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A   Základní údaje o škole 
 

Název    Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Adresa Ondřejská 56, 360 01 Karlovy Vary 

IČO       00 52 00 55 

Práv. forma  příspěvková organizace 

 

Zřizovatel  Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary 

Současně platná zřizovací listina organizace byla vydána Karlovarským krajem dne 1.1.2002. 

 
Těžiště vzdělávacího portfolia školy tvoří gastronomické obory, které jsou doplněny populárními 

obory Cukrář a Kadeřník. Struktura oborů vzdělání školy nabízí širokou prostupnost systémem 

středního vzdělávání. Škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou ve čtyřletém oboru, 

tříleté střední vzdělání s výučním listem v kategorii oborů H a E a výběrově koncipované 

nástavbové studium oboru kategorie L zaměřené na gastronomii. 
 

Škola realizuje teoretickou i praktickou část vzdělávání. 
 

Sídlem školy je objekt Ondřejská 56, Karlovy Vary, který je majetkem Karlovarského kraje se 

správou svěřenou škole, ve kterém probíhá teoretické vyučování. Škola má v tomto objektu 

k dispozici také dvě moderní pracoviště praktického vyučování pro obor Kadeřník a od března 2020 

výukový gastronomický provoz pro obor Stravovací a ubytovací služby. 

Objekt odloučeného pracoviště praktického vyučování, nábřeží Jana Palacha 26, slouží jako školní 

restaurace a školní jídelna a je též majetkem Karlovarského kraje svěřeným do správy škole.  

Školní restaurace prošla v roce 2019 zásadní rekonstrukcí a nyní je jako pracoviště praktického 

vyučování provozována smluvním partnerem školy jako projektová restaurace La Hospoda. 

Kapacita školní jídelny činí 300 stravovaných. 
 

Podmínky a zázemí pro praktické vyučování žáků jsou zajišťovány především prostřednictvím 

smluvních partnerů, okrajově provozováním vlastních pracovišť praktického vyučování. 
 

Škola je aktivním členem Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Asociace hotelů a restaurací ČR, České 

barmanské asociace a spolupracuje s dalšími profesními sdruženími. 
 

Se školou spolupracuje Sdružení rodičů při Střední škole stravování a služeb, samostatně 

registrované MV ČR jako sdružení fyzických osob a dále Nadační fond Střední školy stravování a 

služeb. Oba subjekty poskytují škole finanční podporu především pro vzdělávací a zahraniční 

aktivity. 

Ve škole je zřízena a pracuje základní organizace ČMOS pracovníků školství.  
 

Pracovníkem pověřeným k podávání informací dle zákona č.106/1999 Sb. byla Ing. Dana Vraná. 

 

Školská rada působila do června 2021 v následujícím složení: 
 

předseda p. Pavel Lintemer 

členové p. Jaroslav Blažek, Ing. Andrea Pfeffer-Ferklová, Mgr. Jiří Klsák, Ing. Radomíra 

Poláčková, p. Hana Rovná 

 

Po posledních volbách pracuje školská rada od července 2021 v tomto složení: 

 

předseda p. Pavel Lintemer 

členové p. Jaroslav Batla, Mgr. Yvona Chrudimská, Mgr. Jiří Klsák, p. Marcel Man, p.Iveta 

Skoupá 
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Internetové stránky školy:  www.ssstravovani.cz  

E-mailové spojení:  info@ssstravovani.cz  

 

Ve š.r. 2020/21 pracovalo vedení školy v tomto složení: 

 

ŘŠ    RNDr. Jiří Neumann 

ZŘ teorie   Ing. Dana Vraná (statutární ZŘ) 

ZŘ praxe   Vladimíra Vašíčková 

ZŘ ekonomika a provoz Veronika Petříčková 

Vedoucí ŠJ a PPV oboru E Jana Škutová 

 

Ke dni 30. 9. 2020 měla škola celkem 542 žáků denní formy vzdělávání (z toho 60,1 % dívek).  

V dálkové formě se žádní žáci ve školním roce 2020/21 nevzdělávali. 

Spádovou oblastí, ze které žáci do školy dojíždí k denní formě vzdělávání, je především území 

okresu Karlovy Vary a přiléhající část okresu Sokolov. Ve š. r. 2020/21 mělo trvalé bydliště v 

okresu Karlovy Vary 67,7 % žáků, Sokolov 23,6 %, Cheb 5,7 % žáků školy.  

Členění žáků školy dle trvalého bydliště je následující: Karlovy Vary 23,6 %, Ostrov 11,6 %, 

Chodov 9,6 %, Nejdek 5,7 %, Nová Role 3,3 %, Toužim 3,0 %, Sokolov 2,6 %, Horní Slavkov 

2,6 %, Cheb 2,0 %, Bochov 2,0 %, Jáchymov 2,0 %. 

 

Ve š.r. 2020/21 se ve škole dle stavu k 30.9.2020 vzdělávalo 41 žáků se specifickými vzdělávacími 

potřebami, podle individuálního vzdělávacího plánu se vzdělávalo 12 žáků, kteří byli individuálně 

integrovaní v běžných třídách. Ve 10 případech jde o žáky s poruchami učení. Podpůrná opatření 

byla realizována pro 72 žáků školy. 

Dle § 16 odst. 9 školského zákona nebyla zřízena žádná speciální třída. 

Škola vzdělávala 10 žáků cizí státní příslušnosti. 

Součástí školy není domov mládeže. Žáci školy užívali služeb Domova mládeže v Lidické ulici v 

Karlových Varech a Domova mládeže SOŠ stavební Karlovy Vary. Jednalo se celkem o 31 žáků. 

 

Rozdělení žáků dle oborů vzdělávání ve školním roce 2020/2021 
(stav k 30. 9. 2020) 

 

KKOV   název    počet žáků denní  dálkové 

 

65-41-L/01  Gastronomie     91  0 
 

65-41-L/51  Gastronomie (nástavba)   26  0 
 

65-51-H/01  Kuchař – číšník    295  0 
 

29-54-H/01  Cukrář      37  0 
 

69-51-H/01  Kadeřník     43  0 
 

65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby  50  0 
 

Celkem :        542  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ssstravovani.cz/
mailto:info@ssstravovani.cz
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A(1) Teoretické vyučování   
 

Rozdělení žáků dle tříd teoretického vyučování ve školním roce 2020/2021: 
 

23  tříd denní formy vzdělávání, z toho: 
 

15  tříd  tříleté obory s výučním listem  H 

3    třídy  tříleté obory s výučním listem  E 

4    třídy  čtyřleté obory s maturitní zkouškou  L01 

1    třída  nástavba s maturitní zkouškou L51 
 

Naplněnost tříd činila průměrně 24 žáků na třídu v denní formě vzdělávání.  

 

Třídy se dělily na skupiny pro výuku cizích jazyků, tělesné výchovy, ICT, účetnictví, techniky 

administrativy a učební praxe. 

 

Z cizích jazyků škola vyučovala anglický, německý a ruský jazyk. Prvním cizím jazykem je dle 

volby žáka anglický nebo německý jazyk, druhým cizím jazykem je ruský, který je pro oblast 

gastronomie vyžadován sociálními partnery školy.  

 

Na práci úseku se jako poradní orgány podílely následující předmětové komise:  
 

       vedoucí komise 
 

Cizí jazyky      Mgr. Daniela Potužáková 

Český jazyk a společenskovědní předměty   Mgr. Magda Bendová 

Přírodovědné předměty     Ing. Martin Štěrba 

Tělesná výchova     Mgr. Miroslava Moučková 

Informační a komunikační technologie  Ing. Nikolaj Nikolov 

Odborné předměty  

  sekce stravování a potravinářská    Bc. Vladimíra Příhodová 

  sekce ekonomických předmětů   Ing. Jitka Matasová 

  sekce kadeřnická     Alena Strnadová 

 

Činnost předmětových komisí byla ve š.r. 2020/21 zaměřena na: 
 

evaluaci a zmapování výstupů vzdělávání dosažených ve školním roce 2019/20 a po období 

distanční formy vzdělávání ve školním roce 2020/21,  

adaptační procesy žáků a pedagogů po přechodech z distanční do prezenční formy 

vzdělávání, 

metodiku výuky s akcentem na aplikaci moderních metod ve vzdělávání distanční formou 

tvorbu mezipředmětových vazeb a spolupráce s úsekem praktického vyučování 

 ověřování a inovace ŠVP ve vzdělávací praxi a v podmínkách distanční výuky  

 přípravu průběhu závěrečných a maturitních zkoušek a jejich úpravu dle nových předpisů  

podporu žáků s individuálními vzdělávacími potřebami 

 

Formy vzdělávání na úseku teoretického vyučování v průběhu školního roku 2020/21: 
 

02.09. - 02.10. 2020   prezenční forma vzdělávání 

05.10. - 11.12. 2020  distanční forma vzdělávání 

14.12. - 18.12. 2020   prezenční forma vzdělávání 

04.01. - 21.05. 2021  distanční forma vzdělávání 

24.05. - 30.06. 2021     prezenční forma vzdělávání 
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Průběh vzdělávání na úseku teoretického vyučování ve školním roce 2020/21: 

 

Již v průběhu II. pololetí š.r. 2019/20 byla vybudována stabilní infrastruktura pro vzdělávání žáků 

distanční formou vytvořená propojením produktů Microsoft 365 a Teams. Tímto krokem získal 

každý pedagog a žák školy pro distanční vzdělávání programové vybavení a cloudový prostor. 

Před zahájením školního roku bylo pořízeno 26 nových notebooků tak, aby toto zařízení měli 

k dispozici již všichni pedagogičtí pracovníci školy. Pro pedagogy byly pořádány metodické 

semináře ke zvládnutí distančního vzdělávání především v oblasti užívání IT technologií. 
 

Na konci června 2020 proběhlo evaluační šetření mezi žáky školy neposledních ročníků týkající se 

aspektů a výstupů distančního vzdělávání ve š.r. 2019/20. Návratnost šetření byla cca 60 %. Šetření 

škole poskytlo důležitou zpětnou vazbu pro přípravu vzdělávání distanční formou ve š.r. 2020/21. 

Obsahově bylo šetření zaměřeno do následujících okruhů: 

- vztah žáka k jednotlivým předmětům v distanční výuce 

- míra zlepšení žáka v jednotlivých okruzích klíčových a průřezových kompetencí  

- sebehodnocení vlastní práce žáka a přístupu ke vzdělávání při distanční výuce  

- míra a způsob komunikace vyučujících a poskytování zpětné formativní vazby žákům   

- specifikace vzdělávacích výstupů, ve kterých žáci nedosáhli potřebných kompetencí při 

distanční formě vzdělávání.  
 

Dne 25.9.2021 proběhla generální zkouška distanční výuky pro všechny třídy a skupiny školy.  
 

V školním roce 2020/21 škola realizovala vzdělávání intenzivně distanční formou dle pravidelného 

rozvrhu způsoben online s tím, že cca polovina objemu vyučovacích hodin byla prováděna 

synchronní a polovina asynchronní výukou. 
 

V souvislosti s nově legislativně ukotvenou povinností žáků účastnit se distanční výuky byla účast 

žáků při distančním vzdělávání vysoká. 

Případy žáků, kteří se ve významné míře neúčastnili distanční výuky byly identifikovány a 

individuálně řešeny, jednalo se cca o 5 % žáků školy. 
 

Na konci I. pololetí š.r. 2020/21 bylo ve skupinách žáci, zákonní zástupci a pedagogičtí pracovníci 

školy provedeno další evaluační šetření, a to online způsobem v aplikaci MS Forms. Toto šetření 

komplexně evaluovalo distanční výuku za I.pololetí a bylo zaměřeno do těchto okruhů: 

- způsob organizace distanční výuky (podle stálého rozvrhu školy) 

- vhodný poměr mezi online synchronní a asynchronní distanční výukou 

- komunikace s žáky v online synchronních hodinách, srozumitelnost výuky 

- kvalita studijních digitálních učebních materiálů 

- hodnocení žáků při distanční výuce 

- motivace žáků 

- problémy a překážky distanční výuky 
 

Z provedeného šetření celkově vyplynulo, že strategie školy v rámci organizace distanční formy 

výuky je celkově všemi dotazovanými skupinami akceptována a považována za vhodnou a účinnou. 

Mezi zjištěnými problémy dominovala frustrace žáků z dlouhodobého pobytu doma a efektivní 

organizace denního režimu. 
 

Po návratu do prezenční formy vzdělávání v květnu 2021 škola upravila dle metodiky MŠMT 

předmětovou strukturu vzdělávání posledních ročníků s důrazem na úspěšné zvládnutí závěrečných 

a maturitních zkoušek. 

Po návratu do prezenční formy vzdělávání pak všichni žáci po dobu minimálně dvou týdnů 

procházeli připraveným adaptačním obdobím, jehož součástí byli i sportovní dny s team-

buildingovými aktivitami. 
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Materiální zabezpečení teoretického vyučování: 

 

Úsek disponuje materiálním zázemím, které odpovídá současným požadavkům realizovaných 

vzdělávacích programů. 
 

Budova školy Ondřejská 56, Karlovy Vary  

Stavebně technický stav budovy školy a okolí se v minulých letech výrazně zlepšil. Škola v období 

od roku 2011 postupně realizovala rekonstrukci opěrné zdi a přístupového mostku do objektu, 

náročnou hydroizolací budovy, stabilizaci stropů v suterénu a přízemí, výměnu oken školy spojenou 

s opravou fasády, rekonstrukci a zateplení střechy, výměnu kanalizace a části elektroinstalace. 

V přízemí školy bylo vybudováno pracoviště praktického vyučování oboru Kadeřník, ve škole byl 

instalován bezpečnostně docházkový systém a vnitřní kamerový systém, rekonstrukcí prošla velká 

část interiérů. Všechny tyto úpravy byly provedeny za bezmála 20 mil. Kč. V roce 2020 byla 

vybudována za 8.5 mil. Kč přístavba školy, která vytvořila zázemí pro vzdělávání oboru E 

Stravovací a ubytovací služby. Všemi stavebními úpravami se podstatně zvýšila funkcionalita, 

bezpečnost i estetická úroveň exteriérů a interiérů školy. 

K dispozici výuce je o celkem 17 učeben, z toho 12 kmenových, 3 dělící, a 2 specializované na 

informační technologie. Jedna z kmenových tříd je odborně vybavena pro gastronomii. Učebny jsou 

vybaveny vyhovujícím nábytkem i didaktickými technologiemi. Učebna gastronomických předmětů 

je vybavena barem, pracovišti s varnými deskami, minutkovou indukční plotnou, chladícím 

zázemím a širokým sortimentem odborného inventáře. Poskytuje odborným předmětům kvalitní 

výukové i technologické zázemí. Chodby školy jsou osazeny relaxačními kouty. 
 

Informační a komunikační technologie 

Škola je vybavena informační technikou, která sice provozně ještě postačuje potřebám výuky a 

provozu, nutná však je již významnější obnova na základě nově zpracované strategie rozvoje IT 

školy. Žákům jsou k dispozici dvě učebny ICT s 2 x 16 kusy žákovských PC s propojením do LAN, 

napojením na internet, s možností tisku a scanování, a s řídícím učitelským stanovištěm. 

Ve školním roce 2020/21 byly 4 učebny nově osazeny dataprojektory, čímž se škola dosáhla stavu, 

kdy každá třída disponuje interaktivní tabulí (2) nebo pevně osazeným dataprojektorem a 

připojením k internetu. Škola má fumkční síťovou infrastrukturu UTP rozvedenou do všech 

místností, se serverovým řešením a s WIFI pokrytím celého objektu.  

Potřebám výuky slouží softwarové vybavení s průběžným upgradem - komplet MS Office, grafické 

editory a další softwarové produkty pro všeobecně vzdělávací předměty, jazyky, účetnictví, 

management, gastronomii, ekologii atd.  

Škola užívá strategie společnosti Microsoft spočívající v tom, že nepořizuje trvalé SW licence, které 

rychle zastarávají, ale pronajímá si za výhodných podmínek aktuální software.  

Pro výuku gastronomických předmětů škola užívá progresívní výukový portál „Kulinářské umění“. 
 

Pro vedení pedagogické dokumentace je užíván systém „ŠkolaOnLine“, který je kompatibilní 

s bezpečnostně docházkovým systémem školy a slouží i pro dálkový přístup žáků a jejich 

zákonných zástupců k informacím o docházce, výsledkům vzdělávání a pro komunikaci se školou. 
 

Kabinety a sborovna 

Všechny kabinety i sborovna jsou nově zrekonstruovány a vybaveny učebními pomůckami s 

důrazem na dominantní obory gastronomické. Nabídku mnoha titulů odborné literatury poskytuje 

žákům i pedagogům školní knihovna. 
 

Tělesná výchova 

Škola nemá vlastní zázemí, využívána byla venkovní sportoviště a hala v areálu Slavia v Karlových 

Varech Drahovicích a plavecký bazén Karlovarské arény.  

 

Organizace úseku se řídí školním řádem, ročním a měsíčními plány činnosti.  

Úsek řídila zástupkyně ředitele Ing. Dana Vraná. 
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A(2) Praktické vyučování  
 

Úsek se celý školní rok 2020/21 potýkal s extrémními potížemi při zajišťování zázemí pro praktické 

vyučování žáků. V důsledku protiepidemických opatření Vlády ČR byla po velkou část školního 

roku uzavřena většina hotelových společností, restaurací a kadeřnictví, některé smluvní hotely 

v letní sezoně 2020 vůbec neotevřely provoz. Problémem též bylo, že protiepidemická opatření byla 

po ústupu pandemie uvolňována v rozdílných termínech pro oblast gastronomie a služeb a pro 

praktické vyučování žáků. Škola proto musela vytvářet zcela improvizovaná řešení pro zajištění 

zázemí praktického vyučování. 

 

Formy vzdělávání na úseku praktického vyučování v průběhu školního roku 2020/21: 
 

02.09. - 02.10. 2020   prezenční forma vzdělávání 

05.10. - 30.11. 2020  distanční forma vzdělávání 

01.12. - 18.12. 2020   prezenční forma vzdělávání 

04.01. - 23.04. 2021  distanční forma vzdělávání 

26.04. - 30.06. 2021     prezenční forma vzdělávání 

 

Na počátku školního roku 2020/21 bylo praktické vyučování zajištováno pro obory H a L takto: 
 

- v 5 pracovištích praktického vyučování školy pod vedením UOV (268 žáků) 
 

smluvně zajištěná pracoviště 

  Karlovy Vary, I.P. Pavlova 2001/11   hotel Thermal 

  Karlovy Vary, T.G. Masaryka 1088/24 hotel Ambassador 

  Karlovy Vary, Východní 621/16  MZSS   

  Karlovy Vary, J. Palacha 26   restaurace La Hospoda 
 

pracoviště školy 

  Karlovy Vary, Ondřejská 56   školní kadeřnictví 

  Karlovy Vary, Ondřejská 56   cvičná kuchyně 
 

- v SPV Grandhotelu Pupp, o.p.s. pod vedením UOV (100 žáků) 
 

- u 20 společností, fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti v daném 

oboru pod vedením instruktorů a pravidelným dohledem VUOV (107 žáků). 
 

Rozhodující význam pro zvládnutí časových úseků prezenčního vzdělávání na praktickém 

vyučování měla pro školu výpomoc Hotelu Thermal, společnosti LL Jáchymov a.s. a MZSS.  

 

Na počátku školního roku 2020/21 bylo praktické vyučování zajištováno pro obory E takto: 
 

- 3 pracoviště praktického vyučování školy pod vedením UOV (38 žáků) 
 

smluvně zajištěná pracoviště 

  Karlovy Vary, Lidická 41   Domov mládeže 

  Sokorest, s.r.o.    

pracoviště školy 

  Karlovy Vary, Ondřejská 56  cvičná kuchyně 
 

- u 7 společností, fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti v daném 

oboru pod vedením instruktorů a pravidelným dohledem VUOV (13 žáků) 

 

Úsek se významně podílel na plánování a organizaci praktické části závěrečných a maturitních 

zkoušek ve zcela improvizovaném režimu. 
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Škola v rámci praktického vyučování intenzivně podporuje odborný růst a motivaci žáků a dává 

prostor pro získání nadstandardních znalostí a dovedností. Při těchto aktivitách škola spolupracuje  

s profesními sdruženími, se specialisty v oboru i se společnostmi, u kterých probíhá praktické 

vyučování žáků. Žáci se účastní řady soutěží a gastronomických projektů včetně zahraničních. Tyto 

obvykle realizované aktivity však nebylo ve školním roce 2020/21 provádět z důvodu 

protiepidemických opatření. 

Po návratu do prezenční formy vzdělávání všichni žáci po dobu minimálně dvou týdnů procházeli 

připraveným adaptačním obdobím, mimořádná pozornost byla věnována žákům připravujícím se 

k praktickým částem závěrečné a maturitní zkoušky. 

Mimo vlastní praktické vyučování se podařilo se uskutečnit pouze několik aktivit: 
 

➢ baristický kurz 

➢ několik cateringových akcí pro Karlovarský kraj 

➢ rozšiřující semináře UOV a odborníků z hotelových společností na různá gastronomická 

témata 

➢ prezentace pečení vánočního cukroví oborem Cukrář 

➢ pečení velikonočních mazanců jako pracovníkům Krajské nemocnice Karlovy Vary 

 

Organizace úseku se řídí školním řádem, ročním a měsíčními plány činnosti. 

Úsek řídila zástupkyně ředitele p. Vladimíra Vašíčková. 
 

 

B   Přehled oborů vzdělávání a učební dokumentace 
 

Ve školním roce 2020/21 bylo vzdělávání organizováno dle následujících školních vzdělávacích 

programů (ŠVP): 

 

Střední vzdělání s výučním listem   

 

65-51-H/01 Kuchař – číšník   RVP vydalo MŠMT pod č.j. 12 698/2007-23 
 

zaměření kuchař ŠVP Kuchař, kuchařka 

zaměření číšník  ŠVP Číšník, servírka 

zaměření číšník  ŠVP Číšník, barman, barista 

 

29-54-H/01 Cukrář    RVP vydalo MŠMT pod č.j. 12 698/2007-23 
 

   ŠVP Cukrář, cukrářka 
 

69-51-H/01 Kadeřník    RVP vydalo MŠMT pod č.j. 12 698/2007-23 
 

   ŠVP Kadeřník, kadeřnice 
 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby RVP vydalo MŠMT pod č.j.   6 907/2008-23 
 

    ŠVP Kuchařské práce 
 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 

65-41-L/01 Gastronomie  RVP vydalo MŠMT pod č.j. 12 698/2007-23 
 

   ŠVP Gastronomie a hotelnictví 

 

65-41-L/51 Gastronomie  RVP vydalo MŠMT pod č.j. 1 606/2010-23 
  

   ŠVP Gastronomie 
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C   Personální zabezpečení činnosti školy  
 

Školní rok 2020/21 byl zahájen s 63 zaměstnanci (55.8 úvazků). 

Personální stav organizace byl již po sloučení SOŠ a SOU Nejdek v roce 2018 a po následných 

souvisejících organizačních změnách plně stabilizovaný, a to i směrem ke školnímu roku 2021/22.  
 

Vývoj stavu zaměstnanců v průběhu školního roku 2020/21 dokumentují tabulky. 
 

 
Stav zaměstnanců  

k 1.9. 2020 
(výchozí stav š.r. 2020/21) 

fyzický stav pracovní 
úvazky kvalif. nekvalif. 

Ředitel 1 0 1 

Zástupci Ř (ZŘT, ZŘPV) 2 0 2,0 

Učitelé (bez ZŘT) 21 11 26,7 

UOV (bez ZŘPV) 14 0 12,6 

Nepedagog. pracovníci  
(včetně ZŘE) 

14 13,5 

Průměrná délka praxe 
pedagogických prac. 

27,3 X 

Průměrný věk                   
pedagogických prac. 

53,9 X 

 

 
Stav zaměstnanců  

k 1.9. 2021 
(výchozí stav š.r. 2021/22) 

fyzický stav pracovní 
úvazky kvalif. nekvalif. 

Ředitel 1 0 1 

Zástupci Ř (ZŘT, ZŘPV) 2 0 2,0 

Učitelé (bez ZŘT) 21 10 26,6 

UOV (bez ZŘPV) 11 3 13,6 

Nepedagog. pracovníci  
(včetně ZŘE) 

14 13,25 

Průměrná délka praxe 
pedagogických prac. 

 27,7 X 

Průměrný věk                   
pedagogických prac. 

53,5 X 

 

Poznámka: 

Pedagogičtí pracovníci uvedení jako nekvalifikovaní působí ve vzdělávání v rámci výjimky stanovené § 32 

zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. 
 

Škola má kvalifikovaně obsazeny pozice výchovných poradců a koordinátora ICT. 

V pedagogickém sboru působí 9 mužů. 
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D   Údaje o přijímacím řízení 
 

Záměr přijímání žáků do 1.ročníků byl naplněn na cca 93 %, kde chybějících 7 % představuje 

dálková forma nástavbového studia. Přijímací řízení opět probíhalo v netradičních termínech 

dle úprav předpisů pro organizaci vzdělávání ve školním roce 2020/21.  
 

Přijímací řízení pro š.r. 2020/21 Záměr Stav  (k 30.9.2020) 

Obor vzdělání tříd žáků Tříd žáků 

65-51-H/01 Kuchař, kuchařka 1,5 45 1,5 44 

65-51-H/01 Číšník, servírka 1,0 30 1,0 30 

65-51-H/01 Číšník, barman, barista 0,5 15 0,5 15 

29-54-H/01 Cukrář 0,5 15 0,5 15 

69-51-H/01 Kadeřník 0,5 15 0,5 16 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 1 24 1 22 

65-41-L/01 Gastronomie  1 30 1 29 

65-41-L/51 Gastronomie (dálk. nástavba) 1 30 0 18 

CELKEM 7 204 7 189 

Poznámka: do stavu žáků jsou již zahrnuty i případy opakování ročníku, přestupu a změny oboru vzdělání. 

 

Obory vzdělání s výučním listem 
 

Hodnocení uchazečů proběhlo prostřednictvím výsledků vzdělávání za II. pololetí předposledního 

roku povinné školní docházky a za I. pololetí posledního roku povinné školní docházky.  
 

65-51-H/01  Kuchař, kuchařka 

65 uchazečů v 1. kole přijímacího řízení, proběhla 3 kola přijímacího řízení 
 

65-51-H/01  Číšník, servírka 

30 uchazečů v 1. kole přijímacího řízení, proběhla 3 kola přijímacího řízení 
 

65-51-H/01  Číšník, barman, barista  

36 uchazečů v 1. kole přijímacího řízení, proběhlo 1 kolo přijímacího řízení 
 

29-54-H/01 Cukrář  

46 uchazečů v 1. kole přijímacího řízení, proběhla 1 kolo přijímacího řízení 
 

69-51-H/01 Kadeřník 

73 uchazečů v 1. kole přijímacího řízení, proběhlo 1 kolo přijímacího řízení 
 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 

 21 uchazečů v 1. kole přijímacího řízení, proběhla 3 kola přijímacího řízení 

 

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 
 

Hodnocení uchazečů proběhlo prostřednictvím výsledků vzdělávání za II. pololetí předposledního 

roku a I. pololetí posledního roku povinné školní docházky zohledněné váhou 40 % a dle výsledku 

přijímací zkoušky formou centrálně zadávaných jednotných testů z českého jazyka a matematiky 

zohledněného váhou 60 %. U dálkové formy byl tento poměr nastaven na 30 % / 70 %. 
 

65-41-L/01  Gastronomie 

 37 uchazečů v 1. kole přijímacího řízení, proběhla 3 kola přijímacího řízení 
 

65-41-L/51  Gastronomie 

 18 uchazečů v 1. kole přijímacího řízení, proběhla 3 kola přijímacího řízení 
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E   Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, výsledcích závěrečných a maturitních 

zkoušek a dalších aktivitách školy ve výuce 
 

Vzdělávání zahájilo ve školním roce 2020/21 542 žáků denní formy. 
 

E(1)  Ročníkové hodnocení 
 

K 30. 6. 2021 z celkového počtu 519 žáků prospělo s vyznamenáním 80 žáků, prospělo 375 žáků, 

58 žáků nebylo hodnoceno a 6 žáků neprospělo z jednoho předmětu. V těchto údajích je započítáno 

též 5 žáků posledních ročníků, kteří neprospěli či nebyli hodnoceni, ale u nichž výsledky za II. 

pololetí neměly vliv na možnost konat závěrečnou nebo maturitní zkoušku.  

 

K 31. 8. 2021 z celkového počtu 519 žáků prospělo s vyznamenáním 80 žáků, prospělo 420 žáků,  

a neprospělo celkem 14 žáků. 

Opakování ročníku bylo povoleno 5 žákům školy. Komplexní statistické zpracování hodnocení 

žáků za II.pololetí š.r. 2020/21 zachycuje příloha č.1. 
 

Docházka ke vzdělávání 

V I. a II. pololetí školního roku 2020/2021 se žáci neúčastnili výuky v průměrném rozsahu 70 

omluvených hodin na 1 žáka a 4 neomluvených hodin na 1 žáka. I přesto, že se po většinu školního 

roku jednalo o distanční formu vzdělávání, byla průměrná docházka v tomto školním roce 

srovnatelná s předešlým školním rokem. 
 

Výchovná opatření 

Počty výchovných opatření k 30. 6. 2021 zachycuje příloha č.1. Opět z těchto dat vyplývá, že 

meziročně došlo k nárůstu pochval žákům, kde jsme je oceňovali zejména za jejich pozitivní přístup 

k distanční formě vzdělávání. 

Během celého školního roku 2020/21 bylo vydáno celkem 16 podmíněných vyloučeních ze školy. 

 

V průběhu školního roku 2020/21 zanechalo vzdělávání 25 žáků denní formy, což je výrazně méně 

než v předchozích letech. 

 

V průběhu š.r. 2020/21 přestoupilo na školu 8 žáků a 16 žáků přestoupilo na jinou školu. 

 

 

E(2)  Ukončování vzdělávání 
 

Maturitní zkoušky konala 1 třída školy, a to třída G4. Dále byli přihlášeni žáci tříd GN2 a D3M 

kteří ukončili vzdělávání bez předepsané zkoušky v předchozích letech (v tabulce symbol *). 

Maturitní zkoušky proběhly dle upravených předpisů bez písemných prací. Žádný z maturujících 

žáků si dobrovolně nezvolil ústní zkoušky z Českého jazyka nebo cizích jazyků.   
 

Maturitní zkoušky JARO 2021     

TŘÍDA OBOR 
PŘIHLÁŠENÍ K 

MZK 

NEÚSPĚŠNÍ PŘI MZK 
NEPŘIPUŠTĚN/ 
OMLUVEN 

ÚSPĚŠNÍ 
PROFILOVÁ SPOLEČNÁ 

GN2 Gastronomie 7 (pouze *) 0  5 (pouze *) 1 omluven 1 (pouze *) 

G4 Gastronomie 21  0 9 0 12  

D3M Gastronomie 2 (pouze *) 0 2 (pouze *) 0 0 (pouze *) 
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Mimořádný termín MZK 7. – 9. 7. 2021 

TŘÍDA OBOR 
PŘIHLÁŠENÍ K 

MZK 

NEÚSPĚŠNÍ PŘI MZK 
OMLUVEN/ 

NEOMLUVEN 
ÚSPĚŠNÍ 

PROFILOVÁ SPOLEČNÁ 

GN2 Gastronomie 6 (pouze *) 0 4 (pouze *) 1 omluven 1 (pouze *) 

G4 Gastronomie 9 0 5 0 4 

D3M Gastronomie 0 0 0 0 0 

 
Maturitní zkoušky PODZIM 2021 

    

TŘÍDA OBOR 
PŘIHLÁŠENÍ K 

MZK 

NEÚSPĚŠNÍ PŘI MZK 
OMLUVEN/ 

NEOMLUVEN 
ÚSPĚŠNÍ 

PROFILOVÁ SPOLEČNÁ 

GN2 Gastronomie 1 (pouze *) 1 (pouze *) 1 (pouze *) 1 omluven - 

G4 Gastronomie 5 0 5 0 0 

D3M Gastronomie 0 0 0 0 0 

 

Úspěšnost školy v tomto ročníku maturitních zkoušek byla nízká jak vzhledem k výsledkům žáků 

školy v dřívějších letech, tak i vzhledem k celostátním výsledkům.  

Příčinou této situace byly letošní velmi specifické podmínky pro přípravu k maturitním zkouškám a 

dále i to, že se jednalo o třídy, které měly již v průběhu celého vzdělávání horší výsledky než 

obvyklé. 

 

Závěrečné zkoušky konalo 6 tříd o celkovém počtu 123 žáků školy. 
 

Závěrečné zkoušky 2021        

třída Obor 
 Počet  
žáků 

oprávněni prospěli prospěli 
neprosp. 
/ 
omluveni 

náhradní  
a opravné 

náhradní 
a opravné 

náhradní 
a opravné 

     
konat 
ZZK 

s vyzn. 
červen 

 červen  červen (podzim) 
prospěli 
(podzim) 

neprospěli 
(podzim) 

Č3B Číšník, serv. 20 20 3 17 0 0 0 0 

ČB3A Číšník, serv. 20 20 5 14 0/1 1 1 0 

K3A Kuchař 24 24 6 16 1/1 2 2 0 

K3B Kuchař 22 22 5 17 0 0 0 0 

KC3B Kad./Cukrář 
25 

(13+12) 25 8 (3+ 5) 
17 

(10+7) 0 0 0 0 

S3AB 
Stravovací a 
ubyt. služby 12 12 4 8 0 0 0 0 

CELKEM  123 123 31 89 1/2 3 3 0 

 

Závěrečné zkoušky proběhly dle upravených předpisů bez ústní části. 

Úspěšnost závěrečných zkoušek byla velmi dobrá, žáci navzdory covidové situaci dobře zvládli 

praktickou část zkoušek.  
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F  Prevence sociálně-patologických jevů a výchovné poradenství 
 

Zajištění: Ing. Marek Pospíchal - metodik prevence, Mgr. Stanislava Dostalová - výchovný poradce, 

Ing. Dana Vraná - výchovný poradce (zejména pro žáky oboru „E“). 

V rámci prioritní osy 3 operačního programu VVV škola využila výzvy Podpora škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ II. Z projektu byla financována 

činnost kariérního poradce. 

 

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  

Škola již nemá zřízenu žádnou třídu dle § 16 odst. 9, školského zákona. V souladu s vyhláškou č. 

27/2016 Sb. v platném znění, bylo evidováno níže uvedené množství žáků, kterým byla školou na 

základě Doporučení ŠPZ poskytována podpůrná opatření. K 30. 6. 2021 jsme měli v evidenci 

celkem 62 žáků se SVP, z nichž 10 bylo vzděláváno podle IVP. 
 

Sumarizace poskytovaných podpůrných opatření ve školním roce 2020/2021 

 

2020/21 – 

stav 

k 30.6.21 

PO 1 PO 2 PO 3 PO4 IVP 

1. ročníky 0 8 10 0 4 

2. ročníky 0 10 11 1 4 

3. ročníky 0 12 9 0 2 

4. ročníky 0 1 0 0 2 

celkem 0 31 30 1 10 

PO podpůrná opatření   

IVP individuální vzdělávací plán 

 

Pedagogicko-psychologická poradenská činnost pro žáky a jejich zákonné zástupce 

Jde o průběžnou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a intervenci při aktuálních 

problémech žáků, která je poskytována na základě indikace a diagnostiky prováděné pedagogy nebo 

na základě iniciativy a potřeb žáků a jejich zástupců. 

V uplynulém školním roce byla tato průběžná poradenská činnost poskytována zejména v oblasti 

týkající se specifických poruch učení, prevence školní neúspěšnosti, podporu vzdělávání a 

sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými kulturními podmínkami. 

Každoročně ve škole probíhají u všech prvních ročníků pravidelná sociometrická šetření 

jednotlivých třídních kolektivů. I ve školním roce 2020/2021 jsme měli s PPP KV – Mgr. Fialovou 

naplánovány termíny tohoto šetření, nicméně vzhledem k dlouhodobé distanční formě vzdělávání se 

šetření neuskutečnila.  

Žákům byla v rámci poradenské činnosti poskytována pomoc také při řešení náhlých krizových 

situací, které vyplynuly z jejich sociálního zázemí a z distanční formy vzdělávání. I v tomto 

školním roce škola pokračovala v dlouhodobě rozvinuté spolupráci s pedagogicko-psychologickou 

poradnou v Karlových Varech, speciálním pedagogickým centrem a dalšími subjekty. 
 

Metodicko-organizační servis pedagogickému sboru a vedení školy 

Pedagogům školy byly průběžně poskytovány informace především k problematice péče o žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

Vzhledem k distanční formě vzdělávání po většinu školního roku byly žákům, zákonným 

zástupcům i pedagogům školy nabízeny a poskytovány pracovníky školního poradenského 

pracoviště on-line konzultace, které se týkaly zejména možného způsobu výuky, který by 

zohledňoval potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a pomohl jim lépe se adaptovat na 

vzniklou atypickou situaci.  Součinnost byla žákům taktéž poskytnuta při přípravě přijímacích 

zkoušek, závěrečných a maturitních zkoušek. 
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Realizace minimálního programu prevence ve stupni preventivně organizačním 

Škola má zpracovaný Minimální program prevence rizikového chování, Strategii a krizový plán 

prevence rizikového chování žáků včetně opatření pro případ šikany zaměřené na pedagogy nebo 

další pracovníky školy. 

Pokračovala spolupráce se společností DEKRA v podobě atraktivního online programu prevence 

autonehod a chování mladých řidičů. Žáci 2. a 3. ročníků naší školy se opět zúčastnili programu 

„Nehodou to začíná“.  

Na přelomu října a listopadu byly zřízeny nové informační kanály pro preventivní činnost 

(Facebook a ŠOL). Třídnické online hodiny byly zaměřeny na podporu duševního zdraví žáků 

s důrazem na zdravý životní styl v době pandemie. Snažili jsme se posilovat pozitivní a bezpečné 

vrstevnické vztahy. Prostřednictvím Facebooku školy byly systematicky posilovány preventivní 

aktivity zaměřené zejména proti nebezpečí nadužívání internetu – kyberšikanu, sdílení osobních dat 

v textové i obrazové podobě, pravidel bezpečného chování na internetu a dále také na udržování 

kondice a zdravého životního stylu v době pandemie. Taktéž se všichni pedagogové školy začali 

více zaměřovat na podporu odolnosti žáků vůči stresu a doporučování a realizaci vhodných aktivit 

vedoucích k posilování duševního zdraví.  

Po návratu do prezenční formy vzdělávání jsme se v rámci adaptačního období opět zaměřili na 

posilování vzájemných vztahů ve třídním kolektivu i mimo něj, dále na komunikaci a vzájemnou 

spolupráci a v neposlední řadě také na identifikaci a pomoc s možnými problémy, které se mohly 

objevit vlivem dlouhodobého sociálního odloučení. 

 

Kariérní poradenství 

Pomoc žákům při rozhodování o přestupu, změně oboru, opakování ročníku, výběru studia na VOŠ 

nebo VŠ, pomoc při vyhledávání uplatnění pro budoucí absolventy. V dubnu 2021 jsme spolu se 

zástupci PČR uskutečnili online seminář, kde žákům byla prezentována možnost pracovního 

uplatnění.  

Rovněž byly v průběhu školního roku žákům posledních ročníků nasdíleny informace týkající se 

dalšího možného vzdělávání. 

 

Adaptační pobyty 1. ročníků 

Epidemiologická situace se již v září tohoto školního roku nejevila příznivě, nicméně v rámci 

podpory zdravé funkčnosti nově se rodících kolektivů a jejich zapojení do života školy jsme se 

každoročně pořádaných akcí nechtěli vzdát. Uspořádali jsme pro ně za aktivní účasti všech 

pracovníků našeho školního poradenského pracoviště tzv. adaptační den, kdy jsme se za pomoci 

řízených aktivit snažili adaptovat žáky v novém třídním kolektivu. 

 

 

G  Další vzdělávání pedagogických pracovníků a celoživotní učení 
 

Na vzdělávání zaměstnanců v oblasti získání a prohlubování kvalifikace bylo v roce 2020 

vynaloženo celkem 38.239,- Kč bez cestovních nákladů. (Příloha č.2) 

 

Mimo uvedeného probíhalo ve velkém rozsahu další vzdělávání pedagogických pracovníků 

financované z projektu školy Podpora kvality a úspěšnosti vzdělávání v rámci dotačního titulu 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ II.  

 

získání kvalifikace 
 

Kvalifikovanost pedagogického sboru se průběžně zvyšuje. 

Jedna učitelka odborného výcviku ukončila v roce 2021 bakalářské studium v oboru Pedagogika 

pro praktické vyučování. Pro toto vzdělávání škola využila Programu na podporu získání odborné 

kvalifikace učitelů základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem. Podpora byla 

vázána kvalifikační smlouvou. 
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Jedna učitelka studovala v roce 2021 druhý ročník oboru Učitelství anglického jazyka. Další dvě 

učitelky úspěšně ukončily magisterské studium. 

Další nárůst kvalifikovanosti pedagogů teoretického vyučování zatím není reálný s ohledem na 

nedostupnost potřebných vzdělávacích programů ze strany veřejných vysokých škol. 

Škola dále disponuje kvalifikovaným koordinátorem ICT a třemi kvalifikovanými výchovnými 

poradci. 

Na všechny nekvalifikované pedagogy, které má škola v oblasti cizích jazyků a odborných 

předmětů se vztahuje výjimka dle § 32 odst.(1), písm d) zákona 563/2004 Sb. o pedagogických 

pracovnících. 
 

prohlubování kvalifikace 
 

Zaměstnancům je umožňována široká účast na akcích dalšího vzdělávání k prohloubení kvalifikace. 

V roce 2020 se zaměřovalo především do těchto oblastí: 

- rozvoj odborných kompetencí a nové trendy pro výuku odborných předmětů 

- speciální pedagogika pro učitele odborného výcviku 

- osobnostně sociální rozvoj 

- nové předpisy pro ekonomicko-provozní činnosti. 
 

prohlubování kvalifikace v rámci dotačního titulu Šablony pro SŠ a VOŠ II 
 

V rámci prioritní osy 3 operačního programu VVV se škola zapojila do výzvy Podpora škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ II. Významná část projektu školy je 

zaměřena na oblast osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů, a to 

 - vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP v rozsahu 8 hodinových programů 

   (osobnostně sociální rozvoj, využití IT ve škole, cizí jazyky)  

 - výuka s odborníkem z praxe, tandemová výuka a výuka za podpory odborníka v oblasti IT 

            - stáže pedagogů u zaměstnavatelů. 
 

 (projekt byl z důvodu pandemie COVID 19 prodloužen do 30. 6. 2022 a největší část aktivit bude  

             realizována v roce 2021 a 2022) 

 

 

H  Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 

Těžiště většiny aktivit školy na veřejnosti spočívalo na těchto oblastech:  
 

Soutěže pořádané školou a účast v soutěžích 
 

Škola je každoročně pořadatelem i účastníkem mnoha odborných a sportovních soutěží žáků. 

Z důvodu protiepidemickým opatření tyty aktivity bohužel nemohly proběhnout. 

 

Společenské akce 
 

Obvyklé aktivity jako např. maturitní ples školy, tradiční slavnostní předávání výučních listů a 

maturitních vysvědčení a další nemohly proběhnout z důvodu protiepidemickým opatření. 

Pouze na konci školního roku Žáci školy dostávali příležitost účastnit se gastronomických aktivit 

doprovázejících významné společenské akce v regionu, především pak v rámci Mezinárodního 

filmového festivalu v Karlových Varech. 

 

Komunikace s veřejností 
 

Spolupráce školy s rodiči žáků má řadu forem: 

- třídní schůzky ve š.r. 2020/21 neproběhly, komunikace se přesunula do aplikace ŠkolaOnLine 

- s rodiči nastupujících prvních ročníků proběhlo jako každoročně setkání vedení školy, metodiků 

prevence a třídních učitelů týkající se pravidel, podmínek a organizace vzdělávání na škole 
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- celokrajské akce k propagaci přijímání žáků do prvních ročníků středních škol neproběhly 

- v prosinci 2020 byly zorganizovány v omezené podobě Dny otevřených dveří školy  

 

Obecně prospěšné činnosti 
 

V prosinci 2020 zorganizovala Mgr. Miroslava Moučková hromadné dobrovolné Darování krve 

žáky školy. Krev darovalo 20 žáků školy. 

 

V době Velikonočních svátků 2021 upekli žáci oboru Cukrář se surovin věnovaných Hotelem 

Thermal cca 100 mazanců pracovníkům Krajské nemocnice Karlovy Vary jako poděkování za 

péči věnovanou veřejnosti v době pandemie Covid-19. 

 

Řada obecně prospěšných akcí, kterým se škola tradičně každoročně věnuje se nekonala, např.  

Světluška, Chceme čisté město, Květinový den proti rakovině apod. 

 

 

I  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

 
Česká školní inspekce ve školním roce 2020/21 neprováděla ve škole žádnou kontrolu ani 

hodnocení, provedla pouze na dálku řízené šetření k problematice distančního vzdělávání. 
 

Ani mimo působnost ČŠI nebyly provedeny žádné další kontroly. 

 

 

J  Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů 
 

Šablony pro SŠ a VOŠ II 
 

V rámci prioritní osy 3 operačního programu VVV škola využila též Výzvy č. 02_18_065 Podpora 

škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ II. 

Škola naplánovala a od 1.1.2020 spustila dvouletý projekt Podpora kvality a úspěšnosti vzdělávání 

II s rozpočtem  1.215.638,- Kč (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016722). 

Cíle projektu byly zaměřeny na stejné oblasti, tedy oblast rozvoje lidských zdrojů – pedagogů, na 

zkvalitnění procesu vzdělávání a na eliminaci školní neúspěšnosti žáků. Do projektu byly 

naplánovány tyto aktivity: 
 

Oblast personální podpory SŠ 

 - Školní kariérový poradce 
 

Oblast osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů SŠ 

 - Vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP v rozsahu 8, 16 a 24 hodin 

 - Stáže pedagogů u zaměstnavatelů 

 - Tandemová výuka 

 - Zapojení odborníka z praxe do výuky 

 - Projektové dny mimo školu 

 - Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ. 
 

Aktivity rozvíjející ICT na SŠ 

 - Zapojení ICT technika do výuky 

 - Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 
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Mezinárodní projekty 
 

Mezinárodní projekty v oblasti gastronomie, které škola dlouhodobě realizuje nemohly z důvodu 

protiepidemických opatření ve š.r. 2020/21 pokračovat. 

Jednalo se především o spolupráci s Berufsschule Annaberg, Hotelfachschule v Brixenu, s 

agenturou Bundesagentur für Arbeit v Selbu a s hospodářskou komorou IHK v Bayreuthu. 

 

 

K  Zapojení školy do dalšího vzdělávání 
 

Ve školním roce 2020/21 škola neorganizovala akce dalšího vzdělávání. 

 

 

L  Projekty financované z cizích zdrojů 
 

V rámci prioritní osy 3 operačního programu VVV škola využila též Výzvy č. 02_18_065 Podpora 

škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ II. 

Škola naplánovala a spustila projekt Podpora kvality a úspěšnosti vzdělávání II, přičemž v rámci 

tohoto dotačního titulu získá 1.215.638,- Kč. Realizace započala 1.1.2020. 

 

 

M  Spolupráce se sociálními partnery 
 

Škola je aktivním členem Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Asociace hotelů a restaurací ČR, České 

barmanské asociace. Škola spolupracuje s úřady práce. 

 

Rozvinuto je dlouholeté partnerství s řadou významných zaměstnavatelů, hotelových i obchodních 

společností, se kterými škola systematicky spolupracuje v oblasti rozvoje lidských zdrojů, což 

vytváří prostor pro zajištění praktického vyučování žáků v reálném pracovním prostředí a následné 

zaměstnávání absolventů nebo jejich úspěšné uplatňování na trhu práce.  

Mezi nejvýznamnější partnery školy patřili Grandhotel Pupp a.s., Hotel Thermal, Grandhotel 

Ambassador Národní dům, Léčebné lázně Jáchymov, a. s., EASYFOOD Service, Imperial Karlovy 

Vary, a.s., Savoy Westend Hotel s.r.o., Hotel Carlsbad Plaza a další partneři. 

Do spolupráce s partnery pro zajištění praktického vyučování žáků v reálném pracovním prostředí 

však velmi tvrdě zasáhla protiepidemická opatření během koronavirové krize. Odvětví hotelnictví a 

gastronomie se ocitlo v nesmírně obtížné situaci, což vyústilo v úplnou nebo částečnou neschopnost 

většiny partnerů školy zajišťovat praktické vyučování žáků. 
 

 

N  Údaje o hospodaření školy 
 

Uvedené informace jsou samostatně zpracovány v Příloze č.3. 
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Seznam příloh výroční zprávy o činnosti : 
 

1. Komplexní statistické zpracování ročníkového hodnocení žáků k 31.8.2021 

2. Výsledky hodnocení žáků za školní rok 2020/21 

3. Vzdělávání pracovníků v roce 2020 

4. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2020 

 

 

 

V Karlových Varech dne 15.10. 2021 

 

 

 

 

RNDr. Jiří Neumann, v.r. 

ředitel školy 

 

 

 

 

Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou při Střední škole stravování a služeb 

Karlovy Vary dne                              2021. 

 

 

 

 

 

Pavel Lintemer, v.r. 

předseda školské rady 

9 . 1 1 .



Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, p.o. Příloha č.1

Hodnocení za 2. pololetí šk.r. 2020/2021

TŘÍDA

průměrný 

počet za 

šk. rok 

2020/2021 Pochvaly 2. St. 3. St. vyloučení vyloučení prospěl(a) prospěl(a) neprospěl(a) neprospěl(a) nehodnocen(a) prospěl(a) neprospěl(a)

žáků TU ŘŠ podmíněné vyznam. 1-2 předměty více předm.

Č1B 25 8 1 0 0 0 0 0 1 20 0 0 4 3 1

ČB1A 30 7 3 1 1 0 0 0 1 19 1 0 7 7 1

K1A 28 7 1 0 0 1 0 0 2 21 0 0 4 4 0

K1B 26 2 0 2 2 1 1 0 2 15 1 0 7 5 3

KC1B 30 15 1 0 0 2 1 0 5 23 0 0 2 1 1

ČB2B 27 15 4 0 2 0 0 0 5 19 0 0 3 2 1

Č2A 23 3 4 5 4 2 3 0 0 17 0 0 4 4 0

K2A 25 7 6 1 2 2 3 0 2 17 0 0 4 3 1

K2B 22 9 3 0 0 0 0 0 3 14 0 0 5 2 3

KC2A 26 15 4 1 0 0 0 0 8 13 0 0 2 2 0

Č3B 20 6 3 2 2 0 0 0 5 15 0 0 0 0 0

ČB3A 20 16 3 0 0 0 0 0 6 13 0 0 1 0 0

K3A 24 8 4 2 4 2 2 0 4 18 2 0 0 0 0

K3B 23 4 3 2 1 0 0 0 2 20 0 0 0 0 0

KC3B 25 25 3 1 0 0 0 0 7 17 1 0 0 0 0

S1B 20 7 10 1 5 1 0 0 5 11 0 0 3 3 0

S2A 15 6 4 5 6 1 3 0 4 4 0 0 4 4 0

S3AB 13 2 4 0 1 2 2 0 3 8 0 0 1 0 0

G1 25 12 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 1 1 0

G2 22 6 1 5 3 3 0 0 1 15 1 0 5 4 2

G3 24 14 6 2 2 1 1 0 3 19 0 0 1 0 1

G4 21 4 0 0 0 0 0 0 3 18 0 0 0 0 0

GN1 27 10 0 0 0 0 0 0 7 19 0 0 0 0 0

CELKEM 541 208 68 30 35 18 16 0 80 375 6 0 58 45 14

k 30.6.2021 k 31.8.2021

Důtky

1. a 2. pololetí celkem uděleno



Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, p.o. Příloha č.2

Přehled vzdělávacích akcí pracovníků školy v roce 2020

poř. 

č.
název kurzu název organizace doklad cena účastník

1 Produktové školení GOLDWELL COSMETIC (CZ) s.r.o. 100029 1 000 Kč Strnadová, Muchová

2 Školení hygienického minima ATIV institut vzdělávání s.r.o. 100089 1 275 Kč Škutová, Latislavová, Ferencová

3 Baristický kurz GCX s.r.o. 410104 1 200 Kč Vondráčková

4 Tvorba rozvrhu a suplování v sys. Škola OnLine ŠKOLA ONLINE a.s. 100222 1 755 Kč Vraná

5 Kval. studium pro ředitele škol a školských zař. Národní pedagogický institut ČR 100228 3 620 Kč Vraná

6 Inkluze pod tlakem zákonů v roce 2020 Nakladatelsví FORUM, s.r.o. 100262 2 712 Kč Vraná

7 Kontrolní systém a hospitační činnost ve škole Seminaria s.r.o. 100310 2 614 Kč Vraná

8 Výuka ruštiny interaktivně Univerzita Karlova v Praze 100490 2 000 Kč Dostalová, Potužáková

9 Studium pedagogiky Národní pedagogický institut ČR 100491 9 000 Kč Diessl, Slánská

10 Vzdělávaci workshop Česká barmanská asociace 100508 2 199 Kč Petričičová

11 Vzdělávaci workshop Česká barmanská asociace 100509 2 199 Kč Rafajová

12 Pracovní právo ve školách Seminaria s.r.o. 100507 -871 Kč Lovecká, Vraná

13 Studium k výkonu specializovaných činností Národní pedagogický institut ČR 100540 3 113 Kč Pospíchal

14 Pracovní právo ve školách Seminaria s.r.o. 100614 4 646 Kč Lovecká, Vraná

15 Novela zákoníku práce Seminaria s.r.o. 100615 1 078 Kč Lovecká

16 Prevence a interdisciplinární spolupráce ve škole Společně k bezpečí, z.s. 100616 700 Kč Dostalová

17

18

19

20

CELKEM 38 239 Kč

Pedagogové prohloubení kvalifikace

Pedagogové získání kvalifikace

Nepedagogové



Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, p.o. 

Příloha č.3 

Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2020/21 

 

Základní údaje o hospodaření školy 

Základní údaje o hospodaření 

školy v tis. Kč 

k 31. 12. 2020 k 30.06. 2021 

činnost Činnost 

hlavní doplňková hlavní doplňková 

1. Náklady celkem 49 198,79 312,88 25 769,65 62,67 
2. Výnosy celkem 49 202,68 409,06 26 783,58 203,97 
3. Hospodářský výsledek před 

zdaněním 
0,39 96,18 13,93 141,30 

 

Přijaté příspěvky a dotace 

Přijaté příspěvky a dotace k  31. 12. 2020 

1. Přijaté příspěvky na dlouhodobý majetek z rozpočtu zřizovatele 

celkem 

750 000,00 

    z toho:  

Úprava hygienického zázemí žáků v objektu J. Palacha 26, K. Vary  750 000,00 

  

2. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje z rozpočtu zřizovatele 

celkem 

 

    toho:  

           běžné provozní výdaje  

  

  

3. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje prostřednictvím 

rozpočtu       zřizovatele celkem 

 

    z toho:   

             ÚZ  33353 41 974 456,00 

             ÚZ  33076  

             ÚZ    

4. Příspěvky a dotace z jiných zdrojů  

  z toho:  

            ÚZ  33063 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 8 763,00 

 

Přehled přijatých darů za období školního roku  

Sponzor - dárce Účel daru Částka 

   

   

 



                                                                                                                         Příloha č.4 

Příspěvek a dotace na činnost organizace 

 

Příděl a čerpání dotací ze státního rozpočtu v roce 2020 dle stanovených závazných ukazatelů  

(v Kč) 

 

Ukazatel Příděl Čerpání Vratka 

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu*             41 974 456,00 41 974 456,00  

 v tom : 

   Přímé náklady na vzdělávání                 

   z toho – platy * 

              - OPPP               

              - ostatní -  zákonné odvody 

                            -  FKSP 

                            -  ONIV  

  Mezikrajové rozdíly v odměňování ped. prac. 

  Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců RgŠ 

 

41 974 456,00 

30 506 553,00 

142 720,00 

10 359 454,00 

610 131,00 

355 598,00 

0,00 

0,00 

 

41 974 456,00 

30 506 553,00 

142 720,00 

10 316 025,00 

612 538,00 

396 620,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

43 429,00 

-2 407,00 

-41 022,00 

0,00 

0,00 

Investiční dotace celkem 0,00 0,00 0,00 

Limit počtu zaměstnanců* 68,4093 68,4093  

 

MŠMT stanovilo při rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání pro regionální školství jako 

závazné ukazatele označené v tabulce (*). 

Organizaci nevznikly úspory mzdových nákladů na platech zaměstnanců a ostatních platbách za 

provedenou práci. 

V roce 2020 byla výše uvedená dotace ze státního rozpočtu vyčerpána v souladu se svým účelovým 

určením s tím, že nebyly překročeny závazné rozpočtové ukazatele stanovené zřizovatelem. 

 

 

Příděl a čerpání příspěvku zřizovatele v roce 2020 dle stanovených závazných ukazatelů   

 

 

Ukazatel                                                             Kč 
Neinvestiční příspěvek zřizovatele 6 280 100,00 

v tom :  

      - příspěvek na provoz 5 908 000,00 

      - příspěvek na odměny 0,00 

      - stipendia 104 500,00 

      - adaptační pobyt žáků 1.ročníků  0,00 

      - úhrada testů přijímací zkoušky 0,00 

      - náborový příspěvek 267 600,00 

Odvod odpisů zřizovateli 693 000,00 

Investiční příspěvek zřizovatele-dotace investiční fond 750 000,00 

 

V roce 2020 byl příspěvek zřizovatele vyčerpán v souladu se svým účelovým určením s tím, že 

nebyly překročeny závazné ukazatele. 
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Náklady 
 

Rozdělení nákladů dle výkazu zisku a ztrát 2020  
                                v  Kč 

   rok 2019 rok 2020 

číslo řádku 

výkazu 

Ukazatel číslo 

účtu 

hlavní činnost doplňková 

činnost 

hlavní činnost doplňková 

činnost 

  č.sl. 3 4 5 6 

1 Spotřeba materiálu 501 1 262 029,65 1 980,50 1 055 240,96 42 379,75 

2 Spotřeba energie 502 1 654 925,25 207 747,84 1 021 960,97 29 429,00 

4 Prodané zboží 504 535 597,49    

5 Opravy a udržování 511 943 064,29 54 911,74 1 302 908,40 88 773,74 

6 Cestovné 512 91 757,00  15 311,00  

7 Náklady na reprezentaci 513 33 915,95  10 806,00  

8 Ostatní služby 518 1 503 181,54 13 381,75 1 215 470,26 24 376,56 

9 Mzdové náklady 521 28 191 771,00 83 822,00 30 808 275,00 63 578,00 

11 Zákonné sociální pojištění 524 9 311 914,00 28 400,00 10 324 012,00 18 009,00 

12 Jiné sociální pojištění 525 110 715,00 608,00 121 896,00 209,00 

13 Zákonné sociální náklady 527 1 111 588,72 1 676,00 1 125 127,00 1 066,00 

14 Jiné sociální náklady 528     

15 Silniční daň 531  6 000,00  200,00 

16 Daň z nemovitosti 532     

17 Jiné daně a poplatky 538 1 500,00  1 500,00  

19 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541     

20 Jiné pokuty a penále 542     

22 Prodaný majetek 544     

23 Manka a škody 547     

24 Jiné ostatní náklady 549 251 359,60  282 098,25  

28 Odpisy 551 836 000,00 40 825,00 942 167,00 44 856,00 

33 Tvorba a zúč. opravných položek 556     

34 Náklady z vyřazených pohledávek 557     

35 Náklady z DDHM a DDNM 558 319 282,22  971 750,40  

36 Ostatní náklady z činnosti      

59 daň z příjmů 591, 

595 

537,08  269,65  

 Celkem účtová třída 5  46 159 138,79 439 352,83 49 198 792,89 312 877,05 

 

Snížení nákladů bylo způsobeno ukončením užívání převodem objektu Závodní 144 v Karlových 

Varech (po SOU a SOŠ Nejdek) jiné příspěvkové organizaci Karlovarského kraje.  

 

 

Výnosy 

 

V průběhu roku 2020 bylo aplikováno důsledné zapojení všech dostupných možností  

k získání doplňkových zdrojů financování, tj. mimorozpočtových zdrojů.  

v Kč 
Výnosy celkem 49 611 741,27 

  z toho –příspěvek od zřizovatele a MŠMT 47 995 719,00 

              -výnosy z doplňkové činnosti 409 062,43 

              -mimorozpočtové zdroje (projekt) 1 206 959,84 
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Rozdělení výnosů dle výkazu zisku a ztrát 
                                                               v Kč 

                  rok 2019                  rok 2020 

číslo 

řádku 

výkazu 

Ukazatel číslo 

účtu 

hlavní činnost doplňková 

činnost 

hlavní činnost doplňková 

činnost 

  č.sl. 3 4 5 6 

1 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 346 539,00  105 439,00  

2 Výnosy z prodeje služeb 602 208 354,00 245 104,56 200 446,72 193 437,84 

3 Výnosy z pronájmu 603  239 299,83  215 624,59 

     4 Výnosy z prodaného zboží 604 1 001 236,00  751,00  

11 Výnosy z vyřazených pohledávek 643     

16 Čerpání fondů 648 947 168,67  755 339,70  

25 Ostatní výnosy z činnosti 649 57848,42 500,00 143 564,23  

II. Finanční výnosy      

2 Úroky  662 2 826,70  1 419,19  

IV. Výnosy z transferů      

       

2. Výnosy vybraných místních vlád.inst. 672 43 595 166,00  47 995 719,00  

 Celkem účtová třída 6  46 159 138,79 484 904,39 49 202 678,84 409 062,43 

 

 

 

Hospodářský výsledek a jeho použití       

 

Střední škola stravování a služeb uzavřela hospodaření za rok 2020 s kladným hospodářským 

výsledkem ve výši 100 071,33 Kč.  

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti byl 3 885,95 Kč a v doplňkové činnosti 96 185,38 Kč.  

 

Zdrojem tvorby hospodářského výsledku v doplňkové činnosti byly především výnosy z pronájmu 

nemovitého majetku kraje, který měla organizace ve správě. 
                    v  Kč 

Výsledek hospodaření za rok 2019 Výsledek hospodaření za rok 2020 

celkem 
z toho  

hlavní činnost 

z toho dopl. 

činnost 
Celkem 

z toho  

hlavní činnost 

z toho dopl. 

činnost 

45 551,56 0,00 45 551,56 100 071,33 3 885,95 96 185,38 

 

Organizace nevykazuje ztrátu z minulých let. 

 

 

Příděl hospodářského výsledku do fondů 

 

V návaznosti na stanovený finanční vztah ke zřizovateli předložila škola zřizovateli návrh na příděl 

hospodářského výsledku do fondů. Rada Karlovarského kraje schválila usnesením č. RK 278/03/21 

ze dne 22. 3. 2021 příděl zlepšeného hospodářského výsledku do rezervního fondu v celkové výši 

99 646,33 Kč a příděl do fondu odměn v celkové výši 425,00 Kč. 
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Fondy hmotné zainteresovanosti                                                         
 

v Kč  
 

 

v Kč 

      Tvorba       

Finanční 

fondy 

pohyby  

Stav k 

1.1.2020 

Stav k 

31.12.2020        

(1.1.2021) 

Příděl ze 

zlepš. HV 
Jiné zdroje Čerpání 

Stav k 

31.12.2020        

(1.1.2021) 

Změna 

stavu                  

za rok 2020 

  1 2 3 4 5 6 7 

Fond odměn 834 589,00 840 465,00 9 110,00  0,00 849 575,00 9 110,00 

FKSP 582 559,26 732 715,25  613 844,00 474 139,00 872 420,25 139 705,00 

Fond 

rezervní 
2 954 358,21 1 552 871,64 36 441,56  837 339,70 751 973,50 -661 193,14 

Fond 

investiční 
1 784 102,65 8 974 708,79  1 819 023,00 10 637 768,44 155 963,35 -8 818 745,44 

 

Investiční výdaje 

 

V roce 2020 byl proveden nařízený odvod prostředků zřizovateli z investičního fondu č.ú. 416 

ve výši 693 000,00 Kč.  

Z účtu 416 Fondu reprodukce majetku bylo v roce 2020 čerpáno 10 637 768,44 Kč, především na 

realizaci investiční akce „Výstavba odborného zázemí pro gastronomické obory v objektu Ondřejská 

1122/56, Karlovy Vary“ ve výši 8,503.558,14 Kč. 
 

 

Majetek organizace  

 

Nemovitý majetek 
 

Objekt Ondřejská č.p. 1122, Karlovy Vary s pozemky 

Budova je sídlem školy a místem, kde probíhá teoretické vyučování. Z majetku města Karlovy Vary 

do majetku Karlovarského kraje a následně do správy organizace přešla v roce 2009.  

Opravy a rekonstrukce objektu zahájila organizace již v roce 2010. Finančním zdrojem byly investiční 

dotace zřizovatele a investiční a rezervní fond organizace. 

V srpnu 2019 byla zahájena rozsáhlá investiční akce v hodnotě 8.5 mil. Kč „Výstavba odborného 

zázemí pro gastronomické obory v objektu Ondřejská 1122/56, Karlovy Vary“, kterou v roce 2020 

vznikla nová přístavba objektu Ondřejská 56 pro vzdělávání oboru 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací 

služby. 

 

Fond Stav k 31.12.2020  

Příděl ze 

zlepšeného 

hospodářského 

výsledku 

Stav po přídělu 

Investiční              (416) 155 963,35  155 963,35 

Rezervní               (413) 751 973,50 99 646,33 851 619,83 

Odměn                 (411) 849 575,00 425,00 850 000,00 

FKSP                   (412) 872 420,25  732 715,25 
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Prostředky vložené do oprav a technického zhodnocení objektu školy udává tabulka: 

 

Rok Název akce Kč včetně DPH 

2011 výměna kanalizace a úprava zdravotní techniky 207 255,00 

 oprava zábradlí a podezdívky koruny opěrné zdi 694 414,00 

 oprava střechy a světlíku 265 574,00 

2012 rekonstrukce přístupového mostku do objektu školy se sanací 

dvorního traktu 

1 889 395,20 

2013 hydroizolace tlakovými injektážemi do vlhkého zdiva a oprava 

ocelových nosníků v 1.PP a 1.NP 

5 718 433,75 

2014 výměna oken a oprava fasády 1.etapa 1 687 736,16 

2015 výměna oken a oprava fasády 2.etapa 3 212 782,98 

2016 oprava a zateplení střechy, rekonstrukce 6.NP, vybudování 

kadeřnického pracoviště a výměna stávající UTP kabeláže, rozšíření 

CCTV, montáž WIFI 

5 897 402,45 

2017 Interiéry školy I (rekonstrukce učeben, kabinetů a sborovny) 918.077,57 

2018 Interiéry školy II (rekonstrukce učeben a kabinetů) 146.582,00 

2020 výstavba odborného zázemí pro gastronomické obory v objektu 

Ondřejská 

8,503.558,14 

 

 

Objekt nábřeží J.Palacha č.p.1033, 1024, 359 a Koptova č.p.1034 Karlovy Vary s pozemky 

Objekt odloučeného pracoviště praktického vyučování, slouží jako školní restaurace a školní jídelna a 

je majetkem Karlovarského kraje svěřeným do správy škole.  

Prostory střediska tvoří dvě samostatné nebytové jednotky, které jsou součástí dvou společenství 

vlastníků nemovitostí v přízemí domů – J.Palacha 26 a Koptova 4. 

Školní restaurace prošla v jarních měsících 2019 rekonstrukcí v hodnotě 4.535 mil Kč a nyní je jako 

pracoviště praktického vyučování provozována smluvním partnerem školy jako restaurace La 

Hospoda. Ve školní jídelně proběhla výměna oken za 274 tisíc Kč ze zdrojů SVJ.  

 

 

Stav pohledávek a závazků 

 

Pohledávky v Kč 

 

 Objem pohledávek k 31.12.2020 účtu 311 potvrzený inventarizací je 29 465,76 Kč                 

 

 

 

 

 

  

2019 2020 

ve lhůtě 
splatnosti 

po lhůtě splatnosti celkem 
sl.(2+3+4) 

ve lhůtě 
splatnosti 

po lhůtě splatnosti celkem 
sl.(6+7+8) do 365 

dnů 
nad 365 dnů 

do 365 
dnů 

nad 365 dnů 

pohledávky celkem 

ř. (2+3+4+5) 631 105,82  49 515,99 680 621,81 523 444,35  49 515,99 572 960,34 

 - odběratelé (311) 18 846,61   18 846,61 29 465,76   29 465,76 

 - provozní zálohy (314) 416 830,00   416 830,00 157 328,00   157 328,00 

- jiné pohledávky (315)         

 - za zaměstnanci (335) 272,00   272,00 12 181,00   12 181,00 

 - daň (341)         

 - náklady příštího 

období (381) 195 157,21   195 157,21 324 469,59   324 469,59 

 - ostatní (377)   49 515,99 49 515,99   49 515,99 49 515,99 
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Závazky v Kč 

 

  2019  2020   

  
ve lhůtě 

splatnosti 
celkem 

ve lhůtě 

splatnosti 
celkem 

závazky celkem ř. (2+3) 5 386 455,53 5 386 455,53 5 501 853,83 5 501 853,83 

dlouhodobé závazky     

krátkodobé závazky 5 386 455,53 5 386 455,53 5 501 853,83 5 501 853,83 

 - dodavatelé (321) 1 281 686,53 1 281 686,53 231 770,83 231 770,83 

 - přijaté zálohy (324) 227 353,00 227 353,00 205 049,00 205 049,00 

 - zaměstnanci (331) 1 841 627,00 1 841 627,00 1 861 181,00 1 861 181,00 

 - jiné závazky zaměstnanci (333) 500,00 500,00   

 - zúčt. s inst. SP(336) 753 789,00 753 789,00 771 286,00 771 286,00 

- zúčt. s inst. ZP(337) 326 025,00 326 025,00 333 434,00 333 434,00 

- daň z příjmů (341)     

 - jiné přímé daně (342) 352 675,00 352 675,00 345 358,00 345 358,00 

 - závazky ke stát. rozpočtu (347)     

 - závazky k míst. vlád. ogr. (349) 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 

- výnosy příštích období (384)   1 474 475,00 1 474 475,00 

 - dohadné účty pasivní (389) 577 800,00 577 800,00 254 300,00 254 300,00 

 - ostatní krátkodobé závazky (378)     

 

  

Všechny závazky školy inventarizované k 31.12.2020 byly splaceny do konce doby splatnosti. 

Organizace průběžně plní své závazky dle splatnosti jednotlivých faktur. 

Žádný závazek organizace není předmětem soudního sporu.  

 

 

Řádná inventarizace veškerého majetku a závazků  

 

byla provedena k 31.12.2019, u pohledávek a závazků byla prováděna i čtvrtletně. Na základě 

výsledků inventarizace k 31.12.2020 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly u všech 

inventovaných rozvahových účtů. Stav movitého majetku odpovídá době svého opotřebení. 

Při inventarizaci zásob k 31.12.2020 neshledala komise žádné problémy se skladováním, evidencí 

zásob i s přihlédnutím na záruční dobu zásob. Stav zásob odpovídá aktuální nutné potřebnosti. Zásoby 

jsou vedeny na odloučeném pracovišti, na kterém je prováděn odborný výcvik 

 



Žáci školy upekli velikonoční mazance a předali 
je zaměstnancům Karlovarské nemocnice jako 
poděkování za péči o veřejnost v době  
pandemie. Suroviny poskytnul Hotel Thermal. 

 

  
 Navzdory rozsáhlým výlukám praxí 

v době pandemie žáci u závěrečných  
zkoušek prokázali potřebné odborné  
kompetence.  

  
 
 
 
 
 
 
Realizací letních odborných praxí žáci 
nástavbového studia významně podpořili 
organizaci 55. ročníku Mezinárodního  
filmového festivalu.  
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