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1. Charakteristika školy 

 

Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3 – název od 1. 1. 2006 

 

K datu 1. 9. 2008 došlo na základě rozhodnutí Zastupitelstva Plzeňského kraje 

ke sloučení naší školy se Středním odborným učilištěm potravinářským, Plzeň, 

Bendova 22. Nová organizace se jmenuje Hotelová škola, Plzeň, U Borského 

parku 3. Na adrese Bendova 22 je odloučené pracoviště školy, v jehož čele 

stojí vedoucí odloučeného pracoviště. 

 

Adresa školy: U Borského parku 3, 301 00 Plzeň 

Adresa odloučeného pracoviště: Bendova 22, Plzeň 

 

Právní forma – příspěvková organizace,  

Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň  

IČ: 00 518 557 

DIČ: CZ 00 518 557 

IZO škola: 110 100 204 

IZO Domov mládeže: 110 100 271 

IZO Školní jídelna: 110 100 263  

 
Kontakty 

budova U Borského parku 3: 

- telefon: 377372016, 377371243, 377371256, 377371250 

- Fax: 377371253 

      budova odloučeného pracoviště Bendova 22: 

 - telefon: 377 322 020, 377 324 680 

 

E-mail: m.siroky@hsplzen.cz  

www stránky: www.hsplzen.cz  

 

Ředitel školy: Mgr. Miroslav Široký 
Statutární zástupce ŘŠ: Ing. Jana Radová 

Zástupce ředitele pro teoretické vyučování: Mgr. Jiří Holeček 

Vedoucí učitelka odborného výcviku: Marcela Slámová  

Vedoucí odloučeného pracoviště, zástupce ředitele: Mgr. Renata Machová 

Zástupce ředitele pro domov mládeže a VMV: Antonín Vartlík 

Zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz: Ivana Matějková 

 
Datum posledního zařazení do sítě škol: 23. 3. 2012 

 

 

  

mailto:m.siroky@hsplzen.cz
http://www.hsplzen.cz/


        

 
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 

 

 - 4 - 
 

1.1 Přehled oborů vzdělání  
 

Obory vzdělání s maturitní zkouškou č. j. 

RVP 65-42-M/01 Hotelnictví 

ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch (1. – 4. roč.) 
č.j. HŠ/1/09 (platnost od 1. 9. 2009) 

RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

ŠVP Ekonomika a podnikání v potravinářství 

(1. – 4. roč.) 

č.j. HŠ/2/09 (platnost od 1. 9. 2009) 

RVP 65-41-L/51 Gastronomie (1. – 2. roč.) 

ŠVP Gastronomie 
č.j. HŠ/38/12 (platnost od 1. 9.2012) 

Obory vzdělání s výučním listem č. j. 

RVP 65-51-H/01 Kuchař – číšník 

ŠVP Kuchař (1. – 3. roč.) 
č.j. HŠ/4/09 (platnost od 1. 9. 2009) 

RVP 65-51-H/01 Kuchař – číšník 

ŠVP Číšník, servírka (1. – 3. roč.) 
č.j. HŠ/5/09 (platnost od 1. 9. 2009) 

RVP 29-53-H/01 Pekař 

ŠVP Pekař (1. – 3. roč.) 
č.j. HŠ/6/09 (platnost od 1. 9. 2009) 

RVP 29-54-H/01 Cukrář 

ŠVP Cukrář (1. – 3. roč.) 
č.j. HŠ/3/09 (platnost od 1. 9. 2009) 

RVP 29-56-H/01 Řezník – uzenář 

ŠVP Řezník – uzenář (1. – 3. roč.) 
č.j. HŠ/7/09 (platnost od 1. 9. 2009) 

 

1.2 Přehled všech platných oborů vzdělání dle rejstříku škol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název oboru číslo oboru 

Kapacita 

poslední 

schválená 

k 1. 9. 2017 

ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch 65-42-M/01 260 

ŠVP Ekonomika a podnikání v potravinářství  63-41-M/01 132 

ŠVP Gastronomie 65-41-L/51 60 

ŠVP Kuchař 
65-51-H/01 510 

ŠVP Číšník, servírka 

ŠVP Pekař 29-53-H/01 90 

ŠVP Řezník-uzenář 29-56-H/01 100 

ŠVP Cukrář 29-54-H/01 170 

  1322 
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1.3 Součásti školy (škola, DM, ŠJ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
pozn.: * podle stavu k 30. 9. 2016, ** podle stavu k 31. 10. 2016 

 

1.4 Počet tříd a žáků  
 

Kód  

 

Název oboru      

Počet žáků 

v denní 

formě studia 

k 30. 9. 2016 

Počet žáků 

v denní formě 

studia 

k 31. 8. 2017 

 

Počet  

tříd  

 

Průměrný 

počet  

žáků na 

třídu 

K 31. 8. 

2017 

ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch 220 213 8  26,6 

ŠVP Ekonomika a podnikání 

v potravinářství  

84 80 4 20 

ŠVP Gastronomie 55 35 2 17,5 

ŠVP Kuchař 
369 325 16 20,3 

ŠVP Číšník, servírka 

ŠVP Pekař 32 28 1,08 25,9 

ŠVP Cukrář 124 120 4,23 28,4 

ŠVP Řezník – uzenář 20 17 0,69 24,6 

Celkem  904 818 36  

 

 

2. Údaje o zaměstnancích školy (stav k 30. 6. 2017) 

Počet pracovníků 

celkem 

fyzický/přepočtených 

Z toho počet 

pedagogických 

pracovníků 

fyzický/přepočtených 

Počet pedag. 

prac. se 

vzděláním 

VŠ / SŠ 

Průměrná 

délka 

pedagog. 

praxe  

(za všechny 

ped. prac.) 

104/100,24 73/71,43 52 26 

IZO a název součásti 

Kapacita 

součásti 

/cílová/ 

Počet 

žáků 

celkem 

110 100 204  

Škola 
1322 904* 

110 100 271  

Domov mládeže 
145 145 ** 

110 100 263  
Školní jídelna 

800 439** 
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2.1 Přehled pedagogických pracovníků 

Pedagogičtí pracovníci na pracovišti U Borského parku 3, Plzeň 

  

Příjmení a jméno 

Pracovní zařazení, 

funkce 

Kvalifikace – stupeň 

vzdělání, obor, aprobace, 

DPS 

1   Babková Václava, Mgr. Učitel USO , odb. předměty, DPS 

2   Berka Petr, Bc. Učitel Odb. předměty 

3   Beneš Milan, Mgr. Učitel VŠ aprobace  TEV 

4   Bílá Jana, Mgr. Učitel  VŠ, aprobace Aj-Nj 

5   Bouda Tomáš, Bc. Učitel  VŠ, aprobace ICT 

6   Brabenec František, Mgr. Učitel  VŠ, aprobace Aj - Nj 

7   Cviklová Petra, Mgr. Učitel  VŠ. Aprobace Mat – F, ICT 

8   Dudová Jaroslava, Mgr. Učitel VŠ aprobace NJ – RJ 

9   Dvořáková Libuše, Mgr. Učitel VŠ aprobace MAT–CH 

10   Hagarová Ludmila, Mgr. Učitel VŠ aprobace MAT - CH 

11   Havlová Jana, Mgr. Učitel VŠ aprobace ČJ – ON 

12   Haasová Michala, Mgr. Učitel  VŠ aprobace  

13   Havlík Martin, Ing. Učitel  VŠ,  odborné předměty 

14   Hervertová Daniela, Mgr. Učitel  VŠ aprobace NJ-RJ–ON–D 

15   Kabátová Marie, Bc. Učitel + VP VŠ odb. předměty, 

16   Kepková Šárka, Mgr. Učitel VŠ odb. předměty 

17   Kleisnerová Lenka, Mgr. Učitel + MP VŠ, aprobace TV - Ps 

18   Kosánová Alena, Mgr. Učitel VŠ (M–TEA–FYZ–OBK) 

19   Kovács Ivan, Mgr. Učitel VŠ aprobace ZEM - TV 

20   Šloufová Dana,Ing Učitel VŠ apr. odb.předměty 

21   Marečková Lucie, Ing. Učitel VŠ apr. odb.předměty 

22   Němeček Josef, Mgr. Učitel VŠ aprobace TV – RJ – AJ 

23   Nováková Michaela, Mgr. Učitel  VŠ aprobace 

24   Pešková Zuzana, Mgr. Učitel  VŠ aprobace ČJ - NJ 

25   Pitulová Petra, Ing. Učitel  VŠ, odborné předměty 

26   Průchová Tereza, Ing. Učitel VŠ, odborné předměty 

27   Rychtaříková Kamila, Mgr. Učitel VŠ, aprobace Aj  

28   Schořová Ivona, Mgr. Učitel VŠ - aprobace M 

29   Sokol Martin, Mgr. Učitel VŠ, odb. předměty, DPS 

30   Stehlík Petr, Bc. Učitel  VŠ, odb. předměty, DPS 

31   Šiška Radim, Mgr. Učitel VŠ aprobace AJ – ZEM 

32   Šímová Hana, Ing. Učitel VŠ odb. předměty, DPS 

33   Šmíd Miroslav, Mgr. Učitel VŠ aprobace M–FYZ–VT 

34   Šnajdrová Jitka, Mgr. Učitel VŠ aprobace  NJ – ČJ – ON 

35   Vašků Naděžda, Mgr. Učitel VŠ aprobace ČJ – ON 

36   Vacková Marta, Mgr. Učitel  VŠ aprobace AJ 

37   Vlčková Šárka, Mgr. Učitel VŠ aprobace AJ – ČJ – ON 

38   Široký Miroslav, Mgr.  ŘŠ VŠ aprobace ON – TEV 

39   Holeček Jiří, Mgr. ZŘTV VŠ aprobace PS – TEV 

40   Radová Jana, Ing. ZŘTV VŠ odb. předměty, DPS 
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ÚSEK ODBORNÉHO VÝCVIKU 

1 Slámová Marcela Vedoucí UOV ÚSO, DPS 

2 Lesová Marie, Bc. UOV VŠ, ÚSO, DPS, 

3 Strejcová Vendula  UOV ÚSO, DPS 

4 Beková Jana UOV ÚSO, DPS 

5 Sofronová Marie UOV ÚSO, DPS 

6 Moulisová Monika UOV ÚSO, DPS 

DOMOV MLÁDEŽE 

1 Vartlík Antonín  ZŘDM ÚSO, DPS 

2 Malina Milan  Vychovatel ÚSO, DPS 

3 Holubová Naděžda Vychovatel ÚSO, DPS 

4 Voglerová Jana Vychovatel ÚSO  

5 Horová Eva vychovatel ÚSO  

6 Šilhánková Marie  Vychovatel ÚSO  

7 Mičkalová Zdeňka Vychovatel ÚSO  

Pedagogičtí pracovníci na odloučeném pracovišti Bendova 22, Plzeň 

 
 

Příjmení a jméno 

Pracovní 

zařazení, 

funkce 

Kvalifikace – stupeň vzdělání, obor, 

aprobace, DPS 

1 Brabcová Ilona, Mgr. učitel VŠ, aprobace Čj – D 

2 Červená Helena, Mgr. Učitel VŠ, aprobace M – Ch 

3 Dortová Zdeňka, Mgr. Učitel VŠ, aprobace Nj – Čj 

4 Eretová Jiřina, Ing. Učitel VŠ, odborné předměty 

5 Fialová Renata učitel Student FPE, obor TV - Bio 

6 Hervert Jaroslav, PaedDr. učitel VŠ, M - F 

7 Kepková Šárka Mgr. Učitel VŠ, Právnická fakulta UK 

8 Machová Renata, Mgr. ZŘTV  VŠ, aprobace M-Ch 

9 Roubal Roman, Mgr. Učitel VŠ, aprobace M – Vt 

10 Sedláková Zdeňka, Mgr. Učitel VŠ, aprobace Tv – Rj 

11 Šrámková Libuše, Ing. Učitel VŠCHT, odborné předměty 

12 Tyllová Lenka, Ing. učitel VŠCHT, odborné předměty 

13 Vacková Marta, Mgr. Učitel  VŠ, AJ, RJ 

14 Veselý Bohumil učitel ÚSO, DPS 

15 Viktorinová Dana, Ing. Učitel VŠE, odborné předměty 

 

ÚSEK ODBORNÉHO VÝCVIKU 

1  Chottová Petra UOV ÚSO, DPS 

2  Mašková Helena UOV Stř. s VL, DPS 

3  Starcová Marcela, Bc. UOV VŠ, odborné předměty 

4  Vališová Jana UOV ÚSO, DPS 

5  Hakrová Jitka UOV ÚSO, DPS 

6  Bodnár Julius UOV ÚSO, DPS 

7 Bodnárová Radka UOV ÚSO, DPS 

8  Dezortová Václava UOV ÚSO, DPS 

 



        

 
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 

 

 - 8 - 
 

 

 

Pozn.:   ŘŠ – ředitel školy, VP – výchovný poradce, MP – metodik prevence ZŘTV – 

zástupce ředitele pro teoretické vyučování, ZŘPV – zástupce ředitele pro praktické 

vyučování, ZŘDM - zástupce ředitele pro domov mládeže, UOV - učitel odborného 

výcviku 

 

Personální změny, absence, nemocnost a zástupy 

U Borského parku 3 – od prosince 2016 – červen 2017 zástup (Mgr. Josef 

Němeček) za dlouhodobě nemocnou Mgr. Šárku Vlčkovou – vyučující Aj. 

 

Bendova 22 – od prosince 2016 zástup za Mgr. Sedlákovu (odchod do 

důchodu) Renatou Fialovou (studentka FPE oboru TV – Bi) 

 

2.2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

 
Počet navštívených vzdělávacích akcí 26 

Počet pedagogů školy, kteří se vzdělávání zúčastnili 85 

 

Prioritou školy je zajistit absolvování studia u pracovníků školy pro výkon 

specializovaných činností. Na začátku školního roku (srpen 2016) se uskutečnilo 

výjezdní školení v rámci projektu „Zdravá sborovna“ 

Místo konání:  Rybníky, rekreační středisko Rybník (www.rybnik-ceskyles.cz) 

Termín: 24. - 25. 8. 2016 

Účastníci: 59 pedagogických pracovníků Hotelové školy, U Borského parku 3 

Lektoři: Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. 

              PhDr. Libor Kyncl 

              PhDr. Božena Jiřincová 

Obsahová náplň projektu: 

Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.  

• Specifické poruchy učení aneb dyslexie není jen špatné čtení 

• Kasuistiky dospívajících jedinců s dyslexií. Jejich prostřednictvím vyvození 

základních teoretických poznatků.  

• Příčiny a projevy SPU a chování s využitím ukázek prací žáků.  

PhDr. Libor Kyncl 

• Etická  výchova a  výchovné  styly učitele. 

• Mezilidské vztahy a komunikace ve škole. 

PhDr. Božena Jiřincová 

• Stres učitele. 

• Management a prevence stresu.  

• Mezilidské vztahy a komunikace ve škole v kontextu odlišných etnických a 

náboženských skupin. 

 

Akce po projektu: 

- po příjezdu do školy jsme ve sborovně vyvěsili veškeré výsledky, nápady a 

připomínky, které zazněly a vznikly na projektu „Zdravá sborovna“ v rámci evaluace 

projektu 

- projekt byl hodnocen ze strany učitelů jako úspěšný  
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- jejich připomínky a návrhy budou začleněny do případného dalšího plánování 

podobné akce 

 

V průběhu školního roku absolvoval pedagogický sbor školení od Mgr. Veselé na téma 

Právo ve škole a od Mgr. Zdeňka Webera na téma Řešení krizových situací pro učitele. 

 

Další vzdělávání pedagogického sboru v rámci zvýšení kvalifikace: 

Bc. Tomáš Bouda studuje magisterský program na ČZU (odloučené pracoviště Klatovy) 

Bc. Petr Berka a Bc. Petr Stehlík studují na JČU v Českých Budějovicích studium 

Pedagogika volného času 

 

Bc. Martin Sokol – absolvoval magisterské studium na JČU v Českých Budějovicích 

studium Pedagogika volného času, zakončené titulem Mgr.  

Bc. Vendula Babková – absolvovala magisterské studium na VŠ zakončené titulem 

Mgr. 

Bc. Jiřina Eretová – absolvovala magisterský program na ČZU (odloučené pracoviště 

Klatovy), zakončený titulem Ing. 

 

 

Vzdělání ředitele školy - Mgr. Miroslav Široký FS2 – 24. 3. 2005 

 

3. Údaje o přijímacím řízení  
 

 

 

 

 

Součást 

Počet uchazečů 

 
Údaj podle 

statistických 

výkazů pro školní 

rok 2017/2018 

1. kolo 

př. říz 

 

Odevzdáno 

ZL v 1. kole 

 

2. 

kolo 

př. 

říz. 

 

 

Odevzdáno 

ZL v 2. kole 

65-42-M/01 Hotelnictví 120 60 - - 60 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 32 17 13 5 25 

65-41-L/51 Gastronomie 46 30 - - 30 

65-51-H/01 Kuchař – číšník 217 125 7 5 140 

29-53-H/01 Pekař 21 7 0 0 9 

29-54-H/01 Cukrář 106 36 2 0 40 

29-56-H/01 Řezník-uzenář 13 8 0 0 8 

Celkem     312 

 Pozn.: údaje z přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 
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4. Výsledky výchovy a vzdělávání   
pozn.: počty žáků a jejich prospěch je uveden k 31. 8. 2017 

  
        

4.1 Obory vzdělání s maturitní zkouškou  

65-42-M/01 Hotelnictví (1. – 4. roč.) 

 

   

Prospěch žáků celkem  

(včetně závěrečných ročníků) 

  

  

Počet žáků 

 

Žáci celkem 213 

Prospěli s vyznamenáním 13 

Prospěli 193 

Neprospěli 7 

Neklasifikováni 0 

 

 

65-41-L/51 Gastronomie (1. – 2. roč.) 

   

Prospěch žáků celkem  

(včetně závěrečných ročníků) 

  

  

Počet žáků 

 

Žáci celkem 35 

Prospěli s vyznamenáním 0 

Prospěli 33 

Neprospěli 2 

Neklasifikováni 0 

 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (1. – 4. roč.) 

   

Prospěch žáků celkem  

(včetně závěrečných ročníků) 

  

  

Počet žáků 

 

Žáci celkem   80 

Prospěli s vyznamenáním 

 

5 

Prospěli 66 

Neprospěli 9 

Neklasifikováni 0 
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4.2 Obory vzdělání s výučním listem 

65-51-H/01 Kuchař-číšník 
 

   

Prospěch žáků celkem  

(včetně závěrečných ročníků) 

  

  

Počet žáků 

 

Žáci celkem 325 

Prospěli s vyznamenáním 10 

Prospěli 265 

Neprospěli 40 

Neklasifikováni 10 

 

ŠVP Pekař, ŠVP Cukrář, ŠVP Řezník-uzenář  
 

   

Prospěch žáků celkem  

(včetně závěrečných ročníků) 

  

  

Počet žáků 

 

Žáci celkem  165 

Prospěli s vyznamenáním 8 

Prospěli 148 

Neprospěli 9 

Neklasifikováni 0 

 
 

 

4.3 Výsledky maturitních zkoušek 2016/2017 

4.3.1 V jarním období  
 

 Prospěl 

s vyznamenáním  

prospěl neprospěl nekonal 

ŠVP Hotelnictví a cestovní 

ruch 
4 29 4 1 

ŠVP Ekonomika a 

podnikání v potravinářství  
0 13 2 1 

ŠVP Gastronomie 0 4 12 1 

celkem 4 46 18 3 
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4.3.2 V podzimním období  

 Prospěl 

s vyznamenáním  

prospěl neprospěl Z toho počet žáků 

konajících 

opravnou MZ - 

podzim 
ŠVP Hotelnictví a cestovní 

ruch 
0 3 3 ? 

ŠVP Ekonomika a 

podnikání v potravinářství  
0 3 0 2 

ŠVP Gastronomie 0 6 7 ? 

celkem 0 12 10  

 

 

4.3.3 Jarní termín maturitní zkoušky – společná část 
Počet žáků konajících MZ - jaro prospěl neprospěl 

Český jazyk a literatura  56 13 

Cizí jazyk 60 8 

Matematika 1 0 

 

 

4.4 Výsledky závěrečných zkoušek 2016/2017 

 
 

 

součást 

žáci, 

konající 

zkoušky 

celkem 

 

prospěli s 

vyznamenáním 

 

 

prospěli 

 

 

neprospěli 

konali 

zkoušku 

v náhradním 

termínu 

ŠVP Kuchař 63 4 47 11 9 

ŠVP Číšník, 

servírka 
46 4 36 5 4 

ŠVP Cukrář 43 5 36 2 3 

ŠVP Řezník-

uzenář 

9 0 8 1 0 

ŠVP Pekař 8 2 6 0 0 

celkem 169 15 133 19 16 

 

4.5 Hodnocení výsledků výchovného poradenství  

Ve školním roce 2016/17 jsem pracovala podle sestaveného plánu práce a 

pokračovala ve standardních činnostech výchovné poradkyně. Během roku 

se ve škole U Borského parku 3 vzdělávalo asi 700 žáků v oborech vzdělání 

Kuchař, Číšník – servírka, Hotelnictví a cestovní ruch, Gastronomie. Práci 

výchovné poradkyně jsem vykonávala v konzultačních hodinách: 

lichý a sudý týden: čtvrtek 12:30–15:00 hod. 

nebo v termínu po domluvě – obojí bylo využíváno žáky, pedagogy i rodiči.  

Konzultace probíhaly v kabinetu výchovné poradkyně nebo v kabinetu ZŘTV 
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Hlavní oblasti činnosti VP ve šk. roce byly: 
 1 .roč. adaptace v nové škole, řešení školní neúspěšnosti, přijetí norem,  

sebeovládání, přestupy na jinou školu a plánování dalšího vzdělávání 

 2 .roč. posilování motivace, rozvíjení profesních dovedností – zvládání 

učení, upevňování třídního kolektivu, podpora odborných kurzů 

 3 .roč. úspěšné ukončení oborů vzdělávání, profesní a kariérové 

poradenství, předávání informací z oblasti kariérového poradenství 

 4 .roč. HŠ a Gastronomie - informace o maturitní zkoušce,  možnostech 

dalšího studia, profesní a  kariérové poradenství 

Další vykonávané činnosti: 

 konzultace s třídními učiteli při práci s problematickými žáky a žáky 

sociálně slabými, poskytování metodické pomoci třídním a ostatním 

učitelům při práci se žáky s diagnostikovanými poruchami učení či 

chování, se žáky s psychickými problémy, předávání odborných 

informací 

 řešení problému záškoláctví, hledání vhodných výchovných postupů 

 pohovory se žáky, s rodiči, se zainteresovanými vyučujícími v případě 

výukových nebo osobních potíží žáka – individuálně nebo ve výchovné 

komisi 

 poskytnutí krizové intervence a následná podpora při řešení osobních 

nebo rodinných problémů žáků 

 organizování besed s úspěšnými absolventy - motivace a podpora 

nadaných žáků 

 podpora žáků k vzájemné toleranci a snášenlivosti 

 organizace návštěv festivalu Jeden svět 

 informace rodičům a pedagogům o pracovištích odborného 

poradenství, o možnostech kontaktů na odborníky 

 pomoc žákům formou individuální porady při řešení výchovných 

a výukových problémů, konzultace v otázkách dalšího studia 

 práce se žáky s poruchami učení a  problémovými žáky, zajišťování nebo 

zprostředkování diagnostiky SPU (vstupní a průběžné) a intervenčních 

činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 aktualizace nástěnky výchovného poradce 

 spolupráce s PPP Plzeň město, OSPOD  

 pomoc s vyhledáváním volných pracovních míst pro absolventy, 

kariérové poradenství 

 účast na seminářích a další vzdělávání, na akcích PPP Plzeň 

 

Práce se schránkou důvěry 

Schránka důvěry je umístěna vedle nápojových automatů, u nástěnky 

výchovného poradce v 1. patře. 

Schránka důvěry byla využita minimálně. Objevily se reakce žáků na situace či 

přístup vyučujícího ve vyučování, kritika chování některých spolužáků – 

vyrušování … Odpovědi byly sděleny přímo žákům školy – pokud se týkalo 

konkrétní třídy, případně zveřejněny na poradě úseku – týkalo se provozních 
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a organizačních záležitostí školy (WC – kouření, toal. papír, úklid tříd). Schránka 

jako informační kanál mezi žáky a vedením školy je oproti minulosti méně 

využívána. Má význam při řešení mimořádných událostí nebo předání 

drobných nálezů. 

Schránka je kontrolována 2x týdně a podněty jsou předávány vedení školy 

(řediteli, ZŘTV). 

 

Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

Evidenci a koordinaci vzdělávání sportovců převzala Mgr. Z. Pešková. 

 

Mezi mými nejčastějšími činnostmi VP byla práce se žáky s různými poruchami 

učení a chování, psychickými potížemi, sociálním znevýhodněním nebo 

problémovými žáky. 

Během školního roku jsem měla v evidenci celkem 42 žáků se SVP. Z toho bylo 

18 z maturitního oboru a 24 z oborů z výučním listem. Mezi nimi je 21 chlapců + 

21 dívek. 

 Poruchy 

učení 

Psych. 

poruchy 

Zdravotní 

diag.-omezení 

Jiné CELKEM 

Obory vzděl. – 

VL 

16 (8 + 8) 6  (3 + 3) 1  (1 + 0) 1(1) 24 (13+11) 

Obory vzděl. – 

MZ 

11 (6 + 5) 3  (0 + 3) 4  (2 + 2)  18 (8 + 10) 

CELKEM 26 (6 + 8) 10 (6 + 8) 5  (6 + 8)   42 (21+21) 

Pro žáky jsem s vyučujícími domlouvala podpůrná opatření a organizaci výuky, 

případně jsem postup konzultovala s PPP. Práce s těmito žáky vychází z 

Vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných. Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. září 2016. 

Vzdělávání probíhalo s využitím vyrovnávacích a podpůrných opatření. Postup 

a plán výuky byly projednány se žáky, případně i s jejich zákonnými zástupci. 

Během šk. roku jsem s žáky i rodiči konzultovala průběh vzdělávání. 

Škola na žáky s handicapy nečerpá finanční prostředky, protože doposud 

nebyly výchovným poradcem ani pedagogicko psychologickými poradnami 

vyžadovány postupy s nutným navýšením nákladů na speciální pomůcky. 

Práce s problémovými žáky 

Aktuální situace je podobná jako v minulém školním roce. Podmínky studia 

zůstaly stejné jako v předchozích letech. Na učebních oborech je problém 

věkově nehomogenní složení tříd a nevyrovnané vzdělávací schopnosti žáků, 

slabá motivace k učení a učební praxi, včetně vlivu sociálního a rodinného 

prostředí. 

Už několik let, škola přijímá do učebních oborů žáky pouze na základě přihlášky, 

bez výběru uchazečů o studium. Mezi přijatými žáky je mnoho žáků s různými 

potížemi, včetně žáků s poruchami chování. I letos se v průběhu školního roku 

projevily potíže s přijatými problémovými žáky s rizikovým chováním a různými 

patologickými závislostmi, sociálními potížemi a se žáky z jiného sociokulturního 
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prostředí. Potíže se projevovaly v organizaci výuky a zajištění kázně v hodinách, 

ve vysoké absenci. Uvedené skutečnosti jsou příčinou neúspěchu ve studiu a 

častým předčasným ukončením nebo přerušením studia. Problémoví žáci 

ovlivňují i celkové klima třídy a školy. Lze pozorovat osobností vliv problémových 

žáků na mladší spolužáky. Projevuje se i postoj veřejnosti ke vzdělání. Snižují se 

nároky na vědomosti a běžné chování žáků, klesá morálka žáků. Žáci jsou 

méně vyzrálí, vytrvalí. Poklesly nebo někdy zcela zmizely výchovné a školní 

strategie rodičů, ale zůstala touha po vyšším stupni vzdělání. Na žebříčku 

hodnot ustoupily tradiční hodnoty – naučit se poctivě pracovat, pomáhat 

ostatním, mít profesní dovednosti a hrdost atd. Narostl význam hodnoty 

úspěchu, jako např. dobře vypadat, mít módní věci, žít v blahobytu, užívat si – 

mít se dobře. Z toho vyplývá pro žáky celá řada potřeb, jejichž naplnění jim 

umožní vysněný život. Často dávají přednost různým brigádám vedoucím k 

rychlému získání peněz před školní výukou. 

Tím vzniká dlouhodobá absence ve vyučování a vědomé záškoláctví. 

V případě absence ve výuce nebo na praxi, jsem organizovala pohovory 

výchovné komise se žáky a jejich zákonnými zástupci v kabinetu výchovné 

poradkyně. Zvýšenou pozornost jsem soustředila na takové případy, kdy 

absence ohrožovala klasifikaci nebo nebyla omluvená. O pohovorech jsem 

vedla zápisy. Při vyšší neomluvené absenci nebo při závažných kázeňských 

přestupcích jsem situaci a její řešení konzultovala s vedením školy – nebo ve 

výchovné komisi. O průběhu jednání a návrhu opatření jsme vyhotovili písemné 

zápisy. Několikrát jsem řešila problematiku pozdních omluv žáků z výuky. 

Koordinovala jsem jednotný postup pedagogů a situaci jsem konzultovala 

s třídními učiteli a učitelkami odborného výcviku a motivovala jsem je 

k aktivnímu přístupu a důslednosti kontroly docházky. Podklady jsem čerpala 

z evidence v třídní knize a podnětů od spolužáků ve třídě. 

Během školního roku jsem se podílela na řešení mimořádných situací – 

vysoká nekázeň v hodině, krádež osobních věcí, ubližování (ponižování) mezi 

spolužáky nebo na facebooku, zneužívání návykových látek apod.  

Po celý školní rok jsem postupovala v souladu s plánem práce výchovné 

poradkyně a splnila jsem naplánované úkoly. Průběžně jsem svoji činnost 

aktualizovala podle potřeb žáků a školy. Aktivně jsem spolupracovala 

s výchovnou komisí a vedením školy 

Zpracovala: 

Marie Kabátová 

 

4.6 Hodnocení výsledků metodika prevence  

 

• Během prvního týdne měsíce září proběhly adaptační dny všech 

prvních ročníků. 

• Městská policie Plzeň realizovala během měsíce října, března a května 

nabídku svých  programů diferencovaných podle ročníků. 

I.ročníky: Závislosti – legální drogy 

II.ročníky: Závislosti – nelegální drogy 
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III.ročníky: Bezpečnost silničního provozu 

• Spolupráce s poradenským centrem Ledovec 

• Projekt E2.A „Blázníš,no a?“, který je zaměřen na práci s emocemi v 

kolektivech 

• V rámci vzdělávání pedagogických pracovníků jsem navštívila: 

tři semináře  metodiků prevence v pedagogické poradně v Částkově ulici  

Meziresortní workshop pracovníků Národní protidrogové centrály a Policie ČR 

- 

„Aktuální trendy drogové scény“ 

 

4.7 Školní metodik prevence (ŠMP)  

 

 U Borského parku 3 

Mgr. Lenka Kleisnerová 

Bendova 22 

Mgr. Helena Červená 

Počet fyzických osob 1 1 

Přepočtený úvazek ŠMP 0,0 0,0 

Zařazení do platové třídy 12 12 

Vyučovací povinnost – hodin 17 21 

Funkci ŠMP zastává let 1 6 

Působí i jako výchovný poradce Ne ne 

Působí-li i jako výchovný poradce  

– jeho úvazek je 

1,0 1,0 

 
Vzdělání školního metodika prevence (ŠMP)  

 

Vysokoškolské magisterské 

Mgr. Helena Červená 

Mgr. Lenka Kleisnerová 

 

 

4.8 Školní koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

 
Působí na škole pedagog pověřený koordinací EVVO Ano 

Ing. Dana Líblová 
Uveďte jeho aprobaci Učitel odborných předmětů  

(EKO, UCE) 

 
Specializační studium pro školní koordinátory EVVO v celkové dotaci 250 hodin  

 

absolvovala Ano  

studium dokončila  Září 2011 
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5. Spolupráce školy se sociálními partnery  
 Spolupráce se sociálními partnery je nedílnou součástí chodu školy.  

 Mezi hlavní sociální partnery patří především smluvní pracoviště školy – firmy a 

instituce, ve kterých probíhá odborný výcvik žáků. Dále zástupci rodičů, 

Hospodářské komory, Úřadu práce, Městského úřadu, Pedagogicko-

psychologické poradny, Policie ČR, ZČU v Plzni, Krajského centra vzdělávání a 

jazykové školy v Plzni a dalších institucí, PEKASS, Globus KV, Globus PM, Magistrát 

města Plzně, ÚMO 2, Plzeň ÚP Plzeň, 

 Řeznictví Pirník, Majer, ŘEZPOF 

 Smluvní pracoviště umožňují žákům teoretických předmětů exkurze, předváděcí 

akce pro daný obor, umožňují žákům účastnit se soutěží. Odborníci z praxe se 

účastní závěrečných zkoušek.  

 Škola je členem profesní organizace, např. Asociace kuchařů a cukrářů, Asociace 

hotelů a restaurací, Asociace sommeliérů ČR, Svazem cukrářů a pekařů, dále úzce 

spolupracuje s firmou FOMI, MAKRO, IMPA, Pekass, Enzyma.  

 

Letní odborná praxe na ostrově Rhodos 

Naše škola, ve spolupráci s agenturou Job4summer, uskutečnila již šestý ročník letní 

stáže na ostrově Rhodos. Jedná se o 3,5 měsíční odbornou stáž ve vybraných 

hotelech, na kterou na konci května odletělo celkem pět žáků (z toho 2 žáci z ŠVP 

Kuchař a 3 žákyně oboru ŠVP Číšník, servírka). Pracovali na pozici barman či servis.  

  

Počet evidovaných stížností  

 
Počet stížností celkem 0 
Z toho oprávněných 0 
Z toho částečně oprávněných 0 
Z toho neoprávněných  0 

 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 

 
Počet podaných žádostí o informace 0 
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí 

žádosti 
0 

Počet podaných odvolání proti 

rozhodnutí 
0 

Počet stížností na postup při vyřizování 

žádosti o informace  
0 

 

 

 

6. Údaje o asistentech pedagoga 
Na naší škole ve školním roce nepůsobil asistent pedagoga. 
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7. Výsledky kontrol a inspekcí  

 

Datum 

 inspekce 
Česká školní inspekce 

Opatření přijatá 

ředitelem školy 

23. 6. 2017 

Česká školní inspekce  

 Kontrola dodržování ŠZ a vyhlášky o 

ukončování vzdělávání závěrečnou 

zkouškou 

 

Ve všech 

kontrolovaných 

oblastech nebylo 

zjištěno porušení 

právního předpisu 

Datum 

 inspekce 
Typ kontroly 

Opatření přijatá 

ředitelem školy 

20. 9. 2016 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 

 Kontrola kvality cukrářských výrobků 
Bez závad 

23. 9. 2016 Okresní správa sociálního zabezpečení 
Nebyly zjištěny 

nedostatky 

19. 10. 2016 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce 

 Dodržování povinností při uvádění 

potravin na trh (odběr laboratorních 

vzorků) 

Bez závad 

2. 3. 2017 

Krajská hygienická stanice 

 Kontrola plnění hygienických požadavků 

na prostory pro výchovu a vzdělávání  

Zjištěné nedostatky 

byly odstraněny  

 

 

8. Školská rada  
 

Členové školské rady při Hotelové škole, Plzeň, U Borského parku 3  

Mgr. Naděžda Vašků (zástupce pedagogů školy) – předsedkyně ŠR 

Mgr. Ilona Brabcová (zástupce pedagogů školy)  

Václav Kohout (zástupce nezletilých žáků) – zvolen v doplňujících volbách 

(listopad 2016) 

Miroslav Hruška (zástupce nezletilých žáků)  

Daniela Gibsonová (jmenována zřizovatelem školy) 

Mgr. Josef Houška (jmenován zřizovatelem školy) 

 
Ve školním roce 2016/2017 se konaly doplňující volby do školské rady při naší škole.  

Zápis o průběhu a výsledku voleb: 

1. Ředitel školy vyhlásil dopisem ze dne 30. 9. 2016 na den 23. 11. 2016 doplňující volby 

člena školské rady (člen školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků) dle zákona 

č. 561/2004 Sb. Přílohu tohoto dopisu tvořilo „Oznámení o konání voleb“ s bližší 

specifikací průběhu voleb a možností podávat kandidátky (do 30. 10. 2016) 

2. Dne 14. 10. 2016 stanovil ředitel školy přípravný výbor pro zajištění voleb a jmenoval 

volební komisi.  

3. Přípravný výbor zaevidoval do stanoveného data dva kandidáty – Václava 

Kohouta (Konopná 608/30, Plzeň) a Stanislavu Kučovou (Brigádnická 43, Zbůch).  

4. Kandidáti byli zveřejněni ve stanovených termínech na úřední desce školy a na 

webových stránkách školy. 
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5. Ředitel školy zajistil vydání seznamu oprávněných voličů a vydal hlasovací lístky 

přípravnému výboru ve stanovené lhůtě. 

6. Ředitel školy zajistil volební místnost, která byla připravena pro průběh voleb tajným 

hlasováním. Volební místnost se nacházela v budově školy U Borského parku 3 (uč. č. 

4).  

7. Voleb (23. 11. 2016 od 14:30 do 16:30) se zúčastnilo 16 oprávněných voličů z řad 

zákonných zástupců nezletilých žáků. Bylo odevzdáno 16 platných hlasovacích lístků 

a žádný neplatný.  

8. Počet hlasů jednotlivých kandidátů:  

Václav Kohout – 14 hlasů 

Stanislav Kučová – 2 hlasy 

Na základě výše uvedených volebních výsledků byl do školské rady zvolen Václav 

Kohout.  

9. Volby byly vyhodnoceny přípravným výborem 24. 11. 2016 v kanceláři ředitele školy 

a výsledy byly zveřejněny na webových stránkách školy, na úřední desce a v 

prostorách školy. 

10. Zápis o průběhu a výsledku voleb, včetně hlasovacích lístků byl předán řediteli 

školy dne 24. 11. 2016. Ředitel školy zajistí archivaci předaných písemností u ZŘTV J. 

Holečka.  

 

V průběhu školního roku 2016/2017 zasedala školská rada v říjnu 2016 (program: 

schválení výroční zprávy, seznámení s plánem školy na nový školní rok a s výsledky ZZ 

a MZ, s počty nově nastupujících žáků, atd.) a v květnu 2017 (schválení změn ve 

školním řádu).  

 

9. Údaje o aktivitách během školního roku 
9.1 Odborné kurzy  
Probíhají v odborných učebnách na Hotelové škole, Plzeň, U Borského parku 3. Jsou 

určeny pro žáky školy všech oborů k rozšíření vědomostí a lepšímu uplatnění na trhu 

práce. Kurzy pořádají a vedou kvalifikovaní lektoři z praxe. 

7. 10. 2016 Seminář pro baristy – obor barista a příprava kávy, trénink přípravy 

espressa a cappuccina lektor: Škola kávy – Goran Jozič      

21. 10. 2016 Čaj a čajová kultura, výukový seminář s workshopem přípravy čajů, 

lektor: Ing. Zdeněk Nepustil specialista na thajskou, vietnamskou a čínskou čajovou 

kulturu 

31. 10. – 4. 11. 2016 Pětidenní základní barmanský kurz – základy barmanství, 

nápojová kultura, vše o míchaných nápojích, surovinách, provozním zařízení baru, 

osvědčený receptář 60 míšených nápojů, praktický nácvik přípravy, lektor: Zdeněk 

Javorský, Česká barmanská asociace 

28. 11. – 1. 12. 2016 Kurz studené kuchyně,  lektor: mistr kuchař Vladimír Picka 

5. 12. 2016 Kurz čokoládových bonbónů, lektorka: Pavlína Berzsiová, 

viceprezidentka AKC ČR 

2. – 3. 3. 2017 Základní sommelierský kurz, lektor: sommelier David Král  

Diplomovaný sommelier- Elite, Držitel odznaku Asociace   sommeliérů ČR „Zlatý 

hrozen“(14 lidí v ČR) 

6. – 7. 3. 2017 Kurz vyřezávání ovoce a zeleniny, lektor: mistr carvingu Luděk 

Procházka, CZECH CARVING STUDIO    

7. – 10. 4. 2017 Čtyřdenní barmanský kurz, „Profesionální barman“ 
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obsahující Flair & Style Bartending, Mixologii včetně molekulární mixologie a nových 

trendů, Historie a Bar management a zboží 

lektor: Martin Baťha     

 

Účastníci kurzů obdrží po absolvování a splnění podmínek kurzu osvědčení.  

Termíny konání kurzů a další informace budou upřesněny na www.hsplzen.cz a ve 

vývěsce (suplování) školy.  

Přihlášky a platby u sekretářky školy. Organizací kurzů je pověřena M. Kabátová 
 

9.2 Adaptační dny 

 

Třídenní AK dle ŠVP pro obor Kuchař - číšník byli již 3. rokem nahrazeny adaptačními 

dny z těchto důvodů:  

 stavy žáků pro nový školní rok se výrazně mění až do 31. 8. (po opravných 

zkouškách) 

 rostoucí počet žáků starších 16 let v 1. ročnících 

 dopad finanční krize na sociální situaci rodin našich žáků, snažíme se o snížení 

fin. nákladů konáním adaptačních dnů ve škole a v dosahu MHD Plzeň 

 

Cíl a zaměření adaptačních dnů pro 1. ročníky:  

Cíl a zaměření adaptačních dnů pro 1. ročníky:  

upevnění přátelských vztahů, rozvoj humanistických postojů - úcty, důvěry, 

snášenlivosti, empatie, spolupráce - budovaných za pomoci aktivního sociálního 

učení 

AD zajišťuje výchovná poradkyně a metodička prevence ve spolupráci s vedením 

školy a TU. 

 

Třídy RVP Hotelnictví absolvují třídenní adaptační kurz v RS Přimda v Českém lese. 

Termíny: 

Sudá i lichá směna – RVP K, Č:  1. 9. až 2. 9. 2016 

RVP Hotelnictví:    1. 9. až 3. 9. 2016 

 

Garant adaptačních dnů: Mgr. Lenka Kleisnerová 

Garant adaptačního kurzu: Bc. Marie Kabátová 
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9.3 Harmonogram akcí na školní rok 2016/2017  

(oblast EVVO a prevence řešena samostatně) 

Září  Adaptační dny a kurz 1. ročníků H, K, Č 

Zahraniční exkurze do Anglie v rámci ZCR a AJ  

Atletika CORNY – TEV 

Rakouská knihovna – NJ 

ITEP – OP 

Tuta Via Vitae – celostátní soutěž SVV 

Říjen  
Australská gastronomie – AJ 

Anglické divadlo 

Turnaj v basketbalu - TEV 

Listopad  
DOD 25. 11. 2016 

Anglické divadlo 14. 11. 2016  

Literární soutěž Karel IV. 

Prosinec  Olympiáda v ČJ – školní kolo 

Polanova síň  -  sekce ČJL 

Projekt Finanční gramotnost 

Halový fotbalový turnaj – TEV 

Vánoce v evropském domě – Praha – NJ, ČJL, SVV 

 

Leden  DOD 18. 1. 2017 

Školní konverzační soutěž v angličtině 

Besedy na Úřadu práce pro poslední ročníky všech oborů 

Lyžařský kurz  

Prezentace ročníkových prací z EKO 

Školní matematická olympiáda 

Únor  Edison 

Konverzační soutěž v AJ 

Školní ekonomická soutěž 

Celostátní soutěž v matematice 

Besedy na Úřadu práce pro poslední ročníky všech oborů – SVV, 

EKO 

Florbalový turnaj školní -TEV 

 

Březen  Konverzační soutěž v NJ  

Školní divadelní představení v DJKT  

Společenskovědní soutěž (ZSV) 

Matematický klokan 

Osvětim – DEJ, SVV 

Britská knihovna 

Vietnam, brána Indočíny – ZCR 

FF Jeden svět - SVV 

Duben  Soutěž Mladý ekonom 

Společenskovědní soutěž – SVV 

Soudní jednání – dle možností soudu - SVV 
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Květen  Soutěž v psaní na klávesnici 

Beseda s městskou policií - SVV 

Beach volejbal – TEV 

Böhmerwald – H3.A, Č2.A 

Červen  Pohár hejtmana – TEV 

Terezín - DEJ, ČJL, SVV 

Odborná exkurze ČNB 31. 5., 1. 6. (H3) 

Vodácký kurz  

Sportovní den  

 Veškeré odborné exkurze do hotelů, gastronomických zařízení, 

potravinářských výroben, institucí, atd. budou směřovány do hodin 

odborných předmětů a exkurzních dnů a jsou v plánu jednotlivých PK. 

 

REALIZAČNÍ AKTIVITY EVVO  

OBDOBÍ AKTIVITA PROSTŘEDKY PŘEDMĚT TŘÍDY 
ODPOVĚDNÁ 

OSOBA 

Září třídění odpadů, 

péče o učebnu 

výklad, hry ZPV první 

ročníky 

Baum, Šloufová 

Říjen Spotřeba 

energie 

v učebnách 

TOS a TPP 

projekt EKO, TPP, 

TOS 

 

H2.A Šloufová 

Havlík, Berka 

prosinec Vánoční guláš  projekt, 

spolupráce 

Charita Plzeň 

TPP H2.A  Havlík, Šloufová 

 

březen Den vody 

22. 3.  

diskuse, referáty, 

nástěnky 

všechny všechny Hagarová 

duben Den Země 

22. 4.  

 

 

Pečuj o krajinu 

diskuse, referáty, 

nástěnky 

 

projekt 

všechny 

 

 

 

OBN 

Všechny 

 

 

 

H1.B 

 

Šloufová 

 

 

 

Kepková 

květen Fairtradevá 

snídaně 

projekt, info 

stánek 

EKO, 

OBN, ZEM 

všechny Šloufová 

, Šiška 

v průběhu 

exkurzních a 

projekto- 

vých dnů 

odpadové 

hospodářství 

 

 

Čistá voda nad 

zlato 

 

 

 

ČOV 

Exkurze Černošín 

projekt 

 

projekt 

 

 exkurze 

vodárna Plzeň 

 

 

exkurze 

 

 

ZPV, OBN 

 

 

 

ZPV 

 

 

 

 

 

ZPV 

1.r. K,Č 

1. nebo 2. 

r. H 

 

 

2.r.K,Č 

1. r. H 

 

 

 

 

1.r. K, Č 

 2. r. H 

 

Šloufová 

 

 

Kosánová 

Dvořáková 

 

 

 

 

 Hagarová 

 

 

 

průběžně 

recyklohraní 

 

 

třídění odpadů 

soutěž 

 

 

systém nádob 

aktuálně 

dle 

tématu 

 

aktuálně 

dle 

tématu 

všechny 

Šloufová 

 

Šloufová, Baum 

uklízečky  



        

 
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 

 

 - 23 - 
 

 

 

vazby EVVO do 

jednotlivých 

předmětů 

 

 

výuka  

všechny 

 

 

všechny 

 

 

všechny 

 

předsedové  

předmětových 

komisí 

9.4 Přehled aktivit a úspěchů  
 
Úspěch žáků na soutěži MAKRO HoReCa pětiboj 2016  

Dne 8. 11. se naši žáci jako jediní zástupci Plzeňského kraje zúčastnili finále 

celorepublikové soutěže nejlepších gastronomických škol z celé ČR MAKRO HoReCa 

Pětiboj. Umístili jsme se na krásném 3. místě. Soutěž probíhala v Makro akademii v 

Praze, kde žáci soutěžili v několika disciplínách. Náš tým byl složen z 9 číšníků a 8 

kuchařů. V průběhu soutěže plnili různé úkoly, například vykosťování pstruha, kuřete, 

práce s nožem, příprava tříchodového menu, společný výdej pokrmů pro 30 hostů, 

příprava espressa, cappuccina, míchaných nápojů, příprava restaurace s celkovým 

servisem, dodržování hygienických, bezpečnostních a gastronomických pravidel. Vše 

bylo časově omezeno a celkový čas na přípravu restaurace, pokrmů a splnění dílčích 

úkolů byl 2 hodiny.  Naše umístění: TÝMOVÁ ČÁST: - MAKRO TOP TÝM – OBSLUHA – 3. 

MÍSTO, MAKRO TOP TÝM – KUCHYNĚ – 3. MÍSTO, MAKRO TOP GASTRO TÝM – 3. MÍSTO, 

INDIVIDUÁLNÍ ČÁST: - KUCHAŘSKÝ PĚTIBOJ - JEDNOTLIVCI – 2. MÍSTO (Jiří Vodrážka).  
SEMINÁŘ - Hotel Courtyard By Marriott Pilsen  

Dne 25. 10. 2016 se uskutečnil seminář pro naše žáky na téma: Historie Marriott 

Internatioal, značky, vize a politika hotelu Marriott International, hotely v České 

republice, pracovní příležitosti a možnosti s Marriott International. Seminář vedl náš 

absolvent Jakub Kramář (Restaurant manager, Courtyard by Marriot Pilsen) společně 

s Evou Šafrovou (Sales manager, Prague Marriott) http://www.courtyardpilsen.cz/ 

Seminář byl zaměřený pro žáky 4. ročníku oboru Hotelnictví a cestovní ruch, 2. ročníku 

nástavbového oboru Gastronomie a 3. ročníku oboru Kuchař – Číšník. Žáci se zde 

dozvěděli mnoho informaci o konceptu mezinárodní sítě hotelů po celém světě. Byli 

také obeznámeni s možnostmi praktického uplatnění po absolvování studia na naší 

škole v těchto hotelech. Děkujeme lektorům za velice přínosný a motivující seminář a 

těšíme se na další spolupráci. 
Viděli jsme celosvětové setkání kuchařů a cukrářů - IKA 2016  

Na celosvětové kuchařské olympiádě IKA 2016 (Internationale Kochkunst - 

Ausstellung) v německém Erfurtu se setkalo ve dnech 22. 10. až 25. 10. 2016 téměř 1500 

kuchařů z 60 zemí, soutěžilo se ve vaření v prosklených kuchyních a vystavovaly se 

výrobky studené kuchyně i cukrářské lahůdky. Zúčastnilo se asi 40 týmů, 20 národních 

juniorských, 59 regionálních a 20 komunitních cateringových, 85 ovocných a 

zeleninových řezb...ářů a stovky jednotlivých vystavovatelů. Kulinářská olympiáda IKA 

je největší a nejstarší stále existující soutěží pro kuchaře a cukráře, koná se každé čtyři 

roky v říjnu v Německu. Její tradice sahá až k roku 1900, je jednou z pěti hlavních 

mezinárodních kulinářských soutěží. Jejím cílem je ukázat návštěvníkům to nejlepší z 

gastronomie. Byli jsme fandit naší reprezentaci!  
Exkurze do Horního Falcka  

V pátek 7. října odcestovalo 31 žáků naší školy do Weidenu. Pracovníci Welcome 

Center při úřadu práce Weiden pro ně připravili prohlídky hotelů, restaurace a rodinné 

řeznické firmy v Horním Falcku. Po prohlídce restaurace Villa, hotelu Admira, hotelu 

Stadkrug a řeznictví Hausner všichni ochutnali typický horno-falcký oběd a měli 

možnost si vyzkoušet vyhledávání volných pozic v gastronomii v databázi ve Welcome 

Center. Zajímavé bylo porovnání německého a českého vyučení v oboru, nahlédnutí 
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do německých jídelních lístků, porovnání klasifikace hotelů a zjištění podmínek pro 

práci v Německu. Zpestřením byla procházka hezkým historickým centrem Weidenu.  
Úspěch žáků na soutěži BOHEMIA SEKT TROPHÉE 2016  

Dne 6. října v Teplicích obhájil Vladimír Přibáň (žák 3. roč. oboru Hotelnictví a cestovní 

ruch) loňský titul vicemistr v prestižní soutěži Bohemia Sekt Trophée Sommelier Talent 

ČR. Společně s Vladimírem se do semifinále mezi 10 nejlepších sommeliérů  probojoval 

další náš žák Matěj Touš (žák 2. roč. oboru Hotelnictví a cestovní ruch), který se této 

soutěže zúčastnil poprvé. O titul nejlepšího sommeliera juniora ČR se utkalo celkem 27 

sommeliérů z celé České republiky a ze Slovenska. Soutěž je zaměřena na znalosti z 

oblasti sommeliérství u nás i ve světě. V průběhu soutěže museli sommeliéři splnit několik 

úkolů - 50 otázkový teoretický test, senzoricky popsat vzorky vína, servírovat bílé víno a 

sekt, dekantovat červené víno, komunikovat s hostem a reagovat na jejich zvídavé 

dotazy, popisovat a charakterizovat vylosované lihoviny a sýry, atd.  
Exkurze do Londýna  

Ve dnech 23 - 27.9.2016 se 39 žáků naší školy zúčastnilo odborné exkurze do Londýna. 

Žáci navštívili památky známé (Houses of Parliament, Westmister Abbey, London Eye, 

Madame Tussaud, Oxford Street, Hyde Park, Buckingham Palace) i méně tradiční 

(Borough Market, Camden Town, Abbey Road, Notting Hill, Regent´s Park) a museli se 

zorientoval ve městě, kde na rozdíl třeba od Plzně má použití slova multikulturní své 

opodstatnění. Celá akce proběhla bez problémů díky vzornému přístupu našich žáků 

a tradičně kvalitním službám CK Intertrans. Těšíme se společně s našimi žáky na další 

podobné zážitky. Za sekci ZCR Radim Šiška a Ivan Kovács.  
Úspěch na 1. ročníku Džezva/Ibrik CUP 2016  

V sobotu 17. 9. 2016 se žák Daniel Čiha zúčastnil prvního ročníku baristické soutěže 

Džezva/Ibrik CUP 2016 pod záštitou České barmanské asociace. Organizátorem byl 

úspěšný plzeňský kavárník Goran Jozič. Úkolem soutěžících bylo připravit dvě klasické 

džezvy a dva volné nápoje jejichž součástí musela být káva připravená taktéž v 

džezvě. Dan se svého úkolu zhostil velmi dobře a obsadil krásné třetí místo. Soutěž 

probíhala v kavárně Orient Coffee na Náměstí Republiky. 

STÁTNÍ RECEPCE NA ČESKÉM VELVYSLANECTVÍ V BERLÍNĚ 

Dne 29. 6. 2017 jsme zajišťovali vojenskou státní recepci na Velvyslanectví ČR v Berlíně. 

Této akce se zúčastnil také velvyslanec ČR pan Tomáš Jan Podivínský společně s 

vojenským a leteckým přidělencem plk. Radkem Hudečkem v Berlíně. Naši žáci se zde 

podíleli pod dohledem učitelů odborných předmětů na přípravě pokrmů, slavnostní 

tabule a poté i na samotném servisu. Za profesionální přístup žáků na celé akci osobně 

poděkoval pan velvyslanec společně s vojenským a leteckým přidělencem v Berlíně. 

Ve volném čase měli žáci možnost navštívit spoustu berlínských památek. 

 Děkujeme žákům za příkladnou reprezentaci školy, kraje a celé ČR. 

Vodácký kurz 19. - 23. 6. 2017 Vltava 

 V termínu 19. - 23. 6. 2017 se konal již osmý ročník vodáckého kurzu na Vltavě. Jeli jsme 

jako vždy z Vyššího Brodu do Boršova v celkovém počtu 48 účastníků. Vyjeli jsme za 

krásného počasí, které bylo přerušeno několikanásobnou průtrží mračen až v Českém 

Krumlově, kde jsme projížděli nejvíce jezů. Správný vodák se ale vody nebojí ani 

zespoda ani zezdola, takže náladu nám to nezkazilo a i letošní kurz jsme si všichni užili 

a těšíme se už na další 

Pivní festival 2017  

Naši žáci předváděli návštěvníkům festivalu správné čepování piva a připravili si pro 

ně ukázku pivního míchaného nápoje. Žákyně 1. ročníku oboru Hotelnictví a cestovní 

ruch obsadila krásné 2. místo v soutěži o nejlepšího výčepního festivalu. 

Plzeňský korbel 2017 
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Úspěch našich žáků na soutěži Plzeňský korbel 2017. 1.místo Aleš Mlynářík, 2.místo Marie 

Palangariová, 3.misto Michaela Želinská. Všichni žáci jsou z naší školy! Gratulujeme 

Planet 21 

Žáci třetího ročníku měli možnost zúčastnit se projektu Planet 21 ve spolupráci s 

hotelemIbiss Plzeň. Cílem programu Planet 21 je vytvoření pozitivního a pohostinného 

zážitku ve vztahu k životnímu prostředí pro své hosty. Program demonstruje ambiciózní 

cíle skupiny pro rok 2020, založené na čtyřech strategických prioritách: práce se svými 

zaměstnanci, zapojená svých zákazníků, inovace s partnery a spolupráce s místními 

dodavateli. Shlédnutí krátkého spotu o tom jakým způsobem se můžeme k planetě 

chovat a následná diskuse byla podpořena brainstormingem o tom co udělat pro 

planetu v rámci hotelnictví a co společnost Accor již dělá. Workshop probíhal pod 

vedením generálního ředitele hotelu Ibiss pana Marka Audese. Během programu měli 

žáci možnost využít i občerstvení ve formě výborného coffeebreaku. Ještě jednou 

děkujeme za spolupráci. 

Den Země 

Dne 19.4.2017 jsme opětovně navázali na tradiční akci ke Dni Země, když třída H 1.B 

vyčistila, oplotila a zalesnila borovicemi a duby paseku v katastrálním území Záluží u 

Třemošné. Odměnou žákům za pěstební činnost v chladném, leč slunečném počasí, 

bylo opékání vuřtů (za dodržení přísných bezpečnostních podmínek). 

Naši žáci obsluhovali prezidenta ČR 

Naši žáci obsluhovali 25. ledna 2017 na slavnostním obědě na počest prezidenta ČR 

Miloše Zemana při příležitosti jeho návštěvy Plzeňského kraje. 

Účast žáků na soutěži Bussines Point  

Naše škola se již po několikáté zúčastnila v Brně manažersko-marketingové soutěže 

Bussines Point, která se uskutečnila ve dnech 26. – 28. ledna 2017. Do finále se 

dostalo 10 týmů, které se utkaly na podnikatelské fakultě VUT.  

 V pátek byla na programu samostatná soutěž. Ráno proběhlo zahájení, rozlosování 

týmů do jednotlivých učeben a přidělení studentského dozoru. V učebně nám bylo 

předáno zadání samotné soutěže, které znělo ,,navrhnout zvýrazňovač pro firmu 

Centropen a uvést ho na trh´´. K dispozici jsme měli pouze svoje vlastní vědomosti, 

pár psacích pomůcek, papíry, lepidlo, nůžky, vlastní nápady a fantazii. Využití 

elektroniky, mobilních telefonů, odborných konzultací apod. k usnadnění vlastní 

práce bylo zakázané a ostře hlídané. 

 V sobotu od brzkého rána si každý tým musel obhájit svůj vypracovaný projekt, u 

pětičlenné komise. Předsedou byl zástupce společnosti firmy Centropen. Nebylo to 

vůbec jednoduché. Všichni soutěžící byli opravdu nápadití, odborně znalí a 

konkurence mezi středními školami byla velká. Naše třída H3.A obhájila v těžké 

konkurenci středních škol 6. místo a třída H3.B se umístila na 9. místě.  

Za třídu H3.A - Lenka Karasová, Kamila Morávková, Jana Košařová, Vašek Fink. 
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10. Přehled hospodaření k 31. 12. 2016 (v Kč) 
A. 

 

A) PŘÍJMY  

1. celkové příjmy 62.256.501,- 

2. Poplatky od zl. žáků, rodičů nebo j. zákonných 

zástupců 

3.099.214,- 

3. Příjmy z hospodářské činnosti                     - 

4. Transfery vyjma EU 53.817.401,- 

5. Ostatní příjmy 5.339.886,- 

  

B) VÝDAJE  

1. Investiční výdaje celkem:                            

935.944,- 

2. Neinvestiční výdaje celkem, z toho: 62.251.348,- 

- Náklady na platy pracovníků školy 33.515.057,- 

- Ostatní osobní náklady                            

205.000,- 

- Zákonné odvody + FKSP 12.042.734,- 

- Výdaje na učebnice, uč. texty a uč. 

pomůcky 

                           

314.693,- 

- Stipendia                                     0 

- Ostatní neinvestiční náklady 16.335.004,- 

C) HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK  po zdanění  5.154,- 

 

  

B. 

Komentář  

Hospodaření školy za rok 2016 bylo ukončeno kladným výsledkem hospodaření, úkoly 

stanovené v oblasti rozpočtu se nám podařilo splnit. Případná překročení jednotlivých 

výdajů byla kryta úsporami v jiných výdajových položkách, nebo překročením 

výnosových položek z vlastní činnosti. Celkově se dá vývoj nákladů v hlavní činnosti, 

posuzovaný v delší časové řadě a s vyloučením vlivu mimořádných úkolů, hodnotit 

jako lineární.  

V meziročním srovnání došlo ve výdajové části rozpočtu k poklesu o 326 tis. Kč, v 

příjmové části rozpočtu k poklesu o 369 tis. Kč. Nutno zmínit, že v předcházejícím 

období obsahovaly obě strany rozpočtu položky související s mimořádným úkolem.  

Jisté výkyvy oběma směry meziročně zaznamenává nákladová položka na energie, 

což je způsobeno jak klimatickými podmínkami, tak i jednotkovou cenou za 

centrálně nakoupené energie.  

 

Neinvestiční příjmy za rok 2016 celkem,     62.256.501,40 Kč 

z toho: 

dotace poskytnuté ze státního rozpočtu: 

- NIV přímé                                                       45.062.000,-- Kč 

- na podporu odborného vzdělávání      325.134,-- Kč 

- zvýšení platů pracovníků regionálního školství v r. 2016 1.050.267,-- Kč 
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dotace provozní: 

- provozní dotace, poskytnutá KÚ PK  7.380.000,-- Kč 

vlastní zdroje: 

- tržby       8.223.046,40 Kč 

- převody z vl. fondů     216.054,-- Kč 

 

Investiční činnost v roce 2016 byla finančně zajištěna z vlastních zdrojů organizace, 

z investičního fondu jsme vyčerpali celkem 936 tis. Kč. 

Na pořízení nového strojního vybavení celkem 410 tis. Kč – pro odbornou učebnu 

technologie přípravy pokrmů byl pořízen za 58 tis. Kč šokový schlaďovač, dále byly 

nakoupeny dva nové servery umístěné v obou školních budovách, tj. U Borského parku 

3 a v Bendově ulici, za celkovou částku 120 tis. Kč a obnovili jsme vozový park 

nákupem osobního automobilu za 232 tis. Kč. Na pořízení stavebních investic jsme 

čerpali celkem 310 tis. Kč, rekonstrukce osvětlení v tělocvičně byla zrealizována za 228 

tis. Kč, pokračující osazování oken žaluziemi ve školní budově U Borského parku 3 bylo 

provedeno za 82 tis. Kč. 

Na výměnu oken a dveří v budovách U Borského parku 3 byly čerpány prostředky 

fondu ve výši 216 tis. Kč, jako posílení zdrojů na financování oprav a údržby 

nemovitého majetku. 

 

Personální oblast: Meziroční pokles přepočteného počtu o 3,65 zaměstnanců (z 105,05 

na 101,40) je reakcí na postupné snižování výkonů. Tuto situaci se nám daří prioritně 

řešit přirozenou cestou, tzn. odchody zaměstnanců do důchodu. 

 

Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3 hospodařila v roce 2016 s vlastními 

prostředky, s prostředky z rozpočtu zřizovatele a s prostředky ze státního rozpočtu. 

Společně tyto zdroje umožnily vytvořit dostatečný finanční prostor pro provoz a rozvoj 

školy. Zůstatky fondů organizace nadále představují zdroje zajišťující předpoklad 

finančního zabezpečení pro období případné nedostatečnosti finančních zdrojů 

z důvodu vlivu poklesu žáků.  

Vytvořený kladný hospodářský výsledek ve výši 5.133,54 Kč byl v rámci schválení účetní 

závěrky za rok 2016 a schválení návrhu vypořádání HV zřizovatelem, rozdělen do 

peněžních fondů naší organizace: do fondu rezervního ve výši 4.153,54 Kč, do fondu 

odměn ve výši 1.000,00 Kč. 

Ekonomickým cílem pro další období zůstává snaha o udržení finanční stability 

organizace zachováním zvolené finanční politiky, vyhledávání možností dalších 

finančních zdrojů, využívání centrálních nákupů komodit a trvalé usilování o 

optimalizaci finanční náročnosti výukových, provozních a administrativních procesů. 

 

 

 

Datum zpracování zprávy: 12. 10. 2017 

Datum projednání ve Školské radě: 19. 10. 2017 

Podpis ředitele a razítko školy: 

 

 

Mgr. Miroslav Široký 

     ředitel školy 


