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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 
      budova odloučeného pracoviště Bendova 22: 
 - telefon: 377 322 020, 377 324 680 
 

E-mail: info@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 
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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. 2019 

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. 2018, ** podle stavu k 31. 10. 2018 
 

1.4 Počet tříd a žáků  
 

Kód  
 

Název oboru      

Počet žáků 
v denní 

formě studia 
k 30. 9. 2018 

Počet žáků 
v denní formě 

studia 
k 31. 8. 2019 

 
Počet  

tříd  

 
Průměrný 

počet  
žáků na 

třídu 
K 31. 8. 

2019 
ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch 227 224 8  28 
ŠVP Ekonomika a podnikání 
v potravinářství  

94 83 4 23,5 

ŠVP Gastronomie 56 41 2 28 

ŠVP Kuchař 
381 310 16 23,8 

ŠVP Číšník, servírka 

ŠVP Pekař 33 28 1,08 30,5 

ŠVP Cukrář 118 101 4,23 27,9 

ŠVP Řezník – uzenář 21 20 0,69 30,4 

Celkem  930 807 36  

 
 
2. Údaje o zaměstnancích školy (stav k 30. 6. 2019) 

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.) 

106/101,27 76/70,84 55/21 25 

 
  

IZO a název součásti 
Kapacita součásti 

/cílová/ 
Počet žáků  

celkem 

110 100 204 Škola 1322 930* 

110 100 271 Domov mládeže 145 145 ** 

110 100 263 Školní jídelna 800 463** 
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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  Archmannová Lenka, Mgr. Učitel VŠ, aprobace AJ - ČJ 

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

3   Berka Petr, Bc. Učitel Odb. předměty 

4   Beneš Milan, Mgr. Učitel VŠ aprobace  TEV 

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

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   Havlík Martin, Ing. Učitel  VŠ,  odborné předměty 

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

14   Kabátová Marie, Bc. Učitel  VŠ odb. předměty, 

15   Kepková Šárka, Mgr. Učitel VŠ odb. předměty 

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

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

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

19   Křenová Kateřina Bc. Učitel VŠ 

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

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

22   Matějček Martin, Mgr. Učitel  VŠ, Aj 

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

24   Nováková Michaela, Mgr. Učitel  VŠ aprobace 

25   Opatrná Martina, Mgr. Učitel VŠ, odborné předměty 

26   Pešková Zuzana, Mgr. Učitel + VP VŠ aprobace ČJ - NJ 

27   Pitulová Petra, Ing. Učitel  VŠ, odborné předměty 

28   Roubalová Tereza, Bc. Učitel VŠ, odborné předměty 

29   Rychtaříková Kamila, Mgr. Učitel VŠ, aprobace Aj  

30   Schořová Ivona, Mgr. Učitel VŠ - aprobace M 

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

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

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

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

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

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

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

38   Vlčková Šárka, Mgr. (N) Učitel VŠ aprobace AJ – ČJ – ON 

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

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

41   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 Holubová Naděžda Vychovatel ÚSO, DPS 

3 Horová Eva vychovatel ÚSO  

4 Jáchimová Jana Vychovatel ÚSO  

5 Pospíšil Petr Vychovatel ÚSO 

6 Šilhánková Marie  Vychovatel ÚSO  

7 Voglerová Jana Vychovatel ÚSO  

Pedagogičtí pracovníci na odloučeném pracovišti Bendova 22, Plzeň 

 
 

Příjmení a jméno 
Pracovní 
zařazení, 
funkce 

Kvalifikace – stupeň vzdělání, obor, 
aprobace, DPS 

1 Červená Helena, Mgr. Učitel VŠ, aprobace M – Ch 
2 Dortová Zdeňka, Mgr. Učitel VŠ, aprobace Nj – Čj 
3 Eretová Jiřina, Ing. Učitel VŠ, odborné předměty 
4 Fialová Renata učitel Student FPE, obor TV - Bio 
5 Hervert Jaroslav, PaedDr. učitel VŠ, M - F 
6 Hagarová Ludmila, Mgr. Učitel VŠ aprobace MAT - CH 
7 Kovács Ivan, Mgr. Učitel VŠ aprobace ZEM - TV 
8 Kubešová Stanislava, Ing. učitel VŠ, odborné předměty 
9 Kepková Šárka Mgr. Učitel VŠ, Právnická fakulta UK 

10 Machová Renata, Mgr. ZŘTV  VŠ, aprobace M-Ch 
11 Roubal Roman, Mgr. Učitel VŠ, aprobace M – Vt (ukončení 1. 12. 

2018) 
12 Tesařová Hana, Mgr. Učitel VŠ, aprobace ČJ - D 
13 Šrámková Libuše, Ing. Učitel VŠCHT, odborné předměty 
14 Tyllová Lenka, Ing. učitel VŠCHT, odborné předměty 
15 Vacková Marta, Mgr. Učitel  VŠ, AJ, RJ 
16 Vachtová Marie, Mgr. Učitel VŠ, AJ 
17 Vašků Naděžda, Mgr. Učitel VŠ, aprobace CJ - Děj 
18 Veselý Bohumil učitel ÚSO, DPS 
19 Viktorinová Dana, Ing. Učitel VŠE, odborné předměty 
20 Herejtová Lucie, Bc. Učitel VŠ, od 1. 2. 2019 

 
ÚSEK ODBORNÉHO VÝCVIKU 

1  Bodnár Julius UOV ÚSO, DPS 
2  Dezortová Václava UOV ÚSO, DPS 
3  Hakrová Jitka UOV ÚSO, DPS 
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4  Chottová Petra UOV ÚSO, DPS 
5  Mašková Helena UOV Stř. s VL, DPS 
6 Pevná Petra UOV ÚSO, DPS 
7  Starcová Marcela, Bc. UOV VŠ, odborné předměty 
8  Vališová Jana UOV ÚSO, DPS 
9 Volfová Kateřina UOV ÚSO, DPS (ukončení 1. 12. 2018) 

 
 
 
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 1. května 2019 dlouhodobě nemocná Ing. H. Šímová. 
Jinak bez personálních změn v průběhu školního roku 
 
Bendova 22 – Ukončení  pracovní smlouvy dohodou – Kateřina Volfová (ÚOV) 
a Mgr. Roubal Roman k 1. 12. 2018. Na místo R. Roubala nastoupila Bc. Lucie 
Herejtová od 1. 2. 2019.  
Jinak bez personálních změn v průběhu školního roku 
 
2.2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
 
Počet navštívených vzdělávacích akcí 25 
Počet pedagogů školy, kteří se vzdělávání zúčastnili 85 

 
Prioritou školy je zajistit pro pedagogické pracovníky školy kvalitní DVPP. Proto 
vycházíme nejenom z nabídky KCVJSŠ, ale snažíme se oslovit i externí lektory, kteří pro 
naši školu připraví školení na danou objednávku. Ve školním roce 2018/2019 se nám 
podařilo zajistit tento typ školení: 

 Hranice a jejich udržování (1. – 2. 11. 2018, lektoři Mgr. Lukáš Radostný a Mgr. 
Martin Sedláček 

 Řešení krizových situací pro učitele (31. 8. 2018, lektor Mgr. Zdeněk Weber) 
 Školení první pomoci (12. 4. 2019, Zdravotnická a záchranná služba PK) 

 
 
Vzdělání ředitele školy - Mgr. Miroslav Široký FS2 – 24. 3. 2005 
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3. Údaje o přijímacím řízení  
 

 
 
 
 

Součást 

Počet uchazečů  
Údaj podle 

statistických 
výkazů pro školní 

rok 2019/2020* 

1. kolo 
př. říz 

 
Odevzdáno 
ZL v 1. kole 

 
2. kolo 
př. říz. 

 

 
Odevzdán

o ZL v 2. 
kole 

65-42-M/01 Hotelnictví 134 60 - - 65 
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 28 16 34 10 28 
65-41-L/51 Gastronomie 37 30 - - 30 
65-51-H/01 Kuchař – číšník 222 124 40 19 148 
29-53-H/01 Pekař 24 9 9 2 13 
29-54-H/01 Cukrář 113 43 - - 46 
29-56-H/01 Řezník-uzenář 14 8 - - 8 
Celkem     338 

 Pozn.: *údaje z výkazu k 30. 9. 2019 z přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020  
 

4. Výsledky výchovy a vzdělávání   
pozn.: počty žáků a jejich prospěch je uveden k 31. 8. 2019        
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 224 
Prospěli s vyznamenáním 8 

Prospěli 198 
Neprospěli 18 

Neklasifikováni 0 

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

   
Prospěch žáků celkem  

(včetně závěrečných ročníků) 

  
  

Počet žáků 
 

Žáci celkem 41 
Prospěli s vyznamenáním 1 

Prospěli 34 
Neprospěli 6 

Neklasifikováni 0 
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63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (1. – 4. roč.) 

   
Prospěch žáků celkem  

(včetně závěrečných ročníků) 

  
  

Počet žáků 
 

Žáci celkem   83 

Prospěli s vyznamenáním 
 

5 

Prospěli 65 

Neprospěli 13 

Neklasifikováni 0 

 
4.2 Obory vzdělání s výučním listem 

65-51-H/01 Kuchař-číšník 
 

   
Prospěch žáků celkem  

(včetně závěrečných ročníků) 

  
  

Počet žáků 
 

Žáci celkem 310 
Prospěli s vyznamenáním 6 

Prospěli 270 

Neprospěli 29 
Neklasifikováni 5 

 
ŠVP Pekař, ŠVP Cukrář, ŠVP Řezník-uzenář  

 
   

Prospěch žáků celkem  
(včetně závěrečných ročníků) 

  
  

Počet žáků 
 

Žáci celkem  149 

Prospěli s vyznamenáním 13 

Prospěli 128 

Neprospěli 7 

Neklasifikováni 0 
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4.3 Výsledky maturitních zkoušek  
4.3.1 V jarním období  
 

 Prospěl 
s vyznamenáním  

prospěl neprospěl nekonal 

ŠVP Hotelnictví a cestovní 
ruch 

0 24 16 11 

ŠVP Ekonomika a 
podnikání v potravinářství  

1 7 4 3 

ŠVP Gastronomie 0 8 12 2 
celkem 1 39 32 16 

 
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 18 8 4 

ŠVP Ekonomika a 
podnikání v potravinářství  

0 1 4 4 

ŠVP Gastronomie 0 7 5 5 
celkem 0 26 17 13 

4.3.3 Jarní termín maturitní zkoušky – společná část 
Počet žáků konajících MZ - jaro prospěl neprospěl 
Český jazyk a literatura  55 17 
Cizí jazyk 62 9 
Matematika 1 0 

4.3.4 Podzimní termín maturitní zkoušky – společná část 
Počet žáků konajících MZ – podzim prospěl neprospěl 
Český jazyk a literatura  7 2 
Cizí jazyk 8 1 
Matematika 0 0 

 
4.4 Výsledky závěrečných zkoušek  

 
 
 

součást 

žáci, 
konající 
zkoušky 
celkem 

 
prospěli s 

vyznamenáním 

 
 

prospěli 

 
 

neprospěli 

konali 
zkoušku 

v náhradním 
termínu 

ŠVP Kuchař 61 4 39 5 1 
ŠVP Číšník, 
servírka 26 2 21 2 1 

ŠVP Cukrář 38 11 27 0 4 

ŠVP Řezník-
uzenář 

5 1 4 0 0 

ŠVP Pekař 7 1 6 0 0 

celkem 137 19 97 7 6 
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4.5 Hodnocení výsledků výchovného poradenství  
 
Hlavní budova U Borského parku 3 
Zpracovala: Mgr. Zuzana Pešková 
 
Hlavní  oblasti činnosti:  

1. Práce se žáky s SPU 
2. Práce s MNŽ 
3. Kariérové poradenství – žáci 3. ročníků oborů K+Č, 4. ročníků maturitních 

oborů a 2. ročníku nástavbového studia 
 
Vykonávané činnosti: 
V oblasti práce se žáky a jejich rodiči:   

  řešení studijních a výchovných otázek, 
  poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a 

předpoklady žáků (ve spolupráci s TU), 
 vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání 

vyžadují zvláštní pozornost a přípravu návrhů na další péči o tyto žáky, 
 zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích 

potřeb a interních činností pro žáky se SVP, 
 přípravu podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve 

škole, koordinaci poskytování poradenských služeb těmto žákům školou 
a školskými poradenskými zařízeními a koordinaci vzdělávacích 
opatření u těchto žáků, 

 poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se 
zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám, 

 poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších 
poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a 
o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným 
zástupcům. 

 technická podpora dle ŠVP 
 
Ve spolupráci s vedením školy:   

 zpracování přihlášek ke studiu, 
 péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně 

nadané, 
 přednášky pro žáky 
 koordinace vzdělávání učitelů v problematice SVP žáků 
 metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy v oblasti 

kariérového rozhodování žáků, integrace, IVP, práce s nadanými žáky 
apod., 

 předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a 
péče o žáky se SVP pedagogickým pracovníkům školy 

 
V součinnosti s třídními učiteli a kolegy:     
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 péče o problémové žáky (neomluvená absence, poruchy chování, 
apod.) 

 péče o talentované žáky a žáky mimořádně nadané  
 péče o žáky s poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, apod.) 
 zajišťování konzultace, odborná vyšetření, apod. 
 spolupráce s metodikem prevence 
 zajišťování a informování o vypršení vyšetření z PPP 
 informace o DVPP 

Ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou:   
 posuzování potřeb odborného vyšetření  (psychologického, 

pedagogického, o volbě povolání, aj.) a spolupráce při tvorbě IVP 
 zajišťování realizace závěrů a doporučení vyplývajících z vyšetření 

V součinnosti s Úřadem práce:   
 profesní orientace studentů 
 přednášky a besedy k volbě povolání 
 individuální konzultace pro žáky a rodiče 
 informovanost o studijních možnostech 

 
Evidence žáků se SPU , MNŽ – sportovců, cizinců, žáků s PLPP 
 
Obory vzdělání s maturitní zkouškou SPU MNŽ 

sportovci 
1.roč. 1 3 
2.roč. - 2 
3.roč. 3 5 
4.roč. 4 4 
Obory vzdělání s výučním listem   
1.roč. 3 2 
2.roč. 5 1 
3.roč. 3 1 
Nástavbové studium   
1.roč. 2 - 
2.roč. 1 - 

 
 
 
 
 
Obory vzdělání s maturitní zkouškou Cizinci 

 -OMJ 
PLPP  
ostatní 

1.roč. - - 
2.roč. - - 
3.roč. - - 
4.roč. - - 
Obory vzdělání s výučním listem   
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1.roč. 3 - 
2.roč. - 1 
3.roč. - 3 
Nástavbové studium   
1.roč. - - 
2.roč. - - 

 
Zpracovala: 
Mgr. Zuzana Pešková 
 
 
4.6 Hodnocení výsledků metodika prevence  
 
Hlavní budova školy U Borského parku 3 
Zpracovala 
Mgr. Lenka Kleisnerová 
 
Hodnocení výsledků - Školní preventivní strategie 2018/2019 
 
Během školního roku byly aktivity školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) realizovány 
a koordinovány Mgr. Lenkou Kleisnerovou (školním metodikem prevence). Jednotlivé 
aktivity prostupují do školního vzdělávacího plánu (ŠVP). Na realizaci se podíleli 
pedagogové v rámci výuky a výchovného působení školy na žáky, včetně 
nepedagogických pracovníků školy a přizvaní odborníci v rámci svých seminářů.  
Jednotlivé aktivity se uskutečnily postupně během školního roku, dle časového plánu 
školy a aktuálních možností. ŠPS byla ve školním roce 2018/2019 naplněna a splnila 
své cíle.  
 
Realizované výchovně-vzdělávací a preventivní akce školy 
Prostřednictvím těchto aktivit ve výuce i mimo, působíme na žáky a jejich osobnostní 
rozvoj. Uvedené akce byly po ukončení pozitivně hodnoceny žáky a pedagogy.  
• Adaptační dny  
Po zahájení školního roku začal 3 denní program pro všechny žáky prvních ročníků 
oborů vzdělání s výučním listem. 
V sudém a lichém týdnu byly zvoleny 4 trasy na zajímavá místa nedaleko Plzně, aby 
se třídy pohybovaly v terénu samostatně.  
Během cesty plnila třídní skupina různé úkoly podle zadání. Techniky byly zvoleny tak, 
aby pomohly k navázání přátelských vztahů. 
Adaptační dny zajišťovali pedagogové školy a třídní učitel. Tento způsob stmelování 
třídy je limitován dovednostmi třídního učitele a jeho přístupem ke splnění cíle. Není 
dostatek času na reflexi jednotlivých činností a na individuální kontakt se všemi žáky. 
Jedná se o nouzové řešení potřeby vytvořit podmínky spolupráce ve třídě. Kurz splnil 
základní poslání – vzájemné seznámení kolektivu a TU, ale chybí v něm silnější zážitek.  
• Odborné exkurze do hotelů, výrobních a odbytových středisek – probíhají pro 
celou třídu, podporují spolupráci učitelů odborných předmětů a třídních učitelů. 
podíleli se na různých aktivitách a hrách a zjistili, že volný čas mohou trávit i jinak. 
 
• Preventivní dny 
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Celoškolní akce zaměřená na různá preventivní témata, která nás v jednotlivých 
třídách aktuálně trápí. Realizované programy a aktivity v rámci preventivního dne  
 
• Prevence záškoláctví 
V rámci pozitivní motivace jsme zařadili pravidelné oceňování žáků s nejlepší 
docházkou do školy. Nejlepší žáci z jednotlivých tříd a oborů byli v pololetí oceněni 
pozváním na slavnostní raut, který byl uspořádán na jejich počest v rámci odborné 
výuky nástavbového studia. Na konci školního roku pak byli žáci oceněni věcnými 
cenami. 
Dále jsme zrealizovali celoškolní soutěž o třídu s nejlepším procentem docházky. 
Soutěžilo se v kategorii kuchař, číšník a nástavbové studium + hotelnictví a turismus. 
Vítězné třídy pak v rámci zvýšení odbornosti absolvovali zážitkový program (včetně 
drobného občerstvení) na farmě Černá ovce v Plzni. Tento program jsme financovali 
z grantu, pro žáky byl zdarma a měl mezi žáky i pedagogy velký ohlas. S programem 
bychom rádi pokračovali i v následujícím školním roce. 
• Den třídního učitele 
V rámci ŠPS jsme zařadili do harmonogramu školního roku také dny třídního učitele, 
které jsou využity zejména ke zkvalitnění vztahů v rámci třídy a vztahů učitel – žák. 
Třídy si po dohodě s třídním učitelem a schválení vedení školy vytvoří plán dne a 
navrhnou program, který chtějí uskutečnit. Náplní těchto dní bylo v letošním roce: 
výstava na zámku Kozel (korunovační klenoty), odborné exkurze do hotelů a 
výrobních středisek, filmové představení, pěší výlet do okolí Plzně, sportovní den.  
• Závislosti 
pro všechny 1. ročníky učebních oborů jsme realizovali interaktivní program 
občanského sdružení POINT 14, certifikovaný program se sestával ze třech setkání, 
přičemž dvě jsou dvouhodinová a poslední setkání tříhodinové. Žáci se interaktivní 
formou seznamují s působením drog na člověka, součástí programu je také nácvik 
odmítání a posilování zdravých postojů nejen k návykovým látkám. 
 
• Úřad práce – legislativa – jak se ucházet o zaměstnání 
Již tradičně chodí žáci třetích a čtvrtých ročníků na Úřad práce v Plzni, kde se dozví 
praktické informace z oblasti pracovních vztahů a práva. Zvýšení informovanosti. 
 
 
Hodnocení negativních jevů ve škole: 
Na řešení problémů spolupracuje metodik prevence s vedením školy a pedagogy. 
Přetrvávají jevy popsané v minulém šk. roce.  
- Nejfrekventovanějším negativním jevem zůstává neomluvená nebo úmyslná 
absence žáků ve výuce i na praxi. Týká se to maturitních i učebních oborů, a to jak v 
teoretickém, tak v praktickém vyučování. Mnohdy je velký počet zameškaných 
hodin součtem několikahodinových absencí během týdne, jedná se o skryté 
záškoláctví. 
- V uplynulém roce jsme řešili se žáky nevhodné – arogantní či agresivní 
chování, porušování zákazu kouření, nekázeň ve vyučování, nevhodnou komunikaci 
na sociálních sítích, krádeže a jiné prohřešky, které byly řešeny v souladu se šk. 
řádem, několikrát bylo žákům uděleno podmíněné vyloučení a vyloučení ze školy. 
- V některých třídních kolektivech se objevilo vzájemné vyhrožování nebo 
osočování. Na základě podnětů žáků nebo TU, jsme provedli s VP nebo ZŘTV 
intervenční pohovory ve vytipovaných třídách a TU se na téma zaměřili v třídnických 
hodinách. 
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- Různými programy, aktivitami také reagujeme na aktuální situaci a snažíme se 
předcházet sociálně patologickým jevům. Spolupracujeme s renomovanými a 
osvědčenými subjekty, které vždy prověřujeme. Proběhla intenzivní práce se třídou 
K2.B a K1.A. V těchto třídách se objevily potíže ve vztazích a chování. 
-  Škola vytváří maximální podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
žáků ve škole a při školních akcích mimo školu. Důslednou výchovou a rozvíjením 
odborných kompetencí k bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, tak 
předchází možným rizikům. Ochrana a bezpečnost zdraví je i součástí výchovy ke 
zdravému životnímu stylu. 
- Součástí pedagogické činnosti směřující k předcházení rizik je i pedagogický 
dohled nad žáky, aktualizovaný na každý školní rok. 
 
 
Odloučené pracoviště Bendova 22, Plzeň  
 
Zpracovala  
Mgr. Helena Červená 
 
Během prvních dvou týdnů měsíce září proběhly adaptační dny všech prvních 
ročníků. 
Městská policie Plzeň realizovala během měsíce listopadu, prosince, března, dubna, 
května a  června nabídku svých programů diferencovaných podle ročníků. 
 
I.ročníky: Závislosti – legální drogy 
II.ročníky: Závislosti – nelegální drogy  
III.ročníky: Bezpečnost silničního provozu 
 
Hodinová instruktáž městské policie „Pyrotechnika“se pro nemoc lektora a nedostatek 
náhradních termínů nemohla v prosinci uskutečnit. 
Do programu „Dopravní situace“ nově vstupuje pan Jedlička se svojí rodinnou tragedií 
pod názvem „Nezvratné osudy“. Vypráví o svých pocitech bezmoci a zklamání, 
hledání, jak dál žít. 
 V rámci vzdělávání pedagogických pracovníků jsem navštívila: 
• tři semináře  metodiků prevence v pedagogické poradně v Částkově ulici  
• první část, tentokrát převážně teoretickou, dvoudílného programu“Řešení 
krizových situací“ 
• Vstupy lektorů ve šk. roce 2018/2019 
•  
Třída Učitel Realizoval Název akce 
C1.P Červená Městská policie Plzeň – Andrea Vlčková Legální drogy 
C1.R Červená Městská policie Plzeň – Andrea Vlčková Legální drogy 
E1.A Červená Městská policie Plzeň – Andrea Vlčková Legální drogy 
C2.P Červená Městská policie Plzeň – Jan Barfus Nelegální drogy 
C2.R Červená Městská policie Plzeň – Jan Barfus Nelegální drogy 
E2.A Červená Městská policie Plzeň – Jan Barfus Nelegální drogy 
C3.P Červená Městská policie Plzeň – Andrea Vlčková Dopravní situace 
C3.R Červená Městská policie Plzeň – Jan Barfus+ p. Jedlička Dopravní situace 
+ Nezvratné osudy 
E3.A Červená Městská policie Plzeň – Andrea Vlčková, p. Jedlička Dopravní 
situace + Nezvratné osudy 
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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 14 21 
Funkci ŠMP zastává let 2 7 
Působí i jako výchovný poradce NE NE 
Působí-li i jako výchovný poradce  
– jeho úvazek je 

  

 
Vzdělání školního metodika prevence (ŠMP)  
Vysokoškolské – magisterské – Mgr. Helena Červená (odloučené pracoviště 
Bendova 22) a Mgr. Lenka Kleisnerová (hlavní budova školy U Borského parku 3) 
 
 
4.8 Školní koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

 
Působí na škole pedagog 
pověřený koordinací EVVO 

Ano 
Ing. Dana Šloufová 

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 

 
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.  
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5.1 Letní odborné praxe 
Letní odborná praxe na ostrově Rhodos 
Naše škola, ve spolupráci s agenturou Job4summer, uskutečnila již 8. ročník letní stáže 
na ostrově Rhodos. Jedná se o 3,5 měsíční odbornou stáž ve vybraných hotelech, na 
kterou na začátku června odcestovala jedna žákyně z oboru ŠVP Číšník, servírka. 
Pracovala na pozici barman a servírka. 
 
Německo - Camping am Tennsee 
Ve dnech 1. 7. - 30. 9. se dvě žákyně třetího ročníku – K. Vlčková a Š. Kocourková - 
zúčastnily pracovní stáže v Německu. Jednalo se o Camping am Tennsee, který se 
nachází na jihu Německa v oblasti Alp nedaleko městečka Krün. K. Vlčková pracovala 
jako servírka v kempové restauraci, Š. Kocourková v kuchyni. V rámci praxe se 
podívaly i na Oktoberfest a vyzkoušely si své jazykové dovednosti v autentickém 
prostředí.   
 
6. Počet evidovaných stížností  
 

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

 
7. Poskytování informací 
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 

 
8. Údaje o asistentech pedagoga 
Na naší škole ve školním roce nepůsobil asistent pedagoga. 
 
9. Účast školy na projektech a programech  
 
Naše škola získala v květnu 2018 finanční příspěvek na školní rok 2018/2019 v rámci 
dotačního titulu vyhlášeného Plzeňským krajem v oblasti -  Podpora preventivních 
aktivit a výchovy k toleranci v roce 2018.  
Příspěvek se týkal projektu „Preventivní dny na hotelovce“ ve výši 15 000,- Kč. Finanční 
příspěvek byl účelně využit na odměny pro lektory. 
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V rámci preventivních dní, které se konaly ve dnech 1.11., 2.11. a 13.12. , jsme se 
zaměřili na: 
• Prevenci HIV/AIDS - preventivní program v této oblasti absolvovalo 8 tříd naší 
školy (6 tříd oborů vzdělání s výučním listem a 2 třídy oborů s maturitní zkouškou). 
Jednalo se o preventivní program pod záštitou pana M. Hornycha – Dům světla a 
program realizovaný SZÚ - Hrou proti AIDS. 
• Bezpečnost v online prostředí, který realizovala Diakonie ČCE. Žáci prvních 
ročníků oborů vzdělání s maturitní zkouškou se zúčastnili preventivního programu, 
jednalo se o zapojení 2 tříd ve dvou následných blocích. 
• Část finančních prostředků jsme pak využili na realizaci zážitkového 
preventivního programu pro vybrané třídy. Tato aktivita měla zejména motivační 
charakter, posloužila ke stmelení kolektivu, navázání důvěrnějších vztahů a zvýšení 
zájmu o studovaný obor. Programu se zúčastnilo celkem 6 tříd (2 třídy oboru s maturitní 
zkouškou a 4 třídy oborů vzdělání s výučním listem). 
V rámci preventivních dní jsme realizovali ještě další preventivní programy, na které 
jsme nečerpali finance z dotačního řízení. Jednalo se o oblast finanční gramotnosti a 
kariérního poradenství, semináře absolvovaly 4 třídy posledních ročníků (2 třídy oborů 
s výučním listem a 2 třídy oborů s maturitou). 
Semináře, workshopy a zážitkové programy celkem absolvovalo 18 tříd naší školy, tedy 
cca 450 žáků. 
Celý program preventivních dní je trvale začleněn do školní preventivní strategie a na 
realizaci programu se kromě výše zmíněných lektorů a organizací významně podílejí 
všichni pedagogové naší školy. Informace, postoje  a zkušenosti, získané během 
programů, dále využíváme v běžné výuce.  
Preventivní dny byly vnímány velice pozitivně jak ze strany žáků, tak ze strany lektorů. 
Rádi bychom navázali na podobné akce i v dalším školním roce. 
 

10. Výsledky kontrol a inspekcí  
 

Datum 
 inspekce 

Česká školní inspekce 
Opatření přijatá 
ředitelem školy 

   

 
Datum 

 inspekce 
Typ kontroly 

Opatření přijatá 
ředitelem školy 

 
20. 9. 2018 

Krajská hygienická stanice  
– odběr vzorku okurkového salátu 

Výsledky negativní 

 
14. 11. 2018 

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje 
– kontrola na Domově mládeže (dokumentace 
PO, školení a odborná příprava zaměstnanců, 
preventivní požární hlídka) 

Bez nápravných 
opatření 

 
19. 3. 2019 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
- odběr vzorků zákusků (punčový dort, listový 
šáteček)  

Vzorky vyhovovaly 

 
31. 5. 2019 

Oblastní inspektorát práce 
- dodržování povinností vyplývající z právních 
předpisů k zajištění bezpečnosti práce  

Nebyly zjištěny 
nedostatky 
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11. Školská rada  
 
Členové školské rady při Hotelové škole, Plzeň, U Borského parku 3  

Členové ŠR jmenováni zřizovatelem školy (KÚ PK): 
1. Mgr. Ivan Tafat 
2. Mgr. Štěpán Krňoul 
Členové ŠR (za pedagogy školy): 
3. Mgr. Helena Červená 
4. Mgr. Jana Havlová  
Členové ŠR (za zletilé žáky a zástupce nezletilých žáků): 
5. Jiří Pěč 
6. Monika Benešová 

 
Ve školním roce 2018/2019 se konaly doplňující volby do školské rady při naší škole 
z důvodu rezignace člena ŠR p. Václava Kohouta z řad zákonných zástupců 
nezletilých žáků. 
 
11.1 Zápis o průběhu a výsledku voleb do školské rady  
 
1. Ředitel školy vyhlásil dopisem ze dne 7. 9. 2018 na den 9. 10. 2018 doplňovací volby 
do školské rady (člen školské rady za zletilé žáky a 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 24. 9. 2018) 
2. Dne 7. 9. 2018 stanovil ředitel školy přípravný výbor pro zajištění voleb a jmenoval 
volební komisi.  
3. Přípravný výbor zaevidoval do stanoveného data dva kandidáty: 
Monika Benešová, Lesanka 46, Plzeň (zákonný zástupce žáka)  
Marcela Šnajdrová, Pálavská 34, Plzeň (zákonný zástupce žáka) 
4. Kandidáti byli zveřejněni ve stanovených termínech na úřední desce školy a na 
webových stránkách školy. 
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 
(zasedací místnost č. 2).  
7. Voleb se zúčastnilo 23 oprávněných voličů z řad zletilých žáků a zákonných zástupců 
nezletilých žáků. Bylo odevzdáno 23 platných hlasovacích lístků a žádný neplatný.  
8. Počet hlasů jednotlivých kandidátů:  
Monika Benešová – 22 hlasů 
Marcela Šnajdrová – 1 hlas 
Na základě výše uvedených volebních výsledků byla do školské rady zvolena paní 
Monika Benešová. 
9. Volby byly vyhodnoceny přípravným výborem 9. 10. 2018 v kanceláři ředitele školy 
a výsledy byly ve středu 10. 10. 2018 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 10. října 2018.  



        

 
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 

 

 - 21 - 
 

11. Ředitel školy zajistí archivaci předaných písemností a oznámí písemně zvolenému 
členovi jeho členství ve školské radě s uvedením doby funkčního období. O výsledku 
voleb do školské rady podá ředitel školy do deseti dnů od uskutečnění voleb písemnou 
zprávu zřizovateli školy.  
 
Zapsal 
Mgr. Jiří Holeček  
předseda přípravného výboru 
 
V Plzni dne 10. 10. 2018 
 
V průběhu školního roku 2018/2019 zasedala školská rada 2x, a to v prosinci 2018 a 
v květnu 2019.  
 
12. Údaje o aktivitách během školního roku 
12.1 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. 
Seminář pro baristy – obor barista a příprava kávy, trénink přípravy espressa a 
cappuccina, lektor: Škola kávy – Goran Jozič      
Čaj a čajová kultura 
výukový seminář s workshopem přípravy čajů, lektor: Ing. Zdeněk Nepustil specialista 
na thajskou, vietnamskou a čínskou čajovou kulturu 
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 
Kurz čokoládových bonbónů, lektorka: Pavlína Berzsiová, viceprezidentka Akc ČR 
Základní sommelierský kurz, lektor: sommelier David Král   
Diplomovaný sommelier- Elite, Držitel odznaku Asociace   sommeliérů ČR „Zlatý 
hrozen“(14 lidí v ČR) 
Kurz vyřezávání ovoce a zeleniny, lektor: mistr carvingu Luděk Procházka, CZECH 
CARVING STUDIO    
Čtyřdenní barmanský kurz „Profesionální barman“ obsahující Flair & Style Bartending, 
Mixologii včetně molekulární mixologie a nových trendů, Historie a Bar management 
a zboží, lektor: Martin Baťha     
 Organizací kurzů je pověřena M. Kabátová 
 
12.2 Adaptační dny 
 
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. 
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Třídy RVP Hotelnictví absolvují třídenní adaptační kurz v hotelu Sirotek, Železná Ruda – 
Špičák 
Žáci na odloučeném pracovišti absolvovali adaptační dny ve škole (první týden 
školy). 
Termíny: 
Sudá i lichá směna – RVP K, Č:  4. 9. až 14. 9. 2018 
RVP Hotelnictví:    17. - 18. 9. 2018 
Garant adaptačních dnů: Mgr. Lenka Kleisnerová 
Garant adaptačního kurzu: Mgr.  Zuzana Pešková 
 
12.3 Harmonogram akcí na školní rok   
Září   
Adaptační dny a kurz 1. ročníků H, K, Č  
Zahraniční exkurze do Španělska, Monaka v rámci ZCR    
ITEP – PK EKO  
Říjen   
Odborná exkurze „Farmy“ – K, Č – PK OP  
Australská gastronomie H4.r – PK AJ  
Listopad   
DOD 30. 11. 2018  
OE Letiště Václava Havla – PK EKO  
Vídeň – PK NJ  
Den TU – odborné exkurze 2.11.  
Britská knihovna – PK AJ  
Prosinec   
Olympiáda v ČJ – školní kolo PK ČJL  
Soutěž Via Tuta Vitae – PK SVP  
Anglické divadlo sběrem – PK AJ  
Halový fotbalový turnaj – PK TEV  
Rakouská a německá knihovna  - PK NJ  
Pražská divadla – tech. zázemí – PK ČJL  
Divadlo Plzeň – školní divadelní představení – PK ČJL 
Leden   
DOD 16. 1. 2019 
Bussines Point – PK EKO  
Besedy na Úřadu práce pro poslední ročníky všech oborů – PK  
EKO  
Prezentace ročníkových prací z EKO – PK EKO  
Školní matematická olympiáda – PK PVP  
Únor   
Konverzační soutěž v NJ – PK NJ  
Edison – PK AJ  
Lyžák – 18. – 22. 2. 2019  - PK TEV  
Besedy na Úřadu práce pro poslední ročníky všech oborů – PK EKO  
Florbalový turnaj školní – PK TEV  
Osvětim – PK SVP  
Březen   
Celostátní soutěž v matematice na INFIS – PK PVP  
Matematický klokan – PK PVP  
Společenskovědní soutěž – PK SVP  
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Konverzační soutěž v AJ – PK AJ  
Duben   
Soutěž v psaní všemi 10 – PK EKO  
Květen   
Bavorsko – 3denní zájezd sběrem – PK NJ  
OE lázně – PK EKO  
Volejbalový turnaj – PK TEV  
Červen   
Vodácký kurz  - PK TEV  
Sportovní den – PK TEV  
Odborná exkurze ČNB – PK EKO  
Chorvatsko – sběrem - ZCR  
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. 
 

12.4 Přehled úspěchů a aktivit  
 
Máme třetí nejlepší sommeliérku v ČR 
Ve čtvrtek 4. 10. se konala v Brně odborná soutěž Bohemia sekt trophée sommelier ČR 
kategorie talent. Naši školu reprezentovala žákyně 3. roč. Anna Rieckelová, ktera 
obhajovala loňské třetí místo. Soutěž se skládá z písemného testu, degustace a 
předvedení servisu. A obhajoba ji vyšla výborně, neboť se dostala do finále kde se 
umístila na skvělém třetím místě.  
 
Seminář v Makro akademii Praha s naší účastí 
Po dva dny měli žáci naší školy příležitost učit se od mistra svého oboru, šéfkuchaře 
Pavla Pospíšila, který je vůbec prvním českým držitelem Michelinské hvězdy. V Makro 
Akademii Praha připravovali pod jeho přísným vedením padesát porcí sezónního 
pětichodového menu pro účastníky workshopu, který pan Pospíšil vedl. Naši šikovní 
žáci připravili a také ochutnali Pralinku z křepelky plněnou husími tučnými játry Foie 
Gras, Terinku z čerstvého candáta s račími ocásky, Espumu z jogurtu a granitu z 
červené řepy, Srnčí hřbet s liškami, švábskými špeclemi a pošírovanou hruškou a jako 
sladkou tečku také skvělý dezert Oříškové parfait s rumovými švestkami a sezamovou 
sušenkou. Workshopu se zúčastnilo bezmála padesát šéfkuchařů z Čech a ze 
Slovenska. 
 
Zeměpisná exkurze do Monackého knížectví 
Na konci září se 59 žáků naší školy zúčastnilo v rámci zeměpisné exkurze zájezdu do 
Monackého knížectví a španělské Barcelony. K vidění toho bylo opravdu hodně. V 
Monaku knížecí palác se střídáním stráží, slavné kasino v Monte Carlo a byl čas i na 
koupání na pláži Larvotto. Ještě více pak v metropoli Katalánska Barceloně. Kromě 
slavné Sagrady Familie i gotická čtvrť, bulvár La Rambla, Gaudího domy, 
oceánografické muzeum a další. Určitě zajímavý byl i výlet do pohoří Monserrat a 
návštěva kláštera proslaveného černou madonou. Jako bonbónek pak několik žáků 
navštívilo i největší fotbalový stadion v Evropě, Camp Nou, při ligovém utkání FC 
Barcelona – Athletico. Samozřejmě zbyl čas i na koupání v moři a podvečerní 
procházky letoviskem Callela, kde jsme byli ubytováni. Celý zájezd byl uskutečněn ve 
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spolupráci s CK Intertrans, které patří velký dík za příjemně strávené dny a poznání 
mnoha nového.  
 
Odborná exkurze “Z farmy až na talíř” 
Žáci prvních a druhých ročníků oboru kuchař procestovali jižní Plzeňsko v rámci 
odborné exkurze zaměřené na cestu surovin z farmy až na talíř. Prohlédli si ekologický 
chov skotu, ovcí a prasat na Sochorově statku v Železném Újezdě a provoz hotelu U 
zeleného stromu v Nepomuku s novým minipivovarem, kde vaří z vlastního masa z výše 
zmíněného statku. K degustaci pro ně byl připraven silný hovězí vývar a uzené hovězí 
maso. Poté se žáci přesunuli do Angus Farm Soběsuky, kde měli možnost shlédnout 
řeznickou výrobu a ochutnat uzeniny z jejich vlastní produkce. 
 
Odborná exkurze – jižní Morava a Vídeň 
Na začátku listopadu se skupina žáků zúčastnila odborné exkurze ve Vídni a na jižní 
Moravě. Ve Vídni navštívili Katedrálu s. Štěpána, Vídeňskou státní operu, Hofburg a 
mnoho dalších památek a ochutnali místní speciality. Druhý den si část účastníků 
exkurze užívala atrakcí Aquaparku Moravia, zbývající účastníci si prohlédli Zámek 
Mikulov a jeho zahrady. Při zpáteční cestě se zastavili v Telči – památce UNESCO.  
 
Vařili jsme s foodblogerkou KAMU 
V sobotu 17. 11. 2018 od 9 do 18 hod naši žáci Milan Doseděl a Tomáš Psota 
připravovali pro fanoušky známé foodblogerky KAMU mexickou plněnou tortillu podle 
receptu z její nové knihy. Autorka měla v Plzni autogramiádu, na kterou dorazili stovky 
návštěvníků a více než 500 z nich od nás originální mexické jídlo i ochutnali. Mnozí se 
vrátili pro další kousek a pro recept i s pochvalou pro kuchaře. 
 
Úspěch na soutěži junior mistr kávy Džezva/Ibrik Cup 2018 
Ve čtvrtek 22.11. se v Plzni konal již 3.ročník soutěže v baristice a to konkrétně Junior 
mistr kávy Džezva/Ibrik Cup 2018 pořádané Českou barmanskou asociací. Žáci naší 
školy spolu s paní učitelkou Roubalovou pomáhali s přípravou soutěže a obsluhou 
porotců i soutěžících. Všem pomocníkům děkujeme! 
Obrovská gratulace patří žákyni naší školy Andrianě Didykové, která se včera účastnila 
své úplně první soutěže v baristice. Andriana připravovala kávu i volný nápoj tradičním 
způsobem v džezvě. Splnila časový limit i technické parametry soutěže a porotci CBA 
byli nadšeni, jak vše zvládla. V konkurenci devíti soutěžících z celé České republiky 
obsadila neuvěřitelné a báječné 2.místo a “za sebou” nechala i loňského vítěze Mistra 
kávy. 
 
10. roč. vánočního guláše pro Domov sv. Františka 
Letos již po desáté jsme se složili na oběd pro lidi z Domova sv. Františka. Děkujeme 
všem, kteří přispěli. Celkově to bylo letos 5816 Kč. Ve čtvrtek 20. 12. skupina žáků 
rozdávala vánoční guláš potřebným z Domova sv. Františka. Jsme rádi, že tato tradice 
u nás ve škole má své podporovatele jak ze strany žáků, tak ze strany kantorů. 
 
Úspěch na manažersko-marketingové soutěži 
Tým naší školy se probojoval do finále soutěže Business point 2019, které se konalo na 
Vysokém učení technickém v Brně (Fakulta podnikatelská) od 24. 1. – 26. 1. 2019. 
Jedná se o manažersko-marketingovou soutěž, kde žáci soutěží na téma 
marketingové aktivity na trhu. Do finále se probojovalo z celé České republiky 10 
soutěžních týmů z různých typů středních škol. S tématem “trendy v konkrétní oblasti 
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během určitého časového období” se vypořádal náš tým skvěle. Jejich projekt o 
dětské výživě získal nejvíce bodů a umístil se na vynikajícím prvním místě. Gratulujeme 
soutěžícím a děkujeme za reprezentaci školy.  
 
Zúčastnili jsme se regionální soutěže ve stolování 
Slavnostní tabuli na téma “100 let od založení Svazu dobrovolného hasičstva” připravili 
na Regionální soutěži ve stolování v Domažlicích žáci Matěj Touš, Andrea Šiklová, 
Magdalena Hegedüsová, Lukáš Syrovátka. Žáci museli založit inventář a dekorace na 
slavnostní tabuli v časovém limitu a obhájit před porotou slavnostní menu. V soutěži 
získali 4. místo.  
 
Vítězství na odborné soutěži Hrnečku vař 
Vezeme 1. místo z Domažlic.  
SOU Domažlice pořádalo 14. ročník soutěže Hrnečku vař – vaření naslepo. Soutěže se 
zúčastnilo celkem 6 týmů z gastronomických škol Plzeňského a Karlovarského kraje.  
Náš tým (žáci 3. roč. oboru Kuchař) pod vedením pana učitele odborných předmětů 
Petra Stehlíka nejlépe zvládl soutěžní úkoly a domů přivezl 1. místo! 
 
Plzeňský korbel 2019 
13. roč soutěže Plzeňský korbel 2019, ve které soutěží žáci gastronomických škol v 
čepovaní nealko piva Birell je zdárně za námi. Putovní pohár za 1. místo letos putuje 
do Klatov díky Veronice Čermákové, na 2. místě se umístila naše žákyně Nikola Demba 
a na 3. místě skončila Markéta Fliegerová z SŠ živnostenské z Plané.  
Soutěže se letos zúčastnilo celkem 12 statečných soutěžících z 5 SŠ Plzeňského a 
Karlovarského kraje. Vítězové si odvezli pěkné ceny od uznalých sponzorů. Všem 
účastníkům gratulujeme a přejeme mnoho studijních i výčepních úspěchů.  
 
Fotbalový úspěch naší školy 
Velký úspěch zaznamenal fotbalový tým naší školy. Klukům se podařilo postoupit na 
turnaj, ve kterém se bojovalo o titul Mistra České republiky ve fotbale středních škol! 
Finále se hrálo poslední květnový týden na stadionu Dukly Praha na Julisce. Našem 
týmu se podařilo vyhrát skupinu a postoupit do finále, ve kterém těsně podlehli SŠ z 
Prahy – Jarov 2:1 a domů vezou stříbrné medaile, ale nevadí. I tak je to velký úspěch, 
jak pro naši hotelovku, tak hlavně pro kluky, kterým patří velkýýýý dík za výbornou 
reprezentaci školy a Plzně!  
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13. Přehled hospodaření 
 
Přehled hospodaření k 31. 12. 2018 (v Kč) 
A. 

 
A) PŘÍJMY  
1. celkové příjmy 72.048.742,- 
2. Poplatky od zl. žáků, rodičů nebo j. zákonných 

zástupců 
3.044.916,- 

3. Příjmy z doplňkové činnosti                           
1.694.055,- 

4. Transfery vyjma EU 63.625.368,- 
5. Ostatní příjmy 3.684.403,- 
  
B) VÝDAJE  
1. Investiční výdaje celkem:                              

891.813,- 
2. Neinvestiční výdaje celkem, z toho: 72.030.484,- 

- Náklady na platy pracovníků školy 40.262.952,- 
- Ostatní osobní náklady                               

180.000,- 
- Zákonné odvody + FKSP 14.677.126,- 
- Výdaje na učebnice, uč. texty a uč. 

pomůcky 
                             

223.695,- 
- Stipendia                                       

0 
- Ostatní neinvestiční náklady 16.686.711,- 

C) HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK  po zdanění 18.259,- 
 
  
B. 

Komentář  
 
V roce 2018 naše organizace hospodařila s finančními prostředky  získanými 
vlastní činností, s prostředky z rozpočtu svého zřizovatele a s prostředky ze 
státního rozpočtu. Rozpočet hodnoceného roku byl sestaven jako vyrovnaný, 
skutečnost skončila v kladných číslech. 
V oblasti výnosů došlo k meziročnímu navýšení o 6 854 tis. Kč, index vývoje 
110,52%. Ze struktury finančních zdrojů školy tvoří nejvýznamnější zdroj 
prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT, meziročně došlo k jejich navýšení o 
6 191 tis. Kč, index vývoje 112,5%. Finanční zdroje poskytnuté zřizovatelem na 
neinvestiční úkoly zaznamenaly meziroční nárůst o 555 tis. Kč, index vývoje 
107,5%, které přímo souvisejí se zajištěním mimořádných úkolů v oblasti 
materiálového zabezpečení GDPR  a dále s podporou odborného výcviku.  
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Výnosy získané vlastní činností zahrnující hlavní i doplňkovou činnost si udržují 
lineární vývojovou křivku. V roce 2018 dosáhly celkové výše 8 423 tis. Kč, což činí 
meziroční nárůst o 107 tis. Kč, který věrně kopíruje zapojení prostředků 
investičního fondu organizace do provozních výdajů k posílení financování 
oprav a údržby nemovitého majetku.  
 V oblasti neinvestičních nákladů došlo k meziročnímu navýšení o 6 863 tis. Kč, 
index vývoje 110,53%. Z toho u tzv. provozních nákladů v hlavní i doplňkové 
činnosti došlo hlavně vlivem realizace mimořádných úkolů k meziročnímu 
nárůstu o 672 tis. Kč. U nákladů na tzv. přímé výdaje byl docílen meziroční nárůst 
o 6 191 tis. Kč, index vývoje 104,3%, přímo související s celorepublikovým 
nárůstem platové úrovně pracovníků ve školství.  
 
Neinvestiční výnosy za rok 2018 celkem,             72.048.742 Kč 
z toho: 
poskytnutých ze státního rozpočtu: 

- NIV přímé  55.432.406 Kč 
- na podporu odborného vzdělávání 231.962 Kč 

 
z veřejných rozpočtů: 

- provozní příspěvek neinv. od zřizovatele /PK/ 7.961.000 Kč 
vlastní zdroje: 

- výnosy z činnosti HČ a DČ  8.423.374 Kč 
 
Na investiční činnost byly v uplynulém roce čerpány  finanční prostředky 
z investičního fondu organizace v celkové výši 892 tis. Kč. 
Na pořízení nového strojního vybavení jsme vynaložili celkem 783 tis. Kč.  
Z důvodu nevyhovujícího technického stavu některého strojního vybavení bylo 
nezbytné pokračovat v jeho obnově, pro školní kuchyni byly zakoupeny dvě 
elektrické pánve za 249 tis. Kč a myčka nádobí za 233 tis. Kč, pro učňovskou 
cukrárnu jsme pořídili šlehací stroj za 111 tis. Kč. V souvislosti s GDPR jsme pro 
vyšší zabezpečení e-infrastruktury zakoupili nový server za 190 tis. Kč. 
Jako posílení zdrojů financování neinvestičních provozních výdajů na opravy a 
údržbu nemovitého majetku jsme z prostředků investičního fondu organizace 
použili 109 tis. Kč na výměnu dveří v objektu U Borského parku 3. 
 
Personální oblast: Zde můžeme konstatovat zastavení poklesu počtu 
zaměstnanců, v hodnoceném roce došlo dokonce k jejich mírnému vzestupu 
o 1,39 osob. Celkový stav zaměstnanců je však stále pod hranicí reálné potřeby 
zaměstnanosti v našem školském zařízení. 
 
Vytvořený celkový kladný hospodářský výsledek ve výši 18.258,68 Kč, ke 
kterému přispěl zisk dosažený  v doplňkové činnosti, byl v rámci schválení 
účetní závěrky za rok 2018 a schválení návrhu vypořádání HV zřizovatelem, 
rozdělen do peněžních fondů naší organizace: do fondu rezervního ve výši 
14.608,68 Kč, do fondu odměn ve výši 3.650,00 Kč. Zůstatky všech fondů 
organizace tvoří významnou rezervu hospodaření. Případné výkyvy v nárocích 
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na prostředky vyvolané změnou spotřeby, či v počtu žáků ovlivněného 
demografickým vývojem, či aktuální preferencí veřejnosti o vyučované obory 
mohou být mírněny disponibilními prostředky fondů naší organizace.   
 
V oblasti ekonomiky zůstávají pro následující období mnohé cíle nadefinované 
v předchozích obdobích, trvalá je snaha o udržení vyrovnaného hospodaření, 
zajištění efektivního čerpání využitelných prostředků, využívání centrálních 
nákupů vysoutěžených komodit a stálé usilování o optimalizaci finanční 
náročnosti výukových, provozních a administrativních procesů s preferencí 
zachování účelu, pro který bylo naše školské zařízení zřízeno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zpracování zprávy: 9. 10. 2019 
Datum projednání ve Školské radě: 17. 10. 2019 
 
Podpis ředitele a razítko školy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Miroslav Široký 
     ředitel školy 
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Příloha č. 1 
 

14. Analýza věkové struktury pedagogických pracovníků 
 


