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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 2020/2021 

 
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., 
kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
 
1  Základní údaje o škole 
 
Název:      Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem              
                                           státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 
 
Identifikátor zařízení:     651023572 
 
IČ:       75050099 
 
DIČ:       CZ75050099 
 
Adresa:      Bydlinského 2474, 390 02 Tábor 
 
Telefon:      381 252 414 – sekretariát 
 
E-mail:                   skola@ssjs-tabor.cz 
 
Internetová adresa:     www.ssjs-tabor.cz 
 
Zřizovatel:     Jihočeský kraj 
                                          U Zimního stadionu 1952/2 
                                          370 76 České Budějovice 
 
Právní forma:                  příspěvková organizace 
 
Ředitel školy:     Mgr. Radek Cícha 
 
Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou. 
 
 
 
 
 

mailto:skola@ssjs-tabor.cz
http://www.ssjs-tabor.cz/
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Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 
 

1. Střední škola   
IZO: 130 001 236 
 

2. Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 
IZO: 110 024 508 

 
3. Domov mládeže 

IZO:163 102 759 
 

4. Školní jídelna 
             IZO: 163 102 767 
 
 
 
 
Vedení školy: 
 
Mgr. Radek Cícha, ředitel školy 
Bydlinského 2474, Tábor, telefon: 381 252 414, 393 033 209 
 
Mgr. Milan Mikolášek, statutární zástupce ředitele 
Bydlinského 2474, Tábor, telefon: 393 033 233 
 
Ing. Ivana Prošková, zástupce ředitele pro teoretické vyučování 
Bydlinského 2474, Tábor, telefon: 393 033 217 
 
Mgr. Marta Němečková, zástupce ředitele pro praktické vyučování gastronomických oborů 
Bydlinského 2474, Tábor, telefon 393 033 278 
 
Ing. Zbyněk Nevyhoštěný, zástupce ředitele pro úsek technicko-ekonomický a správní 
Bydlinského 2474, Tábor, telefon: 393 033 206 
 
Mgr. Jitka Kubů, vedoucí Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 
Bydlinského 2859, Tábor, telefon: 393 033 207 
 
Jiří Drtina, 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: 381 252 331 
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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). 
 
Poslední volby do školské rady proběhly v září 2020. 
 
 
Složení školské rady: 
 
 
Příjmení, jméno, titul                             
 

 

Mgr. Pavel Klíma 
 

člen jmenovaný za zřizovatele školy 

Jaroslav Hájek jmenován za zákonné zástupce nezletilých žáků a za 
zletilé žáky  
 

Mgr. Jitka Kubů  předseda ŠR, zástupce pedagogů školy 
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2  Zpráva o činnosti školy ve školním roce 2020/2021 
 
 
2.1   Střední škola 
 
Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 
 

1. Bydlinského 2474, 390 02 Tábor - teoretické vyučování, praktické vyučování žáků 
gastronomických oborů 

2. Žižkovo náměstí 5, 390 01 Tábor - praktické vyučování žáků gastronomických oborů 
3. Chýnovská 2945, 390 02 Tábor - praktické vyučování žáků řemeslných oborů 

 
V souvislosti s nemocí COVID-19 probíhala na základě rozhodnutí vlády výuka v době od 5. 10. 2020 
do 4. 12. 2020 a od 1. 1. 2021 do 21. 5. 2021 distanční formou. 
 
 
2.1.1 Přehled aktivních oborů vzdělání - stav k 30.9.2020 
  
4leté obory vzdělání s maturitní zkouškou, denní forma vzdělávání 
 

Kód oboru vzdělání 
 

Název oboru Počet žáků 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání  6 
65-42-M/01       Hotelnictví 81 
68-43-M/01       Veřejnosprávní činnost                     100 
72-41-M/01       Informační služby 66 
 Celkem                    253 
 
3leté obory vzdělání s výučním listem, denní forma vzdělávání 
  

Kód oboru vzdělání 
 

Název oboru Počet žáků 

23-68-H/01        Mechanik opravář motorových vozidel                     85 
26-57-H/01        Autoelektrikář  8 
29-54-H/01        Cukrář 82 
36-52-H/01        Instalatér 35 
65-51-H/01        Kuchař-číšník                                                                               109 
29-56-H/01 Řezník-uzenář 15 
 Celkem                    334 
       
2leté nástavbové obory vzdělání s maturitní zkouškou, denní forma vzdělávání 
 
Kód oboru vzdělání Název oboru 

 
Počet žáků 

64-41-L/51 Podnikání 51 
 Celkem 51 
 
 



 7 

Počet tříd podle ročníků 
 

 
Ročník 

 
celkem 

střední s maturitní 
zkouškou 

střední s výučním 
listem 

nástavbové 

1. 9 3 5 1 
2. 9 3 5 1 
3. 7 3 5 - 
4. 3 3 - - 

Celkem 28 12 14 2 
 
 
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
 Počet celkem 

 
Z toho dívky 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávající se 
v běžné třídě 

- z toho s asistentem pedagoga 

21 
 

4 

9 
 

1 
Individuální vzdělávací plány – žáci se SVP 6 1 
Individuální vzdělávací plány – ostatní 3 1 
 
 
Výuka probíhala podle školních vzdělávacích programů, které byly vytvořeny na základě příslušných 
rámcových vzdělávacích programů pro daný obor vzdělávání: 
 
Kód oboru 
vzdělání 

Název oboru vzdělání Školní vzdělávací program 

4leté obory vzdělání s maturitní zkouškou 
 
63-41-M/01       Ekonomika a podnikání                                 Obchodně podnikatelská činnost 

63-42-M/01       Hotelnictví  Hotelnictví a turismus 

68-43-M/01       Veřejnosprávní činnost Veřejnosprávní činnost 

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

3leté obory vzdělání s výučním listem 
 
23-68-H/01      Mechanik opravář motorových vozidel Automechanik 

26-57-H/01      Autoelektrikář Autoelektrikář 

29-54-H/01      Cukrář Cukrář 

29-56-H/01      Řezník-uzenář Řezník-uzenář 

36-52-H/01      Instalatér Instalatér 

65-51-H/01      Kuchař-číšník Kuchař-číšník 

65-51-H/01      Kuchař-číšník Kuchař 

65-51-H/01      Kuchař-číšník Číšník-servírka 

2leté nástavbové obory vzdělání s maturitní zkouškou 
 
64-41-L/51        Podnikání Podnikání 
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2.1.2 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 
 
Počet pedagogických pracovníků - stav ke dni 30.9.2020 
 
1) Vedení školy:  
    - z toho: - ředitel  1 
                  - zástupci ředitele  4 
                  - z toho ženy  2 
2) Učitelé celkem 73 
    - z toho ženy 45 
3) ostatní pedagogičtí pracovníci  
      - asistenti pedagoga  3 

 
 
Pedagogičtí pracovníci vykonávající specializované nebo metodické činnosti 
 
Výchovný poradce 1 
Metodik informačních a komunikačních technologií 2 
Metodik prevence sociálně patologických jevů 1 
Kariérový poradce 1 
Školní asistentka 1 

 
 
Přepočtený počet pracovníků na plný pedagogický / pracovní úvazek ke dni 30.9.2020 
 
 Učitelé celkem 64,6 
    - z toho ženy 39,9 
Ostatní pedagogičtí pracovníci 3 
      - z toho ženy    2,9 

 
 
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. 
 
 
 
2.1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
 Pedagogové se v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pravidelně účastní 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. 
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Budějovicích, Pedagogické fakulty UK, NÚV Praha, Workshopy CBA pro školy 
s gastronomickým zaměřením, Kulinářská sympozia 

 
• jazykové vzdělávání – tohoto vzdělávání se účastní pedagogičtí pracovníci podle zájmu.  

Vyučující cizích jazyků se průběžně zúčastňují školení zaměřených na metodiku výuky jazyků 
 

• 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 
 

• školení pro asistenty pedagoga – vzhledem k tomu, že na naší škole studují žáci, kteří mají 
přiděleného asistenta pedagoga, účastní se asistenti pravidelných školení 

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

zaměřených zejména na právní problematiku, řízení školy, novely školských zákonů: 
Konzultační seminář pro management škol, NPI ČB 
Školská legislativa v aktuálním znění týkající se společného vzdělávání dětí, žáků a studentů 
KOSS – Konzultační seminář k organizaci MZ a PŘ na SŠ žáků se SVP 

       
 
 
 
2.1.4 Vybavení školy prostředky informačních a komunikačních technologií a jejich využití    
ve výuce 
 
 
Prostředky informačních a komunikačních technologií 
 

 Počítače Přenosná zařízení 
(notebook, tablet) 

celkem 300 70 
    z toho přístupné žákům 227 60 
Počítače s připojením k internetu 227 60 
Počet učeben IKT    6 
Počet učeben vybavených multimediální technikou   40 
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2.1.5 Struktura tříd a oborů ve školním roce 2020/2021 
 
 
 
Třída 
 
 

Kód oboru Název oboru ŠVP Třídní učitel 

 
AUE1 

23-68-H/01 Mechanik opravář 
motorových vozidel 

Automechanik  
Mgr. Markéta 
Hrdinková 

26-57-H/01 Autoelektrikář Autoelektrikář 

 
AUI1 

23-68-H/01 Mechanik opravář 
motorových vozidel 

Automechanik  
Ing. Jitka Herková 

36-52-H/01 
 

Instalatér Instalatér 

 
CŘ1 

29-54-H/01 
 

Cukrář Cukrář  
Ing. Helena 
Honsová 29-56-H/01 Řezník-uzenář 

 
Řezník-uzenář 
 

 
 
 
CK1 

29-54-H/01 
 

Cukrář Cukrář  
 
Mgr. Štěpánka 
Krupičková 

65-51-H/01 
 

Kuchař-číšník Číšník-servírka 

65-51-H/01 
 

Kuchař-číšník Kuchař-číšník 

65-51-H/01 
 

Kuchař-číšník Kuchař 

KČ1 
 

65-51-H/01 
 

Kuchař-číšník Kuchař-číšník Mgr. Jan 
Kubovský 

65-51-H/01 
 

Kuchař-číšník Kuchař 

HT1 65-42-M/01  Hotelnictví Hotelnictví a turismus Mgr. Lenka 
Michálková 

VČ1 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 
 

Veřejnosprávní činnost Mgr. Jitka 
Příběnská 

IS1 72-41-M/01  Informační služby Knihovnické a informační 
služby 

Mgr. Olga 
Shonová 

PO1 64-41-L/01 Podnikání 
 

Podnikání Ing. Jana 
Frejlachová 

 
CK2 

29-54-H/01 Cukrář 
 

Cukrář 
 

 
Mgr. Marcel 
Šťastný 65-51-H/01 

 
Kuchař-číšník Kuchař-číšník 

 
AU2 

23-68-H/01 Mechanik opravář 
motorových vozidel 

Automechanik  
Mgr. Petr Semrád 

 
 
AUI2 
 

23-68-H/01 Mechanik opravář 
motorových vozidel 

Automechanik  
 
Jan Štrouf 

36-52-H/01 Instalatér Instalatér 
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KČ2 

65-51-H/01 
 

Kuchař-číšník Kuchař-číšník  
 
Hana Borůvková 65-51-H/01 

 
Kuchař-číšník Kuchař 

65-51-H/01 
 

Kuchař-číšník Číšník-servírka 

HT2 65-42-M/01  Hotelnictví 
 

Hotelnictví a turismus Mgr. Jan Hrubeš 

VČ2 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 
 

Veřejnosprávní činnost RNDr. Julie 
Kvasnicová 

IS2 72-41-M/01  Informační služby Knihovnické a informační 
služby 

Mgr. Stanislav 
Färber 

PO2 64-41-L/01 Podnikání Podnikání Ing. Irena 
Nováková 

AU3 23-68-H/01 Mechanik opravář 
motorových vozidel 

Automechanik Ing. Ivana 
Jiránková 

 
CŘ3 

29-56-H/01 Řezník-uzenář 
 

Řezník-uzenář  
Ing. Ivana Novotná 

29-54-H/01 Cukrář Cukrář 
 

KČ3 65-51-H/01 
 

Kuchař-číšník Kuchař-číšník Mgr. Dana 
Jandová 

 
CI3 

29-54-H/01 Cukrář 
 

Cukrář 
 

 
Mgr. František 
Janda 36-52-H/01 

 
Instalatér Instalatér 

HT3 65-42-M/01  Hotelnictví Hotelnictví a turismus Mgr. Tomáš 
Dvořáček 

VČ3 68-43-M/01 
 

Veřejnosprávní činnost Veřejnosprávní činnost Ing. Libuše Černá 

 
ISE3 

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

 
Mgr. Jitka Kubů  

63-41-H/01 Ekonomika a podnikání Obchodně podnikatelská 
činnost 

HT4 65-42-M/01  Hotelnictví 
 

Hotelnictví a turismus Ing. Renata 
Vosolová 

VČ4 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Veřejnosprávní činnost Ing. Olga 
Benešová 

IS4 72-41-M/01  Informační služby Knihovnické a informační 
služby 

Mgr. Ladislav 
Šanderová 
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2.1.6 Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 
 
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 se konalo v termínech stanovených příslušnou        
vyhláškou na základě došlých přihlášek ke studiu: 
 

1. obory vzdělání s maturitní zkouškou - uchazeči skládali přijímací zkoušku z českého jazyka a 
literatury formou písemného testu. Dále se přihlíželo pouze k prospěchu v 1. pol. 8. ročníku  
základní školy (z důvodu nemoci COVID19) 
 

2. obory vzdělání s výučním listem - přijímací zkoušky se nekonaly, rozhodujícím kritériem pro 
přijetí byl prospěch žáků v 1. pol. 8. ročníku základní školy. 

 
 
4leté obory vzdělání s maturitní zkouškou 
 
Kód 
 

Obor vzdělání  Počet 
přihlášek 
(1.kolo) 

Odevzdali  
zápisový 
lístek 

Přijato 
v dalším 
kole 

Celkem 

63-41-M/01       Ekonomika a podnikání                      41 14 3 17 
65-42-M/01       Hotelnictví                                     42 25 0 25 
68-43-M/01       Veřejnosprávní činnost     57 26 2 28 
72-41-M/01        Informační služby              24 17 1 18 
 
 
3leté obory vzdělání s výučním listem  
 
Kód 
 

Obor vzdělání  Počet 
přihlášek 
(1.kolo) 

Odevzdali  
zápisový 
lístek 

Přijato 
v dalším 
kole 

Celkem 

23-68-H/01       Mechanik opravář motor. vozidel 55 27 13 40 
26-57-H/01      Autoelektrikář   19  7  1  8 
29-54-H/01       Cukrář 41 25  5 30 
36-52-H/01       Instalatér                                                          22  6  4 10 
29-56-H/01 Řezník – uzenář 13  8  3 11 
65-51-H/01       Kuchař-číšník  56 30 10 40 
 
 
2leté obory vzdělání s maturitní zkouškou – nástavbové studium 
 
Kód 
 

Obor vzdělání  Počet přihlášek  Přijato Nastoupilo 

64-41-L/51      Podnikání 56 30 30 
65-41-L/51      Gastronomie 10  0   0 
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2.1.7 Výsledky vzdělávání žáků (2. pololetí školního roku 2020/2021) 
 
    

1. ročníky 
 

Třída 
 

počet 
žáků 

prospěli s 
vyznam.  

prospěli neprospěli 
ukončili 

vzdělávání 

chování -
snížená 
známka 

průměr absence 

HT1 25 2 23 0 0 1.86 33 
VČ1 29 5 24 0 0 1.86 34 
IS1 23 4 17 2 0 1.91 26 
PO1 26 3 16 7 0 2.66 63 
KČ1 21 3 14 4 2 2.61 52 
CK1 29 4 25 0 1 2.29 40 
CŘ1 21 2 19 0 1 2.14 18 

AUE1 22 0 18 4 0 2.55 40 
AUI1 24 1 19 4 4 2.72 36 

 
 

2. ročníky 
 

Třída 
 

počet 
žáků 

prospěli s 
vyznam.  

prospěli neprospěli 
ukončili 

vzdělávání 

chování -
snížená 
známka 

průměr absence 

HT2 23 8 14 1 0 1.77 28 
VČ2 24 7 14 3 1 2.17 13 
IS2 10 5 5 0 0 1.74 13 
PO2 22 0 18 4 0 2.93 11 
CK2 26 0 23 3 0 2.55 130 
CŘ2 18 5 12 1 0 1.98 40 
KČ2 29 4 24 1 0 2.42 39 
AUI2 25 0 17 8 1 2.97 53 
AU2 23 0 16 7 6 2.88 54 

 
 

3. ročníky 
 

Třída 
 

počet 
žáků 

prospěli s 
vyznam.  

prospěli neprospěli 
ukončili 

vzdělávání 

chování -
snížená 
známka 

průměr absence 

HT3 20 3 16 1 0 2.03 26 
VČ3 27 4 22 1 0 1.94 14 
ISE3 26 14 10 2 0 1.49 27 
CŘ3 21 3 16 2 0 2.41 38 
CI3 23 2 20 1 0 2.75 17 
KČ3 27 0 26 1 5 2.85 45 
AU3 16 0 14 2 2 3.27 50 
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4. ročníky 

 
Třída 

 
počet 
žáků 

prospěli s 
vyznam.  

prospěli neprospěli 
ukončili 

vzdělávání 

chování -
snížená 
známka 

průměr absence 

HT4 13 2 11 0 0 2.15 3 
VČ4 18 3 13 2 0 2.33 0 
IS4 12 4 5 3 0 1.87 28 

 
 
 
 
 
Výsledky maturitních zkoušek (jarní, mimořádný a podzimní termín) 
 

Třída počet žáků, 
kteří konali MZ 

prospěli 
s vyznamenáním 

prospěli neprospěli 
 

HT4 13 1 11 1 
IS4 10 4  4 2 
VČ4 18 1 14 3 
PO2 21 1 15 5 

celkem 62 7 44 11 
 
 
 
 
Výsledky závěrečných zkoušek (jarní a podzimní termín) 
 

Třída Obor počet žáků, kteří 
konali ZZ 

prospěli s 
vyznamenáním 

prospěli neprospěli 

KČ3 Kuchař-číšník 26 4 21 1 
 

CI3 
Cukrář 10 4 6 0 
Instalatér 12 4 8 0 

 
CŘ3 

Cukrář 12 4 8 0 
Řezník-uzenář  7 2 5 0 

   
    AU3 

Mechanik opravář 
motorových vozidel 

14 5 8 1 

celkem  81 23 56 2 
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2.1.8 Údaje o primární prevenci rizikového chování 
 
 
Školní poradenské pracoviště – složení: 
 
Ing. Renata Vosolová  karierový poradce, vedoucí ŠPP 
Mgr. Marta Musilová školní asistentka 
PhDr. Jiří Vránek výchovný poradce 
Mgr. Olga Shonová  školní metodik prevence 

 
Pro činnost ŠPP je vyčleněn samostatný kabinet, ve kterém se jednotliví vyučující střídají. Každý má 
vyčleněno jedno odpoledne pro své konzultační hodiny. Žáci je mohou navštívit i mimo tyto hodiny po 
vzájemné domluvě. 
 
 
Vzdělávací akce pro školního metodika prevence v oblasti prevence rizikového chování 
 
Název a odborné zaměření vzdělávání Počet 

hodin 
Datum konání Realizátor – organizace, 

odborník 
    
Ukončení studia výchovného poradenství 
závěrečnou zkouškou a obhajobou 
závěrečné práce „Přestup a adaptace 
žákyně se sluchovým postižením ze 
základní na střední školu“ 

 11.11. 2020 PF UK Katedra psychologie  

„Bezpečnější internet“ 2 9. 2. 2021 Ing. Petr Šmíd  
„Kyberdítě a jeho sítě, aneb jak se propojit 
s dnešními dětmi?“ 

2 16. 2. 2021 Mgr. Karla Mihatschová, 
Hope4kids, z. s. 

„Jak se zorientovat v kybersvětě?“ 2 18. 2. 2021 Hope4kids, z. s. 
„Bezpečně v kyber!“ (základní verze) 3 10. 4. 2021 Národní úřad pro kyberne-

tickou a informační bezpeč-
nost (e-learning + závěrečný 
test)  

„Bezpečně v kyber!“ (rozšířená verze)   6 11. 4. 2021 Národní úřad pro kyberne-
tickou a informační bezpeč-
nost (e-learning + závěrečný 
test) 

Základní školení pro vedoucí a 
koordinátory programu DofE 

8 14. 4. 2021 Lektoři organizace DofE 

Sebepoškozování a sebevražedné jednání 
u dospívajících a jeho prevence  

2 15. 4. 2021 Národní pedagogický institut 
České republiky 

„Kyberšikana – Nebuď oběť!“ 2 26. 4. 2021 Národní pedagogický institut 
České republiky 
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Aktivity pro rodiče v oblasti prevence sociálně patologických jevů 
 
Název aktivity Datum konání Realizátor, přednášející 

představení metodika, kontakty, seznámení se 
systémem 

 srpen, září školní metodik prevence, 
výchovný poradce 

distribuce materiálů, aktualizace webu a kontaktů  září, říjen školní metodik prevence, 
výchovný poradce 

rozhovor, informace o spolupracujících zařízeních 
    

třídní schůzky 
a průběžně 

školní metodik prevence, 
výchovný poradce 

 
 
Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči 
 
Název aktivity 
 
 

Datum konání Vedoucí programu 

Úvodní třídní schůzky pro rodiče 1. ročníků 
  

srpen, září  zástupce ředitele 

Třídní schůzky – telefonicky 
   

leden zástupce ředitele  

 
  
 Preventivní aktivity pro žáky ve výuce 
 
 
Název aktivity 

 
Zaměření  

Datum 
konání  

Věková 
skupina 
/počet žáků 

Realizátor 

1. Adaptační kurz  seznámení s prostředím 
školy, kolektivem třídy a 
třídním učitelem  

září 2020 první ročníky 
Třídní učitelé, 
školní metodik 
prevence, výchovný 
poradce + další 
pedagogové  

2. Blázníš? No a!“ celodenní program na 
téma duševní zdraví 

červen 2021 VČ1, HT3 Fokus Tábor – 
třídní kolektivy + 
třídní učitel  

3. „Nenech to být!“ zapojení školy do 
systému NNTB– 
opatření proti šikaně  

celoročně celá škola Pavel Ihm 
www.nntb.cz 
 

http://www.nntb.cz/
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4. Téma prevence 
rizikového chování 
v jednotlivých 
předmětech 

zdravý životní styl, 
racionální výživa, 
psychohygiena, šikana, 
xenofobie, homofobie, 
rasismus, extremismus, 
závislosti, patologické 
chování, prosociální 
chování, smysluplný 
volný čas, kyberšikana, 
bezpečnost na sítích IT 
atd. 

Dle ŠVP a TP celoročně škola 

5. Vodácké putování zdravý životní styl, 
využití volného času, 
prosociální chování, 
zvládání zátěže, fair-
play 
 

červen 2021  IS1 + IS2 škola 

 
 
 
  
2.1.9 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 
Aktivity a prezentace školy na veřejnosti probíhaly ve školním roce 2020/2021 ve velmi omezeném 
rozsahu z důvodu onemocnění COVID-19. 
Vzhledem k tomu, že se nemohly konat burzy středních škol ani dny otevřených dveří, probíhal i nábor 
nových žáků distanční formou. Škola se zapojila do on-line prezentace a touto formou proběhly dny 
otevřených dveří i schůzky s rodiči současných žáků. Nekonaly se maturitní plesy, neprobíhaly 
soutěže, workshopy, exkurze ani sportovní aktivity. 
Výuka a komunikace probíhala po většinu školního roku distanční formou.  
Škola je aktivní na sociálních sítích a má své webové stránky www.ssjs-tabor.cz. 
 
KU YOUNG CHEF 2020  
Celkem 20 soutěžících ze 14 škol z celé ČR se zapojilo do 3. ročníku soutěže pro žáky 
gastronomických oborů KU Young Chef 2020. Naši školu reprezentovali Lukáš Fau, který obsadil 4. 
místo a Petr Pech, který skončil na 6. místě. 
 
V září 2020 proběhly adaptační kurzy 1. ročníků ve středisku Stavorek v Bečicích. 
V tomto měsíci jsme se také zapojili do celostátní sbírky na pomoc nevidomým Světluška. 
V prosinci se konal workshop Sushi a odborný seminář na téma etiketa pro třídu HT1. 
V červnu absolvovali žáci cukrářský kurz na Besedě a konalo se Vodácké putování pro vybrané 
zájemce z řad našich žáků. 
 
V anketní soutěži Mimořádný talent Jihočeského kraje roku 2020 byl oceněn žák naší školy Lukáš Fau 
za mimořádný čin, aktivitu a výsledek. 
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2.1.10 Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 
 
Ve školním roce 2020/2021 nebyla na Střední škole obchodu, služeb a řemesel a Jazykové školy s 
právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474, provedena inspekce. 
 
Škola se pravidelně účastní inspekčního elektronického zjišťování, realizovaného v souladu s § 174 
odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. Českou školní inspekcí. 

 
 
 
 
1.1.11 Základní údaje o hospodaření školy 
 
Hospodaření organizace v uplynulém roce bylo v souladu s činností školy. Škola vykázala celkovou 
ztrátu 2 030 509,24 Kč. Z hlavní činnosti je zisk 91 733,54 Kč. Veškeré zdroje, kterými škola disponuje, 
jsou zapojeny do financování školy. Bylo provedeno vypořádání finančních vztahů školy se státním 
rozpočtem a s rozpočtem zřizovatele. 
 
V doplňkové činnosti měla škola ztrátu ve výši 2 122 242,78 Kč. Doplňkovou činností školy je provoz 
školní jídelny pro cizí strávníky a provoz školní restaurace Beseda. 
 
 
Organizace dodržela všechny závazné ukazatele rozpočtu 

Závazné ukazatele  

UZ 33353 

                rozpočet                      skutečnost  

Limit zaměstnanců            109,24           105,44 

Prostředky na platy 47 759 900,- Kč 47 759 900,- Kč 

Ostatní osobní náklady       485 321,- Kč        485 321,- Kč 

 
 
Příspěvek na provoz od zřizovatele 
 
                   rozpočet                       skutečnost  

Celkem     22 683 000,- Kč      22 683 000,- Kč 

 
 
V hlavní činnosti skončilo hospodaření ziskem 91 733,54 Kč. Zisk je tvořen příjmy z reklamy a nájmy 
nebytových prostor. V doplňkové činnosti skončilo hospodaření ztrátou 2 122 242,78 Kč. 
Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti je tvořen poskytováním ubytování, doplňkovou činností 
školní jídelny – stravování cizích strávníků a doplňkovou činností školní restaurace Beseda. 
  
Nejvíce se v doplňkové činnosti využívala ubytovací kapacita hlavně o letních prázdninách. 
Doplňkovou činností v restauraci Beseda doplňujeme zdroje financování školy. Některé druhy činností 
v doplňkové činnosti byly ztrátové, a to z důvodu pandemie COVID a vládních nařízeních o uzavření 
restauračních a ubytovacích provozoven. 
 



 19 

 
 
1.1.12 Školní knihovna ve školním roce 2020/2021 
 
Školní knihovna 
 
Počet knihovních jednotek celkem 8 259 
  -    z toho: knihy 6 853 
                    audiovizuální dokumenty     17 
Počet titulů odebíraných periodik     27 
Počet uživatelů knihovny    168 
Počet výpůjček ve školním roce                         7 605 
Pracovníci knihovny      1 

- z toho profesionální knihovníci (fyzické osoby)      1 
- přepočtený počet         0,5 

 
 
 
2.1.13 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. 
 
 
 
 
1.1.14 Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 
 

 
Rozvoj digitálních kompetencí vyučujících odborných předmětů 

Registrační číslo projektu: KA202-2018-008 

Začátek projektu: 1. října 2018 
Konec projektu: 31.března 2021 

                            
Partnerské organizace 
Kauno technikos professinio mokyno centras, Litva 
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Koge business College, Dánsko (koordinátor projektu) 
 
Projektu se zúčastní celkem 5 pedagogů, 3 mistři odborného výcviku, žáci všech ročníků oboru 
Cukrář. 
Hlavním cílem projektu je umožnit pedagogům získat nové znalosti a dovednosti v oblasti edutech, 
vytvořit digitální výukové opory, podpořit využívání digitálních výukových modulů ve výuce učebního 
oboru Cukrář. 
Projekt řeší aktuální potřeby pedagogů a zvyšuje kvalitu učebních digitálních materiálů, působením na 
žáky zlepšuje kvalitu vzdělání našich žáků napříč všemi ročníky oboru Cukrář. 
 
 

 
Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III 

Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246 
Příjemce: Jihočeský kraj 

Partner s finančním příspěvkem: Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 

Termín fyzické realizace projektu: 1. 1. 2021 – 31. 10. 2023 

Stručný popis klíčové aktivity č. 7: Podpora škol a školských poradenských zařízení formou 
jednotkových nákladů (Šablony III) a zapojení školy do této klíčové aktivity: 

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, 
Bydlinského 2474 je zapojena do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na 
realizaci klíčové aktivity č. 7: Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových 
nákladů (Šablony III). Cílem klíčové aktivity je zvýšení kvality vzdělávání formou podpory vybraných 
aktivit středních škol jednotkovými náklady, naplňující opatření definovaná v Krajském akčním plánu 
Jihočeského kraje II a školních akčních plánech jednotlivých škol. 

Podpořené budou tyto aktivity (šablony):  

• podaktivita 7b: Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ/VOŠ, 
• podaktivita 7d: Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem. 

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III“, registrační číslo 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246, je spolufinancován Evropskou unií. 
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Šablony II na Střední škole obchodu, služeb a řemesel a Jazykové škole s právem státní jazykové 
zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 
CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016663 
Realizováno v rámci Výzvy č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR v prioritní ose 3 OP 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně 
profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora 
extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, 
spolupráce s veřejností. 

 
 
 

 
 
 
Zateplení vstupního vestibulu školy 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009190 
Realizováno v rámci Výzvy 05_18_100; MŽP_100. výzva, PO 5, SC 5.1, průběžná 

Projekt je zaměřen na snížení energetické náročnosti vstupního vestibulu Střední školy obchodu, 
služeb a řemesel a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474. V 
rámci projektu dojde k zateplení obvodového pláště vestibulu, výměně stávajících výplní otvorů, 
zateplení střešní konstrukce včetně nové hydroizolace.  Po realizaci projektu dojde ke snížení 
spotřeby energie o 78,96 % oproti původnímu stavu. Projekt má pozitivní vliv na životní prostředí. 

 
 
 
 
2.1.15 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, organizuje besedy, přednášky a exkurze. Sociální partneři poskytují škole 
zpětnou vazbu prostřednictvím požadavků na zkvalitnění vzdělávacího procesu a další inovace ve 
výuce. 
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V současné době škola spolupracuje s řadou gastronomických provozoven, kde žáci oboru hotelnictví 
a kuchař-číšník vykonávají odbornou praxi. Jedná se např. o hotel Palcát, Dvořák nebo Nautilus 
v Táboře. Žáci oboru cukrář vykonávají praxi v naší školní cukrárně v restauraci Beseda, žáci oboru 
řezník-uzenář ve firmě Maso Planá nad Lužnicí, která je výrobním závodem společnosti Kostelecké 
uzeniny. 
 
Škola dále spolupracuje s Barovým institutem v Nehvizdech u Prahy, který pro naše žáky pořádá 
workshopy, barmanské a baristické kurzy.  
 
V oborech technického zaměření jsou sociálními partnery školy především firmy CB Auto a.s., Toyota 
Dolák s.r.o., Peugeot Domanský s.r.o., Andy-auta s.r.o. a Auta Klenovice s.r.o. 
 
V oboru obchodně podnikatelská činnost současné době máme nejužší kontakty s obchodními 
řetězci Tesco, Albert a Jednota Tábor.  
 
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, významným partnerem je především Městská knihovna v Táboře. 
 
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 Českou národní bankou v Praze, kam pořádáme pravidelné exkurze, a 
dále spolupráce s Okresním soudem v Táboře, kde žáci navštěvují každoročně vybraná soudní 
přelíčení. 
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2.2  Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 
 
Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 
Bydlinského 2474, 390 02 Tábor 
 
 
Veřejnosti nabízené kurzy jazyka 

• jednoletý kurz cizích jazyků s denní výukou pro maturanty školního roku 2019/2020 
(angličtina) 

• 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 
• speciální skupinové kurzy (angličtina, příprava ke zkouškám) 

 
V jazykové škole se ve školním roce 2020/2021 vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro 
jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. 
 
Státní jazykové zkoušky 
Ani v tomto školním roce se státní jazykové zkoušky nekonaly, důvodem bylo uzavření škol kvůli 
druhé vlně epidemie covid-19. V červnu proběhly zkoušky mezinárodní, k nimž se přihlásili někteří 
absolventi přípravných kurzů na PET a FCE. 
 
V jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky se vzdělávali posluchači, jejichž přípravný kurz na 
zkoušky FCE nebyl dokončen v loňském školním roce, výuka probíhala online. Jazykové zkoušky se 
konaly v červnu 2021 ve spolupráci s Centrem pro mezinárodní jazykové zkoušky ELEC, s nímž 
dlouhodobě na přípravě a přezkoušení studentů spolupracujeme.  
 
Škola má platnou akreditaci pro jednoleté kurzy cizích jazyků, ale ve školním roce 2020/2021 žádný 
takový kurz realizován nebyl.   
 
Během celého školního roku nabízela JŠ zkoušky z češtiny A1, pokud byl termín pro přezkoušení 
povolen, celkově jsme odzkoušeli 228 uchazečů, z toho 177 uchazečů uspělo.   

 
 
 
 
 



 24 

2.3  Domov mládeže 
 
Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 
Bydlinského 2474, 390 02 Tábor 
 
Domov mládeže je organizační součástí školy. Poskytuje žákům ubytování, celodenní stravování a 
výchovně vzdělávací činnosti navazující na vzdělávání a výchovu ve střední škole. Činnost úseku VMV 
vycházela z ročního plánu akcí a činností DM, který byl dále rozpracován vychovateli pro jednotlivé 
výchovné skupiny. Kontrola plnění výchovného plánu byla součástí programu pravidelných porad 
úseku. Ve školním roce 2020/2021 bylo v domově mládeže ubytováno celkem 151 žáků středních 
škol. Výchovnou činnost zajišťovalo 6 skupinových vychovatelů a vedoucí vychovatel. 
Provoz DM byl v průběhu školního roku zásadním způsobem ovlivněn epidemií koronaviru a 
souvisejícím opakovaným uzavřením školy na základě opatření Ministerstva zdravotnictví a Vlády ČR. 
Běžný provoz DM byl poprvé přerušen 14. 11. 2020 z důvodu přechodu na distanční výuku žáků. Od 
24. 11. 2020 došlo za stanovených hygienických opatření k obnovení provozu z důvodu prezenční 
výuky maturujících oborů a odborného výcviku u učebních oborů. Vzhledem k režimu střídavé výuky 
byla do 17. 12. 2020 ubytována vždy pouze část žáků. Po vánočních prázdninách došlo od 4.1.2021 
k opětovnému uzavření škol a návratu k distanční formě výuky. V průběhu měsíce ledna byl ve čtyřech 
termínech zorganizován Den otevřených dveří s možností prohlídky jednotlivých úseků školy, a to ve 
stanoveném harmonogramu pro předem přihlášené zájemce a za dodržení aktuálních hygienických 
podmínek. 
S příznivější epidemickou situací byl provoz DM pro žáky obnoven v neděli 18. 4. 2021 dle rozpisu 
střídavé výuky a konzultací. Podmínkou bylo provedení antigenního testu s negativním výsledkem při 
příjezdu do DM – prováděné pro ubytované žáky každý týden, vždy v neděli ve vestibulu DM. Od 
neděle 23. 5. 2021 byl za stanovených hygienických podmínek zajištěn provoz pro ubytované žáky 
v plném rozsahu v souvislosti se zahájením prezenční výuky ve škole.   
Vzhledem k omezení volnočasových aktivit byla hlavní pozornost věnována rozvoji žáků, jejich vedení 
a motivování k efektivní přípravě na vyučování pro úspěšné ukončení školního roku, přípravě na 
maturitní a závěrečné zkoušky, k odpovědnosti, samostatnosti, osvojování a rozvíjení základních 
hodnot, rozvoj zájmů, schopností a dovedností a dodržování základních společenských pravidel. 
Důraz byl kladen na dodržování aktuálních pravidel a hygienických opatření. Mimořádná pozornost ze 
strany všech pracovníků úseku byla věnována dodržování VŘ DM, zkvalitnění podmínek ubytování, 
vedení žáků k péči o svěřený majetek, jeho využívání a k úspoře energií. Žáci se rovněž starali o 
čistotu a pořádek v okolí budovy domova mládeže. 
 
Počet ubytovaných ve školním roce 2020-2021  

 
Lůžková kapacita 213 
Počet pokojů celkem  71 
Počet vychovatelů   7 

- z toho ženy  4 
Počet ubytovaných žáků 151 
        -   z toho dívky 102 
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2.4  Školní jídelna 
 
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. 
Strávníci si mohou při obědě vybrat z nabídky 2 druhů hlavních jídel. Jídelna poskytuje žákům pestrou 
a vyváženou stravu, nabídka jídel je doplňována zeleninovými saláty nebo ovocem. 
 
Počet pravidelně stravovaných ve školním roce 2020 – 2021  

 
Celkem pravidelně stravovaní                                                                   1 314 
Žáci celkem  672 

- odebírající jen oběd  483 
- celodenně stravovaní  189 

Zaměstnanci školy  202 
Ostatní pravidelně stravovaní    62 
Stravovaní pro něž jsou jídla odvážena   378 

 
 
 
Odebraná strava ve školním roce 2020 - 2021 

 
Snídaně, přesnídávky                                                                                                  1 362 porcí 
Obědy 12 902 porcí 
Svačiny, večeře   1 499 porcí 
Celkem  15 763 porcí 



 26 



 27 

 


	Střední škola obchodu, služeb a řemesel
	a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
	Tábor, Bydlinského 2474
	Výroční zpráva
	Vzdělávací akce pro školního metodika prevence v oblasti prevence rizikového chování

	Školní poradenské pracoviště – složení:
	školní metodik prevence
	Realizátor
	Třídní učitelé, školní metodik prevence, výchovný poradce + další pedagogové 

	Mgr. Olga Shonová 
	Aktivity pro rodiče v oblasti prevence sociálně patologických jevů
	Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči

	Rozvoj digitálních kompetencí vyučujících odborných předmětů
	Registrační číslo projektu: KA202-2018-008
	Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246

	Šablony II na Střední škole obchodu, služeb a řemesel a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474
	Zateplení vstupního vestibulu školy
	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009190
	Realizováno v rámci Výzvy 05_18_100; MŽP_100. výzva, PO 5, SC 5.1, průběžná


