dálkové studium 

 
Tabulka 15: Absolutoria CR3C 

 

Výsledky absolutorií byly výborné. Předsedkyně zkušební komise Ing. Jaroslava 

Hanzalová ocenila vědomosti studentů a především jejich prezentace absolventských prací. 

O výborných výsledcích svědčí počet vyznamenání i počet vysvědčení se samými 

výbornými – 46 % za obě formy studia. Zcela mimořádné byly v tomto roce známky za 

obhajoby absolventských prací – 22x výborně – tj. 78,5 % všech prací. 

Diplomy a vysvědčení o absolutoriu byly slavnostně předány na radnici dne 

15. 6. 2016. 

Skupina 
Počet 

studentů 
Prospělo 

Prospělo 

s vyznamenáním. 

Samé 

výborné 
Neprospělo 

CR3 23 10 11 7 2 

Skupina 
Počet 

studentů 
Prospělo 

Prospělo 

s vyznamenáním. 

Samé 

výborné 
Neprospělo 

CR3C 5 3 2 0 0 
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ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH 

PRACOVNÍKŮ 

V souladu s platnou legislativou a doporučením Souboru pedagogicko-

organizačních informací na školní rok 2015/ 16 bylo další vzdělávání zaměřeno do oblastí: 

 hodnotitelé písemných a ústních zkoušek u českého jazyka a cizích jazyků. 

 poradenství ve školách 

 metody primární prevence 

 periodická školení BOZP 

 jazykové vzdělávání  

 vzdělávání odborných učitelů 

 vzdělávání v oblasti EVVO  

 využívání moderních technologií ve výuce 

 

Tabulka 16: Konkrétní vzdělávací akce ve školním roce 2015/2016 

MZ Hodnotitel 3 

MZ Zadavatel 2 

MZ Maturitní komisař 3 

Maturitní zkouška pro management školy 1 

Využití moderních technologií pro zefektivnění výuky 10 

Dokumenty Google 6 

Tablety ve škole – kompletní vhled do problematiky pro vedení školy 2 

Workshop CBA 2 

Principy komunikace a vytváření pozitivního klimatu ve školském 

prostředí 1 

Přístup, komunikace a práce s agresivním jedincem 1 

Vztahy, spolupráce a komunikace se žáky, rodiči, kolegy v rámci školy 1 

Teaching English: Secondary Schools – III 4 

Teach Big 1 
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Fonetika kontrastivně a kreativně 1 

Kurz Goethe institut 2 

Kurz účetnictví 1 

Kulinářské umění 8 

EVVO 2 

Brána jazyků 1 

Učitel a žák – řešení konfliktních pedagogických situací 52 

 

Pedagogové si dále doplňují své vzdělání nutné k doplnění kvalifikace ve smyslu 

zákona č. 563/ 2004 ve znění pozdějších předpisů. Ve studiu pokračovalo celkem 

8 pedagogů a v tomto školním roce dokončilo studium 7 pedagogů a doplnili si tím 

potřebnou kvalifikaci.  
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ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

Již v září absolvovaly všechny třídy 1. ročníků tzv. Adaptační kurzy. Jde o třídenní 

pobyty třídy spolu s třídním učitelem a metodikem prevence zaměřené na vytvoření 

a upevnění třídního kolektivu, které velmi efektivně pomáhají s adaptací nových žáků 

v novém prostředí. V tomto školním roce se kurzy přesunuly do vzdělávacího a kulturního 

střediska Výštice u Týna nad Vltavou. Každoročně je nedílnou součástí začátku školního 

roku adaptační kurz pro žáky 1. ročníků ubytovaných na domově mládeže (včetně žáků 

jiných škol). 

Dne 2. října 2015 navštívila školu ministryně školství Ing. Kateřina Valachová 

s doprovodem v čele s hejtmanem kraje Mgr. Jiřím Zimolou a škola měla tu čest uspořádat 

pro ně slavnostní oběd. Menu sestavoval žák 4. ročníku Dominik Dorňák pod dohledem 

odborných učitelů a všichni žáci i učitelé slyšeli slova chvály od všech hostů. 

Velkého ocenění se škole dostalo 3. místem v kategorii školní jídelny v soutěži 

vyhlášenou MŠMT. Toto ocenění je především pochvalou pro kuchařky školní jídelny, 

která připravuje denně 1350 obědů a 100 večeří, a přesto se svou kvalitou zařadila mezi tři 

nejlepší jídelny v republice. 

Jako každoročně se škola zúčastnila prezentační výstavy Vzdělání a řemeslo ve 

dnech 20 - 22. 10. 2015. Škola se prezentovala ve společném stánku s partnerskou školou 

v Bad Leonfeldenu. Škola se podílela i na přípravě a realizaci gastronomické soutěže 

v oboru kuchař, v samotné  soutěži se umístila na 1. místě. V prezentaci zahraniční 

spolupráce škola získala 2. místo. 

Velkým oceněním pro školu se stala opět kandidatura školy na titul „Škola roku“, 

vyhlášená Asociací hotelů a restaurací v rámci Výročních cen AHR ČR. Byla nominována 

mezi 5 školami soukromými i veřejnými a byla oceněna její kvalita služeb veřejnosti. 

Škola tím i přispěla k dobrému renomé oboru i AHR. I když nakonec škola 1. místo 

nezískala, samotná nominace je výrazem ocenění školy, její spolupráce se sociálními 

partnery a jejího propojení s praxí. 

Pro zájemce o studium na naší škole byly vyhrazeny dva dny otevřených dveří 

26. 11. 2015 a 14. 1. 2016, tentokrát opět na obou budovách školy, kde žáci školy 

prezentovali své kuchařské, barmanské, baristické a carvingové umění. Dny otevřených 

dveří byly podpořeny i facebookovou kampaní a počet návštěvníků převýšil předchozí 

roky. Na počtu přihlášek se to ale neprojevilo, bylo jich podáno přibližně stejně jako 

v loňském roce. 
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Na konci kalendářního roku proběhl tradičně vánoční workshop, kde svůj hudební, 

herecký, sportovní nebo odborný talent představili žáci školy napříč všemi obory.  

Výrazným talentem a tváří roku byl žák maturitního ročníku oboru Hotelnictví 

Dominik Dorňák, který se probojoval do TOP 10 v soutěži Masterchef 2016 a přispěl tak 

i významně k reprezentaci školy.  

V minulém školním roce poprvé se škola podílela na mnoha rautech, konferencích 

a gala obědů a večeří, z nichž nevýznamnější byly večeře a obědy pro prezidenta 

republiky, společenský večer pro Krajský úřad pro 500 osob, slavnostní rauty v prostorách 

Maškarního sálu v Českém Krumlově, servis na konferenci traumatologů a podobně. Jejich 

výčet je uveden níže. 

Žáci školy pod vedením učitelů se zúčastnili mnoha soutěží, zvl. v oblasti 

barmanství a cukrářských výrobků a přivezli z nich mnohá ocenění (viz seznam níže). 

Jako každoročně i v tomto školním roce pořádala dne 12. 2. 2016 škola pod 

vedením odborných učitelů oboru hotelnictví a turismus Společenský večer „Hotelové 

školy“ – galarecepci pro rodičovskou veřejnost a přátele školy. Ze strany rodičů byl o akci 

velký zájem. Tento rok přišlo téměř 260 hostů, byl pro ně uspořádán slavnostní raut 

a kulturní program. Hosté mohli sledovat prezentace výsledků práce žáků v odborných 

předmětech a jejich kuchařské umění. Rodiče se mohli přesvědčit o tom, jaké dovednosti 

žáci získali během studia. Velkou zásluhu na organizaci tohoto večera má Bc. Josef Plucha 

s kolektivem odborných učitelek. 

Dobrým počinem byla akce, na kterou připravili studenti VOŠ pod vedením 

Ing. Parmové, s názvem Město známé i neznámé. Ve spolupráci s Magistrátem města se 

zúčastnili celostátní akce i k Mezinárodnímu dni průvodců dne 19. února, jejímž cílem 

bylo přiblížit krásy českých měst domácím i cizím návštěvníkům. Studenti VOŠ se ujali 

provádění po jihočeské metropoli a představili město 250 zájemcům.  

Škola podporuje účast žáků v předmětových soutěžích (školní matematická 

olympiáda a okresní olympiáda v českém a anglickém jazyce), sportovních, EVVO 

soutěžích a především odborných soutěžích. Výsledky jsou podpořeny přípravou žáků 

v kurzech barmanů, kurzu vyřezávání melounů a ovoce, moderního zdobení, studené 

kuchyně a sommelierského minima. Motivující jsou odborné exkurze do špičkových hotelů 

v Praze i v Jihočeském kraji, z nichž nejdůležitější jsou uvedeny níže. V tomto školním 

roce spolupracovala škola na projektu Jihočeské hospodářské komory zaměřeném na 

propojení školy s praxí (workshopy, přednášky, semináře, exkurze) Další odborné exkurze 

směřovaly do potravinářských firem (pivovary, zpracovatelský průmysl, vinařství), do 
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kulturních (divadla, muzea, knihovny) a lázeňských zařízení. Zahraniční výjezdy měly 

především podpořit jazykovou připravenost a plní i poznávací funkci (Vídeň, Linec, 

Salzburg, Anglie, Francie, Itálie).  Škola v tomto roce uspěla i v projektu Zahraniční 

pobyty žáků a díky tomuto projektu se do Berlína podívalo 20 žáků a do Londýna 50 žáků, 

vše hrazeno z projektu. 

Značný význam mají kontakty se zahraničními školami zejména v Bad Leonfeldenu 

v Rakousku (společné prezentace, výměnné stáže, připravované a realizované společné 

projekty). Letos se např. uskutečnil dne již 24. ročník mezinárodního sportovního utkání 

žáků obou našich škol, kde žáci školy bodovali některých atletických disciplínách 

a fotbalovém utkání. Pedagogové naší školy byli úspěšní i ve volejbalovém utkání 

konaném na podzim. 

V novém složení pracoval i Gurmán club, iniciovaný a založený nadšenými žáky 

v oboru Gastronomie na domově mládeže. Z jejich vlastní iniciativy vzniklo několik 

setkání ve školním roce, kde předváděli své gastronomické znalosti a dovednosti.   

Veřejnost se s prací naší žáků a zaměstnanců školy seznámila při objednaných 

soukromých i společenských akcích (konference, firemní prezentace, porady, setkání 

Červeného kříže, akce pro Diecézní charitu, odborné semináře gastronomického zaměření, 

Jablkobraní v Třeboni, otevření MŠ apod.). 

Svoji činnost škola prezentuje v tisku (jihočeský tisk, časopis Všudybyl), na 

webových stránkách. Žáci vydávají svůj školní časopis s názvem Koktejl, na internetových 

stránkách má škola svou „televizi“, kde prezentuje krátké spoty ze školních akcí i na 

Facebooku, škola má i svoji aplikaci do mobilních telefonů a díky jí se informace rychleji 

dostanou mezi žáky, jejich rodiče i širokou veřejnost. 

Nově v rámci EVVO škola pokračovala v projektu „Pohodová třída“, do které 

se přihlásila většina třídních kolektivů v čele se svými třídními učiteli. Ve třetím ročníku 

zvítězily třídy S1A (třídní učitelka Mgr. Amblerová) a K3M (třídní učitelka 

Mgr. Zámečníková). Projekt napomohl ke zlepšení prostředí ve třídě i ke zlepšení klimatu 

ve třídě. V rámci EVVO se škola přihlásila do projektu Recyklohraní a obdržela Certifikát 

k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2016. Díky této aktivitě naše škola ušetřila 

životnímu prostředí řadu surovin. 

Na základě jednání na hospodářské komoře v bavorském Pasově jsme získali 

kontakty v lázeňském zařízení v Bad Füssingu a navázali jsme pracovní spolupráci 

s managementem Johannesbad Holding AG a CO.KG, výsledkem jsou  stáže našich žáků 

v gastronomických zařízeních tohoto holdingu již během školního roku i během prázdnin. 
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Výčet všech školních aktivit a účastí na soutěžích je uveden níže. Žáci se 

pravidelně a aktivně podílí na všech akcích, které jsou na jednotlivých pracovištích – jedná 

se zejména o firemní večírky, zajištění slavnostních obědů a večeří různých firem, 

v hotelích zajištění snídaňového provozu pro klienty mnoha cestovních kanceláří, večeří 

formou bufetů apod. Podílí se na zajištění různých konferencí, slavnostních promocí apod. 

 
Obrázek 5: Návštěva ministryně školství Ing. Kateřiny Valachové 

 a hejtmana kraje Mgr. Jiřího Zimoly 

 

 
Obrázek 6: Návštěva ministryně školství Ing. Kateřiny Valachové 

 a hejtmana kraje Mgr. Jiřího Zimoly 
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SOUTĚŽE 

Školní rok 2015/2016 

 

GASTRONOMICKÁ SOUTĚŽ V RÁMCI VÝSTAVY VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 

 Slámová Iveta 

 Štěpán Jech 

 David Novák 

1. místo 

Vedla Bc. Eva Pluchová  

SOUTĚŽ V PREZENTACI MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE NA VÝSTAVĚ 

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO – 2. místo 

AMUNDSEN JUNIOR BARTENDES CUP 1. 10. 2015 

 Zborovská Lucie – 12 místo 

 Remiášová Veronika – 9 místo 

 Beránková Tereza – 10 místo 

Vedla Bc. Miloša Zámečníková 

SVATEBNÍ DORT ROKU 2016 - Juniorský hudební dort 10. 1. 2016 

 Štumbauerová Tereza 9 místo 

Vedla Eva Stluková 

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ VINNÝ COCTAIL CUP 2016 12. 1. 2016 

 Šedivý Filip – 8 míst  

udělena zvláštní cena Nejlepší talent cena mistra Karla 

Vedla Bc. Miloša Zámečníková 

KROMĚŘÍŽSKÁ KOKTEJLOVÁ SOUTĚŽ 2016 10. 2. 2016 

 Šedivý Filip – 18 místo 

 Novák Ladislav – 15 místo 

 (udělena cena za nejlepší nápoj s Mattoni) 

Vedla Bc. Miloša Zámečníková 
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PLZEŇSKÝ ŠEJKR- BOHEMIA SEKT CUP 2016 2. 3. 2016 

 Zborovská Lucie – 3. místo 

 Šedivý Filip – 6. místo 

 Novák Ladislav – 7 místo 

Vedla Bc. Miloša Zámečníková 

GASTRO HRADEC- VITANA CUP 2016 14. 4. 2016 

Kategorie cukrář umělec 

 Štumbauerová Tereza – bronzová medaile 

 Macháčková Veronika – bronzová medaile 

 Sekáčová Zuzana – bronzová medaile 

Kategorie cukrář junior 

 Macháčková Karolína – stříbrná medaile 

Kategorie artistika 

 Sujová Karolína – bronzová medaile 

Kategorie carving 

 Macháčková Karolína – stříbrná medaile 

 

Vedla Eva Stluková 
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Akce, na kterých se podíleli naši žáci v rámci odborné praxe 

a výcviku napříč všemi ročníky tříletých učebních oborů vč. nástavby, 

školní rok 2015-16 

 

Po celý školní rok Budvar – Kostýmová prohlídka pivovaru Budvar 

s herci Jihočeského divadla 

/salonky pro občerstvení a konzumaci/- velmi 

oblíbené 

ZÁŘÍ 2015 

  RAUTY:  Filharmonie   /100 osob/ 

    Ředitelství silnic a dálnic /300 osob/ 

    Velký den Budvaru  /450 osob/ 

    Eurovia   /120 osob/ 

    Siemens   /100 osob/ 

    Plavební dny   /160 osob/ 

 KONFERENCE: Traumatologie vč. společenského večera /300 osob/ 

 

ŘÍJEN 2015 

  RAUTY:  Krajský úřad + coffee breaky /50-120 osob/ 

    Ministerstvo zemědělství s p. Jurečkou /100 osob/ 

 KONFERENCE: Synlab vč. společenského večera /160 osob/ 

 

    Výstava Vzdělání a řemeslo, Výstaviště ČB 

Příprava a realizace gastronomické soutěže v oboru 

kuchař 

    3 soutěžící – umístění – 1. místo v soutěži 

 

LISTOPAD 2015 

  RAUTY:  Fa Lašek  /100 osob/ 

 KONFERENCE: Nemocnice  /120 osob/ 

KONGRES: Health Communication  /200 osob/ vč. zajištění 

celodenního stravování a společenského večera 
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PROSINEC 2015 

 GALAVEČER Magistrát města České Budějovice  

/Clarion 450 osob/ 

 GALAVEČER Krajský úřad  /Metropol 400 osob/ 

 VÁNOČNÍ FIREMNÍ VEČÍRKY:  Wienerberger /160 osob/ 

      DM Drogerie  /200 osob/ 

      Kovotex 

      Čevak  …. a mnoho dalších 

 

ÚNOR-ČERVEN 2016 

SLAVNOSTNÍ BANKET Český Krumlov – Zámecká jízdárna – 

FORUM 2016  

Čestní hosté: prezident republiky Miloš Zeman 

/600 osob/ 

Clarion Congress Hotel Č.B. – návštěva 

prezidenta republiky 

KONFERENCE: Neonatologie vč. zajištění celodenního 

stravování /CB + obědy/ a společenského 

večera /300 osob/ 

 

Slavnostní oběd ministryně školství – MŠMT Praha - 16 osob.  2. 10. 2015 

Jabkobraní          3. 10. 2015 

Číše vína – raut – magistrát České Budějovice - 50 osob.   3. 10. 2015 

Výstaviště Č. Budějovice – „Vzdělání a řemeslo 2015    21. – 23. 10. 2015 

Výstaviště Č. Budějovice – raut – „Vzdělání a řemeslo 2015“ k slavnostnímu 

ukončení výstavy - 80 osob.       23. 10. 2015 

Dny francouzské kuchyně - 20 osob     11. 11. 2015 

Den otevřených dveří I.       26. 11. 2015 

Slavnostní banket – PHARMOS a. s. - 50 osob    3. 12. 2015 

Raut – K Ú Č. Budějovice – Metropol - 300 osob    9. 12. 2015 
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Setkání zaměstnanců školy        17. 12. 2015 

Den otevřených dveří II.        14. 1. 2016 

Reprezentační večer školy  - 250 osob     12. 2. 2016 

Raut – VŠERS Č. Budějovice - 70 osob.      31. 3. 2016 

Svatební hostina – p. Hucek -  50 osob.      1. 4. 2016 

Hochtief – slavnostní konference - 70 os.      14. 4. 2016 

Jednota – slavnostní konference -  70 os.     26. 4. 2016 
 

ZHODNOCENÍ POVINNÉ LETNÍ ODBORNÉ PRAXE – ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 
 

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

Povinné školní praxe se zúčastnilo celkem 176 žáků, z toho 31 chlapců. Všichni 

žáci odevzdali potvrzení od zaměstnavatelů s hodnocením kladným bez připomínek. 

Většina z nich odpracovala svou povinnou letní praxi v době od 17.–30. 6. 2016. 

Celkově 44 žáků pracovalo na smluvních pracovištích po celé prázdniny, tj. do 

31. 8. 2016. Na zahraniční praxi bylo celkově 29 žáků – 25 Německo, 2 Rakousko, 2 Itálie. 

 

ŠVP Kuchař, 65-41-L/01 Gastronomie 

Povinné školní praxe se zúčastnilo 55 žáků, z toho 30 chlapců. Hodnocení měli také 

kladné bez připomínek. Celkově 16 žáků pracovalo na smluvních pracovištích po celé 

prázdniny. Na zahraniční praxi z tohoto oboru bylo celkem 6 žáků – 3 Německo, 

1 Švýcarsko, 2 Španělsko. 

Mimo Jihočeský kraj na povinné letní praxi bylo celkově 10 žáků /Praha/. 

Některé zahraniční destinace: Bad Füssing – Johannesbad hotels, Linz – Wienerwald, 

Lucern, Verona. 

Tuzemské destinace: CPI Clarion Hotel České Budějovice, hotel Růže 

Č. Krumlov, motorest Pegast České Budějovice, rest. Gentlemann Jindřichův Hradec, 

rest. Beseda Tábor, rest. Olympie Písek, hotel Bellevue Český Krumlov, hotel Štekl 

Hluboká nad Vltavou, kavárna Lanna České Budějovice, rest. Alchymista České 

Budějovice…. 

 

Zprávu podává Bc. Josef Plucha 



35 

 

Zpráva o zahraničních aktivitách a prezentaci SŠ a VOŠ CR 

ve školním roce 2015 - 2016 

 

Zahraničí kontakty SŠ a VOŠ CR České Budějovice spočívaly jednak v oblasti 

odborné spolupráce s rakouskou partnerskou školou Tourismusschulen Bad Leonfelden 

a jednak v tradičním sportovním zápolení vyučujících a žáků. 

V oblasti odborné nutno připomenout společnou účast naší školy 

a Tourismusschulen Bad Leonfelden na veletrhu vzdělání v Českých Budějovicích. Veletrh 

Vzdělání a řemeslo se konal v říjnu 2015 na Výstavišti v Českých Budějovicích a obě 

školy se na něm prezentovaly společným stánkem a společně nabízely vzdělávací 

možnosti. Toto je pěkný příklad, jak lze namísto nelítostné konkurence využít 

synergického efektu při získávání uchazečů o vzdělání s možností přeshraniční návaznosti. 

Do budoucích let 2016 a 2017 je orientována společná účast na projektu, který se 

bude týkat turistického potenciálu příhraniční oblasti Jižní Čechy – Horní Rakousko. Naši 

i rakouští studenti budou provádět analýzy oblasti a na jejich základě vytvoří návrhy 

turistických produktů pro české i rakouské podnikatelské subjekty, jakož i pro individuální 

turisty.  

Sportovní kontakty pokračovaly tradičním volejbalovým utkáním učitelů 

v listopadu 2015, které se konalo v tomto roce na SŠ a VOŠ cestovního ruchu v Českých 

Budějovicích a hlavně pak Sportovním dnem srovnávacích soutěží 19. 5. 2016. Tentokrát 

byla hostitelem rakouská strana – tedy Tourismuschulen Bad Leonfelden. Proběhly soutěže 

v lehkoatletických disciplínách – běh na krátké i dlouhé tratě, skok vysoký i daleký, vrh 

koulí. V těchto disciplínách soutěžili chlapci i dívky. V míčových hrách se utkaly dívky 

v odbíjené a chlapci změřili síly v kopané. Dlužno podotknout, že tentokrát byly výsledky 

více než vyrovnané. V bodování lehké atletiky chlapci z naší školy zvítězili, zato na 

domácí půdě si mohly připsat vítězství dívky z Rakouska. Celkové bodové hodnocení 

lehké atletiky umožnilo, že pohár si odvezli čeští sportovci. Ve volejbale prohrály naše 

reprezentantky s rakouskými soupeřkami, avšak čeští chlapci jednoznačně fotbalové utkání 

vyhráli. A tak to má být – příští rok se budou těšit na odvetu všichni. 

Mezinárodní vztahy SŠ a VOŠ CR České Budějovice byly v uplynulém školním 

roce na velmi dobré úrovni a můžeme se těšit na jejich rozšiřování i v následujících letech. 

Internacionalizace spolupráce v rámci Evropské unie i nad její rámec posouvá kvalitu 

vzdělávání a připravuje naše odborníky pro různorodý pracovní trh. 
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Prezentace na domácí půdě byla ze strany studentů VOŠ CR letos rovněž zajímavá. 

Naše škola se poprvé zapojila do oslav Mezinárodního dne průvodců ve spolupráci 

s Asociací průvodců České republiky. České Budějovice se staly jedním ze sedmi českých 

měst, kde tyto oslavy probíhaly. Studenti VOŠ prováděli 19. února 2016, tedy v předvečer 

Mezinárodního dne průvodců bezplatné prohlídky historického centra města pro širokou 

veřejnost. Mezi jejich klienty patřily skupiny zájemců od základních škol až po univerzitu 

třetího věku a samozřejmě i jednotlivci z řad budějovických občanů. Tato iniciativa školy 

byla velmi vděčně přijata a pro příští rok si spokojení účastníci žádali její opakování. 

Stejného názoru je i Magistrát města Českých Budějovic, neboť takového akce rozšiřují 

nabídku prezentace města pro nejširší veřejnost.  

Spolupráce SŠ a VOŠ CR České Budějovice s partnery je na mezinárodním poli 

i na domácí scéně dosti bohatá a věříme, že i v dalších letech se bude dále rozšiřovat. 

 

 

V Českých Budějovicích 15. června 2016 

 

 

Zprávu podává: Ing. Dagmar Parmová 

 

 
Obrázek 7: Veletrh Vzdělání a řemeslo společná účast s Tourismusschulen Bad Leonfelden 

Dr. Herbert Panholzer, Mgr. Zdeňka Erhartová, Mgr. Renata Jachs, Bc. Ludmila Pechová 
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České Budějovice známé i neznámé aneb  

Dvě a půl sta spokojených návštěvníků 

V předvečer Mezinárodního dne průvodců dne 19. února 2016 se i České 

Budějovice zapojily do celostátní akce, jejímž cílem bylo přiblížit krásy českých měst 

návštěvníkům domácím i cizím. Iniciátorem akce byla Asociace průvodců České republiky 

a iniciativním vykonavatelem této krásné myšlenky byli studenti Vyšší odborné školy 

cestovního ruchu České Budějovice, kteří mimo jiné studují průvodcovskou činnost. Vědí 

tedy jak na to, aby dokázali zaujmout návštěvníky cizí i léta zde usedlé „Budějčáky“, aby 

si dokázali poradit s cílovou skupinou osmiletých žáků základní školy, ale i se studenty 

univerzity třetího věku. Jinak se pracuje s předem objednanými skupinami přibližně 

stejného věku a zájmů, jinak s náhodně sestavenými skupinami z řad zájemců o 

pamětihodnosti a historii města. 

Takto si mohli zúročit studenti SŠ a VOŠ cestovního ruchu České Budějovice své 

znalosti i díky tomu, že škola je přidruženým čelenem Asociace průvodců ČR a je tedy 

zapojena v tomto profesním sdružení. A jak se jim to povedlo? Okruh historickým centrem 

města zaujal snad každého. Usedlí domácí obyvatelé se naučili dívat na své město očima 

turisty, vnímat jeho krásy, všímat si detailů, seznámit se s méně známými pověstmi, ale 

i pověrami, které jsou spojeny s některými pamětihodnostmi. Pro žáky základních 

a středních škol byl připravený plánek vnitřního města, kde si mohli formou kvízu oživit 

trasu a zjistit, co si zapamatovali z jednotlivých atraktivit. Všichni návštěvníci pak dostali 

na památku od Infocentra města skládačku s přehledem pamětihodností ve městě i blízkém 

okolí. 

Co říci závěrem? Pár ohlasů z řad návštěvníků. Dozvěděli jsme se, že máme 

v našem městě nejmenší orloj na světě, dozvěděli jsme se, že pro štěstí si může 

v Budějovicích každý dojít do lebky pod křížem, dozvěděli jsme se o žábě, která věští 

konec světa… A co se dozvěděli naši studenti? Příprava na průvodcovskou akci je náročná 

na čas, na prameny, na odhad délky jednotlivých zastavení, na testování nálady ve skupině 

atd. Co však bylo nejdůležitějším přínosem? Studenti si ověřili, že každá skupina je 

originál, rutinérství není na místě, ale každá skupina je vděčná a umí ocenit profesionalitu 

a hlavně vlídný a zanícený projev průvodce. A proto zatleskejme spolu s dvěma sty 

padesáti návštěvníky našim studentům, našemu městu! 

 

Zprávu podává Ing. Dagmar Parmová 
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Seznam nejvýznamnějších exkurzí za školní rok 2015/16 
 

Berlín       21. 9.–25. 9. – z projektu 

Anglie      21. 9.–25. 9. – z projektu 

Barmanská soutěž Praha    1. 10. 

Anglie, Londýn     9. 11.–13. 11. – z projektu 

Barmanská soutěž Bzenec    12. 1. 

Poslanecká sněmovna Praha    28. 1. 

Lyžařský kurz Hochficht    8. 2.– 12. 2. 

Česká národní banka Praha    8. 3. 

Letiště Praha      8. 3. 

Gastrofest Hradec Králové    14. 4. 

Česká televize Praha     18. 4. 

Zámecká kuchyně Hluboká nad Vltavou  4. 5. 

Český ráj      9. 5.–12. 5. 

Nové Hrady      23. 5.–27. 5. 
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TÉMATA ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ 2016 
 Analýza pojistných produktů v hotelu a restauraci Grand v Nymburce 

 Atraktivity cestovního ruchu v oblasti Táborska 

 Caravaning – moderní trend v cestovním ruchu 

 Cestovní ruch v kultuře neslyšících 

 Formy lázeňství a fitness v jižních Čechách 

 Gastronomie a léčebná výživa v lázních 

 Charakteristika mikroregionu Polensko s ohledem na cestovní ruch 

 Charakteristika mikroregionu Prácheňsko a ohledem na cestovní ruch 

 Incentivní cestovní ruch – teambuildingové aktivity v rámci Jihočeského kraje 

 Koncentrační tábory jako turistické cíle 

 Kulturní aktivity cestovního ruchu na Vysočině 

 Kulturní cestovní ruch v Evropě 

 Kuriózní a netradiční objekty a skutečnosti jako cíle akcí v oblasti cestovního ruchu 

 Legendy města České Budějovice pod rouškou tmy 

 Méně známé formy cestovního ruchu na území Jihočeského kraje 

 Možnosti cestování se psy v ČR 

 Možnosti cestovního ruchu zaměřeného na homosexuály v ČR 

 Pěší turistika – nejstarší způsob realizace sportovního cestovního ruchu 

 Pěší turistika v oblasti severního Rumunska 

 Podnikatelský záměr – založení penzionu za podpory evropských fondů 

 Poloostrov Gargano jako cíl školních zájezdů 

 Potenciál cestovního ruchu v oblasti Šumava 

 Předpoklady rozvoje agroturistiky v regionu Šumava 

 Rhodos jako destinace cestovního ruchu 

 Rusko jako znovuobjevená země 

 Stravovací zvyklosti a specifika české kuchyně v porovnání s americkou kuchyní 

 Turistická lákadla Londýna 

 Vlakem za bájnými hrady a zámky v České republice 

 Vliv sociální role člověka na způsob cestování 

 Využití kulturního potenciálu Chodska pro zvýšení návštěvnosti regionu 

 Využití literárního /příp. filmového/ místopisu při zpracování produktu cestovního 

ruchu  

 Využití regionu Apulie v cestovním ruchu 

 Zámek Jemniště a jeho význam pro incomingový cestovní ruch regionu 

Středočeský kraj 

 Zážitkový cestovní ruch v produktech cestovních kanceláří na jižní Moravě 

 Zříceniny a tvrze v Jihočeském kraji a jejich využití v cestovním ruchu 
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PODPORA FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 

2015/2016 

Ve školním roce 2015/2016 vyučující ekonomických předmětů pokračovali v téměř 

již tradiční ekonomické olympiádě formou hry Finanční svoboda.  

V rámci ní se cca 30 žáků naší školy ze všech oborů zábavnou formou seznámilo 

s jednotlivými finančními produkty dostupnými na trhu pro běžné klienty, naučilo se 

hospodařit a uspořádat si život podle základních ekonomických pravidel. Žáci si ve 

4 kolech hry prožili celkem 120 let finančních zkušeností, mohli se naučit správně nastavit 

hypotéku na financování bydlení, zajistit finance potřebné na vzdělávání dětí, vybudovat 

majetek pro finanční nezávislost ve stáří a ochránit ho, ať se na kapitálových trzích nebo 

v životě stane cokoliv. K jednotlivým finančním produktům žáci dostali odborný výklad ze 

strany moderátorek – učitelek ekonomických předmětů školy.  

Vzhledem k tomu, že olympiáda touto nenásilně vzdělávací formou je u žáků velmi 

oblíbená, plánujeme v realizaci pokračovat i dalších letech. 

Současně se nám podařilo zarezervovat na druhé pololetí školního roku 2015/2016 

tři termíny na odborné ekonomické exkurze do sídla České národní banky v Praze v ulici 

Na Příkopě. Exkurzí se zúčastnilo celkem zhruba 90 žáků a studentů školy napříč všemi 

obory (učební obory, nástavbové studium, studijní obory i VOŠ). Jednalo se o návštěvu 

stálé expozice s názvem „Lidé a peníze“. Žáci a studenti se zde seznámili s historií 

centrálního bankovnictví v České republice, s historií komerčního bankovnictví, s vývojem 

peněz v České republice i ve světě, s ochrannými prvky bankovek a také měli možnost 

podívat se na padělky bankovek a sami si vyzkoušet, jestli by v praxi byli schopní padělek 

od pravé bankovky rozlišit.  

Odborná exkurze se přímo dotýká výuky předmětů, které souvisí se závěrečnými 

zkouškami, s maturitní zkouškou nebo absolutoriem. Poznatky získané během exkurze 

budou moci žáci i studenti využít po celou dobu studia i v praktickém životě. 

V prvních ročnících oboru Hotelnictví a turismus začala výuka předmětu 

Ekonomika podle nového školního vzdělávacího programu, do kterého byly 

implementovány části věnované zejména osobním financím, což by mělo zásadním 

způsobem přispět k rozšíření finanční gramotnosti žáků také mimo oblast podnikání. 

V uplynulém školním roce jsme rovněž pokračovali v trendu odborných exkurzí či 

přednášek za účelem propojení teoretických znalostí s praktickými poznámkami odborníků 

z praxe. Nejužší spolupráce v této oblasti probíhá s ČSOB a.s. (přednášky) a dále pak ze 
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strany Raiffeisenbank a.s. (odborné informační letáky na nástěnce finanční gramotnosti ve 

3. patře v Zátkově budově, nabídka zvýhodněných studentských účtů pro žáky naší školy). 

V neposlední řadě se pak dvě učitelky ekonomických předmětů zúčastnily 

odborného školení týkajícího se změn v zákoně o účetnictví a v daňových zákonech 

platných od 1. 1. 2016. Vzhledem k významnosti těchto změn - zásadní novela zákona o 

účetnictví a změny v zákoně o DPH (kontrolní hlášení k DPH a elektronická evidence 

tržeb, které jako první budou podléhat právě ubytovací a stravovací služby) jsme tyto 

změny ihned zahrnuli do výuky ekonomických předmětů. 

 

Obrázek 8: Ze soutěže finanční gramotnosti 
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ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI 

PROVEDENÉ ČŠI AJ. 

V průběhu celého školního roku 2015/2016 byla činnost školy prakticky průběžně 

kontrolována ve všech oblastech její činnosti včetně řízení školy. 

V tomto školním roce proběhla jedna kontrola ČŠI u maturitních zkoušek, nebyly 

shledány žádné závady. 

Další kontroly: 

- KHS (březen 2015) na plnění povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., nařízení 

ES č. 178/2002, nařízení ES č. 852/2004 a vyhl. 137/2004 Sb. v platném znění 

- ROP Jihozápad (listopad 2015) administrativní a fyzická kontrola projektu „Modernizace 

kuchařského studia a odborné učebny“. 

 

Přehled úrazovosti žáků na SŠ a VOŠ CR CB ve školním roce 2015/2016 
 

Školní rok 2015/2016 – nejnižší úrazovost za posledních 5 školních roků. 

 

Celkem úrazů 13: z toho  9 úrazů v TEV (70%) – převážně míčové hry 

2 úrazy ve ŠJ (OV) 

1 úraz na školní akci Gastrofest 

1 úraz o přestávce na učebně 

Srovnání úrazovosti s předešlými školními roky: 

2014/2015 – celkem 14 úrazů z toho 43% v TEV 

2013/2014 – celkem 14 úrazů z toho 50% v TEV 

2012/2013 – celkem 17 úrazů z toho 59% v TEV 

2011/2012 – celkem 19 úrazů z toho 63% v TEV 

Ve většině případů tedy platí, že nejčastější jsou úrazy při TEV (míčové hry). Další 

obvyklá místa úrazů mimo hřiště a tělocvičnu jsou: ŠJ (OV učňů), pracoviště OV na HŠ, 

DM (volný čas), chodba a schodiště v budově školy (přestávka). 

 

 

Zprávu podává Ing. Jaroslav Bubeníček 
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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 profesních kvalifikací: 

 Příprava pokrmů studené kuchyně 

 Příprava teplých pokrmů 

 Příprava minutek 

 Barman 

 Průvodce cestovního ruchu 

 Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení 

 Složitá obsluha hostů 

 Výroba zmrzliny 

 Výroba a zpracování modelovací a marcipánové hmoty 

 

Další pedagogičtí pracovníci si doplňují nebo rozšiřují kvalifikaci především na 

Pedagogické fakultě JU v Českých Budějovicích. 

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. 

 

Škola se podílela i na celoživotním vzdělávání kurzy: 

Moderní zdobení    14 účastníků (vydáno osvědčení) 

Průvodcovské zkoušky   5 účastníci (vydáno osvědčení) 

Kurz Studené kuchyně   21 účastníků (vydán certifikát) 

Barmanský kurz flaire   12 účastníků (certifikát ČBA) 

Barmanský kurz    10 účastníků (certifikát ČBA) 
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ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A 

MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 

 

MODERNIZACE KUCHAŘSKÉHO STUDIA A ODBORNÉ UČEBNY 

Registrační číslo: CZ.1.14/2.4.00/34.03269 

Popis projektu: 

Projekt se zabývá zkvalitněním úrovně podmínek vzdělávání a zkvalitněním výuky 

v rámci odborných předmětů a odborného výcviku žáků prostřednictvím modernizace 

Kuchařského studia školy a související odborné učebny, tak aby odpovídala 

nejmodernějším technickým požadavkům v oblasti gastronomie. 

Hlavní cíle projektu: 

1. pořídit audiovizuální techniku do Kuchařského studia a přilehlých učeben 

a doplnit praktickou odbornou učebnu o moderní kuchyňská zařízení  

2. umožnit kvalitnější a praktičtější výuku žáků 

3. díky modernizaci zefektivnit a zkvalitnit výuku 

4. zlepšit přístup žáků k nejmodernějším technickým požadavkům v oblasti 

gastronomie. 

Doba trvání: 1. 5. 2014 – 25. 8. 2015 

Finanční rámec projektu: 

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou Kč 2.972.929,11, z toho dotace 

z Regionální rady 85%, tj. Kč 2.526.989,11 - národní spolufinancování příjemce 15%,  

tj. Kč 445.940,-. 

Tento projekt „Modernizace kuchařského studia a odborné učebny“ je 

spolufinancován Evropskou unií. 

 

Projekt byl úspěšně ukončen k 30. 7. 2015. 
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Název projektu: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1508  

Cíl projektu: 

Zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU 

a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu). 

Popis projektu: 

Krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky v délce trvání 

minimálně 5 kalendářních dní včetně cesty. Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu 

nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi 

příslušného místa. 

Cílová skupina: 

Cílovou skupinou jsou žáci ZŠ/SŠ, kteří studují cizí jazyk, který je úředním 

jazykem (jedním z úředních jazyků) v zemi EU nebo ESVO, ve které bude jazykově-

vzdělávací pobyt realizován. Jedná se o jazykově-vzdělávací pobyt pro skupinu alespoň  

10 žáků dané školy. Za výběr žáků odpovídá ředitel školy. 

 

Rozpočet projektu:  969 010,00 Kč 

 

Doba trvání projektu: 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015 
 

Projekt STÁŽE 

I ve školním roce 2015 – 2016 pokračovala implementace inovovaných výukových 

materiálů tj. výstupů projektu Stáže do výuky odborných předmětů. 

Tyto výstupy byly aktualizované odbornými exkurzemi žáků a stážemi učitelů ve 

firmách, ve kterých se uskutečnily stáže pedagogů – stážistů v době realizace projektu. 
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V některých z těchto firem bohužel došlo po skončení projektu Stáže k personálním 

či vlastnickým změnám a bylo nutno hledat náhradní firmy v oboru. 

S ideálním přístupem jak v průběhu realizace projektu, tak i následně po jeho 

skončení se pedagogové – stážisté spolu se svými žáky setkali v Grandhotelu Zvon 

v Českých Budějovicích. 

Spolupráce mezi školou a firmou tj. hotelem Zvon přesně odpovídá filosofii 

projektu Stáže a to především díky vstřícnému jednání top managementu hotelu Zvon. 
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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.  

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. 

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 Congress Hotel Č. Budějovice, Budvar 

Č. Budějovice. 

Potvrzením dobré spolupráce školy s praxí se stala opětovná nominace na Školu 

roku asociací hotelů a restaurací. Škola tak byla zařazena mezi 5 nejaktivnějších 

vzdělávacích subjektů v oblasti hotelnictví a gastronomie. 

 
Obrázek 9: Diplom soutěže školních jídelen 
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO 

PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 
 

ŠKOLNÍ ROK 2015/16 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

 

Název a adresa školy, pro 

kterou platí závěrečná 

zpráva o plnění MPP 

Střední škola a VOŠ cestovního ruchu České Budějovice, 

Senovážné náměstí 12, 370 01 České Budějovice 

Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka Erhartová 

Telefon na ředitele 389 139 323, 387 788 112 

E-mail na ředitele zerhartova@skolacrcb.cz 

 

 
 

počet 

Školní metodici prevence  Bc. Ludmila Pechová 1 

Kumulovaná funkce s výchovným poradcem, vychovatelem NE 

Finanční ohodnocení za práci školního metodika prevence 
NE 

 

Vlastní 

kabinet 

Sám 
ANO 

S výchovným poradcem /NE 

S jinými pedagogy /NE 

Školní preventivní tým *)      
ANO 

*)
 metodik prevence, výchovný poradce, spec. pedagog, psycholog atd. 

 

 

Použité zkratky:  

MPP – Minimální preventivní plán 

SPJ – Sociálně patologické jevy 

NNO – Nestátní neziskové organizace 

ŠMP – Školní metodik prevence 

RCH – rizikové chování 

 

1. Získané finanční prostředky určené na prevenci RCH 
 

Škola žádala formou grantů, 

víceúčelových dotací, atd. od: 
Účel  Získaná celková částka 
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I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU  
 

2. Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence RCH 
 

 
Počet 

hodin 

Realizátor – 

organizace, odborník 

Počet 

školených 

pedagogů 

Řešení konfliktních pedagogických situací 

 
5 

Mgr. Kamila 

Bobysudová, NIDV 
52 

Atmosféra vztahů a bezpečné klima ve 

školském prostředí 

 

3 
PhDr. M. Herman, 

Ph.D., UP Olomouc 
2 

Možnosti využití komunitního kruhu v DM 
5 

VŠTVS Palestra, 

Mgr. Šircová, Ph.D. 
2 

Principy komunikace a vytváření 

pozitivního klimatu ve školském prostředí 
4 

PhDr. PaedDr.  

E. Ambrožová, Ph.D. 
3 

Prezentace šetření v 1. a 2. ročnících školy- 

výsledky monitoringu dle výše uvedené 

metodiky PhDr. Němce, PhDr. Bodlákové 

4 x 1,5 

hodiny 
ŠMP 50 

Konference primární prevence RCH 

Jihočeského kraje 
6 Jihočeský kraj 1 

 

Uveďte, o která témata v oblasti RCH je mezi pedagogy největší zájem: 
 Ovlivňování vývoje skupinové dynamiky 

 Zvládání konfliktních situací ve třídě 

 Bezpečnost v kyberprostoru 

3. Vzdělávací akce pro ŠMP v oblasti prevence RCH 

 

Název a odborné zaměření vzdělávání 
Počet 

hodin 
Realizátor – organizace, odborník 

Konference primární prevence rizikového 

chování  
14 Sdružení SCAN, 1. LF UK Praha 

Řešení konfliktních pedagogických situací 5 Mgr. Kamila Bobysudová, NIDV 

Ozbrojený útočník ve škole 3 Jihočeský kraj, Policie ČR 
 

4. Uveďte jakou vzdělávací akci v oblasti prevence výskytu RCH považujete za 

nejpřínosnější v minulém školním roce 
 

Název akce Realizátor Lektor Hodnocení – proč?  

Řešení 

konfliktních 

pedagogických 

situací 
 

NIDV Mgr. Kamila 

Bobysudová, 

Komplexní přístup 

k prevenci rizikového 

chování, důraz na zdravé 

školní klima 

 

5. Uveďte jakou vzdělávací akci v oblasti prevence výskytu RCH považujete za 

nejméně přínosnou v minulém školním roce   0 
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II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI 

 

7. Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH 

(Přednášky, besedy na téma prevence RCH) 

Název aktivity 
Datum 

konání 

(měsíc) 

Realizátor, 

přednášející 

1. setkání s rodiči žáků 1. ročníků červen 2016 
ŠMP, vedení 

školy  

2. distribuce informačních brožur s tematikou prevence 

rizikového chování  

prosinec 

2015, duben 

2016 

ŠMP 

3. Setkání členů z. s. Gastroclub a vedení školy. leden 2016 
vedení školy, 

z. s. Gastroclub 
*)

 v případě většího počtu prosím rozveďte ve zvláštní příloze 

 

8. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči 

(Výlety, brigády, dny otevřených dveří, táborák, sportovní aktivity, kulturní akce,…) 

Název aktivity Datum 

konání 

(měsíc) 

Vedoucí 

programu 

1. Den otevřených dveří školy listopad 

2015, leden 

2016 

ZŘ školy, vých. 

poradci, ŠMP 

2. Společenský večer pro rodiče žáků březen 2016          ZŘ školy 

3. Setkání členů o. s. Gastroclub, rady školy a vedení 

školy.   

duben 2016                          

  

vedení školy, 

z. s. Gastroclub 

 

*Přidejte řádky podle potřeby 
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III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY 
 

9. Preventivní aktivity pro žáky ve výuce, které nereagují na aktuální problémy, jsou 

součástí strategie prevence nastavené školou, a jejichž realizace probíhá pro 

jednotlivé třídy zvlášť. 

Název aktivity 

Zaměření (např. 

prevence drogových 

závislostí, šikany…) 

Třídy Realizátor 

Stmelovací 

seznamovací 

program pro žáky 1. 

roč. školy 

Prevence šikany, 

nástroj tvorby školního 

klimatu 

8 prvních 

ročníků 

SŠ a VOŠ CR  

Č. Budějovice, ŠMP 

Červená stužka Prevence HIV/AIDS 
všechny třídy 

školy 

Česká spol. AIDS 

Pomoc 

Vrstevnické 

semináře 

Prevence rizikových 

forem chování, zvl. 

kyberšikany 

1. a 2. ročníky – 

16 tříd, DM 

ŠŠ a VOŠ CR  

Č. Budějovice, ŠMP 

Monitoring 

Prevence rizikových 

forem chování, 

diagnostika 

1. a 2. ročníky – 

16 tříd školy 

SŠ a VOŠ CR  

Č. Budějovice, ŠMP 

Adaptační 

soustředění žáků 1. 

ročníků 

ubytovaných v 

domově mládeže 

Prevence šikany, 

agresivity 

Žáci 1. ročníků 

domova mládeže 

SŠ a VOŠ CR  

Č. Budějovice, ŠMP 

Projekt Pohodová 

třída 

Etická, ekologická 

výchova, prevence 

agresivity a šikany 

Přihlášené 

v projektu – 

v roce 2015/16 

SŠ a VOŠ CR Č. 

Budějovice 

Hrou proti AIDS Bezpečný sex 4 ZSF JCU 

Projektový den 
Rizikové formy 

chování 

Všechny třídy 

školy 

SŠ a VOŠ CR Č. 

Budějovice 

Barevný den 

v domově mládeže 

Rizikové formy 

chování 

Všechny 

výchovné 

skupiny 

SŠ a VOŠ CR Č. 

Budějovice 

Kohezní třídní 

soustředění 

Usměrňování vývoje 

skupinové dynamiky, 

prevence šikany, 

nástroj tvorby školního 

klimatu 

3 

SŠ a VOŠ CR 

Č. Budějovice, ŠMP 

 

*Přidejte řádky podle potřeby 
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10. Uveďte preventivní akci (e)) RCH na vaší škole, kterou považujete za velice 

zdařilou 

Seznamovací stmelovací program pro 

žáky 1. ročníků 

SŠ a VOŠ CR Č. Budějovice 

Skrytý vrstevnický program 1. a 2. 

ročník  

SŠ a VOŠ CR Č. Budějovice 

Adaptační soustředění žáků 1. ročníků 

ubytovaných v domově mládeže 

SŠ a VOŠ CR Č. Budějovice 

Projekt Pohodová třída SŠ a VOŠ CR Č. Budějovice 

Projektový den SŠ a VOŠ CR Č. Budějovice 

 

11. Specifické preventivní aktivity, reagující na individuální situaci (problém) ve třídě  

RCH který byl řešen: psychické problémy, sebepoškozování, zneužívání OPL, absence 

ve škole, agresivní chování, neurózy, příklon k radikálním politickým směrům, 

zanedbávání péče, stalking, poruchy příjmu potravy. 

Jak byla situace zjištěna: třídní soustředění, monitoring, spolupráce s TU, rozhovory 

s učiteli, žáky, žádost o konzultaci a pomoc ze strany zákonných zástupců žáků, 

spolupráce s OSPOD, PČR. 

Kdo situaci řešil – jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: 

ŠMP, vých. poradce, tř. učitelé, konzultace, doporučení : o. s. Prevent, PhDr. Kadubcová, 

Mgr. Havlík, OSPOD dle místa bydliště, PPP Č. Budějovice, Policie ČR. 

Kdy byla situace řešena: : neprodleně po zjištění. 

S použitím jakých metod byla intervence vedena: individuální práce se žákem, rodinou, 

skrytý vrstevnický program, techniky ASU, zajištění zdravotního, psychologického, 

psychiatrického vyšetření a péče, konzultace pro rodiče a pedagogy. 

Způsob ověření efektivity intervence: Dotazníková metoda, Praktická diagnostika 

soc,patologického chování, rozhovory se žáky, pedagogy, rodiči, schránka důvěry, 

evaluace stmelovacích kurzů. 
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12. Jednorázové aktivity pro žáky 

(Přednáška, projekce videofilmů – pouze informativní programy, pro více žáků, tříd 

najednou) 

 

Název aktivity, akce Třídy Realizátor 

Workshop ArtIGY centrum Č. B. všechny 
SŠ a VOŠ CR  

Č. B. 

Bílá pastelka - charitat. akce, exkurze                            2. ročník                            Tyfloservis 

Červená stužka – prevence AIDS všechny 
Česká spol. 

AIDS pomoc 

Exkurze Tyfloservis Č. Budějovice 
20 žáků dle 

zájmu 

SŠ a VOŠ CR  

Č. B. 

Exkurze do České televize – mediální výchova 20 studentů 
SŠ a VOŠ CR  

Č. B. 
*)

Přidejte řádky podle potřeby 

13. Volnočasové aktivity – výchova mimo vyučování 

 

 ŠVP výchovy mimo vyučování orientovaný na všechny žáky školy.  

 Nabídka sportovních, kulturních a tvůrčích aktivit. 

 Školní projekty.  

IV. VÝSKYT RCH A SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY  

 

15. Výskyt rizikového chování ve školách a školských zařízeních v minulém školním 

roce 

 
snížená 

známka 

z chování 

neomluvené 

hodiny 
alkohol kouření  

ostatní 

drogy 

agresivní 

formy 

chování 

vč. šikany 

krádeže 

 

2 3 

h
o
d
in

 

žá
k
ů

 

žá
k
ů

 

p
ří

p
ad

ů
 

žá
k
ů

 

p
ří

p
ad

ů
 

žá
k
ů

 

p
ří

p
ad

ů
 

žá
k
ů

 

p
ří

p
ad

ů
 

žá
k
ů

 

p
ří

p
ad

ů
 

počet 14 31 1752 3,123 5 3 7 7 4 4 5 3 4 4 

 

16. Spolupráce školy při řešení výskytu rizikového chování s odborníky 

jméno 

odborníka/zařízení 
typ  RCH 

věková 

skupina 

jakou formou se pracovalo se 

žáky 

instituce uvedené 

v MPP / adresáři / 

pomáhající 

instituce 
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V. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE 

 

 

Datum Podpis ředitele/ředitelky 

školy 

Seznámení ředitele/ředitelky školy se 

závěrečnou zprávou o plnění MPP  
15. 7. 2016  

Seznámení pedagogického sboru školy se 

závěrečnou zprávou o plnění MPP 

25. 8. 2016  
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Výchova mimo vyučování, domov mládeže a prevence rizikového chování 

2015/2016 

Garantované aktivity 

EVVO  

Pobytové expedice EVVO  

Český ráj – Geopark UNESCO 

pobytový seminář EVVO – NP Šumava – Expedice Klostermannovou stezkou 

pobytový seminář – přírodní park Novohradsko 

poznávací vycházky – Rudolfov, Českovrbenské rybníky, Hluboká nad Vltavou,  

České Budějovice 

soutěž Po zelené pro žáky domova mládeže 

školní projekt Pohodová třída – obě budovy školy 

Recyklohraní -  pravidelné  plnění úkolů, viz závěrečný účet 

aktivní účast na akci Ukliďme Česko ve spolupráci s MěÚ v Rudolfově 

Ekologizace vnějšího a vnitřního prostředí domova mládeže, činnosti zaměřené 

k získání plaketky „Přírodní zahrada“– zakládání trvalkového záhonu, živého plotu 

z původních dřevin, skalky, pravidelná péče a údržba zahrady a květin na domově, 

návštěva ukázkové přírodní certifikované zahrady v Rudolfově 

Den Země – Jarní gruntování  

Tvůrčí dílna - tematické tvůrčí činnosti – práce s keramikou, adventní věnce, 

velikonoční kraslice, spolupráce se školou - Vzdělání a řemeslo, výzdoba školy, Den 

otevřených dveří spojený s výstavkou adventních věnců, Workshop, výzdoba „domečku“ 

na Senovážném náměstí k slavnostnímu otevření 

Kroužek kreslení pravou mozkovou hemisférou, metoda kreslení podle dr. Betty 

Edwards, kreslení jako relaxační technika. 

Soutěž „Vzpomínka na holocaust je stále živá“- výtvarná a fotografická soutěž 

k příležitosti „Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti." 

Čtenářská a divácká gramotnost - návštěvy divadel, kin a výstav dle dostupné 

kulturní nabídky - Jihočeské divadlo - Filmmakeři, Perfect days, Metropol – Zpívání 

v dešti, Divotvorný hrnec.  

Čtenářský klub - pravidelné předčítání knih „S knihou ti to sluší“ – podpora 

čtenářské gramotnosti, účast v soutěži Kniha ti sluší – bodované umístění. 

Turnaj ve scrabble – rozšiřování slovní zásoby, procvičování gramatiky zábavnou 

formou. 
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Doporučování vhodné literatury dle věkové a čtenářské vyspělosti, pomoc při 

rozboru jednotlivých literárních děl povinné četby. 

Výpůjčky v knihovně DM za rok 2015/16 - dospělí 13, žáci 63, celkem 76. 

Pěvecký sbor - nácvik písní při zkouškách sboru imitační metodou, pravidelná 

vystoupení pěveckého sboru na Workshopech a při dalších významných akcích školy 

(např. otevírání „Domečku“, členská schůze Jednoty)  

Návštěva Hornického muzea v Rudolfově. 

Workshop – vánoční koncert – Art IGY  

Gurmán klub pečení perníčků 

 soutěž kuchařských týmů 

 týden zdravé stravy na DM 

 slavnostní večer Gurmán klubu 

 výroba pralinek 

 Jablkobraní – ukázky pečení z jablek 

Sport 

celoškolní turnaje: stolní tenis chlapců, sálová kopaná, volejbal dvojic, florbal, 

nohejbal turnaje mezi domovy mládeže. Pravidelně na domově mládeže: cvičení: zumba, 

zumba step. 

Domov mládeže 

Modernizace, zkvalitňování podmínek BOZ i pro přípravu na vyučování, relaxaci 

i zájmovou činnost - nově vybaveny studovny a klubovny na pavilonech A, B, 

modernizace vybavení jídelny a posilovny. 

V průběhu školního roku průměrný počet ubytovaných žáků 104. 

Příprava na vyučování – průměrný studijní prospěch 2, 03. 

Žákovská samospráva - domovní rada: organizace společných aktivit na domově - 

turnaj v piškvorkách, šipkách, stolním fotbálku, grilování spojené s předáváním pamětních 

listů absolventům domova mládeže, spolupráce s Gurmán klubem, možnost žáků vyjádřit 

se k problematice chodu na domově. 
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Prevence rizikového chování v domově mládeže:  

Spolupráce se školním metodikem prevence rizikového chování (podle školní 

preventivní strategie a MPP), pravidelné konzultační hodiny. 

Pedagogická diagnostika, plány osobního rozvoje žáků. 

Adaptační soustředění pro žáky 1. ročníků v domově mládeže. 

Projektový den - Barevný den v domově mládeže. 

Vrstevnický princip – spolupráce se žákovskou samosprávou. 

Spolupráce se školou, třídními učiteli, ostatními vyučujícími, spolupráce s rodiči žáků, 

odborné konzultace a spolupráce s klinickým psychologem. 

Témata metodického sdružení vychovatelů – Plán osobního rozvoje žáka, 

Pedagogická diagnostika žáka, Typologie osobnosti u dětí a mládeže, Právní předpisy ve 

VMV, Klima domova mládeže. 

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

účast v připomínkových řízeních na MŠMT ČR a na jednáních KR a NR CZESHA, 

koordinace se zřizovatelem. 

Projekty 

Projekt Po zelené ( EVVO )  

Projekt Klub nápojové gastronomie a projekt Gurmán klub finančně zajišťuje  

z. s. Gastroclub. 

Projekt Pohodová třída, Projektový den - finančně zajišťuje z. s. Gastroclub. 

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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ROZBOR HOSPODAŘENÍ 

Zpracování tohoto rozboru hospodaření vycházení ze zpracované roční účetní 

závěrky za rok 2015 (výkazy k 31. 12. 2015). 

 

1. Hospodaření hlavní činnosti 

 

Náklady celkem       Kč 63.836.583,71 

z toho: 

- spotřeba materiálu (501)      Kč   7.181.080,19 

- spotřeba energie (502)      Kč   3.063.707,60 

- opravy a udržování (511)      Kč   1.096.983,27 

- cestovné (512)       Kč        93.196,72 

- náklady na reprezentaci (513)     Kč          4.255,-- 

- ostatní služby (518)       Kč   4.777.433,99 

- mzdové náklady (521)      Kč 30.076.401,-- 

- zákonné sociální pojištění (524)     Kč   9.975.880,44 

- jiné sociální pojištění (525)      Kč      123.144,20 

- zákonné sociální náklady (527)      Kč      418.115,93 

- jiné sociální náklady (528)      Kč      165.186,-- 

- jiné daně a poplatky (538)      Kč          2.068,90 

- ostatní náklady z činnosti (549)     Kč   1.542.395,72 

- odpisy dlouhodobého majetku (551)    Kč   3.736.395,-- 

- náklady z drobného dlouhodobého majetku (558)   Kč   1.623.325,32 

- kurzové ztráty (563)       Kč          1.050,90 

- ostatní finanční náklady (569)     Kč               83,53 

- daň z příjmů (591)       Kč         12.310,-- 

- dodatečné odvody daně z příjmů (595)    Kč     -   56.430,-- 

 

Výnosy celkem       Kč 64.517.327,03 

z toho: 

- výnosy z prodeje služeb (602)     Kč   7.993.594,93 

- výnosy z pronájmu (603)      Kč      852.060,40 

- výnosy z prodeje DHM kromě pozemků (646)   Kč          2.287,48 

- čerpání fondů (648)       Kč        65.770,-- 

- ostatní výnosy z činnosti (649)     Kč   1.002.680,46 

- úroky (662)        Kč          4.135,79 

- ostatní finanční výnosy (669)     Kč                98,28 

- výnosy vyb. míst. vládních institut. z transferů (672)  Kč  54.596.699,69 
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2. Hospodaření doplňkové činnosti 

 

Náklady celkem       Kč 1.029.675,30 

z toho: 

- spotřeba materiálu (501)      Kč     333.908,22 

- spotřeba energie (502)      Kč       40.891,-- 

- prodané zboží (504)       Kč     210.455,48 

- ostatní služby (518)       Kč       22.023,-- 

- mzdové náklady (521)      Kč     244.663,-- 

- zákonné sociální pojištění (524)     Kč    60.454,56 

- jiné sociální pojištění (525)      Kč         746,80 

- zákonné sociální náklady (527)      Kč      1.471,13 

- daň silniční (531)       Kč      1.800,-- 

- ostatní náklady z činnosti (549)     Kč   132.021,-- 

- odpisy dlouhodobého majetku (551)    Kč     48.744,-- 

- náklady z drobného dlouhodobého majetku (558)   Kč     30.647,50 

- ostatní finanční náklady (569)     Kč              9,61 

- daň z příjmů (591)       Kč        1.840,-- 

 

Výnosy celkem       Kč 1.088.900,70 

z toho: 

- výnosy z prodeje vlastních výrobků (601)    Kč    186.762,50 

- výnosy z prodeje služeb (602)     Kč    646.878,28 

- výnosy z prodaného zboží (604)     Kč    255.020,98 

- ostatní finanční výnosy (669)     Kč           238,94 

 

 

 

Hospodářský výsledek 
 

Výsledkem hospodaření školy je zisk ve výši Kč 739.968,72, z toho Kč 680.743,32 

za hlavní činnost a Kč 59.225,40 za doplňkovou činnost. Zisk bude použit na doplnění 

rezervního fondu a fondu odměn a použit pro potřeby hlavní činnosti školy. 

 

Hlavní činnost 
 

Výsledek hospodaření u HČ vznikl nevyčerpáním prostředků z pronájmu 

nebytových prostor na opravy (škola se snažila prostředky ušetřit na plánovanou opravu 

zpevněné plochy ve dvoře budovy na Senovážném nám., která z důvodu rekonstrukce 

dvorní části nemohla být provedena).  
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Doplňková činnost 
 

Škola má živnostenské listy na „Hostinskou činnost“ a „Výrobu, obchod a služby 

neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákon“ (obory činnosti: 1/ Mimoškolní 

výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, 2/ Praní pro 

domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží, 3/ Výroba, 

obchod a služby jinde nezařazené).  

Všechny okruhy doplňkové činnosti školy byly ziskové. Výsledek hospodaření 

školy u DČ vznikl v rámci ekonomické činnosti školy převážně v oblasti hostinské činnosti 

a pořádání kurzů.  
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HARMONOGRAM AKCÍ ZÁŘÍ 2015 - ČERVEN 2016 
 

 

Září 2015 

1.9.   Slavnostní zahájení školního roku 

7. – 10.9.  Školní výlet KČ2B + TU Bílý 

11.9.   Písemné ZZ 

14. – 16.9.  Praktická ZZ 

14. – 15.9.  Opravná a náhradní maturitní zkouška 

14. – 16.9.  Adaptační soustředění třídy H1B 

15.9.   Provozní porada učitelů Senovážné náměstí 

15.9.   Seminář se seniory (ČK1A,KČ1A) 

16. – 18.9.  Adaptační soustředění třídy H1A 

21.9.   Ústní ZZ 

21.9.   Opravná a náhradní absolutoria 

21. – 25.9. Školní exkurze Anglie 

21.9. – 23.9. Kohezní soustředění třídy H3A 

22.9.   Vstupní lékařská prohlídka ČK1B 

22.9.   Exkurze CR2A – Praha 

23.9.   Exkurze CR1 – Kleť 

23. – 25.9.  Adaptační soustředění třídy K1M 

24.9.   Vstupní lékařská prohlídka KČ1B 

29.9.   Vstupní lékařská prohlídka ČK1A 

29.9.   Provozní porada učitelů Senovážné 

Říjen 2016 

1.10.   Vstupní lékařská prohlídka KČ1A 

1.10.   Exkurze CR2A – Český Krumlov 

2.10.   Slavnostní oběd – MŠMT Praha – ministryně školství 

3.10.   Jabkobraní Třeboň 

3.10.   Magistrát České Budějovice – raut 

5. – 7.10.  Stmelovací kurz Výštice KČ1B 

5. – 23.10. Odborná praxe VOŠ 

7. – 9.10.  Stmelovací kurz Výštice ČK1B 

12. – 14.10. Stmelovací kurz Výštice KČ1A 

13. 10.  Provozní porada učitelů Senovážné náměstí 

14. – 16.10  Stmelovací kurz Výštice ČK1A 

20.10.   Provozní porada učitelů Senovážné náměstí 

20.10.   Návštěva filmového představení (všechny ročníky mimo S2B) 

21. – 23.10.  Výstava ,,Vzdělání a řemeslo,, - zajištění expozice školy- škola je Garantem 

pro celostátní soutěž v krájení surovin 

22. – 23.10.  Školení ŘŠ Brno 

26. – 30.10.  Kurz studené kuchyně 

27.10.   Provozní porada učitelů Senovážné náměstí 

29. – 30.10.  Podzimní prázdniny 

Listopad 2015  

Zahájení hodnocení tříd v projektu Pohodová třída 

2. – 10.11.  Sportovní turnaje mezi domovy mládeže (nohejbal, odbíjená) 

3.11.   Nábory na ZŠ Lipno (Pechová, Pluchová, Janeček + maturanti S2A) 

9.11.   Klasifikační porada 
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12.11.   Třídní schůzky 

12. – 14.11.  Gastrofest – účast v soutěži „Selské baroko“ 

16.11.   Ředitelské volno 

19.11.   Dny francouzské kuchyně 

24.11.   Provozní porada učitelů Senovážné náměstí 

24.11.   Generální úklid stravovací části 

24.11.   Návštěva divadelního představení (Markytánová + S2A) 

26.11.   Den otevřených dveří – Senovážné náměstí, Fráni Šrámka 

Prosinec 2015 

1.12.   Osvětová kampaň a sbírka AIDS pomoc, Červená stužka 

3.12.   Slavnostní banket PHARMOS a.s. 

16.12.   Workshop 

21.12.   Návštěva filmového představení Šrámkova + Seno 

23.12. -3.1.  Vánoční prázdniny 

Leden 2016 

14.1.   Členská schůze Gastroclub 

18. -21.1.  Barmanský kurz 

12. 1.   Generální úklid stravovací části 

14. 1.   Den otevřených dveří 

14. 1.  Příprava barmanský kurz 

18. – 21. 1.  Barmanský kurz 

25. 1.   Monitoring KČ1A,KČ2A (TU + Pechová) 

28. 1.   Monitoring ČK2A,ČK1A (Pechová) 

Únor 

Celoškolní turnaj dvojic ve volejbale 

1. 2.   Monitoring S2A,KČ1B (TU + Pechová) 

3. 2.   Monitoring KČ2B,S1A (TU + Pechová) 

4. 2.   Monitoring KČ1B, ČK2B (TU + Pechová) 

12. 2.   Společenský večer 

18. 2.   Maturitní ples H4B 

19. 2.   Divadelní představení S2S + Bl 

22. – 26. 2.  Jarní prázdniny 

Březen 

Celoškolní turnaj ve florbalu a nohejbalu 

22. 3.   Projektový den – Barevný den proti závislostem 

24. 3.   DVPP – PhDr. Marek Herman – Klima školy 

24. 3.   Velikonoční prázdniny 

29. 3.   Projektový den – Barevný den (Senovážné náměstí) 

31. 3.   Raut pro VŠERS 

31. 3.   Termín pro odevzdání absolventských prací CR3 

31. 3.   Termín pro zadání témat absolventských prací CR2A, CR2B 

Duben 

Soutěž Silák roku 

Exkurze do ČT 24 – CR 2A, CR 2B 

1. 4.   Svatba p. Hucek (praktická zkouška) 

4. 4.   Klasifikační porada 

7. 4.   Třídní schůzky 

14. 4.   Hochtief CZ – slavnostní konference 

15. 4.   Termín pro vypracování závazné osnovy absolventských prací CR2A, 

CR2B 
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21. 4.   Soutěž EVVO Po zelené 

22. 4.   Přijímací zkoušky 

25. 4.   Přijímací zkoušky 

26. 4.   Klasifikační porada 4. ročníků 

27. 4.   Prezentace praktické maturity – třída H4A 

28. 4.   Prezentace praktické maturity – třída H4B 

29. 4.   Termín pro odevzdání posudků vedoucích a oponentů absolventských prací 

29. 4.   Končí docházka S2A, S3 

Květen 

2. – 6. 5.  Písemná zkouška společné části maturitní zkoušky – třídy H4A, H4B, K4M, 

S2A, S3 

9. – 11. 5. Praktická maturitní zkouška – třída K4M 

9. – 12. 5.  EVVO Český ráj – třída H1A 

12. 5.   Prezentace praktických MZ S 

13. – 19. 5.  Zápočtový týden VOŠ a obhajoba maturitních prací S3 

16. – 20. 5.  Ústní zkoušky společné části a profilová maturitní zkouška – třídy H4A, 

H4B 

20. 5. – 9. 6.  Odborná praxe VOŠ 

23. – 26. 5.  Ústní zkoušky společné části a profilová maturitní zkouška – třída K4M 

30. 5.   Porada 3. ročníků (Senovážné) 

31. 5.   Končí docházka 3. ročníků na teoretické vyučování 

Červen 

1. 6.   Písemné ZZ 

1. 6.   Vyhodnocení Pohodové třídy + vyhlášení osobnosti roku – budova Fráni 

Šrámka 

2. 6.   Losování témat k ZZ ČK3B 

3. 6.   Předávání maturitních vysvědčení S2A, S3 v 11,15 hod. Šrámkova 

3. -7. 6. Praktické ZZ ČK3B 

8. 6.   Losování témat k ZZ KČ3A 

6. – 10. 6.  Absolutoria CR3 

9. -14. 6.  Praktické ZZ KČ3A 

10. – 30. 6.  Zkouškové období VOŠ 

13. – 14. 6.  Absolutoria CR3C 

15. 6.   Ústní ČK3B 

16. 6.   Ústní KČ3A 

16. 6.   Konec teoretické výuky S1A 

16. 6.   Konec teoretické výuky pro obory hotelnictví, gastronomie 

16. 6.   Informační schůzka pro rodiče budoucích žáků 1. ročníku 

17. 6.   Předávání výučních listů (ČK3B, KČ3A) v 10 hod. Šrámkova 

20. 6.   Vyhlášení Pohodové třídy + osobnosti roku ve 12.30 hod– budova 

Senovážné 

22. 6.   Klasifikační porada 

24. 6.   Garden party – DM Rudolfov 
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