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1. ÚVOD
Prvního září 1994 byla v souladu s platnou legislativou zaloţena Soukromá střední hotelová škola Zlín, která
byla zařazena do sítě škol 13. 6. 1994 pod č. j. 28 588/94-61. Dne 19. 12. 2005 byla provedena změna
názvu školy v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně a současný název školy Střední škola hotelová
Zlín, s.r.o. je dán rozhodnutím č. j. 37 358/05-21 s datem 16. 1. 2006. Současný název je v souladu s dikcí
zákona č. 561/2004 Sb. a rozhodnutím MŠMT ČR došlo k zápisu nového názvu školy do rejstříku škol a
školských zařízení. Během své existence prošla škola několika stěhováními. V současné době sídlí škola v
objektu města Zlína, který je vyhrazen jako školské zařízení a splňuje tak veškeré předpoklady pro kvalitní
výuku. Ve školním roce 2008/2009 získala škola moţnost poskytovat výuku oboru „ Podnikatel“ a oboru
„Společné stravování“ v dálkové formě. Rozhodnutím zřizovatelky školy zahájí škola výuku v dálkové formě
studia od školního roku 2010/2011.
Školní rok 2008/2009 zahájilo studium na Střední škole hotelové Zlín, s.r.o. celkem 180 ţáků v níţe uvedeném oboru:
typ školy
SŠ

název oboru

typ a délka studia

Hotelnictví a turismus – 65-42-M/004

denní čtyřleté studium

V současné době vyuţívá škola celkem 9 kmenových učeben a 5 specializovaných učeben. Škola disponuje
2 multimediálními učebnami, 2 učebnami pro výuku gastronomie, 1 jazykovou učebnou, pro výuku jsou
k dispozici dataprojektory, videorekordéry, DVD přehrávače, zpětné projektory, radiomagnetofony. Učebny
výpočetní techniky jsou průběţně vybavovány v souladu se stále se zvyšujícími poţadavky na výuku VT
v oblasti HW i SW. Všechny PC jsou propojeny do sítě a jsou připojeny na internet.
2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
a) Název školy, sídlo, právní forma, IČ
Název školy:

Střední škola hotelová Zlín, s. r. o.

Sídlo školy:

Dřevnická 1788
tel./fax 577210750
e–mail: skola@strednihotelova.cz
http://www.strednihotelova.cz

Kontakt:

Soňa Jedličková

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

IČO:

25 32 77 55

Identifikátor školy:

107 870 321

Statutární zástupce společnosti:

PhDr. Hana Marková

b) Zřizovatelé školy
Jméno a příjmení:

PhDr. Hana Marková

Adresa:

Ke Křibům 5014, 760 01 Zlín

Jméno a příjmení:

Ing. Tomáš Marek

Adresa:

Podlesí 5376, 760 0 Zlín
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c) Ředitelka školy
Jméno, příjmení:

Ing. Hana Palacká

Adresa:

Obilná 540, 763 14 Zlín- Kostelec

Datum jmenování do funkce:

1. 8. 2008

d) Zástupce ředitelky
Jméno, příjmení:

Mgr. Marek Čechák

Adresa:

Lorencova 3345,760 01 Zlín

Datum jmenování do funkce:

1. 8. 2008

e) Školská rada, datum jejího zřízení
Podle § 167, zákona č. 561/2004 Sb. byla ke dni 20. 10. 2005 zřízena pětičlenná školská rada. Současné
sloţení školské rady:
 JUDr. Pavel Strnad – předseda školské rady
 PhDr. Jana Thurnerová, Jaroslava Tinklová - zástupci pedagogického sboru
 Ing. Petr Krygel – zástupce rodičů


Jindřich Číţ – zástupce studentů

f) Součásti školy zařazené do sítě
Střední škola hotelová

IZO

107 870 321

g) Datum zřízení (zaloţení) školy, datum zařazení do sítě, poslední aktualizace v síti
Datum zaloţení školy: 1. 9. 1994
Pracoviště Zlín – rozhodnutí MŠMT ČR č. j. 28 588/94-61 od 1. 9. 1992
Poslední aktualizace v síti škol MŠMT v Praze dne 16. 1. 2006, č . j. 37 358/05-21
h) Součásti školy podle rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity
Škola sdruţuje následující typy škol:
typ školy

počet tříd

počet žáků

SOŠ

8

176

počet žáků
na třídu podle
stavu k 30.6.
22

přepočtený počet
pedagogických
pracovníků
15,24

počet žáků na přepoč.
pedagog. pracovníka
11,55

i) Zhodnocení současného stavu školy
Škola je v současné době stabilní organizací, která se zaměřuje především na kvalitu vzdělávání ţáků
v oborech vzdělání, které má akreditovány v rejstříku škol. V současné době škola připravila Školní vzdělávací program nazvaný „Hotelnictví a turismus“, který bude realizován od 1. 9. 2009 v prvním ročníku středoškolského studia oboru hotelnictví. Dále bude dobíhat středoškolské vzdělání v oboru hotelnictví a turismus
ve druhém aţ čtvrtém ročníku. Škola získala akreditaci vzdělávacích programů středoškolského nástavbového studia „Podnikání a Společné stravování“, které budou realizovány v dálkové formě, coţ představuje
ojedinělou nabídku v rámci Zlínského kraje v oblasti vzdělávání dospělých.
V oblasti nástavbového studia škola znovu poţádá o schválení denního středoškolského nástavbového studia u oborů, u nichţ jí bylo schváleno jiţ dálkové nástavbové studium.
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3. PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ
Denní studium
vyučovaný obor ve školním roce
2008/2009 (název podle Rozhodnutí o
zařazení do sítě škol)
Hotelnictví a turismus

denní studium

kód oboru
(KKOV)

součást
školy

počet žáků

ukončilo MZ

65-42-M/004

SŠ

179

42

a) Inovace vzdělávacích programů


Účast studentů v programu Comenius – jednací řeč anglický jazyk



Účast studentů na zahraničních stáţích – Řecko, Švýcarsko



Barmanský krouţek- zdokonalování odbornosti



Volitelné jazyky: anglický, německý, ruský, francouzský,španělský



Účast na odborných kurzech: např: studená kuchyně, sommelier – prohloubení znalostí, dovedností



Vypracování ŠVP pro obor hotelnictví s názvem Hotelnictví a turismus

b) Způsob zabezpečení odborné praxe
Součástí vzdělávacího programu školy je odborná a učební praxe ţáků, která je realizována od l. ročníku
formou smluvních pracovišť na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci mezi školou a jednotlivými podnikatelskými subjekty. Další zdokonalování dovedností a znalostí z odborných předmětů mohou ţáci absolvovat
na zahraničních stáţích, které jim škola zabezpečuje. Ţáci jsou po dobu studia pojištěni u pojišťovny Kooperativa, pojišťovna, a. s.
Počet týdnů odborné praxe v jednotlivých ročnících:

Obor
Hotelnictví a turismus

Ročník
I.
II.
III.
IV.

Délka praxe učební/odborná
5 hodin týdně/2 týdny
5 hodin týdně/2 týdny
5 hodin týdně/2 týdny
5 hodin týdně/2 týdny

Odborná a učební praxe je součástí učebních dokumentů studijního oboru. Výstupem odborné a učební
praxe 3. a 4. ročníků jsou seminární práce a náměty na dlouhodobé maturitní práce, které studenti čtvrtých
ročníků realizují a následně obhajují. Náměty na seminární práce a dlouhodobé maturitní práce vypisují vyučující odborných předmětů. Ţáci mají moţnost navrhnout a obhájit vlastní téma na základě vlastního návrhu
nebo konkrétních námětů jednotlivých spolupracujících firem, pokud tato témata škola schválí
Odborná praxe u oboru hotelnictví a turismus je směrována do oblasti zařízení cestovního ruchu, hotelnictví
a gastronomie. V letošním školním roce vykonávalo odbornou praxi v zahraničí 15 studentů a studentek, a
to konkrétně v Řecku a ve Švýcarsku.
Praxe ţáků probíhají v souladu s Plánem odborných a učebních praxí. Absolvování odborných praxí je evidováno na vysvědčení a absolvování učebních praxí je klasifikováno známkou na vysvědčení. Spolupráce
s firmami se projevuje kladně v pracovním uplatnění ţáků v rámci studentských brigád během studia a
v pracovním uplatnění absolventů po ukončení studia. Poznatky z praxí ţáci vyuţívají rovněţ při dalším studiu na VOŠ a VŠ.
Smluvní partneři školy v oblasti odborných a učebních praxí ve školním roce 2008/2009 – viz příloha č. 5.
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c) Spolupráce s jinými školami
Škola je členem:

Sdruţení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska
Asociace hotelů a restaurací
Asociace hotelových škol

Škola spolupracuje:


s Obchodní akademií Tomáše Bati a Vyšší odbornou školou ekonomickou Zlín, Střední průmyslovou školou Zlín, Střední školou Kostka, s.r.o. a Střední školou obchodně technickou, s.r.o. v oblasti
výměny předsedů maturitních komisí a závěrečných zkoušek



se Střední odbornou školou v Luhačovicích v oblasti zajištění zahraničních praxí ţáků



s Gymnáziem a Státní jazykovou školou v oblasti jazykové



s dalšími hotelovými školami v České republice sdruţenými v asociaci hotelových škol při výměně
zkušeností



škola spolupracuje s firmou Karlovarské vody a.s. a firmou Tescoma s.r.o. při pořádání akce Junior
Tescoma Cup

d)



podílí se na akcích pořádaných Nadací T. Bati ve Zlíně



podílí se na akcích pořádaných Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně



podílí se na akcích pořádaných Zlínským krajem a magistrátem města Zlína



podílí se na akcích pořádaných občanským sdruţením Adra ve Zlíně

Mezinárodní spolupráce a programy, včetně zahraniční odborné praxe ţáků a studentů


V rámci programu Leonardo da Vinci účast 4 pedagogů školy na čtyřtýdenní odborné stáţi, Řecko



V rámci programu Comenius účast 4 pedagogů a 6 ţáků na multilaterálním projektu „ Different Briges from School to Professional“ – Portugalsko, Německo, Rakousko, Litva, Turecko, Česká republika - Střední škola hotelová Zlín.
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4. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY
a)

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2008/2009
k 30. 6. 2008
počet fyzických
přepočtené
osob
úvazky

interní pracovníci

17

15,23

externí pracovníci

4

1,14

b)

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2008/2009
(u pedagogů důchodového věku je vyznačeno vedle pořadového čísla D, u absolventů A)

Interní pedagogičtí pracovníci
ped. pracovníci poř. číslo
1
2
3
4

pracovní zařazení,
funkce
ředitelka
zástupce ředitelky
učitel
učitelka

úvazek
1,0
1,0
1,0
1,0

5
6

učitelka
učitelka

1,0
1,0

7
8

učitelka
učitelka

1,0
1,0

9

učitelka

0,76

10

učitelka

1,0

11

učitelka

1,0

12

učitelka

0,66

13
14

učitelka
učitelka

1,0
1,0

15
16

učitelka – D
učitelka–D

0,57
0,48

17

učitelka-Nováková

0,76

kvalifikace
(stupeň vzdělání, obor, aprobace, DPS)
VŠ,VŠE Praha, výuka ek. předmětů
VŠ,Západočeská univerzita v Plzni – TV, VT
VŠ,Masarykova univerzita v Brně – ČJL, ON
VŠ,Univerzita J.E.Purkyně Brno- RJ,ON,
Univerzita Palackého v Olomouci – AJ
VŠ,VUT Brno – odborné předměty
VŠ, Pedagogická Hradec Králové – RJ,
TV,Ze
VŠ,Univerzita J.E.Purkyně, NJ, RJ
Střední průmyslová škola koţařská, Univerzita Palackého Olomouc- doplňkové pedagogické studium
COMEX-soukromá středníškola,s.r.o. hotelová,UTB Zlín- chemie a technologie potravin-studuje
VŠ,báňská Ostrava-ekonomika průmyslu,VUT Brno, fakulta technologická Zlín-DPS
VŠ,VŠE Bratislava, ekonomika vnitřního
obchodu,VUTBrno,fakulta
technologická
Zlín-DPS
Střední škola pro pracující Českého svazu
spotřebních druţstev Šilhéřovice, Univerzita
Palackého Olomouc-vysvědčení o pedagogické způsobilosti
VŠ,Univerzita Palackého Ma- BV,VT
Střední škola společného stravování
V.Meziříčí,VUT Brno – způsobilost k výuce
praktických předmětů na SŠ
VŠ,Univerzita J.E.Purkyně Brno, ČJL- Dě
Střední ekonomická škola Gottwaldov, Státní jazyková škola G- státní všeobecné jazykové zkoušky z NJ,AJ, FrJ, ŠpJ
VŠ,Univerzita J.E.Purkyně Brno – RJ,Dě,
Univerzita Palackého Olomouc, pedag.
Fakulta - NJ

roků ped.
praxe
29
7
23
16
15
9
30
30

4

18
19

23

18
31

32
32

27

Externí pedagogičtí pracovníci
ped. pracovníci
- poř.číslo
1
2
3
4

pracovní zařazení,
funkce
učitelka
učitel
učitelka
učitelka

úvazek

kvalifikace

0,19
0,38
0,19
0,38

VŠ
Střední škola podnikatelská a VOŠ, UTB Zlín studium NJ
VŠ
VŠ
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Věkové sloţení interních pedagogických pracovníků je následující:
do 30 let- 2
31 - 50 let - 14
51 - 60 let - 5
nad 60 let - 2
Průměrný věk interních pedagogických pracovníků je 43,5 let.

Během školního roku došlo ke změnám v počtu interních pracovníků:


dva pracovníci ukončili pracovní poměr;



byl přijat 1 externí pracovník na částečný úvazek, 1 pracovník na pracovní poměr na dobu určitou

Věkové sloţení externích pedagogických pracovníků je následující:
do 30 let

-1

31 - 50 let - 1
51 - 60 let - 0
nad 60 let - 2
Všichni interní vyučující s výjimkou 3 pedagogických pracovníků mají vysokoškolské vzdělání, jedna studuje
vysokou školu, z externích 1 vyučující studuje vysokou školu, ostatní mají VŠ vzdělání. Interní pracovníci,
kteří nemají vysokoškolské vzdělání, mají praxi v oboru a doplňkové pedagogické minimum. Jedná se o
vyučující odborných předmětů v souvislosti s oborem hotelnictví.

c)

Poţadovaná aprobovanost a stupeň vzdělání učitelů ve školním roce 2008/2009
(Zahrnuje povinné předměty, povinně volitelné i nepovinné)

požadovaný stupeň vzdělání
aprobovanost výuky

d)

%
88,2
94,1

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2008/2009

interní pracovníci
externí pracovníci

k 30. 6. 2009
počet fyzických
přepočtené
osob
úvazky
4
4,00
0
0

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2008/2009
ostatní pracovníci
- pořadové číslo
1
2
3
4

pracovní zařazení, funkce

úvazek

stupeň vzdělání

manaţerka školy
tajemnice školy
uklizečka
správce budov

1,0
1,0
1,0
1,0

vysokoškolské
středoškolské
výuční list
vysokoškolské
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5. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
a)

Ţáci přihlášení ke studiu ve školním roce 2008/2009
kód

název
HOTELNICTVÍ A

65-42-M/004

b)

TURISMUS

délka
studia

druh
studia

4

DE

počet
přihlášených
1. kolo

2. kolo

133

2

3. kolo
NEKONALO
SE

počet
přijatých
k
31.8.2009

počet
odvolání

71

33

Další doplňující údaje k přijímacímu řízení

Kritéria pro přijetí ke studiu
HOTELNICTVÍ
V přijímacím řízení oboru Hotelnictví KKOV 65-42-M/01 bude přijato maximálně 72 uchazečů.
Přijímací zkouška (přijímací test) na Střední školu hotelovou Zlín, s.r.o. se pro školní rok 2009/2010 nekonala. Součástí přihlášky je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, klasifikace ověřená školou, výsledky v
odborných soutěţích apod.
Kritéria pro přijetí ţáků
Průměrný prospěch


průměrný prospěch se započítává z 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy



ţák s průměrem do 1,5 (včetně) získá 50 bodů



ţák s průměrem do 2,0 (včetně) získá 40 bodů



ţák s průměrem do 2,5 (včetně) získá 30 bodů



ţák s průměrem nad 2,5 získá 20 bodů

Známky z předmětů


od celkového skóre se odpočítávájí známky z předmětů cizí jazyk, český jazyk, zeměpis, dějepis
(vţdy za oba ročníky)



za známku 1 a 2 se body neodečítají



za známku 3 se odečítají 3 body (cizí jazyk, český jazyk)



za známku 3 se odečítají 2 body (zeměpis, dějepis)



za známku 4 se odečítá 6 bodů (cizí jazyk, český jazyk)



za známku 4 se odečítají 4 body (zeměpis, dějepis)

Moţnost získání aţ 5 bodů


olympiády



reprezentace školy atd.
.

c)

Odvolací řízení ve školním roce 2008/2009

Hotelnictví
CELKEM

počet odvolání

přijato na odvolání

33
33

28
28

zrušeno odvolání ze strany
žáka
5
5
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Počet odvolání celkem: .............................................. 33
obor Hotelnictví a turismus ........................................... 33
Přijato na odvolání: ..................................................... 28
Zrušeno odvolání ze strany ţáka: ............................. 5
Zamítnuto odvolání ........................................................ 0

d)

Další údaje
Přestupy v rámci prvních ročníků ve školním roce 2008/2009 ( počty ţáků)
obor Hotelnictví a turismus

- 0 ţáků

Přehled o ţácích přijatých do vyššího ročníku (počty ţáků podle oborů a ročníků)
obor Hotelnictví a turismus

- 1 ţákyně přestoupila z jiné školy do 2. ročníku
- 1 ţákyně přestoupila z jiné školy do 3. ročníku

6. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ
a)

Prospěch ţáků ve škole ve školním roce 2008/2009
počet žáků
k 30.9.2008
180

SŠ

b)

prospělo

neprospělo

149

12

prospělo

neprospělo

36

1

zanechalo studia, jiné
4

Hodnocení ukončení studia (absolutoria, maturitní zkoušky)
denní studium
SŠ



prospělo
s vyznam.
15

počet žáků
v posl. ročníku
45

prospělo
s vyznam.
6

jiné (náhradní
termíny apod.)
2

Komentář analyzující prospěch ţáků, včetně problematiky neprospěchu
Příčinou neúspěchu ţáků ve studiu byla především vysoká absence a špatná připravenost na výuku. Na
vysoké absenci se významnou měrou podílí i moţnost zletilých ţáků omlouvat se samostatně.



Zhodnocení úrovně maturitních zkoušek (včetně praktické části)
Hodnocení prospěchu maturitní zkoušky (po řádném termínu červen 2008)
maturitní zkoušky


15,40 % ţáků prospělo s vyznamenáním



79,48 % ţáků prospělo



5,12 % ţáků neprospělo

Slovní hodnocení


Úroveň maturitní zkoušky je shodná s úrovní maturitní zkoušky na státních odborných školách



Maturitní zkoušky ve školním roce 2008/2009 prokázaly dobrou odbornou i pedagogickou připravenost vyučujících.



Přiloţeno hodnocení předsedů maturitních komisí- viz příloha č. 2.



O dobré úrovni přípravy maturitních ročníků svědčí i více jak 80% úspěšnost absolventů při přijímacích řízeních na VŠ a VOŠ.
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Poznatky z uplatnění absolventů školy na trhu práce, úspěšnost přijetí ke studiu na VŠ:
V současné době narůstá skupina absolventů, kteří chtějí pokračovat v dalším vzdělávání na VŠ. Jejich
počet přesahuje 70%. Někteří z nich pracují v rodinných firmách. Část absolventů nachází uplatnění ve
firmách, v nichţ po dobu studia absolvovali učební a odbornou praxi. Absolventi se v minimální míře
nachází v evidenci Úřadu práce. Někteří absolventi volí po ukončení studia formu zahraniční praxe
v hotelích a restauracích. I zde vyuţívají kontaktů, které získali při zahraničních stáţích prostřednictvím
školy.

c)

Hodnocení výsledků výchovného působení
Pochvala třídního učitele
Pochvala ředitelky školy

Pochvaly

17
11

Pochvala třídního učitele: výborný prospěch, reprezentace školy, práce pro kolektiv
Pochvala ředitelky školy: výborné studijní výsledky po celou dobu studia, reprezentace školy na odborných soutěţích, v mezinárodním programu Comenius
Napomenutí a důtka třídního učitele
Důtka ředitele školy
Podmínečné vyloučení ze studia
Vyloučení ze studia

Napomenutí a důtky

34
12
10
2

Napomenutí a důtka třídního učitele: opakované nevhodné chování nebo kázeňské prohřešky, opakované pozdní příchody
Důtka ředitele školy: závaţné porušení školního řádu
Podmínečné vyloučení ze studia: hrubé porušení školního řádu, neomluvená absence
Vyloučení ze studia: opakované závaţné porušení školního řádu, neomluvená absence
Problematika výchovného poradenství na škole a prevence sociálně patologických jevů
Přiloţeno vyjádření výchovného poradce Ing. Jany Vavrušové - viz příloha č. 3.
Přiloţeno vyjádření preventisty Mgr. Zdeňka Heinricha - viz příloha č. 4.

d)

Sníţené stupně z chování na konci školního roku 2008/2009
2 – uspokojivé
3 – neuspokojivé

e)

% ze všech žáků školy
2,84 %
2,27 %

Neomluvené hodiny za školní rok 2008/2009
1. pololetí
2. pololetí
za školní rok

f)

počet
5
4

počet
145
144
289

% ze všech zameškaných hodin
1,27 %
1,15 %
1,21 %

Údaje o integrovaných ţácích
Ţáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2008/2009:
Ve školním roce 2008/2009 nebyli ve škole ţádní integrovaní ţáci.
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g)

Soutěţe a přehlídky – počty zúčastněných ţáků ve školním roce 2008/2009
název soutěže, přehlídky

Olympiáda v AJ
Olympiáda v NJ
Olympiáda v ČJ
Literární soutěž SŠ – Nadace Pivečky
Evropská unie – znalostní soutěž pro 2. ročníky
TOP GUIDE junior 2009
Soutěž v rychlosti a přesnosti psaní na PC
Soutěž hrady a zámky ČR

školní kolo
23
19
88

umístění

2
6

40
2

3.místo

10
9

Barmanská soutěž Steel Cup 2008
Vánoční kokteilová soutěž

počty účastníků
oblastní kolo ústřední kolo

2

29. a 33.
místo

14

Tescoma Junior Cup

4

Brněnský šejkr

2

Radegast Junior Cup Havířov

3

Junior Carving Cup Třebíč

3

Atletické závody CORNY CUP
Vizovická míle – soutěž družstev
Turnaj ve floorbale
Maraton - družstva
Turnaj ve stolním tenise
Volejbal – chlapci

10
6
10
6

12,18,19,21.
místo
12.,a 15.
místo
29,31,32.
místo
9,25,28.
místo
8.místo
2.místo
5.místo
4.místo

8

8.místo

27

Významná umístění

3. místo v soutěži TOP GUIDE Junior 2009 – soutěž mladých odborníků v cestovním
ruchu, pořádaná pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj České republiky
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7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY
počet osob

název semináře

1

Workshop pro ředitele škol

1

Národní projekt - Brána jazyků

1

Organizace a úkoly školní knihovny, (knihovna v informačním světě internetu)

1

Islám a střet civilizací

1

Důchodové pojištění a ELDP- zásadní změny, nový tiskopis ELDP

2

Asociace ředitelů hotelových škol ČR - konference

1

ICT IVEX FÓRUM 2008

1

Didaktika literatury pro střední školy

1

Nové povinnosti zaměstnavatelů od 1. 1. 2009 v nemocenském pojištění

2

Konference o vzdělávání: Umíte připravit profesionály pro obor? – Asociace hotelů a
restaurací ČR

1

Workshop pro pedagogické pracovníky škol s gastronomickým zaměřením -CBA

1

Pojistné na zdravotní pojištění

1

Roční zúčtování za rok 2008, zdaňování mezd a odměn v roce 2009

1

Motivační setkání vyučujících angličtiny – IX. ročník

1

Aktuální změna zákonů o pojistném

1

Výchovné poradenství – teoretická a praktická metodika práce

1

Finanční gramotnost II

1

Konference o vzdělávání v cestovním ruchu

1

30. pracovní seminář – SAS- systém agend pro školu

2

Vzdělávání pedagogů středních škol ve Zlínském kraji v projektovém řízení

2

Výsledky projektu Optimalizace přijímacího řízení

1

Workshop ředitelů středních škol Zlínského kraje

3

Roadshow AHR ČR – Jak dál? - setkání hoteliérů a provozovatelů restaurací

1

III. Krajská konference k primární prevenci sociálně patologických jevů

2

Seminář „ České pohostinství – Asociace hotelů a restaurací ČR –(AHR ČR)

1

Pilotní školy v oblasti cestovního ruchu Praha – workshop ředitelů škol

1

Finanční gramotnost II – druhá část

2

Management školy a nová maturita

5

Seminář ke státní maturitě – NJ, AJ,ČJL

1

Změny v pojistném na sociální zabezpečení včetně změn od l. 8. 2009

1

Systém dalšího vzdělávání a jeho podpora strukturálními fondy

2

Školení BOZP

17

Školení první pomoci

Celkové náklady na DVPP ve školním roce 2008/2009: 5.730,- Kč + další akce byly pro pedagogické pracovníky bezplatné.
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8. ÚDAJE O VÝZNAMNÝCH MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
Mimořádné pedagogické aktivity učitelů (včetně publikační činnosti) a významné mimoškolní aktivity
ţáků.


Letní seznamovací kurz 1. Ročníků - Fryšták



Projekt Leonardo da Vinci – Učitelé v hotelnické praxi – projekt pro pedagogické pracovníky odborných předmětů a jazyků – prohlubování jazykových a praktických dovedností v Řecku



Projekt Comenius – School Partnerships-„Different Bridges form School to Professions“ (účastníci
škol z Turecka, Litvy, Německa, Rakouska, Portugalska a České republiky)



Spolupráce s občanským sdruţením Slunečnice a ADRA (pořádání veřejných sbírek);



Spolupráce se Zlínským krajem, Krajskou nemocnicí T. Bati, Univerzitou T. Bati, magistrátem města
Zlína při reprezentaci těchto organizací na veřejnosti



Účast na programu oslav 10 let partnerství měst Zlín - Chorzów



Účast na veletrhu cestovního ruchu „GO“ a „Regiontour“



Pořádání kurzů pro veřejnost: barmanský, studené kuchyně, vykrajování ovoce a zeleniny, sommelierský, kurz kávy



Účast studentů 2. ročníků na akci – Gastrofestival Ostrava



Vánoční koktejlová soutěţ – akce pro ţáky základních škol



10 reprezentační ples Střední školy hotelové Zlín



Mezinárodní barmanská soutěţ Tescoma Junior Cup – záštita hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka



Účast na přehlídkách středních škol



Účast na akcích pořádaných Asociací hotelů a restaurací České republiky



Europass – (dodatky k maturitním vysvědčením v anglickém jazyce) – zvýšení uplatnitelnosti absolventa školy na mezinárodním trhu práce



Třetí místo v celostátní soutěţi mladých odborníků v cestovním ruchu pod záštitou Ministerstva pro
místní rozvoj – TOP GUIDE JUNIOR 2008



Ukázky společenského chování a stolování – akce pro ţáky základních škol



Prezentace školy na akci Střední odborné školy Vizovice pro veřejnost ve Vizovicích



Účast na pořádání plesu Městského divadla Zlín



Účast v programu Evropské jazykové ceny Label

Další vzdělávací a výchovné aktivity:


Lyţařský výcvikový kurz (Velké Karlovice);



Výběrový lyţařský kurz (Rakousko);



Výběrový vodácký kurz (Vltava)



Odborné exkurze Praha – dlouhodobé maturitní práce



Exkurze do Vídně – dlouhodobá maturitní práce



Exkurze do Lednice, Brna, Olomouce – dlouhodobé maturitní práce
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9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROLY PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ
Ve školním roce 2008/2009 nebyla na Střední škole hotelové Zlín provedena kontrola
Českou školní inspekcí.

10. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
V souladu s vyhláškou č. 15/ 2005 Sb. § 7 písma i – viz příloha č. 6.
11. ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY
Ve školním roce 2008/2009 škola zabezpečovala výuku v oblasti SŠ (obory Hotelnictví a turismus a nově
obor Hotelnictví). Obor Hotelnictví je vyučován podle ŠVP- Hotelnictví a turismus. V rámci školního vzdělávacího programu jsou do výuky nově zařazeny odborné předměty např. Nauka o víně. Nově získala škola
moţnost vyučovat nástavbové studium v oborech Podnikání a Společné stravování, a to v dálkové formě.
K 30. 9. 2008 studovalo ve škole 180 ţáků v 8 třídách.
K 30. 6. 2009 studovalo ve škole 176 ţáků v 8 třídách.
V uplynulém školním roce se podařilo splnit cíle a úkoly výchovně vzdělávacího procesu. Zvýšila se úspěšnost absolventů při přijímacích zkouškách na VŠ , kde uspělo více neţ 80% absolventů. Škola dokončila
práci na školním vzdělávacím programu, rozšířila spolupráci s novými cestovními kancelářemi, hotely, čímţ
průběţně zkvalitňuje prohlubování praktických dovedností našich studentů, čímţ vytvořila širší moţnost pro
jejich další uplatnění. Škola umoţnila prohloubit získané znalosti a dovednosti ţáků o poznatky z odborných
kurzů a exkurzí v ČR i zahraničí. Škola se průběţně zapojuje do mezinárodních projektů. V tomto školním
roce dokončuje dva projekty a to projekt Leonardo da Vinci a projekt Comenius. V těchto projektech jsou
zapojeni nejen ţáci, ale i učitelé.
Další vývoj školy směřuje k rozšíření nabídky v oblasti nástavbového studia, rekvalifikačních kurzů pro veřejnost a rozšíření nepovinných předmětů a kurzů, a to jak z oblasti odborné, tak jazykové. Škola začíná rozšiřovat spolupráci s odbornými školami na Slovensku, kde se účastní soutěţí a hledá formy pro vzájemné
výměny ţáků. Nastoupený směr výuky vyplývá z poţadavků trhu práce a potřeb zaměstnavatelů.
Ve školním roce 2009/2010 začíná ve škole studovat 200 ţáků v 9 třídách, a to ve studijních oborech Hotelnictví a turismus (6 tříd) a Hotelnictví (3 třídy prvních ročníků podle nového ŠVP- Hotelnictví a turismus).
Datum zpracování výroční zprávy: 22. 9. 2009
Datum projednání na poradě pracovníků školy:
Zlín

2. 10. 2009

Ing. Hana Palacká, ředitelka školy
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