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Úvod 
 

a) 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   IZO: 110 027 230 

    2. Školní jídelna 

    kapacita: 400 jídel   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 

mailto:info@hotelovkajes.cz
http://www.hotelovkajes.cz/
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Hodnocení školního roku 2021/2022 

 
Hlavním naším cílem je zachování existence školy na mapě školství Olomouckého kraje i pro 

několik dalších desetiletí. Chceme poskytovat kvalitní střední odborné vzdělání pro každého, 

kdo je schopen jej absolvovat. V rámci inkluze jsme se orientovali zejména na žáky se slabším 

prospěchem, kteří po distanční výuce v období COVIDU nebyli schopni zvládnout učivo 

samostatně. Celý školní rok probíhalo doučování téměř ve všech předmětech, které bylo 

hrazeno z prostředků MŠMT. Věnovali jsme se i žákům nadaným rozšířením nepovinných 

předmětů a volnočasových aktivit. Tak, jak se snižují počty žáků ve třídách, můžeme přistoupit 

k většímu individuálnímu přístupu k žákům a taktéž usilujeme i nadále o zkvalitňování zázemí 

pro výuku. Nadaní žáci tvoří špičku pyramidy, jsou garantem boje proti průměrnosti, jsou 

vizitkou školy, tvoří její know-how.  Nákupem digitálních technologií (počítače, ICT programy 

– MOODLE, TEAMS, on-line programy pro výuku jazyků, školení, webináře apod.) jsme byli 

dobře připraveni i na distanční výuku. 

 

V uplynulém školním roce došlo také ke generační obnově zaměstnanců školy na 

ekonomickém úseku (hlavní ekonom, účetní, personální, sekretářka) a byl zahájen i proces 

obnovy pedagogického sboru s tím, jak řada kolegů dosáhla důchodového věku (zástupkyně 

ředitele, vedoucí praktického vyučování, vedoucí školní restaurace). Systematicky jsme 

pracovali na podchycení kvalitních mladých pedagogů, takže od 01.09.2022 bylo jmenováno 

nové vedení školy.  Zárukou kvality poskytovaného vzdělávání je také kvalitní a moderní 

vybavení, které jsme již částečně získali v rámci česko – polského projektu (rekonstrukce 

odborných učeben pro hotelové služby). Naše zkušenosti v rámci realizace evropských projektů 

jsou dobrým vkladem pro pokračování intenzívní projektové aktivity, která vždy vedla ke 

zlepšení materiálního a technického zabezpečení školy. 

 

Měnící se požadavky trhu práce vyžadují, aby školy připravovaly a realizovaly vzdělávací 

programy orientované na rozvoj klíčových dovedností, podporující zaměstnatelnost a flexibilitu 

absolventů. 

 

Hlavním cílem školy bylo připravit žáky 4. ročníků maturitního studia k vykonání státní 

maturitní zkoušky jak části společné, tak i profilové. Úspěšně proběhla i nová profilová 

maturitní zkouška, do jejíhož pokusného ověřování jsme byli vybráni spolu s dalšími devíti 

školami z celé republiky. Snažíme se vychovat absolventa, který se dokáže úspěšně prosadit na 

trhu práce. K pozitivnímu vztahu k práci jsou žáci vedeni také vykonáním odborné praxe ve 

školní restauraci Labyrint, u sociálních partnerů jak v tuzemsku, tak i v zahraničí, což vede 

k práci v reálném prostředí podniků a firem. Praxi získávají i při organizaci soutěží, akcí pro 

veřejnost, které vhodně doplňují učivo teoretických předmětů. 

 

Škola využívala své personální a materiální možnosti k nabídce dalšího vzdělávání, 

spolupracuje s ostatními účastníky (sociálními partnery, rodiči, představiteli obcí) a aktivně se 

zapojovala do realizace různých vzdělávacích aktivit – kurzy, semináře, kroužky. 

 

Škola má nastaven systém vnitřní evaluace. Probíhala pravidelná analýza evaluačních 

dotazníků žáků na pedagogické radě i na schůzkách Školního parlamentu a závěry evaluace 

byly zakomponovány do inovovaného Školního vzdělávacího programu, na kterém jsme 

intenzivně pracovali po celý školní rok. 
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Učitelé měli dostatek příležitostí zvyšovat svou odbornou i pedagogickou kvalifikaci, seznámit 

se s novými poznatky v daném oboru, s progresivními metodami výuky a tím přispívat ke 

zkvalitnění výuky. 

 

Záměrem školy ve školním roce 2022/2023 bude i nadále kvalitní odborná příprava žáků pro 

trh práce, naplňování cílů kutikulární reformy nového ŠVP, podpora rovných příležitostí 

v přístupu ke vzdělávání a poradenských služeb, podpora práce pedagogických pracovníků 

včetně jejich přizpůsobení se potřebám dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, podpora 

jazykového vzdělání, informačních a komunikačních technologií, včetně přípravy pro život 

v demokratické společnosti. 
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b) Organizace studia - přehled studijních oborů včetně schvalovacích 

doložek MŠMT 

 

 

 

Kód oboru 

 

 Název oboru 

 

Číslo jednací 

 

ročník 

                

 

65-42-M/01 

 

RVP 

Hotelnictví 

denní studium 

ŠVP: Hotelnictví a cestovní ruch 

KUOK 38394/2008 22.04.2008 

I., II., III., 

IV. 

 

 

63-41-M/02 

Obchodní 

akademie  

denní studium 

ŠVP: Obchodní akademie pro 

zahraniční obchod 

KUOK 23020/2015 ze dne 04.03.2015 

I., II., III., 

IV. 
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c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

 
Cílem vedení školy je zajistit plnou odbornou kvalifikaci pedagogického sboru, proto 

vzdělávání pracovníků věnujeme neustálou pozornost. Ve školním roce 2021/2022 pracovalo 

na škole 20 kmenových učitelů.  Vytvořením optimálních pracovních podmínek vedení školy 

motivuje zaměstnance k prohlubování kvalifikace, podporuje další vzdělávání pedagogických 

pracovníků především v oblasti výpočetní techniky (program Bakalář, TEAMS), cizích jazyků, 

specifických poruch učení, inovace ŠVP – školení pro koordinátora, EVVO formou seminářů, 

kurzů a školení i jinými formami vzdělávání (on-line vzdělávání, výměna zkušeností).  

Pedagogové jsou vedeni k využívání moderních audiovizuálních pomůcek, efektivních metod 

vyučování, využívání výpočetní techniky při výuce (moderní jazykové učebny, odborné 

učebny). Snažíme se zlepšovat pracovní podmínky i podmínky pro vzájemnou komunikaci 

mezi pedagogy, spolupráci mezi pedagogy a vedením školy. Rozšířil se i počet proškolených 

pedagogů k organizaci maturitní zkoušky (hodnotitelé, zadavatelé) a taktéž jsme byli vybráni 

ministerstvem školství k pokusnému ověřování profilové části MZ. Snažili jsme se zvýšit 

motivaci učitelů nejen pro práci ve škole, ale i mimo školu- účast na akcích, dozor na stážích 

v zahraničí, vedení kroužků apod. 

 

Hlavním cílem je dosažení stoprocentní pedagogické kvalifikovanosti a stability 

pedagogického sboru a zaměstnanců školy. V uplynulém školním roce došlo ke generační 

obnově zaměstnanců školy na ekonomickém úseku (hlavní ekonom, účetní, sekretářka, vedoucí 

školní jídelny) a byl zahájen i proces obnovy pedagogického sboru s tím, jak řada pedagogů 

dosáhla důchodového věku (zástupkyně ředitele, vedoucí praktického vyučování, učitelka 

odborných předmětů). Systematicky jsme pracovali na podchycení mladých pedagogů a od 

01.09.2022 bylo jmenováno i nové vedení školy. Po mateřské dovolené nastoupila vyučující 

odborných předmětů, dále byl přijat mladý učitel pro výuku tělesné výchovy a byla prodloužena 

smlouva i vyučující anglického jazyka. I nové vedení školy si stanovilo cíl pokračovat 

v obměně pedagogického sboru, neboť i v dalším školním roce odchází další pedagogové do 

penze. 
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d) Údaje o počtu žáků a o přijímacím řízení  

 
 

Statistické údaje o škole a žácích  
 

Počet žáků v jednotlivých ročnících a oborech: 

 

  1. ročník Hotelnictví     20 žáků  

  2. ročník Hotelnictví     29 žáků 

  3. ročník Hotelnictví     12 žáků  

  4. ročník Hotelnictví     24 žáků 

  

  1. ročník Obchodní akademie   27 žáků 

  2. ročník Obchodní akademie    18 žáků 

  3. ročník Obchodní akademie   12 žáků 

  4. ročník Obchodní akademie   18 žáků   

 

65-42-M/01 Hotelnictví    85 žáků 

63-41-M/02 Obchodní akademie   75 žáků 

 

Celkem               160 žáků 

 

Počet žáků, kteří přerušili studium: 3 

 

 

 

 

Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023 
 

 

Studijní obor  65-42-M/01 Hotelnictví – denní studium 
 

Počet přihlášek (1. kolo):     35  (15 + 20) 

Počet přijatých:      32 

Počet nepřijatých        0        

Počet odvolání        0        

Počet odevzdaných zápisových lístků:  19   

Z toho vrácených zápisových lístků:     3     

Opakování 1. roč.:       0 

 

Počet přihlášek (2. kolo):     14  

Počet přihlášek (3. kolo):     16 

Počet přihlášek (4. kolo):       2  

Počet přijatých:      32  

Počet odevzdaných zápisových lístků:  25   

Z toho vrácených zápisových lístků:     4  

 

Celkem přijato do 1. roč.:               37 žáků 
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Studijní obor 63-41-M/02 Obchodní akademie – denní studium 
 

Počet přihlášek (1. kolo):    30 (13 + 17) 

Počet přijatých:     29 

Počet odevzdaných zápisových lístků  18 

Z toho vrácených zápisových lístků     7 

Opakování 1. roč.:       1  

      

Počet přihlášek (2. kolo):    17  

Počet přihlášek (3. kolo):       0 

Počet přihlášek (4. kolo):       0      

Počet přijatých      17        

Počet odevzdaných zápisových lístků    9 

Z toho vrácených zápisových lístků     1     

 

Celkem přijato do 1. roč.:    19 žáků (20 žáků včetně opakujících)  
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e) Vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu  

 
1. Hodnotící zpráva výsledků vzdělávání v jazycích 

 

Členové komise se scházeli pravidelně jednou za dva měsíce, aktuální problémy řešili 

pružně v příslušném počtu podle vyučovaných předmětů a podle potřeby. 

Hlavní pracovní náplní většiny členů komise bylo zajistit hladký průběh vzdělávacího 

procesu i v době rozsáhlých karantén a izolací pedagogů i žáků, včetně úspěšného průběhu 

maturitní zkoušky.  

 

Kromě běžných hodin mohli žáci letos opět využít konzultace s učiteli a doučování žáků 

ohrožených školním neúspěchem, které se týkalo všeobecně vzdělávacích maturitních 

předmětů a bylo k dispozici primárně pro maturanty, ale reálně probíhalo napříč všemi ročníky, 

protože učitelé i žáci nižších ročníků cítili potřebu kompenzovat omezené možnosti online 

výuky a karantén/izolací z předchozích let. 

 

K ověřování schopnosti žáků zvládnout DT z CJL a ANJ zakoupila škola pro potřeby 

pedagogů a žáků cvičné testy od nakladatelství Didaktis a Taktik a dále časopisy Bridge, které 

se zaměřují na rozvoj komunikačních kompetencí v angličtině na úrovni B1/B2. Výsledek 

jarního termínu maturitní zkoušky ukázal zlepšení ve výsledcích didaktických testů z češtiny i 

angličtiny ve srovnání s předchozími lety, pozitivní je i mírně vyšší procento úspěšnosti v 

celorepublikovém srovnání oproti školám stejného typu. Naopak výsledky didaktických testů 

z ruského jazyka zaznamenaly propad. Ruský jazyk je u nás vyučován jako druhý cizí jazyk 

s nižší hodinovou dotací než angličtina – první cizí jazyk, přesto si ho řádově jednotlivci volí 

k maturitě. 

 

Pedagogové se kromě pedagogické činnosti zaměřili na různé tradiční i nové soutěže a další 

mimoškolní akce. Žáci se účastnili školního kola olympiády v českém a anglickém jazyce, 

překladatelské soutěže z angličtiny. V měsíci duben proběhl projektový den „Around the world 

with a native speaker“. (Hrazeno ze Šablon II) Studenti z Palackého univerzity v Olomouci 

připravili pro všechny naše žáky prezentace ve svém mateřském jazyce: v angličtině, polštině 

a francouzštině. Cílem prezentací bylo představit rodný kraj, zvyky, zajímavosti a poskytnout 

zpětnou vazbu našim žákům ohledně jejich komunikativních kompetencí. Den se setkal 

s velkým úspěchem, žáci naší školy ocenili právě ověřování komunikativních dovedností 

v cizím jazyce i získání nových znalostí. Projevili zájem takové setkání opakovat minimálně 

jednou ročně. 

  

Do dalšího roku si klademe za cíl udržet úspěšnost žáků MZK na dobré úrovni a motivovat 

žáky k sebevzdělávání budeme klást důraz na aktivity mimo vyučování (výlety, poznávací 

exkurze, výjezdy a spolupráce Erasmus+), které by žáky pozitivně motivovaly a poskytovaly 

jim možnost navazovat kontakty se žáky jiných škol a porovnávat znalosti a dovednosti, což 

přispěje k jejich sebereflexi 

 

Český jazyk 

 

Vzdělávání v 1.- 4. ročníku probíhalo podle tematického plánu, který byl vytvořen na základě 

ŠVP. Učivo bylo rozděleno na sloh, mluvnici a literaturu. Vyučovalo se podle učebnic 

vydavatelství Taktik. Výuka byla zaměřena na opakování a prohlubování učiva a také na 
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přípravu maturitní zkoušky. V hodinách slohu jsme opakovali funkční styly a jednotlivé 

slohové útvary. Toto sloužilo jako příprava na maturitní slohovou práci.  

V hodinách literatury jsme podrobně rozebírali maturitní četbu studentů. Výsledky studentů u 

MZ z českého jazyka byly velmi dobré. Neuspěla pouze dvě studentky. 

 

Anglický jazyk – první cizí jazyk 
 

4. ročník (H4A, OA4) vzdělávání se zaměřovalo na intenzivní přípravu ke státní maturitní 

zkoušce. Velmi nízká neúspěšnost je jasným důkazem, že příprava byla skutečně důsledná a 

intenzivní. U písemné práce neuspěla 1 studentka, v didaktických testech neuspěla 1 

studentka. Neúspěch si lze vysvětlit poměrně vyšší absencí uvedených studentů (zdravotní 

důvody) a nevyužíváním nabízeného doučování. 

Studenti psali během roku cvičné písemné práce, didaktické testy a probíhal nácvik ústní 

zkoušky za použití pracovních listu, které zaslal CERMAT. 

 

1.- 3. ročníky - vzdělávání podle ŠVP (odborná témata, gramatika vybraných lekcí Maturita 

Solutions, slovní zásoba, dovednosti komunikační, rozvoj čtení a poslechu) 

Probírala se vybraná témata k maturitě a studenti psali strukturované písemné práce. Vše 

směřuje k výstupní úrovni minimálně B1. 

 

Studenti 1. – 3. ročníku - jsou každoročně vybízeni k účasti na školním kole anglické 

olympiády. Ve školním kole se účastnilo 10 studentů. Naše škola nedostala pozvánku k účasti 

na okresním kole. 

 

 Nadále odebíráme časopisy Bridge s bohatými maturitními přílohami, jejichž používání 

se po analýze výsledků mat. zkoušky ukázalo jako produktivní. 

 V březnu proběhl projektový Den sv. Patrika, jehož součástí bylo hledání několika 

pokladů schovaných po škole, prezentace historických souvislostí, odvození symbolů, 

irské tance. 

 V dubnu proběhl v 1. ročníku OA projektový den s názvem Den s rodilým mluvčím. 

(Hrazeno ze Šablon II.) Studenti měli možnost zažít výuku vedenou Melody McClure, 

rodilou mluvčí z USA, která se současně zabývá výukou jazyka pomocí moderních 

technologií. Výuka probíhala formou komunikativních her se zaměřením na reálie USA, 

práce s aplikacemi a videem. Pro většinu studentů se jednalo o první interakci s rodilým 

mluvčím a tento den se setkal s velkým úspěchem.  

 Pro studenty 1. - 3. ročníků probíhal v 2. pololetí Klub anglického jazyka (hrazeno ze 

Šablon II.) Činnost klubu byla zaměřena na rozvoj komunikačních schopností, a to 

zejména u nadaných žáků. Součástí těchto setkání byla také činnost čtenářského a 

filmového klubu. Značná část byla věnována deskovým hrám v angličtině, které byly 

pro tento účel zakoupeny. Dále si žáci vyzkoušeli vést rozhovor s rodilým mluvčím 

v online prostředí na téma Střední školy v ČR x USA a byla jim nabídnuta možnost 

účastnit se online konverzačních hodin s jejich vrstevníky z jiných evropských zemí, 

které někteří z nich pravidelně využívali.  

 

Polský jazyk (OA3, OA4) 

 

Vzdělávání probíhalo podle ŠVP. Studenti se ve školním roce 2021/2022 mohli zúčastnit 

konverzační soutěže v polském jazyce s rodilou mluvčí.  
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Studenti třetího ročníku se zúčastnili odborné exkurze do polského Zlotého Stoku, kde polský 

jazyk použili v reálném prostředí. 

Zároveň proběhlo setkání s polskou studentkou studující na UP v Olomouci zaměřené na reálie 

Polska a konverzaci. 

Na přání studentů byla zařazována i náročnější témata s odbornou slovní zásobou z oblasti 

finančních služeb, a to i na vyšší jazykové úrovni. 

I nadále spolupracujeme s UP v Olomouci. Absolventi oboru Obchodní akademie naší školy 

jsou přijati ke studiu polské filologie bez přijímacích zkoušek. 

 

 

Německý, ruský a francouzský jazyk ve školním roce 2021/2022 

 

Ve školním roce 2021/22 byly tyto tři jazyky vyučovány jako druhý cizí jazyk, vzdělávání 

probíhalo v souladu s ŠVP. 

Nikdo z NEJ ani FRJ nematuroval, všichni žáci při klasifikaci uspěli. Z RUJ maturovali 4 žáci. 

Bylo uspořádáno školní kolo Olympiády NJ, kterého se zúčastnilo 8 žáků, 3 žákyně se dále 

zúčastnily i okresního kola na Gymnáziu Jeseník. 

Byl uspořádán poznávací zájezd do Vídně pro zájemce z celé školy. 

 

 

2. Hodnotící zpráva výsledků vzdělávání v odborných předmětech 

 

Metodická komise odborných předmětů OA a odborných ekonomických předmětů HŠ 

připravuje, koordinuje spolupráci a provádí hodnocení dosažených výsledků v předmětech – 

EKP, UCE, MAM, PRV, PEK, TEA, OBK, USP, IKT, ZAO, HOV. Výuka probíhala pro 1. – 

4. ročníky denního studia v oboru   65-42-M/01 Hotelnictví podle ŠVP Hotelnictví a cestovní 

ruch, pro 1. – 4. ročník denního studia v oboru  63-41-M/02 Obchodní akademie podle ŠVP 

Zahraniční obchod.  

Vyučující konzultovali jednotlivé návrhy a problémy společně na schůzkách metodické komise 

a u jednotlivých předmětů ve skupinkách vždy, pokud bylo nutné. 

 

 

a) Hodnocení výsledků vzdělávání v odborných předmětech oboru Obchodní akademie 

2021/2022 

 

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ  

 

 Zapojení do projektu IKAP II (Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém 

kraji) ve spolupráci s Moravskou VŠ v Olomouci - Fiktivní firmy (tvorba 

podnikatelských záměrů) – soutěž pro SŠ Olomouckého kraje – zapojena OA3,  

dále on-line besedy a workshopy na HŠVP a OA Jeseník pro zapojené SŠ – všechny 

třídy OA. 

 V rámci pokusného nového typu maturitní zkoušky byly prováděny pravidelné 

konzultace ke Komplexní absolventské práci s jedním studentem OA4 (vedoucí KAP). 

 V rámci stávajícího typu profilové maturitní zkoušky byly prováděny konzultace 

k tematickým otázkám s žáky OA 4. 

 Byla realizována Ekonomicko-právní soutěž pro studenty oboru OA. 

 Během školního roku probíhala v rámci šablon Tandemová výuka odborných předmětů 
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 Během školního roku probíhalo v rámci šablon i mimo ně Doučování profilových 

předmětů. 

 Účast na besedě „Finanční gramotnost“ na téma hospodaření domácností - OA3, OA4. 

 

OA 1 (2 hod./týden, neděleny) – všechna témata probrána dle ŠVP. 

OA 2 (2 hod./týden, neděleny) – všechna témata probrána dle ŠVP. 

OA 3 (2 hod./týden, neděleny) – všechna témata probrána dle ŠVP. 

OA 4 (3 hod./týden, neděleny) – všechna témata probrána a vysvětlena. 

 

U maturity neprospěl 1 student (1. termín) 

 

Předmět EKP 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 

profilovými předměty. 

 

Pro výuku jsou použity učebnice Ekonomika 1 - 3 z nakladatelství EDUKO. 

 

 

ZAHRANIČNÍ OBCHOD 

 

 V rámci stávajícího typu profilové maturitní zkoušky byly prováděny konzultace 

k tematickým otázkám s žáky OA 4. 

 Během školního roku probíhala v rámci šablon Tandemová výuka odborných předmětů  

 Během školního roku probíhalo v rámci šablon i mimo ně Doučování profilových 

předmětů. 

 Účast na besedě na téma „Celní problematika“ (OA1, OA3). 

 

OA 1 (1 hod./týden, nedělena) – všechna témata probrána dle ŠVP  

OA 2 (2 hod./týden, neděleny) – všechna témata probrána dle ŠVP. 

OA 3 (2 hod./týden, neděleny) – všechna témata probrána dle ŠVP. 

OA 4 (2 hod./týden, neděleny) – všechna témata probrána a vysvětlena. 

 

Předmět ZAO 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 

profilovými předměty. 

 

Pro výuku jsou použity učebnice Ekonomika 2 - 3 z nakladatelství EDUKO. 

 

 

PRÁVO  

 

 Byla realizována Ekonomicko-právní soutěž se studenty oboru OA. 

 

OA 3 (1 hod./týden, nedělena) – všechna témata probrána a vysvětlena. 

OA 4 (1 hod./týden, nedělena) – všechna témata probrána a vysvětlena. 

 

Pro výuku je použita učebnice Právo pro střední školy z nakladatelství EDUKO. 
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MANAGEMENT A MARKETING 

 

OA 3 (1 hod./týden, nedělena) – všechna témata probrána dle ŠVP. 

 

Pro výuku je použita učebnice Ekonomika 2 z nakladatelství EDUKO. 

 

 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE  

 

OA 2 (2 hod./týden, neděleny) – všechna témata probrána dle ŠVP. 

 

 

PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE  

 

1.– 4. ročník OA – zahraniční obchod 

Žáky 1. ročníku jsem přebrala až ve druhém pololetí školního roku – důvodem byl odchod 

kolegyně do důchodu. Žáci se učí desetiprstové hmatové metodě pomocí výukového programu 

ATF. Všechna témata byla řádně probrána.  

 

Žáci 2. ročníku prohlubují psaní všemi deseti ve výukovém programu ATF a dle předlohy ve 

Wordu na čas. Všechna témata byla řádně probrána.  

 

Žáci 3. ročníku zpracovávání písemností – obchodní dopisy. Vše probráno.  

 

Žáci 4. ročníku procvičování a příprava na profilovou maturitní zkoušku – praktická zkouška 

z odborných předmětů. Zpracování obchodních, personálních a právních písemností.  

 

Pro zvyšování rychlosti a dovednosti psaní desetiprstovou hmatovou metodou jsou využívány 

metody psaní dle diktátu ve Wordu a psaní dle předlohy. V letošním školním roce vzhledem ke 

koronavirové krizi neproběhlo krajské kolo soutěže v grafických disciplínách v Mohelnici.  

 

Ve třetím a čtvrtém ročníku jsou studenti schopni úspěšně zvládnout státní zkoušku 

z kancelářského psaní na klávesnici. V letošním školním roce se však žádný z žáků ke zkoušce 

nepřihlásil. Doháněli jsme následky koronavirové krize. 

 

Pro výuku jsou používány učebnice od NÚV, 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.  

 

 

EKONOMICKÁ A ÚČETNÍ CVIČENÍ  

 

2. – 4. ročník OA – zahraniční obchod 

V průběhu vzdělávání dochází k prohlubování učiva prostřednictvím příkladů, které jsou napříč 

celým studiem. Všechna témata byla probrána.  

 

Žáci 2. ročníku prakticky procvičují vedení skladové evidence na skladových kartách a 

výpočty odpisů všemi způsoby včetně vyřazení DM z evidence.  
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Žáci 3. ročníku prakticky procvičují vedení pokladní knihy, jak v české, tak zahraniční měně. 

Dále se učí pracovat s doklady, jako jsou VYFA a DOFA, vedou evidenci přijatých a 

vystavených faktur.  

 

Žáci 4. ročníku prakticky procvičují operace na konci účetního období – sestavení účetní 

uzávěrky a závěrky. Seznamují se s výkazy ROZVAHA a VÝSLEDOVKA.  

Tento předmět je doplňkový k hlavnímu maturitnímu předmětu účetnictví a slouží pro praktické 

procvičování a případné doučování žáků. Během školního roku probíhala v rámci šablon 

Tandemová výuka s učitelkou odborných předmětu EKP a ZAO. 

 

 

ÚČETNICTVÍ  

 

1. – 4. ročník OA – zahraniční obchod 

Všechna témata byla probrána. V některých tématech se vyskytují mezipředmětové vztahy. 

Například EUC, EKP, ZAO, PEK. Základní učebnicí pro výuku je Účetnictví 1. a 2. díl, Pavel 

Štohl. Dále jsou využívány cvičebnice k této učebnici.  Další publikací jsou např. Maturitní 

okruhy z účetnictví, Pavel Štohl, odborný tisk a webové stránky. Dále s žáky využíváme 

k procvičování Testy účetních znalostí od Pavel Štohl.   

 

Žáci 1. ročníku se učí základní pojmy z účetnictví a celkové fungování účtování na 

rozvahových a výsledkových účtech. Dále umí sestavit rozvahu a výkaz zisků a ztrát na konci 

účetního období.  

 

Žáci 2. ročníku probírají zásoby a dlouhodobý majetek a zúčtovací vztahy mezi dodavateli a 

odběrateli. Žáci byli zapojeni do ICT výuky v rámci šablon během celého roku studia. Výuka 

probíhala prostřednictví výpočetní techniky a byly používány metody výuky, které u žáků 

rozvíjely znalosti a dovednosti z oblasti ICT.  

 

Žáci 3. ročníku probírají krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry, zúčtovací vztahy 

se zaměstnanci, institucemi sociálního a zdravotního pojištění, s finančním úřadem. Dále pak 

kapitálové účty.   

 

Žáci 4. ročníku se učí náklady a výnosy, operace na konci účetního období – účetní závěrku a 

uzávěrku. Základy daňové evidence. V průběhu celého roku se prakticky připravují na 

praktickou maturitní zkoušku z odborných předmětů.  

 

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. Během školního roku probíhala v rámci šablon Tandemová výuka 

s učitelkou odborných předmětu EKP a ZAO. 

 

 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE  

 

3. a 4. ročník OA – zahraniční obchod 

Všechna témata byla probrána.  
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Žáci 3. ročníku pracují s tabulkovým editorem EXCEL – sestavují jednoduché i složitější 

tabulky. Umí pracovat v tabulkovém editoru, používat vzorce, funkce, zarovnání, úprava čísel 

a podobně.  

 

Žáci 4. ročníku využívají již nabytých znalostí a dovedností a tyto prohlubují k úspěšnému 

složení praktické zkoušky z odborných předmětů.  

Předmět má mezipředmětové vztahy s předmětem PEK. Znalostí a dovedností lze využít pro 

úspěšné složení státní zkoušky z kancelářského psaní na klávesnici. Výuka probíhala na 

počítačové učebně č. 4 a 19.  

 

 

b) Hodnocení vzdělávání v odborných předmětech oboru Hotelnictví 2021/2022 

 

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ  

 

 Zorganizování besed „Finanční gramotnost“ na téma hospodaření domácností (H3A, 

H4A, OA3, OA4). 

 Zorganizování besed na téma „Celní problematika“ (H4A, OA3). 

 Zapojení do projektu IKAP II (Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém 

kraji) ve spolupráci s Moravskou VŠ v Olomouci (tvorba podnikatelských záměrů – 

soutěž pro SŠ Olomouckého kraje – zapojeny H4A a OA3; on-line besedy 

s ekonomickou problematikou, workshop na HŠVP a OA Jeseník pro zapojené SŠ na 

téma Pojištění a ochrana před riziky – zapojeny postupně všechny třídy). 

 Exkurze do ČNB, pobočka Brno – H4A. 

 V rámci pokusného nového typu maturitní zkoušky byly prováděny pravidelné 

konzultace ke Komplexní absolventské práci se 4 žákyněmi H4A  

 V rámci starého typu praktické maturitní zkoušky byly prováděny konzultace 

k ekonomickým a účetním otázkám s dalšími 17 žáky. 

 

H2A (2 hod./týden) – výuka od března 2022 – převzato po kolegyni. Všechna zbývající témata 

(od živnostenského podnikání) byla probrána i vysvětlena. 

 

H3A (2 hod./týden) – Všechna témata kromě témat Bankovnictví a Pojišťovnictví byla 

dostatečně probrána.  

Tato témata byla vysvětlena jen částečně z důvodu nedostatku času - zapojení třídy do Česko-

polského projektu. 

 

H4A (3 hod./týden; půlené hodiny září – únor; od března spojená třída). Všechna témata byla 

probrána i zopakována k maturitě. 

 

 

ÚČETNICTVÍ  

 

H3A (2 hod./týden) – Všechna témata kromě tématu Daňová evidence byla probrána. Toto téma 

bylo vysvětleno jen částečně z důvodu nedostatku času – zapojení třídy do Česko-polského 

projektu. 

H4A (2 hod./týden; půlené hodiny září – únor; od března spojená třída). Všechna témata byla 

probrána i vysvětlena. 
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE  

 

(1 hod./týden) – Všechna témata byla vysvětlena i názorně provedena. 

 

 

ÚVOD DO SVĚTA PRÁCE  
 

(1 hod./týden) – výuka od března 2022 – převzato po kolegyni. Všechna zbývající témata byla 

probrána i vysvětlena. 

 

 

PRÁVO  

 

(2 hod./týden) – výuka od března 2022 – převzato po kolegyni. Všechna zbývající témata (od 

pracovního práva) byla probrána i vysvětlena. 

 

 

3. Hodnocení výsledků vzdělávání v předmětech přírodních věd, společenských věd a 

TEV 

 

Vzdělávání probíhalo v souladu se školním vzdělávacím plánem a s učebními plány, aby ve 

stejných předmětech byla u různých tříd v ročnících a různých vyučujících výuka srovnatelná. 

Členové komise připravili jako součást vzdělávání soutěže, exkurze a přednášky mimo běžnou 

výuku. Předmětová komise spolupracovala, diskutovala s ostatními komisemi, a to zejména na 

poli mezipředmětových vztahů. 

 

 

4. Hodnocení výsledků vzdělávání odborných předmětů oboru Hotelnictví 

 

Průvodcovská činnost – obor Hotelnictví, 3. ročník 

učivo probráno 

hodinová dotace: 1 hodina/ týden 

vyučující: Mgr. Zuzana Zbranková, od 2. pololetí Mgr. Lucie Gambová; 

 

Zeměpis cestovního ruchu – obor Hotelnictví, 2. ročník 

učivo probráno 

hodinová dotace: 1 hodiny/týden 

vyučující: Mgr. Pavel Baďura; 

 

Zeměpis cestovního ruchu – obor Hotelnictví, 3. ročník 

učivo probráno 

hodinová dotace: 1 hodina/týden 

vyučující: Mgr. Pavel Baďura; 

 

Cestovní ruch – obor Hotelnictví, 3. ročník 

učivo probráno 

hodinová dotace: 1 hodina/týden 

vyučující: Mgr. Zuzana Zbranková, od 2. pololetí Mgr. Lucie Gambová; 
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Cestovní ruch – obor Hotelnictví, 4. ročník 

učivo probráno 

hodinová dotace: 1 hodina /týden 

vyučující: Mgr. Zuzana Zbranková, od 2. pololetí Mgr. Jana Chromková; 

 

Hotelový provoz – obor Hotelnictví, 3. a 4. ročník 

učivo probráno 

hodinová dotace: 1 hod. /týden (3. i 4. ročník) 

vyučující: Mgr. Kamil Hégr 

 

Nauka o potravinách – obor Hotelnictví, 1. ročník 

učivo probráno 

hodinová dotace: 1 hod./týden 

vyučující: MVDr. Jana Pillichová 

 

Nauka o výživě – obor Hotelnictví, 2. ročník 

učivo probráno 

hodinová dotace: 1 hodina/týden 

vyučující: MVDr. Jana Pillichová 

 

Technika přípravy pokrmů – obor Hotelnictví, 1. a 2. ročník 

učivo probráno 

hodinová dotace: 4 hod. týdně (1. i 2. ročník) 

vyučující: Mgr. Jana Chromková 

 

Technika obsluhy služeb – obor Hotelnictví, 1. a 2. ročník 

učivo probráno 

hodinová dotace: 3 hod./týden (1. ročník), 2 hod./týden (2. ročník) 
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f) Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání dle cílů stanovených 

vzdělávacími programy  
 

 

Hodnotící zpráva pokusného ověřování KAP – Komplexní absolventská práce 

 
 

1. Tato možnost alternativní maturitní zkoušky je vhodná, zahrnuje větší provázanost 

jednotlivých odborných předmětů. Klade se důraz na samostatnost, řešení problémů, 

iniciativu a kreativitu žáků a z tohoto důvodu je vhodná pouze pro vybrané a 

perspektivní studenty.  

2. U oborů Hotelnictví 65-42-M/01 a Obchodní akademie 63-41-M/02 KAP nahradila 

mimo profilové zkoušky z českého jazyka všechny profilové zkoušky. U oboru 

Hotelnictví se tato forma zkoušky osvědčila a do budoucna by mohla být zachována. U 

oboru Obchodní akademie se zaměřením na zahraniční obchod by měla být zachována 

ústní profilová zkouška z odborných předmětů účetnictví, ekonomika a podnikání a 

zahraniční obchod.  

3. Oproti stávající formě maturitní zkoušky je tento typ zkoušky náročnější na spolupráci 

a komunikaci mezi žáky a pedagogy. Zadání práce se během školního roku může měnit 

podle aktuálních podmínek.  

4. Propojenost je výhodou celé této formy maturitní zkoušky.  

5. Všechny zpracované práce byly propojeny s reálným pracovním prostředím. 

6. Část zkoušky věnovaná obhajobě v cizím jazyce prokázala kvalitu odborného 

vzdělávání v cizím jazyce. 

7. Při zpracování komplexní absolventské práce byly využity i znalosti ze souvisejících 

předmětů vyučovaných na naší škole – písemná a elektronická komunikace, marketing 

a management, právo a jiné. 

8. Žáci spolupracovali písemnou elektronickou a ústní formou telefonicky i osobně 

s firmami a státními institucemi.  

9. Doporučení do budoucna pro iniciativní, samostatně pracující a kreativní žáky.  

 

SWOT ANALÝZA 

 

Silné stránky – komplexnost a provázanost předmětů, všestrannost, samostatnost a kreativita 

žáků, rozšíření spolupráce mezi pedagogy 

 

Slabé stránky – časová náročnost, nedostatek iniciativy a zodpovědnosti žáků, slabší motivace 

pedagogů a nedostatečné ohodnocení za jejich odvedenou práci 

 

Příležitosti – možné uplatnění na trhu práce u spolupracujících partnerů, prezentace a 

zviditelnění školy pro budoucí zájemce o studium, zapojení školy do aktuálních trendů oblasti 

vzdělávání 

 

Hrozby – obava z neuskutečnění akce z důvodu opatření vlády (COVID-19 a jiné), možná 

nespolupráce sociálních partnerů, válečný konflikt 

 

 

Zpracovaly: Mgr. Silvie Bednarská, Mgr. Jana Chromková, Ing. Jana Paulová, Ing. Miroslava 

Sedlářová, Ing. Zuzana Vidláková  
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Přehled výchovných opatření ve školním roce 2021/2022 

 

Pochvala ředitele školy     9 x  

 

Pochvala třídního učitele   58 x  

 

Napomenutí třídního učitele     7 x  

 

Napomenutí učitele odb. výcviku   0 x  

 

Důtka ředitele školy      2 x  

 

Důtka třídního učitele     1 x  

 

Důtka učitele odb. výcviku     0 x  

 

Dvojka z chování      0 x  

 

Trojka z chování      0 x  

 

Podmínečné vyloučení     0 x  

 

 

 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

 

(pouze v tištěné podobě)  
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g) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a 

zajištění podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

 
Program primární prevence rizikového chování  2021/2022 – hodnocení 

 

Vypracovala: MVDr. Jana Pillichová, metodik prevence (od r. 2010-11) 

Zpracováno ke dni: 28.09.2022 

 

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) 

 ředitel, učitelé, mistři odborného výcviku 

 nepedagogičtí pracovníci školy 

 

Výsledná kvalita preventivní péče o žáky předpokládá vzájemnou spolupráci a jednotnost všech 

zapojených pracovníků. 

Hlavní úkoly školního roku 2021/2022: 

a) včasná a pravidelná informovanost o žácích (aktiv TU každého ¼ roku) – nový 

formulář pro TU k vyplnění, splněno 1.- 3. čtvrtletí 

b) efektivní evaluace – splněno částečně, dotazník Mgr. Kupka a nově Klima tříd 1. 

ročníky (červen 22 – Mgr. Šeděnka) 

c) bezpečné prostředí pro relaxaci – bývalá zahrada za restaurací Labyrint – začato, 

vyčištění zahrady od starých dřevin, spolupráce s architektem 
 

Ve školním roce 2021/2022 proběhly aktivity: 

 

Oblast tematického 

plánu 

Plnění (akce, termíny) poznámka 

Vzdělávání, porady 

metodiků 

X. Krajská konference PP Olomouc- téma Duševní 

zdraví 

Průběžně konzultace s oblastním metodikem 

prevence p. Kupkou- dle potřeby on-line 

 

Webináře :  

Rozhledna Madio  (11. 10. 2021) 

Šikana DVPP Madio (14. 2. 2022) 

Drogy ve škole – J. Zahradník (7. 6. 2022) 

 

Pil. 

 

 

Pil., Ozsv. 

 

Pil-on-line 

Kontakty  PPP Mgr. Kupka Ph.D. Jeseník, Mgr. Spurný 

Olomouc, Bc. Šeděnka – lektor PP Jeseník, Sudetikus  

Mgr. Seidlerová, OSPOD – p. Greplová, MP Jeseník, 

MP Jeseník  

 Česká asociace ŠMP – členství (od října 2020) 
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Spolupráce učitelů, 

info o žácích 

Příprava vlastního adaptačního dne pro 1. ročníky – 

Projektový den Jak zvládat těžkosti OA 1, H1A (září 

2021) – projekt Šablony II 

 

Pravidelné porady úseku, pedagogické rady, 

průběžně  

Deník ŠMP, záznamy o jednání s žáky/rodiči 

Pravidelné schůzky ŠMP a VP on-line i fyzicky 

Nové: Pravidelné čtvrtletní písemné hodnocení 

tříd (TU) 

           Pravidelná čtvrtletní setkání vychovatelů 

DM a ŠMP  

Pil., Ozs., 

Bed., Kne 

 

 

 

Pil., 

 

 

 

 

Témata prevence ve 

výuce, aktivity pro 

žáky 

Formulář pro učitele, plány předmětových komisí 

Projektový den Jak zvládat těžkosti  pro 1. ročníky 

Sbírky- Vánoční hvězda - vyučující 

Burza učebnic – zrušeno 

 

Projektový den mimo školu č. 3 - H 3A – poruchy 

příjmu potravy, realizováno z  projektu Šablony II – 

červen 2022 

ZPV – 1. ročníky témata Kouření, alkohol, návykové 

látky 

 

 Rada studentů – vybraní zástupci tříd a pravidelná 

setkání Školního parlamentu s vedením školy  

 

 

Pil., Ozs., 

Bed., Kne 

Ozs.  

 

 

 

Pil. 

 

Pil. 

 

 

Ozs. 

Pil. 

 

 

 

Dotazníky, zpětné 

vazby 

Aktivity během roku byly zakončeny zpětnou 

vazbou. 

Během roku byl proveden Dotazník spokojenosti a 

dotazník Klima třídy (OA 1, H1A) 

Zpráva TU o třídě pro ŠMP – 3x ročně 

Pil. 

 

 

Nástěnka prevence, 

web 

Stálá nástěnka u kabinetu ZŘ, infonástěnka u učebny 

č.20  

Na webu školy rubrika prevence, systém Teams  

Samostatná místnost ŠMP (VP) pro jednání s žáky- 

není, využíván kabinet Mgr. Prokopa 

Pil. 

Strategie prevence  Strategie 2021-23 Pil. 

 

Nejčastější řešené 

případy 

Zvýšená/ neomluvená absence 

Psychické problémy 

 

 

 

Pozn. Od listopadu 2021 dlouhodobá PN ŘŠ, zastupující osoba – Mgr. Jarmila Koryťáková 

 

Vysvětlivky: ŘŠ - ředitel školy, ŠMP – školní metodik prevence, ZŘ – zástupce ředitele, VP – 

výchovný poradce, TU – třídní učitel, MPP – minimální preventivní program.        
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Foto: projektový den mimo školu: Jak zvládat těžkosti (září 2021). 

 

 

 

Výchovné poradenství – hodnotící zpráva  

 
V rámci výchovného poradenství byl školní rok zahájen přípravou pro práci s nastupujícími 

žáky. 

Ve spolupráci s TU a ŠMP byl pro 1. ročníky zorganizován adaptační kurz spojený se 

seznamovacími a poznávacími aktivitami. Vzhledem k přetrvávajícím protiepidemiologickým 

opatřením proběhl společný adaptační kurz v rámci jednoho dne v okolí města a další den 

v jednotlivých třídách s aktivitami s třídním učitelem. 

Dále se uskutečnil v září v rámci primární prevence seminář s lektorem se studenty 1. ročníku 

zaměřený na zmapování klimatu třídy a vytipování případných vyloučených žáků se sociálními 

problémy. /ŠMP, VP, TU/. Výstupem bylo společné sezení TU, VP, ŠMP a lektora, 

vyhodnocení výsledku šetření a naplánování dalšího postupu práce s třídami. 

V rámci projektu KAOB /součást projektu IKAP/, zaměřeného na prevenci předčasných 

odchodů žáků ze vzdělávání škola nadále spolupracovala s Centrem prevence předčasného 

odcházení žáků ze studia, které funguje při místní PPP. Problémy neprospívajících žáků byly 

řešeny na osobních setkáních TU, VP, ŠMP, ZŘ s rodiči, popř. jim byla nabídnuta pomoc s výše 

uvedeným centrem. 

S PPP škola nadále úzce spolupracovala při práci s žáky se SVP a při přípravě podkladů 

integrace cizinců do vzdělávání. Na základě přidělené intervence z PPP bylo možno pracovat 

se stávajícími žáky vietnamské a ruské národnosti individuálně 2x týdně. Ve 2. pololetí se škola 

postupně zaměřovala a chystala na přípravu začlenění budoucích studentů z Ukrajiny.  

Kromě absolvovaných seminářů a webinářů k dané problematice proběhla na naší škole 

společná setkání zainteresovaných vyučující ze všech jesenických SŠ, zaměřená na výměnu 
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zkušeností, podnětů, informací i materiálů pro práci s žáky cizinci. Setkání byla podpořena 

účastí pracovnice PPP, která má tuto problematiku ve své kompetenci. 

Také při řešení problémových situací s konkrétními studenty byla škola nadále v úzkém 

kontaktu se školním psychologem a PPP. Pro všechny učitele bylo zorganizováno setkání se 

školním psychologem s přednáškou na téma předcházení a řešení problémů, práce se žáky, 

evaluace. 

 

Ve školním roce 2021/22 pokračovala i aktivní spolupráce se sdružením PositivJe, které svou 

činnost zaměřuje na podporu a rozvoj města i regionu. Jedním z prioritních cílů je zastavit odliv 

mladých obyvatel z Jesenicka a v této souvislosti se snaží oslovovat již žáky na ZŠ, ale pracuje 

především se studenty středních škol. Kromě besed a přednášek se zajímavými lidmi se snaží 

studenty aktivně zapojovat do nabízených akcí, nabízí bližší spolupráci s úspěšnými absolventy 

a podnikateli Jesenicka, podporuje jejich soukromou iniciativu a podnikavost při realizaci 

vlastních nápadů, organizuje pro ně školu podnikání. 

Díky propojení školních parlamentů, vzniku Okresní studentské rady, iniciativě Positive  a 

podpoře ze strany vedení města, jehož zástupci se osobně účastní studentských setkání, mohou 

se všichni zájemci zapojovat aktivně i do života města a uskutečňovat některé své nápady a 

návrhy. 

PositivJe pro ně na základě těchto setkání a návrhů zřídilo internetové stránky, kde mohou najít 

inspiraci, pomoc při hledání brigád a práce a další užitečné informace. 

 

Nadále pro studenty fungují také jejich informační stránky s inciativou NašlápnuTo a soutěží  

„Podnikavá hlava“, která již několik let probíhá, a účastnili se jí i studenti naší školy. 

Školní parlament se v letošním školním roce pravidelně scházel s vedením školy, VP a ŠMP. 

Žákům bylo umožněno diskutovat o problémech, byly projednány jejich připomínky a návrhy, 

vedení školy je informovalo chystaných akcích a změnách. Společně byla zahájena rekultivace 

školní zahrady, na které se aktivně podíleli a výhledově budou mít možnost ovlivnit vzhled 

předpokládané klidové venkovní zóny. 

V rámci kariérového poradentství byla pro vycházející žáky uskutečněna společná hodina 

s informacemi a možnostech budoucího studia, struktuře přijímacího řízení a dostupných 

informačních zdrojích. 

Žáci dostávali pravidelně veškeré informace o možnostech dalšího studia on-line formou, 

přeposíláním veškerých obdržených nabídek, tištěnou formou přes časopisy „Kam po 

maturitě“, zveřejňováním letáků, někteří využili možnosti osobní konzultace s VP. Po krátké 

pauze se v letošním roce opět mohli osobně zúčastnit Veletrhu vzdělávání Gaudeamus, nebo 

navštívit v rámci DOD školu, o kterou měli zájem. 

Školám, které o to požádaly, bylo umožněno udělat se studenty náborovou přednášku. 

U 4. ročníku proběhla tento rok již opět prezenční formou pravidelná beseda „Absolvent“ 

s ÚP Jeseník. Dále se zúčastnili „Dne Mobility“, kde byli seznámeni s nabídkami možností 

studia a práce v zahraničí 

 

Mgr. Alena Ozsvaldová  

 

 

 

Hodnocení školního programu EVVO – školní rok 2021/2022 

 
Zpracováno ke dni: 27.09.2022 

Koordinátor:  MVDr. Jana Pillichová (od r. 2009-10), (specializační studium 2012-13) 
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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 

 

 

1.Oblast: vzdělávání a výchova studentů 

 

 aktivní zapojení studentů do ekotématiky  

 

 ekologické vzdělávací akce - exkurze - s ohledem na nákazovou situaci Covid 19 

 

 zdravý životní styl – priorita, propojit s primární prevencí 

 

V předmětu ZPV a NAV byla žákům cíleně nabízena témata zdravý životní styl – propojení 

s primární prevencí.  

S využitím aktivit projektu Šablony II jsme se zaměřili na osobnost regionu – Vincenze 

Priessnitze a jeho nadčasových 5 pilířů terapie. 

S využitém dokumentů JSNŠ jsme se věnovali udržitelnému rozvoji.  

 

 

2. Oblast: ekologizace školy 

 

Travnaté plochy před školou zůstávají stejně jako vloni bez květinových záhonů, sezónně zde 

kvetou krokusy a 1 okrasný keř.  

V průběhu školního roku došlo k demolici celé dělící zdi mezi zadní částí školy a prostory 

sousední školy. Současně s tím byly odstraněny všechny původní dřeviny za budovou 

restaurace Labyrint. Takto získaná plocha byla v měsíci červnu za pomoci techniky a díky práci 

našich žáků uklizena. 

V komunitních setkáních projektu Šablony II proběhlo setkání s architektem a též setkání 

zaměstnaců školy k tématu Školní zahrada a okolí školy – vize, návrhy. 

 

3. Oblast spolupráce s rodiči a veřejností 

 

V dubnu a květnou proběhlo na půdě školy setkání s dvěma architekty. Tématem bylo 

provázání vizí školy a vizí města v tématech školní zahrada a park na Náměstí hrdinů. 
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V tématu okrasných záhonů před školou nedošlo k žádné změně. V současnosti máme 

personální kapacity pouze na sekání trávníků (školník). 

 

 

4. Oblast vzdělávání a osvěta mezi zaměstnanci školy 

 

Proběhlo setkání zaměstnanců na téma koncepce zeleně ve vnějších prostorách školy. 

Koordinátorka EVVO se v červnu zúčastnila inspirativního semináře Přírodní léčebné zdroje 

v lázních ČR, zejména v Jeseníkách.  

 

 

 

 
 

Foto: Pozemek pro plánovanou školní zahradu po úklidu – červen 2022 (foto archív autorky). 

 

 
 

 

Hodnocení projektu Šablony II – školní rok 2021/2022 

 
Zpracováno ke dni: 25.09.2022 
 

Koordinátor:  MVDr. Jana Pillichová  
 

Charakteristika projektu: 
 
 



 

26 

 

Šablony II 

 
Informace o projektu 

Název projektu 

Šablony II – HŠVP a OA Jeseník 

Registrační číslo projektu 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016441 

Realizace projektu 

Realizace od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2022, prodlouženo do 31.07.2022 

Plánované výdaje 

898.899,00 Kč 

Stručný popis 

Projekt je u učitelů zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků, vzdělávání 

pedagogického sboru a tandemovou výuku. 

Směrem ke studentům a veřejnosti je projekt zaměřen na doučování, práci s ICT technikou a 

komunitní setkávání s odborníky z praxe a projektovou výuku. 

 

Priority: 

 Zajistit finanční prostředky pro DVPP pedagogických pracovníků školy  

 Zkvalitnění a zefektivnění výuky – moderní výukové metody a bezplatné 

doučování 

 Zlepšení klimatu školy (spolupráce učitelů, podpora práce třídních učitelů) 

 Zlepšit komunikaci a spolupráci mezi školou a dalšími partnery (rodiče, 

zaměstnavatelé, veřejnost) 

     Cílové skupiny 

 vedení školy, učitelé Hotelové školy a Obchodní akademie 

 studenti Hotelové školy a Obchodní akademie 

 rodiče, zaměstnavatelé, veřejnost 

 

Realizované výstupy projektu ve školním roce 2021/2022 (období červen 2021 – červenec 

2022) 

 

 



 

27 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ 

DVPP 8 hodin 

 Jazykový kurs – Gro. 

Klub cizího jazyka (Aj)   Bed. 

Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ  Aktualizace ŠAP, ŠVP – Hé, Sedl., Pil. 

Tandemová výuka   Chro., Hé, Sedl., Vidl., Pau. 

Komunitně osvětová setkávání (23 x)   Hé,Pil. 

Projektový den ve škole č. 3  Březen 22 – OA 1 – rodilá mluvčí Aj – Bed. 

Projektový den mimo školu č. 1. – 5. Červen 21 – H 3A – Ostružná (Sedl.) 

Září 21 – H2A – Praha (Cen., Chro ) 

Září 21 – OA 1 – Ostružná (Bed., Pil.), H1A  

( Kne, Ozs.) 

Říjen 21 – H1A – Sobotín (Pil., Chro ) 

Červen 22 – H3A – Ostružná – PPP (Pil.) 

ICT (2x) Vid., Bed. 

Doučování  Sed.,  Pau., Vid., Cen. 

Koordinátor spolupráce se zaměstnavatelem  1x Listopad 21 – Pil. 

Z důvodů časového skluzu kvůli uzavření škol v letech 2020 – 2021 (pandemie Covid 19) bylo 

požádáno o prodloužení projektu o 6 měsíců. Projekt byl uzavřen k 31.07. 2022.  K 23.09.2022 

byla MŠMT předložena Závěrečná zpráva o realizaci projektu.  

 

 

                                     Foto: Projektový den Sobotín – říjen 2021 
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h) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborného 

rozvoje nepedagogických pracovníků 

 
Ředitel školy vydává v souladu s § 24 zákona č. 563/2004, Sb. O pedagogických pracovnících 

a na základě změn některých záklonů 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 – zadavatelé, 

školní maturitní komisař … 

 
Základní podmínky dalšího vzdělávání 
 

DVPP bude organizováno na základě těchto principů: 

 Skutečné potřeby školy a rozpočet školy 

 Rovnost příležitostí a zákaz diskriminace 

 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. 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, 

seminářích a školeních.  Možné jsou i další formy průběžného vzdělávání (workshopy, stáže) 

 

2) Studium ke splnění odborné kvalifikace  

 

Požadovanou kvalifikaci si učitelé doplňují započatým studiem. 

 

 

Viz příloha – tabulka 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2021/2022 

 

 

Příjmení a jméno  

pracovníka 

 

 

Název kurzu, školení, webinář, 

on-line 

 

 

Instituce, místo 

konání 

 

Mgr. Grossová Lea 

 

Česky levou zadní – on-line  

 

Olomouc 

 

Mgr. Hégr Kamil 

 

Školení pro vedoucí pracovníky 

Workshop pro pedag. pracovníky 

 

SCHOLA SERVIS 

Prostějov  

Brno 

 

Mgr. Chromková Jana 

Školení 1. pomoci 

Workshop pro ped. pracovníky 

Jeseník  

 

 

Mgr. Knedla Lubomír 

 

Školení 1. pomoci 

 

Jeseník 

 

Mgr. Bednarská Silvie 

Škola moderní didaktiky 

Česky levou zadní – on-line 

 

Valašské Meziříčí 

 

Mgr. Šimek Ivo 

Začleňování a výuka žáků s OMJ- 

webinář 

 

Praha    

 

Mgr. Kadeřábková Jana 

Školení 1. pomoci 

Česky levou zadní – on-line 

 

Jeseník 

 

Ing. Sedlářová Miroslava 

Aktuální otázky výuky ekonomiky na 

SŠ – výchova k podnikavosti 

Školení v rámci IKAP II – on-line 

 

EDUKO 

Olomouc 

 

Ing. Vidláková Zuzana 

Školení 1. pomoci 

Finanční znalosti zábavně – on-line 

Jeseník 

 

 

Ing. Paulová Jana 

Aktuální otázky výuky ekonomiky na 

SŠ 

Školení v rámci IKAP II 

EDUKO 

Moravská vysoká 

škola - Olomouc  

 

MVDr. Pillichová Jana 

Drogy ve škole - webinář 

Rozhledna pro ŠMP 

Začleňování a výuka žáků s OMJ  

 

Jeseník 

 

Mgr. Ozsvaldová Alena 

Prevence konfliktů s rodiči – praktický  

seminář 

školení 1. pomoci 

 

Jeseník 

 

Mgr. Holeňová Markéta 

Úpravy ŠVP v rámci INSPIS – 

webinář 

Práce s očekávanými výstupy 

Studium pro koordinátory ŠVP 250 

Jak na smysluplné testy s líným 

učitelem – on-line 

Olomouc 

Praha 

INFRA s.r.o Stařeč 

 

Mgr. J. Koryťáková Jarmila 

Začleňování a výuka žáků s OMJ –

web. 

LEX Ukrajina II. – on-line 

s představiteli MŠMT 

 

Praha 

 

Mgr. Cenková Martina 

MS WORD a EXCEL – praktické 

využití 

Cloudové služby a GOOGLE aplikace 

 

on-line    
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i) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 
Přehled odborných soutěží a mimoškolní odborné akce ve školním roce 2021/2022. 

 
září 2021 
 

02.09.2021  Adaptační den  

03.09.2021  Den bezpečnosti – obsluha, stánek (Hotel M) 

09.09.2021  Projektový den  

23.09.2021  Den otevřených dveří   

 

říjen 2021 
 

14.10.2021  Beseda s podnikatelem K. Kavkou  

18.-20.10.2021 Baristický kurz  

21.-22.10.2021 Sommeliérský kurz  

20.-22.10.2021 Exkurze ČNB Praha 

 

listopad 2021  
 

02.11.2021  Překladatelská soutěž 

04.11.2021  Burza škol Jeseník  

09.11.2021  Burza škol Šumperk  

11.11.2021  Burza škol Prostějov  

18.11.2021   Raut pro spol. FENIX  

18.11.2021  Přednáška o víně  

 

prosinec 2021 
 

08.12.2021  Prezentace podnikatelského projektu  

09.12.2021   Den otevřených dveří  

10.12.2021  Catering pro spol. Biskupské lesy  

22.12.2021  Catering pro polesí Vápenná  

 

leden 2022 
 

04.01.2022  On-line soutěž v anglické jazyce  

11.01.2022  Vyhodnocení podnikatelského záměru  

 

únor 2022 
 

08.02.2022  Den mobiliti  

28.02.2022  Kurz animace CZ-PL 

 

březen 2022 
 

01.-03.03.2022 Sommeliérský kurz  

19.03.2022  Catering – svatba  

24.03.2022  Raut pro spol. FENIX  

23.-25.03.2022 Baristický kurz  
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duben 2022 
 

07.04.2022  Beseda s Policií ČR  

22.04.2022  Projektový den s Melody (rodilý mluvčí) 

25.-29.04.2022 Kurz polské kuchyně  

 

květen 2022 
 

05.05.2022  Zájezd do Vídně  

12.05.2022  Den pramenů  

16.-20.05.2022 Kurz polské kuchyně a carvingu  

30.05.- 03.06.2022 Kurz české kuchyně a kurz barmanský  

 

červen 2022 
 

06.-10.06.2022 Kurz kuchařský  

07.06.2022  Projektový den Praha  

17.06.2022  Planeta Země film + beseda  

 

 

 

PRAKTICKÉ MATURITY 
 

10.02.2022  Raut – Historie školy   

 

 

 

SOUTĚŽE 
 

1. místo Michala Kopecká - republiková barmanská soutěž OXALIS TEA TASTING   

COMPETITION 

1. místo Jana Kappelová - republiková barmanská soutěž Kocour Cup 2022 - The best 

cocktail name 

3. místo Anna Axmannová - mezinárodní barmanská soutež Žatecký Cup 2022 
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j) Zpráva o inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a 

výsledcích kontrol  

 
Ve školním roce 2021/2022 nebyla provedena Českou školní inspekcí na naší škole inspekční 

činnost. 
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k) Základní údaje o hospodaření školy k 31.12.2021 
 

V hlavní činnosti škola v r. 2021 vykázala zisk 180,9 tis. Kč a v doplňkové 72,4 tis. Kč. Celkový 

výsledek hospodaření dosáhl zisku 253,4 tis. Kč. 

Škole se daří udržovat příznivý výsledek hospodaření a naplňovat účel existence. Vítány 

jsou všechny dotační možnosti a rozpočtová opatření, které přinesou zdroje pro rozvoj 

vzdělávání a dovedností, aby se absolventi uplatnili na pracovním trhu. 

 

Realizované projekty je nezbytné úspěšně dokončit, aby mohly být inkasovány vynaložené 

prostředky. Průběh projektů probíhá úspěšně, monitorovací zprávy jsou bez výhrad. Vyhlížíme 

s očekáváním připravované dotační výzvy, které bychom chtěli využít na financování rozvoje 

školy. 

 

Rok 2021 byl významně poznamenán probíhající pandemií COVID-19. Na počátku roku 

probíhala distanční výuka, poté byla účast na standardním vyučování ovlivněna povinným 

testováním a nařízenou karanténou. 

Pandemie měla negativní dopady do rozsahu prezenční výuky, čímž se prohloubily 

vzdělanostní nerovnosti ve výsledcích žáků. Narovnání tohoto propadu vyvolalo nároky na 

lidské i ekonomické zdroje a bude trvat delší dobu, než se podaří nerovnosti odstranit.  

Ochromení společnosti z důvodu pandemie přineslo na druhou stranu úsporu v nákladech 

hospodaření školy v oblasti energií, nájmu tělocvičny, vzdělávání zaměstnanců, cestování, 

pohonných hmot, apod. 

 

Největší náklady roku 2021 představují účty (mimo předem stanovené mzdové prostředky): 

 

501 - spotřeba materiálu  1121 tis. Kč 

502 - spotřeby energií    654 tis. Kč 

511 - opravy a udržování    537 tis. Kč 

518 - ostatní služby   1290 tis. Kč 

 

Ostatní údaje: 

 

Zaměstnanci 
 

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v hlavní činnosti k 31. 12. 2021 = 26,03 

V roce 2021 došlo k výměně 3 klíčových nepedagogických zaměstnanců z důvodu 

důchodového věku. 

 

Majetek 
 

Organizace spravuje a udržuje tři školní budovy a od roku 2020 navíc budovu školní jídelny 

s kuchyní, která nebyla řádně udržována a tento dluh je potřeba opravami narovnat. 

U movitého majetku (022) byl pořízen IT server v hodnotě 210 tis. Kč. U movitého majetku 

DDHM (028) organizace pořídila majetek za 395 tis. Kč, převážně v souvislosti s projektem 

CZ-PL.  

 

Likvidita  
 

Škola nemá problémy s likviditou. Úhrady faktur probíhají v termínech splatnosti. Stejně tak 

v termínu splatnosti jsou hrazeny i pohledávky.  

K 31.12.2021 nebyly evidovány závazky nebo pohledávky po lhůtě splatnost. 
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l) Údaje o spolupráci se sociálními partnery a mezinárodními programy    
 
Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
K  dlouhodobé strategii školy patří navazování mezinárodních kontaktů za účelem získávání 

míst pro zahraniční praxe studentů, které přispívají jednak ke zlepšení svých odborných 

znalostí, jednak ke zdokonalení se v cizím jazyce, ale především umožní získat zkušenosti ve 

zcela odlišném sociálně ekonomickém prostředí, takže si rozšíří svůj obecný rozhled.  

 

Naše škola byla 25 let zapojena do programu ERASMUS+ (Leonardo da Vinci), v rámci 

kterého žáci vyjížděli na měsíční stáže do Litvy, Lotyšska, Finska, Řecka a Skotska. Díky 

pandemii COVIDU byly všechny kontakty přerušeny, takže v dalším školním roce se opět 

pokusíme do tohoto programu zapojit.  

Dalším významným počinem v rámci mezinárodních aktivit školy bylo znovuobnovení 

spolupráce s Francií, konkrétně s hotelovou školou v Bar-Le-duc, kam odjíždějí naši studenti 

na roční pomaturitní stáž. V průběhu stáže se účastní jednak teoretické výuky na škole, a také 

praxe ve francouzských hotelích např. ve městě Nancy. Během stáže se připravují na vykonání 

závěrečných zkoušek s mezinárodní platností a získají certifikát v oboru gastronomie. Kromě 

toho organizujeme krátkodobé desetidenní výměnné pobyty, kdy naši studenti již ve Francii 

tento pobyt absolvovali, takže v novém školním roce naopak očekáváme příjezd studentů 

z Francie. 

 

V lednu 2018 byla zahájena spolupráce se střední školou v polském Opole, se kterou jsme 

v  letech 2018 – 2022 realizovali v rámci příhraniční spolupráce projekt pod názvem 

„Společnou přípravou na česko – polský trh práce“. Během realizace projektu každoročně 20 

českých a 20 polských studentů absolvovalo zajímavé kurzy vedené přímo odborníky z praxe 

– kurz, carvingu, barmanský, baristický a sommeliérský kurz, dále kurz animace a relaxačních 

technik a společně také kurz české a polské kuchyně. Na závěr se uskutečnila 14 odborná praxe 

studentů v gastronomických zařízeních v Opole a v Jeseníku. Díky tomuto projektu jsme mohli 

rekonstruovat, modernizovat a následně vybavit odborné učebny obou partnerských škol. 

Projekt byl velmi úspěšný a bude ukončen 31.12.2022. 

 

Dalším projektem v rámci příhraniční spolupráce byl projekt s polským městem Glucholazy, 

v rámci kterého absolvovali žáci místních základních škol kurzy českého jazyka, přípravu 

itinerářů tak, aby na závěr uskutečnili poznávací výlet po Jesenicku a poznali jednak přírodní 

památky, ale i historii a kulturu našeho regionu Tento projekt byl úspěšně zakončen v červnu 

2022.  

 

V dubnu roku 2022 vyhlásilo MŠMT Výzvu jazykové kurzy pro děti cizince migrující 

z Ukrajiny 2022, která se týkala intenzivních kurzů českého jazyka pro děti ve věku 14 – 18 let. 

Vzhledem k tomu, že o studium na naší škole projevilo zájem 18 dětí, škola uspořádala v období 

květen – červen 3 intenzívní kurzy českého jazyka. Čtvrtý kurz pak probíhal v období červenec 

– srpen 2022. Jelikož ukrajinské děti kvůli válce na Ukrajině chtěli u nás zůstat i nadále, bylo 

důležité, aby přišly v září do školy co nejlépe připravené. Čím úspěšnější bude jejich adaptační 

proces, tím snazší bude jejich integrace do českých škol.      

 

Pevně věříme, že zkušenosti z mezinárodní spolupráce ať již ze strany studentů či pedagogů 

povedou ke zkvalitnění výuky a ze strany studentů k lepšímu uplatnění se na trhu práce.  Naše 

škola chce i v budoucnu obstát v silné konkurenci středních škol i díky těmto mezinárodním 

aktivitám. 
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Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení  
 

Ve školním roce 2021/2022 zahájily výuku 4 třídy 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. Během školního roku se uskutečnila řada školení a porad 

týkající se přípravy nových školních vzdělávacích programů pro oba obory tak, aby vstoupily 

v platnost od nového školního roku. Byla jmenována nová koordinátorka ŠVP, která 

absolvovala roční školení na tvorbu ŠVP.   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 2021/2022 jsme organizovali kurzy barmanský, baristický, sommeliérský a 

kurz české kuchyně pro polské studenty společně s 20 studenty z naší školy v rámci programu 

INTERREG , týkající se příhraniční spolupráce. Naši studenti dále absolvovali kurz animace, 

relaxačních technik, carvingu a kurz polské kuchyně. Žákům z oboru Obchodní akademie jsme 

nabídli několik on – line seminářů, např. zakládání fiktivní firmy, finanční gramotnost 

podnikání. Na základě získaných znalostí a vědomostí v rámci projektu IKAP ve spolupráci 

s Moravskou vysokou školou v Olomouci si sami vyzkoušeli, jak takovou firmu založit a jak 

fungují. Prezentaci své firmy pak představili společně s devíti školami Olomouckého kraje 

v Olomouci. 

 

Naši učitelé se v rámci celoživotního vzdělávání účastnili řady vzdělávacích aktivit, které 

probíhaly vesměs on-line. Nabídka byla velmi široká, takže bylo z čeho vybírat (viz DVPP). 

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. 

 

 

 

Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Naší dlouhodobou snahou je užší sepětí a spolupráce školy se zaměstnavateli zejména z důvodu 

zkvalitnění odborné přípravy žáků jak v oboru hotelnictví, tak i v oboru obchodní akademie. 

Při plnění úkolů výchovně vzdělávacího procesu je velmi důležitá spolupráce s těmi 

zaměstnavateli, kde naši žáci vykonávají v rámci studia odbornou praxi. Důležitá je spolupráce 

s pedagogicko - psychologickou poradnou, se sociálně právním odborem při MěÚ v Jeseníku, 

s Poradnou pro rodinu a děti, s Městskou policií,  Centrem duševního zdraví v Jeseníku, se 

zařízeními jako je OSPOD, Čtyřlístek, Darmoděj, s Úřadem práce a také s jednotlivými 

dorostovými lékaři. S těmito partnery řešíme zejména absenci žáků, jejich rodinné zázemí a 

také finanční zabezpečení studia dětí. Každoročně v rámci této spolupráce pořádáme besedy 

s odborníky na různá témata (alkohol, kouření, duševní a tělesná hygiena, prevence kriminality, 

závislosti). Pro žáky 4. ročníků organizujeme besedu s Úřadem práce v Jeseníku, týkající se 

pracovního pohovoru, informací o nabídce zaměstnání apod. 

 

 Velmi dobrá je také spolupráce s Klubem přátel hotelové školy, který je zastoupen rodiči žáků 

z jednotlivých tříd. KPŠ se pravidelně schází čtvrtletně, vždy v období třídních schůzek. Zde 
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jsou rodiče informováni o chodu školy, připravovaných akcích, o finančních prostředcích 

poskytovaných na akce školy z fondu KPŠ a plánech školy do budoucna. Dále se vedení školy 

pravidelně setkává s představiteli Školské rady, kteří schvalují Celoroční plán práce, změny ve 

školním řádu, Výroční zprávu školy, koncepci školy a vlastní hodnocení školy. 

 

Kromě těchto partnerů spolupracujeme také se sociálními partnery – např. s představiteli 

Hospodářské komory, Priessnitzových léčebných lázní, Městským informačním centrem a 

dalšími odborníky z oboru hotelnictví a cestovního ruchu.  

 

Setkáváme se i s představiteli města, u kterých máme velkou podporu, neboť naše škola velkou 

měrou přispívá nejen ke zvyšování vzdělanosti na Jesenicku, ale i výchovou odborníků ke 

zkvalitňování služeb v oblasti turistického ruchu. Osvědčila se i spolupráce s Městským 

informačním centrem v Jeseníku, s hotelem Regenhart, kde naši žáci vykonávají celoročně 

odbornou praxi. Prostřednictvím praxe žáků oboru Obchodní akademie spolupracujeme 

s firmou STOMIX, Okresní správou sociálního zabezpečení, Okresním soudem, firmou 

FENIX, Jesenickou kosmetickou a dalšími. 

 

Další spolupráce se týká našich zahraničních partnerů zejména v oblasti stáží a praxe studentů 

v oboru hotelnictví a cestovního ruchu – Finsko, Francie, Polsko. 

V rámci projektů spolupracujeme i s jinými školami (Havířov, Opava), se školami v Polsku 

v rámci příhraniční spolupráce (Glucholazy, Opole). Jsme také členy barmanské asociace CBA, 

Asociace ředitelů hotelových škol, Asociace obchodních akademií, kde si vyměňujeme své 

zkušenosti.  

 

Osvědčila se i spolupráce s vysokými školami zaměřenými na ekonomiku, podnikání, 

hotelnictví a cestovní ruch, kteří přijíždějí se svojí nabídkou oborů v rámci dalšího 

pomaturitního studia žáků (Slezská univerzita v Opavě, Podnikatelská fakulta v Karviné, 

Univerzita Palackého v Olomouci, VOŠ Havířov, GOODWIL, AHOL Ostrava a další). 

 

 

 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

 

Ve školním roce 2021/2022 byly realizovány tyto projekty: 

 

1. CZ – PL – „Společnou přípravou na česko – polský trh práce“ od 1.1.2018 do 

31.12.202, celková výše dotace -532 303,40 €  (spolupráce se Střední školou v Opole) 

  Reg.č.: CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001159  

   Účast v projektu: J. Koryťáková, I. Prokop, J. Chromková, S. Bednarská        

   

2. Šablony – výše projektu 898.899,- Kč 

    Účast v projektu: J. Pilichová, M. Sedlářová, K. Hégr 

(doučování, projektové dny, tandemová výuka, kroužek francouzského jazyka, setkání 

s podnikateli) 

 

Spolupráce na projektech našich partnerů:  

 

3. „Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji“ 

   R.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017425 od 2021 - 2023 
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Aktivita KA05 – Podpora kompetencí k podnikavosti – ve spolupráci s Moravskou 

vysokou školou Olomouc 

(realizace fiktivních firem, vytvoření podnikatelských záměrů žáky pod vedením 

odborných učitelů, e-learningové kurzy pro učitele, metodické dny oborové didaktiky, 

setkání s podnikateli, workshopy a semináře) 

 

4. CZ – PL „Poznáváním a jazykovou přípravou ke společné spolupráci“ 

Reg. č.CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002804, Celková výše projektu 21.340 Euro 

(spolupráce se ZŠ Glucholazy) 
od 1.7.2021 do 30.6.2022 

Účast v projektu: I. Šimek 

 

5. Výzva Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 č.j.MSMT – 

7106/2022-1  

  č.0126/15/UKR_JK/2022 – „Jazykovou přípravou k integraci“ 

od 1.4. – 31.8.2022 

Účast na realizaci: I. Šimek, J. Kadeřábková, J. Koryťáková 
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m) Závěr 

 
Obsah vzdělávání tvoří tři klíčové složky, které jsou od sebe neoddělitelné – všeobecné a 

odborné vzdělávání a také klíčové dovednosti, získané prostřednictvím vzdělání. Tyto pak mají 

umožnit žákům přizpůsobivěji reagovat na změny ve společenském vývoji i na prudký rozvoj 

vědeckého poznání. Vytvářejí obecnější kvalifikační předpoklady pro uplatnění v pracovním i 

občanském životě. Proto při výuce všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů by měli 

vyučující věnovat zvýšenou pozornost realizaci klíčových kompetencí a přizpůsobit jim své 

pedagogické působení na žáky i do budoucna.  
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FOTODOKUMENTACE  

 

 

Odborné kurzy   
 

01.07.2021 – 30.06.2022  spolupráce se ZŠ Glucholazy  

18.10. – 20.10.2021  kurz baristický   

15.11. – 17.11.2021  kurz baristický  

18.11. – 19.11.2021  kurz sommeliérský  

07.03. – 11.03.2022  kurz relaxačních technik  

14.03. – 18.03.2022  kurz animace  

27.04. – 29.04.2022  kurz polské kuchyně  

23.05. – 24.05.2022  kurz carvingu   

01.06. – 03.06.2022  kurz barmanský  

06.06. – 07.06.2022  kurz české kuchyně  

 

 

Praktická maturita    Historie školy  

    Svatý Valentýn  

    Vánoční oběd pro zaměstnance školy  

 

Projektový den Praha  

 

 

+ fotopříloha  

 

 

 

Články 
 

Internetové stránky – Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Olomouc 

MF Dnes, Olomoucký kraj, 12.01.2022  (článek pouze v tištěné podobě)  

 
+ příloha články 
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spolupráce se ZŠ Glucholazy 
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kurz baristický  
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kurz sommeliérský 
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kurz relaxačních technik 
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kurz animace 

 

 
 

 

 



 

45 

 

kurz polské kuchyně  
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kurz carvingu  
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kurz barmanský  
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kurz české kuchyně  
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praktická maturita  

 

 
Historie školy 

 

 
Svatý valentýn  
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Vánoční oběd pro zaměstnance školy  
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Projektový den Praha  
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Projekt IKAP II 
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