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ÚVOD
Vážení přátelé, předkládáme vám výroční zprávu Střední školy a Vyšší odborné školy 

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

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

nástavbového studia, 12 tříd maturitního studia, 5 tříd vyššího odborného studia v denní formě 

a  3  třídy  vyššího  odborného studia  v dálkové  formě.  V tomto  školním roce  navštěvovalo 

celkem 655 žáků všech forem  studia SOŠ (336 s maturitou,  57 nástavbového studia, 262 

středního  vzdělání  s výučním listem),  a  180  studentů  všech  forem studia  na  VOŠ (údaje 

k 30.9.2011). Ve srovnání s předchozím rokem došlo k nárůstu počtu žáků o 17, především 

v maturitních oborech.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Škola  s odborným  zaměřením  na  gastronomii  se  podílela  na  řadě  společenských  akcí, 

prezentačních akcí, žáci spolu s pedagogy  měli možnost prezentovat své praktické dovednosti 

a  kompetence,  které  získali  během  studia.  Škola  organizovala  řadu  doprovodných  kurzů 

(Kurzy  studené  kuchyně,  Barmanské  kurzy,  Kurzy  vyřezávání  ovoce  a  zeleniny,  Kurzy 

zdobení apod.), organizované školou nebo za přispění fondů EU. Byly realizovány vzdělávací 

a  prezentační  akce  v nově zřízeném kuchařském studiu.  Jednou z nejspěšnějších byly  dny 

mexické kuchyně realizované ve spolupráci s bývalou absolventkou školy, nyní absolventkou 

Vysoké školy hotelové v Praze, která si ze své stáže v Mexiku dovezla řadu gastronomických 

zkušeností a předala je našim žákům. Škola se také podílí svými programy i na celoživotním 
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vzdělávání,  nabízí  kurzy  v rámci  projektu  UNIV  2.  Realizován   byl  kurz  pro  baristy 

a sommeliery. 
V červnu 2012 byla škola poctěna významným oceněním. Učitelka odborného výcviku 

Marie  Bednariková  byla  jmenována  vynikajícím  učitelkou  Jihočeského  kraje.  Ocenění 

převzala na Krajském úřadě z rukou radní pro školství RNDr. Jany Krejsové.

Ve výroční zprávě jsme se snažili zaznamenat všechny podstatné události uplynulého 

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

obrazem významné okamžiky v životě školy.

Z.Erhartová
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné 

náměstí 12

IZO: 600170331

IČO: 60077590

adresa: Senovážné náměstí 12/239, 370 01 České Budějovice

telefon: 386354769

fax: 386354265

e-mail: jhoudkova@skolacrcb.cz

internet. Stránka: www. skolacrcb.cz

zřizovatel: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích

právní forma: příspěvková organizace

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.

mailto:jhoudkova@isscrcb.cz


Škola je správcem majetku našeho zřizovatele  a její práva a povinnosti jsou vymezeny 

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

podmínky pro vzdělávání a výchovu a práci zaměstnanců školy.

V hlavní  budově  na  Senovážném náměstí  byla  připravena  oprava  fasády celé  budovy 

během prázdnin a ještě do měsíce října. Situaci zkomplikovala výstavba zastávky MHD před 

budovou školy, o které se škola dozvěděla velmi pozdě. Musela změnit harmonogram oprav a 

začít  opravou ze strany Lannovy ulice.  Lešení ze strany Senovážného náměstí  tak zůstane 

ještě během měsíce září.  Vzhledem k finančním možnostem proběhne oprava na severním a 

západním  průčelí  budovy,  strana  jižní  bude  ponechána  na  příští  kalendářní  rok.  Bylo 

provedeno malování schodiště a chodby v 1. patře, a vzhledem k tomu, že před budovou školy 

bude zřízena zastávka MHD, musela škola ještě navíc zajistit zabezpečení vchodu do budovy. 

Za tímto účelem budou elektronicky zajištěna vrata budovy a bude umožněn pouze vchod na 

čipy nebo na videozvonek. Byly též vymalovány společné prostory schodiště a chodby v 1. 

patře.  V ředitelně školy byl zateplen podhled ve výklenku směrem do Lannovy ulice.

V Zátkově budově došlo  dvakrát k havárii z důvodu prasklých přívodů vody na toaletách, 

nejdříve v 1. patře nad nově rekonstruovanými učebnami ve dvoře a pak ve 3. patře. Následky 

zatopení se ještě zcela nepodařilo odstranit. Zajištěny byly pouze prostory, které by umožnily 

výuku od září, další prostory bude ještě nutno vysušit a s jejich opravou počkat tak, aby nebyl 

narušen provoz školy. Navíc na začátku července následkem prudkých dešťů byly zatopeny 

šachty výtahu a sklepní prostory pod jídelnou. I toto si vyžádalo nutné opravy zvl. výtahových 

šachet.  Mimo  likvidaci  škod  po  těchto  haváriích  jsme  po  deseti  letech  přistoupili  na 

vymalování prostor schodiště, vchodových prostor a foyer v 1. patře. Před malováním byla 

připravena kabeláž pro elektronický vstup do školy.  

Školní jídelna: Protože stará myčka již dosloužila, byla zakoupena nová a došlo k malým 

úpravám pro instalaci myčky. Zařízení Sparta stále ještě nebylo prodáno, přestože byl prodej 

avizován v několika vlnách.

Na domově mládeže byly provedeny drobné úpravy a opraveno vytápění.  
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Zřízení školských rad

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

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

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

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

rad  a  jejich  ustanovení  se  konaly  v souladu s pokyny OŠMT KÚ. Funkční  období  členů 

školských rad je tři roky. První zasedání školských rad se konalo 8.6. 2011  a byli na nich  

zvoleni  předsedové  a  místopředsedové:  za  Školskou  radu  SOŠ  předseda  L.  Pechová, 

místopředseda  Ing.  Janeček,  za  Školskou  radu  VOŠ  předseda  Ing.  Jana  Tolarová, 

místopředseda Ing. Pavel Smetana.
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PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ
Střední odborná škola:

Dobíhající obory ve  4. ročníku SOŠ

65-42-M/004 Hotelnictví a turismus 

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

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

65-41-L/006 Kuchař - kuchařka  

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

          denní

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

na škole je nově vyučován od 1. září 2008

Ostatní obory:

Nástavbové studium:

65-41-L/504 Společné stravování 

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

s výučním listem, vyučení, lineární, denní

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

65-41-L/504 Společné stravování 

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

s výučním listem, vyučení, lineární, dálkové

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

Vyšší odborná škola:

65-43-N/01 Cestovní ruch

3 roky, vyšší odborné, maturanti, denní

č.j. 27694/2006-23/2 od 1. září 2007

65-43-N/01 Cestovní ruch

3 roky, vyšší odborné, maturanti, dálkové

č.j. 22770/2007-23 od 1. září 2008



Ve  školním  roce   2010/11  byly  v prvních  až  třetích  ročnících   níže  uvedených  oborů 

realizovány  školní vzdělávací programy:

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

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

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

65-41-L/01 Gastronomie ŠVP Kuchař 

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

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

65-51-H/01 Kuchař-číšník

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

lineární, denní

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

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

denní 

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

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

lineární, denní 

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

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

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

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

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

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

programy budou realizovány od 1.9.2012. ŠVP dále doplňuje  školní vzdělávací program pro 

výchovu  mimo  vyučování.  Součástí  jsou  i  rozpracovaná   průřezová  témata.  ŠVP  byly 

rozpracovány na začátku školního roku do jednotlivých tematických plánů.
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PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY
K dílčím  personálním  změnám  opět  došlo  v řadách  pedagogických  pracovníků 

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

nákladů  na  pedagogické  a  nepedagogické  pracovníky)  se  podařilo  snížit  počet 

nepedagogických  pracovníků.  Podařilo  se  nám  obsadit  uvolněná  pracovní  místa 

za pedagogické pracovníky, kteří odešli do starobního důchodu, a pokrýt nově otevřený obor 

65-41-L/01 Gastronomie, školní vzdělávací program Kuchař.

Na  škole  působí  celkem  učitelů  61,8 (průměrný  evidenční  počet  zaměstnanců 

přepočtený na plně zaměstnané) z toho 47,1 žen.

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

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

Celkem 109,1 88,4 9,3



ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
Přijímací řízení pro školní rok 2012/13 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 m.j.  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.  

Písemné přijímací zkoušky na žádný z uvedených oborů se nekonaly. U všech je však 

nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.

Kritéria přijímacího řízení

- 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

V denním i  dálkovém nástavbovém studiu  se  režim přijímacího  řízení  rovněž  změnil 
s tím, že letos neodevzdávali  uchazeči o studium zápisové lístky. O nástavbové studium byl 
v tomto  školním roce  menší  než  loni.  Důvodem může  být  i  náročnost  jednotné  maturitní 
zkoušky.

Byla stanovena následující kritéria:

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

- 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

Počty přihlášených a přijatých na studijní obory dokládá následující  tabulka.  Jsou v ní 
uvedeni  i  uchazeči,  kteří  přišli  do  školy  z jiných  škol  z důvodu  přestupu.  V tabulce  jsou 
uvedeni pouze žáci prvních ročníků, i když do školy přestoupili i žáci do vyšších ročníků 
z důvodu změny bydliště, změny studijního oboru apod.
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OBOR POČET 
PŘIHLÁŠEK

POČET 
PŘIJATÝCH 
UCHAZEČŮ 

PRO ŠKOLNÍ 
ROK 2012/2013

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

138 55

65-41-L/01 Gastronomie
ŠVP: Kuchař

39 21

65-51-H/01 Kuchař-číšník
ŠVP: Kuchař-číšník

83 41

65-51-H/01 Kuchař-číšník
ŠVP: Kuchař

49 26

65-51-H/01 Kuchař-číšník
ŠVP: Číšník, servírka

35              17

65-41-L/51 Gastronomie
ŠVP: Společné stravování
Denní nástavbové studium

36 29

65-41-L/51 Gastronomie
ŠVP: Společné stravování
Dálkové nástavbové studium

11 11
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ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Na  začátku  školního  roku  2011/12  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 tématických 

celků učiva i k prohloubení individuálního přístupu k jednotlivým žákům.

Studijní výsledky na konci školního roku 2010/2011

Střední vzdělání s výučním listem:

65-51-H/01  ŠVP 
Kuchař 

65-51-H/01  ŠVP 
Číšník, servírka 

65-51-H/01 
ŠVP Kuchař-číšník 

Celkem žáků 77 46 114
Prospělo s vyzn. 0 0 3
Prospělo 58 36 92
Neprospělo 5 1 4
Neklasifikováno 14 9 15
Průměrný 
prospěch

2,57 2,60 2,49

Závěrečné zkoušky

Pilotní ověřování systémového projektu Kvalita I - Nová závěrečná zkouška na naší 

škole  již  bylo  ukončeno  a  žáci  na  všech  školách  obdobného  zaměření  konali  závěrečné 

zkoušky dle společného modelu.

Praktické závěrečné zkoušky oboru Kuchař – číšník  letos  opět  probíhaly v nových 

prostorách odborných učeben v budově F. Šrámka 9.  Volba se ukázala jako velmi dobrá, 

nabyli  jsme  velmi pozitivní  zkušenosti,  učitelky odborného výcviku se zde velmi rychle 

adaptovaly a byly s těmito prostorami i zařízením velmi spokojené.

Výsledky:

Kuchař Číšník, servírka Kuchař-číšník
Celkem žáků 22 12 25
Prospělo s vyzn. 2 1 1
Prospělo 20 9 19
Neprospělo 0 2 5
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Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Studijní výsledky:

Hotelnictví  a 
turismus

Kuchař Společné 
stravování

Celkem žáků 238 94 46
Prospělo s vyzn. 35 2 0
Prospělo 182 75 32
Neprospělo 8 9 5
Neklasifikováno 15 8 9
Průměrný 
prospěch

1,9 2,36 2,63

Maturitní  zkoušky

V tomto školním roce konali žáci druhý rok novou maturitní zkoušku. Zúčastnili se 

i maturitní zkoušky v březnu 2012. Zkouška si vyžádala velkou administrativní zátěž (obsluha 

systému maturit by naplnila úvazek jedné pracovní síly) i poměrně velkou finanční náročnost 

(tisk všech maturitních otázek, platy předsedů a hodnotitelů a pod). Přesto lze říci,  že žáci 

byli  v nové maturitě  úspěšní (viz tabulky),  především v písemné maturitní  práci z českého 

jazyka a cizích jazyků (z denního studia uspěli všichni žáci) a vyváženost neúspěšnosti ve 

společné a profilové části maturity dokladuje odpovědný přístup zkoušejících pedagogů.

Všem úspěšným absolventům byla předána vysvědčení dne 7.6.2011 v Zátkově budově.
             

Jarní termín celková úspěšnost

Třída počet uspělo neuspělo %úspěšnost
H4A 24 24 0 100
H4B 28 28 0 100
K4M 10 7 3 70
S2A 17 11 6 65
S3 7 7 0 100

Celkem 86 77 9 90
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 K maturitě nešlo Vyznamenání:
H4A 1 2
H4B 4 3
K4M 2 0
S2A 5 0
S3 0 0



Chování

hodnocení za druhé pololetí školního roku 2011/12

Obory středního vzdělání s     výučním listem:  

snížený stupeň hodnocení 22

pochvaly 60

důtky 56

podmíněné vyloučení ze školy   4

vyloučení ze školy   2

Obory vzdělání s     maturitní zkouškou:  

snížený stupeň hodnocení   9

pochvaly 74

 důtky 18

podmíněné vyloučení ze školy   2   

vyloučení ze školy   0

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 výchovný poradce.  Velmi dobrá je  spolupráce s třídními učiteli  obecně. Je 

dodržována  zásada,  že  pokud  je  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 

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

i nepedagogičtí  se podílejí a přispívají svoji zejména preventivní každodenní činností mezi 

žáky.  (Slušné  chování  ke  všem  pracovníkům  školy  a také  mezi  žáky  samotnými  včetně 

chování  na veřejnosti,  předcházení  úrazům,  šetrně zacházet  s  majetkem školy,  dodržování 

zákona o kouření, šetrnost k životnímu prostředí).
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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.  ročník 

nástavbového  studia  jsou  poskytovány  veškeré  dostupné  informace  o  dalších  možnostech 

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

Jednání výchovné komise za rok 2011/2012

Tříleté učební obory:

Četnost jednání VK: 32x

z toho chlapci: 20x

děvčata: 12x

Četnost projednávání podle ročníků:

1.r.  10x

2r. 12x

3.r 10x
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VK navrhla:
podmíněné vyloučení ze studia se zkušební dobou:18x –převážně za neomluvené hodiny na 

teorii a praxi, dále za  nevhodné chování, zápisy v TK

snížený stupeň z     chování  14x  –  nevhodné  chování,  zápisy  v třídní  knize, 

svévolné opouštění škol

důtka ředitelky školy: 1x – nevhodné chování, zápisy v TK

přestup na jinou školu: 2x

zanechal studia: 0x

Maturitní obory
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ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
V  souladu  s  platnou  legislativou  a  doporučením  Souboru  pedagogicko-organizačních 

informací na školní rok 202011/12 bylo další vzdělávání zaměřeno do oblastí:

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

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

vyučování žáků a studentů středních škol a VOŠ

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

u českého jazyka a cizích jazyků.

- poradenství ve školách

- výchova ke zdraví

- metody primární prevence

- environmentální výchova

- multikulturní výchova

- periodická školení BOZP

- jazykové vzdělávání – Brána jazyků

- vzdělávání odborných učitelů

- vzdělávání zástupců ředitele 

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

chování dětí a mládeže (přednáška uznávaného specialisty Dr. Martínka). Výchovný poradce 

Počet výchovných 
komisí
2011/12

3

Přerušení studia 1

Ukončení studia 2

Přestup na naší školu 5

Přestup na jinou školu 1

Podmíněné vyloučení 5 H3B,K3M,H2A- 
neoml. hodiny



se  zúčastnil  školení  na  téma  Kariérové  poradenství.  V oblasti  jazykového  vzdělávání 

absolvovali  vybraní  učitelé  kurzy angličtiny a  němčiny v programu Brána jazyků.  Učitelé 

se zúčastnily i seminářů ve využití IT ve vyučování.

V rámci  odborného  vzdělávání  absolvovali  učitelé  například  školení  týkající  se  změn 

v účetnictví a daních, školení k finanční gramotnosti, seminářů k bezpečnosti práce, školení 

pro  cestovní  ruch  v chráněných  oblastech  anebo  vzdělávací  program  Cestovní  ruch  pro 

všechny.

V důsledku realizace vzdělávacího programu projektu UNIV se zúčastnili vyučující školy 

předepsaných seminářů k tomuto projektu.

V rámci nového projektu OPVK zahájeného 1.1.2012 pedagogičtí pracovníci absolvovali 

školení z počítačové gramotnosti – Word, Exel, interaktivní tabule, Power pointové prezenta

ce. Další školení budou realizována v druhé části kalendářního roku.

ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI  ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
První  významnější   akcí  v novém  školním  roce  bylo  otevření  nových  výukových 

prostor na Senovážném náměstí. Nově zrekonstruovaná učebna a přilehlý kabinet pomohou 

v získávání  dalších  odborných  kompetencí  žákům tříletých  učebních  oborů.  Učebna  byla 

slavnostně otevřena dne 3.10.2011 za přítomnosti radní kraje pro oblast školství RNDr. Jany 

Krejsové a vedoucí odboru školství Ing. Hany Šímové. 

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

veletrhu turistických zážitků,  možností  a vizí ve dnech 8. –9. 10. 2011. Na veletrhu měla 

škola  svůj  prezentační  stánek,  slavnostní  tabuli   a studenti  VOŠ na  pódiu  představili  své 

absolventské práce s tematikou cestovního ruchu.

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. Tyto kurzy probíhají již několik let, škola na ně získala i grant 

MŠMT a velmi efektivně pomáhají s adaptací nových žáků v novém prostředí.

Jako  každoročně  se  škola  zúčastnila  výstavy  Vzdělání  a  řemeslo.  Prezentovala  se 

stánkem  propojeným  s partnerskou  školou  v Bad  Lenfeldenu  pod  společným  názvem 

„I prázdniny lze studovat“.  Za program a společnou prezentaci  škola získala  diplom za 2. 

místo v soutěži o nejlepší prezentaci zahraniční spolupráce. Škola se zúčastnila i  soutěže ve 

slavnostních tabulích. V této soutěži slavnostní tabule na vánoční motivy získala 1. místo.

Škola se podílela zajištěním občerstvení a obsluhy i na dalších akcích organizovaných 

Statutárním městem Č. Budějovice jako např. 7.10.2011 akce pro handicapované a zdravé děti 
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Překročme bariéry ve Sportovní hale, pro Městskou charitu Č. Budějovice dne 24.11.2011 při 

oslavách 20. výročí  Diecézní a Městské charity Č. Budějovice v koncertní síni O. Jeremiáše, 

pro Český červený kříž 14.12.2012 Štědrý den v předstihu, tradiční oslavě Vánoc pro staré, 

osamělé a zdravotně postižené lidi z Č. Budějovic a okolí.

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

24.11.2011 a 19.1.2012,  tentokrát nově na obou budovách školy, kde žáci školy prezentovali 

své kuchařské, barmanské, baristické a carvingové umění

Jako  každoročně   i  v tomto  školním  roce  pořádala  dne  10.2.2011  škola  pod  vedením 

odborných  učitelů  oboru  hotelnictví  a  turismus   Společenský  večer  pro  rodiče  žáků 

maturitních oborů pod názvem Letem světem.. Každý rok je o tuto akci ze strany rodičů velký 

zájem,  tento  rok  přišlo  téměř  200  hostů,  byl  pro  ně  uspořádán  slavnostní  raut,  kulturní 

program, prezentace výsledků práce žáků v odborných předmětech, prezentace kuchařského 

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.

Škola podporuje účast žáků v předmětových soutěžích (školní matematická olympiáda 

a  olympiáda  v  německém  jazyce),  sportovních   (součástí  vyučování  jsou  i  LVVZ 

v rakouském  středisku  Hochficht),  EVVO  soutěžích   a  především  odborných  soutěžích. 

Výsledky  jsou  podpořeny   přípravou  žáků  v  kurzech  barmanů  (  p.  Kelblová),  kurzu 

vyřezávání  melounů  a  ovoce  (p.  Beran),  moderního  zdobení  a  studené  kuchyně 

a sommelierské minimum.. Motivující jsou odborné exkurze , do špičkových hotelů v Praze, 

v Jihočeském kraji a Západočeských lázních. Nesporným přínosem je aktivní účast školy na 

celostátní  výstavě  Vzdělání  a  řemeslo,  Další  odborné exkurze směřují  do potravinářských 

firem  (pivovary,  zpracovatelský  průmysl),  do  kulturních  (divadla,  muzea,  knihovny) 

a lázeňských zařízení. Zahraniční výjezdy mají  především podpořit jazykovou připravenost 

a plní i poznávací funkci (Vídeň, Linec, Salzburg, Anglie).

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 již 21. ročník mezinárodního sportovního utkání 

žáků obou našich škol, kde žáci školy bodovali ve všech atletických soutěžích i ve fotbalovém 

utkání. Letos opět po dlouhé době získali naši žáci poháry ve všech soutěžích. Družstvo z Bad 

leonfeldenu  zvítězilo  pouze ve volejbalovém utkání mezi pedagogy škol. Letos nově jsme 

přizvali ještě další zahraniční partnery – pedagogy z odborné školy ve Grafenau  v Bavorsku 

a založili jsme novou tradici třístranných mezinárodních volejbalových utkání.
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V rámci projektu Leonardo da Vinci jsme získali nové zahraniční partnery v hotelové 

škole  v Grafenau  (SRN),  od  1.9.2012  s nimi  začneme  realizovat  projekt  na  výměnu 

odborných učitelů obou škol. 

Veřejnost se s prací naší žáků a zaměstnanců školy seznamuje při objednaných soukromých 

i společenských akcích (svatby, životní výročí, firemní prezentace, porady, setkání Červeného 

kříže, odborné semináře gastronomického zaměření).

Tradiční jsou již společenské akce Gastroklubu, večery hotelové školy, dny otevřených dveří. 

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

stránkách a žáci vydávají svůj školní časopis s názvem Koktejl, na internetových stránkách 

má škola svou „televizi“, kde prezentuje krátké spoty ze školních akcí.

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

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

toho škola obdržela Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování na rok 2011. 

Nově v rámci EVVO škola vyhlásila projekt „Pohodová třída“, do které se přihlásila 

většina třídních kolektivů v čele se svými třídními učiteli.  V prvním ročníku zvítězily třídy 

H2B, třídní učitelka Eva Stluková a KČ 1B, třídní učitel Bc. František Bílý. Projekt napomohl 

ke zlepšení prostředí ve třídě i ke zlepšení klimatu ve třídě. 

Filosofii  školy  v oblasti  primární  prevence  a  příklad  dobré  praxe   prezentovala 

Ludmila  Pechová,  metodička  školy  a  zástupkyně  ředitelky  školy  pro  výchovu  mimo 

vyučování na 1. krajské konferenci prevence rizikového chování – „Co vše je prevence“ dne 

18.4.2012. 

Letos poprvé se škola prezentovala i na výstavě „Mobil salon“, která byla zaměřena 

i na  rozvoj  cestovního  ruchu.  V prezentačním  stánku  žáci  školy  pod  vedením  pedagogů 

prezentovali netradiční výrobky studené i teplé kuchyně.

Letos  poprvé  se  škola  zúčastnila  i  mezinárodní  soutěže  „Vítejte  u  nás“,  zaměřené  na 

propagaci turistických cílů  v rámci regionů republiky i našich zahraničních sousedů. Žáci  se 

neumístili na vyšších místech, ale získali cenné zkušenosti do příštích ročníků.

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  první  stáže  našich  žáků 

v gastronomických zařízeních tohoto holdingu již během prázdnin.

Hodnocení průběhu odborných letních praxí 2012

Studijní obor 65-42-M/01 Hotelnictví, ŠVP: Hotelnictví a turismus
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Studijní obor 65-41-L/01 Gastronomie, ŠVP: Kuchař

Odborných letních praxí se od 18. června do 31. srpna 2012 zúčastnilo celkem 186 

žáků oboru Hotelnictví  a turismus a 83 žáků maturitního oboru Kuchař.  Pro výkon praxe 

využili  žáci  nejvíce  období  červen  až  červenec.  Letní  odbornou  praxi  vykonali  žáci  na 

pracovištích (provozovnách) převážně v jihočeském regionu, a to tradičně ve větších městech 

(vedle měst České Budějovice, Český Krumlov, Třeboň, Hluboká nad Vltavou to byla dále 

města  Prachatice,  Soběslav,  Veselí  nad Lužnicí,  Nové Hrady a další  ).  Stejně jako v roce 

minulém  došlo  ke  snížení  počtu  míst  praxe  v rekreačních  oblastech  Šumavy  a  v oblasti 

Lipenského jezera. 

Na  jednotlivých  pracovištích  se  žákům  věnovali  vedoucí  pracovníci  jednotlivých 

středisek stravovacích úseků, tedy vedoucí kuchaři nebo vedoucí obsluhy. V mnoha případech 

se žákům také věnovali majitelé, zpravidla menších provozoven. Je již dobrou tradicí, že se 

v průběhu praxí   nevyskytla  žádná hrubá závada,  a  to  jak v komunikaci  mezi  pracovníky 

školy, žáky a zástupci pracovišť při zajišťování praxí, tak také při výkonu praxí samotných. 

Praxi v zahraničí vykonalo 5 žáků, a to 3 v Německu, 1 v Rakousku a 1 v Řecku. V tomto 

roce poklesl zájem žáků o výkon praxe v Řecku, a to přes nabídku agentur. 

Tak jako každý rok byli žáci informováni o možnosti sdělit osobně jakékoliv negativní 

poznatky z výkonu praxe vedoucímu  učiteli  praxí a dalším učitelům, kteří  vyučují  praxe. 

Tyto případné informace budou využity v dalším školním roce při organizaci letních praxí.  

Kontroly výkonu praxe (viz níže)  se uskutečnily v měsíci  červnu až srpnu a neprokázaly 

v podstatě  žádné  nedostatky.  Hodnocení  žáků  ze  strany  zaměstnanců  kontrolovaných 

pracovišť i hodnocení žáků prostřednictvím písemných potvrzení z praxí je převážně velmi 

pozitivní.

Kromě tohoto základního hodnocení mnohdy provozovatel vyjádřil ještě pochvalu za 

výkon žáka. Výkon praxe žáků lze považovat za úspěšný.

Vykonané kontroly na provozovnách:
Celkem bylo odbornými učiteli zkontrolováno 97 žáků na 63 pracovištích. Kontroly 

výkonu praxí žáků se uskutečnily v průběhu celé doby letních praxí, převážně v měsících 

červnu a červenci. Zprávu podává Milan Vladík.

Přehled gastronomických a společenských akcí ve školním roce 2011/2012, 

které byly zajištěny v rámci praxí žáků oboru Hotelnictví a turismus.

Prezentace Makro                               31. 10. 2011
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Prezentace Makro                               14. 11. 2011

Slavnostní večeře (volejbalové utkání škol)                           22. 11. 2011

Slavnostní tabule – výstava VaŘ                                   23.-25. 11. 2011

Zajištění občerstvení – porada ředitelů škol                   28. a 29. 11. 2011

Den otevřených dveří                                                              30. 11. 2011

Setkání zaměstnanců SŠ a VOŠ CR                             13. 12. 2011

Mexická kuchyně - seminář                                                      13. 1. 2012

Den otevřených dveří                                                                19. 1. 2012

Mexická kuchyně - seminář                                                       27. 1. 2012

Společenský večer „hotelové školy“                                10. 2. 2012

Společensko – výuková akce pro žáky SPŠSE                  22. 2. 2012

Konference odborů Hochtief CZ a. s.                         22. 3. 2012

Odborný seminář pro třídy H4A a H4B                     27. a 28. 3. 2012

Svatební hostina         30. 3. 2012

Mobil salon – zajištění odborné prezentace                      13. – 15. 4. 2012

Akce, na kterých se podíleli naši žáci v rámci odborné praxe a výcviku 

napříč všemi ročníky  vč. Nástavby.

Magistrát města - Sportovní hala : Překročme bariéry

Charita - Koncertní  síň Otakara Jeremiáše:Oslavy 20.výročí Diecézní a Městské charity

DK Metropol - Jihočeský kompas

SŠaVOŠ - XXI. Ročník sportovního mezinárodního utkání

Nemocnice, a.s. - Divadelní sál DK Metropol:Jihočeské diabetologické dny

Český červený kříž - Výstaviště, ČB: Štědrý den v předstihu

Výstaviště, a.s. ČB - Vzdělání a řemeslo:Celostátní soutěž v oboru gastronomie

Červená stužka - Boj proti rakovině

SŠaVOŠ - Den otevřených dveří: Náborové akce nových žáků

SŠaVOŠ - IGY – Bazilika: WORKSHOP

SŠaVOŠ - DK METROPOL: Maturitní ples

SŠaVOŠ - odborná učebna: Gastroklub – valná hromada

Domov mládeže - Zahradní slavnost

Kredance - módní přehlídka
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ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 

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

kontrolována ve všech oblastech její činnosti včetně řízení školy.

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

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

které spočívaly v proplacení věcně nezpůsobilých výdajů. Usnesením Rady jihočeského kraje 

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

a 24,25 Kč.



ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH 

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

akreditována a zařazení projektu Tourism Quality do nových vzdělávacích struktur.
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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 dílčích kvalifikací 

- příprava pokrmů studené kuchyně

- příprava teplých pokrmů

- příprava minutek

- barman

- průvodce cestovního ruchu

    Další  pedagogičtí  pracovníci  si  doplňují  nebo  rozšiřují  kvalifikaci  především  na 

Pedagogické fakultě JU v Českých Budějovicích.

Celá  řada  zaměstnanců  školy  je  dlouhodobě  zapojena  do  tvorby  operačních  programů 

Vzdělávání pro konkurence schopnost .

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

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

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

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

roce byl vytvořen vzdělávací program Sommelier.

Škola se podílela i na celoživotním vzdělávání kurzy:

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

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

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

Kurz Studené kuchyně: 20 účastníků, 24.10.2011- 27.10.2011. Kurz zakončen certifikátem



ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH 

PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ

Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy.
Projekt OPVK.

Doba trvání: 1.3.2009 - 30.6.2010, prodlouženo do 30.10.2010

Projekt je zaměřen na vytváření dobrých podmínek pro implementaci školního vzdělávacího 

programu a jeho inovaci prostřednictvím těchto aktivit:

1. zavádění  moderních  vyučovacích  trendů  a  metod  do  odborného  vzdělávání 

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

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

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

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

na trhu práce

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

zavedení tématu holocaust jako uceleného komplexu vzdělávacích aktivit do výuky 

předmětu Dějepis,  a dále  prostřednictvím zintenzivnění  užívání  a  zkvalitnění  práce 

učitelů  všeobecně  vzdělávacích  předmětů  s  dostupných  nebo  nově  pořízeným 

vybavením  informačních  a  komunikačních  technologií  a  využíváním  prezentační 

techniky pro větší názornost výuky

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

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

žáky školy při průběžné realizaci navržených projektů a kurzů

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

žáků  do  praktického  procesu  ochrany  přírody,  rozšiřováním  odborné  kvalifikace 

pedagogů  v  rámci  EV,  podporu  osvojování  principů  odpovědného  přístupu  k 

životnímu prostředí žáky

V rámci projektu jsou realizovány tyto klíčové aktivity:

Zavedení kurzu Studené kuchyně do výuky odborných předmětů.

Zavedení kurzu Sommeliérské minimum do výuky odborných předmětů.

Zavedení projektu Na holocaust nelze zapomínat do výuky všeobecných předmětů.

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

výchova.

28



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

všechny akce nutné k udržitelnosti projektu. 

UNIV 2 KRAJE
Národní projekt.

Doba trvání: od 1.1.2010 do 31.12. 2012

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

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

celoživotního učení.

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

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

tzv. dílčí kvalifikace.

V kalendářním roce 2011/12 škola vytvoří vzdělávací program SOMMELIER.

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

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

naučit správné přípravě a servisu vína včetně používání vhodného inventáře.

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

v soukromí a při společenských akcích.

Získané kompetence jsou vhodné pro:

- profesní růst

- zajištění kvality z hlediska zdravé výživy

- zajištění kvality úrovně servisu

- snadnější zařazení na trhu práce

- osobní uspokojení, získání nových poznatků

Škola hrou – moderní trendy ve výuce školy.
Projekt OPVK

Doba trvání: 1.2.2010 – 30.6.2011

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

Projekt zahrnuje tyto aktivity:

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

podpora  aktivit  metodických  týmů,  podpora  pracovníků  škol  a  školských  zařízení 

zapojených do inovace ŠVP.
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2. Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech.

Projekt  zahrnuje  práce  metodických  týmů,  přípravy  metodických  materiálů,  semináře  a 

školení a  využití nové jazykové učebny.

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

ukončen, zbývá pouze jeho administrace.

 Inovace vzdělávání rozšířením kompetencí učitelů
 Projekt Stáže

Doba trvání: 1.4.2009 – 30.12.2010

Cílem projektu je zkvalitnit úroveň počátečního vzdělávání pomocí získání nových odborných 

kompetencí pedagogů, vytvořit podmínky  pro implementaci ŠVP do škol, zlepšit spolupráci 

se zaměstnavateli a následně zlepšit přístup žáků k moderním kompetencím.

Do projektu je zapojeno 8 středních škol (partnerů).

SŠ a VOŠ cestovního ruchu má zapojeno 5 stážistů.

Projekt má 4 klíčové aktivity:

1. Příprava a realizace projektu

2. Realizace stáží a jejich vyhodnocení

3. Implementace výstupu stáží do ŠVP, vypracování učebních materiálů ze stáží, pilotní 

ověření výstupů podle inovovaného ŠVP

4. Monitoring, administrace a hodnocení.

Projekt  byl  ukončen  závěrečnou  konferencí  v prosinci  2010,  nyní  probíhá  pouze  jeho 

administrace.

ICT kompetence pedagogických pracovníků ve výuce
Projekt OPVK

Doba trvání 1.1.2012 – 31.12.2012

Cílem  projektu  je  zlepšení  ICT  kompetencí  pedagogických  pracovníků  prostřednictvím 

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

s rozdílnou tematikou podle zaměření studijních oborů školy a s ohledem na různou úroveň 

znalostí  pedagogických  pracovníků  školy.  Výsledkem  bude  zvýšení  kvalifikace 

pedagogických pracovníků a zefektivnění využívání ICT technologií a výukových pomůcek 

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

materiálů a k zapojení moderní didaktické techniky a principů interaktivní výuky. 
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Škola získala i menší granty a projekty:

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

resortu MŠMT ČR – Seznamovací stmelovací program pro žáky 1. ročníků školy -  73 000 

Kč.

Cílem je podpořit seznámení se s kolektivem spolužáků a položit základ pro dobré vztahy 

v třídním kolektivu po dobu studia.

Příspěvek Společnosti tří zemí na společný česko-rakouský workshop dne 
18.12.2011 ve výši 10 000,-Kč
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ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVOU ORGANIZACÍ A DALŠÍMI 

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

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

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

úspory finančních prostředků pro nepedagogické pracovníky.

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

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

firmami a některými fakultami Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

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.



VÝCHOVA MIMO VYUČOVÁNÍ , ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ  A 

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
Školní vzdělávací program pro výchovu mimo vyučování / zájmové vzdělávání/
byl  realizován  pro  žáky  1.  ročníků  v 1.  cyklu  Vítej  mezi  nás  v přátelském 
domově, pro žáky 2. ročníků v 2. cyklu Žijeme v přátelském domově, pro žáky 
3., 4. Ročníku v 3. cyklu - Spoluvytváříme přátelský domov.
Rozvoj  klíčových  kompetencí  k učení  a  sebevzdělávání,  řešení  problémů, 

kompetencí  komunikativních,  kompetencí  k trávení  volného  času,  kompetencí 

sociálních a personálních, rozvíjení občanských kompetencí.

Výchovný program dle zaměření výchovy: 

Výchova osobnostní

Výchova k demokratickému občanství

EVVO

Mediální výchova

Estetická výchova, čtenářská a divácká gramotnost

Výchova ke zdravému životnímu stylu

výchova k učení, sebevzdělávání, profesionální orientaci

Tematicky 10 celků: září -  Oči dokořán

říjen – Mosty

listopad – Pod lampou

prosinec – Čas inspirace

leden – Jsi IN?

únor – Hravě žiji zdravě

březen – Po zelené

duben – Malovaná tradice

květen – Ruku v ruce

červen – Za poznáním

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

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



Promenadenhof  v centru  Linze  (organizováno  ve  spolupráci  

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

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

v Českém Vrbném. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Domov mládeže

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

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

výměna topných těles na spojovací chodbě. 

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

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

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

vybavenost  informačními  technologiemi  pro  přípravu na  vyučování,  kvalifikovaný  přístup 

vychovatelů v oblasti prevence rizikového chování, pestrou nabídku volnočasových aktivit a 

každodenní  kontakt  vychovatelů  s ostatními  pedagogickými  pracovníky  školy.  Výsledky 

dotazníkového šetření mezi žáky viz příloha. 

Na základě  evaluace  MPP uskutečněn  nový projekt  –  Adaptační  soustředění  pro  žáky 1. 

ročníků ubytované v DM, hodnocen rovněž jako velmi přínosný.

Do pravidelné  zájmové  činnosti  je  dle  průzkumu provedeného vychovateli  zapojeno 67% 

žáků, výběrově se jí účastní 30%, 3% žáků se nedaří zapojit (nejsou vytvořeny zájmy). 
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Průměrný prospěch ubytovaných žáků 2,37.

Estetická a společenská výchova: Mezinárodní vánoční workshop s podporou Společnosti 3 

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

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

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

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

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

I prázdniny lze studovat - 2. místo.  

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

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

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

hudební skupina složená z pedagogů a žáků.

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

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

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

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

na výstavě Vzdělání a řemeslo.

Fotografická soutěž Zachyť kouzlo okamžiku – v DM. 

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

školy, školní internetové televizní vysílání.

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

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

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

klubových místností.

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

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

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

Témata metodického sdružení vychovatelů 

Evaluace stmelovacího adaptačního soustředění 1. ročníků na domově mládeže.

První pomoc při šikanování.
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Etickou výchovou proti nežádoucímu sociálnímu chování. Vybrané aspekty vlivu médií na 

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

volnočasové aktivity. (Konference DM H. Králové)

Spolupráce s pubertálními žáky v environmentální výchově.

Pedagogická  diagnostika.  Charakteristika  žáka  z hlediska  kompetencí  k využívání  volného 

času.

Specifické poruchy učení a chování.

Evaluace ŠVP.

Role vychovatele ve výchově mimo vyučování, asertivní komunikace.

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

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

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

2012 v DM SŠ a VOŠ cestovního ruchu. 

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

Komunikace.

Projekty – žádosti o příspěvek   :   

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

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

– 3. rok.

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

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

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

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

Kč.

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

Prevence rizikového chování

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

VOŠ cestovního ruchu České Budějovice 
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KLIMA ŠKOLY – DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
V tomto  školním  roce   ředitelka  školy  uspořádala  poměrně  rozsáhlé  dotazníkové 

šetření  týkající  se  klima  školy.  Osloveno  bylo  celkem  476  respondentů  (240  žáků  a  36 

pedagogů a   200  rodičů), z toho odevzdalo vyplněné dotazníky celkem 456 respondentů 

( 288 žáků, 19 pedagogů a 137 rodičů). Stejně bylo klima zjišťováno na Domově mládeže.

Na základě odevzdaných dotazníků zpracovala ředitelka školy některá témata, ke kterým se 

žáci a pedagogové vyjadřovali. Kompletní zpracování je uloženo v ředitelně školy, do výroční 

zprávy jsou pro ilustraci  vybrány jen některé názory žáků a učitelů.

Z dotazníkového šetření  vyplynulo,  že převažuje příznivé klima pro žáky i  učitele, 

přičemž větší spokojenost vyjadřují žáci tříletých učebních oborů, rodiče jsou s prací školy 

přes drobnější výhrady spokojeni. 
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GRAFY VYTVOŘENÉ Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
Dotazníkové šetření: žáci
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Dotazníkové šetření pedagogové:
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Dotazníkové šetření rodiče:

72%

22%

6%

Naše názory na vyučování se plně shodují s 
názory většiny učitelů.

souhlasím

nevím

nesouhlasím
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93%

5%

2%

Hodnocení našeho dítěte ve škole 
považujeme většinou za spravedlivé a 

objektivní.

souhlasím

nevím

nesouhlasím

93%

5%

2%

Jsme velmi spokojeni se způsobem 
spolupráce školy, kterou naše dítě 

navštěvuje.

souhlasím

nevím

nesouhlasím
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HARMONOGRAM AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2011/12

SRPEN
29.8. Den otevřených dveří v Domově mládeže Rudolfov
29.8. - 31.8. Adaptační soustředění žáků 1. ročníků ubytovaných v DM Rudolfov

ZÁŘÍ
1.9. Nástup žáků denního studia a slavnostní zahájení pro 1. ročníky
5.9. Nástup dálkového studia CR3C
6.9. Nástup studentů dálkového studia S3
12.9. Podzimní termín profilových ústních maturitních zkoušek

Nástup dálkového studia CR1C
13.9. Opravné ústní maturity S2A, S3

Obhajoba praktických maturit - náhradní termín S3
Nástup studentů dálkového studia S1B
Nástup dálkového studia CR2C

14.9. Nástup studentů dálkového studia S2B
14.9. - 16.9. Stmelovací a seznamovací soustředění třídy H1A - chata Lanovka,Lipno n. Vlt.
15.9. Písemné závěrečné zkoušky tříletých oborů
19.9. - 23.9. Praktické závěrečné zkoušky tříletých oborů
19.9. - 21.9. Stmelovací a seznamovací soustředění třídy K1M- chata Lanovka,Lipno n. Vlt.
21.9. - 23.9. Stmelovací a seznamovací soustředění třídy H1B-chata Lanovka,Lipno n. Vlt.
26.9. - 28.9. Adaptační kurz třídy K2M-chata Lanovka, Lipno n. Vlt.
27.9. Ústní závěrečné zkoušky tříletých oborů

ŘÍJEN
3.10. - 5.10. Stmelovací a seznamovací soustředění třídy ČK1A-pen. Rex Černá v Pošumaví 
5.10. - 7.10. Stmelovací a seznamovací soustředění třídy KČ1A-pen. Rex Černá v Pošumaví  
8.10. Jihočeský kompas - prezentace slavnostních tabulí
10.10. - 12.10. Stmelovací a seznamovací soustředění třídy KČ1B-pen. Rex Černá v Pošumaví 
12.10. - 14.10. Stmelovací a seznamovací soustředění třídy ČK1A-pen. Rex Černá v Pošumaví 
13.10. Zeměpisná přednáška - Projekce Čína
26.10. - 27.10. Podzimní prázdniny
4., 6., 11. a 13.10 -  exkurze žáků na ekofarmě Milná u Frymburku (projekt Po zelené, OPVK)
říjen - termín bude upřesněn - exkurze žáků v ZOO Hluboká nad Vltavou (projekt Po Zelené,

OPVK)

LISTOPAD
3.11. Číše vína - slavnostní otevření nové odborné učebny v hlavní budově školy
23.11. - 25.11. Vzdělání a řemeslo slavnostní tabule - soutěž na téma Vánoce

ve spolupráci s partnerskou školou v Bad Leonfeldenu. Rakousko - prezentační
stánek na téma: I DOVOLENÁ  SE  DÁ STUDOVAT

24.11. Den otevřených dveří
28.11. Čtvrtletní klasifikační porada

PROSINEC
1.12. Třídní schůzky
2.12. - 4.12. Adventní trhy - gastrostánek s teplými vánočními nápoji a ukázka 

zdobení perníčků
14.12. Vánoce v předstihu - slavnostní vánoční večeře ve spolupráci s Českým 

červeným křížem pro seniory
15.12. Mezinárodní česko - rakouský vánoční Workshop v KC Bazilika od 10.00 hod.

(s finanční podporou Společnosti tří zemí)
23.12. - 2.1. Vánoční prázdniny
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LEDEN 
3.1. Zahájení výuky po Vánočních prázdninách
4.1. - 10.1. Zápočtový týden VOŠ
10.1. Ples třídy S2A
11.1. - 31.1. Zkouškové období VOŠ
11.1. Odborná přednáška MEXIKO
13.1. Vaření MEXIKO
17.1. Generální úklid stravovací části
18.1. Ples třídy H4A
19.1. Den otevřených dveří na obou budovách
19.1. Valná hromada Gastroklubu - Zátkova budova
19.1. Uzavření  klasifikace za I. pol. škol. roku 2011/2012
23.1. Klasifikační porada za I. pol. škol. roku 2011/2012
27.1. Vaření - seminář MEXIKO
31.1. Konec I. pol. škol. roku 2011/2012 - předání vysvědčení

ÚNOR
1.2. Ples třídy H4B
3.2. Jednodenní pololetní prázdniny
9.2.   Přípravný den společenského večera "hotelové školy"
10.2. Společenský večer "hotelové školy"
27.2. Od 12.00 hodin - seminář pro pedagogy školy - Specifické poruchy chování 

a učení - PaedDr. Zdeněk Martínek , Zátkova budova

BŘEZEN
12.3. - 18.3. Jarní prázdniny
od 16.3. Budou uvolněny cvičné testy pro maturitní generálku
31.3. Odevzdání absolventské práce 3. ročníků

DUBEN
5. - 6.4. Velikonoční prázdniny
12.4. Workshop (lichý týden) - Den proti závislostem - k.c. Art IGY
19.4. Uzavření klasifikace 4. ročníků
20.4. Klasifikační porada 4. ročníků
23.4. Praktická maturitní zkouška  třídy H4A
23.4. Čtvrtletní klasifikační porada
23.4. Přijímací řízení - studijní a učební obory
24.4. Praktická maturitní zkouška  třídy H4B
25.4. - 27.4. Praktická maturitní zkouška třídy K4M
26.4. Třídní schůzky  - Zátkova budova
26.4. - 30.5. Zápočtový týden CR3
29.4. Odevzdání posudků vedoucích a oponentů AP 3. ročníků
30.4. Ukončení výuky 4. ročníků
duben Celoškolní soutěž Po zelené (EVVO)

KVĚTEN
2.5. Přijímací řízení - nástavbové studium
2.5. - 14.5. Společná část maturitní zkoušky
4.5. - 11.5. Zápočtový týden CR3C
4.5. - 25.5. Zkouškové období CR3
14.5. - 18.5. Zápočtový týden CR1, CR2A, CR2B
14.5. - 1.6. Zkouškové období CR3C
15.5. Klasifikační porada S2A, S3
17.5. Praktická maturitní zkouška  S2A, S3
18.5. Ukončení výuky S2A, S3
21.5. - 25.5. Studijní volno S2A, S3

44



21.5. - 25.5. Profilová část maturitní zkoušky H4A, H4B, K4M
24.5. Klasifikační porada 3. ročníků tříletých oborů
28.5. - 31.5. Profilová část maturitní zkoušky S2A, S3
28.5. - 31.5. Expedice Český ráj - Turnov, projekt OPVK, H1A
31.5. Konec teoretické výuky tříletých ročníků tříletých oborů

ČERVEN
1.6. Písemné ZZ 3. ročníků tříletých oborů
4.6. - 8.6. Praktické ZZ oboru, kuchař a číšník, servírka
4.6. - 8.6. Zápočtový týden CR1C, CR2C
4.6. - 8.6. Absolutoria CR3
7.6. Předání maturitních vysvědčení H4A, H4B, K4M, S2A - Zátkova budova
11.6. - 16.6. Pobytový seminář Klostermannovou stezkou, Kvilda H2B
11.6. - 15.6. Praktické ZZ K-Č
11.6. - 29.6. Zkouškové období CR1, CR2A, CR2B
11.6. - 29.6. Zkouškové období CR1c, CR2C
11. 6. - 12.6. Absolutoria CR3C
14.6. Předávání diplomů a vysvědčení
18.6. - 29.6. Odborná praxe 1. - 3. ročníků SOŠ
18.6. Ústní ZZ ČK3A
19.6. Ústní ZZ ČK3B
21.6. Klasifikační porada 1. a 2. ročníků tříletých oborů + S1A, S1B, S2B
22.6. Uzavření klasifikace 1. - 3. ročníků SOŠ
22.6. Předání výučních listů - Zátkova budova - ČK3A od 8.30 hodin

       - ČK3B od 9.15 hodin
25.6. Klasifikační porada n1. - 3. ročníků SOŠ
25.6. Ústní ZZ - KČ3A
26.6. Ústní ZZ - KČ3B
28.6. Předávání výučních listů - Zátkova budova - KČ3A od 8.30 hodin

          - KČ3B od 9.15 hodin
29.6. Předávání vysvědčení + výpisů vysvědčení

45



PŘÍLOHY

Obrázek 1: Terezin 2012

Obrázek 2: Bad Leonfelden 2012
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Obrázek 3: Bad Leonfelden 2012

Obrázek 4: Pohodová třída 2012
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Obrázek 5: Marie Bednariková, vynikající učitelka roku 2012
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Obrázek 6: Maturitní vysvědčení 2012
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Obrázek 7: Diplomy za souteže

Obrázek 8: Českobudějovický deník

50



Obrázek 9: Bad Leonfelden, Tisk

Obrázek 10: Pozvánka na koktejl
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Obrázek 11: Učitele si vysvědčení zaslouží
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Obrázek 12: Světové delikatesy, tisk
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Obrázek 13: Červený kříž
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Obrázek 14: Charita
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Obrázek 15: Statut. město ČB.
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Obrázek 16: Vzdělaní a řemeslo, diplom za 2. místo
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Obrázek 17: Vzdělání a řemeslo, diplom za 1. místo
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