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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
REDIZO: 600009700
Kontakty

budova U Borského parku 3:
- telefon: 377372016
budova odloučeného pracoviště Bendova 22:
- telefon: 377 322 020, 377 324 680
E-mail: info@hsplzen.cz
www stránky: www.hsplzen.cz
ID datové schránky: x7egnsv
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

RVP 65-42-M/01 Hotelnictví
ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch (1. – 4. roč.)
RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
ŠVP Ekonomika a podnikání v potravinářství
(1. – 4. roč.)
RVP 65-41-L/51 Gastronomie (1. – 2. roč.)
ŠVP Gastronomie

č. j.
č.j. HŠ/1/09 (platnost od 1. 9. 2009)
č.j. HŠ/2/09 (platnost od 1. 9. 2009)
č.j. HŠ/38/12 (platnost od 1. 9. 2012)

Obory vzdělání s výučním listem
RVP 65-51-H/01 Kuchař – číšník

č.j. HŠ/4/09 (platnost od 1. 9. 2009)

ŠVP Kuchař (1. – 3. roč.)
RVP 65-51-H/01 Kuchař – číšník

č.j. HŠ/5/09 (platnost od 1. 9. 2009)

ŠVP Číšník, servírka (1. – 3. roč.)
RVP 29-53-H/01 Pekař

č.j. HŠ/6/09 (platnost od 1. 9. 2009)

ŠVP Pekař (1. – 3. roč.)
RVP 29-54-H/01 Cukrář

č.j. HŠ/3/09 (platnost od 1. 9. 2009)

ŠVP Cukrář (1. – 3. roč.)
RVP 29-56-H/01 Řezník – uzenář

č.j. HŠ/7/09 (platnost od 1. 9. 2009)

ŠVP Řezník – uzenář (1. – 3. roč.)
1.2

č. j.

Přehled všech platných oborů vzdělání dle rejstříku škol

Název oboru

číslo oboru

ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch
ŠVP Ekonomika a podnikání v potravinářství
ŠVP Gastronomie
ŠVP Kuchař
ŠVP Číšník, servírka
ŠVP Pekař
ŠVP Řezník-uzenář
ŠVP Cukrář
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Kapacita
poslední
schválená
k 1. 9. 2020

65-42-M/01
63-41-M/01
65-41-L/51

260
132
60

65-51-H/01

510

29-53-H/01
29-56-H/01
29-54-H/01

90
100
170
1322
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1.3

Součásti školy (škola, DM, ŠJ)
IZO a název součásti

Kapacita součásti
/cílová/

Počet žáků
celkem

1322
145
800

926*
145 **
544**

110 100 204 Škola
110 100 271 Domov mládeže
110 100 263 Školní jídelna

pozn.: * podle stavu k 30. 9. 2019, ** podle stavu k 31. 10. 2019

1.4

Počet tříd a žáků

Počet žáků
v denní
formě studia
k 30. 9. 2019

Kód
Název oboru

ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch
ŠVP Ekonomika a podnikání
v potravinářství
ŠVP Gastronomie

Počet žáků
v denní formě
Počet
studia
tříd
k 31. 8. 2020

231
98

221
92

8
4

47

39

2

379

350

16

ŠVP Pekař

34

34

1,08

ŠVP Cukrář

110

105

4,23

ŠVP Řezník – uzenář

27

25

0,69

Celkem

926

866

36

ŠVP Kuchař
ŠVP Číšník, servírka

2. Údaje o zaměstnancích školy

(stav k 30. 6. 2020)

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.)

107/101,97

77/72,67

58/19

25
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2.1

Přehled pedagogických pracovníků
Pedagogičtí pracovníci na pracovišti U Borského parku 3, Plzeň

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Příjmení a jméno
Archmannová Lenka, Mgr.
Babková Václava, Mgr.
Berka Petr, Bc.
Beneš Milan, Mgr.
Bílá Jana, Mgr.
Brabenec František, Mgr.
Cviklová Petra, Mgr.
Dvořáková Libuše, Mgr.
Hagarová Ludmila, Mgr.
Havlová Jana, Mgr.
Havlík Martin, Ing.
Hervertová Daniela, Mgr.
Hofmanová Zuzana, Mgr.
Homolka David, Mgr.
Kabátová Marie, Bc.
Kepková Šárka, Mgr.
Kleisnerová Lenka, Mgr.
Kosánová Alena, Mgr.
Kovács Ivan, Mgr.
Křenová Kateřina Bc.
Kubíčková Věroslava, Ing.
Šloufová Dana,Ing
Marečková Lucie, Ing.
Matějček Martin, Mgr.
Modrák Jiří, Mgr.
Nováková Michaela, Mgr.
Opatrná Martina, Mgr.
Pešková Zuzana, Mgr.
Pitulová Petra, Ing.
Roubalová Tereza, Bc.
Rychtaříková Kamila, Mgr.
Schořová Ivona, Mgr.
Sokol Martin, Mgr.
Stehlík Petr, Bc.
Šiška Radim, Mgr.
Šímová Hana, Ing.
Šnajdrová Jitka, Mgr.
Vašků Naděžda, Mgr.
Vlčková Šárka, Mgr. (N)
Široký Miroslav, Mgr.
Holeček Jiří, Mgr.

Pracovní zařazení,
funkce
Učitel
Učitel
Učitel
Učitel
Učitel
Učitel
Učitel
Učitel
Učitel
Učitel
Učitel
Učitel
Učitel
Učitel
Učitel
Učitel
Učitel + MP
Učitel
Učitel
Učitel
Učitel
Učitel
Učitel
Učitel
Učitel
Učitel
Učitel
Učitel + VP
Učitel
Učitel
Učitel
Učitel
Učitel
Učitel
Učitel
Učitel
Učitel
Učitel
Učitel
ŘŠ
ZŘTV
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Kvalifikace – stupeň vzdělání, obor,
aprobace, DPS
VŠ, aprobace AJ – ČJ
USO , odb. předměty, DPS
Odb. předměty
VŠ aprobace TEV
VŠ, aprobace Aj-Nj
VŠ, aprobace Aj – Nj
VŠ. Aprobace Mat – F, ICT
VŠ aprobace MAT–CH
VŠ aprobace MAT – CH
VŠ aprobace ČJ – ON
VŠ, odborné předměty
VŠ aprobace NJ-RJ–ON–D
VŠ, aprobace NJ
VŠ, aprobace TV – PSY
VŠ odb. předměty,
VŠ odb. předměty
VŠ, aprobace TV – Ps
VŠ (M–TEA–FYZ–OBK)
VŠ aprobace ZEM – TV
VŠ, odb. předměty
VŠ odb. předměty, DPS
VŠ apr. odb.předměty
VŠ apr. odb.předměty
VŠ, aprobace Aj - PSY
VŠ aprobace ZEM – AJ
VŠ aprobace
VŠ, odborné předměty
VŠ aprobace ČJ - NJ
VŠ, odborné předměty
VŠ, odborné předměty
VŠ, aprobace Aj
VŠ - aprobace M
VŠ, odb. předměty, DPS
VŠ, odb. předměty, DPS
VŠ aprobace AJ – ZEM
VŠ odb. předměty, DPS
VŠ aprobace NJ – ČJ – ON
VŠ aprobace ČJ – ON
VŠ aprobace AJ – ČJ – ON
VŠ aprobace ON – TEV
VŠ aprobace PS – TEV
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42
1
2
3
4
5
6

Radová Jana, Ing.

ZŘTV

VŠ odb. předměty, DPS

ÚSEK ODBORNÉHO VÝCVIKU
ÚSO, DPS
Vedoucí UOV
VŠ, ÚSO, DPS,
UOV
ÚSO, DPS
UOV
ÚSO, DPS
UOV
ÚSO, DPS
UOV
ÚSO, DPS
UOV

Slámová Marcela
Lesová Marie, Bc.
Strejcová Vendula
Beková Jana
Sofronová Marie
Moulisová Monika

DOMOV MLÁDEŽE

1
2
3
4
5
6
7

Vartlík Antonín
Holubová Naděžda
Horová Eva
Jáchimová Jana
Pospíšil Petr
Šilhánková Marie
Voglerová Jana

ZŘDM
Vychovatel
vychovatel
Vychovatel
Vychovatel
Vychovatel
Vychovatel

ÚSO, DPS
ÚSO, DPS
ÚSO
ÚSO
ÚSO
ÚSO
ÚSO

Pedagogičtí pracovníci na odloučeném pracovišti Bendova 22, Plzeň
Příjmení a jméno

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Červená Helena, Mgr.
Dortová Zdeňka, Mgr.
Eretová Jiřina, Ing.
Hervert Jaroslav, PaedDr.
Homolka David, Mgr.
Kovács Ivan, Mgr.
Kubešová Stanislava, Ing.
Kepková Šárka Mgr.
Machová Renata, Mgr.
Tesařová Hana, Mgr.
Šrámková Libuše, Ing.
Tyllová Lenka, Ing.
Vacková Marta, Mgr.
Vachtová Marie, Mgr.
Vašků Naděžda, Mgr.
Veselý Bohumil
Viktorinová Dana, Ing.
Herejtová Lucie, Bc.

Pracovní
zařazení,
funkce

Učitel
Učitel
Učitel
učitel
Učitel
Učitel
učitel
Učitel
ZŘTV
Učitel
Učitel
učitel
Učitel
Učitel
Učitel
učitel
Učitel
Učitel

Kvalifikace – stupeň vzdělání, obor,
aprobace, DPS

VŠ, aprobace M – Ch
VŠ, aprobace Nj – Čj
VŠ, odborné předměty
VŠ, M - F
VŠ, TV - PS
VŠ aprobace ZEM - TV
VŠ, odborné předměty
VŠ, Právnická fakulta UK
VŠ, aprobace M-Ch
VŠ, aprobace ČJ - D
VŠCHT, odborné předměty
VŠCHT, odborné předměty
VŠ, AJ, RJ
VŠ, AJ
VŠ, aprobace CJ - Děj
ÚSO, DPS
VŠE, odborné předměty
VŠ, od 1. 2. 2019

ÚSEK ODBORNÉHO VÝCVIKU
1
2
3
4
5

Bodnár Julius
Dezortová Václava
Hakrová Jitka
Chottová Petra
Mašková Helena

UOV
UOV
UOV
UOV
UOV

ÚSO, DPS
ÚSO, DPS
ÚSO, DPS
ÚSO, DPS
Stř. s VL, DPS
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6 Pevná Petra
7 Starcová Marcela, Bc.
8 Vališová Jana

UOV
UOV
UOV

ÚSO, DPS
VŠ, odborné předměty
ÚSO, DPS

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. 9. do 30. 11. 2019 dlouhodobě nemocná Ing. H.
Šímová. Výuku zajištěna Ing. V. Kubíčkovou. Jinak bez personálních změn
v průběhu školního roku
Bendova 22 – bez personálních změn v průběhu školního roku
2.2

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Počet navštívených vzdělávacích akcí
Počet pedagogů školy, kteří se vzdělávání zúčastnili

14
23

Nízký počet akcí byl způsoben karanténním opatřením (březen – květen 2020).
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 2019/2020 se nám
podařilo zajistit tento typ školení (pro celý pedagogický sbor):
 Seminář „Jak se pozná, že už (jsem) se zbláznil“ (Poradenské centrum Ledovec)
Vzdělání ředitele školy - Mgr. Miroslav Široký FS2 – 24. 3. 2005
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3. Údaje o přijímacím řízení
Počet uchazečů

Údaj podle
statistických
1. kolo
2. kolo Odevzdán
Odevzdáno
Součást
př. říz
př. říz. o ZL v 2. výkazů pro školní
ZL v 1. kole
rok 2020/2021*
kole
65-42-M/01 Hotelnictví
60
134
60
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
11
3
28
36
22
65-41-L/51 Gastronomie
30
41
28
65-51-H/01 Kuchař – číšník
229
120
32
12
126
29-53-H/01 Pekař
6
22
8
29-54-H/01 Cukrář
102
43
44
29-56-H/01 Řezník-uzenář
13
9
8
Celkem
577
290
43
15
302
Pozn.: *údaje z výkazu k 30. 9. 2020 z přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

4. Výsledky výchovy a vzdělávání

pozn.: počty žáků a jejich prospěch je uveden k 31. 8. 2020

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

221

Prospěli s vyznamenáním

18

Prospěli
Neprospěli

200

Neklasifikováni

1

2

65-41-L/51 Gastronomie (1. – 2. roč.)
Prospěch žáků celkem
(včetně závěrečných ročníků) Počet žáků
Žáci celkem

39

Prospěli s vyznamenáním

0

Prospěli
Neprospěli

33

Neklasifikováni

2
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63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (1. – 4. roč.)
Prospěch žáků celkem
(včetně závěrečných ročníků) Počet žáků

4.2

Žáci celkem

92

Prospěli s vyznamenáním

5

Prospěli
Neprospěli

80
7

Neklasifikováni

0

Obory vzdělání s výučním listem
65-51-H/01 Kuchař-číšník
Prospěch žáků celkem
(včetně závěrečných ročníků) Počet žáků
Žáci celkem

350

Prospěli s vyznamenáním

19

Prospěli

323

Neprospěli

6

Neklasifikováni

2

ŠVP Pekař, ŠVP Cukrář, ŠVP Řezník-uzenář
Prospěch žáků celkem
(včetně závěrečných ročníků) Počet žáků
Žáci celkem
Prospěli s vyznamenáním

149
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
ŠVP Hotelnictví a cestovní
ruch
ŠVP Ekonomika a podnikání
v potravinářství
ŠVP Gastronomie
celkem

prospěl

neprospěl

nekonal

6

32

10

0

1

6

12

0

0
7

5
43

9
31

0
0

4.3.2 V podzimním období
Prospěl
s vyznamenáním
ŠVP Hotelnictví a cestovní
ruch
ŠVP Ekonomika a
podnikání v potravinářství
ŠVP Gastronomie

prospěl

neprospěl

0

8

2

0

0

3

8

0

4
14

0
0

0
5
0
16
4.3.3 Jarní termín maturitní zkoušky – společná část
celkem

Počet žáků konajících MZ - jaro
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Matematika

prospěl
53
63
0

Nekonal

Neprospěl
28
16
2

4.3.4 Podzimní termín maturitní zkoušky – společná část
Počet žáků konajících MZ – podzim
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Matematika

4.4

prospěl
0
0
0

neprospěl
4
2
0

Výsledky závěrečných zkoušek

součást
ŠVP Kuchař
ŠVP Číšník,
servírka
ŠVP Cukrář
ŠVP Řezníkuzenář
ŠVP Pekař
celkem

žáci,
konali
konající
prospěli s
zkoušku
zkoušky vyznamenáním prospěli neprospěli v náhradním
celkem
termínu
80
13
58
7
6
34

1

30

2

3

28
11

7
2

21
9

0
0

0
0

6

3

3

0

0

159

26

122

8

9
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4.5

Hodnocení výsledků výchovného poradenství

Ve školním roce 2019/2020 jsem pracovala podle sestaveného plánu práce a
vykonávala činnosti výchovné poradkyně
Hlavní oblasti činnosti:
1. Práce se žáky s SPU
2. Práce s MNŽ
3. Práce se žáky s OMJ
4. 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:



péče o problémové žáky (neomluvená absence, poruchy chování, apod.)
péče o talentované žáky a žáky mimořádně nadané
- 12 -

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020







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 MZ
1.roč.
2.roč.
3.roč.
4.roč.
Obory vzdělání s VL
1.roč.
2.roč.
3.roč.
Nástavbové studium
1.roč.
2.roč.

SPU
0
2
0
4

MNŽ- sportovci
0
3
2
4

3
2
5

1
2
1

1
2

-

Obory vzdělání s MZ
1.roč.
2.roč.
3.roč.
4.roč.
Obory vzdělání s VL
1.roč.
2.roč.
3.roč.
Nástavbové studium
1.roč.
2.roč.

Cizinci –OMJ
-

PLPP ostatní
-

2
-

1
-

-

-

Zpracovala:
Mgr. Zuzana Pešková, výchovný poradce v hlavní bodově školy
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Práce se žáky s poruchami učení na odloučeném pracovišti Bendova 22, Plzeň.
Práce se žáky s poruchami učení probíhala do 2/2020 podle IVP a PLPP bez problémů,
další výuka těchto žáků probíhala distančně bez jakýchkoliv problémů v teoretickém
vyučování, témata z odborného výcviku budou postupně probírána v I. pololetí šk.
roku 2020/21.
Přehled výchovných opatření ve školním roce 2019/20
Vyloučeni ze studia
Ředitelské důtky
Podmíněné vyloučení ze studia
2.stupeň z chování
3.stupeň z chování

Počet
0
22
5
2
0

Zpracovala: Mgr. R. Machová, výchovný poradce na odloučeném pracovišti

4.6

Hodnocení výsledků metodika prevence

Hlavní budova školy U Borského parku 3
Zpracovala
Mgr. Lenka Kleisnerová
Hodnocení výsledků školní preventivní strategie 2019/2020
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 během 1. pololetí školního roku, dle časového plánu
školy a aktuálních možností, v prvním pololetí byla ŠPS naplněna. V 2. pololetí do
časového plánu zasáhlo uzavření škol (od 11. 3. 2020) v důsledku pandemie Covid –
19. Vzhledem k opatřením vlády nebylo možné ve druhém pololetí naplnit ŠPS. Některé
aktivity byly realizovány v omezeném rozsahu v rámci distanční výuky, za využití
facebookových a www stránek školy a školního emailu.
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 2 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.
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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.
•
Preventivní dny
Celoškolní akce zaměřená na různá preventivní témata, která nás v jednotlivých
třídách aktuálně trápí. Realizované programy a aktivity v rámci preventivního dne –
viz.příloha, s využitím grantu Plzeňského kraje.
•
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 jsme pak toto ocenění
nerealizovali z důvodu pandemie Covid – 19.
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: návštěva
Prahy, výstava o Egyptě, odborné exkurze do hotelů a výrobních středisek, filmové
představení, pěší výlet do okolí Plzně, sportovní aktivity.
•
Závislosti
pro všechny 1. ročníky učebních oborů jsme plánovali realizovat interaktivní program
občanského sdružení POINT 14, certifikovaný program, který sestává 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. Tato aktivita měla
proběhnout v druhém pololetí školního roku. V důsledku uzavření škol se tedy
nekonala. V rámci distanční výuky byli žákům poskytnuty vzdělávací materiály a
odkazy na www stránky.
•
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.
Jiné výchovně-vzdělávací aktivity podporující zdravý životní styl a motivaci ke
vzdělávání:
Olympiáda v ČJ, Cizí jazyky, Matematika, Odborné soutěže (např. Bussiness point,
Plzeňský korbel, Soutěž v čepování piva), Sportovní soutěže, Vánoční guláš pro lidi v
nouzi – předáno do azylového domu, Kapka gastronomické krve – získání
dobrovolných dárců krve, Ekologické aktivity – sázení stromků, Školní turnaj ve florbale.
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Zahraniční exkurze:
exkurze do Říma a Toskánska
Kulturní akce:
Divadelní představení
Filmové představení
Ostatní:
Slavnostní předávání maturitního vysvědčení a výučních listů absolventům školy
Den otevřených dveří – aktivní pomoc žáků
Účast žáků školy na slavnostních banketech a rautech
Účast žáků školy na festivalech vzdělávání
Zpracovala:
Mgr. Lenka Kleisnerová
Odloučené pracoviště Bendova 22, Plzeň
•
Během prvních dvou týdnů měsíce září proběhly adaptační dny všech prvních
ročníků.
•
Městská policie Plzeň realizovala během měsíce ledna a února pouze dva
semináře v prvním a druhém ročníku ekonomických oborů.
1. ročníky: Závislosti – legální drogy
2. ročníky: Závislosti – nelegální drogy
Hodinová instruktáž městské policie „Pyrotechnika„ se pro nedostatek vhodných
termínů nemohla v prosinci uskutečnit.
Ostatní plánované vstupy lektorů, které se měly uskutečnit v období března až
června, byly z důvodu nouzového stavu zrušeny.
V rámci vzdělávání pedagogických pracovníků jsem navštívila pouze dva semináře
metodiků prevence v pedagogické poradně v Částkově ulici.
Seminář s názvem Tvořivá síla podvědomí byl z důvodu omezení vyplývajících z
nouzového stavu přeložen na pozdější termín.
Zpracovala
Mgr. Helena Červená

4.7

Školní metodik prevence (ŠMP)
U Borského parku 3
Mgr. Lenka Kleisnerová

Bendova 22
Mgr. Helena Červená
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4.8

Školní koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Působí na škole pedagog
pověřený koordinací EVVO
Uveďte jeho aprobaci

Ing. Dana Šloufová
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, Pedagogickopsychologické 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,
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
Německo - Camping am Tennsee
Z důvodu celosvětové epidemie COVID – 19 se ve školním roce 2019/2020
neuskutečnila žádná odborná stáž v zahraničí.

6. Počet evidovaných stížností
Počet stížností celkem
Z toho oprávněných
Z toho částečně oprávněných
Z toho neoprávněných

0
0
0
0

7. Poskytování informací
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
Počet podaných žádostí o informace
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí
žádosti
Počet podaných odvolání proti
rozhodnutí
Počet stížností na postup při vyřizování
žádosti o informace

0
0
0
0

8. Údaje o asistentech pedagoga
Na naší škole nepůsobí asistent pedagoga.

9. Účast školy na projektech a programech
Naše škola získala v květnu 2019 finanční příspěvek na školní rok 2019/2020 v rámci
dotačního titulu vyhlášeného Plzeňským krajem v oblasti - Podpora preventivních
aktivit a výchovy k toleranci v roce 2019.
Příspěvek, ve výši 30.000,- Kč, se týkal projektu „PREVENTIVNÍ DNY 2019 na Hotelové
škole, Plzeň, U Borského parku 3“
Dotační příspěvek jsme využili na dvě stěžejní preventivní aktivity.
První část příspěvku jsme využili během adaptačního kurzu. V termínu 2. – 6. 9. 2019 se
konaly dva adaptační kurzy pro žáky 1. roč. oboru vzdělání s maturitní zkouškou ŠVP
Hotelnictví a cestovní ruch, kterých se celkem zúčastnilo 65 žáků. Kurzy byly
zorganizovány na tři dny v ubytovacím zařízení na Šumavě (hotel Zach, Zelená Lhota
u Nýrska). Dotační příspěvek jsme využili na vlakovou dopravu žáků (Plzeň – Zelená
Lhota a zpět).
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Druhá část dotačního příspěvku jsme využili v rámci organizace tradičních
preventivních dní na naší škole. V termínu 12. – 19. 12. 2019 se konaly preventivní dny,
kterých se zúčastnilo celkem 23 tříd (tedy cca 580 žáků). Preventivní dny jsme
organizovali ve spolupráci s těmito organizacemi (viz níže), které nám zajistili lektorskou
či metodickou činnost:
•
Bezpečnost v online prostředí – program realizovala společnost Fakescape Fake News. Program zaměřen na rozpoznání nepravdivých informací v online prostředí
(internet, sms zprávy, noviny, atd.)
•
Prevenci HIV/AIDS - preventivní program realizoval Státní zdravotní ústav - Hrou
proti AIDS
•
Neplánované těhotenství – preventivní program realizovala Národní iniciativa
pro život (téma bylo zaměřeno na prevenci nechtěného otěhotnění v mladém věku).
•
Část finančních prostředků jsme pak využili na realizaci zážitkového
preventivního programu. Tato aktivita měla zejména motivační charakter, posloužila
ke stmelení kolektivu, navázání důvěrnějších vztahů a zvýšení zájmu o studovaný obor
(akce se konala na farmě Černá ovce)
•
Člověk v tísni - C'est la vie (správná orientace ve světě peněz, nástrahy
finančního světa)
•
Martina Košťálová - Finanční gramotnost (pro žáky třetích ročníků, nástup do
zaměstnání, hledání práce, životopis, přijímací pohovor, atd.)
•
Ledovec - Blázníš? No a! (destigmatizace duševních onemocnění ve
společnosti)
•
Amnesty International - Živá knihovna (podpora vnímání lidských práv a menšin
ve společnosti)
•
Přednáška na téma – Zdravá výživa, bioprodukty a zdravý životní styl
(informativní blok pro žáky 1. – 2. roč. zaměřen na poznání kvalitních bioproduktů a
jejich začlenění do jídelníčku. Přednášku zajistil Tomáš Popp).
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 opět 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

NE
Datum
inspekce
17. 2. 2020

Typ kontroly

Opatření přijatá ředitelem školy

VZP – platby pojistného a
dodržování povinností plátce
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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
V průběhu školního roku 2019/2020 zasedala školská rada pouze jednou, a to 17. 10.
2019. Plánované druhé zasedání (13. 6. 2020) bylo z důvodu epidemie COVID-19
zrušeno. V listopadu 2020 se budou konat nové volby do školské rady.

12. Údaje o aktivitách během školního roku
12.1 Odborné kurzy

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
Ostatní naplánované odborné kurzy v období karantény byly zrušeny.

12.2 Adaptační dny
V termínu 2. – 6. 9. 2019 se konaly dva adaptační kurzy pro žáky 1. roč. oboru vzdělání
s maturitní zkouškou ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch, kterých se celkem zúčastnilo 65
žáků. Kurzy byly zorganizovány na tři dny v ubytovacím zařízení na Šumavě (hotel Zach,
Zelená Lhota u Nýrska). Letos jsme využili dotační příspěvek na vlakovou dopravu žáků
(Plzeň – Zelená Lhota a zpět). Více informací v odstavci „Účast školy na projektech a
programech“.
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).
Garant adaptačních dnů: Mgr. Lenka Kleisnerová a Mgr. Jiří Holeček

12.3 Harmonogram akcí na školní rok 2019/2020
Září
Adaptační dny a kurz 1. ročníků H, K, Č
Zahraniční exkurze do Itálie v rámci ZCR 24. – 29. 9. 2019
Ledovec – projekt „Blázníš? No a?“
PMDP – prevence exekucí z pokut v MHD
Průvodcování Plzně – 3. r. HCR
Říjen
Australská gastronomie H4.r – PK AJ
Západočeské lázně v rámci CR – 1 den
Listopad
DOD 29. 11. 2019
DEPO PM – Posviť si na budoucnost
Literární soutěž K - Č
Britská knihovna – PK AJ
Prosinec
Olympiáda v ČJ – školní kolo PK ČJL
Dny TU
Preventivní den – organizovaný metodikem prevence
Průvodcování – Loosovy interiéry
Pražská divadla – tech. zázemí – PK ČJL
Bussines Point – PK EKO – korespondenční kolo
Leden
DOD 15. 1. 2020
Bussines Point – PK EKO
Vyhoďme ho z kola ven – HCR – 21. 1. 2020
Konverzační soutěž v AJ
Besedy na Úřadu práce pro poslední ročníky všech oborů – PK EKO
Prezentace ročníkových prací z EKO – PK EKO
Školní matematická olympiáda – PK PVP
Florbalový turnaj školní
Únor
Konverzační soutěž v NJ – PK NJ
Veletrh CR Praha – 13. – 16. 2. 2020
Lyžařský kurz 10. – 14. 2. 2020 Hochficht
Besedy na Úřadu práce pro poslední ročníky všech oborů – PK EKO
Celoškolní společenskovědní soutěž
Florbalový turnaj školní – PK TEV
Rakouská a německá knihovna - PK NJ
Březen – duben 2020
Na základě rozhodnutí Vlády ČR se od středy 11. 3. 2020 zrušila výuka na ZŠ a SŠ
(rozhodnutí se týkalo také odborného výcviku a učebních praxí).
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Květen – červen
Zahájení výuky v omezené míře, konání MZ a ZZ v nových termínech.

12.4 Přehled úspěchů a aktivit
Kdo v sobotu 14. 9. přišel na Farmářské trhy na plzeňské Nám. Republiky, měl příležitost
vidět soutěžení 7 týmů z gastronomických škol našeho regionu, Rakouska a Německa.
Vařilo se v duchu Slow Food http://www.slowfood.cz/o-nas/nase-filozofie z lokálních,
sezónních potravin. Ozdobou soutěže byli všichni soutěžící, kteří předvedli, jak se vaří v
moderní gastronomii. Jejich snažení hodnotili zkušení porotci v čele s kapitánem
národního kuchařského družstva Janem Horkým. Moderování se ujala Markéta
Hrubešová.
Děkujeme učiteli Martinu Havlíkovi za odbornou přípravu týmu a Vojtovi, Petrovi a
Adamovi za super reprezentaci naší školy!
Velkého úspěchu dosáhla žákyně 4. roč. na sommeliérské soutěži BOHEMIA SEKT
TROPHÉE SOMMELIÉR ČR – kategorie TALENT. V konkurenci 18 soutěžících z celé České
republiky získala po loňském 3. místě cenu nejvyšší – 1. místo!!!
Více informací o ekologickém zemědělství a biopotravinách v Plzeňském kraji mohli
zjistit zájemci na semináři, který pořádala Bioinstitut, o.p.s. na naší škole ve středu 16.
října od 11:00. Hlavním tématem semináře bude maso a mléko v ekologickém
zemědělství a jejich zpracování. Seminář je určen především pro žáky a učitele
odborných škol, zúčastnit se však může i veřejnost.
I letos jsme ve škole uspořádali akci s názvem “vánoční guláš” (jednalo se již o 11. roč),
který pomohl lidem v nouzi z plzeňské diecézní charity. Děkujeme Plzeňskému
cateringu nejenom za pomoc ale také za účast na této, pro nás již tradiční, vánoční
akci. POMÁHAT MŮŽE OPRAVDU KAŽDÝ…
Veškeré soutěže a aktivity školy byly v 2. pololetí zrušeny z důvodu epidemie COVID19.
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13. Přehled hospodaření
Přehled hospodaření k 31. 12. 2019 (v Kč)

A.

B.

A) PŘÍJMY
1. celkové příjmy
2. Poplatky od zl. žáků, rodičů nebo j. zákonných zástupců
3. Příjmy z doplňkové činnosti
4. Transfery vyjma EU
5. Ostatní příjmy

82.181.516,3.311.370,1.633.496,73.758.023,3.478.627,-

B) VÝDAJE
1. Investiční výdaje celkem:
2. Neinvestiční výdaje celkem, z toho:
- Náklady na platy pracovníků školy
- Ostatní osobní náklady
- Zákonné odvody + FKSP
- Výdaje na učebnice, uč. texty a uč. pomůcky
- Stipendia
- Ostatní neinvestiční náklady
C) HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK po zdanění

1.541.553,82.179.054,47.553.745,344.320,17.072.708,303.117,0
16.905.164,2.462,-

Komentář

V roce 2019 naše organizace hospodařila s finančními prostředky získanými vlastní činností,
s prostředky z rozpočtu svého zřizovatele a s prostředky ze státního rozpočtu přidělenými
v rámci normativů a závazných ukazatelů. Rozpočet hodnoceného roku byl sestaven jako
rozpočet vyrovnaný, skutečnost skončila v mírně kladných číslech.
V oblasti výnosů došlo ve srovnání s předchozím obdobím k navýšení skutečných celkových
výnosů o 10 133 tis. Kč, meziroční index 114,1%. Významným finančním zdrojem školy jsou
prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT, jejichž objem roste úměrně se zvyšováním objemu
finančních prostředků určených na platy zaměstnanců ve školství a dalších souvisejících
výdajů. Meziročně došlo k jejich navýšení o 10 185 tis. Kč, index 118,3%. Finanční zdroje
poskytnuté zřizovatelem na neinvestiční úkoly zaznamenaly meziročně málo významný pokles
o 52 tis. Kč, index vývoje 99,35%. Další finanční zabezpečení představují investiční prostředky
poskytnuté zřizovatelem na odstranění havarijního stavu topného kanálu v částce téměř 363
tis. Kč.
Vlastní výnosy, zahrnující hlavní i doplňkovou činnost, dosáhly naprosto totožné meziroční
výše 8 423 tis. Kč, avšak v jednotlivých výnosových položkách došlo k meziročnímu poklesu –
u produktivní práce žáků o 87 tis. Kč, pronájmů o 75 tis. Kč, poplatků ze stravování a ubytování
žáků o 100 tis. Kč, u ostatních nepravidelných výnosů (z pojistných událostí, úroků dlužných
částek apod.) o 70 tis. Kč. K nárůstu příjmů došlo jen zapojením fondů z důvodu řešení
havarijních a neodkladných oprav nemovitého majetku v celkové výši 441 tis. Kč.
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V oblasti neinvestičních nákladů došlo k meziročnímu navýšení o 10 149 tis. Kč, index vývoje
114,1%. Z toho nárůst mzdových nákladů, zákonných odvodů, dalších osobních nákladů a
ostatních přímých výdajů činil meziročně 10 190 tis. Kč, index vývoje 118,3%, zde hraje hlavní
roli celorepublikový nárůst platové úrovně pracovníků ve školství. U provozních nákladů
v hlavní i doplňkové činnosti došlo k meziročnímu poklesu o 37 tis. Kč, index vývoje 99,8%,
avšak jednotlivé položky zaznamenaly v převaze pokles, který činil u oprav 222 tis. Kč, služeb
95 tis. Kč, potravin 61 tis. Kč a ostatních nákladů 201 tis. Kč. Protipólem je položka energií, u
které došlo k nárůstu o 542 tis. Kč a to vlivem souběhu cenových a klimatických změn.
Neinvestiční výnosy za rok 2019 celkem,
z toho:
poskytnutých ze státního rozpočtu:
- NIV přímé
- na podporu odborného vzdělávání
- vyrovnání mezikrajových rozdílů
z veřejných rozpočtů:
od zřizovatele /PK/
- provozní příspěvek neinvestiční
- systémová podpora rozvoje ICT – GDPR
- podpora preventivních aktivit
- stavební investice na havarijní opravu topného kanálu
vlastní zdroje:
- výnosy z činnosti HČ a DČ

82.181.516 Kč
65.671.754 Kč
175.586 Kč
2.075 Kč
7.416.000 Kč
100.000 Kč
30.000 Kč
362.608 Kč
8.423.493 Kč

Na investiční činnost byly v uplynulém roce čerpány finanční prostředky investičního fondu
v celkové výši téměř 1.542 tis. Kč, z toho vlastní prostředky z fondu ve výši 1.179 tis. Kč a
příspěvek poskytnutý zřizovatelem ve výši 363 tis. Kč.
Na stavební investice jsme vynaložili 54 tis. Kč za výměnu plynového kotle ve školní budově
OP - Bendova ul. a 74 tis. Kč za osazení oken domova mládeže venkovními žaluziemi. Na
odstranění havarijní poruchy rozvodu tepla jsme vydali 403 tis. Kč (z toho nám zřizovatel
přispěl částkou 363 tis. Kč), na další opravy nemovitého majetku bylo použito - 132 tis. Kč za
opravu elektroinstalace, 111 tis. Kč za výměnu radiátorových kohoutů, 158 tis. Kč za opravu
dveří, to vše v areálu školních budov Bory. Z důvodu zlepšení ochrany majetku jsme v budově
školy U Borského parku nechali nainstalovat kamerový systém za 129 tis. Kč.
Pořízení strojního vybavení - pro školní kuchyni jsme zakoupili konvektomat v částce 480 tis.
Kč.
Personální oblast: V této oblasti nastal téměř konstantní stav, meziročně došlo v ukazateli
průměrného přepočteného počtu zaměstnanců k nárůstu o 0,32 osob. Celkově je stav
zaměstnanců stále pod hranicí reálné potřeby zaměstnanosti Hotelové školy.
Kladný hospodářský výsledek ve výši 2.461,87 Kč, ke kterému přispěl zisk dosažený
v doplňkové činnosti, opětovně potvrdil dobrou ekonomickou kondici organizace. V rámci
schválení účetní závěrky za rok 2019 a schválení návrhu vypořádání HV zřizovatelem, byl
rozdělen do peněžních fondů naší organizace takto: do fondu rezervního ve výši 1.971,87 Kč,
do fondu odměn ve výši 490,00 Kč. Zůstatky peněžních fondů organizace tvoří významnou
rezervu hospodaření. Případné výkyvy v nárocích na prostředky vyvolané předvídatelnými i
nepředvídatelnými vlivy jako je změna spotřeby, počet žáků ovlivněný demografickým
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vývojem, či aktuální preference veřejnosti o vyučované obory mohou být mírněny
disponibilními prostředky fondů naší organizace.
V oblasti ekonomiky stále zůstávají pro následující období mnohé cíle nadefinované v
předchozích obdobích. Samozřejmostí je snaha o udržení vyrovnaného hospodaření, zajištění
efektivního čerpání využitelných prostředků, spotřebu racionálně ovlivňovat využíváním
centrálních nákupů vysoutěžených komodit a trvale usilovat a udržet optimalizaci finanční
náročnosti výukových, provozních a administrativních procesů s preferencí zachování účelu,
pro který bylo naše školské zařízení zřízeno.

Datum zpracování zprávy: 12. 10. 2020
Datum projednání ve Školské radě: 15. 10. 2020
Podpis ředitele a razítko školy:

Mgr. Miroslav Široký
ředitel školy
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