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1 Předmět vymezení 

Střední škola 

2 Údaje o zařízení 

Zápis do obchodního rejstříku Krajského soudu Brno, obchodní rejstřík, oddíl C, vl 26106 

Den zápisu:   11. 8. 2015 
Sídlo:    Zarámí 4422, 760 01 Zlín 
Doručovací adresa:   Dřevnická 1788, 760 01 Zlín 
Identifikační číslo:  25327755 
Předmět podnikání:  výchova a vzdělávání 
Právní forma:   společnost s ručením omezeným 
Statutární orgán:  Lukáš Žaludek 
Ředitelka školy:  Mgr. Jana Hofmanová   

Zařazená do sítě škol Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, č. j. 33565/97 – 
23/21 

Identifikátor zařízení: 107870321 

Platnost od:   1. 9. 2020 (nahrazuje Provozní řád ze dne 2. 9. 2019) 

3 Popis školy 

Typ školy: 

Střední škola  Baltaci s. r. o. 

18-20-M/01 Informační technologie 

65-42-M/01 Hotelnictví 

65-51-H/01 Kuchař – číšník 

64-41-L/51 Podnikání 

Kapacita, počet žáků: 

Střední škola Baltaci s.r.o. navázala na dlouhodobě úspěšnou Střední školu hotelovou s. r. o., která za 
více než 20 let svého působení vychovala celou řadu úspěšných absolventů. Ti následně našli uplatnění 
ve svém oboru - řada z nich má dnes svou vlastní podnikatelskou činnost nebo vede úspěšné hotely v 
České republice i v zahraničí. Na základě požadavků pracovního trhu došlo v průběhu působení školy k 
rozšíření o nový obor Informační technologie. I zde je již celá řada úspěšných absolventů, kteří 
pokračují ve vzdělávání na vysokých školách. S příchodem nového zřizovatele postupně narůstá počet 
žáků a škola se poměrně dynamicky rozvíjí.  Na základě dalšího vyhodnocení potřeb trhu práce byl ve 
školním roce 2018/2019 schválen a otevřen nový učební obor Kuchař-číšník. Zřizovatel, který je 
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současně provozovatelem úspěšné sítě hotelů, tak navazuje na baťovskou tradici a má možnost 
vychovávat si své budoucí zaměstnance, kteří budou ovládat všechny potřebné znalosti a dovednosti. 
Žáci všech vyučovaných oborů mají jedinečnou možnost realizace praktické výuky přímo u zřizovatele. 
Žáci oborů Hotelnictví a Kuchař-číšník prochází postupně všemi provozy sítě hotelů Baltaci. Vhodně se 
tak propojují jejich teoretické znalosti s praktickou zkušeností. Nejinak je tomu u žáků oborů IT, kteří 
vykonávají svou praxi u významných zlínských společností. 

Naše škola je provozována v budově, která patří městu Zlín. Škola má v pronájmu 1. a 2. NP.  

Technická vybavenost školy vykazuje velmi solidní standard, interiéry školy postupně (v závislosti na 
finančních možnostech) procházejí rekonstrukcí a modernizací. Na úpravě vzhledu svých tříd, případně  
i společných prostor, se mohou podílet i žáci. 

Část učeben je vybaveno dataprojektory, které se využívají při výuce. Odborné předměty IT se vyučují 
ve třech počítačových učebnách, přičemž jedna z nich je vybavena počítači typu Mac.  

Výuka odborných předmětů oboru Hotelnictví a Kuchař-číšník probíhá v prostorách odborných učeben 
TOS a cvičné laboratoře – kuchyně. 

Škola se řadí mezi menší střední školy – maximální povolený počet žáků ve škole je 350, průměrně 1 
třída po 30 žácích v ročníku nebo 3 třídy po 16 až 17 žácích v ročníku.  

Škola určena nejen studentům ze zlínského regionu. V současné době jsou zde studenti ze 
vzdálenějších míst ČR, dále také studenti ze SR. Pro tyto studenty je sjednáno ubytování na internátech 
podle jejich výběru.  Hledisko sociologické vykazuje zastoupení všech sociálních skupin.  

Podmínky pro tělesnou výchovu: 

SŠ Baltaci nemá k dispozici vlastní tělocvičnu. K výuce tělesné výchovy využívá pronájmu tělocvičny od 
ZŠ Dřevnická, a to na základě smlouvy o pronájmu.  

K dalším aktivitám využíváme přilehlé venkovní hřiště, k plaveckému výcviku Lázně Zlín.. 

Aktivity pro speciální atletické výkony budou provozovány na atletickém hřišti ve Zlíně.  

Požadavky na hygienické zařízení: 

Splňují podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a dále podle vyhlášky č. 
410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 
vzdělávání dětí a mladistvých. 

4 Organizace vyučování 

A. Teoretické vyučování 

Vyučovací hodina 

Vyučovací hodina teoretických předmětů trvá 45 minut. Vyučování začíná buď nultou hodinou v 7:10, 
nebo první vyučovací hodinou  v 8:00. Pro vyučování je stanoven následující režim: 
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Hodiny a přestávky: 
Číslo hodiny Čas 

0. hodina 7:10 – 7:55 
1. hodina 8:00 – 8:45 
2. hodina 8:50 – 9:35 
3. hodina 9:50 – 10:35 
4. hodina 10:40 – 11:25 
5. hodina 11:30 – 12:15 

Polední přestávka 12:20 – 12:50 
6. hodina 12:45 – 13:30 
7. hodina 13:35 – 14:20 
8. hodina 14:25 – 15:10 
9. hodina 15:15 – 16:00 

10. hodina 16:05 – 16:50 

Po 2. vyučovací hodině je patnáctiminutová přestávka. Přestávky jsou zařazeny v souladu s vyhláškou 
MŠMT ČR č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání na konzervatoři. 

Pobyt žáků ve škole se řídí rozvrhem hodin a je upřesněn školním řádem. Škola má odborné zaměření 
a disponuje řadou odborných učeben. Aby tyto učebny byly co nejvíce využity, přesouvají se žáci 
během vyučování mezi jednotlivými učebnami. Přesto mají své kmenové třídy. 

Režim práce v odborných učebnách (učebnách výpočetní techniky) se řídí řády těchto učeben a ty jsou 
samostatnými dokumenty školy. 

Počet hodin v jednom sledu: 

Nejvyšší počet vyučovacích hodin povinných předmětů v jednom dni s polední přestávkou je 9 hodin, 
bez polední přestávky 7 hodin. 

B. Odborný výcvik 

Organizace a hygienická pravidla při praktickém vyučování se řídí pravidly provozu pracovišť, kde je 
praktické vyučování vykonáváno. Doporučuje se s nimi předem seznámit. Pokud nedojde k omezení 
provozu těchto pracovišť, není nutné omezovat rozsah praktického vyučování. Doporučuje se omezit 
kontakt se zahraničními zaměstnanci. 

Pravidla pro praktické vyučování se mohou měnit v souvislosti s aktuálním nařízením vlády, 
Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství a Krajské hygienické stanice. 

Počet hodin v jednom vyučovacím dnu v 1. – 3. ročníku je stanoven na 6 hodin denně. 

Denní rozpis 
 Čas 
Ranní směna 8:00 – 14:30 
Odpolední směna 13:00 – 19:30 
Svačina 9:30 – 9:45 
Oběd 12:15 – 12:30 
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Svačina 16:15 – 16:30 
Večeře 17:45 – 18:00 

C. Odborná praxe 

Organizace a hygienická pravidla při praktickém vyučování se řídí pravidly provozu pracovišť, kde je 
praktické vyučování vykonáváno. Doporučuje se s nimi předem seznámit. Pokud nedojde k omezení 
provozu těchto pracovišť, není nutné omezovat rozsah praktického vyučování. Doporučuje se omezit 
kontakt se zahraničními zaměstnanci. 

Pravidla pro praktické vyučování se mohou měnit v souvislosti s aktuálním nařízením vlády, 
Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství a Krajské hygienické stanice. 

Počet hodin v jednom vyučovacím dnu v 1. – 4. ročníku je stanoven na 6 hodin denně. 

D. Stravování 
 

a) Škola nemá vlastní stravovací zařízení, proto žáci přecházejí do školní jídelny ZŠ Dřevnická. 
b) Objednávání stravy je řešeno elektronickou formou.  
c) Obědy se vydávají v době od 12.20 do 12.50. 
d) V prostorách školy jsou umístěny prodejní automaty, kde si žáci mohou koupit a potraviny dle 

aktuální nabídky. 
 

E. Pitný režim 
 

a) Žáci si zajišťují pitný režim samostatně. 
 

F. Pohybová výchova 
 

a) Mimo povinné hodiny tělesné výchovy se naši žáci mohou zúčastnit zimního lyžařského 
výcvikového kurzu, kde probíhá výuka sjezdového lyžování. 

b) Hodiny tělesné výchovy probíhají jedenkrát v týdnu formou dvouhodinovky v tělocvičně ZŠ 
Dřevnická nebo na atletickém stadionu. Součástí tělocvičny je šatna, sprcha. 
 

G. Režim práce s počítačem 
 

a) Výuka probíhá v počítačových učebnách – počet učeben 4, v každé je 20 počítačů zapojených do 
školní sítě. Všechny počítače jsou připojeny k internetu. V učebnách je využíván dataprojektor a 
další prostředky IT. 
 

H. Další požadavky 
 

a) Výchova ke zdravému životnímu stylu: 
Je zařazena převážně v hodinách tělesné výchovy, v základech společenských věd, občanské 
nauce a nauce o výživě. 

b) Zdravotní zabezpečení a péče o žáky: 
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Škola má odborně proškoleného zdravotního instruktora, který je využíván v nutných případech k 
ošetření žáků. Škola má v kanceláři tajemnice školy umístěnou lékárničku. Za vybavení lékárničky 
odpovídá pověřený pracovník. V nutných případech je telefonicky přivolaná rychlá lékařská pomoc. 

6 Způsob zajištění mikroklimatu 

a) Teplota vzduchu 
Denní místnosti mají vždy 20–22 stupňů C. Okna jsou zajištěna regulací proti slunečnímu záření, a 
to stahovacími roletami a zatemňovacími závěsy.   

b) Větrání 
Je zajištěno okny a ventilacemi v každé třídě a v kabinetech. 

c) Osvětlení 
Denní osvětlení, sdružené osvětlení, rovnoměrné osvětlení, osvětlení tabule, ochrana před 
osvětlením odpovídají daným předpisům. 

d) Obrazovky 
Vzdálenost, poloha, umístění obrazovek odpovídá daným předpisům.  

7 Zásobování pitnou vodou 

a) Škola je zásobována z veřejného vodovodu, kapacita odpovídá minimálnímu množství 25 l na žáka 
a den.  

b) Správa vodovodního zařízení spadá pod správce budovy, kde se škola nachází.  

8 Hygienické podmínky 

a) V celé budově je nařízeno přezouvání do domácí obuvi. Pro ukládání šatstva jsou určeny šatny pro 
každou třídu. Žák má možnost navíc využívat vlastní uzamykatelnou skříňku. Skříňky jsou k dispozici 
v 1. a 2. NP. 

b) Ve všech prostorách školy jsou hygienická zařízení v dostatečném počtu. Údržba hygienických 
zařízení (záchodů, umýváren) je prováděna pravidelně. Je k dispozici tekuté mýdlo v zásobnících a 
dezinfekce. Na osušení rukou jsou určeny papírové ručníky. 

c) Budova je osvětlena a vytápěna dle platných norem. 
 

9 Hygienická pravidla a četnost úklidu 
 

a) U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/hygienickém zařízení, u tělocvičny 
jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.  

b) V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou 
vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu 
rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně 
upozorňuje.  

c) Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních 
využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Větrání učeben se provádí 
opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.  

d) Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – ručníky na jedno použití. 
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e) Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.  
f) Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem žáků do školy, po zahájení 

vyučování a po odchodu žáků ze školy po skončení vyučování.  
g) Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.  
h) Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují. 

Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce 
se vysávají.  

i) Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky 
dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u 
zásobníků mýdel či dezinfekce).  

j) Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů 
a předmětů.  

k) Škola výslovně určí, kdo, kdy, kde, co a čím bude čistit a dezinfikovat. Přípravky je nezbytné 
používat podle pokynů výrobce uvedené na etiketě (vhodnost pro povrch, typ působení, způsob 
aplikace, koncentrace, kontaktní čas atd.).  

l) Škola zajistí praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C. Z důvodu minimalizace šíření 
viru vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se provádí ve vyčleněné místnosti. 
Škola používá vhodné transportní obaly, které zabraňují kontaminaci okolí nečistotami. Obaly musí 
být vhodné k praní nebo omyvatelné a dezinfikovatelné nebo na jedno použití. Použité prádlo 
(lůžkoviny, ručníky apod.) škola skladuje v obalech ve vyčleněném prostoru. Nelze společně 
skladovat čisté a použité prádlo.  

m) Školní jídelna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe. Mytí nádobí je zajištěno při 
dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60 °C). Při ručním mytí je zajištěn finální oplach 
vodou o teplotě min. 85 °C.  

n) Škola je vybavena:  
a. Čisticími a dezinfekčními prostředky – tak, aby nedošlo k výpadku po spotřebování zásob. 

Na koronavirus působí dezinfekční přípravky s virucidní aktivitou. Na etiketě přípravku by 
měla být uvedena účinná koncentrace dezinfekčního přípravku a čas působení.  

b. Dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou – za účelem jejich 
průběžného doplňování do dávkovačů.  

c. Bezkontaktním teploměrem – měření tělesné teploty žáků, popřípadě zaměstnanců školy 
v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19.  

d. Přiměřeným počtem roušek– pro žáky či zaměstnance školy s podezřením na výskyt 
covid19, záložní roušky pro případ povinného zavedení nošení roušek ve společných 
prostorech školy (pro případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky žáka či zaměstnance 
školy). Nadále platí, že škola není povinna poskytovat zaměstnancům roušky mající 
charakter osobních ochranných pomůcek, a to ani v případě plošného nařízení jejich 
užívání – uvedené neplatí, pokud zaměstnanec vykonává dohled nad osobou v izolaci či 
v případě úklidu těchto prostor. 

19. 8. 2020 

Mgr. Jana Hofmanová 
        ředitelka školy 
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