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1. Základní údaje o škole :

Název školy

:

Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie
Jeseník

Sídlo

:

790 01 Jeseník, Dukelská 680

Identifikátor zařízení:

600 018 342

Právní forma

:

příspěvková organizace

IČO

:

00 577 391

DIČ

:

CZ 00 577 391

Zřizovatel školy

:

Olomoucký kraj
právní forma: kraj, IČO : 60 609 460
se sídlem Jeremenkova 40a,
779 11 Olomouc

Ředitel školy

:

Mgr. Petr Procházka, Zeyerova 658/6, 790 01 Jeseník

Škola sdružuje

:

1. Hotelová škola
kapacita: 430 žáků
2. Školní jídelna
kapacita: 400 jídel

IZO: 110 027 230
IZO: 110 027 248

Školská rada

:

zřízena 1. 1. 2006 (viz Zřizovací listina školské rady při
Hotelové škole Vincenze Priessnitze, Jeseník, Dukelská 680,
ze dne 8. 12. 2005, č. j. KÚOK/1011/2006/OŠMT/312).
Má 6 členů.

Telefon

:

584 412 924; 584 412 090

e-mail, web:

info@hotelovkajes.cz

www.hotelovkajes.cz

Úvod
Jedním z nejzávažnějších úkolů evropských států je boj s vysokou mírou nezaměstnanosti
především mladých lidí. I naše škola se zaměřuje na zlepšení postavení osob vstupujících na
trh práce. Na základě zkušeností získaných především z předchozích mobilit chceme žákům
zajistit kvalitní odbornou přípravu a také rozšířit jejich jazykové znalosti o další cizí jazyk,
neboť nedostatečné jazykové vybavení představuje jednu z hlavních překážek v jejich
budoucím pracovním procesu. Naším dlouhodobým cílem je zkvalitnění výuky pomocí
inovativních metod, zaváděním nových moderních trendů do výuky, uznatelnost jejich
znalostí a také motivovat studenty – absolventy, aby vykonávali práci v hotelových službách a
službách cestovního ruchu nejen v jesenickém regionu, ale i v ostatních regionech ČR a
neodcházeli do jiných profesí. V rámci nejrůznějších projektů (ERASMUS+), česko – polská
příhraniční spolupráce) se zaměřujeme jednak na rozšíření klíčových kompetencí studentů,
dále na praxi v reálném prostředí hotelů a jiných zařízeních CR, na rozšíření jazykových
znalostí, což je další příčinou menší uplatnitelnosti se absolventů v zahraničí. Ne každá škola
může nabídnout zázemí pro praxi, výuku odborníků z praxe, odpovídající odborné učebny,
odborníky – lektory pro certifikované kurzy, které rozšiřují naši vzdělávací nabídku a také
absolvování povinné praxe v zahraničí.
Vlastní hodnocení školy
K silným stránkám školy patří příznivé a přátelské klima ve škole, neboť jsme školou malého
typu, takže můžeme okamžitě a pružně reagovat na případné problémy. Dlouhodobě také
realizujeme jako jedna z mála škol na Jesenicku mezinárodní projekty související se
zahraniční praxí žáků, k čemuž slouží taktéž široká nabídka cizích jazyků – anglický, ruský,
německý, francouzský a polský. Snažíme se systematickou a kvalitní propagaci školy a nábor
žáků, na které se podílí celý kvalifikovaný pedagogický sbor. Součástí školy je i pracoviště
praktického vyučování školní restaurace Labyrint a Caffé bar.
K slabým stránkám patří stárnoucí pedagogický sbor, který bude potřeba postupně obnovit.
Potýkáme se i s vysokou absencí žáků a nedostatečnými finančními a časovými možnostmi
pro práci s prospěchově slabšími a problematickými žáky. Některé školní budovy jsou již ve
špatném technickém stavu z důvodu nedostatku finančních prostředků na provoz a rozvoj
školy. Hrozbou je demografický vývoj, kdy dochází k zásadnímu poklesu žáků v jesenickém
regionu. Naopak máme příležitost navázat spolupráci s polskými školami a firmami v našem
příhraničním regionu, od čehož si slibuje získávání zkušeností, nové znalosti a dovednosti,
rozšíření vzdělávacích aktivit a spolupráce se zaměstnavateli, což by v budoucnu mohlo
přinést i lepší uplatnitelnost našich absolventů na Jesenicku (znalost polského jazyka). Naším
přáním také je stát se vzdělávacím centrem, které bude poskytovat např. přípravu na státní
zkoušku a následné vykonání této zkoušky v psaní všemi deseti. Navázali jsme i spolupráci
s Vysokou školou v Nyse, která se zaměřuje na obory ekonomické pro absolventy Obchodní
akademie, ale i potravinářské pro naše gastronomy. Dále nabízíme nejen pro naše žáky, ale i
pro veřejnost barmanský, sommeliérský a baristický kurz a tuto nabídku chceme rozšířit o
další kurzy (carving, relaxační techniky, animátor volného času apod.).

Hodnocení práce předmětové komise všeobecných předmětů
Ve školním roce 2017/2018 byla výuka cizích jazyků jako každoročně zaměřena prioritně na
přípravu žáků k celostátní maturitě, dále na přípravu žáků na zahraniční praxe a realizací
projektů, ve spolupráci s finskými a polskými partnery. Zvýšená pozornost byla věnována
přípravě písemné strukturované práce, metodice didaktických testů a nácviku situačních
rozhovorů, popř. kratších samostatných ústních sekvencí.
Žáci se také učili dodržovat při písemném i ústním zkoušení časový limit, stanovený pro
jednotlivé části.
Pro přípravu byly použity kromě učebnic doplňkové materiály, zkušební maturitní testy i
poslechy a časopisy.
Většina vyučujících absolvovala vybrané odborné semináře v rámci DVPP.
Kromě teoretické výuky byli žáci zapojováni tradičně i do různých soutěží a akcí, při kterých
měli možnosti porovnat své znalosti s žáky z jiných ročníků ve školním kole a srovnání se
studenty jiných škol a současně i reprezentovat naši školu.
V rámci Dne otevřených dveří se žáci zapojili do přípravy učeben, které poskytovaly
informace o jednotlivých zemích, se kterými škola spolupracuje. Žáci se podíleli na výzdobě,
prezentaci i přípravě soutěží
Žáci 1. ročníků se zapojili do organizace Dne Evropy v Olomouci, ke kterému si připravili
prezentaci a kulturní vystoupení.
I v letošním školním roce vyjeli vybraní zájemci na zahraniční praxe do Skotska, Německa a
Řecka.
V rámci 4-letého dvoustranného projektu proběhly výměnné česko-polské pobyty studentů,
zaměřené na odborné kurzy, spojené i s praxí. Dále navštívila naši školu na podzim v rámci
programu Erasmus skupina finských studentů s vyučujícími a na jaře naopak naši studenti
vycestovali do Finska.
V prosinci a lednu proběhla školní kola olympiád jazyků, a vítězové postoupili dále do
okresních kol, která se konala na Gymnáziu v Jeseníku.
ANJ
V anglickém jazyce obsadili 4. místo.
Jako každoročně se naši žáci zúčastnili i okresní konverzační soutěže AJ pro střední školy
v Šumperku a dále v dubnu i konverzační a vědomostní soutěže v anglickém jazyce
v Glucholazech.
NJ
V rámci německého jazyka proběhlo školní kolo Olympiády NJ a vítězové se zúčastnili
okresního kola na Gymnáziu Jeseník.
Pro zájemce byla zorganizována prázdninová pracovní stáž v Německu.
CJL
V rámci českého jazyka proběhlo rovněž školní a okresní kolo Olympiády v českém jazyce,
dále byl zorganizován již 4. ročník soutěže Den poezie.

Podle plánu se žáci během školního roku zúčastnili i kulturních akcí, jako návštěva divadla
(Don Quijoe), kina a koncertů a některých výstav v Městském muzeu.
MAT
V rámci matematiky proběhlo školní kolo Logické olympiády, SUDOKU a pIšQworky. Z této
soutěže se zúčastnil jeden tým i okresního kola v Šumperku.
Ve 4. ročníku studovalo ve šk. roce 2017/18 59 žáků, z toho 10 žáků neuzavřelo ročník.
K maturitě bylo přihlášeno 49 žáků, z toho v některé části neuspělo 17 žáků.
CJL – DT - 15 ž
MAT
-3ž

CJL – PP – 2 ž
ANJ – DT – 2ž

V profilové části neuspěli z jednoho předmětu 4 žáci a ze dvou předmětů 2 žáci.
Maturitu na jaře 2018 úspěšně složilo 7 žáků, kteří neuspěli na podzim 2017.
ZSV
V rámci ZSV a ekologie se dobrovolníci zapojili do projektu „Krokus“ na připomínku
Holocaustu, v září se celá škola zúčastnila promítání dokumentu spojeného s přednáškou a
besedou „Nicholas Winton - síla lidskosti“; v listopadu proběhla v rámci Měsíce filmu pro
zájemce beseda s pamětníkem poválečného období kolektivizace; v prosinci zorganizovali
vybraní žáci studentské parlamentní volby a v květnu proběhla beseda s pamětníkem
Holocaustu.
TĚLESNÁ VÝCHOVA
Na podzim se zástupci školy zúčastnili okresní atletické soutěže, kde získali 7 medailových
umístění, dále turnaje v kopané o pohár J. Masopusta, ve kterém se školní družstvo umístilo
na 3. místě.
V průběhu roku se dívky i chlapci zapojili i do dalších sportovních soutěží, ve stolním tenise,
florbalu, soutěže ve šplhu, silovém čtyřboji a Vánoční laťky ve skoku vysokém.
V míčových hrách dosáhla školní družstva medailových úspěchů, dívky i chlapci obsadili 2.
místo v odbíjené, v košíkové dívky 2. místo a hoši 3. místo, dále 3. místo chlapci ve futsalu.
Naši šachisté se také stali přeborníky v okrese.

Hodnocení činnosti předmětové komise odborných předmětů GASTRO
Činnost předmětové komise v tomto školním roce vycházela z plánu činnosti, který byl
podrobně zpracován na začátku školního roku. Jednotlivé měsíční rozpisy úkolů a činností
byly v zásadě dodrženy a je možno konstatovat, že plán činnosti byl plně vyčerpán a splněn.
Komise sdružuje učitele gastronomických odborných předmětů. Zahrnuje předměty:
Technologie přípravy pokrmů, Technika obsluhy a služeb, Hotelový provoz, Nauka o
výživě, Nauka o potravinách a předmět Odborná praxe.
Členové komise přizpůsobují výuku tak, aby odpovídala moderním trendům a neustále se
zvyšujícím
nárokům,
které
jsou
kladeny
na
naše
absolventy.
Učitelé odborných předmětů zabezpečují odborné akce a odbornou prezentaci školy. Komise
se scházela dle potřeby, aby zajistila plnění úkolů dle harmonogramu hlavních činností a
zároveň dokázala reagovat na aktuální potřeby svých členů a potřeby školy.
Důležité aktivity byly samozřejmě řešeny dle potřeby, využívala spojení prostřednictvím emailu i telefonem.
Členové komise:
Mgr.Lucie Gambová
Mgr.Kamil Hégr
Mgr.Jana Chromková
p. Dana Sklářová
Mgr.Jana Pillichová
Ing.Ivan Prokop.
Příprava studentů 4. ročníků k maturitní zkoušce
Příprava studentů v odborných předmětech je vedena tak, aby studenti získali soustavu
vědomostí a praktických dovedností, které by pak dovedli uplatnit a aplikovat v praxi při
svém budoucím pracovním zařazení. Maturitní okruhy byly zadány ve stanoveném termínu
a byly schváleny již v konečné podobě pro maturitní zkoušku. Při ústní maturitní zkoušce 1
student neuspěl z teoretických odborných předmětů.
Závěrečné maturitní práce
Členové komise byli konzultanty a zároveň i oponenty závěrečných maturitních prací
studentů 4. ročníků na HŠ. Konzultace probíhaly v průběhu I. pololetí školního roku a
částečně i II. pololetí. Předložené a obhajované práce byly úspěšné. Členové komise zadali,
konzultovali a hodnotili přibližně 40 prací.
Praktická maturitní zkouška
Praktické části maturitní zkoušky probíhali v průběhu celého školního roku. Studenti
prokazovali svou odbornost v těchto tématech: burza škol, Lázeňský pohár 2017, Den
otevřených dveří, vánoční výstava a prezentace naší školy na ZŠ v Králíkách, barmanský
kurz, baristický kurz, slavnostní rauty (Sv.Valentým, Den učitelů). Obhajoba praktické části
maturitní zkoušky se konala dne 10.5.2018, ústní maturitní zkouška probíhala ve dnech 21. –
25.5.2018 třídy 4A, B.
Praxe na HŠ VP
Souvislou odbornou praxi absolvovali studenti 1., 2. a 3. ročníků v restauraci Labyrint, IC
Jeseník a Vila Regenhart v období celého školního roku dle rozpisu. Za dobrý průběh praxe
odpovídali odpovědní pracovníci. Zkušenosti získané z praxe vyhodnocovali studenti

v některých předmětech, např. v TPP, TOS. Studenti 1. ročníku vykonávají souvislou
odbornou praxi ve školní restauraci Labyrint v období od června do 31.8.2018.
Organizaci průběžné odborné praxe žáků 2., 3. a 4. ročníků zajišťoval Mgr. Prokop, účast,
absenci a náhradní termíny žáků na předepsané praxi vedla po celý školní rok p. Sklářová.
Plnění aktivity ….
Aktualizace učebních plánů ve ŠVP, všichni členové komise zajišťovali mezipředmětové
vztahy
na
úrovni
odborných
předmětů
(gastronomických,
ekonomických,
společenskovědních) a využití výpočetní techniky.
Mezinárodní aktivity:
Zahraniční stáže jsou organizovány pro žáky do cílových zemí, v současnosti: Skotsko.
Odborná stáž ve Skotsku se uskutečnila během celého školního roku. Praxi zde vykonávali
pouze vybraní žáci.
PROJEKTY:
V únoru 2017 byl podán v rámci evropského vzdělávacího programu ERASMUS+ projekt
č.2017-1-CZ01-KA102-035219 pod názvem „Gastronomie z pohledu mladých lidí EU“,
schválen byl v červnu 2017. Cílem projektu bylo umožnit našim žákům vykonat třítýdenní
odbornou stáž v rámci oboru Hotelnictví na Slovensku (SOŠ gastronomie a cestovného ruchu
Nitra: 25.11. – 16.12.2017) a ve Finsku (partnerská škola Lounais-Hameen ammatillisen
koulutuksenky: 3. – 23.4.2018).
V prosinci 2017 byl HŠVP a OA v Jeseníku schválen projekt č. CZ 11.3.119/0.0/0.0./16022/0001159 pod názvem „Společnou přípravou na česko – polský trh práce“. Spolupráce
se střední školou Zespol škol Zawodovych v Opole a městem Opole by měla zajistit žákům
kvalitní odbornou přípravu, rozšíření jazykových znalostí a umožnit lepší postavení osob
vstupujících na trh práce. Cílem je zvýšení posloupnosti pracovního trhu pro české a polské
absolventy oborů gastronomie a cestovního ruchu na obou stranách hranice a výměnu
zkušeností prostřednictvím kurzů (baristický, sommelierský, barmanský, kurz carvingu,
česko-polské kuchyně, animace volného času a relaxačních technik). Součástí projektu je i
několikatýdenní praxe žáků v hotelích a zařízeních cestovního ruchu v obou regionech.
Dosavadní průběh projektu:
15.1.2018 Zahajovací konference v Opole – česko – polský projekt
19. – 23.3.2018 kurz polštiny v Opole
16. – 20.4.2018 kurz cateringu (2 dny) a kurz polské kuchyně (3 dny) – Opole
14. – 18.5.2018 kurz baristiky (3 dny) a kurz české kuchyně (2 dny) – Jeseník
11. – 15.6.2018 – kur baristiky (3 dny) a kurz české kuchyně (2 dny) – Jeseník
18. – 22.6.2018 – kurz carvingu (2 dny) a kurz polské kuchyně (3 dny) – Opole
20.6.2018 – návštěva vedení školy v Opole
Výuka
Při výuce odborných předmětů používáme různé metody výuky a snažíme se využívat
moderní prostředky, prostřednictvím E-LEARNINGu zadáváme domácí cvičení, referáty, žáci
vypracovávají závěrečné ročníkové testy z předmětů TPP a TOS, HOP, NAV a NAP.
Pravidelně odebíráme odborné časopisy (např. Výživa a potraviny, Gastro a Hotel, Svět
HORECA a další), sledujeme novinky v oboru.
Celoroční podpora zájmových aktivit žáků
Odborní učitelé se zaměřili na zvýšení odbornosti žáků (flambování, dranžírování, míchání
složitých salátů, pečení vánočního cukroví, zdobení perníků, míchání nápojů a sestavování

vlastních receptur, příprava pokrmů a nápojů asijské kuchyně – sushi, matcha), kterou
zajišťovali všichni členové komise.
Spolupráce s organizacemi v gastronomii:
Během školního roku jsme navazovali a rozvíjeli kontakt s Asociací barmanů (CBA),
Asociací kuchařů a číšníků, spolupracovali s gastronomickými firmami, především z regionu
Jesenicka.
Propagace školy
Oslovili a navštívili jsme žáky: ZŠ Boženy Němcové v Jeseníku, ZŠ Lipová – lázně,
Javorník, Mikulovice, Písečná, Vápenná, Žulová, Supíkovice, Zlaté Hory a Hanušovice, za
účelem aktualizace jsme komunikovali s výchovnými poradci na všech ZŠ. V rámci praktické
maturity předvedli žáci své dovednosti i na ZŠ v Králíkách, Hanušovicích.
Celkové hodnocení
Komise pracovala neformálně, scházela se v případě potřeby. Náplň práce tvořila účast na
seminářích, příprava a schválení témat pro maturitní zkoušku, účast na soutěžích, zajištění
praxí, účast na akcích a doplňkové činnosti.
V rámci předmětů TPP, TOS, NAV, NAP a HOP vypracovávali žáci samostatné práce a
seminární práce, ve kterých zpracovávali informace získané praktickou zkušeností v těchto
předmětech, dále na odborné praxi. Využili i zkušenosti z účasti na dalších odborných akcích
pořádaných školou, v odborných kurzech a při soutěžích. Průběžně jsme na jednáních
předmětové komise vyhodnocovali získané kompetence žáků.
Praktické dovednosti si žáci osvojovali a rozšiřovali při realizaci široké škály odborných akcí,
které jsou uvedeny v příloze.
Plán předmětové komise byl splněn.
ČINNOST PŘEDMĚTOVÉ KOMISE – rok 2017/2018
SOUTĚŽE
BAILEYS JUNIOR MISTR KÁVY – FOR
5.10. – 6.10.2017
GASTRO&HOTEL 2017
BAILEYS PROFESSIONAL MISTR KÁVY 7.10.2017
2017
Lázeňský pohár Jeseník 2017
24.10.2017
JUNIOR MISTR KÁVY – LÁZEŇSKÝ
24.10.2017
POHÁR JESENÍK
METELKA CUP 2017, Slavkov
3.11.2017
Džezva/IBRIK CUP 2017, Plzeň
14.11.2017
BRNĚNSKÝ VÁNOČNÍ POHÁR 2017
4.12.2017
Mezinárodní baristická soutěž, Nitra –
8.12.2017
Slovensko
GASTRO JUNIOR BRNO 2018
18. – 19.1.2018
Kroměřížská cocktailová soutěž
31.1.2018
JOHNNIE WALKER RED RYE FINISH JUNIOR
15.2.2018
BARTENDERS CUP - TOP GASTRO & HOTEL
2018 - PRAHA
JUNIOR MISTR KÁVY - TOP GASTRO & HOTEL
2018 - PRAHA

JUNIOR MISTR KÁVY - AHOL CUP 2018
AHOL CUP 2018
O POHÁR NÁMĚSTKA HEJTMANA

16.2. – 17.2.2018
28.2.2018
28.2.2018
15.3.2018

Moravskoslezského kraje 2018, Frenštát pod
Radhoštěm
HANÁCKÁ BARMAN SHOW 2018,
Prostějov
Polička
Kocour Cup Varndorf

22.3.2018

12.4.2018
25.4.2018
ŽATECKÝ CUP 2018, JUNIOR MISTR KÁVY
10.5.2018
MATURITNÍ TÉMATA K PRAKTICKÉ ČÁSTI
Lázeňský pohár
24.10.2017
Burzy škol
9. – 12.měsíc 2017
Den otevřených dveří
1.11.2017, 11.1.2018
Vánoční výstava ZŠ Králíky
8. – 10.12.2017
Barmanský kurz
27.11. – 1.12.2017
Baristický kurz
28.11. – 5.12.2017
Raut – Sv.Valentýn
14.2.2018
Raut – Den učitelů
27.2.2018
ZAHRANIČNÍ STÁŽE
Slovensko (Nitra)
25.11. – 16.12.2017
Finsko
3. – 23.4.2018
Polsko (Opole)
leden – červen 2018
AKCE, PREZENTACE ŠKOLY, CATERING
750. let výročí založení města Jeseníku
16.9.2017
Svatba – Tančírna, Račí Údolí
16.9.2017
SHOW ROOM – GASTRO MACH
21.9.2017
GASTRO TOUR – IPOS Jeseník
20.1.2018
RAUT, Ostružná
20.1.2018
RAUT – Česká Ves
1.3.2018
Svatba Písečná
7.4.2018
TVARŮŽKOVÝ FESTIVAL Olomouc
21. – 22.4.2018
Raut Fénix
26.4.20108
DEN EVROPY (prezentace státu Polsko)
9.5.2018
RAUT – slavnostní otevření sportovní haly,
11.6.208
Jeseník
RAUT „Zdravé vaření pro seniory“
19.6.2018
Prezentace středních škol:
Šumperk
7.11.2017
Jeseník
1.11.2017
Hanušovice
16.11.2017
Mohelnice
14.11.2017
Přerov
14.11.2017
Prostějov
9.11.2017
Olomouc
22. – 23.11.2017
Schůzky s rodiči – ZŠ Česká Ves
Schůzky s rodiči – ZŠ Mikulovice
Veletrh pracovních příležitostí
12.10.2017
Den otevřených dveří: „Cestujeme po
1.11.2017
Evropě“ – projektový den
11.1.2018
Vánoční trhy Jeseník
prosinec 2018
Vánoční výstava ZŠ Králíky
8. – 10.12.2017

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO ŽÁKY
Fa NOVICOM
21.9.2017
ERASMUS+Nitra, Slovensko
25.11. – 16.12.2017
ROBOT COUPE – 2. Ročníky
27.11.2017
Beseda „Poruchy příjmu potravy“
15.3.2018
Beseda s absolventem HŠ J.Knedlou
4.6.2018
Podpora zájmových aktivit žáků:
Flambování palačinek
I.aII.pol. – 1.-2.ročníky
Dranžírování pstruhů
I.aII.pol. – 1.a2.ročníky
Matcha a sushi
I.aII.pol. – 1.a2.ročníky
Exkurze sommelierského kroužku – Uherské 25.6.2018
Hradiště (Ořechov) – vinice, sklípek
EXKURZE
OLIMA Olomouc
6.10.2017
VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ
Praque Bar Show, Praha
říjen 2017
Workshop CBA pro pedagogické
listopad 2017
pracovníky, Brno
HOREKA 112, Olomouc
10.10.2017
Pedag.fakulta Olomouc – „Vánoce a zdraví“ 6.12.2017
OSTATNÍ ČINNOSTI
Čtvrtletní třídní schůzky
14.11.2017, 12.4.2018
Pololetní třídní schůzky
Konzultace leden 2018
Třídní schůzky
12.4.2018
Přijímací řízení (zkoušky)
12.4.2018, 16.4.2018
Státní maturity (písemné, ústní)
2. – 4.5.2018
21. – 25.5.2018
Obhajoba závěrečné práce H4A,B
10.5.2018
ODBORNÉ KURZY
Barmanský
27.11. – 1.12.2017
Baristický
28.11. – 5.12.2017
Sommelierský kroužek
II.pololetí šk.roku
2017/2018

Hodnocení metodická komise ekonomických předmětů a informatiky
Metodická komise ekonomických předmětů a informatiky připravuje, koordinuje spolupráci a
provádí hodnocení dosažených výsledků v předmětech – EKP, UCE, MAM, PRV, TEA,
OBK, USP, IKT, ITE, STA, PRA, ZAO, BAN, MAR, MAN, DAS. Výuka probíhala pro 1. –
4. ročníky denního studia v oboru 65-42-M/01 Hotelnictví podle ŠVP Hotelnictví a cestovní
ruch, pro 1. – 3. ročník denního studia v oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie podle ŠVP
Zahraniční obchod a 4. ročník denního studia v oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie.
Vyučující konzultovali jednotlivé návrhy a problémy společně na schůzkách metodické
komise a u jednotlivých předmětů ve skupinkách vždy, pokud vyvstala potřeba nebo nastal
nějaký problém.
Kvůli termínům státní části MZ byla klasifikace maturitních 4. ročníků uzavřena k 27. dubnu
2018. Klasifikace ostatních ročníků k 29. 6. 2018.
OBCHODNÍ AKADEMIE
EKONOMIKA (hodinová dotace 10 hod. za studium, nedělené)
Tento předmět má velkou hodinovou dotaci. Všechna témata byla probrána. Některá témata
souvisí i s jinými výukovými předměty (UCE, DAS, MAR, MAN, PRA). Jako základní
učebnice byla doporučena Ekonomie – stručný přehled (Jena Švarcová), dále Ekonomika
nejen k maturitě (Jaroslav Zlámal a kolektiv) a další publikace včetně odborného tisku i
webových stránek. Během ledna až února 2018 byl vypracován se studenty 4. ročníku Projekt
Ekonom. Dále si studenti průběžně připravovali referáty jak na zadané téma, tak i na téma dle
vlastního výběru. V průběhu celého školního roku se konaly různé exkurze do soukromých
firem i státních institucí (mezinárodní korporace Oracle v Praze, ČNB Praha, XOCOLATL,
Jesenická čokoládovna apod.). Během měsíců únor - duben se studenti účastnili soutěží:
Ekonom 2018, Ekonomická celoškolní soutěž, Kryptoměny a finanční gramotnost. Předmět
EKO je určen jako samostatný předmět pro teoretickou i praktickou zkoušku profilové MZ z
odborných předmětů. Vyučovala Ing. Paulová.
EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (hodinová dotace 9 hod. za studium, nedělené)
Tento předmět má velkou hodinovou dotaci. Všechna témata byla probrána. Některá témata
souvisí i s jinými výukovými předměty (ZAO, UCE, MAR, MAN, PRA). Jako základní
učebnice, se kterou studenti pracovali, byla Ekonomika pro 1. a 2. ročník (Petr Klínský a
kolektiv), dále byly doporučeny učebnice Ekonomie – stručný přehled (Jena Švarcová), dále
Ekonomika nejen k maturitě (Jaroslav Zlámal a kolektiv) a další publikace včetně odborného
tisku i webových stránek. Během ledna až dubna 2018 byl vypracován se studenty 1., 2. a 3.
ročníku Projekt Ekonom. Dále si studenti průběžně připravovali referáty jak na zadané téma,
tak i na téma dle vlastního výběru. V průběhu celého školního roku se konaly různé exkurze
do soukromých firem i státních institucí (ÚP Jeseník, FÚ Jeseník, Okresní soud v Jeseníku,
TSJ, a. s., mezinárodní firma Oracle, VŠE Praha, ČNB, Parlament ČR aj.). Během měsíců
únor - duben se studenti účastnili soutěží: Ekonom 2018, Ekonomická celoškolní soutěž,
Kryptoměny a finanční gramotnost. Předmět EKP je určen jako samostatný předmět pro
teoretickou i praktickou zkoušku profilové MZ z odborných předmětů. Vyučující byla Ing.
Paulová.
ZAHRANIČNÍ OBCHOD (hodinová dotace 7 hod. za studium, nedělené)
Všechna témata byla probrána. Některá se prolínají s jinými výukovými předměty (EKP,
UCE, MAN, PRA, MAR). Studentům byla doporučena publikace s názvem Zahraniční
obchod – Teorie a praxe (Miroslav Svatoš a kolektiv) a další monografie včetně odborného

tisku i webových stránek. Dále si studenti průběžně připravovali referáty jak na zadané téma,
tak i na téma dle vlastního výběru. Tento předmět se prolíná do teoretické i praktické zkoušky
profilové MZ z odborných předmětů. Vyučovala Ing. Paulová.
PRÁVO (hodinová dotace 2 hod. za studium, nedělené)
Tématické plány ve 3. a 4. ročníku byly splněny. Některá témata navazují na znalosti z
EKO/EKP, UCE, MAR, MAN, DAS. Doporučena literatura Právo pro gymnázia, oa, střední a
vyšší odborné školy (JUDr. Petr Hradil), Právo pro SŠ (Radovan Ryska, Monika Puškinová) a
další monografie včetně webových stránek. Vyučující byla Ing. Paulová.
MARKETING (hodinová dotace 1 hod. za studium, nedělené)
Tématické plány ve 4. ročníku byly splněny. Některá témata navazují na znalosti z EKO,
PRA. Doporučena literatura Marketing (Jaroslav Zlámal a kolektiv), Marketing (kolektiv
autorů nakladatelství Eduko) a další publikace včetně webových stránek. Dále si studenti ve
dvojicích připravovali seminární práce na zadané téma, které obhajovali. Tento předmět se
prolíná do teoretické zkoušky profilové MZ z odborných předmětů. Vyučující byla Ing.
Paulová.
MANAGEMENT (hodinová dotace 1 hod. za studium, nedělené)
Všechna témata ve 4. ročníku byla probrána. Některá témata navazují na předměty EKO,
PRA. Doporučena publikace Management (Jaroslav Zlámal a kolektiv) včetně internetových
stránek. Dále si studenti v tandemu připravovali seminární práce na zadané téma, které
obhajovali. Tento předmět se prolíná do teoretické zkoušky profilové MZ z odborných
předmětů. Vyučovala Ing. Paulová.
MARKETING A MANAGEMENT (hodinová dotace 1 hod. za studium, nedělené)
Tématické plány ve 3. ročníku byly splněny. Některá témata navazují na znalosti z EKP,
ZAO, PRA. Doporučena literatura Marketing (Jaroslav Zlámal a kolektiv), Marketing
(kolektiv autorů nakladatelství Eduko), Management (Jaroslav Zlámal a kolektiv) a další
publikace včetně webových stránek. Dále si studenti ve dvojicích připravovali seminární
práce na zadané téma, které obhajovali. Tento předmět se prolíná do teoretické zkoušky
profilové MZ z odborných předmětů. Vyučující byla Ing. Paulová.
DAŇOVÁ SOUSTAVA (hodinová dotace 1 hod. za studium, nedělené)
Tématické plány ve 4. ročníku byly splněny. Některá témata navazují na znalosti z EKO/EKP,
UCE. Doporučena literatura Daně a Daňová evidence (Štohl), daňové zákony a další
monografie včetně internetových odkazů. Studenti si připravili složky s jednotlivými tématy,
které samostatně i skupinově vyplňovali doplněné o výpočty příkladů. Tento předmět se
prolíná do teoretické i praktické zkoušky profilové MZ z odborných předmětů. Vyučující byla
Ing. Paulová.
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (hodinová dotace 1 hod. za
studium, nedělené)
Tématické plány v 1. ročníku byly splněny. Některá témata navazují na znalosti z PEK. Tento
předmět se prolíná do teoretické i praktické zkoušky profilové MZ z odborných předmětů.
Vyučující byla Ing. Paulová.
PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE – obor Obchodní akademie
zahraniční obchod (hodinová dotace 7 hod. za studium, nedělené)

Všechna témata byla probrána. Studenti 1. ročníku pracují s programem ATF pro výuku
ovládání deseti-prstové hmatové metody. V prvním ročníku se tuto dovednost naučí a ve
druhém ročníku v ní pokračují a nadále procvičují svou rychlost a přesnost. Jsou využívány
metody psaní dle diktátu ve Wordu a psaní dle předlohy. V prvním i druhém ročníku jsou
studenti schopni se účastnit soutěží v psaní na klávesnici. Ve druhém pololetí byl zaveden do
školy nový výukový program ZAV od manželů Zaviačičových. Tento program se osvědčil při
výuce desetiprstové metody. Přešli na něj studenti 1. a 2. ročníku. Proběhla jedna soutěž, a to
Soutěž v psaní na klávesnici v Mohelnici. Ve druhém pololetí druhého ročníku se studenti učí
zpracovávat tabulky v tabulkovém editoru Excel, podle normy ke státní zkoušce z psaní na klávesnici.
Pro výuku jsou používány učebnice od NÚV – Tabulky dle normy. Stěžejní pomůcka je měsíčník
ROZHLEDY, vydávaný STÚ Praha. Dále pak informace z webových stránek, prezentace a interní
materiály. V jarním termínu se 9 studentů ze třetího ročníku a jeden student z prvního ročníku
zúčastnilo státní zkoušky, kterou až na jednoho úspěšně zvládli. Vyučující Ing. Zuzana Vidláková.

PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE – obor Obchodní akademie
(hodinová dotace 8 hod. za studium, nedělené)
Všechna témata byla probrána. Studenti 4. ročníku se připravují na profilovou maturitní
zkoušku z tohoto předmětu. Pro výuku jsou používány učebnice od NÚV – Tabulky dle
normy, Obchodní dopisy ke státní zkoušce a Dopisy fyzickým osobám. Stěžejní pomůcka je
měsíčník ROZHLEDY, vydávaný STÚ Praha. Dále pak informace z webových stránek,
prezentace a interní materiály. Tento předmět je jednou z částí praktické zkoušky, kterou
studenti na závěr vykonávají. Pokud studenti během studia úspěšně zvládnou státní zkoušku z
psaní na klávesnici, je jim tato část hodnocena známkou výborný. Letos se státní zkoušky v
podzimním termínu účastnilo 8 studentů 4. ročníku a všichni uspěli. Vyučující Ing. Zuzana
Vidláková.
EKONOMICKÁ A ÚČETNÍ CVIČENÍ oba obory (hodinová dotace 2 hodiny)
Všechna témata byla probrána. Na konci druhého pololetí byl nainstalován program
POHODA. Proběhlo seznámení se s programem. Dále docházelo k prohlubování učiva
prostřednictvím příkladů, které jsou napříč celým studiem. Velmi oblíbená témata jsou vedení
skladové evidence zásob. Výpočet odpisů různými způsoby a vyřazení DM. Práce s
inventárními kartami. Praktické ukázky dalších knih analytické evidence. Dále pak ve vyšším
ročníku sestavování rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Prakticky je procvičováno vedení daňové
evidence a zápis do peněžního deníku. Tento předmět je doplňkový k hlavnímu maturitnímu
předmětu účetnictví a slouží pro praktické procvičování a případné doučování žáků. Vyučující
Ing. Zuzana Vidláková.
ÚČETNICTVÍ – obor Obchodní akademie zahraniční obchod (hodinová dotace 10 hod.
za studium nedělené)
Všechna témata byla probrána. V některých tématech se vyskytují mezipředmětové vztahy.
Například EUC, EKP, ZAO, BAN, PEK. Základní učebnicí pro výuku je Účetnictví 1. a 2.
díl, Pavel Štohl. Dále jsou využívány cvičebnice k této učebnici a další publikace, odborný
tisk a webové stránky. Během studia se žáci účastnili exkurzí např. Finanční úřad Jeseník,
OSSZ Jeseník, TS Jeseník, a.s., VŠE Praha. Co se týče soukromých společností, mají studenti
možnost vidět účetní oddělení přímo v praxi. Jsou jim zde předávány užitečné informace pro
obohacení studia. Předmět UCE je samostatný předmět, který vede studenty k přípravě na
maturitní profilovou zkoušku. MZ se skládá z části praktické a ústní. Kdy v praktické části

musí student prokázat veškeré dovednosti a znalosti získané studiem v praktickém příkladu,
který se prolíná s dalším profilovým předmětem EKP. Vyučuje Ing. Zuzana Vidláková.
ÚČETNICTVÍ – obor Obchodní akademie (hodinová dotace 12 hod. za studium
nedělené)
Všechna témata byla probrána. V některých tématech se vyskytují mezipředmětové vztahy.
Například EUC, EKO, BAN, DAS, PEK. Základní učebnicí pro výuku je Účetnictví 1. a 2.
díl, Pavel Štohl. Dále jsou využívány cvičebnice k této učebnici a další publikace, odborný
tisk a webové stránky. Během studia se žáci účastnili exkurzí např. ČNB Praha, OSSZ
Jeseník, Okresní soud Jeseník. Co se týče soukromých společností, mají studenti možnost
vidět účetní oddělení přímo v praxi. Jsou jim zde předávány užitečné informace pro
obohacení studia. Předmět UCE je samostatný předmět, který vede studenty k přípravě na
maturitní profilovou zkoušku. MZ se skládá z části praktické a ústní. Kdy v praktické části
musí student prokázat veškeré dovednosti a znalosti získané studiem v praktickém příkladu,
který se prolíná s dalším profilovým předmětem EKO a DAS. Vyučuje Ing. Zuzana
Vidláková.
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE obor Obchodní akademie
zahraniční obchod (hodinová dotace 5 hod. za studium nedělené)
Všechna témata byla probrána teoreticky i prakticky. Ve 3. ročníku se objevují
mezipředmětové vztahy s předmětem PEK. Studenti mají v průběhu studia možnost
praktikovat prezentace na zadaná témata. Ve třetím ročníku se zaměřujeme na tabulkový
editor EXCEL, tvorba tabulek v EXCELU, filtry, grafy, funkce. Výuka probíhala na
počítačové učebně č. 4 a 19. Vyučuje Ing. Zuzana Vidláková.
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE obor Obchodní akademie
(hodinová dotace 6 hod. za studium nedělené)
Všechna témata byla probrána teoreticky i prakticky. Výuka probíhala na počítačové učebně
č. 19. Vyučuje Ing. Ivan Prokop.

HOTELOVÁ ŠKOLA
EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (hodinová dotace 7 hod. za studium, nedělené)
Tento předmět má největší hodinovou dotaci. Všechna témata byla probrána. Některá
prolínají s jinými výukovými předměty (UCE, MAM, PRV, USP, HOP). Vyučující
ekonomiky řešily veškeré problémy i připomínky (nejčastěji změny v legislativě) na
samostatných schůzkách i zasedáních metodické komise. Jako základní učebnice byla
doporučena Ekonomie – stručný přehled (CEED, Zlín) a několik dalších učebnic, publikací a
odkazů na webové stránky. Dne 20. - 21. 2. 2018 se konala exkurze studentů 4. ročníků HŠ do
ČNB v Praze. V průběhu února – června se konaly pro 3. a 4. ročníky interaktivní besedy
Finanční gramotnost. Předmět EKP je určen jako samostatný předmět pro teoretickou
zkoušku profilové MZ z odborných předmětů. Vyučovaly Ing. Sedlářová a Mgr. Zbranková.

ÚČETNICTVÍ (hodinová dotace 4 hod. za studium, nedělené)
Všechna témata byla probrána. Některá prolínají s tématy v jiných předmětech, hlavně EKP,
USP a HOP. Ve 3. i 4. ročníku byla doporučena učebnice Ekonomie – stručný přehled
(CEED, Zlín). Bylo doporučeno několik dalších učebnic, publikací a odkazů na webové
stránky. Tento předmět částečně prolíná do praktické i teoretické profilové MZ. V rámci
mezipředmětových vztahů byla znalost zaúčtování základních účetních případů ověřována na
konkrétních případech u teoretické zkoušky z odborného předmětu HOP. Vyučovala Ing.
Sedlářová.
PRÁVO (hodinová dotace 3 hod. za studium, nedělené)
Tématické plány u ročníků HŠ byly splněny. Ostatní probráno RP v rámci nového OP.
V rámci výuky studenti 3. ročníku absolvovali simulovaný soud na právnické fakultě UK
v Praze.
Některá témata navazují na znalosti z EKP, UCE a MAM. Vyučovala Mgr. Zbranková.
TECHNIKA ADMINISTRATIVY (hodinová dotace 1 hod. za studium; nedělená)
Výuka probíhala na počítačové učebně č. 4. Hodinová dotace 1 hod./týden je náročná na
zvládnutí všech lekcí programu ATF – psaní desetiprstovou hmatovou metodou. Také
z důvodu častých výpadku serveru byla snížena hranice požadovaných lekcí dle odučených
hodin na 60 lekcí. Pomalejší studenti přesto museli lekce z programu ATF dohánět mimo
výuku. K tomu jim byl umožněn přístup na učebnu v odpoledních hodinách, popř. poskytnut
program ATF k instalaci doma. Vyučující byla Mgr. Zbranková.
OBCHODNÍ KORESPONDENCE (hodinová dotace 1 hod. za studium; nedělená)
Výuka probíhala na počítačové učebně č. 4. Hodinová dotace 1 hod./týden, hodiny se nedělí.
Protože se dokumenty studentům neukládají a není možnost tisku v učebně (bylo řešeno s p.
Skipalou, ale nedořešilo se to), bylo pro zálohování dat doporučeno ukládání formou
elektronické pošty. Všechny vypracované písemnosti včetně ručně vyplňovaných formulářů
musely být předávány ve stanovených termínech k opravě a na konci každého pololetí museli
studenti k uzavření známky předložit probrané písemnosti seřazené ve složce. Vyučovala Ing.
Sedlářová.
MANAGEMENT A MARKETING (hodinová dotace 2 hod. za studium, nedělené)
Marketing (3. ročník):
Všechna témata byla probrána. Některá prolínají s tématy v jiných předmětech, hlavně EKP,
USP a HOP. Bylo doporučeno několik učebnic, publikací a odkazů na webové stránky. Tento
předmět částečně prolíná do praktické i teoretické profilové MZ. Vyučovala Mgr. Zbranková.
Management (4. ročník):
Všechna témata byla probrána. Některá prolínají s tématy v jiných předmětech, hlavně EKP,
USP, UCE a HOP. Ve 4. ročníku byla doporučena učebnice Ekonomie – stručný přehled
(CEED, Zlín). Bylo doporučeno několik dalších učebnic, publikací a odkazů na webové
stránky. Tento předmět částečně prolíná do praktické i teoretické profilové MZ. Vyučovala
Ing. Sedlářová.

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (hodinová dotace 4 hod. – HŠ a 6
hod. OA za studium; nedělená)
Všechna témata byla probrána teoreticky i prakticky. U 1. ročníků je možné získané znalosti
propojit s předmětem TEA, TOS, TPP, u 2. ročníků s OBK, u 3. ročníků mimo jiné s USP. U
4. ročníků se v rámci IKT rozebraly pokyny pro maturitní zkoušku pro vypracování
písemných prací a prezentací k praktické zkoušce z odborných předmětů vyvěšené na
stránkách školy. U OA lze propojit s předměty ekonomika, matematika, právo, občanská
nauka, účetnictví, statistika, hospodářský zeměpis, obchodní korespondence, právo, marketing
a management, jazyky. Výuka probíhala na počítačové učebně č. 4 a 19. Vyučovali Mgr.
Hégr, DiS., Ing. Sedlářová.
ÚVOD DO SVĚTA PRÁCE (hodinová dotace 1 hod. za studium; nedělená)
Všechna témata byla probrána. Hotelový software Agnis a Mefisto, Finanční gramotnost –
základy viz Standardy finanční gramotnosti, Systém budování finanční gramotnosti na
základních a středních školách [online]. Společný dokument MF, MŠMT a MPO. Praha,
2007. [cit. 2012–02-23], s. 12–14.
Dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/vzdelavani/system-budovani-financni-gramotnostinazakladnicha-strednich-skolach>. Úvod do světa práce – viz Metodika začlenění tématu Člověk a svět
práce.
Práce s programem předpokládá znalosti z IKT, TEA i OBK. Vyučovala Mgr. Zbranková.

Hodnocení školního programu EVVO - školní rok 2017-18
Koordinátor: MVDr. Jana Pillichová

Základním cílem EVVO ve škole je motivovat studenty ke změně životního stylu v souladu s
myšlenkami udržitelného rozvoje během studia i v jejich budoucím zaměstnání.
Dalším cílem je postupně ekologizovat provoz školy v souladu s požadavky platnými v
zemích Evropské unie.
Priority:
předávat studentům aktuální informace o problematice EVVO ve výuce,
zdůraznit význam zdravého životního stylu pro každého jednotlivce i společnost,
umožnit studentům aktivní zapojení do procesu ekologizace školy, aby pochopili přínos
jednotlivce k ochraně životního prostředí,
zapojit do plánování EVVO všechny pracovníky (pedagogické, nepedagogické), studenty,
rodiče a další partnery školy.
Cílové skupiny
studenti hotelové školy a obchodní akademie
ředitel, učitelé a provozní zaměstnanci hotelové školy a obchodní akademie.
1. Oblast: vzdělávání a výchova studentů
Hlavní téma roku 2017: UDRŽITELNÝ CESTOVNÍ RUCH
aktívní zapojení studentů do ekotématiky
Ekologické vzdělávací akce- exkurze
Zdravý životní styl
Nejvíce byli zapojeni studenti 2. ročníku hotelové školy v rámci předmětů ekologie a nauka o
výživě.
Z organizačních důvodů byli žáci 2. ročníků na výuku ekologie spojeni do jedné třídy.
To znamenalo vyšší počet žáků a tím i menší možnost pracovat venku. Proto jsme začali
s promítáním dokumentů JSNŠ s ekologickou tématikou a následnou diskusí. Tato
forma žáky zaujala a bavila.
V říjnu jsme navštívili v parku výstavu Cesta banánu na téma produkce potravin pro
supermarkety a její vliv na životní prostředí.
Na podzim jsme za výtěžek peněz ze sběru papíru a PET lahví zakoupili a zasadili okrasné
cibuloviny. Také jsme se zapojili do projektu KROKUS. Tento projekt si připomíná oběti
holocaustu a na jejich památku zasílá přihlášeným školám cibulky žlutých krokusů. Vysadili
jsme žluté krokusy na trávník před školou.
V měsíci říjnu až listopadu jsme vytvořili v hodinách EKL a NAV projekt Pět pilířů
Priessnitzovy terapie. Žáci ve skupinách sháněli materiály a následně vytvořili plakáty, které
prezentovali spolužákům. Výstupy z tohoto projektu jsme znovu využili na akci Den Země.
Letos proběhla pod patronací spolku Sudetikus ve Smetanových sadech v Jeseníku pod
názvem Park žije. Akce se zúčastnili studenti 2. ročníku, absolvovali komentovanou
prohlídku pramenů a nástěnku s vytvořenými plakáty prezentovali veřejnosti.
Od prosince 2017 začala ve škole charitativní sbírka PET víček. Iniciátory akce byla třída OA
1. Akci navrhla studentka Kristýna Sedláčková. Sbírka probíhá celoročně ve spolupráci
s firmou Studio 4 v Jeseníku.
V letošním školním roce jsme motivovali studenty 2. ročníků také k výtvarnému projevu.
Společně vytvořili nástěnku na téma Náš okrasný záhon. Na něm prezentovali vlastní obrázky
okrasných rostlin, které pěstujeme na záhonu před školou. Z těchto prací také vznik Katalog
pěstovaných rostlin, využívaný ve výuce EKL.

V jarních měsících jsme provedli každoroční údržbu okrasných záhonů, vyčistili terasu za
restaurací Labyrint a ostříhali okrasné keře.
Studenti obchodní akademie se zúčastnili každoroční exkurze na třídící linku Technických
služeb v Jeseníku. Jiné exkurze neproběhly z časových důvodů, protože probíhal celoroční
česko-polský projekt.
Studenti se opět zapojili do soutěže SAPERE o zdravém životním stylu pod vedením Ing.
Sedlářové. Tématika kouření a zdravé snídaně byla probírána v předmětu NAV.
2. Oblast ekologizace školy
Pokračovali jsme v péči o okrasný záhon před školou, v kompostování, zachytávání dešťové
vody k zalévání. Třídění odpadu ve třídách (plast a ostatní) je nadále závislé na důslednosti
kontroly a není nastaven jednotný kontrolní systém.
3. Oblast spolupráce s rodiči a veřejností
Doplnili jsme podzimní trvalky do záhonu (zdroj koordinátor EVVO). Nebyla navázána
žádná profesní spolupráce s rodiči žáků.
4. Oblast vzdělávání a osvěta mezi zaměstnanci školy
Ekologická konference Sluňákov
Listopad 2017 – Pil.- neúčast (místo toho
konference preventistů Olomouc)
Krajské setkání koordinátorů EVVO Olomouc Neúčast – Pil.
Konference ARPOK Olomouc

Jaro 2018 Pil.

Od ledna 2015 jsme zaregistrováni do sítě škol, realizujících ekologickou výchovu MRKEV.
V rámci této registrace máme přístup k časopisu Bedrník a dalším aktuálním materiálům a
nabídkám. Časopis využívají vyučující (Pil, Prok.) k výuce ekologie a základů přírodních věd.
Od června 2018 probíhají v areálu školy stavební práce. Je zateplována celá budova Kord.
V důsledku zákazu vstupu na staveniště neprobíhá vyhazování bioodpadu na kompost a je
odpojen sběr dešťové vody. Plánovaný rozsah stavebních prací je červen 2018- listopad 2018.
ŠKOLNÍ ROK 2017-2018 (8. rok ekoprojektu- bioodpad)
Nečerpali jsme žádné finanční prostředky.
V průběhu školního roku jsme se průběžně starali o:
1. okolí školy – úklid trávníků, čistota prostranství
2. péče o okrasné záhony, dosazování nových rostlin – (trvalek) a cibulovin (krokusy,
tulipány…) a využití vlastního kompostu
3. třídění plastů do košů na chodbách, analýza odpadů – přetrvávají problémy v důsledku
některých neukázněných studentů a nejednotnosti kontroly. Koordinátor EVVO pravidelně
problém zmiňuje na setkáních školního parlamentu
4. sběr víček – charitativní akce ve třídě OA1,OA 3
5. estetizace školního prostředí – nástěnky s pracemi studentů
5. členství v sítí Škol pro udržitelný život jsme neprodloužili, jsme zaregistrováni do sítě škol
MRKEV (od r. 2015), čtvrtletně odebíráme ekologický časopis Bedrník.

Foto: Projekt Krokus – jaro 2018
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3. Oblast spolupráce s rodiči a veřejností
Zjištění profesního zaměření rodičů- kontakty celoročně, TU, Pil
Lípy republiky 100 let vzniku Československa podzim 2018
Přeměna okrasných záhonů na nízkoúdržbové celoročně – Pil.
- hledání dárců rostlin
4. Oblast vzdělávání a osvěta mezi zaměstnanci školy
Ekologická konference Sluňákov

Listopad 2018 – Pil.

Krajské setkání koordinátorů EVVO Olomouc Jaro 2019 – Pil.
Semináře
Konference ARPOK Olomouc

Celoročně, dle nabídky a zájmu
Jaro 2019- Pil.

Lípy republiky 100 let vzniku Československa Podzim 2018

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ
V oblasti výchovného poradenství byl kladen důraz na prevenci negativních jevů a jejich
řešení v úzké spolupráci s metodikem prevence, třídními učiteli, rodiči i vedením školy,
a také s příslušnými institucemi a organizacemi. Dále na profesní orientaci vycházejících
žáků.
Zvýšená pozornost v této oblasti byla věnována adaptaci žáků 1. ročníků a práci s třídními
kolektivy.
V 1. ročnících byl zorganizován „Adaptační den“, kdy třídy na začátku roku společně
s třídními učiteli podnikly jednodenní výlet s různými aktivitami, při kterých se žáci mohli
blíže poznat a spolupracovali spolu.
Dále byly cíleně průběžně řešeny problémy v problémových třídních kolektivech ve
spolupráci s organizací AZ Help.
V září se vybraní studenti zapojili do charitativní sbírky „Srdíčkové dny“, na pomoc
postiženým dětem a jejich rodinám.
Ve spolupráci se ŠMP byly zorganizovány besedy o médiích /beseda s novinářem/, dále
filmové představení spojené s besedou „ Síla lidskosti - Nicholas Winton“, beseda
s pamětníkem Holocaustu, Studentské prezidentské volby a projekt „Krokus“ jako připomínka
Holocaustu.
Školní parlament se sešel během roku 4x a kromě řešení vnitřních školních záležitostí navázal
i spolupráci s Okresní studentskou radou. Dobrovolníci se zúčastnili mimo jiné společných
akcí, např. „Park žije“, ke kterým připravili sami i část programu. Dále se zapojili spolu
s ostatními školami do plánování dalších akcí, které by měly zatraktivnit a oživit studentský
život ve městě.
Pro vycházející žáky se uskutečnila pravidelná beseda s pracovníkem PÚ Jeseník.
Při řešení závažných negativních projevů chování a výchovných problémů byla nadále
udržována úzká spolupráce se zástupkyní OSPOD/ p. Kalinová/ a Policií ČR.
Ve spolupráci s TU, rodiči, popř. příslušnými orgány byly řešeny především problémy
zvýšené absence a neprospěchu, nevhodného chování i zneužití návykových látek.
U vycházejících žáků byl kladen důraz na kariérové poradenství.
Žáci byli průběžně informování o informačních zdrojích, které tyto informace poskytují, byl
jim umožněn přístup k internetu, průběžně jim byly předávány a přeposílány veškeré
propagační materiály, které škola obdržela, mohli navštívit veletrh Gaudeamus v Brně, popř,
Dny otevřených dveří na vybraných školách.
Zainteresovaným školám bylo umožněno provést besedy přímo na škole v jednotlivých
třídách.
Jako každý rok absolvovali žáci 4. ročníků také besedu „Absolvent“ s pracovnicí PU Jeseník,
zaměřenou na konkrétní problémy a požadavky, spojené s hledáním pracovních míst.
Dotazníkového šetření, zaměřeného na další plány žáků po maturitě se účastnilo 55 žáků ze
dvou tříd.
Na VŠ se hlásí
Na VOŠ se hlásí -

16 %
9%

Na jaz. školu
Pracovat chce

-

7%
68%

Dále bylo provedeno u vycházejících žáků dotazníkové šetření zaměřené na hodnocení studia
a školy z různých hledisek.
1.a 2. ročníky se zúčastnily dotazníkového šetření „Školní spokojenosti“, jejichž výsledky
byly poskytnuty třídním učitelům k další diskuzi v třídnických hodinách.
„Schránka důvěry“ byla využita pouze dvakrát, v jednom případě byly použity pro odpověď.
stránky školy, všeobecné připomínky se řeší na ŠP, popř. s TU v konkrétní třídě.
Na konci šk. roku bylo uděleno:
-

53 - napomenutí TU
28 - důtka TU
16 – důtka ŘŠ
1 - 2 z chování
1 – podmínečné vyloučení
1 - vyloučení ze studia
27 – pochvala TU
2 – pochvala ŘŠ.

2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT

Kód oboru

65-42-M/01
63-41-M/02

Název oboru
RVP
Hotelnictví
denní studium
Obchodní
akademie
denní studium

Číslo jednací

ŠVP: Hotelnictví a cestovní ruch
KUOK 38394/2008 22.4.2008
ŠVP: Obchodní akademie pro
zahraniční obchod
KUOK 23020/2015 ze dne 4.3.2015

ročník
I., II., III.,
IV.
I., II., III.,
IV.

Statistické údaje o škole
Údaje o žácích
- Počet žáků v jednotlivých ročnících a oborech:
1. ročník Hotelnictví
30 žáků
2. ročník Hotelnictví
36 žáků
3. ročník Hotelnictví
37žáků
4. ročník Hotelnictví
42 žáků
1. ročník Obchodní akademie
2. ročník Obchodní akademie
3. ročník Obchodní akademie
4. ročník Obchodní akademie

23 žáků
20 žáků
20 žáků
17 žáků

Celkem
- Počet tříd – 11

225 žáků

- Počet nově přijatých žáků k 30.9.2017 -

6

- Počet žáků, kteří přerušili studium - 2
- Počet žáků hlásící se na vyšší stupeň školy - 32 % Obchodní akademie
- 31 % Hotelnictví

3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy
Pedagogický sbor je plně odborně kvalifikovaný a vysoce aprobovaný. Jeho složení odpovídá
potřebě skloubit aprobační požadavky a nároky na učitele s kompetencemi nezbytnými pro
moderní výchovu a vzdělávání. Samozřejmostí je přátelský přístup učitelů k žákům, snaha o
dialog a komunikaci, toleranci a spravedlnost, důraz je kladen na nejnovější metody a formy
vzdělávání. Věkový průměr pedagogů je 45 let. Sbor je stabilizovaný, většina učitelů působí
na škole dlouhodobě. Tři učitelé patří mezi bývalé žáky školy, což rovněž přispívá k velmi
dobrým vztahům ve sboru. Ve škole působí jeden výchovný poradce, který je zaměřen i na
kariérové vzdělávání a který spolupracuje s učitelem předmětu Úvod do světa práce. Dále zde
pracuje metodik primární prevence a dva metodici ICT. Vedení školy je tvořeno ředitelem
školy, zástupkyní ředitele, vedoucím učitelem praktického vyučování a ekonomem školy.
Rozšířené vedení zahrnuje i předsedy předmětových komisí, výchovného poradce a metodika
prevence.
Materiální vybavení školy
V posledních letech škola vynaložila řadu finančních prostředků na vybavení učeben
didaktickou technikou (dataprojektory, PC, televizory, CD, DVD přehrávače). V tomto trendu
chceme i nadále pokračovat. Pravidelně obnovujeme i IT vybavení. Všechny učebny i
kabinety umožňují učitelům pracovat za pomocí počítačů včetně připojení k internetu. Přístup
k internetu je i pro žáky neomezený, ve škole funguje wi-fi. Ve škole jsou 3 PC učebny,
počítače jsou i v každé učebně. Bohužel v kabinetech nemá každý učitel svůj počítač. Celkem
na škole pracuje 90 počítačů.
Dvě odborné učebny pro výuku technologie přípravy pokrmů (kuchyňky) jsou vybaveny
moderním gastronomickým zařízením a inventářem. Další odborná učebna pro výuku
předmětu technika obsluhy je rovněž vybavena požadujícím inventářem a je určena i pro
konání sommeliérských kurzů. Další odborná učebna Café bar (školní kavárna) je určena pro
výuku baristů – příprava kávy. Součástí školy je i školní jídelna pro žáky a školní restaurace
Labyrint pro veřejnost, kde žáci vykonávají odbornou praxi v rámci oboru Hotelnictví. Ve
škole se nachází i školní knihovna a Studentský klub – společenská místnost, kterou žáci
využívají k samostudiu nebo relaxaci ve volných hodinách. Škola nemá vlastní tělocvičnu, ale
využívá sportovní halu, která je ve vlastnictví města. V rámci schváleného projektu programu
INTERREG V-A bude zahájena rekonstrukce stávajících prostor a rozšíření odborných
učeben o recepci a výuku dalších hotelových služeb.
Materiální a technické vybavení školy lze považovat za standardní, snažíme se o to, aby škola
v této oblasti byla moderním zařízením, které odpovídá požadavkům současného rozvoje.

4. Údaje o přijímacím řízení
Studijní obor 65-42-M/01 Hotelnictví – denní studium
Počet přihlášek (1.kolo):
Počet přijatých:
Počet odevzdaných zápisových lístků:
Z toho vrácených zápisových lístků:

40
40
23
3

Počet přihlášek (2.kolo):
Počet přihlášek (3.kolo):

0
0

Opakování 1. roč.:
Přestup z jiné školy
Přijetí z důvodu neotevření oboru na jiné škole

1
1
2

Celkem přijato do 1.roč.:

24 žáků

Studijní obor 63-41-M/02 Obchodní akademie – denní studium
Počet přihlášek (1.kolo):
Počet přijatých:
Počet odevzdaných zápisových lístků:
Z toho vrácených zápisových lístků:

29
29
16
1

Počet přihlášek (2.kolo):
Počet odevzdaných zápisových lístků:

2
2

Počet přihlášek (3.kolo):
Počet odevzdaných zápisových lístků:

1
1

Opakování 1. roč.:
Přestup z jiné školy

1
1

Celkem přijato do 1.roč.:

20 žáků

Studijní obor 65-421-M/01 Hotelnictví – dálkové studium
Počet přihlášek:
0
Z důvodu nezájmu nebude dálkové studium ve školním roce 2018/19 otevřeno.

5. Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků
Pouze v tištěné podobě.

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů.
Vypracovala: MVDr. Jana Pillichová

Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení
a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji
pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových
situací osobnosti. (Metodické doporučení k primární prevenci č.j. 21291/2010-28).
Cílové skupiny:
Strategie prevence se na této škole dotýká těchto cílových skupin:
 středoškolští studenti HŠVP a OA (dojíždějící i ubytovaní na DM a na privátech)
 ředitel, učitelé, mistři odborného výcviku
 nepedagogičtí pracovníci školy.
Výsledná kvalita preventivní péče o žáky předpokládá vzájemnou spolupráci a jednotnost
všech zapojených pracovníků.
Ve školním roce 2017/18 proběhly aktivity:
Oblast tematického
plánu
Vzdělávání, porady
metodiků

Kontakty

Spolupráce učitelů,
info o žácích

Plnění (akce, termíny)

poznámka

Seminář Homofobie Jeseník (14.9.2017)
Seminář Začínáme učit s filmem JSNŠ Praha (31.8.2017)
VI. Krajská konference PP Olomouc (20.10.2017)
Porada metodiků prevence Jeseník (16.5.2018 )
Průběžně konzultace s oblastním metodikem prevence p. Kupkou
PPP Mgr. Kupka Ph.D. Jeseník, Mgr. Spurný Olomouc, AZ Help Vidnava
(Mgr. Spurný), Člověk v tísni (p. Fukala), Maltézská pomoc (p. Lednická),
nově: Bc. Šeděnka – lektor PP Jeseník, Mgr. Burešová FF Olomouc, p.
Kolkusová – pamětnice Uhelná, Sudetikus Mgr. Seidlerová
Pravidelné porady úseku, pedagogické rady, průběžně dle potřeby
Návrh povinné měsíční info TU pro systém výkaznictví – nerealizováno
Deník ŠMP, záznamy o jednání s žáky/rodiči
Pravidelné schůzky ŠMP a VP
Preventivní tým z angažovaných učitelů nebyl vytvořen.

Pil.

Pil.

Pil., Ozs.
Témata prevence
ve výuce, aktivity
pro žáky

Formulář pro učitele, plány předmětových komisí
Adaptační den pro 1. ročníky – výlet po okolí – září 17
Sbírky- srdíčkové dny – září 17
-charitativní sbírka PET víčka OA 1
Exkurze – Maltézská pomoc, dobrovolnictví OA 3 (19.9.2017)
Burza učebnic – komunikace mezi žáky, sociální dovednosti (25.-26.
9.2017)
Týdny mediálního vzdělávání – beseda s novinářem (Michal Musil, 13.10.
2017) a Doc. Burešová Olomouc (23.5.2018)
Síla lidskosti Nicholas Winton – kino Jeseník (20.9 2017)
Projekt KROKUS - připomínka holocaustu (podzim 2017)
Studentské prezidentské volby (12.12.2017)
Měsíc filmu na školách – Příběhy bezpráví (beseda s pamětníkem p.
Kolkusovou, listopad 2017)
Intervence AZ Help - třída H3B- vztahy, šikana
Projekt Najdi svou cestu – Neny 1. a 2. ročníky (5.2.2018)
Přednáška Poruchy příjmu potravy Bc. Šeděnka (15.3. a 15.6.2018) –
2. ročníky HŠ a OA.
Beseda o dobrovolnictví – p. Fukala OA1 (27. 2. 2018)

TU
Ozs.
Pil.

TU Zbr.
Pil., Ozs.
Pil.

Beseda s pamětníkem holokaustu p. Salomonovičem 2. ročníky (11.6.2018)
Nově- Rada studentů (14.6.2018) – vybraní zástupci tříd
Beseda s kuchařem J. Knedlou (4.6.2018)
SAPERE – soutěž o zdravém životním stylu – všechny ročníky
Den poezie – vlastní tvořivost žáků
Malá školní galerie-prostor pro práce žáků- nerealizováno, technické
problémy.
Dotazníky, zpětné
vazby

Nástěnka prevence,
web

Strategie prevence
Nejčastější řešené
případy

Přednášky a aktivity během roku byly zakončeny zpětnou vazbou.
Během roku byl proveden pouze 1 dotazník – spokojenost se studiem 4.
ročníky.
Místo Dotazníku školní spokojenosti bylo ŠMP navrženo zaměřit se na
klima tříd ve spolupráci s AZ Help.
Stálá nástěnka u kabinetu ZŘ, infonástěnka u učebny č.16 byla z důvodu
rekonstrukce budovy Kord (od června 2018) přemístěna na budovu VILA
k uč. 20
Na webu školy rubrika prevence, v systému Moodle infomateriály pro
učitele.
Skončila platnost Strategie 2015-17, byla vyhodnocena a ŠMP vypracovala
novou Strategii 2018-20.
Zvýšená/ neomluvená absence
Vztahy – šikana
Nevhodné chování, narušování výuky
Kouření
Návykové látky

Vysvětlivky: ŘŠ - ředitel školy, ŠMP – školní metodik prevence, VP – výchovný poradce, TU –
třídní učitel, MPP – minimální preventivní program.

Ozs.
Pil.
Kne, Pil.
Sedl.
Kne, Kad
Pil., Gaj.
Pil.
Ozs.

Pil.

Pil.
Výchovná
komise

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Ředitel školy vydává v souladu s § 24 zákona č.563/2004, Sb. O pedagogických pracovnících
a na základě změn některých zákonů a dle vyhlášky č.317/2005 Sb. O dalším vzdělávání
pedagogických pracovníků a kariérním systému pedagogických pracovníků Plán dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků.
Účel dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Na základě tohoto plánu je organizován průběh a podmínky institucionálních forem dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků. Organizace DVVP formou samostudia byla plánována
v průběhu školního roku. Na základě tohoto plánu je organizován průběh a podmínky
následujících forem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků:
- Institucionální formy (studium, účast na školení, seminářích, workshopech apod.)
poskytované vysokými školami a akreditovanými vzdělávacími institucemi
-

Další vzdělávání formou samostudia

-

V rámci přípravy pedagogických pracovníků na státní maturitní zkoušku – forma online studia.

Základní podmínky dalšího vzdělávání
DVPP bude organizováno na základě těchto principů:
- Rovnost příležitostí a zákaz diskriminace
-

Skutečné potřeby školy

-

Rozpočet školy

-

Studijní zájmy pedagogických pracovníků.

Konkrétní formy a druhy dalšího vzdělávání
V rámci obecného schématu byly školou organizovány a podporovány následující formy a
druhy dalšího vzdělávání.
1. Průběžné vzdělávání
Tvoří obsah vzdělávání směřujícího k prohlubování kvalifikace zaměstnance ve smyslu §230
zákoníku práce a § 24 zákona č.563/2004, Sb. O pedagogických pracovnících v platném
znění. Průběžné vzdělávání je realizováno vzdělávacími aktivitami vedoucími k udržování,
obnovování, upevnění a doplnění kvalifikace pedagogického pracovníka.
Hlavní formou průběžného vzdělávání je účast pedagogického pracovníka na kurzech a
seminářích v min. rozsahu 4 vyučovacích hodin. Možné jsou i další formy průběžného
vzdělávání.
2. Studium ke splnění odborné kvalifikace
Požadovanou kvalifikaci si učitelé doplňují započatým studiem.
Příloha – tabulka.

Příjmení a jméno

Obsah

Název instituce

Šablony pro SŠ
Seminář Ekonomika

Olomouc
Praha

Kurz didaktiky práva

Praha

Pillichová Jana

Začínáme učit s filmem

Praha

Kadeřábková Jana

Práce s nestandardním
typem žáků

Olomouc
Gymnázium Hejčín

Program ERASMUSPLUS
Školení ECVET

Brno

Vidláková Zuzana
Zbranková Zuzana

Koryťáková Jarmila

Konzultační seminář pro
management škol

Olomouc

Šimek Ivo

Hry ve výuce PLJ

Olomouc

Oszvaldová Alena

Práce s nesourodou
skupinou

Olomouc

Seminář – Právo 2018

Olomouc

Seminář - Ekonomika

Olomouc

Grossová Lea

Současná mluvená
francouzština

Olomouc

Chromková Jana

HORECA

Praha

Školení pro ředitele škol

NIDV Olomouc

Paulová Jana

Procházka Petr

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
08.09.2017
18.09.2017
20.09.2017
21.09.2017
21.09.2017

Den bezpečnosti – záchranný systém – Lázně Jeseník.
Maltézská pomoc Jeseník.
Nikolas Winton „Síla lidskosti“ – filmové představení.
Atletika SŠ
GASTROMACH – výstava.

03.10.2017
04. – 06.10.2017
04.10.2017
04.10.2017
06.10.2018
09.11.2017
13.10.2017
14.-21.10.2017
24.10.2017

Divadelní představení – Don Quijote.
Exkurze v ČNB v Praze.
Česko-polská příhraniční spolupráce – Glucholazy.
Kopaná – basketbal.
Olima cup Olomouc.
Projekt KROKUS.
Pišqworky – školní kolo.
Logická olympiáda.
Lázeňský pohár – celostátní barmanská soutěž.

01.11.2017
01.11.2017
13.11.2017
20.11.2017
25.11.2017
27.11.2017
27.11 – 1.12.

Den otevřených dveří pro žáky ZŠ.
Projektový den „Cestujeme po Evropě“
Den poezie.
Pišqworky – okresní kolo.
Stáž žáků na Slovensku.
Beseda s pamětníkem o holocaustu.
Barmanský kurz.

04.12.2017
06.12.2017
07.12.2017
08.12.2017
08.-10.12.2017
08.12.2017
17.12.2017

Soutěž v Brně.
Vánoce a zdraví – Olomouc.
Soutěž šachy.
Mezinárodní baristická soutěž v Nitře.
Vánoční výstava v Králíkách.
Vánoční laťka.
Vánoční trhy.

09.01.2018
11.01.2017
15.01.2018
18. – 21.01.
30.01.2018
31.01.2018

Beseda o dobrovolnictví.
Turnaj v odbíjené.
Česko-polský projekt – zahajovací konference.
Gastro junior Brno.
Olympiáda v CJL.
Kroměřížská koktejlová soutěž.

05.02.2018
05.02.2018
06.02.2018
13.02.2018
14.02.2018
16.02.2018
20.02.2018
20.02.2018
23.02.2018

Státní zkouška z kancelářského psaní na klávesnici.
Projekt „Najdi svou cestu“ – preventivní program.
Sálová kopaná.
Beseda o dobrovolnictví.
Turnaj ve florbale.
Zeměpisná soutěž – školní kolo.
Šplh.
Exkurze do ČNB v Praze.
„Peter Black“ – divadelní představení.

26.02.2018

Celostátní soutěž ekonomická v Praze.

01.03.2018
15.03.2018
22.03.2018
22.03.2018
23.03.2018
26.03.2018
27.03.2018
27.03.2018

Exkurze – soudní jednání.
Odborná soutěž Frenštát pod Radhoštěm.
Barmanská soutěž v Prostějově.
Právní soutěž – školní kolo.
Soutěž v sudoku.
Ekonomická soutěž.
Soutěž v psaní na klávesnici – Mohelnice.
Soutěž v účetnictví.

04.04.2018
05.04.2018
07.04.2018
10.04.2018
12.04.2018
12.04.2018
16.-20.04.
20.04.2018
21.-22.04.
25.04.2018
09.05.2018
14.05.2018
15.05.2018
14.-16.5.2018
17.-18.05.2018

Exkurze do Nysy – návštěva univerzity.
Krajské kolo olympiády v ANJ v Šumperku.
Obsluha na svatbě v Písečné.
Mezinárodní kolo v ANJ – Glucholazy.
Baristická soutěž v Poličce.
Exkurze – Okresní soud v Jeseníku.
Kurz polské kuchyně v Opole.
Zeměpisné filmové představení Planeta Země.
Tvarůžkový festival Olomouc.
„Kocour cup“ – barmanská soutěž ve Vansdorfu.
Den Evropy v Olomouci.
Simulovaný soud Praha –exkurze.
Beseda „Poruchy příjmu potravy“.
Baristický kurz – česko-polský projekt.
Kurz české kuchyně – česko-polský projekt.

04.06.2018
08.06.2018
11.06.2018
11.-15.06.2018
14.06.2018
18.-22.06.2018
19.06.2018
20.06.2018
22.06.2018

Beseda s absolventem naší školy.
Beseda s Úřadem práce v Jeseníku.
Beseda s pamětníkem – Holocaust.
Baristický kurz a kurz české kuchyně.
Exkurze – Muzeum válečných zajatců.
Kurz polské kuchyně a kurz carvingu v Opole.
„Zdravé vaření pro seniory“ – raut.
Beseda „Finanční gramotnost“
Exkurze – Finanční úřad v Jeseníku.

Umístění:
Barista roku 2017 – 1. a 6. místo
Barman roku 2017 - 3. a 4. místo
Barista roku 2018 – 3. a 6. místo
Středoškolský atletický pohár – 1. místo dívky a 2. místo hoši
Odbíjená středních škol – 2. místo dívky a 2. místo hoši
Okresní kolo středních škol ve šplhu – 3. místo dívky a 2. místo hoši
Okresní kolo v přespolním běhu – 3. místo dívky.

9. Zpráva o inspekční činnosti provedenou Českou školní inspekci
Ve školním roce 2017/18 nebyla provedena na naší škole inspekční činnost.

10. Základní údaje o hospodaření školy
V hlavní činnosti organizace byla za rok 2017 vykázána ztráta -65 tis. Kč a v doplňkové
činnosti zisk +83 tis. Kč. Celkový výsledek organizace za rok 2017 představuje zisk + 18
tis. Kč.
V kalendářním roce 2018, k 31.8. vykazuje škola po odpočtu výdajů na mzdy zisk +60tis. Kč.
Největší procentní podíl na čerpání nákladů roku 2017 (mimo pevně stanovené mzdové
prostředky), představují následující účetní položky. Jsou to: 501- spotřeba materiálu 361 tis.,
502- spotřeby energií 710 tis a 518- ostatní služby 1340 tis. Kč
Ostatní údaje:
Zaměstnanci
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v hlavní činnosti k 31. 12. 2017 - 26,75
stanovený rozpočet - 26,95.
Hospodaření s majetkem
U nemovitého majetku organizace nedošlo v průběhu roku 2017 k žádným změnám.
U movitého majetku účty 022 byl pořízen plynový sporák a telefonní ústředna.
U movitého majetku účet 028 (DDHM) byl celkem vyřazen majetek za 417 tis. Kč.
Pořízení nového majetku bylo za celkem 366 tis. Kč.
Zásoby
k 31.12.2017 byly ve výši 239 tis. Kč. K 31.8.2017 jejich stav činí 267 tis. Kč. Veškeré
zásoby se týkají provozu školní restaurace Labyrint.
Pohledávky
Krátkodobé pohledávky za odběrateli k 31.12.2017 činily 80 tis. Kč. Organizace neměla a
nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti.
Závazky
Krátkodobé závazky za dodavateli k 31.12.2017 činily 236 tis. Kč. Taktéž všechny závazky
byly ve lhůtě splatnosti.
Organizace provádí úhrady faktur v termínu splatnosti. Stejně tak v termínu splatnosti je nám
hrazena i většina pohledávek.
Vypracoval: Ing. Pavel Kozák

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola a její učitelé pracují na krátkodobých i dlouhodobých projektech, které mají
republikovou a zejména mezinárodní působnost. Tyto projekty pomáhají aktivizovat žáky i
učitele, podněcují je k dalšímu studiu a zároveň udržují dlouholetou tradici, která přináší škole
jedinečnost a osobitou atmosféru. Každoročně naši žáci absolvují tříměsíční zahraniční stáž
ve Skotsku v Glasgow, v rámci programu ERASMUS+ absolvují žáci stáže v Litvě, Lotyšsku,
Itálii, Slovensku, Finsku, Řecku a nově v rámci projektu česko- polské příhraniční spolupráce
také v Polsku. V těchto zemích máme také partnerské školy, se kterými se setkáváme při
různých příležitostech – oslavy výročí škol, mezinárodní barmanská soutěž apod. Dále
chceme navázat spolupráci s hotely ve Švýcarsku.
V rámci dalších projektů, např. Praxe pro život, tvorba DUMů, Vzděláváme se na Hotelové
škole apod., absolvovali nejen naši žáci, ale také učitelé jazykové kurzy v Anglii, Německu,
ve Francii a na Maltě. Výměna zkušeností probíhá i v rámci republikových projektů –
spolupráce s AHOL Ostrava, HŠ Havířov. Rozhodně hodláme realizovat projekty i v dalším
programovém období.

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení
Ve školním roce 2017/2018 zahájilo výuku 6 tříd denního studia oboru Hotelnictví. Výuka
probíhala podle schváleného ŠVP – Hotelnictví a cestovní ruch. V oboru Obchodní akademie
byly otevřeny 4 třídy denního studia. Výuka probíhala podle ŠVP Obchodní akademie se
zaměřením na zahraniční obchod. V rámci celoživotního učení má škola podporu z řad
zaměstnavatelů nejen v Jeseníku (Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník, hotely a penziony,
MIC, úřady, firmy apod.), ale také v ostatních krajích republiky, kde naši absolventi začínají
svou profesní činnost.
Ve školním roce 2017/2018 jsme 2x ročně realizovali kurz barmanský pro veřejnost a kurz
baristický, které se vždy setkávají s velkým úspěchem. Tímto naše škola významnou měrou
přispívá k rozšíření a prohloubení si dosavadního vzdělání jak studentů školy, tak i veřejnosti.
V rámci studia Obchodní akademie se také poprvé konaly zkoušky z psaní na klávesnici pro
zájemce, kteří si chtějí rozšířit kvalifikaci. V rámci česko – polského projektu pak 20 našich
studentů společně s 20 polskými studenty absolvovali kurz českého a polského jazyka, kurz
české a polské kuchyně, kurz carvingu, baristický a barmanský kurz. V dalším roce budou
absolvovat kurz relaxačních technik a kurz animátora volného času.
Taktéž naši učitelé se v rámci celoživotního vzdělávání účastnili řady vzdělávacích aktivit –
např. kurzy zaměřené na „novou maturitu“ pro hodnotitele, zadavatele a školního komisaře,
kurzy informatiky v rámci zvýšení počítačové gramotnosti – program Bakalář (zápis
klasifikace, školní matrika, rozvrh hodin, zastupování, elektronická třídní kniha, vstupní a
stravovací systém, systém MOODLE, kurz pro koordinátory ŠVP.
Samozřejmostí je, že si dále prohlubují a rozšiřují svoji kvalifikaci - účast na seminářích –
finanční gramotnost, enviromentální výchova, společenské vědy, právní vědomí pedagogů,
kariérové poradenství, workshopy CBA apod., školení učitelů cizích jazyků, semináře Domu
zahraniční spolupráce pro koordinátory projektů v programu ERASMUSPLUS apod. Taktéž
vedení školy se účastní školení zaměřených na novelizaci Školského zákona, maturitní
zkoušky a dalších právních předpisů souvisejících s chodem školy.
Klademe velký důraz i na jazykové vzdělávání učitelů tak, aby se připravili na mezinárodní
jazykové zkoušky zakončené certifikátem alespoň na úrovni B1 (anglický jazyk, francouzský
jazyk…). Učitel polského jazyka vykonal mezinárodní zkoušku z polštiny – úroveň B2.
Na pedagogické pracovníky se kladou stále vyšší nároky ať již na jejich osobní či odborné
kvality, zvyšují se jejich povinnosti, proto se vedení školy bude i nadále věnovat rozvoji
pedagogických pracovníků, aby obstáli tváří v tvář vzrůstajícím nárokům na jejich odbornou i
všeobecnou připravenost.

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
Ve školním roce 2017/2018 byly realizovány tyto projekty:
1. ERASMUS+ 2017-1-CZO1 – KA 102 – 035219
„Gastronomie z pohledu mladých lidí EU“

2. INTERREG V-A, CZ PL, CZ.11.3.119/0.0/0.0/16 _ 022/0001159
„Společnou přípravou na česko – polský trh práce“.

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.
Jednou z hlavních příčin špatné uplatnitelnosti absolventů je jejich nedostatečná praxe, která
úzce souvisí s nedostatečnou spoluprací škol se zaměstnavatelskou sférou, neboť praxe by
měla být koncipována podle konkrétních požadavků zaměstnavatelů v daných oborech tak,
aby co nejvíce odpovídala budoucímu pracovnímu prostředí. Ne každá škola může nabídnout
ideální zázemí pro praxi studentů. Proto jsme navázali spolupráci s hotelem Regenhart,
Infocentrem, hotelem Slovan, s Městským úřadem Jeseník, s bankami v Jeseníku, obecními
úřady…. Zde všude naši studenti vykonávají povinnou odbornou praxi dle rozpisu podle
jednotlivých ročníků. Podnikatelům i individuálním subjektům taktéž nabízíme cateringové
služby – připravujeme rauty, bankety, svatby, akce k různým výročím a oslavám, kde žáci
mohou uplatnit své teoretické znalosti a proměnit je v praktické zkušenosti.
Co se týká spolupráce s rodiče žáků, tito jsou členy Klubu přátel školy HŠVP a OA. Toto
sdružení vytváří vlastní fond z finančních příspěvků rodičů žáků. Z prostředků tohoto fondu
jsou hrazeny různé soutěže, ceny pro úspěšné účastníky olympiád, sportovních a jazykových
soutěží, jízdné na exkurze, divadelní a filmová představení, koncerty a besedy. Sdružení
rodičů každoročně pořádá ve spolupráci se školou Reprezentační ples, na kterém se prezentují
i žáci školy. Při škole pracuje Školská rada, která se schází několikrát ročně s vedením školy
podle potřeby. Dalším poradním orgánem je Studentský parlament, složený ze zástupců
jednotlivých tříd.
Vzájemná komunikace s rodiči je rozvíjena prostřednictvím třídních schůzek, informačního
systému programu Bakalář a konzultačních dnů. Tento komunikační systém umožňuje
rodičům pružně reagovat na zhoršený prospěch či školní docházku jejich dětí. Individuální
schůzky učitelů s rodiči či telefonické konzultace jsou samozřejmostí.
Žáci a učitelé prezentují výsledky své práce před veřejností v rámci Dnů otevřených dveří,
projektových dnů, mezinárodní barmanské soutěže apod. Škola spolupracuje s celou řadou
institucí nebo neziskových organizací – ÚP Jeseník, pedagogicko–psychologická poradna,
Policie ČR, Vlastivědné muzeum, Info centrum, Priessnitzovy lázně, Slezská univerzita
v Opavě VOŠ Havířov, AHOL Ostrava, GOOD VIL Frýdek-Místek, Darmoděj, AZ HELP,
MÚ Jeseník – přednášky, besedy, exkurze.

15. Závěr
Díky demografické křivce a velké konkurenci škol podobného typu se v posledních několika
let škola potýká s menším zájmem žáků o studium. Věříme, že díky intenzívnějšímu
managementu a zaměření se školy na PR se situace natolik vylepší, že budeme schopni
naplnit kapacitu jak oboru Hotelnictví, tak i oboru Obchodní akademie. Vzhledem k
demografickému vývoji tato činnost nemůže ustat. Hlavním cílem je tedy zachování existence
školy na mapě školství Olomouckého kraje i pro dalších několik desetiletí. Chceme
poskytovat kvalitní střední odborné vzdělání pro každého, kdo je schopen jej absolvovat. V
rámci inkluze se chceme orientovat nejen na žáky se slabším prospěchem (nabídka
doučování), ale i žákům nadaným (rozšíření nepovinných předmětů, konverzace v cizích
jazycích a volnočasových aktivit), poskytnout ještě více individuálního přístupu a ještě
kvalitnější zázemí, než doposud. Nadaní žáci tvoří špičku pyramidy, jsou garantem boje proti
průměrnosti, jsou vizitkou školy, tvoří její know-how. V nedaleké budoucnosti bude muset
dojít také ke generační obnově pedagogického sboru s tím, jak řada kolegů dosáhne
důchodového věku. Je třeba již nyní systematicky pracovat na podchycení kvalitních mladých
pedagogů. Zárukou kvality poskytovaného vzdělávání je také kvalitní a moderní vybavení.
Naše zkušenosti v rámci realizace evropských projektů jsou dobrým vkladem pro pokračování
intenzívní projektové aktivity, která vždy vedla ke zlepšení materiálního a technického
zázemí školy.

FOTODOKUMENTACE:
1. DOD – 1.11.2017
2. PišQworky – školní kolo 13.10.2017.
3. Den poezie – 15.11.2017.
4. Lázeňský pohár – 24.10.2017.
5. Zeměpisná soutěž – 16.2.2018.
6. SUDOKU – 23.3.2018.
7. Raut – Den učitelů – 27.2.2018.
8. Valentýnský raut – 14.2.2018.
9. Erasmus+ - stáž ve Finsku.
10. Erasmus+ - stáž na Slovensku.
11. Česko-polská příhraniční spolupráce.

