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Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 

Tábor, Bydlinského 2474 

 

 

 

Výroční zpráva 
o činnosti školy za školní rok 2012/2013 

 

zpracovaná podle zákona č. 561/2004  Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., ve 

znění vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a 

vlastního hodnocení školy. 

 

 

A) Základní údaje o škole 
 
Název:  Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové            

             zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474      

 

Identifikátor zařízení:  651 023 572 

 

IČ:              75 050 099                            DIČ:    CZ 75 050 099 

 

Adresa:  Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové    

               zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 

 

Telefon:      381 252 414 - sekretariát 

 

FAX:           381 256 246 

 

E-mail:        skola@ssjs-tabor.cz 

 

Internetová adresa:  www.ssjs-tabor.cz 

 

Zřizovatel:    Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích 

                     U Zimního stadionu 1952/2 

                     370 76  České Budějovice 

 

Právní forma:  příspěvková organizace 

 

Ředitel školy:  Mgr. Jaroslav Petrů 

 

Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou. 

 

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 

1. Střední škola 

2. Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 

3. Domov mládeže 

4. Školní jídelna 
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Vedení školy: 

 
Mgr. Jaroslav Petrů – ředitel školy 

Bydlinského 2474, Tábor, telefon: 381 252 414, 393 033 200 

 

Mgr. Milan Mikolášek – statutární zástupce ředitele 

Bydlinského 2474, Tábor,  telefon: 393 033 233 

 

Ing. Ivana Prošková – zástupce ředitele pro teoretické vyučování 

Bydlinského 2474, Tábor, 393 033 217 

 

Mgr. Radek Cícha – zástupce ředitele pro teoretické vyučování 

Bydlinského 2474, Tábor, telefon: 393 033 209 

 

Ing. Eva Šišková - zástupce ředitele pro úsek technicko-ekonomický a správní 

Bydlinského 2474, Tábor, telefon: 393 033 206 

 

Mgr. Jitka Kubů, vedoucí Jazykové školy 

Bydlinského 2859, Tábor, telefon: 393 033 207 

 

Jaroslav Volek - vedoucí odloučeného pracoviště – praktického vyučování 

Chýnovská 2945, Tábor, telefon: 393 033 160   

 

Mgr. Petr Prášek - vedoucí domova mládeže 

Bydlinského 2474, Tábor, 393 033 120 

 

Hana Křížová – vedoucí školní jídelny 

Bydlinského 2474, Tábor, telefon:  
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Školská rada 

 

Školská rada byla zřízená ke dni 7.června 2005. 

Školská rada má 3 členy (zástupce rodičů, zástupce pedagogů, člen jmenovaný zřizovatelem školy). 

 

 

Složení školské rady: 

 

Příjmení, jméno, titul                             

 

Fišer Jiří, Ing. starosta města Tábor, člen jmenovaný 

zřizovatelem školy 

 

Šmejkal Luděk zástupce rodičů 

 

 

Vránek Jiří, PhDr.  předseda ŠR, zástupce pedagogů školy 

 

 

 

 

 

Vzhledem k uplynutí funkčního období školské rady naší školy v souladu s § 167 odst. 6 zákona č. 

526/2004 Sb. proběhla dne 24. dubna 2014 volba nového zástupce rodičů. 

Novým zástupcem rodičů byla zvolena Soňa Michálková, matka žákyně ze třídy VČ1. 
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B) Přehled nejvýznamnějších události ve školním roce 2013/2014 

 
Táborská setkání  2013 

 

Ve dnech 13. – 15.9. se v našem městě konal již 22. 

ročník Táborských setkání. U příležitosti jejich 

zahájení připravili žáci gastronomických oborů naší 

školy, ve spolupráci s učiteli odborných předmětů a 

odborného výcviku, slavnostní raut pro Městský úřad 

v Táboře. Raut se konal v Gotickém sále táborského 

muzea.   

 

 

 

 

 

Pracovní stáž v Itálii 

V měsíci květnu se vydali za zkušenostmi do světa vybraní žáci oborů 

kuchař - číšník a cukrář. Pracovní stáž se uskutečnila v rámci projektu 

Leonardo da Vinci. Hlavním cílem projektu je umožnit žákům 

prostřednictvím pobytu v Itálii získat nové odborné znalosti a dovednosti 

z gastronomického oboru, rozšířit jejich jazykové, komunikační a profesní 

kompetence. Odborné, praktické a jazykové dovednosti budou žáci 

získávat v hotelové škole IAL a hotelu Raffaello v italském městě 

Cesenatico. 

 

 

 

Vzdělání a řemeslo 2013 

Již 18. ročník výstavy Vzdělání a řemeslo se konal na výstavišti v Českých 

Budějovicích ve dnech 20.-22.11.2013. V rámci doprovodných akcí se 

naše škola zúčastnila soutěže v aranžování slavnostních tabulí na téma Den 

dětí. Dětská tabule, které vévodily postavičky Asterixe a Obelixe 

vyrábějící cukrovou vatu, zaujaly nejen návštěvníky ale i odbornou porotu, 

která jí udělila 1. místo.. Fotografie postaviček se objevila na titulní straně 

Jihočeského deníku ve čtvrtek 21.11. 

 

 

 

 

 

 

 

Výměnný pobyt našich žáků v Holandsku 

Začátkem dubna vyrazili žáci naší školy na týdenní výměnný pobyt do Holandska. Čekal je tu velmi 

nabitý program. Navštívili Amsterdam, starobylé město Deventer, přímořské letovisko Volendam, 

sýrovou farmu, regionální pivovar Grolsch a prohlédli si pracoviště praktického vyučování partnerské 

školy. Volný čas trávili s holandskými kamarády a na nákupech. Velkým zážitkem bylo poznat 

rodinný život v holandských rodinách a procvičit se v anglickém jazyce.  
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Raut pro Krajský úřad Jihočeského kraje 

 
Letos byla naše škola opět oslovena s žádostí o 

uspořádání rautu pro Krajský úřad Jihočeského kraje. 

Raut se konal ve středu 11.12.v Domě kultury 

Metropol v Českých Budějovicích. O výrobu 

pohoštění a obsluhu se postarali žáci gastronomických 

oborů pod vedením učitelů odborných předmětů a 

odborného výcviku. 

 
 

 

Slavnosti piva 2014 

XXIV. Reprezentační slavnosti piva v Táboře se konaly ve dnech 10. - 

15. února 2014. Veřejná část se konala tradičně v Hotelu Palcát, odborná 

část probíhala v budově Jihočeské univerzity. Na organizaci slavností se 

podílela také naše škola, žáci oboru hotelnictví pomáhali při organizaci 

a obsluze v hotelu Palcát. V rámci slavností se konala v kinosále naší 

školy přednáška zástupců VŠCHT v Praze na téma „Chléb a pivo 

v otázkách a odpovědích“. 

 
 

Kuchařská soutěž Olima Cup 2013 

Kuchařská soutěž Olima Cup 2013 se konala 3.10. v Olomouci v rámci 18. 

ročníku festivalu gastronomie a nápojů. Soutěž byla určena pro dvojice žák + 

učitel odborného výcviku. Naši školu reprezentovala dvojice Tomáš Bažant 

(učitel odborného výcviku) a František Mrázek (žák 3. ročníku oboru kuchař-

číšník). S pokrmem z králičího masa,  který vytvořili, se umístili na 1. místě. 

 

 

 

 

 

Kuchařská soutěž Gastro Kroměříž 

Ve dnech 19. – 20. března 2014 se konal 3. ročník soutěže mladých 

odborníků v oblasti gastronomie s mezinárodní účasti  GASTRO 

KROMĚŘÍŽ TESCOMA CUP,  které se zúčastnil Tomáš Bažant, učitel 

odborného výcviku gastronomických oborů naší školy a žák 3. ročníku 

oboru kuchař-číšník Jakub Dudák. Naši soutěžící získali zlatou medaili, a 

Jakub Dudák se stal dokonce absolutním vítězem soutěže.  

 

 

 

 

Zájezd do Paříže a Velké Británie 

Ve druhém říjnovém týdnu se 36 studentů naší školy v doprovodu  3 vyučujících zúčastnilo výpravy 

do Velké Británie se zastávkou v Paříži. V rámci zájezdu čekala na účastníky prohlídka 

pamětihodností Paříže, výlet do Doveru, návštěva Londýna a jeho nejvýznamnějších památek a 

celodenní výlet do Oxfordu.  
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C) Zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 

 

 

1. Střední škola 

 
IZO: 130 001 236 

 

Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 

1. Bydlinského 2474, 390 02 Tábor 

2. Na Bydžově 2572, 390 02 Tábor 

3. Žižkovo náměstí 5, 390 01 Tábor 

4. Bydlinského 2859, 390 02 Tábor 

5. Chýnovská 2945, 390 02 Tábor 

 

 

1.1.  Přehled aktivních oborů vzdělání  - stav k 30.9.2013 

  

Obory vzdělání s maturitní zkouškou – vzdělávací programy v délce 4 let, denní forma vzdělávání 

 

 

Kód oboru vzdělání 

 

Název oboru 

 

Počet žáků 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 54 

65-42-M/01       Hotelnictví 103 

68-43-M/01       Veřejnosprávní činnost  96 

72-41-M/01       Informační služby 67 

65-41-L/01        Gastronomie 14 

 Celkem 334 

 

 

Obory  vzdělání s výučním listem – vzdělávací programy v délce 3 let, denní forma vzdělávání  

 

 

Kód oboru vzdělání 

 

Název oboru 

 

Počet žáků 

23-68-H/01        Mechanik opravář motorových vozidel                     64 

26-57-H/01        Autoelektrikář 22 

29-54-H/01        Cukrář 57 

29-56-H/01        Řezník-uzenář                                                               2 

36-52-H/01        Instalatér 36 

65-51-H/01        Kuchař-číšník                                                            193 

 Celkem 374 
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Obory vzdělání s maturitní zkouškou – vzdělávací programy nástavbového studia v délce 2 let, denní 

forma vzdělávání 

 

 

Kód oboru vzdělání 

 

Název oboru 

 

Počet žáků 

64-41-L/51 Podnikání 46 

65-41-L/51 Gastronomie 29 

 Celkem 75 

 

Celkový počet žáků k 30.9.2013 na SŠ obchodu, služeb a řemesel činil 783. 

 

 

 

 

Výuka probíhala podle školních vzdělávacích programů, které byly vytvořeny na základě 

příslušných rámcových vzdělávacích programů pro daný obor vzdělávání: 

 

Obory vzdělání s maturitní zkouškou 

 

63-41-M/01      Ekonomika a podnikání                                  ŠVP Obchodně podnikatelská činnost od  

                                                                                                 1.9.2009 

63-42-M/01      Hotelnictví                                                      ŠVP Hotelnictví a turismus od 1.9.2009 

                                                                                                 ŠVP Hotelnictví a turismus od 1.9.2014 

68-43-M/01      Veřejnosprávní činnost                                   ŠVP Veřejnoprávní činnost od 1.9.2009 

72-41-M/01      Informační služby                                           ŠVP Knihovnické a informační služby 

                                                                                                 od 1.9.2010 

65-41-L/01       Gastronomie                                                    ŠVP Gastronomie-kuchař od 1.9.2009 

 

 

Obory vzdělání s maturitní zkouškou - nástavbové studium  

 

64-41-L/51       Podnikání                                                         ŠVP Podnikání od 1.9.2011 

                                                                                                   ŠVP Podnikání od 1.9.2014 

65-41-L/51       Gastronomie                                                     ŠVP Společné stravování od 1.9.2012 

 

 

Obory vzdělání s výučním listem 

 

23-68-H/01     Mechanik opravář motorových vozidel             ŠVP Automechanik od 1.9.2009 

26-57-H/01     Autoelektrikář                                                    ŠVP Autoelektrikář od 1.9.2010 

36-52-H/01     Instalatér                                                             ŠVP Instalatér od 1.9.2010 

29-56-H/01     Řezník-uzenář                        ŠVP Řezník-uzenář od 1.9.2009 

29-54-H/01     Cukrář                                                                ŠVP Cukrář-výroba od 1.9.2009 

65-51-H/01     Kuchař-číšník                                                     ŠVP Kuchař-číšník pro pohostinství 

                                                                                                   od 1.9.2009 

                                                                                                   ŠVP Kuchař od 1.9.2009 

                                                                                                   ŠVP Číšník-servírka od 1.9.2009 

 

 

 

 



 10 

1.2.  Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Stav ke dni 30.9.2013: 

 

1) Vedení školy: 5 

    - z toho :- ředitel 1 

                  - zástupci ředitele 4 

2) Učitelé celkem 79 

    - z toho ženy 50 

3) ostatní pedagogičtí pracovníci  

      - asistenti pedagoga 2 

      - výchovní poradci z řad učitelů 1 

 

Přepočtený počet pracovníků na plný pedagogický / pracovní úvazek ke dni 30.9.2013: 

 

1) Vedení školy: 5 

    - z toho :- ředitel 1 

                  - zástupci ředitele 4 

2) Učitelé celkem 73 

    - z toho ženy 46,6 

    a) pro všeobecně vzdělávací předměty 34,4 

      - toho ženy 22,6 

    b) pro odborné předměty 18,1 

      - z toho ženy 14,4 

     c) pro praktické vyučování 19,8 

      - z toho ženy 9,3 

3) ostatní pedagogičtí pracovníci 1,6 

      - asistenti pedagogů 1,6 

4) Učitelé bez kvalifikace (z bodu 2) 8,4 

 

 

Převážná část pedagogických pracovníků je způsobilá pro výkon své pedagogické činnosti. Ve 

výjimečných případech nezpůsobilosti (ve smyslu neodpovídajícímu stupni vzdělání) je situace řešena:     

a)  vyzváním k zahájení odpovídajícího stupně vzdělání 

b)  u učitelů odborného výcviku a učitelů s VŠ nepedagogického zaměření –  

      postupným absolvováním DPS. 

 

 

 

1.3.  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 Pedagogové se v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zúčastnili řady školení:  

 

- školení odborného zaměření – pedagogičtí pracovníci jsou vysílání na školení podle svých 

odborností a podle aktuálních nabídek. Využívají se převážně programové nabídky Národního 

institutu pro další vzdělávání, Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Č. 

Budějovicích, Pedagogické fakulty UK,  a další 

 

- jazykové vzdělávání – tohoto vzdělávání se účastní pedagogičtí pracovníci podle zájmu. Jedná 

se zejména o večerní kurzy na naší Jazykové škole. Vyučující jazyků se průběžně zúčastňují 

školení zaměřených na metodiku výuky jazyků 
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- školení zaměřená na výchovný proces – účastnili se jich výchovný poradce a pedagogičtí 

asistenti. V případě školení na téma práce s žáky se specifickými poruchami učení se zúčastnili 

také vyučující, kteří s konkrétními žáky pracují 

 

- školení v rámci informačních technologií – podle aktuálních potřeb probíhá školení 

pedagogických pracovníků v oblasti informačních technologií /Bakalář, Power-point, Word, 

Excel/. Vyučující IT a správci počítačové sítě se pravidelně účastní řady školení k prohloubení 

této problematiky 

 

- školení k zabezpečení nové maturitní zkoušky - na tato školení byli vysíláni jednotliví 

vyučující, kterých se daná problematika týká. Naše škola organizačně zajišťovala školení 

k nové maturitní zkoušce pro NIDV České Budějovice 

 

- školení pro asistenty pedagoga – vzhledem k tomu, že na naší škole studují žáci, kteří mají 

přiděleného asistenta pedagoga, účastní se asistenti pravidelných školení, např. Školení pro 

asistenty pedagoga v Českých Budějovicích a Výchova a vzdělávání dětí s autismem 

 

- školení finanční gramotnosti – v letošním roce se zúčastnili tohoto školení všichni vyučující 

kromě vyučujících odborných ekonomických předmětů, kteří toto školení absolvovali 

v loňském školním roce 

 

- školení pro vedoucí pracovníky – vedoucí pracovníci školy se zúčastňují pravidelně školení 

zaměřených zejména na právní problematiku, řízení školy, novely školských zákonů, apod. 

 

      -     v letošním školním roce proběhlo školení všech pedagogických pracovníků téma 

            “Drogová problematika na školách.“  Školitel: mluvčí Policie ČR, územní odbor Tábor,   

             por. Mgr. M. Doubek. 

 

 

1.4. Údaje o školní knihovně ve školním roce 2012/2013 

 

Počet knihovních jednotek celkem           3 893 

  -    z toho:  knihy           3 885 

                    audiovizuální dokumenty                  8 

Počet titulů odebíraných periodik                41 

Počet uživatelů knihovny              117 

Počet výpůjček ve školním roce           7 069 

Pracovníci knihovny                  1 

- z toho profesionální knihovníci (fyzické osoby)                  1 

- přepočtený počet                  0,5 

 

 

 

1.5. Údaje o vybavení školy prostředky informačních a komunikačních technologií a jejich 

využití ve výuce 

 

Počítače celkem          392 

    z toho přístupné žákům          262 

Počítače s připojením k internetu          392 

    z toho přístupné žákům          262 

Počet učeben ICT              6 

Počet učeben vybavených multimediální technikou            40 
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1.6.  Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2014/2015 
 

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 se konalo v termínech stanovených příslušnou        

vyhláškou na základě došlých přihlášek ke studiu: 

 

1. obory vzdělání s maturitní zkouškou – zájemci skládali přijímací zkoušku, jejímž obsahem byl 

test všeobecných studijních předpokladů. Dále se přihlíželo k prospěchu ve 2. pol. 8. ročníku a 

1. pol. 9. ročníku základní školy. Váha obou kritérii byla 50:50. 

2. obory vzdělání s výučním listem -  přijímací zkoušky se nekonaly, rozhodujícím kritériem pro 

přijetí byl prospěch žáků ve 2. pol. 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku základní školy. 

 

 

Obory vzdělání s maturitní zkouškou 

Kód 

 

Obor vzdělání  Počet 

přihlášek 

(1.kolo) 

Přijato 

(1.kolo) 

Odevzdalo 

ZL 

(1.kolo) 

63-41-M/01       

 

Ekonomika a podnikání                      17 17 5 

65-42-M/01       

 

Hotelnictví                                     41 41 27 

68-43-M/01       

 

Veřejnosprávní činnost 

        

31 28 16 

72-41-M/01        

 

Informační  služby              

 

24 24 18 

 

 

Obory vzdělání s výučním listem  

Kód 

 

Obor vzdělání  Počet 

přihlášek 

(1.kolo) 

Přijato 

(1.kolo) 

Odevzdalo  

ZL 

(1.kolo) 

23-68-H/01       Mechanik opravář motorových vozidel 

 

42 40 21 

26-57-H/01      Autoelektrikář   

 

13 13 5 

29-54-H/01       

 

Cukrář 

 

29 29 20 

36-52-H/01       Instalatér    

                                                          

10 10 4 

29-56-H/01 Řezník – uzenář 

 

6 0 0 

65-51-H/01       Kuchař-číšník  

 

76 76 39 

 

 

Obory vzdělání s maturitní zkouškou – nástavbové studium 

Kód 

 

Obor vzdělání  Počet 

přihlášek  

Přijato Nastoupilo 

ke studiu 

64-41-L/51      Podnikání 

 

39 37 28 

65-41-L/51      Gastronomie 

 

10 0 0 
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1.7.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků   /viz přílohy/ 

 

   tabulky:   1)  Zpráva o stavu školy - 2. pololetí 2013/2014 – obory vzdělání s maturitní 

                         zkouškou         

                   2)  Zpráva o stavu školy - 2. pololetí 2013/2014 – obory vzdělání s výučním 

                        listem 

                   3)  Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek - 2014   

 

 

 

 

1.8. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Základní informace 

 

 počet 

Školní metodici prevence 1 

Kumulovaná funkce s výchovným poradcem, vychovatelem NE 

Finanční ohodnocení za práci školního metodika prevence ANO 

 

Vlastní 

kabinet 

Sám NE 

S výchovným poradcem NE 

S jinými pedagogy 

Možnost konzultace s žákem nebo rodiči v nerušeném 

prostředí 

ANO 

ANO 

Školní preventivní tým 
   

 NE 

 

Použité zkratky:  

MPP – Minimální preventivní plán 

SPJ – Sociálně patologické jevy 

NNO – Nestátní neziskové organizace 

ŠMP – Školní metodik prevence 

 

 

Vzdělávací akce pro ŠMP v oblasti prevence SPJ  

 

Název a odborné zaměření 

vzdělávání 

Počet 

hodin 

Datum konání Realizátor – organizace, odborník 

Násilí a šikana, úvod do 

problematiky  

Kyberšikana a její dopad na 

dnešní společnost 

4 

 

6 

11. 2. 2014 

 

18. 2. 2014 

Theia - krizové centrum o. p. s. 

 

Theia – krizové centrum o.p.s. 

Individuální výchovný program  6 5. 6. 2014 NIDV 

   
 Aktivity pro rodiče v oblasti prevence SPJ 

 

Název aktivity Datum 

konání 

Realizátor, 

přednášející 

1. představení metodika, kontakty, seznámení se systémem  srpen, září ŠMP, VP 

2. distribuce materiálů, aktualizace webu a kontaktů  září, říjen ŠMP, VP 

3. rozhovor, informace o spolupracujících zařízeních třídní schůzky 

a průběžně 

ŠMP, VP 
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Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči 

 

Název aktivity Datum 

konání 

Vedoucí programu 

Burzy škol 23. 10. 2013 ŠMP, VP 

Den otevřených dveří 15. 1. 2014 ŠMP, VP 

 

 

Preventivní aktivity pro žáky ve výuce 

 

 

Název aktivity 

 

Zaměření  

Datum 

konání  

Věková 

skupina 

/počet žáků 

Realizátor 

1. Přestupkový zákon, 

činnost MP, beseda (po 

2 hodinách v každé tř.) 

Primární prevence září 2013 

říjen 2013 

 

15 – 16/ 

všechny první 

ročníky  

 

ŠMP, Městská 

policie 

2. Problematika OPL 

(legislativa, scéna, 

škola), beseda (po 3 

hodinách v každé tř.) 

Problematika NL 

Primární prevence 

 

OPL 

 

Beseda s mluvčím 

Policie Tábor Mgr. 

Doubkem 

září 2013, 

květen, 

červen 

2013 

leden  

červen 

15– 16 / 

všechny první 

ročníky  

 

DDM 

2 x 2. ročník 

ŠMP, Policie ČR 

 

 

 

DDM, Policie ČR 

ŠMP, Policie ČR 

3. Prevence HIV, AIDS, 

STD – beseda 

 

HIV, AIDS - beseda 

 

Primární prevence duben, 

červen 

 

duben 

16 - 18/ 2. a 

3. ročníky,   

 

3x 2. ročníky 

 

ŠMP 

 

 

ŠMP 

4. Spolupráce s NNO, 

participace na veřejných 

sbírkách 

Světluška 

Červená stužka 

Svátek s Emilem 

Píšťalka 

Tolerance jinakosti, 

prosociální chování 

 

 

 

 

září 

prosinec 

duben  

březen 

 

 

 

16-18/20 

    17-18/14 

    17-21/22 

    16-18/22 

 

 

 

VP 

ŠMP 

VP 

učitelé 

5. Židovské muzeum 

Praha 

 

Muzeum ghetta Terezín 

 

Pracovní tábor Vojna 

Odborná exkurze do 

Osvětimi  

Rasismus, xenofobie, 

antisemitismus, 

genocida 

duben 

 

 

září 

 

říjen 

 

červen 

17- 19 / 

1x 3. ročník 

 

16 – 17 let / 

 2 x 2. ročník 

17 – 18 / 3 x 

3.  ročníky  

výběr 

z druhých 

ročníků 

 

učitelé 
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6. Téma PRCH 

v jednotlivých 

předmětech (ZPS, Ps, 

Prá, HČS, ON, D, Výž, 

PaV, ZPV, ZSV, IT, cizí 

jazyky) 

Zdravý životní styl, 

racionální výživa (PPP), 

psychohygiena, šikana, 

xenofobie, homofobie, 

rasismus, extremismus, 

závislosti, patologické 

chování, prosociální 

chování, smysluplný 

volný čas, kyberšikana, 

bezpečnost na sítích IT 

atd. 

dle ŠVP a 

TP 

 učitelé 

7.LVVZ 

Turistické kurzy 

Vodácké putování 

Sportovní soutěže 

AŠSK 

 

zdravý životní styl, 

využití volného času, 

prosociální chování, 

zvládání zátěže 

 

březen 

červen 

průběžně 

15 – 16/ 

výběr 

z prvních 

ročníků 

15 – 18 / 

výběr napříč 

ročníky 

učitelé TV, třídní 

učitelé 

 

8. Spolupráce s NNO, 

sportovní setkání 

s klienty stacionáře 

Klíček Zaluží 

prosociální chování, 

tolerance jinakosti, 

xenofobie 

září, 

listopad, 

březen, 

květen 

16 – 18/ na 

každé akci 5 

žáků 

ŠMP 

 

 

SPJ, které byly řešeny: 

 

Listopad 2013: opakované porušení školního řádu (nedoložení absence), pohovor žáka, vedoucí 

učitelky OV, MP, TU. Udělena důtka UOV. Žák ukončil studium na vlastní žádost. 

 

Prosinec 2013: opakované porušení školního řádu (opouštění školní budovy v době souvislého 

vyučování a kouření v prostorách školy), situace řešena průběžně, řešil:  TU, VP, ŠMP, následovalo 

podmínečné vyloučení. Žák na vlastní žádost přestoupil na jinou školu. 

 

Leden 2014: opakované porušení školního řádu (pozdní neomluvené příchody na OV, neomluvená 

absence, svévolné opuštění pracoviště), (již v listopadu pohovor za účasti žáka, vedoucí učitelky OV, 

MP a TU jednání o nedoložené absenci na OV), znovu jednání, uděleno podmínečné vyloučení se 

zkušební lhůtou do 30. 6. 2014. Žák 2. 3. 2014 ukončil studium na vlastní žádost.   

 

Únor 2014: podmínečné vyloučení za hrubé porušení školního řádu – přechovávání NL na internátě 

školy. Řešeno ihned za přítomnosti MP a vedoucího DM.   

 

Březen 2014: verbální napadání žáka, narušování vztahů mezi spolužáky. Situace řešena okamžitě, 

projednána s žákem a matkou za přítomnosti zástupce ředitele, TU, MP, VP.   Stanoveny závěry pro 

žáka a matku (snaha dostavit se do školy, doplnit si učivo) a školu (TU vyslechne a potrestá agresory, 

přeřadí žáka do jiné skupiny OV, zvýší dozor nad žákem). Navržena terapie v psychologické poradně, 

po měsíci společné zhodnocení situace. 

Žák na konci roku neprospěl (5 nedostatečných).  31. 8. 2014 přestoupil na dvouletý učební obor. 

 

Duben 2014: ústní napadení učitelky v teoretickém vyučování (+ podezření na požití návykové látky), 

situace řešena okamžitě, řešil: zástupce ředitele školy, TU, VP, ŠMP, následovalo podmínečné 

vyloučení, byl podepsán souhlas zákonného zástupce žáka s orientačním testováním žáka na 

přítomnost návykové látky v případě podezření.    
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1.9.  Údaje o  aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

 

1.9.1. Prezentace na veřejnosti 

 

I v tomto školním roce se škola úspěšně prezentovala na veřejnosti. Již tradičně jsme se v listopadu 

2013 zúčastnili výstavy Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích. 

V lednu 2014 jsme připravili Den otevřených dveří v  hlavní budově školy i ve všech odloučených 

pracovištích. Společně s  účastí na Prezentaci středních škol v  hotelu Palcát a na obdobných akcích 

v Písku, Prachaticích, Pelhřimově, Jindřichově Hradci a Strakonicích jsme zajistili  nábor žáků pro 

školní rok 2014/2015.  

Škola má vlastní www.ssjs-tabor.cz stránky, pravidelně probíhají setkání s rodiči, konají se maturitní 

plesy. 

 

 

1.9.2. Účast žáků v předmětových soutěžích 

 

Vzdělání a řemeslo 2013 

Již 18. ročník výstavy Vzdělání a řemeslo se konal na výstavišti v Českých Budějovicích ve dnech 

20.-22.11.2013. V rámci doprovodných akcí se naše škola zúčastnila soutěže v  aranžování 

slavnostních tabulí na téma Den dětí. Dětská tabule, které vévodily postavičky Asterixe a Obelixe 

vyrábějící cukrovou vatu, zaujaly nejen porotu, která ji ocenila 1. místem, ale i návštěvníky. Fotografie 

postaviček se objevila na titulní straně Jihočeského deníku ve čtvrtek 21.11. 

 

Kuchařská soutěž Gastro Kroměříž 

Ve dnech 19. – 20. března 2014 se konal 3. ročník soutěže mladých odborníků v oblasti gastronomie 

s mezinárodní účasti  GASTRO KROMĚŘÍŽ TESCOMA CUP,  které se zúčastnil Tomáš Bažant, 

učitel odborného výcviku gastronomických oborů naší školy a žák 3. ročníku oboru kuchař-číšník 

Jakub Dudák. Naši soutěžící získali zlatou medaili, a Jakub Dudák se stal dokonce absolutním vítězem 

soutěže.  

 

Kuchařská soutěž Olima Cup 2013 

Kuchařská soutěž Olima Cup 2013 se konala 3.10. v Olomouci v rámci 18. ročníku festivalu 

gastronomie a nápojů. Soutěž byla určena pro dvojice žák + učitel odborného výcviku. Naši školu 

reprezentovala dvojice Tomáš Bažant (učitel odborného výcviku) a František Mrázek (žák 3. ročníku 

oboru kuchař-číšník). S pokrmem z králičího masa,  který vytvořili, se umístili na 1. místě.  

 

Celostátní soutěž MĚĎ 2014 

Dne 21.3.2014 se vybraní žáci 3. ročníku oboru instalatér zúčastnili 8. ročníku soutěže zaměřené na 

technické znalosti mědi a způsobu montáže měděného potrubí pro rozvod vody a plynu. 

Soutěž probíhala on-line a se skládala ze dvou částí. První část byla zaměřena na obecné znalosti o 

mědi jako technickém materiálu a jeho využití v současných oborech. Ve druhé části museli soutěžící 

prokázat své znalosti z praktické montáže měděného potrubí. Soutěže se celkem zúčastnilo 288 žáků z 

24 škol. Naše škola se umístila na pěkném 9.místě.  

 

Gastrofest České Budějovice 

Mezinárodní gastronomický festival Gastrofest se konal v Českých Budějovicích ve dnech 7.-

9.11.2013. V rámci festivalu se konala řada doprovodných akcí a soutěží. Cukrářské soutěže Jihočeské 

mlsání se zúčastnily 2 žákyně naší školy M. Eremiášová a D. Malcherová, žákyně 3. ročníku oboru 

cukrář, obě se umístily na 4. místě. A. Bigasová, žákyně 2. ročníku oboru kuchař-číšník, se zúčastnila 

kuchařské soutěže Český kapr a obsadila 3. místo. 

 

http://www.ssjs-tabor.cz/
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Kuchařská soutěž „Lázeňský pohárek“ 

V Karlových Varech se konal pod záštitou Asociace kuchařů a cukrářů ČR XV. Ročník přehlídky 

kuchařského umění žáků SOU a SOŠ „Lázeňský pohárek 2013“. V kategorii kuchař reprezentoval naši 

školu žák 2. ročníku oboru kuchař-číšník Josef Pech spolu s učitelem odborného výcviku Tomášem 

Bažantem. Umístění na 8. místě je v silné celorepublikové konkurenci pěkným výsledkem. 

 

Soutěž Dortování 

Michala Eremiášová, žákyně 3. ročníku oboru cukrář, sklízí úspěchy na všech cukrářských soutěžích. 

O víkendu se zúčastnila amatérské soutěže Dortování, kterou pořádalo Cukrářství u Veselých. Její dort 

na téma Paní zima ocenila nejen komise, ale i veřejnost a v obou kategoriích shodně získala 1. místo.  

 

Školní kolo olympiády v anglickém a německém jazyce 

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce proběhlo v úterý 28. ledna. Olympiáda měla dvě části. 

První obsahovala test gramaticko-lexikálních znalostí, poslech a čtení s porozuměním. Ve druhé části 

hodnotila porota tvořená především rozsah slovní zásoby, výslovnost, gramatickou správnost.  

1. místo obsadil Marek Květinský z VČ3, 2. místo získala Michaela Radová z IS3 a na 3. místě 

skončila Eliška Kloboučníková z IS3. 

V pondělí 27. ledna se konalo školní kolo olympiády v německém jazyce. Přihlášení žáci se „utkali“ 

ve třech disciplínách – poslechu s porozuměním, čtení s porozuměním a konverzaci. O 1. a 2. místo se 

podělili shodným počtem bodů Jan Krákora z IS3 a Martin Balínek z EP3. 3. místo obsadila Natálie 

Velecká z IS3. 

 

 

1.9.3. Účast na humanitárních akcích  

 

Škola vede žáky k aktivní práci v neziskových organizacích a umožňuje jim s nimi spolupracovat. 

Žáci pomáhají získávat prostředky na humanitární činnost a pomoc handicapovaným lidem /Světluška-

pomoc zrakově postiženým, Šance, Den boje proti AIDS, Jaro s píšťalkou/. 

 

 

1.9.4. Aktivity zajišťované metodickou skupinou  knihovnické a informační  služby  

 

Knižní veletrh v Bratislavě 

Ve dnech 14. a 15. listopadu navštívil výběr studentů knihovnického oboru knižní veletrh v Bratislavě 

- Bibliotéku. Zejména studenti čtvrtého ročníku srovnávali s knižními veletrhy v Praze, Havlíčkově 

Brodě a Lipsku, které během studia navštívili, a hodnocení vyznělo kladně. Líbilo se zaměření na 

dětské čtenáře a také účast táborského nakladatelství Baobab.  

 

Den pro dětskou knihu v Městské knihovně Soběslav 

Začátek adventu patří v mnoha knihovnách tradičně akci Den pro dětskou knihu. Studentky druhého 

ročníku knihovnictví připravily zábavný program pro děti, které přišly do soběslavské knihovny. Děti 

měly možnost malovat, vybarvovat ozdoby, skládat puzzle nebo luštit křížovku.  

 

Knihařská dílna  

Studentky třetího ročníku knihovnictví si vyzkoušely, co obnáší svázání i jen drobné knihy. Začaly 

skládáním čistých papírů do složek, pokračovaly sešíváním, klížením do knižního bloku a vytvořením 

desek a končily zavěšením na blok. Nová zkušenost s rukodělnou tvorbou umožnila vytvořit si 

představu o knize i z jiného oborového hlediska.  

 

Noc s Andersenem 

V noci ze 4. na 5. dubna proběhla ve stovkách knihoven a škol jako každoročně tzv. Noc s 

Andersenem. Studenti druhého ročníku oboru knihovnictví připravili akci v Základní škole Zborovská 

v Táboře. 
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Noc literatury 

Ve středu 18. června se dvacet studentů knihovnictví zúčastnilo zajímavého čtenářského happeningu 

s názvem Noc literatury. Tento projekt probíhá v řadě měst. Knihy, které jsou vybrány, se předčítají na 

různých netradičních místech, kam mnohdy nemají čtenáři přístup. Knihy četli osobnosti jako herec 

Jaromír Nosek, spisovatel Jiří Walker Procházka, a další. Budoucí knihovníci se během celého večera 

snažili aktivně zapojit a pomáhali s pořadatelskou službu.  

Studenti knihovnictví na TABOOKu 

Ve dnech 4. a 5. října se v Táboře konal druhý ročník festivalu malých nakladatelství TABOOK. 

Studenti knihovnického oboru napříč ročníky pomáhali jako dobrovolníci s přípravou festivalového 

stanu, roznášeli festivalové noviny, zastupovali u stánků nakladatele, hlídali výstavy a účastnili se i 

doprovodných akcí v táborské knihovně. 

 

Knižní veletrh Svět knihy 

Ve dnech 15. - 18. května proběhl na pražském výstavišti v Holešovicích již po 20. knižní veletrh, 

který nese název Svět knihy. Veletrh navštívili žáci druhého ročníku, společně s některými žáky 

prvního a třetího ročníku.  

 

 

1.9.5. Aktivity zajišťované metodickou skupinou hotelnictví 

 

Rauty  

Naše škola byla opět oslovena s žádostí o uspořádání rautu pro Krajský úřad Jihočeského kraje. Raut 

se konal ve středu 11.12. v Domě kultury Metropol v Českých Budějovicích. O výrobu pohoštění a 

obsluhu se postarali žáci gastronomických oborů pod vedením učitelů odborných předmětů a 

odborného výcviku. 

Naše škola připravila řadu dalších rautů pro nejrůznější příležitosti – raut pro město Tábor u 

příležitosti vyhlášení soutěže Talent roku, pro firmu Siko Tábor,  HZS Jihočeského kraje, DDM 

Tábor, město Sezimovo Ústí. 

 

Slavnosti piva 2014 

XXIV. Reprezentační slavnosti piva v Táboře se konaly ve dnech 10. - 15. února 2014. Veřejná část se 

konala tradičně v Hotelu Palcát, odborná část probíhala v budově Jihočeské univerzity. Na organizaci 

slavností se podílela také naše škola, žáci oboru hotelnictví pomáhali při organizaci a obsluze v hotelu 

Palcát. V rámci slavností se konala v kinosále naší školy přednáška zástupců VŠCHT v Praze na téma 

„Chléb a pivo v otázkách a odpovědích“. 

 

Zážitková gastronomie na Besedě 

Ve středu 11.6. se konala ve školní restauraci Beseda přehlídka praktických dovedností žáků naší 

školy a jejich učitelů odborného výcviku formou tzv. zážitkové gastronomie. Ta se týká nejen pokrmu 

samotného, ale i jeho skladby, uspořádání a toho, jak je prezentován na talíři. Jednalo se většinou o 

pokrmy, se kterými se naši žáci úspěšně prezentovali na gastronomických soutěžích. Všichni účastníci, 

mezi kterými byli i zástupci města Tábora a další významní hosté, se shodli na tom, že se jednalo o 

skutečný zážitek. 

 

Baristický kurz 

Baristický kurz – kurz přípravy kávy – se konal pro zájemce z řad našich žáků ve dnech 21.1. – 22.1. 

v odborné učebně stolničení naší školy. Kurzu se zúčastnili vybraní zájemci z oborů hotelnictví, 

gastronomie a kuchař-číšník. V rámci kurzu se účastníci seznámili s kávou a jejím původem, dále s 

přípravou kávy, espressa, capuccina a správnou přípravou mléčné pěny. Žáci si také prakticky 

vyzkoušeli různé způsoby zdobení a podávání kávy. 
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Barmanský kurz 

V měsíci březnu se zájemci z řad našich žáků gastronomických oborů zúčastnili barmanského kurzu. 

Pro velký zájem se kurz konal ve dvou termínech. V týdnu od 3.3. ho absolvovali žáci 3. ročníku 

oboru hotelnictví, v týdnu od 10.3. pak zájemci z řad žáků oboru kuchař-číšník a nástavbového oboru 

gastronomie. 

 

Exkurze – hotel Hilton Prague 

V rámci odborné exkurze navštívili žáci oborů  gastronomie a hotelnictví  hotel Hilton Prague. 

Studenti se seznámili s  provozem hotelového impéria se 791 pokoji pro hosty a konferenčními 

prostory o celkové rozloze 5 000 m2. Hotel nabízí také několik restaurací a barů. 

 

Kurz vyřezávání ovoce a zeleniny 

V úterý 26.11. absolvovali žáci 4. ročníku oboru gastronomie kurz vyřezávání ovoce a zeleniny. Kurz 

vedl učitel odborného výcviku Tomáš Bažant. Žáci se naučili jemné technice používání nože při práci 

s ovocem i zeleninou. 

 

 

1.9.6. Zahraniční aktivity 

 

Zahraniční praxe 

Žáci gastronomických oborů mají možnost absolvovat souvislou zahraniční praxi v různých zemích 

Evropy. Praxe se pohybují v rozsahu od 3 týdnů do 4 měsíců. V letošním školním roce absolvovalo 

tuto praxi 40 žáků: z toho 6 v Řecku, 4 v Německu, 1 ve Španělsku, 4 v Holandsku a 25 v Itálii. 

  

Pracovní stáž v Itálii 

V měsíci květnu se vydají za zkušenostmi do světa vybraní žáci oborů kuchař - číšník a cukrář. 

Pracovní stáž se uskuteční v rámci projektu Leonardo da Vinci. Hlavním cílem projektu je umožnit 

žákům prostřednictvím pobytu v Itálii získat nové odborné znalosti a dovednosti z gastronomického 

oboru, rozšířit jejich jazykové, komunikační a profesní kompetence. Odborné, praktické a jazykové 

dovednosti budou žáci získávat v hotelové škole IAL a hotelu Raffaello v italském městě Cesenatico. 

 

Výměnný pobyt našich žáků v Holandsku 

Začátkem dubna vyrazili žáci naší školy na týdenní výměnný pobyt do Holandska. Čekal je tu velmi 

nabitý program. Navštívili Amsterdam, starobylé město Deventer, přímořské letovisko Volendam, 

sýrovou farmu, regionální pivovar Grolsch a prohlédli si pracoviště praktického vyučování partnerské 

školy.  Velkým zážitkem bylo poznat rodinný život v holandských rodinách a procvičit se v anglickém 

jazyce.  

 

Zájezd do Paříže a Velké Británie 

Ve druhém říjnovém týdnu se 36 studentů naší školy v doprovodu  3 vyučujících zúčastnilo výpravy 

do Velké Británie se zastávkou v Paříži. V rámci zájezdu čekala na účastníky prohlídka 

pamětihodností Paříže, výlet do Doveru, návštěva Londýna a jeho nejvýznamnějších památek a 

celodenní výlet do Oxfordu.  

 

Advent v Drážďanech a ve Vídni 

Vždy v prosinci pořádá naše škola adventní zájezdy do zahraničí. Letos zájemci z řad našich žáků 

navštívili v úterý 17.12.  Drážďany a ve čtvrtek 19.12. Vídeň. Zájezdy se setkávají s velkým ohlasem a 

zájem ze strany žáků je veliký. Role průvodce se letos opět ujal Mgr. J. Kubovský. 
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Česko-dánský projekt 

Ve dnech 1. - 7. Prosince 2013 naše škola ve spolupráci s MŠMT realizovala zahraniční odborné 

metodické školení v rámci dlouhodobé česko-dánské spolupráce na projektu Učící se učitel, konané na 

partnerské škole v dánském Koge. Osmnáct pedagogů z osmi různých středních odborných škol z celé 

České republiky strávilo týden odborně zaměřenými přednáškami, odbornými exkurzemi a prezentací 

dánského vzdělávacího systému. 

 

 

1.9.7. Sportovní aktivity 

 

Středoškolský atletický pohár CORNY 

V září proběhl na Stadionu Míru v Táboře tradiční Středoškolský atletický pohár CORNY. Naši školu 

reprezentovalo družstvo chlapců a družstvo dívek. Dívky obsadily celkové 4. místo, chlapci 8. místo.  

Lyžařský výcvikový kurz 

Lyžařský kurz pro 1. ročníky proběhl v březnu 2014 v Krkonoších v Peci pod Sněžkou. Lyžaři byli 

letos opět ubytováni v Lyžařské boudě na Liščí louce.  

 

Přebor SŠ ve volejbalu 

Konal se v měsíci listopadu, pořadatelem byla naše škola. Družstvo našich dívek obsadilo 2. místo.  

 

Přebor SŠ v házené 

Proběhl v měsíci listopadu, družstvo dívek obsadilo 1. místo. 

 

Přebor SŠ ve futsalu 

Z naší školy se zúčastnila dvě družstva chlapců, která obsadila 4. a 5. místo. 

 

Mikulášská laťka 

Každoročně pořádá Gymnázium Pierra de Coubertina v Táboře přebor ve skoku do výšky. Náš výškař 

Tomáš Kratochvíl obsadil v této soutěži 1. místo a tím obhájil naše loňské prvenství. 

 

Přebor SŠ ve florbalu 

Konal se v měsíci březnu, naše družstvo dívek obsadilo 3. místo, družstvo chlapců 6. místo. 

 

Sportovně turistický kurz 

Sportovně turistický kurz 2. ročníků v letošním roce proběhl na dvou místech – v Krokonoších v Peci 

pod Sněžkou a v Chlumu u Třeboně. Účastníci obou kurzů se věnovali převážně pěší turistice. 

 

Vodácké putování 

Vodácké putování po Vltavě se konalo v měsíci červnu a zúčastnili se ho vybraní zájemci z řad žáků 

naší školy. 

 

 

 

1.9.8. Zdravý životní styl, protidrogová prevence, ochrana člověka za mimořádných situací 

 

Během celého dne mají žáci ve svém volnu možnost využívat školní hřiště, pomůcky pro TV a 

tělocvičnu v rámci sportovních aktivit  mimo vyučování. Žáci jsou připravováni jednak během 

vyučování i při mimoškolních aktivitách na dopad možných mimořádných situací, způsobených 

lidskou činností. Prevence se sestává z bloku interaktivních cvičení (v 1. popř. 2. ročníku), jehož 

součástí je beseda s příslušníkem městské policie o přestupkovém zákonu, dále legislativní 

problematika, drogová scéna, téma drogy a škola, účinky drog, servery o drogách, kontakty atp., 

využíváme psychoher, včetně seznamovacích, pokud je blok realizován v prvním ročníku.  Toto téma 
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je probíráno i v jednotlivých předmětech, jako základy přírodních věd, občanská nauka, potraviny a 

výživa, tělesná výchova. Prevenci  dále realizuje důsledným poučením o školním řádu a kontrolou 

jeho dodržování. 

V letošním školním roce jsme pro žáky naší školy uspořádali např. přednášku s názvem „HIV, AIDS“ 

a dále besedu s mluvčím Policie ČR, územní odbor Tábor, por. Mgr. M. Doubkem na téma “Drogy – 

prevence, závislost a legislativa“. 

 

 

 

1.9.9. Významnější kulturní akce, exkurze, vzdělávací aktivity 

 

Po celý školní rok žáci navštěvovali divadelní představení nejen v táborském ale také v pražských 

divadlech. Škola umožnila žákům zhlédnout filmová představení v kině v Táboře.    

V rámci výuky navštívili žáci např. Husitské muzeum v Táboře, Národní technickou knihovnu 

v Praze, Státní okresní archiv v Táboře, Židovské muzeum v Praze, Úřad vlády  ČR, Památník K. 

Čapka ve Strži, Českou národní banku v Praze, památník Terezín, knižní veletrh v Havlíčkově Brodě, 

Muzeum gastronomie v Praze, Národní technickou knihovnu v Praze, Židovské muzeum v Praze, 

Muzeum ghetta Terezín.  

V rámci exkurzí navštívili některé firmy – výrobní závod Škoda Electronic Plzeň, Techmania Plzeň, 

BMV Dinfolfind (Německo), Stanici technické kontroly v Sezimově Ústí. 

Žáci řemeslných oborů se zúčastnili např. školení pájení mědi nebo školení na kotle Junkers a Dakon 

v Praze. 

Všichni žáci končících ročníků absolvovali besedu na Úřadu práce v Táboře. 

 

I v letošním roce jsme se připojili k Evropskému dni jazyků, jehož cílem je propagovat jazykovou 

rozmanitost a studium jazyků v zemích Evropy. Studenti vybraných tříd oborů hotelnictví a 

veřejnosprávní činnost zažili ve čtvrtek 26. září výuku ruského jazyka v angličtině. Naše pozvání 

přijala Helen Kolesnyk, učitelka angličtiny, která pochází z Ukrajiny a vyučuje anglický a ruský jazyk 

po celém světě. Žáci mohli porovnávat podobnosti slovanských jazyků a dozvěděli se také zajímavé 

informace o počtu jazyků na celém světě.  

 

 

Měsíc filmu na školách – 9. ročník projektu Příběhy bezpráví 

Projekt se dlouhodobě věnuje tématu moderních dějin našeho národa. Jeho součástí je promítání filmů 

a beseda s hostem, většinou pamětníkem událostí. Letos jsme promítali dokumentární film Ztráta 

důstojnosti a následovala beseda s příslušníkem 1. čs. arm. sboru v SSSR plk. Vasilem Hajdurem. Ten 

je autorem knihy Z gulagu přes Buzuluk do Prahy. 

K výročí 17. listopadu jsme promítali dokumenty České děti a Hej Gusto. 

 

 

 

 

1.10.  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 

Ve školním roce 2013/2014 byly na Střední škole obchodu, služeb a řemesel a Jazykové školy s 

právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474, provedeny inspekce: 

 

1. 28.5.2014 (zápis o výsledku inspekční činnosti ze dne 3.6.2014)  

Předmětem inspekce byla kontrola podmínek a průběhu ústních maturitních zkoušek.  

Závěr inspekce: při kontrole nebylo zjištěno porušení právních předpisů. 
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2. 24.6.2014 (zápis o výsledku inspekční činnosti ze dne 25.6.2014) 

Kontrola byla provedena na základě podnětu a zaměřena na konání ústní zkoušky z českého 

jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky ve vzdělávacím oboru 65-41-L/01 

Gastronomie. 

Závěr inspekce: při kontrole nebylo zjištěno porušení právních předpisů ani to, že se vyskytly 

jiné závažné nedostatky, které mohly mít vliv na řádný průběh nebo výsledek maturitní 

zkoušky. 

 

 

 

1.11. Základní údaje o hospodaření školy 

 
Hospodaření organizace v uplynulém roce bylo v souladu s činností školy. Škola vykázala zisk ve výši 

316 531,52 Kč. po zdanění. Z hlavní činnosti je zisk 56 962,59 Kč. Oproti roku 2012 je to markantní 

snížení. Je to projev úspor, které škola byla nucena udělat s ohledem na nižší příspěvek státu i 

zřizovatele a maximální využití vlastních zdrojů k financování chodu školy. Bylo provedeno 

vypořádání finančních vztahů školy se státním rozpočtem a s rozpočtem zřizovatele. 

Hospodářský výsledek je tvořen v doplňkové činnosti – poskytování ubytování, z pronájmu tělocvičen 

a nebytových prostor, výnosem z úroků na běžných účtech, doplňkovou činností školních jídelen. 

Návrh na příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2013 zněl takto a byl také schválen:  

do fondu odměn    94 900,00 Kč 

do rezervního fondu  221 631,52 Kč. 

 

Organizace dodržela všechny závazné ukazatele rozpočtu: 

Závazné ukazatele  

UZ 33353 

rozpočet skutečnost  

Limit zaměstnanců: 129,2 126,76 

Prostředky na platy 33 035 000,00 Kč 33 035 000,00 Kč 

Ostatní osobní náklady: 1 072 000,00 Kč 1 072 000,00 Kč 

 

 

Další účelové prostředky poskytnuté a použité ze státního rozpočtu: 

 rozpočet skutečnost  

UZ 33034 99 528,00 Kč 93 969,00 Kč 

UZ 33244 560 000,00 Kč 560 000,00 Kč 

 

 

 

Příspěvek na provoz od zřizovatele: 

 rozpočet skutečnost  

celkem 19 665 000 Kč 19 665 000 Kč 

z toho odpisy 2 349 000 Kč 2 349 000 Kč 

Akce FRŠ 6 194 077 Kč 6 194 077 Kč 

 

V doplňkové činnosti skončilo hospodaření ziskem 259 586,93 Kč.  
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Hospodářský výsledek je tvořen – poskytování ubytování, doplňkovou činností školních jídelen a 

doplňkovou činností školní restaurace Beseda. 

Ostatní povolené činnosti nebyly využívány. Pro cizí strávníky byla využívána především kapacita 

vývařovny Na Bydžově 2572. Nejvíce se v doplňkové činnosti využívala ubytovací kapacita hlavně o 

hlavních prázdninách. 

Doplňkovou činností v restauraci Beseda aktivně doplňujeme zdroje financování školy. 

 

Celkové výnosy  6 153 092,52 Kč 

Celkové náklady  5 859 323,59 Kč 

Daň z příjmu        34 200,00 Kč 

Zisk  po zdanění     259 568,93 Kč 

 

Výsledek hospodaření doplňkové činnosti byl zisk ve výši 259 568,93 Kč a je zahrnut  

do celkového zisku a bude rozdělen do fondů. 

 

 

 

1.12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 

Od akademického roku 2007/2008 existuje spolupráce mezi Slezskou univerzitou v  Opavě a SŠ 

obchodu, služeb a řemesel a JŠ s právem státní jazykové zkoušky v Táboře. Slezská univerzita 

otevřela v Táboře  konzultační středisko Celoživotního vzdělávání v oboru Veřejná správa a regionální 

politika. Studium je zaměřeno na problematiku veřejné správy v ČR, regionalistiky a regionálního 

rozvoje, politologie a lokální politiky, integračních procesů, vzniku a formování EU, sociologie, 

sociální politiky a sociální práce. Realizováno je v rámci akreditovaných studijních programů v  

souladu s  Pravidly studia v  programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě. 

 

 

 

1.13. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 

 

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

1.13.1. Šance pro ICT 

CZ 1.07/1.5.00/34.0551 

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na střední 

škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo jednak metodických vzděláváním 

pedagogických pracovníků a dále tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a 

učebních materiálů ve výuce. 

Realizace klíčových aktivit zahrnuje vytvoření digitálních učebních materiálů pro vybrané tematické 

oblasti a jejich ověření ve výuce. Tvorba digitálních učebních materiálů bude zohledňovat moderní 

trendy výuky a jejich realizace bude založena na inovativních vyučovacích metodách a formách práce. 

Cílovou skupinou jsou žáci střední školy, kteří budou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky 

prostřednictvím inovativních vzdělávacích materiálů. 

Dalším vzděláváním pedagogických pracovníků budou podpořeny znalosti a dovednosti 

pedagogických pracovníků zaměřené jednak na rozvoj finanční gramotnosti žáků a dále na zkvalitnění 

výuky cizích jazyků a zavádění nových postupů do výuky cizích jazyků s využitím moderních 

technologií. 
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Program celoživotního učení 2007-2013 Leonardo da Vinci 

 

1.13.2. Evropskou gastronomií za podporou zvýšení praktických dovedností žáků SOU 

CZ/13/LLP-LdV/IVT/134221 

Leonardo da Vinci je součástí evropského Programu celoživotního učení – Lifelong Learning 

Programme 2007-2013. Zaměřen je především na výukové a vzdělávací potřeby všech osob 

účastnících se odborného vzdělávání a přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni, na instituce a 

organizace nabízející nebo podporující odborné vzdělávání a přípravu. 

Hlavním cílem projektu je umožnit žákům prostřednictvím stáže v Itálii získat nové odborné znalosti a 

dovednosti z gastronomického oboru, rozšířit jejich jazykové, komunikační a profesní kompetence a 

motivovat účastníky stáže pro další vzdělávání. 

Cílem projektu je také prevence proti nezaměstnanosti a zvýšení zájmu o odborné vzdělávání. 

Účastníci stáže získají certifikát Europass – mobility, který zaznamenává evropskou studijní stáž. 

Projekt je financován z prostředků Národní agentury pro evropské vzdělávací programy. 

 

 

Operační program Životní prostředí 

 

1.13.3. Revitalizace školního parku CZ.1.02/6.5.00/11.12183 

Neinvestiční  

Stav – hotovo červen 2014, faktury zaplacené, částka 1 518 895,- Kč. 

 

1.13.4. Snížení energetické náročnosti SŠ OSAŘ a JŠ, Tábor, Bydlinského 2474 

CZ.1.02/3.2.00/12.13771 investiční 

Stav – hotovo říjen 2013, faktury zaplacené, částka 2 385 027,- Kč. 

 

 

 

1.14. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery 

při plnění úkolů ve  vzdělávání 
 

Spolupráci se sociálními partnery využívá škola především k realizaci odborného výcviku a odborné 

praxe, dále k odborným přednáškám, seminářům a exkurzím žáků.  Ve spolupráci s nimi se škola 

účastní odborných akcí v oboru, organizuje besedy, přednášky i některé formy firemního tréninku. 

Sociální partneři poskytují škole zpětnou vazbu prostřednictvím  požadavků na zkvalitnění 

vzdělávacího procesu a další inovace ve výuce. 

 

V současné době škola spolupracuje s řadou soukromých závodů veřejného stravování, kde jsou žáci 

oboru kuchař-číšník připravováni pod odborným vedením instruktorů. Ucelená skupina žáků  pracuje 

např. v  Hotelu Palcát Tábor, v Hotelu Dvořák Tábor a Lázních v Bechyni. 

 

Trvalým partnerem pro vykonávání odborného výcviku oboru řezník-uzenář všech tří ročníků oboru je 

podnik Maso Planá a. s. a  Řeznictví Kosík. 

V oborech technického zaměření jsou sociálními partnery školy především firmy Autoservis Toyota 

Dolák, Auta Tábor s.r.o., Autoservis Jindra s.r.o., Milevský autoservis, Mazda Wágnerová Tábor, 

Autoslužby Kroc, MonTop Lachout Chotoviny, a řada dalších drobných soukromých provozoven. 

 

V oboru obchodně podnikatelská činnost současné době máme nejužší kontakty s obchodními řetězci 

Kaufland, Tesco, Albert, Interspar a družstvem Jednota. Dále škola spolupracuje s  ČOI, která pro 

žáky obchodně zaměřených oborů pořádá přednášky o své činnosti a o situaci v obchodní síti 

v návaznosti na právní předpisy. Pravidelně spolupracujeme s OHES v Táboře, která pořádá pro naše 

žáky besedy na odborná obchodní témata, zaměřená především na dodržování hygienických předpisů 

v obchodních provozovnách.  
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Pro obor veřejnoprávní činnost jsou našimi nejdůležitějšími partnery Městský úřad Tábor a Úřad práce 

Tábor. S oběma institucemi jsme v úzkém kontaktu, naši žáci na těchto úřadech vykonávají odbornou 

praxi. Spolupracujeme i s dalšími institucemi, jako například s Katastrálním úřadem v Táboře, Státním 

okresním archivem v Táboře, Státním oblastním archivem v Třeboni, Českou správou sociálního 

zabezpečení v Táboře.  

 

Pro obor knihovnické a informační systémy a služby spolupracuje s širokou sítí knihoven a archivů 

v celém jihočeském regionu. 

 

Škola aktivně spolupracuje s Úřadem práce v Táboře, který pravidelně pořádá pro žáky posledních 

ročníků besedy na téma uplatnění absolventů v praxi a problematika nezaměstnanosti. 

Úspěšně se rozvíjí spolupráce s Komerční bankou, která pořádá besedy s žáky čtvrtých ročníků na 

téma bankovnictví  a  Českou národní bankou v  Praze, kam pořádáme pravidelné exkurze. Úspěšná je 

také spolupráce s  Okresním soudem v  Táboře, kde žáci  navštěvují každoročně vybraná soudní 

přelíčení. 
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2. Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 
 

IZO: 110 024 508 

Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 

Bydlinského 2859, 390 02 Tábor 

 

Veřejnosti nabízené kurzy jazyka 

 jednoletý kurz cizích jazyků s denní výukou pro maturanty školního roku 2013/2014 

(angličtina, němčina) 

 jednoletý kurz s denní výukou (angličtina, němčina) 

 odpolední a večerní studium 

 jazykové kurzy základní a střední (angličtina, francouzština, němčina,  španělština) pro 

začátečníky, středně pokročilé a pokročilé, výuka 2 x 2 hodiny týdně 

 přípravné kurzy ke státní základní nebo všeobecné jazykové zkoušce, ke zkouškám 

mezinárodním (angličtina, němčina) 

 kurzy pro žáky MŠ, výuka cizího jazyka hrou 

 kurzy pro žáky ZŠ a SŠ zaměřené na konverzaci 

 kurzy pro podnikovou klientelu 

 kurzy zaměřené na obchod, obchodní korespondenci 

 individuální kurzy dle přání zákazníka 

 konverzační kurzy vedené zahraničními lektory, výuka 1 x 3 hodiny týdně 

 

V jazykové škole se ve školním roce 2013/2014 vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro 

jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. 

 

Státní jazykové zkoušky 

v jarním termínu /květen resp. červen/ a podzimním termínu /listopad resp. prosinec/. 

Státní jazykové zkoušky se konaly podle vyhlášky MŠMT ČR č. 33/2005 Sb.,. 

o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách) 

v podzimním období z německého jazyka, v jarním termínu pouze z anglického jazyka. 

 

V jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky se vzdělávali posluchači v cizích jazycích od 

začátečníků až po velmi pokročilé. Tito měli možnost vykonat na naší škole státní  jazykové zkoušky 

základní a všeobecné. 

I nadále zůstává vzdělávací program JŠ rozšířen o přípravu ke zkouškám z anglického jazyka, zejména 

rozšiřující se spolupráci s Centrem pro mezinárodní jazykové zkoušky ELEC.  Učební plány jsou 

průběžně doplňovány, zejména se to týká využívání nových technologií a nejnovějších učebnic či 

doplňkových studijních materiálů, tak aby odpovídaly požadavkům jednotlivých typů a úrovní 

zkoušek, a to včetně nejnovějších změn v obsahu zkoušek. I v tomto školním roce jsme realizovali 

státní i mezinárodní zkoušky nanečisto, vždy v předstihu před řádným termínem zkoušky, aby si 

uchazeči ověřili připravenost na zkoušku ve všech hodnocených kritériích, opět jsme realizovali ústní 

část cambridgeských zkoušek nanečisto. Studenti, kteří měli zájem skládat zkoušku PET nebo FCE 

z anglického jazyka, se ke zkoušce registrovali v Táboře a obě úrovně zkoušky na naší škole v tomto 

roce také proběhly.  

 

Ve školním roce byl na JŠ realizován jeden kurz jednoletého kurzu anglického jazyka s denní výukou, 

(v  kurzu bylo odučeno celkem cca 710 hod, osvědčení bylo vydáno studentům), 2 odpolední kurzy 

anglického jazyka a jeden kurz německého jazyka  pro veřejnost, 1 speciální audio-orální kurz pro 

studenty prvních ročníků kombinovaného studia Veřejné správy a regionální politiky ze Slezské 

univerzity v Opavě, 3 kurzy pro děti v mateřských školkách. 
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V jarním termínu se přihlásili ke státní jazykové zkoušce základní z anglického jazyka 3 kandidáti,  ke 

státní jazykové zkoušce všeobecné se přihlásila 1 kandidátka (dříve se vzdělávala na naší JŠ, v jarním 

termínu úspěšně složila písemnou část, přezkoušení ústní proběhne v nejbližším navazujícím termínu). 

 

V tomto školním roce došlo k významnému obratu v realizaci státních zkoušek a zkoušek 

mezinárodních, protože oproti roku 2012/2013, kdy se žáci hlásili ke zkouškám zahraničním, letos se 

přihlásila většina studujících ke zkouškám oběma. O státní zkoušku základní se pokoušelo 9 studentů, 

z toho 8 zvládlo úspěšně písemnou část a 7 i část ústní. Dále 6 studentů skládalo zkoušku FCE a 3 

studenti zkoušku PET.  

 

Během celého školního roku probíhaly na JŠ zkoušky z češtiny A1, ke kterým se  dostavilo  133 

přihlášených cizinců, i letos zejména ukrajinské, běloruské, vietnamské či mongolské národnosti. 

Dlouhodobě snižující se počet souvisí s celkovou ekonomickou situací a pohybem cizinců v ČR. 

Dlouhodobě pracovní podmínky jsou v ČR pro cizince méně příznivé.  

 

Osvědčení o absolvování kurzu 

 

kurz počet zapsaných žáků počet úspěšných absolventů/vydaných 

osvědčení 

1POM 12 12 

1MŠ Sokolovská 10 10 

1MŠ Církevní 10 10 

10ZA 7 7 

1 MAS/RJ 7 5 

1OZN 1 nebylo vydáváno osvědčení 

1NEČ 1 nebylo vydáno osvědčení 

CŽV1 4 nebylo vydáváno osvědčení  

 

Vyučující se i v tomto školním roce v rámci DVPP účastnili akcí organizovaných různými 

vzdělávacími institucemi a agenturami, mezi dlouhodobé poskytovatele kurzů a školení patří Národní 

institut dalšího vzdělávání se sídlem v Hlinsku u Českých Budějovic, ZVAS se sídlem v Českých 

Budějovicích a regionální pobočkou přímo zde v Táboře. Mnozí učitelé se pravidelně zúčastňují 

konferencí a specializovaných metodických seminářů organizovaných předními zahraničními 

nakladatelstvími ( CUP, OUP, McMillan, Longman, Klett, Fraus) a také školení, která realizuje 

CERMAT se sídlem v Praze.  

Pilotně jsme se zúčastnili programu Rozvoj mentorských dovedností, formu mentorské práce budeme 

v příštím školním roce aplikovat jako formu osobního profesního rozvoje. 

 

Výsledky státních jazykových zkoušek 

 

Druh zkoušky 

/cizí jazyk 

Písemnou 

část konalo 

Ústní část 

konalo 

Prospělo Prospělo 

velmi dobře 

Prospělo 

s vyznamenáním 

SJZ všeobecná / NJ 1 0 0 1 0 

SJZ všeobecná / AJ 1 0 0 0 0 

SJZ všeobecná / ČJ 0 0 0 0 0 

SJZ základní / NJ 0 0 0 0 0 

SJZ základní / AJ 10 9 5 2 1 

SJZ základní / ČJ 0 0 0 0 0 

Celkem SJZ 12 9 5 3 1 
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3. Domov mládeže 
 

IZO:163 102 759 

 

Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 

Bydlinského 2474, 390 01 Tábor 

 

Ve školním roce 2013/2014 bylo v domově mládeže ubytováno 142 žáků školy a  14 studentů 

bakalářského studia. Výchovnou činnost zajišťovalo 6 skupinových vychovatelů a vedoucí vychovatel. 

Činnost úseku VMV vycházela z ročního plánu akcí a činností DM, který byl dále rozpracován 

jednotlivými vychovateli pro výchovné skupiny. Operativně byl rovněž přizpůsobován potřebám a 

požadavkům ubytovaných žáků i s ohledem na nabídku kulturních a společenských akcí v rámci 

města. Kontrola plnění výchovného plánu byla součástí programu pravidelných porad úseku.  

Mimo výchovné činnosti byla hlavní pozornost věnována rozvoji žáků, jejich učení a poznávání, 

osvojování a rozvíjení základních hodnot, vedení a motivování k efektivní přípravě na vyučování, 

k odpovědnosti, samostatnosti a dodržování základních společenských pravidel. Důraz byl kladen na 

intelektuální rozvoj osobnosti a využívání volného času efektivním působením prostřednictvím 

nabídky činností pro rozvoj zájmů, schopností a charakteru.  

Mezi volnočasovými aktivitami byl největší zájem o kroužky sportovních her s využitím jak 

tělocvičen, tak venkovních sportovišť, gymnastického sálu i posilovny. V rámci těchto kroužků se 

uskutečnila i řada přátelských utkání s jinými školami. Především pro děvčata byl zaměřený kroužek 

dovedných rukou, nabízející různé výtvarné techniky, výrobu dekorativních ozdob a doplňků, 

aranžování, vyšívání, šití nebo pletení. Žáci využívali i nabídky zájmových aktivit různých kulturních 

a společenských institucí v Táboře (divadlo, kino, taneční kurzy), navštěvovali areál odpočinkové 

zóny Komora (in-line bruslení), plavecký bazén nebo lezeckou stěnu. 

Zkvalitnění podmínek ubytování žáků představuje plně funkční počítačová síť s možností připojení PC 

na každém pokoji. Došlo tak ke zlepšení přístupu k informacím a možnosti jejich dalšího využití i 

v přípravě na vyučování. Pozitivně lze hodnotit i fungování kamerového systému. Odpovídající 

pozornost ze strany všech pracovníků úseku VMV byla věnována péči o svěřený majetek a jeho 

využívání, úspoře energií a dalšímu zkvalitňování ubytování. 

Mimořádná pozornost byla věnována dodržování VŘ DM. Přestupky ubytovaných žáků byly řešeny 

průběžně na úrovni skupinových vychovatelů, popř. vedoucího VMV. Zvýšená pozornost byla trvale 

věnována preventivnímu působení v oblasti návykových látek, dodržování zákazu kouření v areálu 

školy a případům konzumace alkoholu. Pracovníci DM v tomto spolupracovali i se strážníky MP 

Tábor. Významnou akcí byla beseda s mluvčím územního odboru Tábor Policie ČR KŘP JčK por. 

Mgr. Miroslavem Doubkem, který zúčastněným žákům přiblížil oblast činnosti Policie ČR, 

problematiku návykových látek i trestní zodpovědnosti. V tomto školním roce nedošlo k žádnému 

závažnému porušení VŘ DM, které by muselo být řešeno udělením podmínečného vyloučení 

z domova mládeže. 

Na základě rozboru plnění výchovného plánu bude i nadále trvalá pozornost pedagogických 

pracovníků úseku VMV věnována rozvoji žáků, vedení a motivaci při přípravě na vyučování, nabídce 

plnohodnotného, účelného a aktivního využívání volného času formou zájmových činností, chování, 

mezilidským vztahům, vyjadřování, předcházení negativním jevům, zlepšení ubytovacích podmínek 

a dalším činnostem, které jsou nedílnou součástí ŠVP domova mládeže. 
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4. Školní jídelna 

 

IZO: 163 102 767 

 

Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 

Bydlinského 2474, 390 02 Tábor 

 

Školní jídelna poskytuje stravovací služby pro žáky a zaměstnance školy. Celodenní stravování 

zajišťuje žákům ubytovaným na domově mládeže. 

Žáci si mohou při obědě vybrat z nabídky 3 druhů hlavních jídel, včetně polévek a nápojů. Jídelna se 

snaží nabídnout žákům pestrou a vyváženou stravu, nabídka jídel je doplňována zeleninovými saláty 

nebo ovocem.  

 
Počet pravidelně stravovaných ve školním roce 2013 – 2014  

 

Celkem pravidelně stravovaní                                                               1 136 strávníků 

 

Z toho studenti                                                                                          721 strávníků 

           pracovníků škol                                                                             166 strávníků 

           ostatní pravidelně stravovaní                                                           45 strávníků 

           stravovaní pro něž jsou jídla odvážena                                          204 strávníků 

 

 

 

Odebraná strava ve školním roce 2013 - 2014 

 
Celkem odebraná strava                                 snídaně                                  27 507 porcí 

                                                                        obědy                                  144 109 porcí 

                                                                        večeře                                   28 232 porcí 

 

                                                                        Celkem                                199 848 porcí 

 

Školní jídelna – vývařovna Na Bydžově 2572 

 

 

Celkem pravidelně stravovaní                                                                    245 strávníků 

 

Z toho pracovníků škol                                                                                   4 strávníci 

           ostatní pravidelně stravovaní                                                             45 strávníků 

           stravovaní pro něž jsou jídla odvážena                                            211 strávníků 

 

 

Odebraná strava ve školním roce 2013 – 2014 

 

Celkem odebraná strava                                  obědy                                   37 703 porcí 
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5. Přílohy 

 

 

 Zpráva o stavu školy - 2. pololetí 2013/2014 – obory vzdělání s maturitní zkouškou 

 

 

 Zpráva o stavu školy - 2. pololetí 2013/2014 – obory vzdělání s výučním listem 

 

 

 Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek – 2014  
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        Obor vzdělání s maturitní zkouškou: 
        65-42-M/01  Hotelnictví                                         
  

 
 

třída   klasifikace               chování       docházka 

počet žáků 
celkem 

prospělo s vyzna- 
menáním 

prospě 
lo 
  

nepros 
pělo 

 
průměr 

třídy 

       
chování 

důtka 
TU 

důtka 
ŘŠ 

podmín. 
vyloučení 

vylou- 
čení 

pochva- 
la TU 

pochva- 
la ŘŠ 

průměr 
hod.-žák 2 3 

HT1 26 0 22 4 2.73 1 0 0 4 0 0 0 0 63 

HT2 27 1 26 0 2.16 0 0 3 1 0 0 1 1 47 

HT3 23 0 21 2 2.78 1 2 0 4 0 0 0 0 96 

HT4 25 0 23 2 2.41 0 0 3 2 0 0 0 0 52 

celkem 101 1 92 8 2.52 2 2 6 11 0 0 1 1 64 

 

 

 
        Obor vzdělání s maturitní zkouškou: 
        68-43-M/01   Veřejnosprávní činnost                                          
  

 
 

třída   klasifikace               chování       docházka 

počet žáků 
celkem 

prospělo s vyzna- 
menáním 

prospě 
lo 
  

nepros 
pělo 

 
průměr 

třídy 

       
chování 

důtka 
TU 

důtka 
ŘŠ 

podmín. 
vyloučení 

vylou- 
čení 

pochva- 
la TU 

pochva- 
la ŘŠ 

průměr 
hod.-žák 2 3 

VČ1 30 0 27 3 2.63 0 0 3 0 0 0 5 0 76 

VČ2 21 1 18 2 2.53 0 0 0 5 0 0 0 0 105 

VČ3 22 0 22 0 2.29 0 0 0 0 0 0 0 0 122 

VČ4 22 0 22 0 2.60 1 0 5 2 1 0 0 0 65 

celkem  95 1 89 5 2.51 1 0 8 7 1 0 5 0 92 
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        Obor vzdělání s maturitní zkouškou: 
        63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 
                                         

 
třída   klasifikace               chování       docházka 

počet žáků 
celkem 

prospělo s vyzna- 
menáním 

prospě 
lo 
  

nepros 
pělo 

 
průměr 

třídy 

       
chování 

důtka 
TU 

důtka 
ŘŠ 

podmín. 
vyloučení 

vylou- 
čení 

pochva- 
la TU, UOV 

pochva- 
la ŘŠ 

průměr 
hod.-žák 2 3 

EI2 17 2 15 0 2.11 0 0 1 0 0 0 17 16 78 

EP3 22 1 21 0 2.50 0 0 1 0 0 0 21 2 105 

EP4 21 2 18 1 2.24 0 0 5 0 0 0 11 0 74 

celkem 60 5 54 1 2.28 0 0 7 0 0 0 49 18 85 

 

 
    
Obor vzdělání s maturitní zkouškou: 

         72-41-M/01 Informační služby                                       
          
 

 
Třída   klasifikace               chování       docházka 

počet žáků 
celkem 

prospělo s vyzna- 
menáním 

prospě 
lo 
  

nepros 
pělo 

 
průměr 

třídy 

       
chování 

důtka 
TU 

důtka 
ŘŠ 

podmín. 
vyloučení 

vylou- 
čení 

pochva- 
la TU 

pochva- 
la ŘŠ 

průměr 
hod.-žák 2 3 

IS1 20 1 18 1 2.41 1 0 3 0 0 0 0 15 55 

IS3 13 5 8 0 1.63 0 0 1 1 1 0 3 6 58 

IS4 23 2 19 2 2.15 1 0 0 0 0 0 6 1 76 

celkem 56 8 45 3 2.06 2 0 4 1 1 0 9 22 63 

         



 33 

Obor vzdělání s maturitní zkouškou: 
         65-41-L/01 Gastronomie                                       

 

 
 

třída   klasifikace               chování       docházka 

počet žáků 
celkem 

prospělo s vyzna- 
menáním 

prospě 
lo 
  

nepros 
pělo 

 
průměr 

třídy 

       
chování důtka 

TU, 
UOV 

důtka 
ŘŠ 

podmín. 
vyloučení 

vylou- 
čení 

pochva- 
la TU, UOV 

pochva- 
la ŘŠ 

průměr 
hod.-žák 2 3 

GA4 14 0 11 3 3.14 0 0 2 0 0 0 2 0 61 

celkem 14 0 11 3 3.14 0 0 2 0 0 0 2 0 61 

 

 
 
        Obor vzdělání s maturitní zkouškou: 
        64-41-L/51 Podnikání 
  

 
 

třída 
  

klasifikace      chování       docházka 

počet žáků 
celkem 

prospělo s vyzna- 
menáním 

prospě 
lo 
  

nepros 
pělo 

 
průměr 

třídy 
důtka 
TU 

důtka 
ŘŠ 

podmín. 
vyloučení 

vylou- 
čení 

pochva- 
la TU 

pochva- 
la ŘŠ 

průměr 
hod.-žák 

PO1 25 0 20 5 3.18 6 5 2 0 2 2 122 

PO2 16 1 15 0 2.57 0 0 0 0 0 0 69 

celkem 41 1 35 5 2.88 6 5 2 0 2 2 95 
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        Obor vzdělání s maturitní zkouškou: 
        65-41-L/51    Gastronomie 
 

 
 

  
klasifikace      chování       docházka 

počet žáků 
celkem 

prospělo s vyzna- 
menáním 

prospě 
lo 
  

nepros 
pělo 

 
průměr 

třídy 
důtka 
TU 

důtka 
ŘŠ 

podmín. 
vyloučení 

vylou- 
čení 

pochva- 
la TU 

pochva- 
la ŘŠ 

průměr 
hod.-žák 

SS1 10 0 8 2 2.79 5 2 1 0 3 0 156 

SS2 13 0 13 0 3.02 3 3 0 0 0 0 79 

celkem 23 0 21 0 2.91 8 5 1 0 3 0 117 
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Obory vzdělání s výučním listem – služby 
29-54-H/01   Cukrář    
29-56-H/01   Řezník-uzenář    
65-51-H/01   Kuchař-číšník /ŠVP: Kuchař-číšník pro pohostinství, Kuchař, Číšník-servírka/ 

 
 

 
třída   klasifikace       

  
      chování       docházka 

počet žáků 
celkem 

 prospělo s vyzna- 
menáním 

 
  prospě 

lo 
  

nepros 
pělo 

 
průměr 

třídy 

       
chování důtka 

TU, 
UOV 

důtka 
ŘŠ 

podmín. 
vyloučení 

vylou- 
čení 

pochva- 
la TU, UOV 

pochva- 
la ŘŠ 

průměr 
hod.-žák 2 3 

KČ1A 27 2 23 2 2.62 3 0 16 13 1 0 0 1 84 

KČ1B 23 0 22 1 2.41 2 0 15 7 2 0 0 0 95 

CU1 22 2 17 3 2.55 3 0 6 2 1 0 5 2 128 

KČ2A 30 1 27 2 2.90 3 0 11 14 2 0 0 0 140 

KČ2B 33 0 31 2 2.96 6 0 20 12 1 0 1 0 103 

CČ2 30 0 24 6 2.89 0 6 3 10 0 0 0 0 192 

KČ3A 24 1 22 1 2.84 2 3 24 15 2 0 1 1 101 

KČ3B 24 0 22 2 2.83 3 1 26 6 2 0 2 2 139 

CČŘ3 19 1 18 0 2.72 2 0 9 2 0 0 3 1 79 

celkem 232 7 206 19 2.75 24 10 130 81 11 0 12 7 117 
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Obory vzdělání s výučním listem – řemesla 
 23-68-H/ 01   Mechanik opravář motorových vozidel 

 26-57-H/01    Autoelektrikář   
 36-52-H/01    Instalatér  
  
 

 
třída klasifikace chování docházka 

počet žáků 
celkem 

prospělo s vyzna- 
menáním 

prospě 
lo 
 

nepros 
pělo 

 
průměr 

třídy 

chování důtka 
TU, 
UOV 

důtka 
ŘŠ 

podmín. 
vyloučení 

vylou- 
čení 

pochva- 
la TU, UOV 

pochva- 
la ŘŠ 

průměr 
hod.-žák 2 3 

AUI1 29 0 24 5 2.95 1 1 0 15 2 0 0 0 95 

AI2 22 0 17 5 3.02 2 5 14 3 1 0 0 0 87 

AU2 24 1 20 3 2.98 2 6 11 17 2 0 1 0 80 

AI3 27 1 19 7 2.97 2 4 13 10 1 0 0 0 93 

AU3 16 0 15 1 2.61 1 0 3 0 0 0 1 0 105 

celkem 118 2 95 21 2.91 8 16 41 45 6 0 2 0 92 
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Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek - 2013 / 2014  

         

MATURITNÍ  ZKOUŠKY   2014 
(jarní + podzimní  termín)        

 

Třída, 
obor 
 

Počet žáků Prospěli 
s vyznamená 

ním 

Prospěli Neprospěli Celkový 
průměrný 
prospěch 

EP4  
Ekonomika a podnikání 

20 2 13 5 2.75 

HT4  
Hotelnictví 

23 2 19 2 2.67 

IS4   
Informační služby 

21 3 16 2 2.32 

VČ4  
Veřejnosprávní činnost 

22 2 16 4 3.09 

GA4  
Gastronomie 

11 0 10 1 2.83 

PO2  
Podnikání 

16 0 10 6 3.03 

SS2 
Gastronomie 

13 0 6 7 3.47 

Celkem 
 

126 9 90 27 2.88 
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ZÁVĚREČNÉ  ZKOUŠKY   2014 
(jarní + podzimní  termín)        

 

Třída 
(obor – ŠVP) 

Počet žáků Prospěli 
s vyznamená 
ním 

Prospěli Neprospěli Celkový 
průměrný 
prospěch 

KČ3A 
(Kuchař-číšník pro 
pohostinství, kuchař, číšník) 

23 0 20 3 3.01 

KČ3B 
(Kuchař-číšník pro 
pohostinství) 

22 0 21 1 3.13 

CČŘ3 
(Cukrář, číšník, řezník-
uzenář) 

19 1 18 0 2.77 

AU3 
(Automechanik) 

15 0 15 0 2.82 

AI3 
(Autoelektrikář, instalatér) 

20 1 19 0 2.81 

Celkem 
 

99 2 93 4 2.91 

 

 


