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ÚVOD 

Vážení přátelé, 

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

Budějovicích za školní rok 2014/15. 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 608 žáků 

všech forem  studia SOŠ (326 s maturitou, 55 nástavbového studia, 227 středního vzdělání 

s výučním listem), a 175 studentů všech forem studia na VOŠ (údaje k 30.9.2014). Ve 

srovnání s předchozím rokem došlo k poklesu počtu žáků, především v maturitních  oborech. 

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

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

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

žákům a studentům střední a vyšší odborné vzdělání a školské služby se vzděláváním 

související. 

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

rámcových vzdělávacích programů. Naše škola 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. 

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 se také podílí svými programy i na celoživotním vzdělávání, nabízí 

kurzy vytvořené  v rámci projektu UNIV 2 a UNIV3 a Rady profesní přípravy, ale není o ně 

příliš velký zájem.  V rámci  Rady profesní přípravy  byly pilotovány další profesní 

kvalifikace v programu celoživotního vzdělávání  (součást Národní soustavy kvalifikací).  

Škola se zúčastnila řady soutěží, v oblasti barmanství, sommelierství, baristiky  a 

gastronomie. Získala ocenění především v kuchařských a barmanských soutěžích. Velkým 

oceněním pro školu byla opět nominace školy na Školu roku. Škola se dostala  mezi 5 

nejlepších odborných gastronomických škol v republice navrhovaných Asociací hotelů 
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a restaurací a mezi tři nejlepší školy oceněné firmou Makro, což dokládá její dobrou 

spolupráci s profesními organizacemi a dobré spojení s praxí. 

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

Magistrátu města, organizacích činných v Jihočeském kraji,  

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 

oslavila 25 let aktivní spolupráce. 

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 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 25. výročí spolupráce s Bad Leonfeldenem 
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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: 

Budova Fr. Šrámka: 

- rekonstrukce elektřiny, vody a kanalizace ve školní kuchyni 

- dovybavení tříd žaluziemi 

- údržba zeleně (regenerace dvora) 

- oprava parket – III. etapa  

- oprava noh k jídelním setům ve ŠJ 

- rozšíření přívodu elektřiny do ŠJ 

- oprava obkladů ve školní kuchyni a ve ŠJ 

Budova Senovážné nám.: 

- montáž pohonu vrat 

- rekonstrukce dvorního objektu 

- oprava oken v budově „Klenoty“ 

Budova DM Rudolfov: 

- oprava venkovního schodiště 

- vybavení nábytkem dvou kluboven 

Největší investicí je oprava dvorního objektu zahájená v dubnu 2015. Její ukončení je 

plánováno na konec října 2015. Dojde zde ke kompletní rekonstrukci budovy, která bude 

sloužit k teoretickému  vzdělávání žáků tříletých učebních oborů a žáků nástavbového studia.  

Škola tak dostane 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. 
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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:  p. 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 2 Organizátoři společenského večera 
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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 

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 

  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 

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 
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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 

 

 

Obrázek 3 Předávání cen Makro 
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PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 

Ve škole působí stabilizovaný pracovní kolektiv pedagogických i nepedagogických 

pracovníků. Pro nesplnění  požadované kvalifikace byli propuštěni 2 pedagogové, 3 

pedagogové odešli do starobního důchodu, 1 pedagog zemřel, 1 pedagog byl propuštěn 

z důvodu nadbytečnosti. 

Na škole působí celkem  58,99  učitelů  (průměrný evidenční počet zaměstnanců 

přepočtený na plně zaměstnané) z toho 46,49  žen. 

Ve školním roce 2014/15 si 15 pedagogů doplňovalo kvalifikaci, 7 z nich studium 

úspěšně ukončilo. 

Tabulka 1 Stav studentů k 1.9.2015 

 celkem z toho ženy bez kvalifikace 

Interní 57,99 45,99 8 

všeob. vzděl. 32,00 26,00 1 

odb. předm. 14,85 9,85 7 

prakt. vyuč. 11,14 10,14 - 

Externí   1,00 0,5 - 

všeob. vzděl. - - - 

odb. předm. 1,00 0,5 - 

Střední škola 48,57 39,57 8 

VOŠ 10,42 6,92 - 

    

vychovatelky 7,00 7,00 - 

Ost.zaměstnanci 41,96 35,96 - 

    

Celkem 107,95 89,45 8 
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ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ – STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA 

Přijímací řízení na školní rok 2015/16 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. a 23.4.2015.  

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: 

1. průměrný prospěch ze všech předmětů z posledních tří klasifikačních období 
na střední  škole (maximální počet bodů 60) 

2. zahraniční pobyt uchazeče s výukou anglického nebo německého jazyka 
doložený vysvědčením 10 bodů. 

3. Státní závěrečná zkouška z anglického nebo německého jazyka na jazykové 
škole doložená certifikátem 5 bodů 

4. Při shodném bodovém hodnocení se přednostně přijímají uchazeči, kteří 
dosáhli lepších studijních výsledků v posledním klasifikačním období na 
střední škole a uchazeči se ZPS, avšak s ohledem na podmínky zdravotní 
způsobilosti pro zvolený obor. 
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Kritéria přijímacího řízení –  tříleté učební obory Kuchař, číšník, 

Kuchař, Číšník, servírka 

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

1. průměrný prospěch ze všech předmětů z posledních tří klasifikačních období na 
základní škole (maximální počet bodů 60) 

2. 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. 2015 

OBOR POČET 

PŘIHLÁŠEK 

POČET 

PŘIJATÝCH 

UCHAZEČŮ 

PRO ŠKOLNÍ 

ROK 2015/2016 

65-42-M/01  Hotelnictví 

ŠVP: Hotelnictví a turismus 

141 60 

65-41-L/01 Gastronomie 

ŠVP: Kuchař 

28 28 

65-51-H/01 Kuchař-číšník 

ŠVP: Kuchař-číšník 

99 60 

65-51-H/01 Kuchař-číšník 

ŠVP: Kuchař 

49 30 

65-51-H/01 Kuchař-číšník 

ŠVP: Číšník, servírka 

24 24 

65-41-L/51 Gastronomie 

ŠVP: Společné stravování 

Denní nástavbové studium 

34 30 

65-41-L/51 Gastronomie 

ŠVP: Společné stravování 

Dálkové nástavbové studium 

11 11 

 

 

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 větší zájem o tříleté učební obory a mohli jsme naplnit v prvním  ročníku  2 

třídy oborů Kuchař – číšník a 2 třídy oborů Kuchař a Číšník, servírka.  

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

maturitní obor Kuchař, mnohem lepší situace než v minulém školním roce byla i u tříletých 

učebních oborů. Další uchazeči přišli do školy v dalších kolech přijímacího řízení a formou  
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přestupů.  O obor  Číšník, servírka je každý rok malý zájem a tento stav se ani v tomto 

školním roce nezměnil. 

 

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 nastoupí 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 trvá, přestože 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. ročníky v denním 

i dálkovém studiu naplnit. 

 

Tabulka 3 Přehled  přijatých studentů (stav k 31.8.2015) 

 

 Přihlášeno uchazečů Přijato Zapsáno  

Denní studium 72 72 44 

Dálkové studium 29 29 19 
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Kritéria přijímacího řízení: 

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

střední škole (maximální počet bodů 60) 

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

vysvědčením   10 bodů 

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

doložená certifikátem   5 bodů 

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

lepších studijních výsledků v posledním klasifikačním období na střední škole 

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

obor. 

Při nástupu do školy předkládají studenti platné maturitní vysvědčení. 

 

 

Obrázek 4 Z kurzu studené kuchyně 
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ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ- STŘEDNÍ 

ODBORNÁ ŠKOLA 

Na začátku školního roku 2014/15 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  a získané 

poznatky byly projednány v rámci předmětových komisí k posílení některých tematických 

celků učiva i k prohloubení individuálního přístupu k jednotlivým žákům. 

Studijní výsledky na konci školního roku 2014/2015 

Tabulka 4 Střední vzdělání s výučním listem, údaje k 24.6.2015 

 

 

Počet 

žáků 

Průměrný 

prospěch 

 Vyznamenání Prospěl Neprospěl Neklasifiko-

vaní 

Kuchař 

 
78 2,44 2 43 7 26 

Číšník, servírka 

 
24 2,41 0 14 5 5 

Kuchař-číšník 

 
80 2,42 2 57 3 18 

1. až 3. ročník 

celkem 
182 2,42 4 114 15 49 

 

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. 

Nejtěžší v tomto školním roce se jevila písemná část ZZ. Neprospěli pouze 2 žáci. 

Ostatní žáci zvládli jednotnou závěrečnou zkoušku bez větších problémů. Malý počet 

vyznamenání je dán především horšími známkami z písemné zkoušky. 
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Tabulka 5 Výsledky jednotné závěrečné zkoušky 

 Kuchař Číšník, servírka Kuchař-číšník 

Celkem žáků 23 8 19 

Prospělo 

s vyznamenáním 
1 0 0 

Prospělo 21 7 19 

Neprospělo 1 1 0 

 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Tabulka 6 Studijní výsledky, údaje k 24.6.2015 

 Hotelnictví a 

turismus 

Kuchař Společné 

stravování (denní i 

dálkové ) 
Celkem žáků 

 
230 85 62 

Prospělo 
s vyznamenáním. 

28 2 1 

Prospělo 

 
163 65 37 

Neprospělo 

 
13 6 16 

Neklasifikováno 

 
26 13 8 

Průměrný 

prospěch 
1,95 2,33 2,32 
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Maturitní  zkoušky 

Maturitní zkoušky v jarním  termínu  se v tomto školním roce zúčastnilo  97 žáků 

denního i dálkového studia. K maturitě nešlo 17 žáků, většina z důvodu neklasifikace 

v posledním období. 

Výsledky maturitní zkoušky jsou uvedeny v tabulkách. 

Nejlépe žáci uspěli ve společné části v českém jazyce, nejhorší výsledky jsou v matematice. 

Velmi pěkných výsledků dosáhli žáci překvapivě v maturitním oboru Kuchař – všichni, kdo 

přistoupili k maturitní zkoušce udělali všechny zkoušky, z toho 2 žáci se samými výbornými.  

Tabulka 7 Statistika prospěchu – maturity jaro 2015, obory hotelnictví a gastronomie 

 

Tabulka 8 Statistika prospěchu – maturity jaro 2015, nástavbové studium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úspěšným absolventům byla slavnostně předána vysvědčení dne 5.6.2015 v Zátkově budově. 

                                                           
1 Tyto tři žákyně opakovaly celý čtvrtý ročník. 
2 Jedna z těchto uvedených opět opakovala celý čtvrtý ročník. 

 Hotelnictví 

H4A 

Hotelnictví 

H4B 

Hotelnictví 

celkem 

Gastronomie Opakující 
z loňských let 

(Hotelnictví + 

Gastronomie) 
Celkem k maturitě 28 27 55 24 6 

Prospěli 25 24 49 20 3 

    - z toho vyznamenání 6 6 12 1 0 

    - z toho samé 

jedničky 

1 0 1 0 0 

Neprospěli 3 31 6 42 3 

Nešli k maturitě 2 2 4 4 1 

 Nástavbové 

studium denní 

Nástavbové 

studium 

dálkové 

Celkem k maturitě 14 4 

Prospěli 11 1 

    - z toho vyznamenání 0 0 

    - z toho samé jedničky 0 0 

Neprospěli 3 3 

Nešli k maturitě 8 1 
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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. 

V uvedeném školním roce se konalo celkem 12 výchovných komisí (10 u tříletých 

učebních oborů a 2 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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Tabulka 9 Výchovná opatření - tříleté učební obory – údaje k 24.6.2015 

obory Důtka TU Důtka ŘŠ Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

2. st. z 

chování 

3. st. z 

chování 

Kuchař - 

číšník 

10 5 13 5 2 10 

Kuchař 

 

4 4 15 2 3 7 

Číšník, 

servírka 

0 2 1 0 1 9 

 

obory Podmíněné 

vyloučení 

Vyloučení 

Kuchař-číšník 6 3 

Kuchař 3 2 

Číšník, servírka 6 1 

Tabulka 10 Výchovná opatření - maturitní obory – údaje k 24.6.2015 

obory Důtka TU Důtka ŘŠ Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

2. st. z 

chování 

3. st. z 

chování 

Hotelnictví 

a turismus 

6 5 28 32 2 9 

Gastronomie 

 

3 9 13 16 0 2 

 

obory Podmíněné 

vyloučení 

Vyloučení 

Hotelnictví a 

turismus 

1 1 

Gastronomie 3 0 
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Obrázek 5 Práce v kuchařském studiu 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 6 Naši žáci a personál Clarion Congress hotelu s panem prezidentem. 
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Celková statistika SOŠ k 30.6.2015 – docházka do školy a průměrný 

prospěch: 

 

 

Tabulka 11 Celkový průměrný prospěch – všechny obory k 24.6.2015 

Celkový průměrný prospěch 

Stupeň  

hodnocení  

prospěchu 

Prospěl s vyznamenáním 34 

Prospěl 375 

Neprospěl 129 

Nehodnocen 3 
 

 

Tabulka 12 Zameškané hodiny – všechny obory k 24.6.2015 

Zameškané hodiny Celkem Na žáka 
Teorie celkem 32871 60,093 

Z toho neomluvených 1433 2,620 

Odborné celkem 9190 16,801 

Z toho neomluvených 856 1,565 

Celkem 42061 76,894 

Z toho neomluvených 2289 4,185 

 

 

 

 
Obrázek 7 Soutěž Makro kuchařský pětiboj 
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ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ - VYŠŠÍ 

ODBORNÁ ŠKOLA 

Ve školním roce 2014/15  ukončilo v jarním termínu vyšší odbornou 

školu 36 absolventů na denním i dálkovém studiu. Výsledky zachycuje tabulka: 

Výsledky absolutorií – jarní termín: 

Denní studium: 

 

 

Tabulka 13 Absolutoria CR3 

 

Dákové studium 

Tabulka 14 Absolutoria CR3C 

 

Výsledky absolutorií byly výborné. Předsedkyně zkušební komise Ing. Jana Žlábková 

Ph.D. ocenila  vědomosti studentů a především jejich prezentace absolventských prací. 

Diplomy a vysvědčení o absolutoriu byla slavnostně předány na radnici dne 18.6.2015. 

Skupina Počet 

studentů 

Prospělo Prospělo 

s vyznam. 

Samé 

výborné 

Neprospělo 

CR3 31 18 13 8 0 

Skupina Počet 

studentů 

Prospělo Prospělo 

s vyznam. 

Samé 

výborné 

Neprospělo 

CR3C 5 3 2 1 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 2014/ 15 bylo další vzdělávání zaměřeno do oblastí: 

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

hotelnictví a turismus, kuchař (65-41-L/01 Gastronomie)  

- příprava na nové pojetí maturitní zkoušky – hodnotitelé písemných a ústních zkoušek 

u českého jazyka a cizích jazyků. 

- poradenství ve školách 

- výchova ke zdraví 

- metody primární prevence 

- periodická školení BOZP 

- jazykové vzdělávání – Brána jazyků a vzdělávání v rámci projektu EU Peníze školám 

- vzdělávání odborných učitelů 

- vzdělávání v oblasti EVVO (přírodní zahrady, lidské aktivity a životní prostředí 

- školení k absolventským pracím 

 

Tabulka 15 Konkrétní vzdělávací akce ve školním roce 2014/2015 

Holocaust 1 

Systém ISPIS – ČŠI – tvorba ŠVP 3 

IELTS – mezinárodní zkouška z anglického jazyka 1 

MZ Hodnotitel 4 

MZ Zadavatel 5 

MZ MK 1 

Absolventská práce VOŠ 1 

Přístup, komunikace a práce s agresivním jedincem aneb Od 
zlobivých ke zlým 

36 

EVVO 2 

Brána jazyků 1 
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Pedagogové si dále doplňují své vzdělání  nutné k doplnění kvalifikace ve smyslu zákona 

č. 563/ 2004 ve znění pozdějších předpisů. Do studia nastoupilo celkem 15 pedagogů a 

v tomto školním roce dokončilo studium 7 pedagogů  a doplnili si tím potřebnou kvalifikaci. 

2 pedagogové byli propuštěni z důvodu nesplnění kvalifikace. 

3 pedagogové odešli do starobního důchodu. 

1 pedagog byl propuštěn z důvodu nadbytečnosti. 

1 pedagog dal rodinných důvodů výpověď z pracovního poměru. 

 

 

Obrázek 8 Z výstavy Vzdělání a řemeslo 
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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. Letos se převážná většina z nich konala v Černé v Pošumaví. Součástí 

těchto pobytů byly i exkurze na biofarmách v Milné a ve Slunečné. Každoročně je nedílnou 

součástí začátku školního roku adaptační kurz pro žáky 1. ročníků ubytovaných na domově 

mládeže (včetně žáků jiných škol). 

Jako každoročně se škola zúčastnila prezentační výstavy Vzdělání a řemeslo ve dnech 

1- 3. 10. 2014. 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 rámci Dnů francouzské kultury v Č. Budějovicích se škola podílela i na 

gastronomických akcích (např. v restauraci Metropol). Školu navštívil francouzský šéfkuchař 

Jean – Luis Farjot z Bretaně. Spolu se žáky školy připravil dvě tříchodová menu.  

V listopadu se škola zúčastnila i soutěže 2. MAKRO HoReCa Pětiboj na výstavišti 

v rámci Gastrofestu 2014. V tvrdé konkurenci v této těžké soutěži obhájila loňské 3. místo. 

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

vyhlášená Asociací hotelů a restaurací  rámci Výročních cen AHR ČR. Na Gala večeři dne 

21. listopadu 2014 byla jmenována mezi 5 nominovanými 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 

27.11.2014 a 15.1.2015,  tentokrát opět na obou budovách školy, kde žáci školy prezentovali 

své kuchařské, barmanské, baristické a carvingové umění. 

Během školního roku proběhly tradičně 2 workshopy. Jeden před vánocemi a druhý 

v dubnu zaměřený proti závislostem. 

V minulém školním roce poprvé se škola podílela na velkém společenském večeru pro 

Krajský úřad pro 500 osob, který proběhl velmi úspěšně 17.12.2014. 

Jako každoročně  i v tomto školním roce pořádala dne 20.3.2015     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 
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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 pan učitel Milan Vladík 

s kolektivem odborných učitelek. 

16.5.2015 se škola podílela i na Slavnostní galavečeři, Koh-i-nor v Alšově galerii 

V Hluboké nad Vltavou, které se zúčastnilo 200 osob. 

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. V tomto školním roce spolupracovala škola na projektu Jihočeské 

hospodářské komory zaměřeném na propojení školy s praxí ( worshopy, přednášky, semináře, 

exkurze) Další odborné exkurze směřovaly do potravinářských firem (pivovary, 

zpracovatelský průmysl, vinařství), do 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, letos ve znamení výročí 

Jana Husa). 

Značný význam mají kontakty se zahraničními školami na Slovensku a zejména v Bad 

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

společné projekty). Letos se např. uskutečnil dne již 23. 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. 

Velmi dobrým počinem bylo založení  i Gurmán clubu, iniciovaného a založeného  

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. 

Pomáhali v projektu Zemědělské fakulty JU při prezentaci netradičních pokrmů  

(červi, brouci apod.)  

Veřejnost se s prací naší žáků a zaměstnanců školy seznamuje 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. ). 
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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. 

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 H1B, třídní učitelka Eva Stluková a KČ1B třídní učitel Bc. František Bílý. 

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 2014. 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 prázdnin. 

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. 

 

AKCE, NA KTERÝCH SE PODÍLELI NAŠI ŽÁCI ŠKOLY V RÁMCI ODBORNÉ 

PRAXE A VÝCVIKU NAPŘÍČ VŠEMI ROČNÍKY VČ. NÁSTAVBY, ŠKOLNÍ ROK 

2014-15 

3.9.2014  Slavnosti Emy Destinové, Metropol 

6 žáků obsluha 

27. 9. 2014  Nové Hrady, zámecké prostory  

   Svatba 130 osob 
7 žáků obsluha   /5x S1A; 2x ČK3A/ 
6 žáků kuchyně  /3x S1A; 3x ČK3A/ 

1. - 3. 10. 2014 Výstava Vzdělání a řemeslo , Výstaviště ČB 

Příprava a realizace gastronomické soutěže v oboru kuchař 

3 soutěžící + 5 žáků třídy S2A – umístění  1. místo v soutěži 

/Potěra – Mrkvička, Kocmich, Mrkáček Pavel/ 

17.-18.10.2014 AUVIEX, Český Krumlov- Onkologické dny – 400 osob 

   13 žáků 

Říjen 2014  Kongres plastické chirurgie – 3denní vč. společenského večera 
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   250 osob 

Říjen 2014  Domov seniorů, Máj – slavnostní otevření přístavby 

   5 žáků S1A 

Prosinec 2014     Magistrát města – společenský večer 500 osob, Clarion 

Prosinec 2014  Krajský úřad – společenský večer 500 osob /catering od SŠaVOŠ CR/ 

30 žáků ve výrobě 

30 žáků v obsluze  /žáci hotelové školy a učebních oborů/ 

Diecézní a Městská charita- Koncertní síň Otakara Jeremiáše 

5 žáků z S2A 

Český červený kříž – Vánoce v předstihu 

2 žáci S2A 

   Bosch – společenský večer 200 osob formou rautu, Clarion 

   Nemocnice, Metropol – večírek pro zaměstnance, 6 žáků 

   Stavební firma Zvánovec, Metropol – večírek, 8 žáků 

   Školský odbor, Metropol – raut, 6 žáků 

26.2.2015  Dny Slovenské kuchyně – „Haluškové pretěky“ 

   Clarion, p. Stupka 

3 žáci /Veselý, Papáček, Polák – ČK2B/ 

12.4.2015  Globus, Metropol – slavnostní raut, 6 žáků 

18.4.2015  Metropol – Oběd s Bhútánskou královnou – 2 žáci 

16.5.2015  Slavnostní galavečeře, Koh-i-noor, 200 osob 

   Hluboká nad Vltavou, Alšova galerie 

20  žáků obsluha – formou banketu 

10  žáků kuchyně 

29.5.2015 Česká pojišťovna, raut, Lovecký zámeček, Hluboká nad Vltavou, 250 osob 

   10 žáků - obsluha  

29.5.2015  Konference k projektu JHK 

   80 osob 

   4 barmani, 4 žáci obsluha      

13.6.2015  Svěcení nového biskupa Metropol, 950 osob  - církev 

20 žáků obsluha 

10 žáků kuchyně 

1.6.2015   Večere pro p. prezidenta, Clarion 

Oběd pro p. prezidenta – Budvar 

Pluchová 

2.6.2015 
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Přehled akcí konaných v rámci praxí a školních aktivit 

Obor Hotelnictví a turismus 

Školní rok 2014/2015 
 

Raut – provedení obsluhy pro 50 osob 

VOŠ a SPŠ automobilní a technická, České Budějovice 

2.9.2014 

 

Podání občerstvení pro 50 osob 

Mateřská školka, Zachariášova 5, České Budějovice 

30.9.2014 

 

Výstava Vzdělání a řemeslo – prezentace oboru a školy pro veřejnost a žáky základních 

škol 

Výstaviště České Budějovice 

1.-3.10.2014 

 

Jabkobraní – prezentace oboru a školy pro veřejnost   

Třeboň – Masarykovo náměstí 

4.10.2014 

 

Prezentace Makro 20 osob 

Učebny TPP a TOS, Fráni Šrámka 9 

17.10.2014 

 

Kurz studené kuchyně – další vzdělávání pro 30 žáků 

Učebny TPP a TOS, Fráni Šrámka 9 

27. a 29. 10., 30. a 31. 10. 

 

Francouzská kuchyně – seminář pro 20 žáků školy 

Učebny TPP a TOS, Fráni Šrámka 9 

5.11.2014 

 

Soutěž „2. MAKRO HoReCa Pětiboj“ – účast 12 žáků na veřejnosti   

Výstaviště České Budějovice v rámci Gastrofestivalu 2014 

13.-15.11.2014 

 

Den otevřených dveří školy I – prezentace školy a žáků pro veřejnost 

Prostory školy včetně učeben TPP a TOS, Fráni Šrámka 9 

27.11.2014 

 

Setkání zaměstnanců školy – slavnostní večeře pro 120 osob 

Učebny TPP a TOS, Fráni Šrámka 9 

10.12.2014 

 

Raut pro Krajský úřad České Budějovice – celkové zajištění rautu pro 400 osob 

Učebny TPP a TOS, Fráni Šrámka 9 a prostory DK Metropol České Budějovice 

17.12.2014 
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Den otevřených dveří školy II – prezentace školy a žáků pro veřejnost 

Prostory školy včetně učeben TPP a TOS, Fráni Šrámka 9 

15.1.2015 

 

Příhraniční konference – zajištění občerstvení a slavnostního obědu pro účastníky, 

60 osob 

Prostory školy včetně učeben TPP a TOS, Fráni Šrámka 9 

4.3.2014 

 

Společenský večer „Hotelové školy“ – galarecepce pro rodičovskou veřejnost 

a přátele školy, 260 osob 

Prostory školy včetně učeben TPP a TOS, Fráni Šrámka 9 

20.3.2014 

 

Raut pro Vysokou školu regionálních studií – celkové zajištění pro 100 osob 

Prostory školy včetně učeben TPP a TOS, Fráni Šrámka 9 

26.3.2014 

 

Společensko – výuková akce (banket) pro 25 žáků SPŠSE České Budějovice 

Prostory školy včetně učeben TPP a TOS, Fráni Šrámka 9 

31.3.2014 

 

CZESHA – zajištění konference a podání slavnostního obědu pro 15 osob 

Prostory školy včetně učeben TPP a TOS, Fráni Šrámka 9 

8.4.2014 

 

Hochtief CZ a. s., zajištění odborové konference a podání večeře pro 70 osob 

Prostory školy včetně učeben TPP a TOS, Fráni Šrámka 9 

16.4.2014 

 

Firma KHUN České Budějovice – spolupráce 14 žáků s firmou Laprod AK České 

Budějovice  při zajištění stravování (odbytu) pro 250 osob  

Firma KHUN, Okružní ulice, České Budějovice 

28. a 29. 5. 2014 

 

M. Vladík 

 

Žáci obsluhovali pana prezidenta 
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SOUTĚŽE 

školní rok 2014/2015 

AMUNDSEN JUNIOR BARTENDERS CUP - FOR GASTRO & HOTEL 2014  25. 9. 2014 

 Zborovská Lucie – 10. místo 

 Remiášová Veronika – 14. místo 
Vedla Bc. Miloša Zámečníková 

 2 MAKRO HoReCa pětiboj 7. 11. 2014 

 Družstvo barmani  - 2. místo 
(Kosáček Adam, Jurasz Petr, Pasecký Petr, Červenka Filip, Tomka Patrik, Valeš 
Dominik) 
Vedla Bc. Miloša Zámečníková 

 Umístění škol v celostátním kole – 3. místo 
(Dominik Dorňák, Jakub Kovář, Marek Častulík, Klára Pešková, Jakub Kocmich, Jan 
Potěra, Adam, Kosáček, Petr Jurasz, Petr Pasecký, Filip Červenka, Patrik Tomka, 
Dominik Valeš) 

Vedla Eva Stluková, Bc. Dana Zwettlerová, Bc. Miloša Zámečníková 
  

2 MAKRO Kuchařský pětiboj 7. 11.2014 

 Dominik Dorňák - 2. místo 
Vedla Eva Stluková 

BRNĚNSKÝ VÁNOČNÍ POHÁR 2014 BRNO HOTEL INTERNATIONAL 1. 12 2014 

Barmani 

 Zborovská Lucie – 9. místo 

 Kratochvílová Martina  - 11. místo  

 Kosáček Adam – 16. místo 

 Remiášová Veronika – 30. místo 
Vedla Bc. Miloša Zámečníková 

Someliéři 

 Valeš Dominik -15. místo 

 Valeš David – 17. místo 

 Červenka Filip – 26. místo 

 Hucek Ondřej – 39. místo 
Vedla Bc. Dana Zwettlerová 

 

KROMĚŘÍŽSKÁ KOKTEJLOVÁ SOUTĚŽ 2015 11. 2. 2015 

 Remiášová Veronika – zlatá medaile 

 Zborovská Lucie – stříbrná medaile 

 Kratochvílová Martina, Beránková Tereza – bronzová medaile 
Vedla Bc. Miloša Zámečníková 

http://www.cbanet.cz/souteze/propozice/2014/Amundsen-Cup-For-Gastro-propozice-JCC.pdf
http://www.cbanet.cz/souteze/propozice/2014/BVP-2014-propozice-JCC.pdf
http://www.cbanet.cz/souteze/propozice/2015/KKS-2015-propozice-JCC.pdf
http://www.cbanet.cz/souteze/propozice/2015/KKS-2015-propozice-JCC.pdf
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MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ VINNÝ COCKTAIL CUP 2015 18 2. 2015 

 Remiášová Veronika – 2. místo 

 Zborovská Lucie – 14. místo 
Vedla Bc. Miloša Zámečníková 

 
 

AMUNDSEN VODKA BARTENDERS JUNIOR CUP - TOP GASTRO & HOTEL 2015 - PRAHA   19. 2. 

2015 

 Zborovská Lucie – 7. místo 

 Kratochvílová Martina – 8. místo 

 Remiášová Veronika – 9. místo 
Vedla Bc. Miloša Zámečníková 

 
 
 

PLZEŇSKÝ ŠEJKR - BOHEMIA SEKT CUP 2015 16. 4. 2015 

 Remiášová Veronika – 3. místo 

 Beránková Tereza – 6. místo 

 Zborovská Lucie – 7. místo 

 Kratochvílová Martina – 13. místo 
Vedla Bc. Miloša Zámečníková 

 

 
ZHODNOCENÍ POVINNÉ LETNÍ ODBORNÉ PRAXE – ŠKOLNÍ ROK 2014-15 

 

ŠVP HOTELNICTVÍ A TURISMUS,  65-42-M/01 Hotelnictví 

Povinné praxe se zúčastnilo celkem  175  žáků, z toho chlapců 32. 

 

ŠVP KUCHAŘ, 65-41-L/01 Gastronomie 

Povinné praxe se zúčastnilo celkem 58 žáků, z toho chlapců 34. 

 

Většina žáků odpracovala svou  praxi v době od 15. - 30. 6. 2015. Žáci odevzdali potvrzení od 

zaměstnavatelů s hodnocením  kladným, bez dalších připomínek.  

Celkově 32 žáků pracovalo na smluvních pracovištích po celé prázdniny, tj. do 31. 8. 2015. 

Zahraniční praxe   - 2 žáci /Itálie, Německo/ 

Mimo Jihočeský kraj   - 6 žáků /Praha/ 

Destinace    - CPI Clarion Congress Hotel České Budějovice; hotel 

Růže, Český Krumlov; rest. Monínec, Sedlec-Prčice; Penzion Anna, Stachy; rest. 

http://www.cbanet.cz/souteze/propozice/2015/Amundsen-Cup-Top-Gastro-2015--propozice-JCC1.pdf
http://www.cbanet.cz/souteze/propozice/2015/Plzensky-sejkr-2015-propozice-PFC.pdf
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Gentlemann, Jindřichův Hradec; Motorest Pegast, České Budějovice; rest. Beseda, Tábor; 

rest. Olympie, Písek; rest. Červená Blata, Sedlec; hotel Racek, Černá v Pošumaví; rest. 

Mamulka, Valašské Meziřící; hotel Záviš z Falkenštejna, Hluboká nad Vltavou; hotel Relax, 

Dolní Vltavice; Kavárna Duras, Prachatice; hotel Bellevue, Český Krumlov; rest. Krumlovský 

Mlýn, Český Krumlov;  kavárna Lanna, České Budějovice;  Hotel Štekl, Hluboká nad 

Vltavou; rest. Alchymista, České Budějovice ….. 

Josef Plucha 

 

ZPRÁVA O ZAHRANIČNÍCH AKTIVITÁCH A PREZENTACI SŠ A VOŠ CR VE 

ŠKOLNÍM ROCE 2014 – 2015 

 

Zahraničí kontakty SŠ a VOŠ CR České Budějovice můžeme rozdělit do tří rovin: 

bilancující, odbornou a sportovní. 

V roce 2015 jsme oslavili kulaté jubileum – 25 let přeshraniční spolupráce 

s partnerskou školou Tourismusschulen Bad Leonfelden. Při té příležitosti byla na naší škole 

uspořádána dne 4. března 2015 mezinárodní konference pod heslem Ze sousedů budou 

přátelé. Zde představitelé obou škol bilancovali uplynulé čtvrtstoletí spolupráce, během 

něhož bylo uskutečněno více než 25 společných projektů z oblasti odborné spolupráce 

pedagogů, společného vzdělávání žáků v oboru hotelnictví a turismus /Interkulturní hotelová 

škola v Bad Leonfeldenu a West-East-College tamtéž, jakož i nástavbové studium na SŠ 

a VOŠ CR České Budějovice/. Dále byly realizovány projekty z oblasti kultury /např. literární 

soutěž Společné kořeny – společná budoucnost/, a řada přeshraničních projektů sportovních. 

Na konferenci vystoupili absolventi Interkulturní hotelové školy a West-East-College, kteří 

pohovořili o tom, co jim studium na tomto typu školy přineslo a jak se podílelo na jejich 

současné kariéře. Spolupráce obou škol byla oceněna i ve vystoupení vedoucí odboru školství 

JKÚ Ing. Hany Šímové a obzvláště vysoce byla hodnocena za strany Rakouského 

velvyslanectví v Praze. Jménem této instituce vystoupila Anna Pia Gludovacz, rada 

velvyslanectví, která obzvláště ocenila nejen kolegiální vztahy, ale především vztahy 

přátelské, které se za ono čtvrtstoletí mezi pedagogy i žáky vytvořily. 

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 ve dnech 1. až 3. října 2014 na Výstavišti v Českých Budějovicích a obě školy se na 

něm prezentovaly společným stánkem a společně nabízely vzdělávací možnosti. Toto je 
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pěkný příklad, jak lze namísto nelítostné konkurence využít synergického efektu při získávání 

uchazečů o vzdělání s možností přeshraniční návaznosti. 

Dalším krokem v odborné spolupráci byla tradiční účast českých odborných učitelů při 

praktických maturitních zkouškách z vaření a techniky obsluhy v Tourismusschulen Bad 

Leonfelden. Tato akce se uskutečnila dne 16. 6. 2015 pod prostým názvem Prüfungsessen. 

Další skupina učitelů se seznámila se systémem zadávání, provádění i hodnocení těchto 

zkoušek a v diskusi s rakouskými kolegy mohli naši učitelé porovnat přístup na obou školách. 

Obě strany se cítily obohaceny a získaly zajímavé náměty pro svou další práci. 

Sportovní kontakty pokračovaly tradičním volejbalovým utkáním učitelů v listopadu 

2014, které se konalo v tomto roce na půdě rakouského partnera v Bad Leonfeldenu a hlavně 

pak Sportovním dnem srovnávacích soutěží 14. 5. 2015. Tentokrát byla hostitelem SŠ 

a VOŠ CR České Budějovice a uspořádala na stadionu SKP 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 české půdě si mohly připsat 

vítězství dívky z Rakouska. Celkové bodové hodnocení lehké atletiky umožnilo, že pohár si 

odvezli rakouští hosté. 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 

bohaté 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. 

 

V Českých Budějovicích 26. srpna 2015 

 

      Zprávu podává: Ing. Dagmar Parmová 
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TÉMATA ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ 2015 

Lázeňství a cestovní ruch v Dolním Bavorsku 

Nejnavštěvovanější místa Velké Británie 

Multikulturální aspekty cestovního ruchu České Republiky a Řecka 

Sportovní cestovní ruch v nabídce cestovních kanceláří 

Cestovní ruch pro zvolený segment účastníků – osoby handicapované  

Udržitelný cestovní ruch ve zvolené oblasti – Jihočeský kraj 

Specifika vedení účetnictví v podnicích cestovního ruchu  

Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců v hotelu Bílá Růže ve Strakonicích  

Specifika podnikání v oblasti cestovního ruchu 

Domácí mazlíčci v cestovním ruchu – výhra nebo prohra? 

Specifické rysy a metody ovlivňování úrovně cestovního ruchu v příslušném regionu  

Rodiny s dětmi jako cílová skupina v cestovním ruchu 

Psychologické aspekty výběru destinace a druhu dovolené  

Příběhy psané do hlíny. Zahrady a parky v ČR a jejich využití v domácím CR  

Pestrobarevná Třeboň. Lázeňské komplexy v domácím CR  

Svatební veletrh a jejich využití v DCR 

Seznamte se s krajem slunce, vína a památek. Jižní Morava v DCR  

Svatomartinské slavnosti. Nový fenomén v DCR 

Mini Czech Republik Mariánské lázně. Využití této lokality v DCR  

Cesta města Plzeň k titulu město kultury 2015. Význam této události v DCR  

Bečov nad Teplou a jeho okolí. Využití významné historické lokality v DCR 

Česká Kanada – její využití pro CR 

Šumava turisty nerozděluje, ale spojuje 

Vodní turistika jako trvale udržitelný zdroj cestovního ruchu v jižních Čechách 

Vodní turistika jako trvale udržitelný zdroj cestovního ruchu v jižních Čechách 

Rozvoj trvale udržitelného cestovního ruchu v regionu NP Šumava v oblasti šumavských 

jezer 

Charakteristika a možnosti rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu Ivančicko 

Charakteristika a možnosti rozvoje cestovního ruchu na Třeboňsku 

Analýza vývoje cestovního ruchu v zařízeních západočeských lázní 

Vliv spolupráce cestovní kanceláře s hotelem na využití jeho lůžkové kapacity 

Lombardie a její atraktivity CR 
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CR na území Španělské Andalusie 

Život v pohraničí Domažlicka a jeho návaznost na CR 

CR v regionu západního Slovenska 

Vodácká turistika na řece Otavě 

Sportovní turismus 

Význam 750. výročí založení Českých Budějovic pro incomingový turismus 

Vimperk a okolí z pohledu cestovního ruchu 

Japonsko – cílová destinace českých turistů 

Rozvoj a podpora cestovního ruchu na Benešovsku 

Sportovní rybolov jako námět pro produkty CR v Jihočeském kraji 

Analýza úrovně řízení ve čtyřhvězdičkových hotelích v Českých Budějovicích 

Istanbul očima žen cestovatelek 

Vranovsko-„Perla“ Jižní Moravy Za poznáním Lednicko –Valtického areálu 

PODPORA FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 

2014/2015 

Ve školním roce 2014/2015 vyučující ekonomických předmětů navázali na loňský 

školní rok dalším kolem ekonomické olympiády formou hry Finanční svoboda.  

V rámci ní se cca 30 žáků naší školy ze všech studijních 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 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 tradici pokračovat i dalších letech. 

Současně v uplynulých měsících došlo k obměně obsahu vzdělávání některých 

ekonomických předmětů (Ekonomika, Účetnictví, Cestovní ruch) tak, aby obsah výuky ve 

školním vzdělávacím programu v těchto předmětech odpovídal současné platné legislativě 

i aktuálním trendům. Největších změn doznal vyučovaný předmět Ekonomika, kde byly 

odstraněny duplicity s jinými předměty, dále byly detailněji rozpracovány některé části 
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týkající se investování, burzovnictví, bankovnictví, pojišťovnictví, celnictví nebo 

směnárenské činnosti v souladu s aktuálními trendy ve výuce i v reálném životě a také sem 

byla vložena část týkající se osobních financí domácností. To vše by mělo určitě rozšířit 

finanční gramotnost žáků i 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, exkurze) a dále 

pak ze strany Raiffeisenbank a.s. (odborné informační letáky na nástěnce finanční gramotnosti 

ve 3. patře v Zátkově budově). 

 

Zprávu podává Ing. Štěpánka Jáglová 

 

 

 

 
Obrázek 9 Výuka finanční gramotnosti 
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EXKURZE DO KOSTNICE 
 

U příležitosti 600. výročí upálení mistra Jana Husa se pedagogové SŠ a VOŠ 

cestovního ruchu rozhodli připomenout tuto významnou českou osobnost studentům, a proto 

zorganizovali exkurzi do Kostnice. Studenti viděli místo, kde Jan Hus bydlel, budovu, kde 

sídlil koncil, katedrálu, v níž byl souzen, a místo, kde byl upálen. 

V domě, kde J. Hus údajně bydlel, je dnes muzeum. Studenti si zde interaktivní 

formou připomněli Husovu tvorbu i jeho život. Součástí muzea je stálá expozice obrazů 

s názvem ,,Jan Hus – odvaha myšlenky, odvaha víry, odvaha smrti.“ 

Cestou do Kostnice navštívili studenti Rýnské vodopády, ostrov Mainau a muzeum 

vzducholodí. Exkurze byla zakončena prohlídkou rodného domu mistra Jana Husa v Husinci. 

Zprávu podává Mgr. Vlasta Hubená 

 

Obrázek 10 Kostnice 

 
Obrázek 11 Kostnice 
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ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 

AJ. 
V průběhu celého školního roku 2012/2013 byla činnost školy prakticky průběžně 

kontrolována ve všech oblastech její činnosti včetně řízení školy. 

 V roce 2014 byly provedeny na škole tyto kontroly: 1/ HZS (leden 2014) prověření plnění 

uložených opatření při tematické požární kontrole konané dne 25. 10. 2013, 2/ KÚ JčK 

OŠMT (leden 2014) zjišťování stavu úrovně školního stravování, vč. dodržování 

souvisejících právních předpisů, 3/ KHS (únor 2014) 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, 4/ SOA (duben 2014) kontrola vybraných částí spisové služby, 5/ ČŠI 

(květen 2014) kontrola dodržování vybraných ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. a vyhl. 

č.177/2009 Sb. v platném znění, 6/ KÚ JčK OŠMT (září - říjen 2014) celková kontrola 

hospodaření za rok 2013, 7/ VZP (listopad 2014) kontrola plateb na veřejné zdravotní 

pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného, 8/ KÚ JčK OŠMT (listopad 

2014) hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2013 a 1-10/2014. Kontroly proběhly bez 

problémů, jak ze strany kontrolních orgánů, tak ze strany školy. Škole nebyla uložena pokuta 

ani penále 

V roce 2015 do 30.6.2015 proběhla kontrola  KHS (17.2.2015). Nebyly shledány 

žádné nedostatky. 

 

Obrázek 12 Vyřezávání melounů 
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ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A 

MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 

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

akreditována a zařazení projektu Tourism Quality do nových vzdělávacích struktury 

 

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    24   účastníků (vydáno osvědčení) 

Průvodcovské zkoušky:    4  účastníci (vydáno osvědčení) 

Kurz Studené kuchyně:    24  účastníků (vydán certifikát) 

Škola kávy:     43  účastníků (vydán certifikát) 

Vyřezávání melounů   36 účastníků (vydán certifikát) 
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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 
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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 13 Nominace škola roku 
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VÝCHOVA MIMO VYUČOVÁNÍ, DOMOV MLÁDEŽE A 

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014/15 
Do Školního vzdělávacího programu pro výchovu mimo vyučování a domov mládeže 
(2. cyklus realizace) byly v průběhu školního roku 2014/15 metodickým sdružením na 
základě evaluace začleňovány standardy k jednotlivým kompetencím. 

Výchovný program dle zaměření výchovy:  

Výchova osobnostní 
Výchova k demokratickému občanství 
EVVO 
Mediální výchova 
Estetická výchova, čtenářská a divácká gramotnost 
Výchova ke zdravému životnímu stylu 
Výchova k učení, sebevzdělávání, profesionální orientaci 

Program je dále rozpracován do10 tematických celků: 

září -  Oči dokořán 
říjen – Mosty 
listopad – Pod lampou 
prosinec – Čas inspirace 
leden – Jsi IN? 
únor – Hravě žiji zdravě 
březen – Po zelené 
duben – Malovaná tradice 
květen – Ruku v ruce 
červen – Za poznáním 

Garantované aktivity 

Exkurze, poznávací aktivity: Hasičský záchranný sbor, Tyfloservis – spolupráce i 
v oblasti odborné praxe – služby v cestovním ruchu pro zrakově postižené, obsluha; 
účast v projektu Bílá pastelka a Červená stužka. Naučné stezky v okolí Rudolfova a 
Českých Budějovic.  Navázána spolupráce na komunitní úrovni se Spolkem přátel 
města Rudolfova, Hornickým muzeem a Městským úřadem. 
EVVO – 4. ročník projektu Pohodová třída (celoškolní soutěž ve spolupráci se z. s. 
Gastroclub) Pohodový pokoj (DM), realizace projektu Po zelené – exkurze na 
biofarmě Slunečná, exkurze a výukový program ZOO Černá v Pošumaví, expedice 
Český ráj, celoškolní soutěž Po zelené s tematikou EVVO, zapojení do projektu 
Recyklohraní – hodnocení školy organizátory velmi pozitivní, Certifikát ASECOL, 
průběžná údržba okolí domova mládeže, jarní gruntování ke dni Země, odborný 
seminář pro žáky v NP Šumava Klostermannovou stezkou / IC  NP Šumava Rokyta a 
Kvilda /, exkurze se žáky ve vzorové přírodní zahradě na Rudolfově. Recyklační alej 
– Stromovka. Zahrada domova mládeže zapojení do soutěže o získání plakety 
Přírodní zahrada, údržba a rozšiřování ve spolupráci se žáky – tvorba a péče o 
životní prostředí, relaxační funkce přírodních zahrad, údržba bylinkové spirály, 
„hmyzí hotel“. Propagace rovněž formou zahradní slavnosti pro žáky, pedagogy a 
ostatní pracovníky školy. Charitativní sbírka pro zvířecí útulek – Vánoce pro kočku. 
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Domov mládeže 
V průběhu školního roku průměrný počet ubytovaných žáků 95. Žáci i rodiče oceňují 
především vysoký standard ubytování, estetickou úroveň prostředí domova mládeže, 
dobrou vybavenost informačními technologiemi pro přípravu na vyučování, 
kvalifikovaný přístup vychovatelů v oblasti prevence rizikového chování, pestrou 
nabídku volnočasových aktivit a každodenní kontakt vychovatelů s ostatními 
pedagogickými pracovníky školy. Modernizace, zkvalitňování podmínek BOZ i pro 
přípravu na vyučování, relaxaci i zájmovou činnost. Ve druhém roce činnosti zájmové 
aktivity Gurmán klub byla uspořádána soutěž kuchařských týmů, Týden zdravé 
stravy, ve spolupráci s JČU prezentace netradičních zdrojů bílkovin a další akce. Pro 
činnost Gurmán klubu byla speciálně vybavena klubová místnost na pavilonu A. 

Estetická a společenská výchova: vánoční workshop a Barevný den - Workshop v 
KC ArtIGY, divadelní představení v Jihočeském divadle, Malém divadle, filmová 
představení, anketa Osobnost roku, Den proti závislostem – Barevný den, 
prezentace tvůrčí dílny - Dny otevřených dveří, prezentace spolupráce mezi SŠ a 
VOŠ cestovního ruchu Č. Budějovice a Tourismusschulen Bad Leonfelden 
v Rakousku a Českých Budějovicích – výstava Vzdělání a řemeslo – téma Karneval. 
Konference k 25. výročí spolupráce s partnerskou školou v Bad Leonfeldenu – 
příprava hudebního programu (sbor a hudební skupina školy). 

Žákovská knihovna domova mládeže – cca 89 výpůjček, pokračování soutěže Po 
stopách spisovatelů, Večery v knihovně – předčítání z děl české a světové beletrie 
při čaji, komentované promítání filmů na DVD, doplňování fondu povinné četby pro 
maturitní zkoušku. Společná vystoupení pěveckého sboru a školní hudební skupiny 
složené z pedagogů a žáků školy: vystoupení na workshopech, při předávání 
maturitních vysvědčení, výučních listů a zahájení školního roku. 
Tvůrčí dílna – suché a květinové vazby, keramika, přírodniny a další techniky pro 
výzdobu interiérů, výroba doplňků a šperků. Spolupráce při instalaci expozice školy 
na výstavě Vzdělání a řemeslo. Výroba dárkových předmětů k 25. výročí spolupráce 
s partnerskou školou v Bad Leonfeldenu, instalace retrospektivní výstavy – 
Konference k 25. výročí spolupráce. Fotografická soutěž Zachyť kouzlo okamžiku, 
tematické výtvarné výstavy – dějiny a významné události očima žáků, Vzpomínka na 
holocaust, Před 100lety – k 750. Výročí založení Č. Budějovic, Jan Hus – 600 let od 
upálení m. J. Husa. 
Školní časopis Koktejl -  nová grafická úprava, elektronická verze, videoreportáže 
z akcí školy, využívání facebookové a webové stránky domova mládeže. 
Žákovská samospráva – volební kampaň do domovní rady, organizace voleb, 
volby, zastupitelská demokracie, spolupráce při údržbě venkovní zeleně, zahradní 
slavnost, spolupráce při tvorbě vnitřního řádu domova mládeže, realizace 
interiérových úprav klubových místností, Garden party s programem, Mikulášská 
nadílka, vánoční večírek, maškarní rej, Halloweenský večírek. 
Výchova ke zdravému životnímu stylu – pokračování projektu Adaptační 
soustředění pro žáky 1. ročníků ubytované v DM, hodnocen rovněž žáky jako velmi 
přínosný. Kontinuálně navazuje interakční program „Vím, co chci“, vrstevnické 
semináře a projekt Pohodový pokoj. Prevencí před problémy se soužitím, ale i se 
spoluprací v týmu jsou aktivity zážitkové pedagogiky. Využití vrstevnických prvků – 
skupinové semináře na téma Jak se bránit drogám, Psychohygiena, Mezilidské 
vztahy, Komunikace, Sebepoznání a sebepojetí, Bezpečnost v kyberprostoru – 
kyberšikana, Online bezpečnost, Online komunita, Jak na internet, Nástrahy 
internetu, Hranice chování ve virtuálním světě, Finanční gramotnost.  
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Sport: míčové hry v tělocvičně školy pro všechny žáky vždy v úterý ve večerních 
hodinách, florbal, volejbal, sálová kopaná, stolní tenis, zumba, posilovna, celoškolní 
turnaje, turnaje mezi školami a domovy mládeže, bowling, pěší turistika.  

Průměrný prospěch ubytovaných žáků 2,15. 
 

Témata metodického sdružení vychovatelů – standardy ke kompetencím, ŠVP, 
vypracování metodických listů ke garantovaným činnostem vychovatelů. 

Asociace domovů mládeže a internátů České republiky, člen CZESHA: aktivní 
účast v připomínkových řízeních a na jednáních KR a NR CZESHA, Národní kulatý 
stůl k domovům mládeže MŠMT ČR, koordinace se zřizovatelem 

Projekty   
Projekt Po zelené / EVVO / - součást projektu školy – grant z ESF, Operační program 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve 
vzdělávání – 5. rok. 
Projekt Klub nápojové gastronomie a projekt Gurmán klub finančně zajišťuje z. s. 
Gastroclub / 

Projekt Pohodová třída, Pohodový pokoj - 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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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO 

PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 

ŠKOLNÍ ROK 2014/15 

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, 37001 České Budějovice 

Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka Erhartová 

Telefon na ředitele 389139323, 387788112 

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 

 

 

 

ZÍSKANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY URČENÉ NA 

PREVENCI SPJ 
 

 Škola žádala formou grantů, 

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

Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence SPJ  

 Počet 

hodin 

Realizátor – 

organizace, 

odborník 

Počet 

školených 

pedagogů 

„Vztahy – jejich vznik a důsledky“ 

 

2 PhDr. Jan Svoboda, 

Ostravská 

univerzita 

2 

„Sexuální výchova a osvěta u adolescentů“ 

 

2 MUDr. Radim 

Uzel, Společnost 

pro plánování 

rodiny a sexuální 

výchovu 

2 

„Přístup, komunikace a práce s agresivním 

jedincem aneb Od zlobivých ke zlým“ 

5   PhDr. Andrej 

Drbohlav, CV KHK 

54 

Kyberšikana a její dopad na dnešní společnost 4 Jihočeský kraj a 

Theia , kriz. 

centrum 

4 

Prezentace šetření v 1. a 2. ročnících školy- 

výsledky monitoringu dle výše uvedené 

metodiky PhDr. Němce, PhDr. Bodlákové 

4 x 1,5 

hodiny 

ŠMP 70 

 

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

 Zvládání konfliktních situací ve třídě 

Prevence zneužívání OPL 

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 

Přístup, komunikace a práce s agresivním jedincem 

aneb Od zlobivých ke zlým“ 

5 PhDr. Andrej Drbohlav, CV KHK 

 

4. UVEĎTE JAKOU VZDĚLÁVACÍ AKCI V OBLASTI PREVENCE VÝSKYTU SPJ 

POVAŽUJETE ZA NEJPŘÍNOSNĚJŠÍ V MINULÉM ŠKOLNÍM ROCE 
 

Název akce Realizátor Lektor Hodnocení – proč?  

Přístup, komunikace a 

práce s agresivním 

jedincem aneb Od 

zlobivých ke zlým“ 

SŠ a VOŠ cestovního 

ruchu Č. B. ve 

spolupráci s Centem pro 

DVPP Hradec Králové 

PhDr. Andrej 

Drbohlav 

Naplnila zadání pedagogů školy, 

nabídla širší pohled na problematiku 

ADHD, deprivace i možné metody 

řešení ve školním prostředí. 

 

5. Uveďte jakou vzdělávací akci v oblasti prevence výskytu SPJ považujete za nejméně přínosnou v minulém školním roce 
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Název akce Realizátor Lektor Hodnocení – proč? 

    

    

    

 

 
 

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI  

Aktivity pro rodiče v oblasti prevence SPJ 

Tabulka 16 Přednášky, besedy na téma prevence SPJ 

Název aktivity 
Datum konání 
(měsíc) 

Realizátor, 

přednášející 

1. setkání s rodiči žáků 1. ročníků říjen 2014, 

červen 2015 

ŠMP, vedení 

školy  

2. distribuce informačních brožur s tematikou prevence 

rizikového chování  

prosinec 2014, 

duben 2015 

ŠMP 

3. Setkání členů z.s.Gastroclub a vedení školy.  Únor 2015                           vedení školy, 

z. s. Gastroclub 
*) v případě většího počtu prosím rozveďte ve zvláštní příloze 

 

Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči 

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

Tabulka 17 Aktivity s rodiči 

Název aktivity Datum konání 

(měsíc) 

Vedoucí 

programu 

1. Den otevřených dveří školy Listopad 

2014, leden 

2015 

ZŘ školy, vých. 

poradci, ŠMP 

2. Společenský večer pro rodiče žáků                                           březen 2015          ZŘ školy 

3. Setkání členů o. s. Gastroclub a vedení školy.   leden 2015                          

  

vedení školy, 

z. s. Gastroclub 

 

*Přidejte řádky podle potřeby 
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PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY 

Preventivní aktivity pro žáky ve výuce, které nereagují na aktuální 

problémy, jsou součástí strategie prvence nastavené školou, a jejichž 

realizace probíhá pro jednotlivé třídy zvlášť. 

 

Tabulka 18 Preventivní aktivity 

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 

1. a 2. ročníky – 

13 tříd, DM 

ŠŠ a VOŠ CR  

Č. Budějovice, ŠMP 

Monitoring Prevence rizikových 

forem chování, 

diagnostika 

1. a 2. ročníky – 

13 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 

2014/15  

SŠ a VOŠ CR Č. 

Budějovice 

Zneužívání OPL a 

jejich důsledky 

Prevence drogových 

závislostí 

2 třídy HŠ PČR , kriminální služba 

Projekt Pohodový 

pokoj 

Etická, ekologická 

výchova, prevence 

agresivity a šikany 

Přihlášené pokoje SŠ a VOŠ CR Č. 

Budějovice 

Hrou proti AIDS Bezpečný sex 4 ZSF JCU 

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 

10. Uveďte preventivní akci (e) SPJ  na vaší škole, kterou považujete za velice zdařilou 
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 Seznamovací stmelovací program pro žáky 

1. ročníků 

SŠ a VOŠ CR Č. Budějovice 

Hrou proti AIDS - Bezpečný sex   ZSF JCU 

Skrytý vrstevnický program  1. a 2. ročník  SŠ a VOŠ CR Č. Budějovice 

Zneužívání OPL a jejich důsledky PČR , kriminální služba  

Adaptační soustředění žáků 1. ročníků 

ubytovaných v domově mládeže 

SŠ a VOŠ CR Č. Budějovice 

Projekt Pohodová třída SŠ a VOŠ CR Č. Budějovice 

 

 

 

 

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. 
 

 

Jednorázové aktivity pro žáky 

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

Název aktivity, akce Třídy 
Realizátor 

Workshop – Barevný den, Den proti závislostem, ArtIGY 

centrum Č. B. 

všechny SŠ a VOŠ CR  

Č. B. 
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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. 
*)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, projekty OPVK – EVVO, Po zelené 

VÝSKYT SPJ A SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY  

Výskyt sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních 

v minulém školním roce 

Tabulka 19 Patologické jevy 

 
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
a
d

ů
 

žá
k

ů
 

p
ří

p
a
d

ů
 

žá
k

ů
 

p
ří

p
a
d

ů
 

žá
k

ů
 

p
ří

p
a
d

ů
 

žá
k

ů
 

p
ří

p
a
d

ů
 

počet 14 38 4632 4,1 4 5 8 8 8 8 0 0 ? 5? 

 

 

Tabulka 20 Spolupráce školy při řešení výskytu sociálně patologických jevů s odborníky 

jméno 

odborníka/zařízení  

typ SPJ věková 

skupina 

jakou formou se pracovalo se 

žáky 

instituce uvedené 

v MPP / adresáři / 

pomáhající instituce 
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ZÁVĚREČNÉ INFORMACE 
 

 Datum  
Podpis ředitele/ředitelky 
školy 

Seznámení ředitele/ředitelky školy se závěrečnou 

zprávou o plnění MPP  
15. 7. 2015  

Seznámení pedagogického sboru školy se 

závěrečnou zprávou o plnění MPP 

25. 8. 2015  
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HARMONOGRAM AKCÍ ZÁŘÍ 2014- ČERVEN 2015 
 

ZÁŘÍ: 

8.9.2014 provozní porada učitelů Fr. Šrámka 

9.9.2014 provozní porada učitelů Senovážné nám. 

15.-17.9. 2014 hotel Jestřábí, kohezní třídní soustředění H2B 

29.9. 2014 provozní porada učitelů Fr. Šrámka 

 

ŘÍJEN: 

1.-3.10.2014 prezentace školy v expozici na výstavě Vzdělání a 

řemeslo, pavilon T1, Výstaviště Č. Budějovice, příprava a 

realizace gastronomické soutěže v oboru kuchař, 2 žáci 

třídy S2A 

6.10.2014 provozní porada učitelů Senovážné nám. 

20.10.2014 provozní porada učitelů Fr. Šrámka 

Stmelovací seznamovací kurzy pro žáky 1. ročníků 2014, penzion Rex, Černá 

v Pošumaví: 

H1B 6.-8.10.2014 

K1M 8.-10.10.2014 

H1A 13.-15.10.2014 

KČ1A 15.-17.10.2014 

KČ1B 20.-22.10.2014 

ČK1A 22.-24.10.2014 

7.,9.,14.10. - exkurze na biofarmě Slunečná (projekt OPVK ) 

16.,21.,23.10. - exkurze na ekofarmě Milná (projekt OPVK) 

- Sportovní turnaje mezi domovy mládeže-volejbal, nohejbal 

- Projekt Bílá pastelka 

LISTOPAD: 

Stmelovací seznamovací kurzy pro žáky 1. ročníků 2014, penzion Rex, Černá 

v Pošumaví: 

ČK1B 3.-5.11.2014 

4.11.2014 - exkurze na ekofarmě Milná 

- exkurze v ZOO Hluboká 

- kohezní třídní soustředění 

K2M 5.-7.11.2014 penzion Rex 

H2A 10.-12.11.2014 penzion Rex 

13.11.2014.- třídní schůzky 

13.-15.11.2014 –Gastrofest- soutěž MAKRO-kuchařský pětiboj 

10.11.2014 čtvrtletní klasifikační porada Fr. Šrámka + Senovážné nám. 

27.11.2014 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

Zahájení projektu: POHODOVÁ TŘÍDA 

 

PROSINEC: 
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1.12.2014 provozní porada učitelů Fr. Šrámka 

8.12.2014 provozní porada učitelů Senovážné nám. 

17.12.2014 vánoční workshop v Art IGY centru 

- projekt Červená stužka 

- turnaj ve stolním tenisu chlapců 

- Diecézní a Městská charita – Koncertní síň Otakara Jeremiáše ( S1A, S2A) 

- Český červený kříž – Vánoce v předstihu ( S2A) 

Říjen 2014 – leden 2015 

-praktické ukázky na ZŠ – nábory žáků 

 

LEDEN: 

5.1.2015 provozní porada učitelů Fr. Šrámka 

6.1.2015 provozní porada učitelů Senovážné nám. 

26.1.2015 pololetní klasifikační porada Fr. Šrámka + Senovážné nám. 

15.1.2015 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

- celoškolní turnaj v sálové kopané 

  

ÚNOR:  
DM – vrstevnické semináře v 1. a 2. ročnících – prevence rizikového chování  

- interaktivní semináře ve spolupráci se studenty ZSf JČU – Hrou proti AIDS,  

1. ročníky  

slavnostní večer Gurmán klub na domově mládeže  

2. 2. Vrstevnický seminář KČ2A  

3. 2. Vrstevnický seminář ČK1A, KČ1A  

5. 2. Exkurze Flek bar, třída S2A  

16. – 20. 2. Jarní prázdniny  

25.2. Hrou proti HIV, KČ1B, ČK1B  

27.2. Termín odevzdání témat absolventských prací 2. ročníku VOŠ denního 

studia  

 

BŘEZEN:  
2.3. Hrou proti HIV, ČK1A, KČ1A  

4. 3. Konference k 25. výročí spolupráce s partnerskou školou v Bad 

Leonfeldenu  

20. 3. Společenský večer Hotelové školy  

27. 3. Slavnostní večer VŠERS  

25. 3. Po zelené – celoškolní soutěž tříčlenných týmů, EVVO  

31.3. Termín odevzdání témat absolventských prací 2. ročníku VOŠ dálkového 

studia  

31.3. Odevzdání absolventských prací studentů 3. ročníku VOŠ  

 

 

DUBEN 2015  
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2. – 3. 4. Velikonoční prázdniny  

7. 4. Workshop, Den proti závislostem, Barevný den, Osobnost roku, IGY 

Spolupráce s žáky S2A  

13. 4. Čtvrtletní klasifikační porada  

16.4. Třídní schůzky  

16.4. Raut Hochtief CZ  

22. – 23. 4. Přijímací zkouška do 1. ročníků maturitních oborů  

22. 4. Ředitelské volno – přijímací zkoušky na SOŠ (všechny obory školy v 

teoretickém vyučování)  

22.4. DVPP, seminář pro pedagogy - přednáška PhDr. Andrej Drbohlav  

Přístup, komunikace a práce s agresivním jedincem aneb Od zlobivých ke zlým  

28.4. Klasifikační porada, Zátkova budova – maturitní ročníky (H4A, H4B, 

K4M, S2A, S3)  

29.4. Prezentace praktické maturitní zkoušky H4A  

30.4. Prezentace praktické maturitní zkoušky H4B  

30.4. Odevzdání posudků vedoucích a oponentů absolventských prací  

 

KVĚTEN   
4. – 8.5. Písemná zkouška společné části maturitní zkoušky  

5. 5. Ředitelské volno – maturitní zkouška z CJL (maturitní obory)  

11. – 15.5. Praktická maturitní zkouška K4M  

14. 5. Praktická maturitní zkouška S2A, S3  

18. – 21. 5. EVVO, Expedice geopark Český ráj, Turnov, H1B  

18. – 22.5. Ústní maturitní zkoušky H4A, H4B  

25. 5. Klasifikační porada, Senovážné – III. Ročníky  

25. – 27. 5. EVVO, Pobytová základna Kvilda, Klostermannovou stezkou, 

KČ1A  

25. – 29.5. Ústní maturitní zkoušky K4M  

26. 5. Ústní maturitní zkoušky S3  

27. – 29. 5. Ústní maturitní zkoušky S2A  

22.5. – 11.6. Odborná praxe VOŠ  

 

ČERVEN   

1. 6. Písemné závěrečné zkoušky, Senovážné – III. ročníky  

1. 6. Ředitelské volno – písemné závěrečné zkoušky (tříleté učební obory)  

2. – 8. 6. Praktické závěrečné zkoušky, Senovážné – ČK3A, ČK3B  

5. 6. Předávání maturitních vysvědčení  

8. – 12. 6. Praktické závěrečné zkoušky, KČ3B – budova školy Šrámkova  

8. – 12.6. Absolutoria CR3  

9. – 12. 6. Praktické závěrečné zkoušky KČ3B  

10. – 12. 6. Historicko – zeměpisná exkurze Německo – Švýcarsko  

12. – 30.6. Zkouškové období VOŠ  

15. – 16. 6. Ústní závěrečné zkoušky, ČK3A, ČK3B  
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15. – 16.6. Absolutoria CR3C  

18.6. Předání diplomů VOŠ  

19. 6. Garden party, Domov mládeže Rudolfov  

22. 6. Klasifikační porada  

22. – 24. 6. Třídní soustředění KČ2A  

23. – 24. 6. Ústní závěrečné zkoušky, KČ3B  

25. 6. Předávání výučních listů  

29. – 30. 6. Ředitelské volno – Rekonstrukce dvorního objektu na Senovážném 

náměstí 12 (tříleté učební obory v teoretickém i praktickém vyučování)  

30. 6. Předávání vysvědčení 
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