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Úvod 
 
Vážení přátelé, 
 
předkládáme vám výroční zprávu Střední školy a Vyšší odborné školy 
v Českých Budějovicích za školní rok 2010/11. V tomto školním roce měla 
škola 12 tříd tříletých učebních oborů, 2 třídy denního nástavbového studia, 3 
třídy dálkového nástavbového studia, 11 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 638 žáků všech forem  studia 
SOŠ (309 s maturitou, 56 nástavbového studia, 273 středního vzdělání 
s výučním listem), a 180 studentů všech forem studia na VOŠ (údaje k 
30.9.2010) 
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 2. ročníkem, pro který byly 
následně podrobněji rozpracovány. 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. Jedna z nich i na mezinárodní úrovni 
– společné vaření francouzského kuchaře a žáků školy. Škola se také podílí 
svými programy i na celoživotním vzdělávání, nabízí kurzy v rámci projektu 
UNIV 2.  
 
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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a) Základní údaje o škole 
 
Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, 
Senovážné  náměstí 12 
 
IZO: 600170331 
IČO: 60077590 
 
Adresa: Senovážné náměstí 12/239 
  370 01 České Budějovice 
 
Telefon: 386354769 
Fax:  386354265 
e-mail: jhoudkova@skolacrcb.cz 
internet. stránka:    www. skolacrcb.cz 
zřizovatel: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích 
právní forma: příspěvková organizace 
ředitel školy:  Mgr.Zdeňka Erhartová 
 
 
 
Škola uskutečňuje v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve 
znění pozdějších předpisů vzdělávání a výchovu k dosažení těchto stupňů 
vzdělání: 
- střední vzdělání s výučním listem 
- střední vzdělání s maturitní zkouškou 
- vyšší odborné vzdělání 
- na škole je akreditováno místní centrum celoživotního učení 
Teoretické a praktické vyučování zajišťují učitelé všeobecně vzdělávacích a 
odborných předmětů a učitelé praktického vyučování a odborného výcviku; 
vychovatelé na domově mládeže zajišťují vzdělávání, výchovu a zájmové 
činnosti v době mimo vyučování. Škola  poskytuje ubytování a školní stravování 
žákům a studentům v době jejich pobytu ve škole. Za  úplatu také zajišťuje 
stravování zaměstnanců školy a  dalších osob. 
Okruhy doplňkové činnosti: 
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně 

lektorské činnosti 
- hostinská činnost 
- praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu, osobního zboží. 
Škola je správcem majetku našeho zřizovatele  a její práva a povinnosti jsou 
vymezeny dodatky a přílohami zřizovací listiny. Z titulu správce majetku trvale 
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zlepšujeme materiální podmínky pro vzdělávání a výchovu a práci zaměstnanců 
školy. 
 
V hlavní budově na Senovážném náměstí jsme v prostorách původního bytu 
zrekonstruovali prostory  a přeměnili je na moderní učebnu odborného výcviku 
zaměřenou na obsluhu.Vybavení bude doplněno o kompletní sadu moderního   
inventáře pro baristy, který získala škola z projektu. 
V Zátkově budově pokračovalo vybavování tříd z projektu OPVK (kompletně 
zařízená jazyková učebna).V průběhu prázdnin proběhly opravy budov. Bylo 
opraveno těsnění kolem slunečních kolektorů směrem do ulice K. Weise a znovu 
vymalovány učebny pod nimi zničené protékající vodou. Z důvodu potřeby 
nových učeben jsme přikročili ke změně původně bytových prostor na nové 
učebny pro dělené hodiny. Vznikly tak 2  nové třídy, které může škola využívat 
k výuce. 
V odloučeném  pracovišti Sparta  došlo postupně k utlumování výuky, zařízení 
nutně potřebovalo rekonstrukci veškerých stavebních prvků, neprošlo žádnou 
modernizací (stavba je z roku 1965) a neodpovídá požadavkům moderní 
gastronomie ani hygienickým normám a předpisům. Vzhledem k tomu, že škola 
neuspěla s rekonstrukcí v rámci projektu a má dostatek kvalitních prostor 
v budově v ulici F. Šrámka 9  a sama nemá dostatek finančních prostředků na 
rekonstrukci, rozhodla se nabídnout tuto budovu k prodeji. Na konci školního 
roku byl inventář z části převeden na jinou organizaci kraje, z části převeden do 
budovy na Senovážném náměstí do nových prostor odborné  učebny a z malé 
části prodán. 
Na domově mládeže  jsem zrekonstruovali ústřední topení v budově A a opravili 
sprchové vaničky ve dvou koupelnách. 
 

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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b) Přehled oborů vzdělání  
 
Obory VOŠ: 
 
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 
 
Dobíhající obory ve 3. a 4. ročníku SOŠ 
 
65-52-H/001 Kuchař  

3 roky, střední vzdělání s výučním listem, abs. ZŠ, lineární, denní i 
dálkové 

   č.j. 20736/03-23 s platností od 1. září 2003  
 
65-53-H/001 Číšník-servírka  

3 roky, střední vzdělání s výučním listem, abs. ZŠ, lineární, denní i 
dálkové 

  č.j. 20735/03-23 s platností od 1. září 2003  
 
65-51-H/002 Kuchař – číšník pro pohostinství  

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

  č.j. 20737/03-23 s platností od 1. září 2003  
 
 
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 
 
Podle nových ŠVP bylo vyučováno v 1. a 2. ročnících  v těchto oborech: 
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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  
 
Ostatní obory: 
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 
 
 
V tomto školním roce jsme žádali o akreditaci na obor 65-43-N/01 Cestovní 
ruch – denní studium, protože původní akreditace má vypršet v roce 2013. 
Akreditace nám byla udělena, požádali jsme o prodloužení platnosti od 
1.9.2012, aby doběhl ještě stávající program. Nový program je již založen na 
kreditním systému a je tak lépe prostupnější s programy na vysoké škole. 
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Tento rok byla podepsána smlouva o spolupráci s Ekonomickou fakultou 
Jihočeské university, která umožňuje zjednodušené studium našich absolventů 
na EF JU, tyto podmínky jsou stanoveny ve Sdělení děkana č.6. 
 
Obdobnou smlouvu škola podepsala i s Vysokou školou evropských a 
regionálních studií v Českých Budějovicích včetně podmínek návaznosti studia. 
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c)  Přehled pracovníků školy 
 
K dílčím personálním změnám opět došlo v řadách pedagogických pracovníků i 
v technicko-hospodářském úseku školy, z důvodu úsporných opatření (oddělení 
přímých nákladů na pedagogické a nepedagogické pracovníky) se podařilo snížit 
počet nepedagogických pracovníků. Podařilo se nám obsadit uvolněná pracovní 
místa za pedagogické pracovníky, kteří odešli do starobního důchodu a pro nově 
otevřený obor 65-41-L/01 Gastronomie, školní vzdělávací program kuchař. 
 
Na škole působí celkem 60,22  učitelů (průměrný evidenční počet zaměstnanců 
přepočtený na plně zaměstnané) z toho  48,08 žen. 
 
Učitelé podle předmětů (přepočtené osoby) 
 
    
 

celkem 
z toho ženy bez kvalifikace 

Interní 58,82 47,58 8,0 
všeob. vzděl. 35,22 28,08 1,0 
odb. předm. 11,60 7,50 7,00 
prakt. vyuč. 12,00 12,00 0,00 
Externí 1,40 0,50 0,00 
všeob. vzděl. 1,20 0,50 0,00 
odb. předm. 0,20 0,00 0,00 
Střední škola 52,62 43,29 8,00 
VOŠ 7,60 4,79 1,00 
 
 
 
 
 
 

celkem 
z toho ženy bez kvalifikace 

 
vychovatelky 6,00 6,00 0,00 
 
ost. zaměstnanci 41,32 35,32 1,00 
 
C e l k e m  zam. 107,54 89,40 9,00 
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Údaje o přijímacím řízení 
 
 
Přijímací řízení do prvního ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole se stále 
řídí vyhláškou č. 10/2004 Sb. o vyšším odborném vzdělávání a zákonem           
č. 317/2008 Sb. - školský zákon, jak vyplývá z pozdějších změn. 
 
65-43-N/01 Cestovní ruch, tříleté denní vyšší odborné studium 
 
 přihlášeno v 1. kole  přijato potvrzeno 
ANJ             74  40   28 
NEJ             48  29   15 
 
 přihlášeno v 2.kole přijato potvrzeno 
ANJ  7   1   1 
NEJ  7   1   1 
 

1. září skutečně nastoupilo: 
ANJ  27 
NEJ  16  
  
Další kolo přijímacího řízení bylo vyhlášeno v průběhu srpna 2010. Vzdělávací 
program tohoto studia je akreditován do 31. ledna 2013. 
 
65-43-N/01 Cestovní ruch, tříleté dálkové vyšší odborné studium 
 
 přihlášeno v 1. kole přijato potvrzeno 
ANJ   18  18   17    
NEJ   13  13   12 
 
 Přihlášeno v 2. kole přijato potvrzeno     
ANJ   8  8   4 
NEJ   5  5   3 
 
1. září  skutečně nastoupilo:  23  
 
Platí obdobné ustanovení jako u denního studia, vzdělávací program je však 
akreditován  do roku 2015.  
Ve druhém kole přijímacího řízení byly všechny studijní skupiny doplněny do 
plánovaného početního stavu. 
Písemné přijímací zkoušky se opět nekonaly, u všech uchazečů je však nutné 
potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.  
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Zájem o obor v denním i dálkovém  studiu stále trvá, přestože se opět navýšila 
nabídka vysokých škol a zůstává povinnost poměrně vysoké úplaty (školné) za 
studium. 
 
   
 
Kritéria přijímacího řízení: 

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

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

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

4. při shodném bodovém hodnocení se přednostně přijímají uchazeči, kteří 
dosáhli lepších studijních výsledků v posledním klasifikačním období na 
střední škole a uchazeči se ZPS, avšak s ohledem na podmínky zdravotní 
způsobilosti pro zvolený obor 

Při nástupu do školy předkládají studenti platné  maturitní vysvědčení 
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
 
Výsledky absolutorií: 
 
 
CR3:  Celkem absolvovalo studentů: 28 
  Prospělo s vyznamenáním: 16 
  Prospělo:    12 
  Samé výborné:   5 
 
CR3C Celkem absolvovalo studentů: 7 
  Prospělo s vyznamenáním: 3 
  Prospělo:    4 
  Samé výborné:   2 
 
 
Studenti opět skládali zkoušky z odborných předmětů, z cizího jazyka a 
obhajovali svou absolventskou práci (část ve druhém cizím jazyce). Výborné 
výsledky jsou srovnatelné s loňskými absolutorii; studenti prokázali vysokou 
úroveň teoretických znalostí, využili praktické poznatky získané v cestovních 
kancelářích a agenturách, v ubytovacích a stravovacích službách a informačních 
střediscích včetně studentů dálkového studia. 
Předsedou zkušební komise byl Ing. Milan Hasman, PhD. z  Ekonomické 
fakulty Jihočeské university. Dle jeho slov měly zkoušky vysokou úroveň a 
výsledky zkoušek byly vynikající. 
Studenti VOŠ mohou pokračovat ve studiu na Ekonomické fakultě Jihočeské 
university, byly jim prominuty přijímací zkoušky 
Stejně našim studentům VOŠ vyšla vstříc i VŠERS v Č. Budějovicích. 

 
 
 

Témata  absolventských prací 2011 
 
Zhodnocení a rozvoj CR ve zvolené oblasti. 
Vývoj CR po roce 2005 
Formy cestovního pojištění v rámci EU. 
Nová Anglie – perspektivní cíl českého výjezdového cestovního ruchu. 
Nové možnosti cestovního ruchu na vybraných řeckých ostrovech. 
Využití kulturního dědictví Číny v cestovním ruchu. 
Anglie jak ji ještě neznáme. Nové náměty pro oživení cestovního ruchu. 
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Naučná stezka po židovských památkách od Hartmanic  po Terezín. 
Aktivní dovolená v Řecku. 
Zážitkový cestovní ruch v regionu Jižní Čechy. 
Cykloturistika na Českobudějovicku. 
Využití vesnické památkové rezervace Holašovice a oblasti Obcí Podkletí pro 
incomingový cestovní ruch regionu Jižní Čechy. 
Psychologické aspekty CR seniorů. 
Možnosti CR na Příbramsku. 
Východní pobřeží Španělska. 
Šumava a cykloturistika. 
CR v oblasti Dolní Berounky. 
Písecko, jak je neznáte. 
Analýza nabídky lyžařských zájezdů organizovaných českými cestovními 
kancelářemi. 
Analýza nabídky netradičních lázeňských služeb v České republice. 
Pojistné produkty určené pro cestovní ruch. 
Chata Květoňov – posouzení možností dalšího rozvoje. 
Analýza poptávky po bioproduktech v restauracích  a hotelových provozech. 
Analýza kulturního cestovního ruchu ve zvolené oblasti – České Budějovice. 
Analýza nabídky produktů cestovního ruchu na Českobudějovicku. 
Podpora a rozvoj cestovního ruchu ve zvolené oblasti. 
Analýza nabídky leteckých zájezdů českobudějovických cestovních kanceláří. 
Porcelánová stezka – německá část (nové prvky v cestovním ruchu EU). 
Porcelánová stezka – česká část (nové prvky v cestovním ruchu EU). 
Objevujeme Burgundsko. Oživení nabídek pro turistický ruch českých 
cestovních kanceláří. 
Lázeňství jižních Čech jako posilující prvek pro cestovní ruch ČR. 
Vývoj módy se zaměřením na CR. 
Poznávací zájezd ostrovem PHUKET – Thajsko. 
Poznávací zájezd hlavní město Praha. 
Lhenicko, jako destinace cestovního ruchu 
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f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
V souladu s platnou legislativou a doporučením Souboru pedagogicko-
organizačních informací na školní rok 2008/2009 bylo další vzdělávání 
zaměřeno do oblastí:  

- realizace školních vzdělávacích programů kuchař-číšník, kuchař, číšník-
servírka, hotelnictví a turismus, kuchař (65-41-L/01 Gastronomie) a ŠVP 
pro výchovu mimo vyučování žáků a studentů středních škol a VOŠ 

- příprava na nové pojetí maturitní zkoušky – školení na certifikované 
funkce maturitního komisaře, zadavatele a hodnotitele písemných a 
ústních zkoušek u českého jazyka a cizích jazyků. Do vzdělávání je 
průběžně přihlášeno , z nichž někteří již svou certifikaci dokončili. 

- poradenství ve školách 
- výchova ke zdraví 
- metody primární prevence 
- environmentální výchova 
- multikulturní výchova 
- periodická školení BOZP 
- jazykové vzdělávání – Brána jazyků 
- vzdělávání odborných učitelů 
- vzdělávání zástupců ředitele  
-  

V oblasti pedagogiky a psychologie se všichni učitelé zúčastnili školení na téma 
Rizikové chování dětí a mládeže. Výchovný poradce se zúčastnil školení na 
téma Kariérové poradenství. V oblasti jazykového vzdělávání absolvovali 
vybraní učitelé kurzy angličtiny a němčiny v programu Brána jazyků. 
 
V rámci odborného vzdělávání absolvovali učitelé například školení pod 
názvem Praktický průvodce v účetnictví a daních, Školení pro cestovní ruch 
v chráněných oblastech anebo vzdělávací program Cestovní ruch pro všechny. 
 
V důsledku realizace vzdělávacího programu projektu UNIV se zúčastnili 
vyučující školy předepsaných seminářů k tomuto projektu. 
 
 
Další učitelé se pravidelně účastní odborných konferencí a pracovních setkání 
k budoucí koncepci vyššího odborného vzdělávání v terciárním systému. 
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g) Údaje o aktivitách a prezentaci  školy na veřejnosti 
 
Na všech prezentačních akcích školy se studentii aktivně podílejí. Jsou to 
především významné náborové akce jako je výstava Vzdělání a řemeslo a oba 
dva dny otevřených dveří. V minulém školním roce proběhly 23.11.2010 v obou 
budovách školy  a 20.1.2011 v Zátkově budově. Při těchto akcích byly 
prezentovány všechny obory nabízené školou a možnosti celoživotního 
vzdělávání. 
 Na výstavě Vzdělání a řemeslo 2010 se prezentovala škola stánkem 
propojeným s partnerskou školou v Bad Lenfeldenu a za program a společnou 
prezentaci škola získala diplom za 1. místo v soutěži o nejlepší prezentaci 
zahraniční spolupráce. 
Škola se podílela už druhým rokem i na významné prezentační akci Jihočeský 
kompas – veletrhu turistických zážitků, možností a vizí ve dnech 9. –10. 10. 
2010. Na veletrhu měla škola svůj prezentační stánek a studenti VOŠ na pódiu 
představili své absolventské práce. Za zpracování tematických námětů pro 
rodinnou rekreaci byla škola udělena cena organizátorů. 
Škola měla prezentační stánek také na výstavě Gastrofest 2010, který proběhl 
v listopadu  a který navštívili  studenti školy. 
Škola se zapojila do environmentálního programu Recyklohraní, díky kterému 
se žáci dozvěděli zajímavosti o recyklaci odpadů a také se do třídění odpadu 
zapojili. Na základě toho škola obdržela Certifikát k Environmentálnímu 
vyúčtování na rok 2010.  
 
 
Mimořádně úspěšní byli studenti VOŠ v soutěži o nejlepší diplomovou, 
bakalářskou nebo absolventskou práci v oblasti cestovního ruchu, kterou 
organizuje Jihočeská hospodářská komora České Budějovice. První místo 
získala absolventka VOŠ CR Č. Budějovice  Jana  Hosnedlová za práci Naučná 
stezka po židovských památkách od Hartmanic po Terezín. Na této práci byla 
velmi zajímavá výzkumná část, která se opírala o autentické výpovědi účastníků 
pochodu smrti a o rozhovory s izraelskou spisovatelkou českého původu. 
Z těchto podkladů byla vytvořena mimořádně podnětná práce ve formě dvou 
produktů pro školy. Jeden produkt tvořil naučné putování pro žáky základních 
škol po stopách židovské kultury a druhý produkt na obdobné téma byl vytvořen 
pro žáky středních škol. 
 
Výše zmíněná práce bude zároveň prezentována na odborné konferenci 
k problematice cestovního ruchu dne 7. října 2011. 
 
V červnu 2011 bylo završeno jednání o stipendijním pobytu čtyř studentek 
Vyšší odborné školy na rakouské škole West-East-College Bad Leonfelden, 
které nastoupí na dobu dvou semestrů, tedy od září 2011 do května 2012.  
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Pro absolventy VOŠ CR v Českých Budějovicích existuje nadále možnost 
dalšího studia v rámci zkráceného bakalářského studijního programu na 
Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 
 
Spolupráce s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích se zakládá rovněž 
na kooperaci pedagogů – jedná se o externí výuku a o zpracování oponentních 
posudků absolventských prací, bakalářských a diplomových prací.  
 
Zároveň se účastní SŠ A VOŠ CR České Budějovice svými aktivitami v rámci 
studijního programu VOŠ cestovní ruch jako partneři ve třech projektech 
OPVK, jejichž žadateli jsou Jihočeská univerzita České Budějovice, Asociace 
vyšších odborných škol Praha a Svaz zaměstnavatelů Praha. 
 
 
Hodnocení průběhu odborných letních praxí 2010 
 
 
Odborná praxe prvních ročníků denního studia proběhla v rozsahu 15 
pracovních dnů ve dnech 20.5. až 9.6.2011 v cestovních zúčastnilo se jí celkem 
53 studentů a jejich práce byla zaměstnavateli hodnocena velmi dobře. 
 
Odborná praxe druhého ročníku denního studia proběhla v rozsahu 15 
pracovních ve dnech 4.10. až 22.10.2010 v ubytovacích zařízeních a další termín 
praxe rovněž v rozsahu 15 pracovních dnů  byl situován do období  20.5. až 
9.6.2011. V tomto druhém termínu byla pracoviště diferencována podle tématu 
absolventské práce. Celkem se zúčastnilo 39 studentů a všichni byli rovněž 
velmi pozitivně hodnoceni. 
 
Odborná praxe třetího ročníku se konala rovněž v délce 15 dnů ve dnech 4.10. 
až 22.10. 2010. I zde byla pracoviště volena dle zaměření zadaného tématu 
absolventské práce. Všech 29 studentů bylo hodnoceno jako osoby velmi 
schopné a v praxi velmi dobře použitelné. 
 
Studenti dálkového studia prvního ročníku absolvovali v každém období po 5 
dnech praxe v různých termínech podle toho, jak jim to umožňovalo jejich 
studijní a pracovní nasazení. V zimním období  se uskutečnily praxe 
v cestovních kancelářích a v letním období v ubytovacích zařízeních. Počet 
studujících v prvním ročníku čítal v zimním období 30 a v letním 13 osob. U 
všech studujících bylo rovněž uděleno velmi dobré hodnocení. 
 
Studenti dálkového studia druhého ročníku absolvovali praxi rovněž v rozsahu 5 
pracovních dnů za období, a to v zimním období v ubytovacích zařízeních a 
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v letním v závislosti na zadaném tématu absolventské práce. Počet studentů čítal 
v obou obdobích 13 osob. Jejich hodnocení bylo rovněž výborné. 
 
Studenti dálkového studia třetího ročníku absolvovali praxi v rozsahu 5 
pracovních dnů za obě období rovněž na pracovištích v závislosti na zadaném 
tématu absolventské práce. Počet studentů v zimním období byl 8 a v letním 
období pak 7 osob. Všichni studující byli za svou účast na praxi hodnoceni 
velmi kladně. 
 
Výběr některých zajímavých pracovišť. Cestovní kanceláře – Čedok, Fischer, 
Saturn, Walltour, Geoturist, VM-Tour, CK Máj, Kuoni (Švýcarsko) apod. 
Ubytovací zařízení – Hotel Malý pivovar, Hotel Štekl, Hotel Gold, Parkhotel, 
Hotel Superior, Zum Grünen Wald (Rakousko) apod. 
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h) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI aj. 
 
V průběhu celého školního roku 2010/20121 byla činnost školy prakticky 
průběžně kontrolována ve všech oblastech její činnosti včetně řízení školy. 
Přikládám také Zprávu o výsledcích finančních kontrol, ze které vyplývá, že se 
školou bylo dvakrát řešeno porušení rozpočtové kázně z důvodu nesprávného 
postupu při realizaci projektů OPVK. Odvody škola neplatila, protože toto bylo 
řešeno krácením Žádosti o platbu. 
 
i) 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. 
 
 
j) 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 Barista. 
 
Škola se podílela i na celoživotním vzdělávání kurzy: 
Moderní zdobení – 28 celkem  účastníků. Kurz zakončen certifikátem 
Průvodcovský kurz: 18 absolventů. Kurz zakončen osvědčením. 
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k) 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 hlocaust nelze zapomínat do výuky všeobecných 
předmětů. 
Zavedení projektu "Po zelené" do výuky v rámci průřezového tématu 
Environmentální výchova. 
Projekt byl ukončen, není zatím ukončena jeho administrace, již tento školní rok 
proběhly všechny akce nutné k udržitelnosti projektu.  
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UNIV 2 KRAJE 
Národní projekt. 
Doba trvání: od 1.1.2010 do 31.12. 2012 
V rámci rojenu bude škola moci poskytnout mimo počátečního vzdělávání i 
další vzdělávání a využít tak potenciál školy ke vzdělávání dospělých. Škola se 
promění v centrum celoživotního učení. 
Škola vytvoří tři odborně zaměřené vzdělávací programy. Budou vhodné pro 
širokou veřejnost, bez ohledu na předchozí vzdělávání – od 18 let. Absolventi 
tohoto programu získají tzv. dílčí kvalifikace. 
V kalendářním roce 2010 škola vytvoří vzdělávací program BARISTA. 
 Je určen pro širokou veřejnost, ale i odborníky v gastronomii, kteří mají zájem 
si prohloubit teoretické vědomosti o kávě z hlediska historie, pěstování, výroby 
atd. a chtějí se prakticky naučit správné přípravě a servisu kávy včetně 
používání vhodného inventáře. 
Vzdělávací program je vhodný též pro laiky, kteří se zajímají o kávu a znalosti o 
ní uplatní v soukromí a při společenských akcích. 
Získané kompetence jsou vhodné pro: 

- profesní růst 
- zajištění kvality z hlediska zdravé výživy 
- zajištění kvality úrovně servisu 
- snadnější zařazení na trhu práce 
- osobní uspokojení, získání nových poznatků 

 
 
Škola hrou – moderní trendy ve výuce školy. 
Projekt OPVK 
 
Doba trvání: 1.2.2010 – 30.6.2011 
Cílem projektu je zkvalitnit výuku žáků  ve výuce cizích jazyků a odborných 
předmětů. 
Projekt zahrnuje tyto aktivity: 

1. Vytváření podmínek pro implementaci ŠVP ve školách a školských 
zařízeních, podpora aktivit metodických týmů, podpora pracovníků škol a 
školských zařízení zapojených do inovace ŠVP. 

2. Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech. 
Projekt zahrnuje práce metodických týmů, přípravy metodických materiálů, 
semináře a školení a  využití nové jazykové učebny. 
Z důvodu pomalé administrace projektu byl projekt prodloužen o jeden rok. 
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Projekt: Se sousedy za lepším. 
Projekt příhraniční spolupráce. ERDF 
 
Doba trvání:22.10.2009 – 28.2.2011 
Projekt byl zaměřen na euroregionální partnerství škol cestovního ruchu v Č. 
Budějovicích a v Bad Leonfeldenu.  
Výstupem z projektu byla společná prezentace obou škol na veletrhu Vzdělání a 
řemeslo, dva euroregionální dny (2.3.2010 a 16.3.2010) a vzájemná týdenní 
výměna žáků v březnu a květnu 2010. 
Administrace projektu byla ukončena v říjnu 2010. 
 
 
 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. 
 
Škola získala i menší granty a projekty: 
 
Žádost o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Akčního plánu programu 
rozvoje kraje pro rok 2010. Grantový program zavádění nových technologií do 
středních a vyšších odborných škol. 200 000,-Kč. 
Cílem projektu je zkvalitnit přípravu budoucích pracovníků v gastronomii. 
Škola byla vybavena moderními technologiemi pro baristy: mlýnkem na kávu, 
kávovarem pro přípravu kávy, hrobníkem překapávané kávy, kvalitním 
kávovým porcelánem a sklem a dalšími pomůckami pro baristy.  
 
Grant MŠMT ČR : Realizace  aktivit v oblasti prevence rizikového chování 
v působnosti resortu MŠMT ČR, 73 000,-Kč. 
Cílem projektu je vytvořit příznivé klima ve třídě, nastavit vztahy žáků s třídním 
učitelem a stmelit nově vzniklý kolektiv. 
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l) 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, Hotel Gomel Č. 
Budějovice, Budvar Č. Budějovice. 
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m) 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.,3.,4. ročníků v 2. cyklu –– Žijeme v 
přátelském domově. 
 
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 
 
Tématicky  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,  Muzeum Jana 
Bechera  ,  TOP hotely - hotel Salve**** , hotel Smetana  Vyšehrad **** 
Karlovy Vary, Wellness Hotel Frymburk, sklářská huť  Milná. 
Poznávání okolí Rudolfova a Českých Budějovic, Jihočeské muzeum – 
tématické výstavy.   
EVVO – realizace projektu Po zelené – exkurze na ekofarmě Milná, exkurze a 
výukový program ZOO Hluboká nad Vltavou, expedice Český ráj,  přednáška 
RNDr.Jany Krejsové, radní  Jihočeského kraje pro oblast školství – Potraviny, 
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výživa a zdraví, vzdělávací program pro pedagogy – Udržitelný rozvoj a životní 
prostředí, Ekonomika a etika, Lidská práva a bezpečnost, celoškolní soutěž Po 
zelené s tematikou EVVO, zapojení do projektu Recyklohraní – viz certifikát, 
jarní gruntování ke dni Země,  odborný víkendový seminář pro žáky v NP 
Šumava Klostermannovou stezkou / IC  NP Šumava Rokyta a Kvilda /, seminář 
pro pedagogy –  Zakládání a údržba přírodních zahrad / s CEGV Cassiopeia/ ,  
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 Wifi připojení k internetu ve všech objektech 
DM, provedena výměna topných těles a rekonstrukce koupelen se stavebními 
závadami  
v pavilonu A. 
V průběhu celého školního roku průměrný  110 počet ubytovaných žáků, 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. 
Na základě evaluace MPP v DM zpracován nový projekt – Adaptační 
soustředění pro žáky 1 .ročníků – realizace od školního roku 2011/12.  
Průměrný prospěch ubytovaných žáků 2,21. 
 
Estetická a společenská výchova : maturitní plesy, Mezinárodní vánoční 
workshop,Barevný den - Workshop v KC Bazilika, 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 20 let spolupráce 
mezi SŠ a VOŠ cestovního ruchu Č.Budějovice a Tourismusschulen Bad 
Leonfelden v Rakousku a Českých Budějovicích – výstava Vzdělání a řemeslo, 
soutěžní expozice včetně přípravy hudebního programu.  Žákovská knihovna 
domova mládeže – cca 200 výpůjček, Večery v knihovně – předčítání z děl 
české a světové beletrie při čaji., jkomentované promítání filmů na DVD , 
doplňování fondu četby pro maturitní zkoušku. 
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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. 
Školní časopis Piškot -  2 vydání, 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, anketa mezi žáky DM ke kvalitě stravování – pozitivní výsledky. 
 Sport a zdravý životní styl -  míčové hry v tělocvičně školy pro všechny žáky 
vždy v úterý ve večerních hodinách, floorbal,  stolní tenis, kalanetika, posilovna, 
celoškolní turnaje, turnaje mezi školami a domovy mládeže, bowling, pěší 
turistika, víkendové akce. Mezinárodní sportovní den – s partnerskou rakouskou 
školou.Nově velmi populární zumba na klubovně domova mládeže. Nově 
spolupráce s nízkoprahovým zařízením Městské charity na Rudolfově RUDA – 
využití nabídky aktivit pro volný čas, kontakt se životem města Rudolfov.    
 
Témata metodického sdružení vychovatelů  
 
-  Využití fondů knihovny v domově mládeže – didaktické, metodické    
             pomůcky pro inovaci a realizaci  ŠVP 
- Zdravý životní styl adolescentů 
- Konference domovů mládeže v Hradci Králové 
- Volnočasové poradenství, monitoring ve VS 
- Charakteristika žáka z hlediska kompetencí k využívání volného času, 
zapojení v domově mládeže 
- Prevence rizikového chování, nové metodické doporučení MŠMT ČR 
- Tvorba vnitřního řádu domova mládeže v souladu s legislativou 
- Struktura a obsah jednotlivých bloků seznamovacího adaptačního 
soustředění pro žáky 1. ročníků DM 
  
Domov mládeže od 20.6.2007 členem Asociace domovů mládeže a internátů 
České republiky, člen CZESHA, na Valné hromadě asociace zástupce SŠ a VOŠ 
cest.ruchu opětovně zvolen do  celorepublikové rady ADMIN ČR, aktivní účast 
v připomínkových řízeních a na jednání na MŠMT ČR / Mgr.Trunda / -  přijata 
novela vyhlášky č. 108/2005,  ve spolupráci s NIDV a KÚ  zpracován návrh na 
podání žádosti o finanční podporu projektu  OPVK  -Vzdělávání vychovatelů 
DM V Jihočeském kraji , spolupráce se zřizovatelem – schůzka vedoucích 
pracovníků DM k nové legislativě a aktuálním problémům DM. 
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 DVPP – BESIP, EVVO, Prevence rizikového chování, Kázeňské přestupky 
žáků a jejich řešení, 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 – 2. rok. 
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 
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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 n) Zpráva o hospodaření školy v roce  2010 
 
 
 

 
 
 

1. VLASTNÍ ROZBOR HOSPODAŘENÍ 
 
 

Výnosy školy v roce 2010 
 

Celkové  výnosy v Kč 66 165 664,48  
   

z toho dotace celkem 52 989 455,32  
 - dotace na přímé náklady 38 519 000,--  
 - granty  2 234 257,38  
 - provozní dotace 11 277 000,--  
 - ostatní dotace 959 198,--  
   

z toho vlastní výnosy celkem 13 176 209,16  
 - hlavní činnost 12 014 485,72  
 - hospodářská činnost 1 161 723,44  
   
Hospodářský výsledek v Kč 113 793,77  
   

z toho: - hlavní činnost 0  
            - hospodářská činnost 113 793,77  
 
 
Hlavní činnost:  Kč 65 003 941,04 
 

- 602 Tržby z prodeje služeb:    Kč 7 836 293,04 
Jedná se o výnosy školy za stravování ve školní jídelně Kč 5 558 295,14 (Kč 
4 827 142,- žáci a Kč 731 153,14 zaměstnanci), školné VOŠ Kč 625 600,-, poplatky za 
ubytování žáků v domově mládeže Kč 821 204,-, za využití sportovního zařízení Kč 
44 600,-, za zpracování mezd jiné organizaci Kč 2 499,90, za ostatní služby hrazené 
žáky (exkurze, LVVZ apod.) Kč 475 199,-, prodej služeb žáků v rámci odborné výuky 
a praxe Kč 85 235,- a za zpracování modulů výukového materiálu cestovního ruchu a 
hotelnictví do školních vzdělávacích programů Kč 223 660,-.  
Nárůst o proti plánu je Kč 786 293,04. Je dán tím, že do plánu nebylo započítáno 
zpracování modulů výukového materiálu cestovního ruchu a hotelnictví do školních 
vzdělávacích programů (Kč 223 660,-), do výnosů byly zaúčtovány akce hrazené žáky 
školy (Kč 475 199,-, např. exkurze),  nedá se přesně odhadnout prodej služeb žáků 
v rámci výuky (počet akcí a cena), zvýšeným počtem strávníků ve školní jídelně a 
zvýšením ceny za stravenky, snížením odchodů ubytovaných žáků během školního 
roku z domova mládeže. 
 

- 603 Výnosy z pronájmu:    Kč 814 864,80 
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Výnosy z pronájmu činí Kč 757 191,95 a režie k pronájmu je Kč 57 672,85. Nárůst 
výnosů z pronájmu (Kč 64 864,80) vznikl  zvýšením zájmem o pronájem a zvýšením 
režijních nákladů. 
 

- 604 Výnosy z prodaného zboží:    Kč 43 998,24 
Jde o prodej stravovacích čipů. 
 

- 646 Výnosy z prodeje DHM:    Kč 3 064,85 
Jedná se o prodej vyřazených a nepotřebných věcí. 
- 648 Čerpání fondů:    Kč 783 607,21 
Z investičního fondu bylo použito Kč 600 000,- na opravu střešního pláště na budově 
Fr. Šrámka a Kč 183 607,21 bylo použito z rezervního fondu na krytí ztráty (Kč 
146 847,21) a ostatní čerpání. Čerpání fondů bylo sníženo z důvodu, že škola získala 
Kč 1 225 376,- jako mimosoudní vyrovnání od firmy Pozemní stavby České 
Budějovice. Tyto finanční prostředky byly použity na opravy, které byly plánovány 
financovat z IF a některé opravy nebyly realizovány. 
 

- 649 Ostatní výnosy z činnosti:    Kč 291 805,53 
Nejvyšší položku ostatních výnosů činí prodej pracovního oblečení žákům Kč 
173 547,-, 
dále prodej učebnic Kč 35 656,- a výnosy z projektu „Se sousedy za lepším“ Kč 
82 602,53. Nárůst výnosů o Kč Kč 46 806,- je dán počtem žáků, kteří si vyzvednou 
pracovní oblečení a výší čerpání projektu. 
 

- 662 Úroky:    Kč 36 981,21 
Na úrocích od banky získala škola Kč 36.981,21. Výše úroku je dána  výší objemu 
finančních prostředků na účtu.   
 

- 669 Ostatní finanční výnosy:    Kč 2 203 870,84 
Nejvyšší položky ostatních finančních výnosů tvoří vyrovnání s firmou Pozemní 
stavby České Budějovice Kč 1 225 376,- a nekryté odpisy školy Kč 919 567,40. 
K nárůstu plánu došlo získáním finančních prostředků od firmy Pozemní stavby České 
Budějovice. 
 

- 672 Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC:    Kč 52 989 455,32 
Z  toho  přímá  dotace je Kč 38 519 000,-, provozní dotace Kč 11 277 000,-, dotace na 
projekty a granty Kč 2 234 257,38 a ostatní dotace 959 198,- (další mzdové prostředky 
Kč 840 000,-, maturity Kč 15 198,-). 
 
 

Hospodářská činnost:   Kč 1 161 723,44 
 
- Tržby z prodeje služeb:    Kč 1 160 548,89 
Nejvyšší položkou jsou výnosy z prodeje ve školní kantýně Kč 425 717,-,  za 
stravování ve školní jídelně Kč 310 819,24, za vzdělávací činnost Kč 269 579,35 a za 
praní prádla Kč 88 430,75. 
 

- Ostatní finanční výnosy:    Kč 1 174,55 
Jde o storno poplatky a zaokrouhlování u daňových dokladů u DPH. 
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Náklady školy v roce 2010 
 
 
Hlavní činnost:   Kč 65 003 941,04 
 
- Spotřeba materiálu:    Kč 7 275 678,07 
Tato částka zahrnuje nákup potravin do školní jídelny (Kč 5 167 609,09), drobný  
dlouhodobý hmotný  majetek (Kč 748 655,61), čistící prostředky (Kč 372 145,75), 
materiál na opravy (Kč 239 416,81), materiál na laboratorní cvičení žáků (Kč 
198 715,62), učební pomůcky, kancelářské prostředky, pohonné hmoty, knihy do 
knihoven, publikace, věci do spotřeby.  
 

- Spotřeba energie:    Kč 3 960 846,89 
Jedná se o úhradu spotřeby elektrické energie, plynu, vody a tepla za jednotlivé 
budovy školy. Příčinou zvyšování nákladů je stálý nárůst cen za energie. Náklady na 
nákup energií by v roce 2010 byly ještě vyšší,  kdyby škola neuplatňovala odpočet 
DPH.  
 

- Oprava a údržba:    Kč  2 666 060,10 
Na opravy a údržbu bylo využito nájemné ve výši Kč 623 524,-, IF ve výši Kč 
600 000,- a za  Kč 1 442 536,10  byla provedena oprava a údržba z vlastních zdrojů a 
provozních prostředků. 
 

- Cestovné:    Kč 115 694,- 
Cestovné bylo vyplaceno zaměstnancům na pracovní cesty (odborné zahraniční 
exkurze, tuzemské exkurze, semináře apod.). Z toho Kč 6 112,- bylo hrazeno z 
programů. 
 

- Náklady na reprezentaci:    Kč 3 984,- 
Jedná se o drobné předměty a občerstvení při prezentačních akcích školy. 
 

-  Ostatní služby:    Kč 4 098 813,65  
V této částce jsou zahrnuty náklady na odborný výcvik žáků na základě uzavřených 
smluv (Kč 1 339 743,30), dále poplatky za internet a telekomunikace (Kč 475 973,04), 
revize a následné opravy s ní spojené (Kč 233 986,70), nájemné (Kč 47 150,-),  čištění 
kanalizace, komínů apod. (Kč 125 846,44), svoz odpadu (Kč 88 809,60), služby 
poradenské a právní (Kč 60 250,01), technická pomoc při správě majetku (Kč 
106 369,-),  školení, vzdělávání zaměstnanců,  apod. Kč 340 366,25 bylo hrazeno 
z programů. 
 

- Mzdové náklady:    Kč 29 983 701,- 
Škola čerpala ze státního rozpočtu Kč 27 984 000,- (MP Kč 27 467 000,- a  OON  Kč 
517 000,-), z dotace na podporu řešení specifických problémů regionálního školství Kč 
618 000,-, z programů a z ostatních zdrojů Kč 1 381 701,-. Mzdové prostředky škola 
čerpala rovnoměrně a nedošlo k překročení závazných ukazatelů mzdových prostředků 
ani počtu pracovníků.  
 

- Zákonné  sociální pojištění:    Kč 9 939 122,46 
Jedná se o sociální pojištění Kč 7 304 764,64, zdravotní pojištění Kč 2 634 357,79.  
 

- Jiné sociální pojištění:    Kč 123 008,02  
Náklady na úhradu zákonného pojištění. 
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- Zákonné sociální náklady:    Kč 679 094,03 
Částka zahrnuje příděl 2% do FKSP (Kč 564 103,92), pořízení pracovních oděvů 
zaměstnanců (Kč 60 564,71), režijní náklady na stravování zaměstnanců (Kč 
39 893,20), náklady na ochranné pracovní pomůcky. 
 

- Jiné sociální náklady:     Kč 421 584,81 
Jedná se zajištění pracovního oblečení žáků (Kč 387 562,81) a náhrady za prvních 14 
dnů PN do limitu (34 022,-). 
 

- Jiné daně a poplatky:    Kč 1 200,- 
Náklady na dálniční známky. 
 

- Manka a škody:    Kč 5 200,- 
Jedná se o spoluúčast s pojišťovnou na škodách vzniklých krádežemi a o škody, které 
byly škole uhrazeny. 
 

- Ostatní náklady z činnosti:    Kč 1 401 773,46  
Jedná se o krácený nárok DPH (Kč 1 319 069,19), technické zhodnocení DDHM, 
DHM a DDNM (Kč 27 853,-), vyplácení bolestného (Kč 11 310,-), členské příspěvky 
(Kč 21 831,27), účastnické poplatky (Kč 7 350,-)  apod.     
 

- Odpisy dlouhodobého majetku:    Kč 4 299 567,40 
Z toho Kč 3 380 000,- byla účelová dotace od zřizovatele, odpisový plán byl dodržen. 
 

- Ostatní finanční náklady:    Kč 28 612,42 
Jedná se o bankovní poplatky (Kč 27 766,26) a zaokrouhlování u daňových dokladů, 
kde škola nároku je DPH. 
 
- ONIV Kč 610 052,85 
Tyto finanční prostředky byly využity převážně na vybavení učeben výpočetní 
technikou, dále na nákup knih a publikací do knihoven,  cestovné, semináře a školení. 
 
 

Hospodářská činnost:   Kč 1 047 929,67 
 

- Spotřeba materiálu:    Kč 509 744,66 
Tato částka zahrnuje nákup potravin do kantýny školy a školní jídelny (Kč 
463 648,67), věci do spotřeby apod. 
  

- Spotřeba energie:    Kč 87 017,27 
Jedná se o úhradu spotřeby elektrické energie, plynu, vody a tepla za jednotlivé 
hospodářské činnosti školy.  
 

- Cestovné:    Kč 19 349,- 
Cestovné vyplacené zaměstnancům na pracovní cesty. 
 

- Ostatní služby:    Kč 15 200,- 
Náklady na služby spojené s hospodářskou činností. 
 

- Mzdové náklady:    Kč 333 743,- 
Náklady na mzdy zaměstnancům, kteří se  podílejí na hospodářské činnosti. 
 

- Zákonné sociální pojištění:    Kč 61 034,54 
Jedná se o sociální a zdravotní pojištění. 
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- Zákonné sociální náklady:    Kč 8 254,26 
 

- Daň silniční:    Kč 1 248,- 
 

- Ostatní náklady z činnosti:    Kč 10 729,83 
 
 
Hospodářský výsledek činil  Kč 113 793,77 
 

Hospodářský výsledek je z hospodářské činnosti. V roce 2010 škola nepřekročila 
závazné ukazatele. Finanční prostředky byly čerpány v souladu s metodickými pokyny 
zřizovatele. Škola navrhuje přidělit zůstatek hospodářského výsledku do fondu odměn 
v částce Kč 34 000,-  a do rezervního fondu v částce Kč 79 793,77. 
 

2. PENĚŽNÍ FONDY A JEJICH KRYTÍ 
         

Fond 
 

Stav  31.12.2010 
v Kč 

Krytí fondu 
v Kč  

Rozdíl v Kč 

Fond odměn 130 694,86  -130 694,86 
Fond kulturních a sociálních 
potřeb 

442 583,96 
 

398 336,60 
 

- 44 247,36 

Rezervní fond 424 233,91  - 424 233,91 

Investiční fond 3 682 505,28 957 366,05 - 2 725 139,23 

Celkem 4 680 018,01 1 355 702,65 -3 324 315,36 
 
Rozdíl  finančního krytí fondů (FO, FKSP, RF a IF) Kč 3 324 315,36 vznikl vázáním 
finančních prostředků na zásoby ve skladech (potraviny ŠJ, pracovní oblečení - žáků, 
čistící prostředky apod.), poskytnuté zálohy na energie a pohledávky, dále vznikl 
nevyúčtováním projektů OP VK (Kč 965 154,17). 
Pohledávky, které vznikly při běžném obchodním styku koncem roku 2010 byly  již 
začátkem ledna 2011 vyúčtovány. 
 
V září 2006 vznikla pohledávka v částce Kč 345 713,- vůči firmě Stavcentrum s.r.o. 
České Budějovice. Jedná se o reklamační opravu sprchových koutů v domově 
mládeže. Pohledávka byla předána k soudnímu řízení. V současné době byl vydán 
Okresním soudem v České Budějovicích exekuční výměr, který nabyl právní moci. 
Z pohledávky  byla exekutorem vyplacena škole do konce roku 2010 částka Kč  155 
000,-. V roce 2008 vznikla škole nová pohledávka vůči firmě Stavcentrum s.r.o. České 
Budějovice. Jedná se o reklamační opravu sprchových koutů v pavilonu B v domově 
mládeže ve výši 359 008,80. Po písemných urgencích byla tato pohledávka právním 
zástupcem školy předána k soudnímu řízení k Okresnímu soudu v Českých 
Budějovicích. 
 
- Zúčtování  fondů:    Kč 788 085,54 
Z investičního fondu byla převedena do výnosů školy částka Kč 600 000,- na opravu 
střešního pláště na budově Fr. Šrámka. Z rezervního fondu byla převedena do výnosů 
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školy částka Kč 36 760,- (na provoz - služby) a Kč 146 847,21 bylo použito 
z rezervního fondu na krytí ztráty. 
 
- Čerpání IF:    Kč 1 944 803,40 
Z investičního fondu byly použity finanční prostředky ve výši Kč 1 944 803,40, z toho 
Kč 251 943,- na „Opravu části podkroví – společné prostory a zadní přístupové 
schodiště“ v budově Senovážné náměstí, Kč 61 930,- na osvětlení areálu DM Adamov, 
Kč 81 067,- na bezpečností systém v budově Fr. Šrámka, Kč 30 296,- na přípravu 
projektu „Centrum zkvalitnění vzdělávání a modernizace pracoviště Sparta“ 
(spoluúčast dle smlouvy), Kč 600 000,- na opravu střešního pláště na budově Fr. 
Šrámka (solární kolektory) a Kč 919 567,40 na ostatní výnosy – užití IF (§ 66, odst. 8, 
vyhl. č. 410/2009 Sb.). Veškerá tato činnost probíhá za účelem zlepšení EA, 
hygienickými a pracovních podmínek, bezpečnosti žáků a zaměstnanců a zkvalitnění 
podmínek pro výuku. 
 
Čerpání IF bylo následovně: 
 

Název akce v Kč 
Opravu části podkroví – společné prostory a zadní přístupové schodiště 251 943,-- 
Osvětlení areálu DM Adamov 61 930,-- 
Bezpečností systém v budově Fr. Šrámka 81 067,-- 
Spoluúčast na projektu - Sparta 30 296,-- 
Oprava střešního pláště na budově Fr. Šrámka 600 000,-- 
Ostatní výnosy – užití IF (§ 66, odst. 8, vyhl. č. 410/2009 Sb.) 919 567,40 
  

 1 944 803,40 
 
- FKSP 
Rozdíl Kč  44 247,36 mezi finančním krytí a účetním stavem fondu k 31. 12. 
2010 vzniká na základě pohledávek vůči zaměstnancům. Škola poskytuje 
svým zaměstnancům bezúročné návratné půjčky. 

 
 

4. Doplňková činnost 
 
Škola provozuje hospodářskou činnost v oblasti poskytování hostinských služeb, vč. 
ubytování, vzdělávání a lektorské činnosti a praní prádla. Celkové výnosy byly Kč 
1 161 723,44 a celkové náklady Kč 1 047 929,67. Zisk činil Kč 113 793,77. Škola má 
živnostenské listy na Hostinskou činnost, Pořádání odborných kurzů, školení a jiných 
vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti a Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, 
bytového textilu a osobního zboží. Hospodářská činnost školy nebyla ztrátová a 
získané prostředky byly použity na krytí nákladů a v rámci hlavní činnosti školy. 
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5. Péče o spravovaný majetek 
 
Skutečný stav veškerého majetku školy na základě inventarizace činil k 31. 12. 2010 
Kč  227 394 663,09. Z toho veškerý hmotný a nehmotný majetek  ve výši 
226 847 850,43 a ostatní majetek (materiál na skladě, UP, ceniny, knihovny)  ve výši 
546 812,66. 
Inventarizace majetku je prováděna každý rok. DHM a DNHM je veden v hlavním 
počítači a v inventárních knihách podle úseků. Ostatní majetek je veden v počítačích 
jednotlivých úseků a na inventárních kartách nebo v inventárních knihách. 
Inventarizace je prováděna na základě příkazu ředitele školy,  směrnice školy pro 
inventarizaci majetku a metodických pokynů zřizovatele. Dílčí inventarizační 
komise při ukončení činnosti předloží návrhy na vyřazení poškozeného a 
nepotřebného majetku hlavní inventarizační komisi. Použitelný majetek, ale 
nevyužitelný pro potřeby školy, je nabídnut jiným školám. V případě nezájmu je 
drobný hmotný majetek nabídnut k prodeji zaměstnancům školy. V případě 
nezájmu je poškozený inventář likvidován a nebo předáván k likvidaci odborným 
firmám. Dlouhodobý hmotný majetek je vyřazován pouze na základě odborného 
posouzení. Zjištěné finanční stavy majetku jsou odsouhlaseny s účetním stavem. 
Je provedena kontrola označení majetku.   Inventarizace majetku, účtů a cenin se 
provádí každý rok. Veškerý inventář je označen, zahrnut do místních seznamů a 
zkontrolován na stavy v účetnictví. Evidence majetku je vedena v počítačích. 
Zásoby ve skladech jsou vedeny v počítačích, nebo na skladových kartách. V 
inventarizaci majetku nebyly shledány žádné rozdíly.   
 
Skutečný stav veškerého majetku školy činil k 31.12.2010 Kč 227 394 663,09, 
z toho  
 
Dlouhodobý hmotný majetek 
 
- nemovité věci  
 

 Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena 
Budovy, stavby 170 141 583,24 34 313 601,60 135 827 981,64 
Pozemky a trvalé porosty 8 498 208,-- 0,-- 8 498 208,-- 
 
- movité věci   
 

 Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena 
Nedokončený DHM 1 658 704,59 0,-- 1 658 704,59 
Zařízení nad Kč 40 000,- 16 489 169,65 11 301 880,60 5 187 289,05 
DDHM 25 373 352,47 25 373 352,47 0,-- 
ODHM 2 976 710,40 2 976 710,40 0,-- 
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Dlouhodobý nehmotný  majetek   
 

 Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena 
Programy nad Kč 60 000,- 694 700,-- 694 700,-- 0,-- 
DDNM 336 160,-- 336 160,-- 0,-- 
ODNM 679 262,08 679 262,08 0,-- 
 
Ostatní majetek 
 

 Kč 
Sklady 265 859,66 
Ceniny 5 749,-- 
Učební pomůcky 169 786,85 
Knihovny 105 417,15 

 

 
- Sklady: jedná se převážně o krátkodobé zásoby. Škola má tyto sklady: 1/ sklad 
potravin Kč 102 776,74 (školní jídelna, kantýna), 2/ sklad pracovního oblečení žáků 
Kč 79 002,88 (nákup dvojího pracovního oblečení pro žáky kombinovaného oboru 
kuchař – číšník, kdy  si žáci vyzvedávají jedno oblečení v září, druhé v lednu), 3/  
sklad stavebního materiálu Kč 27 048,10), 4/ sklad čistících prostředků a hygienického 
materiálu Kč 42 288,40 a 5/ sklad čipů Kč 4 320,-. 
 

- Ceniny: jedná se o známky a kupony na stravování zaměstnanců o prázdninách. 
 

 
3. STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 

 
- KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY (Č.Ú. 31) 

Pohledávky školy činily k 31.12.2010 celkem Kč 1 972 187,40, z toho Kč 
561 719,80 jsou pohledávky za odběrateli, Kč 544 105,61 poskytnuté 
zálohy na projekty OP VK, Kč 785 261,99 zálohy na energii a pohledávky 
Kč 81 100,- (LVVZ). Běžné pohledávky jsou vedeny v knize faktur. Škola 
měla k  31.12.2010 pohledávky po době splatnosti do 30 dnů ve výši Kč 
11 998,-, do  90 dnů Kč 2 180,-. 
 

V září 2006 vznikla škole pohledávka ve výši Kč 345 713,- vůči firmě Stavcentrum 
s.r.o. České Budějovice. Jedná se o reklamační opravu sprchových koutů v domově 
mládeže Adamov. Pohledávka byla předána k soudnímu řízení. Okresním soudem 
v České Budějovicích byl vydán exekuční výměr, který nabyl právní moci. Do konce 
roku 2010 byla exekutorem škole splacena částka Kč 155 000,- a tím se pohledávky 
snížila na Kč 190 713,-.  
 

V roce 2008 vznikla škole nová pohledávka vůči firmě Stavcentrum s.r.o. České 
Budějovice. Jedná se o reklamační opravu sprchových koutů v pavilonu „B“ v domově 
mládeže ve výši 359 008,80. Po písemných urgencích byla tato pohledávka právním 
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zástupcem školy předána k soudnímu řízení k Okresnímu soudu v Českých 
Budějovicích, ten vydal v říjnu 2010 exekuční příkaz.   
 

Jiné dlouhodobé pohledávky škola nemá. 
 

- KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY (Č. Ú. 32) 
Závazky školy činily k 31.12.2010 Kč 1 706 706,57, z toho Kč 314 737,96 
dodavatelé, přijaté zálohy od žáků za poskytované služby Kč 725 363,-, 
přijatá záloha na nájemné na období 1-3/2011 od firmy Klenoty Aurum Kč 
122 500,- a přijaté zálohy projektů OP VK z BÚ školy Kč 544 105,61. Tyto 
závazky budou vyrovnány vyúčtováním. Závazky po lhůtě splatnosti 
škola nemá. 
 

- Zúčtování se zaměstnanci a institucemi (č. ú. 33) 
Závazky činily k 31.12.2010 Kč 3 392 916,-, z toho na platy Kč 243 212,-, 
ostatní závazky vůči zaměstnancům Kč 1 982 782,-, pohledávky za 
zaměstnanci Kč 40 008,- (půjčky z FKSP) a zúčtování s institucemi 1 206 
903,- (zdravotní a sociální pojištění). 
 

- Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování (č.ú. 34) 
Závazky činily k 31.12.2010 Kč 249 393,-, z toho ostatní přímé daně Kč 
279 277,- (daň z příjmu zaměstnanců), DPH Kč – 27 580,- (vyúčtování 
DPH za 10-12/2010), ostatní daně a poplatky Kč – 2 304,- (vyúčtování 
silniční daně za rok 2010). 
 

- Jiné krátkodobé pohledávky a závazky (č.ú. 37) 
Zůstatek na účtu k 31.12.2010 byl Kč 77 369,49. Přijaté zálohy na dotace 
(maturity) činily Kč 4 692,-, jiné pohledávky Kč 44 459,28 (FÚ DPH, 
pohledávky za žáky), jiné závazky Kč 117 136,77 (zálohy na stravování 
zaměstnanců, odměny žákům za produktivní práci, zákonné pojištění). 
 

- Přechodné účty aktiv a pasiv (č.ú. 38) 
Náklady příštích období činily k 31.12.2010 Kč 41 830,07 (předplatné 
novin), výnosy příštích období Kč 102 000,- (školné VOŠ za 1/2011), 
dohadné účty aktivní Kč 965 154,17 (projekty OP VK) a dohadné účty 
pasivní Kč 1 068 333,98 (vyúčtování energií za rok 2010). 

 
 

4. ZÁVĚR 
 
Na hospodaření školy se projevuje nejen neustálý růst cen energií, jak v přímém 
nákupu energií, tak i v nákupu materiálu a služeb, ale i zvyšující se DPH. Přitom 
provozní dotace školy od zřizovatele se dokonce snižuje. 
Škola se snaží postupně plnit hygienické požadavky a snižovat energetickou náročnost 
provozu (např. oprava nevyhovujícího osvětlení ve třídách a úsporná světla, provádět 
údržbu a opravu hmotného majetku, provádět postupnou výměnu školního nábytku a 
nábytku na domově mládeže, pečovat o pracovní a životní prostředí, nákup 
energeticky nenáročných spotřebičů, úsporné osvětlení apod.), ale veškerá opatření 
nejsou schopná konkurovat nárůstu cen za energie a služby.  
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Prováděním oprav,  údržby inventáře a majetku školy je prodlužována jeho doba 
použitelnosti a upotřebitelnosti.  Drobné opravy a údržba je převážně zajišťována 
z vlastních zdrojů. Škola zpracovává plány opravy a údržby, ale jejich rozsah a plnění 
je závislý na finančních prostředcích školy. Škola se snaží získat finanční prostředky 
zapojením do různých projektů a grantů.  

Škola má ve své správě také budovu,  která je kulturní památkou zařazenou do 
ochranné zóny města. Zřizovatel by měl přihlížet k této skutečnosti, neboť 
údržba a péče o kulturní památky je daleko náročnější než údržba jiných 
objektů. Je i finančně náročnější na různá zpracování odborných posudků, 
použití materiálů, technologií, pracovních postupů, výrobků ale i energeticky 
náročnější.  
Vedení školy pravidelně vyhodnocuje a sleduje čerpání rozpočtu školy včetně 
dodržování přijatých opatření. 
 
Škola je  plátce DPH.  
 

 
Stav běžného účtu k 31. 12. 2010 činil Kč 7.669.786,92 (číslo účtu 937231/0710), 
stav účtu FKSP k 31. 12. 2010 činil  Kč 398.336,60 (č.ú. 107-937231/0710) a stav 
pokladen k 31. 12. 2010 byl Kč 0,-. 
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Přílohy 
 
Příloha č. 1 - Harmonogram akcí za školní rok 2010/11 
 
Září 2010 
1.9.  Slavnostní zahájení šk. roku pro 1.ročníky - Zátkova budova 
6.9.  Nástup dálkového studia CR3C 
7.9.  Zahájení výuky dálkového nástavbového studia 
10.9.  Písemné závěrečné zkoušky tříletých oborů 
13.9. - 17.9. Praktické závěrečné zkoušky tříletých oborů 
17.9. - 19.9. Adaptační kurz - Lipno nad Vltavou - HŠ H1B 
20.9. - 21.9. Maturity S2A a HŠ  Zátkova budova 
20.9. - 22.9.   Adaptační kurz - Lipno nad Vltavou H1A 
23.9.  Ústní závěrečné zkoušky tříletých oborů 
22.9. - 24.9. Adaptační kurz - Lipno nad Vltavou - 1. roč. K1M  
29.9. - 30.9.  Výstava Vzdělání a řemeslo 
 
Říjen 2010 
1.10. Výstava Vzdělání a řemeslo 
4.10. - 6.10.  Adaptační kurz - Černá v Pošumaví - 1. roč. SOU (KČ1A) 
5.10.  Exkurze EKO farma Milná 
7.10.  Exkurze EKO farma Milná 
6.10. - 8.10. Adaptační kurz - Černá v Pošumaví  - 1. roč. SOU (ČK1A) 
12.10.  Exkurze EKO farma Milná 
12.10.  Setkání  s rodiči žáků 1. ročníků - Zátkova budova 
  od 15.30 hod. H1A,B a KM1, od 16.30 SOU 
14.10.   Exkurze EKO farma Milná 
11.10. - 13.10. Adaptační kurz - Černá v Pošumaví - 1  roč. SOU (KČ1B) 
13.10. - 15.10. Adaptační kurz - Černá v Pošumaví - l. roč. SOU (ČK1B) 
27.10. - 29.10. Podzimní prázdniny 
 
Listopad 2010 
15.11.  Čtvrtletní klasifikační porada 
18.11.  Konzultační odpoledne 
25.11. Den otevřených dveří 
 
Prosinec 2010 
15.12.  Workshop školy - Bazilika 
23.12. 2010 
- 2.1.2011 Vánoční prázdniny 
 
Leden 2011 
4.1. - 10.1. Zápočtový týden VOŠ 
7.1.  Ples H4B 
11.1. - 31.1. Zkouškové období VOŠ 
17.1. - 21.1. Lyžařský kurz   Hochficht (všechny první ročníky HŠ a SOU) 
20.1.  Uzavření klasifikace za 1. pol. škol roku 2010/2011 
20.1.  DOD - Zátkova budova školy 
24.1.  Klasifikační porada za I. pololetí  škol. roku 2010/2011 
24.1. a 27.1. Kurz studené kuchyně 
31.1.  Konec 1. pol. škol. roku 2010/2011 - předání vysvědčení 
 
Únor 2011 
4.2. Pololetní prázdniny 
8.2. Opravná mat. zkouška (žák P. Kříž v budově na Senovážném n.) 
11.2. Společenský večer  "hotelové školy" 
21.2. - 15.3. Kurz moderní zdobení 
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Březen 2011 
1.3. Ples S2A - Metropol 
7.3. - 13.3. Jarní prázdniny 
11.3.  Ples H4A 
31.3.  Odevzdání absolventské práce 3. ročníků 
 
Duben 2011 
13.4.  Workshop + vyhlášení výsledků ankety Osobnost  roku 2011  
18.4.  Uzavření klasifikace H4 
19.4.  Klasifikační porada H4 
21.4. - 22.4. Velikonoční prázdniny 
22.4.  Přijímací řízení studijní a učební obory 
26.4.  Obhajoba maturitní práce profilové zkoušky třída H4A 
26.4.  Čtvrtletní klasifikační porada 
27.4.  Obhajoba maturitní práce profilové zkoušky třída H4B 
27.4.  Zkoušky průvodců CR - písemné 
28.4.  Třídní schůzky - Zátkova budova 
28.4. - 29.4. Zkoušky průvodců CR - praktické 
29.4.  Ukončení výuky 4. ročníků 
 
Květen 2011 
2.5.  Přijímací řízení nástavbové studium 
2.5. - 6.5. Studijní volno 4. ročníků 
2.5. - 6.5. Zápočtový týden CR3 
3.5. - 4.5. Zkoušky průvodců CR - ústní 
5.5. - 12.5. Zápočtový týden CR3C 
9.5. Klasifikační porada S2A, S3 
9.5. - 13.5. Profilová ústní maturitní zkouška 
9.5. - 27.5. Zkouškové období CR3 
12.5. Obhajoba praktických maturit S2A 
13.5. Poslední zvonění S2A 
13.5. - 2.6. Zkouškové období CR3C 
13.5. - 19.5. Zápočtový týden CR1A,B, CR2A,B 
16.5. - 20.5. Svatý týden S2A, S3 
20.5. - 9.6. Odborná praxe CR1A,B, CR2A,B 
23.5. - 27.5. Ústní maturity S2A, S3 
30.5.  Klasifikační porada  3. ročníků tříletých oborů 
30.5. - 31.5. Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní  
  zkoušky 
30.5. - 6.6. Písemná zkouška společné části maturitní zkoušky 
30.5. - 3.6. Přípravný týden CR3 
31.5. Konec teoretické výuky třetích  ročníků  tříletých oborů 
 
Červen 2011 
1.6. Písemné ZZ 3. ročníků tříletých oborů 
3.6. - 9.6. Zápočtový týden CR1C, CR2C 
3.6. - 9.6. Přípravný týden CR3C 
3.6. - 10.6. Praktické ZZ ČK3A, ČK3B 
6.6. - 9.6. Absolutoria CR3 
10.6.  Absolutoria CR3C 
10. 6. - 30.6. Zkouškové období CR1A,B, CR2A,B 
10.6. - 30.6. Zkouškové období CR1C, CR2C 
13.6.  Předání diplomů CR3, CR3C 
13.6. - 20.6. Praktické ZZ KČ3A 
13.6. - 21.6. Praktické ZZ KČ3B 
16.6.  Ústní ZZ ČK3A 
16.6.  Přijímací řízení VOŠ 
16.6. - 29.6. Odborná praxe maturitních oborů 1. - 3. ročníky 
17.6.  Ústní ZZ ČK3B 
20.6.  Klasifikační porada 1.-3. ročníků maturitních oborů 
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21.6.  Zkoušky průvodců - písemné 
22.6.  Předávání výučních listů - Zátkova budova ČK3A  od 8.30 hodin 
                 ČK3B od 9.15 hodin 
23.6.  Klasifikační porada 1. a 2. ročníků tříletých oborů + S1A, S1B, S2B 
23.6.  Předávání maturitních vysvědčení H4A, H4B 
23.6. - 24.6. Zkoušky průvodců - praktické 
24.6.  Předávání mat. vysvědčení S2A - Zátkova budova od 9.00 hodin 
27.6.  Ústní ZZ KČ3A 
27.6. - 28.6. Zkoušky průvodců - ústní 
28.6.  Ústní ZZ KČ3B 
30.6.  Předávání výučních listů - Zátkova budova KČ3A od 8.30 hodin 
                 KČ3B od 9.15 hodin 
30.6.  Předání výpisů z vysvědčení HT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


