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1 Úvod a cíl
Obsah výroční zprávy je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školským zákonem,
s vyhláškou č.15/2005 Sb., včetně novely č. 195/2012 Sb., kterou se stanoví náležitosti
dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy a zákonem č. 563/2004
Sb. o pedagogických pracovnících.
Ve školním roce 2015/2016 probíhala výuka ve všech akreditovaných oborech vzdělání
s maturitní zkouškou. Od 1. 9. 2009 vyučujeme u všech oborů vzdělání i na všech úsecích
(teorie, praxe) podle RVP a vlastních zpracovaných ŠVP. Od 1. 9. 2011 probíhá vyučování
podle ŠVP v denním nástavbovém oboru Podnikání a od 1. 9. 2012 i ve studiu dálkovém.
Vlastními ŠVP se chceme odlišit od ostatních škol a upoutat na sebe pozornost budoucích
žáků a navázat bližší spolupráci se sociálními partnery, kteří by měli mít zájem o budoucí
absolventy těchto oborů. Chceme docílit toho, aby nám byli nápomocni nejen při zajišťování
praxe žáků během jejich studia, ale také aby nám pomáhali vychovávat budoucí absolventy
a následně je umísťovat do pracovního procesu.
Během školního roku jsme analyzovali stávající obory vzdělání, zkoumali jsme počty
uchazečů o obor a jejich prospěchové výsledky na ZŠ, případně na SŠ (u nástavbových
oborů), vzali jsme na vědomí výsledky analýzy úřadů práce a zjišťovali jsme úspěšnost
absolventů jednotlivých oborů na trhu práce.
Organizujeme další vzdělávání pedagogických pracovníků podle plánu dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků. Sebevzdělávání pedagogů jsme zaměřili na problém inkluze.
Snažíme se vychovávat co nejlepší odborníky, školu modernizovat a prezentovat veřejnosti
tak, aby si uchovala stále dobré jméno.
V návaznosti na politiku kvality a podnikatelský záměr školy byly vypracovány cíle kvality
podle jednotlivých úseků, které byly součástí hodnocení interních auditů.

2 Oblast a rozsah použití
Směrnice je určena pro vnitřní potřebu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště
SČMSD, Žatec, s.r.o. Je předložena odboru školství Ústeckého kraje a je veřejným
dokumentem přístupným na sekretariátě školy a webových stránkách školy.
Účelem směrnice je parametricky vyhodnotit školní rok 2015/2016 jak po stránce výchovně
vzdělávacího procesu, tak i z hlediska ekonomického.
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3 Definice pojmů a zkratky
3.1 Definice pojmů
Podnikatelský záměr – předpoklad činnosti a hospodaření školy v průběhu roku
Výchovně vzdělávací proces – získávání vědomostí, dovedností a návyků pro příslušný obor
vzdělání v souladu se ŠVP
Pedagogický proces – proces výchovy a vzdělávání žáků

3.2 Použité zkratky
IS - informační a elektronický systém SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec, s.r.o.
ON – opatření k nápravě
PK – příručka kvality
PM – představitel managementu pro jakost
PO – preventivní opatření
QFS – formulář
QP – pracovní postup
QM – mapa procesu
QS – směrnice QMS
Z – záznam - druh dokumentu, který obsahuje informace o průběhu a výsledcích procesu
JŠ – jednatel školy
ŘŠ – ředitel školy
ZŘŠ – zástupce ředitele školy
DŠ – družstevní školy
RVP – rámcový vzdělávací program
ŠVP – školní vzdělávací program
MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
SOŠ – Střední odborná škola
DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků
SOU – Střední odborné učiliště
DS – dálkové studium
ICT – informační a komunikační technologie
PPP - pedagogicko-psychologická poradna
HK – Hospodářská komora
ÚP – Úřad práce
ŽP – Životní prostředí
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4 Pravomoc a odpovědnost
Za výroční zprávu zodpovídá ředitelka školy, která deleguje její dílčí zpracování na jednotlivé
pracovníky.

5 Vlastní zpráva
5.1 Charakteristika školského zařízení
Název školy: Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o.
Adresa školy: Hošťálkovo náměstí 132, 438 01 Žatec
tel. 415710380, fax 415710186
e-mail: skola@sousos-zatec.cz
webové stránky: www.skola@sousos-zatec.cz
Právní forma: společnost s ručením omezeným, datum zápisu 1. května 1993
zřízená 1. ledna 1993
Usnesení Okresního soudu v Ústí nad Labem Firm 9864/92
Rg. C/4050 výpisem z obchodního rejstříku 1. května 1993
IČO:

47783371

Předmět činnosti:
-

zajišťování výchovy a vzdělávání žáků a dospělých odpovídající oborům vzdělání
a příslušným pracovním činnostem
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (doplněno v r. 1995)

Statutární orgán - jednatel PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc.
Jednání jménem společnosti:
Jednatel:
Základní jmění:

je oprávněn jednat a podepisovat jménem společnosti samostatně
100 000,- Kč
Společnost má hospodářskou právní subjektivitu - původně státní škola
ustavena při VHŠ (SEŠ, OA) Žatec, ve šk. roce 1959-60, soukromá od
1. září 1993.

Společnost je vedena podle obchodního zákoníku, valnou hromadou společnosti a dozorčí
radou (výpisem z obchodního rejstříku). Základem práce je koncepce družstevní střední školy,
daná podnikatelským záměrem a strategickým plánováním. Jednotlivé součásti SOU a SOŠ,
SČMSD, Žatec, s.r.o., jsou vnitřně organizačně a účelově členěny.
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Číslo účtu, název peněžního ústavu: 3133730297/0100 KB Žatec
16002-481/0100 KB Žatec
Zřizovatel společnosti:

Svaz českých a moravských spotřebních družstev
právní forma: zájmové sdružení právnických osob se sídlem
U Rajské zahrady 3/1912, 130 00 Praha 3
statutární zástupce: Ing. Pavel Březina
Zámecká 714/5, 66464 Dolní Kounice

Datum prvého zahájení činnosti školy:

1. září 1993 (původně státní škola ustavená při
VHŠ (SEŠ, OA) Žatec, ve šk. roce 1959-60)
později družstevní podnik, soukr. od 1. září
1993

Zařazení do sítě škol:

MŠMT ČR Praha pod č.j. 19.283/93-27 dne
29. června 1993

Škola zařazena do sítě na základě žádosti na MŠMT ČR ze dne 26. března 1993 a obsahuje
všechny náležitosti, které ukládá zákon. Byly vyžádány MŠMT ČR a jím schváleny dne
29. června 1993 zařazením do sítě.
IZO Střední škola: 110032829
Certifikace:
Certifikát kvality SSŠČMS
Zlatý certifikát kvality SSŠČMS
Čestné uznání Hospodářské komory České republiky za vysokou úroveň praktické přípravy
Ředitel:

Mgr. et Mgr. Stanislava Sajdlová

Zástupce ředitele: Mgr. Monika Plechatá
Jednotlivé části školy:
SŠ - celková kapacita:

520 žáků
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Druhy a typy škol, školského zařízení
(stav k 30. 6. 2016)
typ školy
SOŠ-obory vzdělání s mat. zkouškou
SOŠ-obory vzdělání s výučním listem
SOŠ-denní nástavbové studium
SOŠ-dálkové nástavbové studium

typ
školského zařízení
školní jídelna

počet
skupin
x

počet tříd
4
3
2
3

počet žáků
x

Školská rada ve školním roce 2015/2016:
Předseda školské rady:
Členové:

Ing Radim Laibl
Radka Hrádková
Ing. Pavla Bejčková
Mgr. Josef Vostrý
Filip Kastner

počet žáků
63
72
12
9

celkový počet celkový přepočtený
nep. racovníků
počet nep. prac.
x
x
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5.2 Přehled oborů vzdělání vyučovaných ve škole – zařazených ve školském
rejstříku
Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, společnost s ručením omezeným
v Žatci, měla ve školním roce 2015/2016 následující skladbu oborů a ročníků:
Denní studium pro absolventy ZŠ
1. ročník:


1 třída smíšená zahrnující obory vzdělání
o Hotelnictví – čtyřleté střední vzdělání s maturitní zkouškou
65-42-M/01
o Gastronomie – čtyřleté střední vzdělání s maturitní zkouškou 65-41-L/01
o Ekonomika a podnikání – čtyřleté střední vzdělání s maturitní zkouškou
63-41-M/01
(třída H1A)



1 třída oboru vzdělání
o Kuchař-číšník – tříleté střední vzdělání s výučním listem
(třída Č1A)

2. ročník:


1 třída smíšená zahrnující obory vzdělání
o Hotelnictví – čtyřleté střední vzdělání s maturitní zkouškou
65-42-M/01
o Gastronomie – čtyřleté střední vzdělání s maturitní zkouškou
65-41-L/01
(třída H2A)



1 třída oboru vzdělání
o Kuchař-číšník – tříleté střední vzdělání s výučním listem
65-51-H/01
(třída Č2A)

3. ročník:


1 třída smíšená zahrnující obory vzdělání
o Hotelnictví – čtyřleté střední vzdělání s maturitní zkouškou
65-42-M/01
o Gastronomie – čtyřleté střední vzdělání s maturitní zkouškou
65-41-L/01
o Ekonomika a podnikání – čtyřleté střední vzdělání s maturitní zkouškou
63-41-M/01
(třída H3A)
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1 třída oboru vzdělání
o Kuchař-číšník – tříleté střední vzdělání s výučním listem
65-51-H/01
(třída Č3A)

4. ročník:


1 třída smíšená zahrnující obory vzdělání
o Hotelnictví – čtyřleté střední vzdělání s maturitní zkouškou
65-42-M/01
o Gastronomie – čtyřleté střední vzdělání s maturitní zkouškou
65-41-L/01
o Ekonomika a podnikání – čtyřleté střední vzdělání s maturitní zkouškou
63-41-M/01
(třída H4A)

Vzdělávání dospělých
Denní nástavbové studium
1. ročník:


1 třída denního nástavbového studia oboru vzdělání
o Podnikání – dvouleté střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou
64-41-L/51
(třída P1A)

2. ročník:


1 třída denního nástavbového studia oboru vzdělání
o Podnikání – dvouleté střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou
64-41-L/51
(třída P2A)

Dálkové nástavbové studium
1. ročník:
 1 třída dálkového nástavbového studia oboru vzdělání
o Podnikání – tříleté střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou
64-41-L/51
(třída D1A)
2. ročník:
 1 třída dálkového nástavbového studia oboru vzdělání
o Podnikání – tříleté střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou
66-41-L/51
(třída D2A)
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3. ročník:
 1 třída smíšená zahrnující obory vzdělání
o Podnikání – tříleté střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou
(třída D3A)
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5.2.1 Přehled o počtu žáků podle oborů, ročníků a tříd
(stav k 01. 09. 2015)
učební - studijní obor
Podnikání 64-41-L/51
Gastronomie 65-41-L/01

Kuchař-číšník 65-51-H/01

Provoz obchodu 66-41-L/501
Oděvnictví 31-43-L/501
Podnikání 64-41-L/51
Hotelnictví 65-42-M/01

Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

škola celkem
z celkového počtu žáků školy:
- obory vzdělání s mat. zkouškou
- obory vzdělání s výučním listem
- nástavbové studium – denní
- dálkové

ročník
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

označení
třídy
P1A
P2A
H1A
H2A
H3A
H4A
Č1A
Č2A
Č3A
D1A
D2A
D3A
D1A
D2A
D3A
D1A
D2A
D3A
H1A
H2A
H3A
H4A
H1A
H2A
H3A
H4A

počet
žáků
12
4
7
5
5
6
26
22
22
0
0
0
0
0
0
7
2
4
12
10
8
9
2
0
1
6
170
71

H
5
2
6
3
3
2
11
10
12
0
0
0
0
0
0
6
1
0
3
2
1
1
0
0
0
1
69
22

D
7
2
1
2
2
4
15
12
10
0
0
0
0
0
0
1
1
4
9
8
7
8
2
0
1
5
101
49

70
16
13

33
7
7

37
9
6

z toho

forma
studia
denní
denní
denní
denní
denní
denní
denní
denní
denní
dálkové
dálkové
dálkové
dálkové
dálkové
dálková
dálková
dálková
dálková
denní
denní
denní
denní
denní
denní
denní
denní
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5.2.2 Přehled oborů vzdělání podle počtu žáků
vyučované obory
ve školním roce 2015/2016
(názvy podle Rozhodnutí
o zařazení do sítě škol)
Kuchař-číšník
Hotelnictví
Ekonomika a podnikání
Gastronomie
Podnikání NS

kód
oboru
(KKOV)
6551H01
6542M01
6341M01
6541L01
6441L51

vyučované obory ve
školním roce 2015/2016
(názvy podle Rozhodnutí
o zařazení do sítě škol)

kód
oboru
(KKOV)

Provoz obchodu
Společné stravování
Oděvnictví
Podnikání

6641L501
6541L504
3143L501
6441L51

denní studium
počet žáků ukončilo ZZ Ukončilo
k 30.06.2016 k 30.06.2016 MZ
k 30.6.2016
72
16
0
29
0
4
8
0
2
26
0
1
12
0
0

studium při zaměstnání
počet žáků
ukončilo ZZ
ukončilo MZ
k 30.06.2016
k 30.6.2016
k 30.6.2016
DS VE Ind. DS VE Ind. DS VE Ind.
0
0
0
9

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
2

0
0
0
0

0
0
0
0

Metody a formy vzdělávací práce si volí každý vyučující se zřetelem k charakteru předmětu,
konkrétní situaci v pedagogickém procesu, s ohledem na rozvoj IT i na individuální přístupy k
některým žákům. Jsou podrobně popsány a uvedeny v jednotlivých ŠVP a odpovídají
požadavkům na moderní vyučování.
Pedagogičtí pracovníci stále více využívají softwarové produkty, a to hlavně při výuce
odborných předmětů a při výuce jazyků. Metody spojené s prací na interaktivní tabuli jsou
nezbytným doplňkem vyučování. V rámci projektu EU peníze školám financované EU byly
zařazeny DUMY do výuky ve většině předmětů. Žákům 1. ročníků škola poskytla bezplatně
tablety pro výuku i do soukromého užívání. Stejně tak všem učitelům byl přidělen školní
tablet pro podporu a zatraktivnění vyučování.
Práce s internetem patří mezi velmi oblíbené činnosti žáků, a vyučující ho tudíž využívají ve
svých hodinách. Zdarma mohou používat žáci naší školy internet i ve svém volném čase.
V budovách školy je pokrytí Wi-Fi.
Ve výuce uplatňujeme zásady, na kterých je vzdělávání založeno, ze stanovených cílů nejvíce
klademe důraz na rozvoj klíčových kompetencí, rozvoj osobnosti, respektování lidských práv,
toleranci, uvědomění si národní identity i evropské a celosvětové sounáležitosti, respektování
národnostních menšin.
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Teoretická výuka odborných předmětů je střídána s praktickou výukou na odborných
pracovištích, doplňována exkurzemi, účastí na odborných soutěžích a akcích, které škola
organizuje pro veřejnost. Nedílnou součástí vyučování je i organizování tuzemských
a zahraničních zájezdů a průvodcovské služby. Teoretická výuka je mimo jiné přizpůsobena
požadavkům sociálních partnerů na uplatnění absolventů v praxi.
Ve společenskovědním vzdělávání rozvíjíme u žáků sociální a osobní kultivaci, vedeme je ke
správnému chápání hodnoty peněz, k pracovní morálce, poukazujeme na důležitost vztahů
mezi lidmi, snažíme se, aby pochopili a vědomě akceptovali principy a normy demokratické
společnosti.
Vzhledem k tomu, že část zájemců o studium na naší škole tvoří žáci se specifickými
poruchami učení, upravujeme vzdělávací programy navýšením hodin všeobecně vzdělávacích
předmětů, ve kterých máme pak více času na individuální přístup k žákům, zohledňujeme
jejich postižení ve výuce, respektujeme doporučení pedagogicko-psychologické poradny
a upravujeme výuku vzhledem k jejich potřebám. V rámci inkluzivního vzdělávání
zpracováváme individuální vzdělávací plány a vzděláváme žáky podle doporučení v nich
uvedených.

5.3 Přehledy o pracovnících školy podle úseků
Úsek ředitele školy
jméno pracovníka
Mgr. et Mgr. Stanislava
Sajdlová
Mgr. Monika Plechatá
Markéta Petráňová

datum
rok nástupu
narození
do školy
02.01.1969
1996

pracovní zařazení

vzdělání

ředitel

VŠ

27.02.1974

1998

zást. ředitele

VŠ

06.03.1977

2010

asistentka řed. školy

SŠ

Úsek ekonomický
jméno pracovníka
Ing. Pavla Bejčková

datum
rok
narození nástupu
23.07.1977 2013

Barbora Černíková

22.07.1959

1993

pracovní zařazení

vzdělání

vedoucí ekonomického
úseku, mzdová účetní
uklízečka

VŠ
základní
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Úsek gastronomický a praktického vyučování
jméno pracovníka datum
narození
Alena Valchařová 16.09.56
Jiřina Tímrová
Petra Poustecká

délka ped.
praxe
34

17.10.71
08.10.79

rok
nástupu
1996

vzdělání
vyučen
KČ

pracovní zařazení

DPS
ne

zaměstn.
organ.
SOU Žatec

úvazek

SŠ
ne

30

21
17

2010
1999

KČ
KČ

SOŠ
SOŠ

ano
ano

SOU Žatec
SOU Žatec

20
23

kuchařka, odborný garant
OV
učitelka OV
učitelka OV

ped.
praxe

rok
nástupu vyučen

Úsek teoretického vyučování
jméno, příjmení

dat.nar.

Mgr. Zina Borlová
Helena Doubravová

10.04.60
30.01.82

33
0

2003
2016

Mgr. Jaroslav Fořt

02.10.57

18

2007

Mgr.Vladimír A. Hons

08.11.57

33

1982

vzdělání
sš
dps

Gym.
Konzervatoř
Brno
Střední aut.
škola
Gym.

aprobace

vyučuje předmětům

vš
PF

ČJ,ON

UK

TV

PF

JČ, D

poč.
hodin

ANJ, ČJL
Asistent pedasgoga

23

TV,ZPV,
AOK,ICT
ČJL, DEJ, ZSV

20
23

poznámka
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VŠB

odb.př. EKO,EKU,UCE,
ECV,EKP
ICT,Kor.
odb.př. PRA,CHP,EKO
JN,JR
NEJ, RUJ

Ing. Radim Laibl

19.03.81

10

2005

OA

Ano

Zdeněk Müller
Ing. Kamila Pařízková
Mgr. Monika Plechatá

29.07.67
15.11.71
27.02.74

15
17
19

2001

Ano
Ano

1998

OA
Gym.
Gym.

Bc. Jana Pichnarčíková

20.11.74

14

2001

Gym

Ano

Petra Poustecká

8.10.79

17

1999

SOŠ

Ano

Mgr. František Sajdl

23.04.70

21

1995

Gym.

PF
Plzeň

Z,TV

TEV, CER, ZEM

22,5

Mgr. Josef Vostrý
Mgr.et Mgr. Stanislava
Sajdlová

07.05.58
02.01.69

33
18

1982
1996

Gym.
Gym.

PF
PF
UJEP,
UK

M,Ch
ČJ,AJ

MAT
ANJ

22
8

K
č

VŠB
PF

NJ státní
základní

NEJ

STO,TCH

23
5
23
10
23

IT manažer
zástupkyně
ředitelky
studuje
VŠ,metodik
prevence
rizikových
jevů

23

ředitelka
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Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2015/2016
fyzický počet
přepočtený počet

12
12

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2015/2016

interní
pracovníci

počet fyzických
osob
4

přepočtené
úvazky
4

Pracovní kolektiv školy je stabilizovaný, jde převážně o vysokoškolsky vzdělané pracovníky.
K 31. 08. 2016 je průměrný věk 47 let. 1 pracovník, který nesplňuje vzdělání, si vzdělání
doplňuje viz. 5.7 Další vzdělávání pracovníků.

5.4. Údaje o přijímacím řízení na školní rok 2016/2017
První kolo přijímacího řízení ke studiu pro školní rok 2016/2017 probíhalo ve škole dne
22. dubna 2016 v souladu s platnou školskou legislativou. Dále proběhly ještě dvě kola.
Druhé kolo probíhalo do konce května 2016, od května do srpna 2016 pak běželo třetí kolo.
Uchazeči o studium byli vybíráni na základě řádně došlých přihlášek na formulářích SEVT.
Pro školní rok 2016/2017 byl přijat níže uvedený počet žáků (stav k 31. 8. 2016):
Žáci přihlášení ke studiu na školní rok 2016/2017

název a kód oboru
Hotelnictví
6542M01
Ekonomika a podnikání
6341M01
Kuchař-číšník
6551H01
Podnikání
6441L51-NS
Gastronomie
6541L01
Podnikání
6441L51-DS

celkem
18

z toho
do učebních
do studijních
oborů (ZZ)
oborů (MZ)
0
18

3

0

3

54

54

0

11

0

11

7

0

7

6

0

6
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Žáci přijatí ke studiu na školní rok 2015/2016

název a kód oboru
Hotelnictví
6542M01
Ekonomika a podnikání
6341M01
Kuchař-číšník
6551H01
Podnikání
6441L51-NS
Gastronomie
6541L01
Podnikání
6441L51-DS
přijatí celkem

z toho
do studijních
oborů (MZ)

16

do
učebních
oborů (ZZ)
0

3

0

3

54

54

0

11

0

11

7

0

7

6

0

6

97

54

43

celkem

16

Další doplňující údaje k přijímacímu řízení (kritéria pro přijetí ke studiu apod.).
Kritéria jsou obsažena v příslušných ŠVP. Přijímacího řízení se řídí plánem.
Odvolací řízení ve školním roce 2016/2017
Počet odvolání celkem:
0
Přijato žáků na odvolání (ředitel): 0
Celé přijímací řízení bylo zpracováno v programu BAKALÁŘI. Informace o přijímacím
řízení – termín konání, přijímacího řízení, předpokládané počty přijímaných žáků byly
uvedeny na webových stránkách školy.
Nábory proběhly ve všech školách okresu Louny, částečně okresu Chomutov (Kadaň,
Klášterec nad Ohří), Rakovník (Jesenice, Kounov aj.) a Most. Vydáváme propagační
materiály.
Účastníme se:
- Prezentační výstavy na okresních přehlídkách Úřadu práce Louny (Louny,
Žatec)
- Úřadu práce Rakovník (Rakovník)
- Výstavy vzdělávání - Chomutov
Pořádáme:
- Dny otevřených dveří s výstavou a programem
- Dny otevřených dveří – informativní
Prezentujeme školu v:
- Atlasu školství – prezentace školy v přehledu středních škol Ústeckého kraje
- místním i regionálním tisku
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5.5 Výsledky výchovy a vzdělávání
5.5.1 Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2015/2016 k 30. 06. 2016
počet
žáků
SOŠ - maturitní obory
SOU - učební obory
denní nástavbové studium
dálkové nástavbové
studium

prospělo prospělo neprospělo neprospělo
s vyzn.
a
po opr.
nehodnocení zkouškách
k 31.08.2016
1
46
16
4
0
53
19
2
0
8
4
4
1
6
2
1

63
72
12
9

Pochvaly a ocenění + napomenutí a důtky (§ 10 vyhl. 13/2005 Sb. ve šk. roce
2015/2016)
pochvala TU

pochvala ŘŠ

důtka TU

důtka ŘŠ

1

6

1

9

Výsledky výchovy a vzdělávání na středních školách - školní rok 2015/2016 denní studium
počet žáků počet žáků
ročník celkem na k 30.6.
začátku šk. 2016
roku k 1.9.
2015
1.
2.
3.
4.
celkem

66
43
40
21
170

počet
žáků
s 2. st.
z chování

56
50
31
19
156

4
3
0
0
7

počet žáků
s 3. st.
z chování

zameškané neomluvené
hodiny
hodiny

0
1
0
0
1

15990
11445
9371
3111
39917

2470
851
2947
795
7063

Podmíněné vyloučení + vyloučení ze studia ve šk. roce 2015/2016
druh vyloučení
podmíněné vyloučení
vyloučení ze studia

počet žáků
2
0

důvod vyloučení
porušení šk. řádu-velká absence (převážně
neomluvená) a nevhodné chování
porušení šk. řádu-velká neomluvená
absence

Výsledky vzdělávání žáků nám naznačují zhoršující se situaci nejen v oborech s výučním
listem, ale i s maturitou. Stále více žáků přichází se špatným prospěchem a nevhodnými
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návyky jako je častá neúčast na vyučování. Vysokou míru absence si tak ze základních škol
přinášejí i na střední školu, kde tento aspekt pak vede k problémům s klasifikací, popřípadě
k prospěchovým problémům. Nejhorší situace je u žáků 1. ročníků, kteří potřebují čas na
adaptaci nebo jejich volba oboru nebyla správná.
5.5.2 Přehled o průběhu maturitních zkoušek za šk. rok 2015/2016 (k 30. 6. 2016)
Náhradní a opravný termín (podzim 2015)
třída
H4A
P2A
D3A

počet žáků
14
7
1

prospělo
3
2
0

neprospělo
11
5
1

Řádný termín (jaro 2016) + opravný termín škol. rok 2014/2015
třída

počet
žáků

H4A
P2A
D3A

26
8
5

splnili
podmínky pro
vykonání MZ
20
5
4

prospělo s
vyznamenáním

prospělo

neprospělo

1
0
0

10
2
3

9
3
1

Maturitní zkoušky probíhaly podle platné legislativy vymezující konání maturitní zkoušky.
Administrativně i technicky je škola dobře zvládla. V průběhu se nevyskytly žádné
problémy. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří povinných zkoušek, přičemž
jednu z nich tvoří zpracování maturitní práce u ŠVP Hotelnictví a turismus a Management
obchodu a služeb. Její obhajoba probíhala formou prezentace na interaktivní tabuli. U žáků
oboru Gastronomie se konala formou kombinace maturitní práce a její obhajoby před
maturitní komisí a praktické zkoušky. Žáci oborů nástavbových skládají praktickou zkoušku
písemnou formou.
S výsledky maturitních zkoušek nejsme spokojeni. Byly dány hlavně rozhodnutím mnoha
žáků skládat zkoušku z matematiky. Ta se pro ně později ukázala jako velmi obtížná. Škola
přijala řadu opatření, jejichž cílem je zvýšit procento úspěšnosti – posílení hodinové dotace
předmětů, z kterých žáci maturují, dále vytvoření seminářů z jazyků, matematiky
i z českého jazyka. Procvičování maturitních testů, které jsou k dispozici, využití maturitních
pracovních listů, důraz na nácvik poslechu s porozuměním a čtení s porozuměním. Pro
neúspěšné maturanty z matematiky jsme opět v minulém roce uspořádali 10 ti hodinový kurz
matematiky Příprava k maturitě.
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5.5.3 Přehled o průběhu závěrečných zkoušek za školní rok 2015/2016 (k 30.6.2016)
Náhradní a opravný termín (školní rok 2014/15)
Září 2015
Prosinec 2015

třída
Č3A
Č3A

počet žáků prospělo s vyzn.
4
0
0
0

prospělo
4
0

neprospělo
0
0

neprospělo

nekonalo

0

0

Řádný termín
třída

Č3A

Počet
žáků

22

splnili
podmínky
pro
vykonání
ZZ
16

prospělo prospělo
s vyznamenáním

4

12

Hodnocení závěrečných zkoušek
V letošním školním roce byly závěrečné zkoušky realizovány podle jednotného zadání, které
bylo povinné pro všechny obory zakončené výučním listem. Cílem jednotného zadání je
dosáhnout sjednocení požadavků na obsah a průběh závěrečné zkoušky v daném oboru,
přispět tak ke zvýšení srovnatelnosti výsledků vzdělávání a ke zkvalitnění přípravy žáků.
Závěrečné zkoušky měly v tomto školním roce 100% úspěšnost. Zájem o vybranou profesi se
projevil v lepších odborných znalostech a praktických zkušenostech.
Hospodářská komora České republiky ocenila nejlepší absolventy Dobrým listem:
- Barbora Fiřtová
- Nela Fiedlerová
- Roman Kadeřábek
- Kateřina Kořínková
- Jiří Peking
- Kristýna Romová
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5.6 Hodnocení výsledků výchovného působení
5.6.1 Přehled činností výchovného poradenství ve šk. roce 2015/2016
1. Oblast výchovy k volbě povolání
-

-

-

-

v říjnu se žáci obou maturitních tříd zúčastnili semináře k Národním
srovnávacím zkouškám (SCIO)
žákům maturitních ročníků byly průběžně podávány informace o možnostech
dalšího studia na VOŠ a VŠ, žáci se zúčastnili několika informačních
schůzek se zástupci některých VŠ (VŠO Praha, Západočeská univerzita
Plzeň
na nástěnce určené pro volbu povolání byli žáci informováni o Dnech
otevřených dveří na fakultách vysokých škol a s požadavky těchto škol na
uchazeče o studium, žákům byly průběžně rozdávány informační materiály,
především katalog Průvodce pomaturitním vzděláváním a Jak na VŠ (SCIO)
v říjnu proběhla v Žatci Burza práce, pořádaná ÚP ČR, které se vystupující
žáci zúčastnili
v listopadu se oba maturitní ročníky zúčastnily Veletrhu VŠ v Žatci
v průběhu celého školního roku získávali žáci informace o možnostech
studijních pobytů i pracovních příležitostí v zahraničí a jazykových kurzech,
v lednu navštívili někteří žáci 9. ročník Evropského veletrhu pomaturitního
a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2016 v Praze, měli možnost navštívit
mezinárodní veletrh jazyků, vzdělávání a kultury LINGUA SHOW 2016
v Praze
žákům byla poskytnuta pomoc při vyplňování přihlášek na VOŠ a VŠ
v dubnu se žáci 3. ročníku SOU a obou maturitních ročníků zúčastnili besedy
se zástupkyní Úřadu práce v Lounech
ve dvou vystupujících ročnících byla žákům nabídnuta možnost zapojit se do
projektu MobiPro (3 roky odborného studia v SRN) – ÚP Louny

2. Oblast rozvoje osobnosti žáka a péče o žáky se specifickými poruchami učení
a nadané žáky
-

-

v září byla provedena evidence nových žáků se specifickými poruchami
učení na základě přihlášek ze ZŠ
ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou nebo Speciálním
pedagogickým centrem, s TU, příslušnými vyučujícími a rodiči byly
vypracovány Individuální vzdělávací plány pro jednotlivé žáky
žáci byli informováni o možnosti PUP k MZ
během školního roku jsme doporučili k vyšetření do PPP 2 žáky
v tomto školním roce jsme evidovali 5 žáků integrovaných, 12 žáků
zohledněných
na integrované žáky jsme obdrželi dotaci 110.227,- Kč na nákup
kompenzačních pomůcek
od března 2016 na škole působí asistent pedagoga, na jeho působení ve škole
čerpáme dotaci z Rozvojového programu MŠMT
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v oblasti charitativní činnosti pravidelně spolupracujeme s občanským
sdružením Život dětem a zúčastňujeme se „Srdíčkových dnů“ a fondem
SIDUS (projekty pro vážně nemocné děti)
v červnu jsme ve spolupráci s dárcovskými centry v Kadani a Žatci
uspořádali přednášku na téma dárcovství krve, krevní plazmy a kostní dřeně

3. Spolupráce s metodikem prevence negativních jevů
-

-

žáci 1. ročníků se v úvodu školního roku zúčastnili adaptačního pobytu, kde
proběhly i přednášky o nebezpečí návykových látek a prevenci rizikového
chování
žáci 1. a 2. ročníků se v lednu zúčastnili přednášek na téma HIV/AIDS,
drogy, sexualita, hodnota člověka, partnerské a rodinné vztahy
spolupracovali jsme s Policií ČR, PPP, SPC, s rodiči, s vedením školy,
třídními učiteli a učiteli OV při řešení vzniklých problémů, prevenci
šikanování a záškoláctví

4. Oblast spolupráce s rodiči
-

-

ve spolupráci s vedením školy a pedagogickými pracovníky jsme poskytovali
rodičům informace o prospěchu a docházce jejich dětí. V případě potřeby
jsme zprostředkovali odbornou pomoc (psycholog, PPP)
komunikace s rodiči i veřejností fungovala velice dobře i prostřednictvím
webových stránek školy

5. Oblast mimoškolní činnosti, propojování teorie s praxí
-

žáci se účastnili v letošním roce převážně sportovních a odborných akcí
a soutěží, ve kterých dosáhli dobrých výsledků
v rámci environmentální výchovy proběhly různé akce a soutěže, které byly
zaměřeny na ochranu životního prostředí
pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ jsme v budově školy uspořádali v říjnu projektový
den k příležitosti Světového dne zdravé výživy a Světového dne čokolády

6. Oblast osobního růstu a zvyšování kvalifikace
-

-

výchovný poradce se zúčastňuje akcí pořádaných MŠMT ČR pro výchovné
poradce, sleduje průběžně informace MŠMT ČR na Internetu a v odborném
tisku, spolupracuje s výchovnými poradci z jiných SŠ
v rámci DVPP se jednotliví vyučující účastní seminářů, školení a přednášek
v souladu s jejich aprobací

Vypracovala: Mgr. Monika Plechatá
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5.6.2 Roční zpráva metodika prevence rizikových jevů za školní rok 2015/2016
Práce metodika prevence rizikových jevů a všech pedagogických pracovníků vychází ze
Školního preventivního programu, který definuje dlouhodobé a krátkodobé cíle. Při tvorbě
Školního preventivního programu je kladen důraz na strukturu školy a populaci jak v rámci
školy, tak v jejím okolí. Prevence rizikových jevů je ve školním roce 2015/2016 zaměřena
především na rizikové skupiny žáků s důrazem na podporu sociálních dovedností
a sociálního fungování nejen v rámci školních tříd, dále pak na rizikové jevy jako je
netolismus, agresivita a násilí, extremistická hnutí a nové náboženské směry. V rámci
prevence se zaměřujeme na individualitu a sociální prostředí žáka.
Práce metodika prevence rizikových jevů a všech pedagogických pracovníků vychází ze
Školního preventivního programu, který definuje dlouhodobé a krátkodobé cíle. Při tvorbě
Školního preventivního programu je kladen důraz na strukturu školy a populaci jak v rámci
školy, tak v jejím okolí.
Cílem práce metodika prevence rizikových jevů je především předcházení rizikovým jevům,
které mohou být vyvolány nepříznivou sociální situací žáka a jeho rodiny. Mezi nepříznivé
situace patří neuspokojivé socioekonomické a kulturní podmínky. Úkolem metodika
prevence rizikových jevů je průběžné sledování konkrétních podmínek a situace ve škole
z hlediska výskytu nežádoucích jevů a jejich včasné zachycení.
Prevence na naší škole se sestává z prevence primární, která má za úkol předcházet
negativním jevům jako jsou toxikomanie, xenofobie, rasismus, šikana, kyberšikana
a kriminalita, netolismus, extremismus, agresivita a násilí. V rámci primární prevence jsou
využívány veškeré dostupné zdroje včetně přednášek, školení, preventivních programů
a sportovních aktivit. Pedagogové pracují se strukturou a dynamikou třídy, je kladen důraz
na inkluzi žáků s určitým sociálním nebo zdravotním znevýhodněním do kolektivu třídy.
Primární prevence spočívá také v zařazování etické a právní výchovy a výchovy ke
zdravému životnímu stylu do výuky. Cílem výchovy je motivace žáků pro smysluplné
využití volného času dětí a mládeže a spolupráce s rodiči.
Sekundární a terciární prevence jsou zaměřeny na žáky, u kterých došlo k problému.
Sekundární a terciární prevence spočívá ve spolupráci vedení školy, metodika prevence
rizikových jevů, výchovného poradce a třídních učitelů.
Ve fázi sekundární a terciární prevence je žádoucí spolupráce s institucemi jako je OSPOD,
PPP, SPC, SVP nebo specializovanými odborníky.
Kvalitativní hodnocení prevence vychází z ústního hodnocení a zpětné vazby učitelského
sboru.
Preventivní program a primární prevence budou realizovány i během následujícího školního
roku 2015/ 2016.
Vypracovala: Bc. Jana Pichnarčíková
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5.6.3 Zpráva o plnění EVVO ve školním roce 2015/2016
Během daného období aktivně probíhal sběr monočlánků a elektrozařízení. I nadále se škola
účastní projektu Recyklohraní, jehož podstatou je rozšířit ekologickou výchovu mezi žáky.
Tento projekt není organizován jako soutěž, nýbrž jako dlouhodobý recyklační program, ve
kterém vyhrává každá škola.
Snahou naší školy je neustálé rozvíjení klíčových kompetencí v kontextu vzájemných
vztahů mezi člověkem a životním prostředím, s důrazem na vyvážené působení nejen
společenských, ale i přírodních faktorů. Jde tedy o motivaci a poskytnutí příležitostí
k dosažení znalostí, dovedností, postojů a návyků k ochraně a zlepšování životního
prostředí, k utváření hierarchie životních hodnot slučitelných s udržitelným rozvojem,
k smysluplnému jednání a tvořivosti ve prospěch životního prostředí.
V naší škole máme kontejner na směsný komunální odpad, jehož vyvážení je zajištěno 1x
týdně. V každé budově (budova A, budova B) a též v každém jejich patře se nachází
speciální nádoba, kam studenti mají možnost odkládat použité PET lahve (tohoto si již
zvykli běžně využívat). Nádoby se po naplnění vyprazdňují do centrálního žlutého
kontejneru, určeného přímo pro tento typ odpadu. Novinkou v letošním roce je využívání
kontejneru na BIO odpad, který je využíván především při práci ve školní kuchyni. Dále
také ve škole jsou velké papírové krabice, umístěné zatím jen ve sborovně, které slouží jako
odpadová nádoba na použitý papír. Po naplnění těchto velkých papírových krabic se zajistí
jejich vyprázdnění do klasických modrých kontejnerů umístěných na náměstí před školou.
K problematice nebezpečného odpadu mohu pouze podotknout, že všichni žáci jsou
seznámeni s postupem při likvidaci. Pokud žák přinese zařízení, které náleží do
nebezpečného odpadu, pověřené osoba z řad pedagogů tuto věc odebere a odveze ji do
sběrného dvora obce.
Vyučující ICT prokládají svoji výuku „ekologickými počítačovými hodinami“ v určitých
časových periodách, kdy se žáci seznamují s problematikou ochrany ŽP a s jejím řešením.
Vypracoval: Ing. Radim Laibl
koordinátor pro environmentální výchovu
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5.7 Další vzdělávání pracovníků
Vyhodnocení plnění plánu z roku 2015/16:
Dále probíhá studium ke splnění kvalifikačních předpokladů u J. Pichnarčíkové, která
opakuje ročník. Ta navíc v tomto roce dokončila studium speciální pedagogiky.
J. Tímrová pokračuje ve studiu v bakalářském programu, které nedokončila z důvodu
dlouhodobé pracovní neschopnosti. P. Poustecká absolvovala státní zkoušky v bakalářském
programu, ale až v lednu 2017 obhájí bakalářskou práci. Učitelé českého jazyka se
zúčastnili školení k hodnocení společné části MZ, stejně tak i učitelka anglického jazyka.
K. Pařízková absolvovala školení k programu Erasmus+.
Učitelé cizích jazyků vyjeli v rámci programu Erasmus+ na desetidenní studijní pobyt
jazyků do zahraničí.
Ostatní zaměstnanci se účastnili školení a seminářů v rámci DVPP, jejich výčet a náplň
uvádějí v Plánu personálního rozvoje.
Cíle:




zvyšování kvalifikace a odbornosti každého pracovníka;
zaměstnanci zahrnutí v procesu celoživotního vzdělávání, sebevzdělávání;
reflektování změn ve společnosti – EET, kulinářské umění

Formy tohoto procesu jsou různé, vycházejí z finanční situace školy, požadavků jednotlivců
(na vhodnost metody a formy) a vedení školy. Vedle institucionální formy (kurzy, semináře)
a samostudia mezi ně zahrnujeme i náslechové hodiny, rotace práce formou suplování,
příprava a účast na soutěžích, organizování a zapojení do projektů a programů EU, účast na
přednáškách, seminářích a workshopech, jazykové vzdělávání, atd.
V rámci DVPP škola vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogů v oblasti rozvoje
informační gramotnosti, schopnosti komunikace v CJ, osvojení metod hodnocení,
v uplatňování aktivizujících metod výuky, možnost rozšíření specializací, možnost
sledování moderních gastronomických trendů.
Učitelky praktického vyučování se zúčastní vzdělávacích kurzů Kulinářského umění.
Maturitní komisař a hodnotitel cizího jazyka se účastní školení CERMAT k maturitním
zkouškám.
Škola bude podporovat a umožní zvyšování odborné úrovně koordinátora EVVO.
Nově nastupující učitelky zároveň nastoupily do ročního studia Doplňkového studia
pedagogiky.
Kvalifikace a školení vyplývající z popisu pracovní funkce:
školení BOZP, pro pracovníky v kuchyni hygienická školení, školení HACCP, vyhláška
50/ 78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, školení interaktivní tabule, projektové
řízení, jazykové vzdělávání, pracovně právní vztahy, atd.
Zásady poskytování dnů volna na samostudium:
 Samostudium přísluší pouze pedagogickým pracovníkům v pracovním poměru.
 Nárok na samostudium přísluší pedagogickému pracovníkovi, nebrání-li tomu vážné
provozní důvody.
 Nárok na dny volna k samostudiu zanikají k 31.8.2017, pokud dny volna nebyly
vyčerpány.
 Zaměstnavatel je povinen poskytovat dny volna na samostudium pouze v celých
dnech.
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Plán rozvoje pracovníků na rok 2016/17
Název
školení/semináře

Termín

Druh
kvalif.

Plán

Účastník

Odpovědnost
za zajištění

Skutečnost

Vysoká škola
VŠ - Pedf. UK

Mgr.

až do
2017

probíhá

J. Pichnarčíková

J. Pichnarčíková

VŠ - Pedf. UK

Bc.

Leden
2017

probíhá

P. Poustecká

P. Poustecká

VŠ – Pedf. UK

Bc.

2017

probíhá

J. Tímrová

J. Tímrová

DPS

Ped.

2017

probíhá

Ing. Z.
Hořínková
Kawanová

Ing. Z.
Hořínková
Kawanová

DPS

Ped.

2017

probíhá

D. Charvátová

D. Charvátová

Požadavek na
studium:

Školení/kurzy
speciální pro
výchovného poradce

ZŘŠ

pro metodika

Bc. J.
Pichnarčíková

metodik
prevence

pro účetní

Ing. P. Bejčková

ved. eko. úseku

pro personální +
administr. činnost

M. Petráňová

sekretářka
ředitelky

ke společné části MZ

Mgr. V. A. Hons, ŘŠ, ZŘŠ

prevence

Mgr. Z. Borlová
k hodnocení písemné
práce z anglického
jazyka

S. Sajdlová

ŘŠ

vyplývající z popisu
práce

ŘŠ

k JZZZ

ZŘŠ

k environmentální
vých.

Ing. R. Laibl

koordinátor
EVVO

odborné – moderní
gastronomické trendy

Učitelé OV

Učitelé OV

kuchařka

kuchařka

D. Charvátová

D. Charvátová

P. Poustecká

P. Poustecká

Kulinářské umění

Podzim
2016
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Kvalifikace a školení vyplývající z popisu pracovní funkce:
školení BOZP, pro pracovníky v kuchyni hygienická školení, školení HACCP, vyhláška
50/ 78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, školení interaktivní tabule, projektové
řízení, výuka na tabletech, jazykové vzdělávání, pracovně právní vztahy
Ped. i neped. pracovníci se účastnili následujících kurzů a školení:
- jazykový pobyt pro učitele, Londýn – Mgr. Zina Borlová, Ing. Kamila Pařízková,
Mgr. et Mgr. Stanislava Sajdlová, Ing. Radim Laibl, Mgr. František Sajdl
- jazykový pobyt pro učitele, Berlín – Bc. Jana Pichnarčíková
- školení Erasmus+ - Ing. Kamila Pařízková – Praha
- školení Správní řízení – Mgr. et Mgr. Stanislava Sajdlová, Markéta Petráňová
- školení didaktický test Matematika – Mgr. Josef Vostrý – Ústí nad Labem
- školení společnosti SCIO – seminář po výchovné poradce – Mgr. Monika Plechatá, Bc.
Jana Pichnarčíková – UJEP - Ústí nad Labem
- Profesní kvalifikace – Mgr. et Mgr. Stanislava Sajdlová – Ústí nad Labem
. prezentace Passt schon – Mgr. Monika Plechatá, Bc. Jana Pichnarčíková - NIDV- Ústí nad
Labem
- seminář Kulinářského umění – Mgr. Monika Plechatá, Petra Poustecká – Kralupy nad
Vltavou
- konference Stop and Stay – Mgr. et Mgr. Stanislava Sajdlová
- školení AHR – Ing. Kamila Pařízková - Praha
- školení Problémoví žáci – Bc. Jana Pichnarčíková, Mgr. Monika Plechatá
Osvědčení a Certifikáty
Mgr. Zina Borlová
Certificate of Attendance B1
Ing. Kamila Pařízková
Osvědčení – NUV – Podpora a rozvoj mobility na středních školách – možnosti využití
ECVET
Osvědčení – EDUCO – Aktuální obsahové a metodické otázky výuky práva na SŠ
Certificate od Attendance A2
Mgr. Monka Plechatá
Osvědčení – SCIO – pro výchovné poradce, třídní učitele a vedení škol
Osvědčení – kurz Kulinářského umění
Osvědčení – MŠMT – Řešení výchovných problémů ve třídě
Bc. Jana Pichnarčíková
Osvědčení – SCIO – pro výchovné poradce, třídní učitele a vedení škol
Osvědčení – MŠMT – Řešení výchovných problémů ve třídě
Osvědčení - MŠMT - Speciální pedagogika
Zertfikat – Profesionalle Sprachkurse C1
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Petra Poustecká
Osvědčení – kurz Kulinářského umění
Mgr. et Mgr. Stanislava Sajdlová
Certificate od Attendance C1
Osvědčení - NIDV – Konzultační seminář pro management škol
Mgr. František Sajdl
Certificate od Attendance A2
Ing. Radim Laibl
Certificate od Attendance B1

5.8 Údaje o výchovně vzdělávacích aktivitách a prezentaci školy
na veřejnosti
5.8.1 Soutěže a přehlídky
Počty zúčastněných žáků ve školním roce 2015/2016
počty účastníků:
název soutěže, přehlídky
okresní oblastní celostátní mezinárodní
kolo
kolo
kolo
kolo
Florbalový turnaj chlapců a dívek
18
škol SČMSD - Žďár nad Sázavou
Barmanská soutěž Žatecký CUP
4
2016
Veletrh Fiktivních firem - Aroma
8
svět, a.s.
Velikonoční turnaj v sálové
12
kopané
Jazyková soutěž Znojmo
4
16. ročník Birell Cup Brno 2016
1
Slavnosti cibule – nejlepší
2
cibulačka
Přehled úspěchů:
Florbalový turnaj dívky
Jazyková soutěž Znojmo - Nela Suchopárová, Nikola Hrádková
Aroma svět, a.s. – Fiktivní firmy – Nejlepší katalog
Velikonoční turnaj v sálové kopané
Dobrý list Hospodářské komory ČR

3. místo
2. místo
3. místo
3. místo
6 žáků
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5.8.2 Pedagogická aktivita učitelů
Mgr. et Mgr. Stanislava Sajdlová - člen dozorčí rady Destinační agentury Dolní Poohří, člen
Občanského sdružení Škola v pohybu, předsedkyně Komise pro výchovu a vzdělávání
Města Žatec
Mgr. František Sajdl - trenérská licence „A“, kanoistika - oddíl LOKO Žatec, krajský výběr
SCM Roudnice nad Labem, člen Komise pro kulturu a cestovní ruch Města Žatec
Ing. Radim Laibl - trenérská činnost - fotbal - trenérská licence „A“ UEFA, člen Komise
tělovýchovy a sportu města Žatec, člen Občanského sdružení Škola v pohybu
Mgr. Vladimír A. Hons - školská komise Města Louny, zastupitel Města Louny, člen správní
rady Destinační agentury Dolní Poohří, člen Občanského sdružení Škola v pohybu
Mgr. Jaroslav Fořt - trenér karate - oddíl club Aikido Žatec
5.8.3 Tuzemské a zahraniční praxe
Kromě provozoven v regionu nabízíme výběrové praxe, především v Praze, v Nesuchyni,
v Orlických horách. I v tomto roce pokračovala výměnná praxe ze Šamorína. Škola vyslala
žáky na praxe do letovisek v Itálii. Poskytujeme žákům možnost odborného výcviku
v provozovně v německém Cottbusu a Baden - Badenu.
Zahraniční praxe:
v Itálii: Kalábrie - 3-měsíční praxe žáků, letoviska Aquilia, Badolato
v Německu: Cottbus - Restaurace Václav, Baden - Baden - Hotel Am Friedrichsbad
na Slovensku: Šamorín
Seznam smluvních pracovišť v Žatci:
Restaurace Václavka
Jídelna Růžek
Forbes bar
Bar Bar
Jídelna Chmelařství
Pizzeria Panamera
Chrám chmele a piva
Steak house
Stejšn
Městský úřad Žatec
Grape Žatec
Restaurace Na Pražské
Restaurace Synot
Hospůdka U nás
Restaurace Moskva
Koito
Chmelařtví
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Seznam smluvních pracovišť v Lounech:
Restaurace Caramel
Restaurace Merlot
Restaurace Na Hradbách
Hotel Zlatý lev
Restaurace U Somolů
Restaurace U Jíchů
Cukrářská výrobna Stárek
Seznam smluvních pracovišť v Chomutově:
Restaurace Monika
Restaurace U Fešáka
Hotel U dvou medvídků
Cukrářská výrobna Jirkov
Seznam smluvních pracovišť v Postoloprtech:
Restaurace Flamengo
Restaurace Vespa
MÚ
KB Blok
Ostatní:
Nesuchyně – Školící středisko - LIONS
Most – Restaurace Rádio
Chbany - Pohostinství
Rakovník – Restaurace U Zlatého hroznu
Praha – Hotel Pivovar
Kadaň - MOVA
Cottbus (Německo) – restaurace Václav
5.8.4 Odborné akce (rauty, apod.)
19. 10. 2015 - Den zdravé výživy - projektový den pro ZŠ
03. 11. 2015 - Burza škol Chomutov - Vzdělávání 2016
05. 11. 2015 - Konference Karlovy Vary - zajištění míchaných nápojů
26. 11. 2015 - Plzeň - Prezentace míchaných nápojů s pivem
05. 12. 2015 - Jimlín - raut
10. 12. 2015 - Žatecký pivovar - raut
19. - 20. 01. 2016 - Žatecký CUP - barmanská soutěž
09. 02. 2016 - Žatecké divadlo - Sportovec roku 2016
14. 04. 2016 - Žatec - Sladovna
27. - 28. 04. 2016 - Konference Louny
04. 05. 2016 - p. Vrbata - smuteční pohoštění
05. - 06. 05. 2016 - Staňkovice - raut
06. 05. 2016 - Strabag - občerstvení
07. 05. 2016 - Žatec - Chmelfest
11. 05. 2016 - Brno - BIRELL CUP - soutěž
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14. - 15. 05. 2016 - Jimlín - raut
25. - 27. 05. 2016 - ZŠ Žatce - Přednáška zdravé výživy
02. 06. 2016 - MŠ U Jezu Žatec - carving, míchání nápojů
11. 06. 2016 - Louny - Den záchranářů Ústeckého kraje
10. 06. 2016 - Louny - Noc kostelů
17. 06. 2016 - Žatec - grilování (reklamní agentura)
18. 06. 2016 - Hřivice - zajištění občerstvení
25. - 26. 06. 2016 - Škola - zajištění stravování pro sportovce národní házené - MČR
5.8.5 Exkurze, výlety a poznávací zájezdy
Londýn - Učíme se číst a jazyky - jazykově vzdělávací pobyt
Žatec - Pivovar Žatec - výroba piva, jeho skladování a expedice
Žatec - Chrám chmele a piva
Praha - jednodenní trasa historickým centrem, vlastní příprava a průvodcování žáky
Žatec - kostel Nanebevzetí Panny Marie, literárně historická exkurze s průvodcem
Louny - literárně historická exkurze - oblastní muzeum
Žatec - Galerie Sladovna - Život a umění starověkých civilizací
Plzeň - odborná exkurze do Plzeňského pivovaru
Chomutov - historická exkurze Minulost a současnost
5.8.6 Besedy, kulturní vystoupení a semináře











Ovocnářská výstava - Křížová vila Žatec - Petra Poustecká
Den poezie - Mgr. Vladimír A. Hons – aula školy
Přednáška „Zdravá výživa“ - P. Poustecká
Divadelní představení - Audience - Žatec
Divadelní představení Romeo a Julie - Žatec
Divadelní představení - Rozmarné léto - Žatec
Doprovodný program v MŠ U Jezu - carving a míchání nealkoholických nápojů Petra Poustecká a žáci 2. ročníku
Přednáška - prevence - p. Pabián - H1A, Č1A
Prezentace VOŠ - P2A, H4A – aula školy
Beseda - pracovnice Úřadu práce - činnost ÚP – aula školy
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5.8.7 Další aktivity školy
Maturitní plesy H4A, P2A
Školní noviny „SOUDEK“
Adaptační pobyt 1. ročníků
Barmanská soutěž Žatecký Cup 2016
Lyžařský výcvikový kurz pro třídy prvních ročníků v Deštném v Orlických horách
Barmanský kurz - Lektor CBA o.s.
Kurz Ginu
Raut 2. ročníků pro rodiče a známé
Spoluúčast na těchto charitativních projektech:







Fond Sidus - naše škola se zúčastnila dobročinného projektu, jehož cílem je opět
získání finančních prostředků na pomoc při léčbě vážně nemocných dětí v České
republice
Občanské sdružení Život dětem (Srdíčkový den) - pomoc nemocným dětem v rámci
celé České republiky
Nakladatelství UMÚN s.r.o. - sdružení malířů s tělesným postižením malujících ústy
a nohama - zakupujeme jejich tvorbu (přání, pohledy,…)
Sdružení rodičů a přátel dětí s postižením HELP KLUB Havířov – projekt pro děti
s postižením
Nezisková organizace - Příležitost k podání ruky o.s. - podpora a rozvoj chráněných
pracovních míst pro handicapované a těžce nemocné lidi
žáci se zapojili do sběru plastových víček – výtěžek z prodeje bude použit na
charitativní účely

5.9 Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
5.9.1 Datum: 26. - 27. května 2014 č.j.ČŠIU-673/14-U
Datum: 26. - 27. května 2014 č.j.ČŠIU-673/14-U
Předmět kontroly:
Kontrola dodržování § 80a § 80a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném
v kontrolovaném období (dále „školský zákon“), a souvisejících a prováděcích právních
předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání ve střední škole, vykonávaná podle
§ 174 odst. 2 písm. d) školského zákona, zaměřená na podmínky a průběh maturitní
zkoušky v jarním zkušebním období roku 2014.
Kontrolované období: školní rok 2013/2014 do data kontroly.
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Kontrolní zjištění:
1. Kontrola plnění povinností ředitele školy při zajištění maturitní zkoušky podle § 80
odst. 5 písm. a), b) a c) školského zákona a § 35 odst. 4. písm. a), § 44 odst. 2 vyhlášky
č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách
maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále „vyhláška č. 177/2009 Sb.“).
Ředitelka školy splnila své zákonné povinnosti při zajištění maturitní zkoušky – zajištění
podmínek pro řádný průběh maturitní zkoušky ve škole, jmenování zadavatelů a hodnotitelů
písemné práce z českého jazyka a literatury, jmenování členů zkušebních komisí, vyjma
jejich předsedů.
Nebylo zjištěno porušení uvedených právních předpisů.
2. Kontrola složení a činnosti zkušební maturitní komise pro dílčí zkoušky společné
části maturitní zkoušky konané ústní formou pro zkoušky profilové části maturitní
zkoušky v jarním zkušebním období roku 2014 podle § 80a odst. 1 a 2 školského zákona
a § 35 odst. 1, 2 a 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb.
Složení a činnost zkušebních maturitních komisí pro třídu H4A pro maturitní zkoušky
v jarním zkušebním období roku 2014 byly v souladu s právními předpisy.
Nebylo zjištěno porušení uvedených právních předpisů.
5.9.2 Datum 22. 1. – 27. 1. 2015 č.j.: ČŠIU-34/15-U
Datum 22. 1. 27. 1. 2015 č.j.: ČŠIU-34/15-U
Předmět inspekční činnosti:
Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou podle
ustanovení § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném
v hodnoceném období (dále „školský zákon“).
Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních
vzdělávacích programů.
Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů pro střední vzdělávání
a jejich souladů s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy podle ustanovení
§ 174 odst. 2 písm. c) školského zákona.
Hodnocené období: školní roky 2013/2014 a 2014/2015 do data inspekční činnosti.
Inspekční činnost podle § 174 odst. 5 školského zákona.
Kontrolní zjištění:
a) Silné stránky:
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příznivé klima školy jak ve vztahu k žákům, tak i zaměstnancům;
velmi dobře fungující poradenské služby;
účelně navázané partnerské vztahy podporující pestrou nabídku odborné praxe žáků
(navázání kontaktů s prestižními zařízeními v oblasti gastronomie a hotelnictví
v tuzemsku i v zahraničí);
- systémově a přehledně zpracovaná dokumentace školy s velkou vypovídací
hodnotou.
b) Nedostatky, které byly odstraněny na místě:
- smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování neobsahovaly
způsob dopravy žáků do místa výkonu praktického vyučování a ujednání o náhradě
nákladů, které jiné fyzické nebo právnické osobě prokazatelně vznikají výhradně za
účelem uskutečňování praktického vyučování na jejím pracovišti;
- kniha úrazů vedená v hodnoceném období neobsahovala všechny vyhláškou
požadované údaje (9 zápisů);
- v organizaci vzdělávání při stanovení přestávek nebyla v dopoledním vyučování
zařazena přestávka v délce 15 – 20 minut.
c) Slabé stránky:
- nízká úspěšnost žáků maturitních oborů při ukončování vzdělávání maturitní
zkouškou.
d) Návrhy na zlepšení stavu školy:
- v průběhu vzdělávání se více zaměřit na průběžné upevňování učiva, častější využití
aktivizujících metod a forem práce;
- více využívat diferenciaci ve výuce;
- vést žáky k sebereflexi;
- vytvořit systém, který by efektivně pracoval s výsledky vzdělávání žáků.
Pro účely zvýšení dotací podle § 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací
soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, je
právnická osoba vykonávající činnost školy celkově hodnocena jako průměrná.
-

5.9.3 Datum: 28. 06. 2016 č. j.: ČŠIU-922/16-U
Datum: 23. 06. 2016 č. j.: ČŠIU-922/16-U
Předmět inspekční činnosti:
Česká školní inspekce prošetřila anonymní stížnost ve věci nahrazování vyučovacích hodin
tělesné výchovy účastí žáků na sportovně turistickém kurzu SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec,
s.r.o., doručené ČŠI dne 23. 6. 2016.
Kontrolní zjištění:
Stížnost je nedůvodná.
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5.10 Rozbor hospodaření za školní rok 2015/2016 v období září 2015 až
srpen 2016
Výnosy:
Dotace krajského úřadu
Školné od rodičů a zákonných zástupců
Výnosy ostatní
Celkem

7 466 542,-1 598 260,-2 911 733,23,-11 976 535,23,--

Náklady:
Mzdy pedagogických pracovníků
Mzdy ostatních pracovníků
Zákonné odvody (ped. pracovníci)
Zákonné odvody (ostatní pracovníci)
Cestovné
Školení
Nájemné
Náklady - ostatní
Celkem

3 964 994,-961 293,-1 374 356,-326 838,-7 529,-3 936,-432 847,-4 841 692,87,-11 913 485,87,--
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5.10.1 Údaje o vyúčtování dotace poskytnuté soukromé škole, školskému zařízení ve
školním roce 2015/2016
Zpracovatel: SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec, s.r.o.
ř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ukazatel

v Kč

Poskytnutá dotace

7 466 542,00

Použitá dotace, v tom:

7 466 542,00

Mzdové prostředky hrazené z dotace celkem

4 803 134,00

v tom: a) platy

4 803 134,00

b) OON
Odvody na zákonné pojistné

1 605 960,00

Ostatní neinvestiční výdaje celkem, v tom:

1 057 448,00

učebnice a učební pomůcky

209 920,00

nákup vody, paliv, energie

359 888,00

služby pošt
služby telekomunikací
DVPP
programové vybavení
nájemné*

374 824,00

opravy a udržování
cestovné
výdaje spojené s rehabilitací (u spec.škol. a zařízení)
ostatní, jiné
Rozdíl ř. 1-2

112 816,00
0,00
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Komentář k příloze č. 1:
Ve školním roce 2015/2016 obdržela naše škola dotaci ve výši 7 466 542,-- Kč.
Byla nižší oproti předchozímu školnímu roku o 267 047,-- Kč. Důvodem jsou
přetrvávající populačně slabší ročníky žáků.
Náklady na mzdy hrazené z dotace dosáhly výše 4 803 134,- Kč, odvody na zákonné
pojistné pak výše 1 605 960,- Kč.
Ostatní neinvestiční výdaje hrazené z dotace činily 1 057 448,- Kč. Škola z této
částky uhradila část nákupu učebnic a učebních pomůcek, nájemného za tělocvičnu
a budov školy, nákupu energií, provoz internetu apod.
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5.10.2 Ukazatele nákladovosti ve školním roce 2015/2016
Zpracovatel: SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec, s.r.o.
Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: celkem
Řádek
Ukazatel
Použitá dotace
číslo
Čerpání dotace celkem
1
7 466 542,00

Jednotka
Kč

z toho: mzdové prostředky celkem
(platy a OON)
v tom: na pedagogické pracovníky

2

4 803 134,00

Kč

2a

3 938 570,00

Kč

na nepedagogické pracovníky

2b

864 564,00

Kč

3

1 057 448,00

Kč

3a

209 920,00

Kč

ONIV
z toho: na učebnice, učební
pomůcky a školní potřeby
Přepočtený počet jednotek
výkonu
Přímé náklady na vzdělávání na
jednotku výkonu
Mzdové náklady na jednotku
výkonu
ONIV na jednotku výkonu
Náklady na učebnice, učební
pomůcky a školní potřeby na
jednotku výkonu

Použitá dotace na jednotku výkonu
4
166,00
osoba
ř.1/ř.4

44 979,17

Kč/osoba

ř.2/ř.4

28 934,54

Kč/osoba

ř.3/ř.4

6 370,17

Kč/osoba

ř.3a/ř.4

1 264,58

Kč/osoba

Přepočtený počet zaměstnanců

Mzdové prostředky na zaměstnance*)
5
17,00
osoba

v tom: pedagogičtí pracovníci

5a

13,00

osoba

5b

4,00

osoba

nepedagogičtí pracovníci
Mzdové prostředky na zaměstnance
Mzdové prostředky na
pedagogického pracovníka
Mzdové prostředky na
nepedagogického pracovníka

ř.2/ř.5

282 537,29

Kč/osoba

ř.2a/ř.5a

302 966,92

Kč/osoba

ř.2b/ř.5b

216 141,00

Kč/osoba

Komentář k příloze č. 2:
Ukazatele nákladovosti jsme zpracovali celkem za školu.
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5.10.3 Údaje o hospodaření s poskytnutou dotací ve školním roce 2015/2016
Zpracovatel:

SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec, s.r.o.

ř.

Ukazatel

v Kč

1

Poskytnutá dotace

7 466 542,00

2

Použitá dotace, v tom:

7 466 542,00

3

4 803 134,00
4 803 134,00

5

Mzdové prostředky hrazené z dotace celkem
v tom: a) platy
b) OON

6

Odvody na zákonné pojistné

1 605 960,00

7

Ostatní neinvestiční výdaje celkem, v tom:

1 057 448,00
209 920,00

4

8

učebnice a učební pomůcky

9

nákup vody, paliv,energie
služby pošt
služby telekomunikací
ochranné pomůcky
DVPP
programové vybavení
nájemné*
opravy a udržování
cestovné

10
11
12
13
14
15
16
17

prádlo
výdaje spojené s rehabilitací (u spec. škol a
zařízení)
ostatní jiné

18
19
20
21

Rozdíl ř. 1-2

359 888,00

374 824,00

112 816,00
0,00
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5.11 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
Škola ve školním roce 2015/2016 nebyla zapojena do rozvojových ani
mezinárodních programů.

5.12 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení
Projekt v rámci Erasmus+ Mobilita žáků (odborná praxe v Cottbusu)
Erasmus+ Mobilita učitelů - schváleno jako náhradníci

5.13 Údaje o předložených projektech
ROMA SŠ a VOŠ - „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol
a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří"
Adaptační pobyt 2016
Příspěvek na pořádání barmanské soutěže Žatecký CUP
Realizace rekvalifikací v Ústeckém kraji
Asistent ve výuce angličtiny
Asistentka pedagoga - Rozvojový program MŠMT „Financování asistentů pedagoga pro
děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním
znevýhodněním“

5.14 Údaje o realizovaných projektech
ROMA SŠ a VOŠ - „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol
a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří"
Výzva 56 - „Učíme se číst a jazyky“
Erasmus+ - Mobilita žáků
Adaptační pobyt 2016
Žatecký Cup 2016
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Realizace profesní kvalifikace „Příprava minutek“ v Ústeckém kraji
Asistentka pedagoga - Rozvojový program MŠMT „Financování asistentů pedagoga pro
děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním
znevýhodněním“

5.15 Údaje o spolupráci s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery
při plnění úkolů ve vzdělávání
Při výchovně vzdělávací činnosti spolupracuje škola s Hospodářskou komorou ČR
a Úřadem práce v Lounech. Jako příklad spolupráce lze uvést každoroční vyhlášení
a ocenění Dobrý list komory nejlepším absolventům oboru za studijní výsledky během
studia, při závěrečných a maturitních zkouškách i za účast na soutěžích se školou. Škola je
členem sekce Vzdělávání v HK a pravidelně jednou za čtvrt roku se vedení účastní schůzek,
na kterých si ředitelé škol předávají zkušenosti se zástupci HK a firem. Stejně jako zástupci
ÚP jsou pravidelně zváni na akce pořádané školou, zúčastňují se burz pro budoucí zájemce
o studium a jejich rodiče. Škola organizuje besedy s pracovníky ÚP.
Spolupráci se sociálními partnery z oblasti gastronomie, ekonomie a služeb využívá škola
k realizaci učební i odborné praxe, a to jak během školního roku, tak i o prázdninách.
Nejvýznamnějšími hotely z hlediska odbornosti jsou pro nás ve slovenském Šamoríně,
v Orlických horách, na Máchově jezeře, v Praze, ve Mšených Lázních, v Nesuchyni,
v německém Cottbusu a Baden - Badenu. Letos žáci opět absolvovali praxe v letoviscích
v Itálii. Spolupracujeme s provozovnami místních podnikatelů a s institucemi, kde žáci
vykonávají odborný výcvik. S většinou provozoven je spolupráce dobrá. Majitelé nám při
našich požadavcích ochotně vycházejí vstříc a sponzorsky se podílejí i na akcích
pořádaných školou. Při závěrečných zkouškách ochotně navštěvují praktickou část.
Škola je členem profesních organizací, např. Sdružení soukromých škol Čech, Moravy
a Slezska, Asociace číšníků, kuchařů a cukrářů, Sdružení hotelových škol, Asociace hotelů
a restaurací, České barmanské asociace a na jejich základě spolupracuje s dalšími školami
a podnikateli z jiných regionů.
V rámci barmanské soutěže Žatecký CUP, kterou škola každý rok pořádá pro soutěžící
z gastronomických škol z celé republiky i ze zahraničí, spolupracujeme se Žateckým
pivovarem, zástupci Města Žatce, Destinační agenturou Dolní Poohří a s dalšími podniky
v regionu.
5.15.1 Spolupráce s rodiči
Školská rada se scházela podle potřeby a v souladu s platnou legislativou projednává
rozpočet školy, přípravu nového školního roku, plán činnosti na školní rok, schvaluje školní
řád, výroční zprávy, vyjadřuje se ke změnám ŠVP a projednala Inspekční zprávu ČŠI.
Vedení školy využívá jejich podnětů a nápadů k dalšímu rozvoji školy (např. návrhy na
vymáhané dlužné částky na školném).
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Třídní schůzky a konzultace pro rodiče jsou umístěny na webových stránkách školy. Zájem
rodičů o účast na třídních schůzkách se stoupajícím ročníkem klesá, rodiče žáků s vysokou
absencí, prospěchovými problémy, problémy s chováním jsou zváni do školy k projednání
situace. Třídní učitelé se snaží zákonné zástupce kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo
písemnou výzvou. Spolupráce s rodiči je oblast, které je potřeba se neustále věnovat,
rozvíjet ji a zlepšovat.
Pro rodiče, příbuzné a známé pořádají každoročně žáci 2. ročníků raut, kde prezentují, co se
dosud naučili. Zároveň je to příležitost k neformální třídní schůzce. V červnu 2016 školu
navštívilo v rámci této akce asi 50 rodičů.
5.15.2 Spolupráce s tělovýchovnými organizacemi
Škola spolupracuje s Občanským sdružením škola v pohybu. Je určeno pro registrované
sportovce všech sportovních odvětví s cílem zajistit kvalitní trénink pod vedením zkušených
a kvalifikovaných trenérů, smysluplně využít volný čas mladých sportovců a přispět tím
k prevenci negativních jevů v jejich životech. Spolu se sdružením zorganizovala v roce
2016 Velikonoční turnaj v kopané. Vzhledem k úzké spolupráci s domovskými oddíly žáků
navázala škola spolupráci s těmito oddíly:
FK Slavoj Žatec, FK Louny, TJ Lokomotiva Žatec, TJ Šroubárna Žatec, SK Cítoliby, Sokol
Holedeč, TJ Sever Žatec, TJ Loko Žatec, FK Rakovník, Club Aikido Žatec

5.16 Závěr výroční zprávy
Výroční zpráva je zpracována v souladu s § 10 zák. č. 561/2004 Sb., O předškolním,
základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ve struktuře
podle § 7 vyhlášky čís. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,
výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, včetně novely č. 195/2012 Sb.
Škola vstoupila do období, kdy je nutné ve všech oborech ctít pokrok a tradice. Snažíme se,
abychom vytvořili školu moderní, reflektující potřeby vzdělávání 21. století, dobře
personálně i technicky vybavenou. Pojetí řemesla v dnešní době nese zcela nový rozměr
a práce odborníků, které vychováváme, má často v sobě kus práce umělecké. Kontakty
a projekty se školami cizích zemí nebo odborné stáže pro žáky i učitele jsou přínosem nejen
pro ně, ale také podnětem pro otevření školy široké veřejnosti. K tomu přispívá i správné
klima školy, které vytváří ustálenější systém vztahů mezi učiteli, žáky i ředitelkou školy
a odráží se v jejich kvalitě práce.
Skutečností, že i v teoretické výuce dochází ke změnám, jsou nově zvolené formy
a metody vyučování – např. zavedení tabletů nebo projektová výuka, která vychází z logiky
životní reality a má významnou mravní dimenzi, neboť vede k odpovědnosti, podporuje
vnitřní kázeň, vede k toleranci. Důsledkem toho je, že vzdělávací nabídka školy musí být
velmi široká, protože konkurence škol v našem okolí je značná.
Během roku jsme byli často v kontaktu s Krajským úřadem v Ústí nad Labem a lze
konstatovat, že jsme byli s jeho prací spokojeni a těšíme se na další spolupráci v novém
školním roce.
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Školská rada projednala a schválila výroční zprávu o činnosti školy dne 12. října 2016.

Ing. Pavla Bejčková, v. r.
Mgr. Josef Vostrý, v. r.
Ing. Radim Laibl, v. r.
Hrádková Radka, v. r.
Filip Kastner, v. r.

Podpis ředitele a razítko školy:

Mgr. et Mgr. Stanislava Sajdlová, v. r.
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Příloha č. 1

Rozdělovník / seznámení s obsahem*
K dokumentu č.
Název dokumentu:
Datum

Jméno

* Nehodící se škrtněte
S 42 - 02 - 01

Podpis

Datum

Jméno

Podpis
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Příloha č. 2

Revizní / změnový list
List
číslo

Revize Změna
Číslo
číslo

S 42 - 02 - 02

Popis revize / změny

Datum
revize/změny

Provedl

Pod
pis
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Příloha č. 3

Děkovné dopisy za účast naší školy na různých akcích
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uděluje certifikát dárce za pomoc při Veřejné
sbírce S-MHMP/1476620/2015 Fondu Sidus,
z. ú. Výnos ze sbírky je určen na vybavení
dětských zdravotnických zařízení - Pediatrické
kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské Kliniky
FN v Olomouci a na pomoc individuálním
pacientům.
SOU a SOŠ Svaz. čes. a morav. sp. družst. Žatec, s.r.o.
Hošťálkovo náměstí 132, Žatec, 438 01
vydaný dne 4.1.16 11:50
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Den záchranářů Ústeckého kraje 2016
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