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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 
Pr. 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. 
 
Internetové stránky školy:  www.ssstravovani.cz  
E-mailové spojení:  info@ssstravovani.cz  
 
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 nová moderní pracoviště praktického vyučování pro obor Kadeřník a 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 od července 2021 v následujícím 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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Ve š.r. 2021/22 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. 2021 měla škola celkem 532 žáků denní formy vzdělávání (z toho 61,8 % dívek), v 
dálkové formě 18 žáků. 
 
Spádovou oblastí, ze které žáci do školy dojíždí k denní formě vzdělávání, je především území 
bývalého okresu Karlovy Vary a přiléhající část okresu Sokolov. Ve š. r. 2021/22 mělo trvalé 
bydliště v okresu Karlovy Vary 66,4 % žáků, Sokolov 23,5 % a Cheb 5,5 % žáků školy.  
Členění žáků školy dle trvalého bydliště je následující: Karlovy Vary 22,6 %, Ostrov 12,0 %, 
Chodov 9,2 %, Nejdek 5,6 %, Nová Role 3,6 %, Horní Slavkov 3,0, Sokolov 2,8 %, Bochov 2,6 %, 
Hroznětín 2,6 % a Toužim 2,4 %.  
 
Ve š.r. 2021/22 se ve škole dle stavu k 30.9.2021 vzdělávalo 49 žáků se specifickými vzdělávacími 
potřebami, podle individuálního vzdělávacího plánu se vzdělávalo 10 žáků, kteří byli individuálně 
integrovaní v běžných třídách. Ve 6 případech jde o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 
V průběhu školního roku byla realizována podpůrná opatření v průměru pro 63 žáků školy. 
Dle § 16 odst. 9 školského zákona nebyla zřízena žádná speciální třída. 
Škola vzdělávala 16 žáků cizí státní příslušnosti, do 30.6.2022 nebyl ke vzdělávání přijat žádný žák 
v režimu dočasné ochrany v souvislosti s konfliktem na Ukrajině vyvolaným invazí Ruska. 
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 30 žáků. 
 
Rozdělení žáků dle oborů vzdělávání ve školním roce 2021/2022 
(stav k 30. 9. 2021) 
 
KKOV   název    počet žáků denní  dálkové 

 
65-41-L/01  Gastronomie     97  0 
 

65-41-L/51  Gastronomie (nástavba)   27  18 
 

65-51-H/01  Kuchař – číšník    279  0 
 

29-54-H/01  Cukrář      39  0 
 

69-51-H/01  Kadeřník     41  0 
 

65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby  49  0 
 

Celkem :        532  18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

A(1) Teoretické vyučování   
 
Rozdělení žáků dle tříd teoretického vyučování ve školním roce 2021/2022: 
 

22  tříd denní a 1 třída dálkové formy vzdělávání, z toho: 
 

14  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 
1    třída  nástavba s maturitní zkouškou L51 (dálková forma) 

 

Naplněnost tříd činila průměrně 24.2 žáka 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. 2021/22 zaměřena na: 
 

přepracování všech ŠVP školy a jejich příprava pro vzdělávací praxi od 1.9.2022, a to ve 
smyslu upravených RVP a evaluačních výstupů získaných dosavadní realizací ŠVP 
evaluaci a zmapování výstupů vzdělávání dosažených ve školním roce 2020/21 distanční 
formou vzdělávání,  
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  

 přípravu průběhu závěrečných a maturitních zkoušek a jejich úpravu dle nových předpisů  
podporu žáků s individuálními vzdělávacími potřebami 

 
Průběh vzdělávání 

 

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 závěrečné a maturitní zkoušce. Součástí adaptačního období byla 
evaluace výstupů vzdělávání dosažených ve školním roce 2020/21 distanční formou 
vzdělávání.  
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Součástí vzdělávání bylo i doučování žáků organizované z prostředků Národního plánu 
obnovy. Dotace činila 180339,- Kč, vyčerpána byla ve výši 72000,- Kč (39000,- teoretické a 
33000,- praktické vyučování). Odučeno bylo celkem 156 doučovacích hodin v předmětech 
Německý jazyk, Anglický jazyk, Český jazyk, Ruský jazyk, Technologie, Odbyt a obsluha, 
Matematika, Ekonomika a účetnictví 132 hodin v odborném výcviku. 
 

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 se průběžně zlepšuje. 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 většina interiérů. 
V roce 2020 byla vybudována přístavba školy jako zázemí pro vzdělávání oboru E Stravovací a 
ubytovací služby. Výměnou a přemístěním plynové kotelny v roce 2022 získala škola novou 
učebnu. Všemi uvedenými úpravami za cca 30 mil. Kč se podstatně zvýšila funkcionalita, 
bezpečnost i estetická úroveň exteriérů a interiérů školy. 
K dispozici výuce je o celkem 17 učeben, z toho 13 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, indukcí, chlazením a širokým sortimentem 
odborného inventáře. Poskytuje odborným předmětům kvalitní výukové i technologické zázemí. 
Všechny kabinety i sborovna jsou zrekonstruovány a vybaveny učebními pomůckami s důrazem na 
gastronomické obory. Nabídku mnoha titulů odborné literatury poskytuje školní knihovna. 
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. 
Škola dosáhla stavu, kdy každá třída disponuje osazeným dataprojektorem a připojením k internetu. 
Škola má funkční 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 produktu společnosti Microsoft, kdy 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. 
 

Tělesná výchova 
Škola nemá vlastní zázemí, využívána byla venkovní sportoviště a hala v areálu Slavia v Karlových 
Varech Drahovicích a plavecký bazén Karlovarské arény. 
 
 



6 
 

A(2) Praktické vyučování  
 
Praktické vyučování žáků bylo v souladu s platnými předpisy a ŠVP zajišťováno ve šr. 2021/22 
v reálném pracovním prostředí následujícími formami: 
(počty žáků k 30. 9. 2021) 
 

- v 6 pracovištích praktického vyučování školy pod vedením UOV (291 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  Léčebné Lázně Jáchymov   
  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 (98 žáků) 
 

- u 15 společností, fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti v daném 
oboru pod vedením instruktorů a pravidelným dohledem VUOV (100 žáků). 
 

 
praktické vyučování pro obor E Stravovací a ubytovací služby bylo zajišťováno takto: 
 

- 3 pracoviště praktického vyučování školy pod vedením UOV (39 žáků) 
 

smluvně zajištěná pracoviště 
  Karlovy Vary, Lidická 41    Domov mládeže 
  Karlovy Vary, I.P. Pavlova 2001/11   Hotel Thermal    
    
pracoviště školy 
  Karlovy Vary, Ondřejská 56   cvičná kuchyně 
 

- u 5 společností, fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti v daném 
oboru pod vedením instruktorů a pravidelným dohledem VUOV (9 žáků) 
 
Odborný výcvik žáků byl zajišťován a realizován pouze na pracovištích, která disponují vhodným 
technologickým i sociálním zázemím, většinou se jedná o významné hotelové společnosti regionu. 
Vzhledem k tomu, že z důvodu protiepidemických opatření probíhalo praktické vyučování ve 
školních rocích 2019/20 a 2020/21 v improvizovaných podmínkách, proběhla se všemi partnery 
školy zásadní jednání o další spolupráci se školou a jejím rozsahu. 
 
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, s významnými specialisty v oboru i se společnostmi, u kterých probíhá 
praktické vyučování žáků. 
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. Součástí adaptačního období byla evaluace 
výstupů vzdělávání dosažených ve školním roce 2020/21 distanční formou vzdělávání a též 
opětovné seznámení žáků s procesy a technologiemi na pracovištích 
Také na praktickém vyučování probíhalo doučování žáků organizované z prostředků Národního 
plánu obnovy. Odučeno bylo celkem 132 doučovacích hodin v odborném výcviku. 
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 Škola je každoročně ve spolupráci s Asociací kuchařů a cukrářů ČR pořadatelem prestižní 
celostátní gastronomické soutěže „Lázeňský pohárek“. 
Po roční přestávce v době covidové pandemie a za trvajících protiepidemických opatření 
byla tato soutěž v prosinci 2021 uspořádána velmi inovační formou, kdy jednotlivá soutěžní 
pracoviště byla online propojena a hodnotící komise působily ve štábu vytvořeném ve škole.    

 

 Žáci školy se úspěšně zúčastnili řady odborných soutěží: 
Přehlídka regionální kuchyně Kraslice, Lázeňský pohárek, Koruna kreativity Sušice, 
Žatecká Cup, Plzeňský korbel. 
 

 V průběhu školního roku se pro žáky školy konala řada kurzů a prezentací vedených 
odborníky v oboru gastronomie: 
 

barmanský kurz vedený mistrem Milošem Tretterem 
baristický kurz 
 

 Během školního roku připravily společnosti Grandhotel Pupp, Imperial, Carlsbad Plaza a 
Grandhotel Ambassador rozšiřující semináře pro praktikující žáky na různá gastronomická 
témata. 
 

 Žáci a jejich učitelé odborného výcviku absolvovali prestižní Gastro pivní akademie Pilsner 
Urquel. 

 

 Řada odborných aktivit žáků a učitelů odborného výcviku proběhla v rámci projektu 
Kulinářské umění – Ryby a mořské plody, francouzská kuchyně. 
 

 Seminář Moderní výuka stolničení. 
 

 Odborné dvouměsíční gastronomické stáže v Bavorsku v oblasti Bayreuthu se ve spolupráci 
s úřadem práce Bundesagentur für Arbeit,zúčasnilo 11 žáků školy. 
 

 Škola realizovala seminář Pedagogické základy pro instruktory odborného výcviku 
partnerských pracovišť praktického vyučování. 
 

Úsek praktického vyučování prezentoval školu gastronomickými aktivitami na řadě akcí: 
 

 Škola vysoce náročným gastronomickým doprovodem pro cca 300 pozvaných významných 
hostů podpořila slavnostní otevření nově zrekonstruované renesanční části Hradu a zámku 
Bečov nad Teplou a snovou expozicí mobiliáře svatého Maura. 
 

 V září 2021 v rámci Dne otevřených dveří Karlovarského kraje a následně v červnu 2022 na 
veřejné akci Kraj dokořán. 
 

 Slavnostní ocenění nejlepších pedagogů Karlovarského kraje. 
 

 Slavnostní ocenění za zásluhy a bezpečnost Karlovarského kraje. 
 

 Slavnostní ocenění Olympioniků Karlovarského kraje. 
 

 Setkání veřejných médií s hejtmanem p. P. Kulhánkem 
 

 Cateringy pro Policii ČR, NPI, Dům kultury Ostrov apod. 
 
Úsek se zásadní měrou podílel na plánování a organizaci závěrečných zkoušek dle pravidel 
jednotného zadání. 
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B   Přehled oborů vzdělávání a učební dokumentace 
 
Ve školním roce 2021/22 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 
 
 
V průběhu školního roku 2021/22 byly přepracovány všechny školní vzdělávací programy (ŠVP) 
školy a byly připraveny pro vzdělávací praxi od 1.9.2022, a to ve smyslu úprav RVP provedených 
MŠMT ČR a dle evaluačních výstupů získaných dosavadní dlouholetou realizací ŠVP. 
Dle nových ŠVP bude od 1.9.2022 probíhat vzdělávání počínaje 1.ročníky. 
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C  Personální zabezpečení činnosti školy  
 

Školní rok 2021/22 byl zahájen s 62 zaměstnanci (56,45 úvazků). 
Personální stav organizace je ve vazbě na vzdělávací výkony stabilizovaný, pouze ve školní jídelně 
byl navýšen počet zaměstnanců o 1 osobu z důvodu významného zvýšení počtu strávníků a 
rozšíření sortimentu a možnosti výběru pokrmů.  
 

Vývoj stavu zaměstnanců v průběhu školního roku 2021/22 dokumentují tabulky: 
  

fyzický stav pracovní 
úvazky kvalif. nekvalif. 

Ředitel 1 0 1 

 

 
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 

 

 
Stav zaměstnanců  

k 1.9. 2022 
(výchozí stav š.r. 2022/23) 

Zástupci Ř (ZŘT, VUOV) 3 0 3,0 

Učitelé (bez ZŘT) 20 10 27,95 

UOV (bez VUOV) 14 0 13,6 

Nepedagog. pracovníci  
(včetně ZŘE) 

14 14  

Průměrná délka praxe 
pedagogických prac. 

 27,9 X 

Průměrný věk                   
pedagogických prac. 

53,5 X 

 
Většina pedagogických pracovníků uvedených jako nekvalifikovaní působí ve vzdělávání v rámci 
výjimky stanovené § 32 zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. 
 

Škola má kvalifikovaně obsazeny pozice výchovných poradců, koordinátora ICT a metodika 
prevence.  
 

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 97 %. Přijímací řízení probíhalo již dle 
původních předpisů pro organizaci vzdělávání a v standardních termínech.  
 

Přijímací řízení pro š.r. 2022/23 Záměr Stav  (k 30.9.2022) 

Obor vzdělání tříd žáků Tříd žáků 

65-51-H/01 Kuchař, kuchařka 2 60 2 59 

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

65-51-H/01 Číšník, barman, barista 1,0 30 1,0 29 

29-54-H/01 Cukrář 0,5 15 0,5 12 

69-51-H/01 Kadeřník 0,5 15 0,5 14 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 1 24 1 23 

65-41-L/01 Gastronomie 1 30 1 31 

CELKEM 7 204 7 198 

Poznámka: do stavu žáků jsou již zahrnuty i případy opakování ročníku, přestupů a změn oboru vzdělání. 
 
Obory vzdělání s výučním listem 
 

Hodnocení uchazečů proběhlo prostřednictvím výsledků vzdělávání za I. pololetí předposledního 
roku a za I. pololetí posledního roku povinné školní docházky. U oboru 69-51-H/01 Kadeřník byla 
poprvé vyzkoušena školní přijímací zkouška, která prověřovala předpoklady uchazečů v podobě 
výtvarné motoriky a výtvarně-estetických kompetencí. 
 

65-51-H/01  Kuchař, kuchařka 
79 uchazečů v 1. kole přijímacího řízení, proběhla 3 kola přijímacího řízení 

 

65-51-H/01  Číšník, servírka 
54 uchazečů v 1. kole přijímacího řízení, proběhla 2 kola přijímacího řízení 

 

65-51-H/01  Číšník, barman, barista  
60 uchazečů v 1. kole přijímacího řízení, proběhlo 1 kolo přijímacího řízení 

 

29-54-H/01 Cukrář  
30 uchazečů v 1. kole přijímacího řízení, proběhlo 1 kolo přijímacího řízení 

 

69-51-H/01 Kadeřník 
34 uchazečů v 1. kole přijímacího řízení, proběhlo 1 kolo přijímacího řízení 

 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 
19 uchazečů v 1. kole přijímacího řízení, proběhla 3 kola přijímacího řízení 

 
Obor vzdělání s maturitní zkouškou 
 

Hodnocení uchazečů proběhlo prostřednictvím výsledků vzdělávání za I. 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 %. 
 

65-41-L/01  Gastronomie 
 44 uchazečů v 1. kole přijímacího řízení, proběhla 2 kola přijímacího řízení 
 

65-41-L/51  Gastronomie 
 26 uchazečů v 1. kole přijímacího řízení, proběhla 2 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 2021/22 532 žáků denní a 18 žáků dálkové formy vzdělávání. 
 
E(1)  Ročníkové hodnocení 
 

Komplexní statistické zpracování hodnocení žáků za II. pololetí š.r. 2021/22 zachycuje tabulka. 

 

Třída 
Podmíněná 
vyloučení 

Chování Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli Nehodnoceni Průměr 
2.st. 3.st. 

Č2B 0 1 1 2 19 1 0 2,35 

Č3A 0 1 0 1 16 1 1 2,29 

ČB1B 0 0 0 2 18 2 0 2,31 

ČB2A 4 2 2 0 17 3 0 2,75 

ČB3B 1 0 2 3 20 1 0 2,17 

DM1 0 0 0 2 9 6 6 2,11 

G1 0 0 0 2 25 2 0 2,13 

G2 0 0 0 0 21 4 1 2,14 

G3 0 0 1 1 15 3 1 2,5 

G4 0 0 0 3 17 2 1 2,24 

GN2 0 0 1 2 22 2 2 2,15 

K1B 3 2 4 0 22 4 3 2,49 

K2A 0 0 0 1 22 2 1 2,15 

K2B 1 0 0 0 21 1 1 2,55 

K3A 3 0 0 1 17 0 0 2,24 

K3B 0 0 1 2 14 1 0 2,33 

KC1A 0 0 0 3 24 0 0 1,91 

KC2B 3 3 0 1 22 1 0 2,1 

KC3A 0 1 0 4 18 0 0 1,87 

KČ1A 1 0 1 0 24 5 2 2,63 

S1A 3 1 0 1 13 2 1 2,41 

S2B 3 1 1 2 12 0 0 2,22 

S3AB 0 0 0 2 5 0 0 1,99 

celkem: 22 12 14 35 413 43 20 2,26 

 
Opravné zkoušky a zkoušky k doplnění hodnocení konalo celkem 119 žáků. 
Opakování ročníku bylo povoleno celkem 7 žákům. 
 
Docházka ke vzdělávání 
V I. a II. pololetí školního roku 2021/2022 se žáci neúčastnili výuky v průměrném rozsahu 109,4 
omluvených hodin na 1 žáka a 5,6 neomluvených hodin na 1 žáka. Vzhledem k tomu, že oproti 
předešlému školnímu roku již byla po většinu část školního roku prezenční výuka, došlo k nárůstu 
absence žáků, a to napříč všemi obory školy. 
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Výchovná opatření – podmíněná vyloučení, vyloučení ze školy 
Počet podmíněných vyloučení, která byla udělena ve školním roce 2021/2022 je po jednotlivých 
třídách uveden v tabulce. Celkově bylo uděleno 22 podmíněných vyloučení ze školy. Došlo 
k mírnému nárůstu oproti předcházejícímu školnímu roku, nicméně tyto údaje není možné 
objektivně srovnávat, neboť většina výuky ve školním roce 2020/2021 probíhala distanční formou. 
Vyloučen nebyl žádný žák. 
Došlo k významnému nárůstu pochval, kdy bylo celkově uděleno 148 pochval třídního učitele, a to 
zejména za výbornou práci na odborném výcviku, dále za příkladnou docházku a vzorné plnění 
studijních povinnosti, reprezentaci na akcích školy. Za vzorné plnění občanských povinností 
(poskytnutí první pomoci) byla ředitelem školy udělena pochvala žákovi 1. ročníku maturitního 
oboru Gastronomie. 
 
V průběhu školního roku 2020/21 zanechalo vzdělávání 66 žáků denní a 2 žáci formy, což je více 
než v předchozích letech, což je pravděpodobně důsledkem dlouhého předcházejícího období 
distančního vzdělávání. 
 

V průběhu š.r. 2020/21 přestoupilo na školu 12 žáků a 16 žáků přestoupilo na jinou školu. 
 

Žákům byla v roce 2021 vyplacena krajská prospěchová stipendia ve výši 120.250,- Kč. 
 
 
E(2)  Ukončování vzdělávání 
 
Maturitní zkoušky konaly 2 třídy školy. Jednalo se o 1 třídu denní formy nástavbového studia - 
GN2, a 1 třídu čtyřletého vzdělávání s maturitní zkouškou – G4. Dále byli k maturitní zkoušce 
přihlášeni žáci, kteří ukončili vzdělávání bez předepsané zkoušky v předchozích letech (v tabulce 
symbol *). 
 

Maturitní zkoušky JARO 2022     

TŘÍDA OBOR 
PŘIHLÁŠENÍ 

K MZK 

NEÚSPĚŠNÍ PŘI MZK 
NEPŘIPUŠTĚN/ 
OMLUVEN 

ÚSPĚŠNÍ 
PROFILOVÁ SPOLEČNÁ 

GN2 Gastronomie 27  2 12 4 (neukončili ročník)/1 (omluven) 11 

G4 Gastronomie 25 (z toho 3*) 5 5 (z toho 1*) 2 (neukončili ročník) 15 ((z toho 2*) 

celkem 52 7 17 (z toho 1*) 7 26 

 
Maturitní zkoušky PODZIM 2022 

    

TŘÍDA OBOR 
PŘIHLÁŠENÍ 

K MZK 

NEÚSPĚŠNÍ PŘI MZK 
OMLUVEN/ 

NEOMLUVEN 
ÚSPĚŠNÍ 

PROFILOVÁ SPOLEČNÁ 

GN2 Gastronomie 14 0 3 1 omluven 10 

G4 Gastronomie 7 0 3 0 4 

celkem 21 0 6 1 14 
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Z výše uvedených údajů je zřejmé, že z celkového počtu přihlášených žáků školy v jarním termínu 
MZK – tedy 52 žáků, konalo maturitní zkoušku 45 žáků školy. Z tohoto počtu uspělo 26 žáků, což 
odpovídá cca 58 % úspěšnosti. V podzimním termínu MZK byla úspěšnost téměř 67 %. 
 
Závěrečné zkoušky v jarním termínu 2022 konalo 6 tříd o celkovém počtu 99 žáků školy. 
 

Závěrečné zkoušky JARO 2022 a PODZIM 2022 

třída Obor 
 Počet  
žáků 

oprávněni prospěli prospěli 
neprosp. 
/nekonalo 

náhradní  
a opravné 

náhradní 
a opravné 

náhradní 
a opravné 

     
konat 
ZZK 

s vyzn. 
červen 

 červen  červen (podzim) 
prospěli 
(podzim) 

neprospěli 
(podzim) 

Č3A Číšník, serv. 18 17 2 13 2/1 2 0 2 

ČB3B Číšník, serv. 24 20 10 9 0/4 4 4 0 

K3A Kuchař 18 18 6 12 0/0 0 0 0 

K3B Kuchař 17 15 2 13 0/2 1 0 1 

KC3A Kad./Cukrář 
22 

(14+8) 22 (14+8) 2 (0+2) 
16 

(12+4) 2+2/0 0+2 2 0 

S3AB 
Stravovací a 
ubyt. služby 7 7 3 4 0 0 0 0 

CELKEM  106 99 25 67 6/8 9 6 3 

 
Úspěšnost závěrečných zkoušek byla velmi dobrá. Více než 25 % žáků u závěrečných zkoušek 
v řádném termínu prospělo s vyznamenáním, dalších cca 68 % žáků prospělo a cca 7 % žáků bylo u 
závěrečných zkoušek neúspěšných. 
 
 
E(3)  Evaluace  
 
vnější 
Důležitým vstupním evaluačním nástrojem školy jsou každoročně přijímací zkoušky realizované 
z českého jazyka a matematiky v rámci organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní 
zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů. 
V rámci přípravy na maturitní zkoušku zařadila škola žáky příslušných oborů do testování 
MATURITA NANEČISTO. 
Žáci školy se po období protiepidemických opatření opět účastnili některých odborných soutěží pro 
gastronomické obory a obor Kadeřník. 
Výraznou zpětnou evaluační vazbou bylo pro školu komplexní hodnocení podmínek, průběhu a 
výsledků vzdělávání poskytovaného školou provedené v lednu 2022 Českou školní inspekcí.   
 
vnitřní 
Evaluační a kontrolní činnost byla v průběhu školního roku prováděna na úseku teoretického 
i praktického vyučování, a to ředitelem, zástupci ředitele, předsedy předmětových komisí a 
vedoucím učitelem odborného výcviku, a to včetně hospitační činnosti vzdělávacího procesu. 
Výstup systematického vlastního hodnocení školy byl vydán v prvním pololetí roku 2021. 
Po návratu do prezenční formy vzdělávání všichni žáci procházeli připraveným adaptačním 
obdobím v září a říjnu 2021, jehož součástí byla evaluace výstupů vzdělávání dosažených ve 
školním roce 2020/21 distanční formou vzdělávání. 
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E(4)  Aktivity školy navazující na výuku 
 
Za účelem zkvalitnění výuky, její propojení s praxí a trendy v oborech a pro podporu motivace žáků 
byla zorganizována řada akcí: 

 
 Projektové dny na téma Přírodní památky regionu 
 Tematické návštěvy Krajské knihovny na témata informační gramotnosti a bezpečnosti 

v kyberprostoru, např. projekt Crash Fake 
 Projekt na téma medializace, prezentace a bezpečnosti v kyberprostoru v podání youtubera 

Kovyho 
 Program „Adamův příběh pradávné Lemurie“ v rámci projektu Planeta Země 3000 
 Tematické exkurze do: 

- Prahy na téma Královská cesta, cukrárna Skála a kadeřnictví Černá růže 
- provozů Bohemia sekt Starý Plzenec 
- Pivovaru Chodová Planá 
- jatek a provozů zpracování masa ve farmách Šemnice a Hlinky 
- pražírny kávy CAVA, Dortového studia Jáchymov, výrobny chlebů 
- provozu, zázemí a přípraven hypermarketu Makro 

 ukázky průvodcovství po Karlových Varech 
 návštěva Karlovarského muzea 
 projekt multikulturalismu spojený s návštěvou pravoslavného kostela 
 projekt Naše město v německém jazyce 

 
Sportovní aktivity v rámci výuky připravené pro žáky: 
 

 Letní turisticko-cyklistický kurz žáků oborů s maturitní zkouškou, třídy G2 G3, 
 Vánoční badmintonový turnaj žáků, 
 Velikonoční turnaj žáků v míčových sportech, 
 Letní dny sportovních aktivit školy proběhly v šesti dnech v červnu v areálu Rolava 

v Karlových Varech, součástí byl i výcvik in-line bruslení, 
 Žáci školy se zúčastnili středoškolské olympiády ASŠK v 8 kategoriích chlapců i dívek, 
 Celoročně jsou do výuky tělesné výchovy vkládány nové a populární druhy sportů, které se 

snaží motivovat žáky k pohybovým aktivitám a zdravému životnímu stylu. Jde například o 
frisbee, lakros, beach volejbal, in-line atd., 

 Do výuky Tělesné výchovy byl zařazen projekt sebeobrany žáků „NENECH SE“ 
 Lyžařský výcvik 1.ročníků neproběhl z důvodu epidemiologických opatření. 
 V rámci středoškolské olympiády AŠSK byla škola pořadatelem 6 regionálních kol pro 

chlapce i dívky, a to v basketbalu, házené, florbalu a badmintonu 
Organizátory těchto aktivit byli Mgr. Miroslava Moučková a Mgr. Luboš Veselý. 
 
 

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 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 
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základě Doporučení ŠPZ poskytována podpůrná opatření. V květnu jsme měli v evidenci celkem 61 
žáků se SVP, z nichž 8 bylo vzděláváno podle IVP. 
 

Sumarizace poskytovaných podpůrných opatření ve školním roce 2021/2022 
 

2021/22 – stav k 05/2022 PO 1 PO 2 PO 3 PO4 IVP 

1. ročníky 0 6 15 0 3 

2. ročníky 0 8 7 0 3 

3. ročníky 0 9 7 1 1 

4. ročník + nástavba 0 5 3 0 1 

celkem 0 28 32 1 8 
 
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. 
Tak jako v předešlých letech i 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. 
Oproti období distanční výuky se podařilo u všech prvních ročníků obnovit pravidelná 
sociometrická šetření jednotlivých třídních kolektivů. Tato šetření probíhala dle předem 
naplánovaných harmonogramů s Mgr. Fialovou a uskutečnila se v období od února do května 2022. 
Žákům byla v rámci poradenské činnosti poskytována pomoc také při celé řadě úzkostných obtíží, 
které se významně zvýšily po distanční formě 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. 
Navázali jsme na úspěšnost on-line konzultací, které byly zavedeny v průběhu distanční formy 
vzdělávání a tyto jsme kromě běžných, prezenčních, setkání nabízeli žákům, rodičům i 
pedagogickým pracovníkům školy. Aktivní součinnost byla žákům taktéž poskytnuta při přípravě 
přijímacích zkoušek, závěrečných i maturitních zkoušek. 
 
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. 
Nad rámec adaptačních pobytů pro 1. a 2. ročníky, které jsme realizovali díky dotaci z programu 
MŠMT „Spolu po Covidu“, jsme pro žáky třídy G1 zorganizovali na počátku září 2021 samostatný 
adaptační pobyt. 
V rámci primární protidrogové prevence byl žákům zprostředkován ve spolupráci s PČR program 
s názvem „Tvoje cesta načisto“. Jednalo se o interaktivní přednášky k vysvětlení trestněprávní 
odpovědnosti v důsledku užívání návykových látek, dále k objasnění významu osobní svobody a 
také k motivaci vedoucí ke zdravému životnímu stylu a společenské odpovědnosti. 
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Pokračovala aktivní práce na informační kanálech pro preventivní činnost (Facebook a ŠOL). 
Třídnické online hodiny byly zaměřeny na podporu duševního zdraví žáků s důrazem na zdravý 
životní styl a posilování pozitivních a bezpečných vrstevnických vztahů. Všichni pedagogové školy 
pokračovali v zaměřování se na podporu odolnosti žáků vůči stresu a doporučování a realizaci 
vhodných aktivit vedoucích k posilování duševního zdraví.  
 
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. Žáci 3. ročníků se zúčastnili 
Veletrhu pracovních příležitostí, kde měli žáci možnost setkat se s možnými zaměstnavateli 
z Karlovarského kraje. Se zástupci Policie ČR jsme uskutečnili seminář, kde žákům byla 
prezentována možnost pracovního uplatnění. 
Rovněž byly v průběhu školního roku žákům posledních ročníků nasdíleny přes platformu MS 
Teams informace týkající se dalšího možného vzdělávání. 
 
Adaptační pobyty 1. a 2. ročníků oborů s výučním listem Výzva Spolu po COVIDu 
V listopadu proběhla se všemi žáky 1. a 2. ročníků aktivita z uvedené dotace MŠMT, jejíž hlavním 
cílem byla podpora primární prevence, globálního a rozvojového vzdělávání a dále podpora 
pedagogických pracovníků zaměřená na vybrané oblasti globálního rozvojového vzdělávání, které 
úzce souvisejí se zaměřením školy. Třídenní pobyt byl zaměřen zejména na podporu vybraných 
aktivit zaměřených na prevenci rizikového chování, podporu duševního zdraví žáků a vybrané 
oblasti globálního vzdělávání. Vzhledem k tomu, že školu navštěvují žáci cizinci, žáci pocházející 
z odlišného kulturního prostředí a žáci s odlišnými životními podmínkami, byla také do programu 
zahrnuta aktivita zaměřená na podporu v oblasti vzájemného respektu a toleranci k odlišnosti. Další 
aktivity, jichž se žáci zúčastnili, se týkaly podpory v oblasti solidarity a angažovanosti ve prospěch 
druhých. 
Významným prvkem projektu byla samotná adaptace žáků 1. ročníků k nástupu na střední školu a   
adaptace žáků 2. ročníků do prezenční výuky po dlouhodobém distančním vzdělávání. Celkově byl 
pobyt přínosný i pro vytvoření pozitivního klimatu ve třídě, vrstevnických vztahů napříč ročníky, 
třídami a obory a posílení sounáležitosti žáků se školou. 
Vzhledem k rozsáhlosti a specifickým cílům projektu bylo do akce zapojeno maximum 
pedagogických pracovníků školy. Zásadní byla aktivní účast všech členů Školního poradenského 
pracoviště, kteří mají s realizací těchto pobytů bohaté zkušenosti, mají potřebné vzdělání a lektorské 
kompetence. Akce byla též základem další práce třídních učitelů s třídními kolektivy v průběhu 
školního roku. 
V rámci evaluace žáci hodnotili pobyt jako naprosto zdařilý, přínosný, poučný i zábavný. Žáci byli 
vděční za to, že mohou veřejně prezentovat svůj názor jinak než v běžné školní praxi. Účel akce byl 
bezezbytku naplněn, o čemž svědčí zpětná vazba přímo od žáků.  
 
 
G  Další vzdělávání pedagogických pracovníků a celoživotní učení 
 
Na vzdělávání zaměstnanců v oblasti získání a prohlubování kvalifikace bylo v roce 2021 
vynaloženo celkem 72.540,- Kč bez cestovních nákladů. (Příloha č.1)  
 
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.  
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Zvyšování kvalifikace 
 

Kvalifikovanost pedagogického sboru se průběžně zvyšuje. 
Tři učitelky odborného výcviku úspěšně ukončily v roce 2022 studium pedagogiky. Pro toto 
vzdělávání škola využila Programu na podporu získání odborné kvalifikace učitelů základních a 
středních škol zřizovaných Karlovarským krajem. Podpora byla vázána kvalifikační smlouvou. 
Jeden učitel teoretického vyučování se účastnil specializačního studia pro koordinátory ICT.  
Možnosti dalšího nárůstu kvalifikovanosti pedagogů teoretického vyučování jsou omezené s 
ohledem na nedostupnost potřebných vzdělávacích programů ze strany veřejných vysokých škol. 
Škola dále disponuje kvalifikovaným koordinátorem ICT, dvěma kvalifikovanými výchovnými 
poradci a metodikem prevence. 
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 2021 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 byla 
realizována právě v roce 2022. 
 
 
H  Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 

Těžiště většiny aktivit školy na veřejnosti spočívalo v těchto oblastech  
 
 

H(1)  Soutěže pořádané školou a účast v soutěžích 
 
Škola je každoročně ve spolupráci s Asociací kuchařů a cukrářů ČR pořadatelem prestižní celostátní 
gastronomické soutěže „Lázeňský pohárek“. 
Po roční přestávce v době covidové pandemie a za trvajících protiepidemických opatření byla tato 
soutěž v prosinci 2021 uspořádána velmi inovační formou, kdy jednotlivá soutěžní pracoviště byla 
online propojena a hodnotící komise působily ve štábu vytvořeném ve škole.    
 

V rámci středoškolské olympiády AŠSK byla škola pořadatelem 6 regionálních kol pro chlapce i 
dívky, a to v basketbalu, házené, florbalu a badmintonu 
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Ve š.r. 2021/22 se žáci školy úspěšně zúčastnili řady dalších odborných soutěží: 
 

Přehlídka regionální kuchyně Kraslice, Lázeňský pohárek, Koruna kreativity Sušice, 
Žatecká Cup, Plzeňský korbel. 
 

Nabídka soutěží v odborných kompetencích, kterých se žáci mohli účastnit, byla ještě po delší době 
protiepidemických opatření značně omezená.  
 

Nejvýznamnější úspěchy v odborných soutěžích: 
 

Mezinárodní mistrovství Koruna kreativity 2021, obor Kadeřník 
 

1. místo za pánský střih Nguyen Tai Du Kristián 
 

Lázeňský pohárek   
3.místo kategorie cukrář Adam Tvaroha 

 
H(2)  Komunikace s veřejností 
 
Spolupráce školy s rodiči žáků má řadu forem: 
Třídní schůzky proběhly v obou pololetích š.r. 2020/21.  
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. 
 

Propagaci k přijímání žáků do prvních ročníků podpořila škola účastí na prezentaci Škola 2022 
v Ostrově a Sokolově, dále byly v prosinci 2021 a lednu 2022 zorganizovány Dny otevřených dveří 
doprovázené ukázkami z praktického vyučování jednotlivých oborů. 
 

V září 2021 se škola prezentovala v rámci Dne otevřených dveří Karlovarského kraje a následně 
v červnu 2022 na veřejné akci Kraj dokořán. 
 

Škola prováděla propagaci v regionálních rozhlasových stanicích, v internetové verzi Deníku a 
iDnes a využila i billboardů.   
 
H(3)  Společenské aktivity 
 
V květnu 2022 proběhl maturitní ples školy v prostorách Grandhotelu Ambassador v Karlových 
Varech. 
 

Na konci června 2022 proběhlo veřejné slavnostní předávání výučních listů v Hotelu Richmond. 
 

Žáci školy dostávali příležitost účastnit se gastronomických aktivit doprovázejících významné 
společenské akce v regionu, nejvýznamnějšími byli: 

- slavnostní otevření nově zrekonstruované části Bečovského zámku s novou expozicí 
mobiliáře svatého Maura   
- Karlovarský mezinárodní filmový festival 
- oceňování nejlepších sportovců kraje 
- doprovod oficiálních akcí vedení kraje 

 
H(4)  Obecně prospěšné činnosti 
 
V rámci obecně prospěšné činnosti se žáci školy pod vedením Ing. Vojtěcha Zechnera zapojili do 
jarní akce v rámci Dne země 2022 „Ukliďme Karlovy Vary“, kdy vyčistili od odpadků zónu okolo 
budovy školy, stezku Jeana de Carro, dále Ondřejskou, Hřbitovní a část Lidické ulice s areálem 
Slavie. 
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V březnu 2022 zorganizovala Mgr. Miroslava Moučková hromadné dobrovolné Darování krve 

žáky školy. Krev darovalo 12 žáků školy. 
 

Žáci školy pod vedením učitelek odborného výcviku a Mgr. Stanislavy Dostalové vyrobili pro 
klienty Domu pro seniory vánoční cukroví a vánoční ozdoby. 
 

Pod vedením Ing. Marka Pospíchala aktivně zapojili do organizace projektů Světluška – podpora 
nevidomým a Květinový den proti rakovině. 
 
 
I  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 
Česká školní inspekce provedla ve školním roce 2021/22 ve škole v lednu 2022 komplexní kontrolu 
a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. 
 

Mimo působnost ČŠI byla provedena ve 2.Q 2022 komplexní veřejnosprávní kontrola zřizovatele 
týkající se hospodaření s veřejnými prostředky. 
 
 
J  Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů 
 
Šablony pro SŠ a VOŠ II 
 

V rámci prioritní osy 3 operačního programu VVV škola využila 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). 
S ohledem na komplikace s prováděním některých aktivit v období protiepidemických opatření byla 
doba realizace projektu prodloužena do 30.6.2022 a došlo i k malým změnám v objemech aktivit. 
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 
 
Výzva „Spolu po COVIDu (č.j. MSMT-13998/2021-5) 
 

Z uvedené dotace bylo škole poskytnuto 500.000,- Kč, vyčerpáno bylo 385.851,29 Kč. 
Dotace byla využita v souladu s podmínkami výzvy na adaptační pobyty 1. a 2. ročníků oborů 
s výučním listem v listopadu 2021. Hlavní náplní akce byla podpora primární prevence, globálního 
a rozvojového vzdělávání a dále podpora pedagogických pracovníků zaměřená na vybrané oblasti 
globálního rozvojového vzdělávání, které úzce souvisejí se zaměřením školy. Třídenní pobyt byl 
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zaměřen zejména na podporu vybraných aktivit zaměřených na prevenci rizikového chování, 
podporu duševního zdraví žáků, vybrané oblasti globálního vzdělávání a podporu v oblasti 
vzájemného respektu a toleranci k odlišnosti a solidarity ve prospěch druhých. 
Významným prvkem projektu byla samotná adaptace žáků 1. ročníků k nástupu na střední školu a   
adaptace žáků 2. ročníků do prezenční výuky po dlouhodobém distančním vzdělávání. Celkově byl 
pobyt přínosný i pro vytvoření pozitivního klimatu ve třídě, vrstevnických vztahů napříč ročníky, 
třídami a obory a posílení sounáležitosti žáků se školou. 
 
Národní plán podpory návratu do škol - Doučování (čj.: MSMT-14025/2021-2) 
 

Z uvedené dotace bylo škole pro období š.r. 2021/22 poskytnuto celkem 180.339,- Kč, vyčerpáno 
bylo 72.000,- Kč, (39000,- teoretické a 33000,- praktické vyučování). Odučeno bylo celkem 156 
doučovacích hodin v předmětech Německý jazyk, Anglický jazyk, Český jazyk, Ruský jazyk, 
Technologie, Odbyt a obsluha, Matematika, Ekonomika a účetnictví 132 hodin v odborném 
výcviku. 
 
„NENECH SE – aktivní sebeobrana v praxi“ 
 

Z uvedené dotace bylo škole pro období š.r. 2021/22 poskytnuto 100.000,- Kč, které byly 
vyčerpány v rámci Tělesné výchovy v různých třídách v rozsahu 100 vyučovacích hodin. 
 
Mezinárodní projekty 
 

Mezinárodní projekty v oblasti gastronomie prováděné ve spolupráci s hospodářskou komorou IHK 
Bayreuth, které škola dlouhodobě realizuje, nemohly z důvodu protiepidemických opatření ve š.r. 
2021/22 ještě pokračovat. 
S agenturou Bundesagentur für Arbeit v Selbu se však již v době hlavních prázdnin podařilo 
uskutečnit dvouměsíční odborné stáže 11 žáků v prostředí bavorských hotelů a restaurací. 
 
 
K  Zapojení školy do dalšího vzdělávání 
 
Ve školním roce 2021/22 škola neorganizovala akce dalšího vzdělávání. 
 
 
L  Projekty financované z cizích zdrojů 
 
Všechny projekty financované z cizích zdrojů nad rámec rozpočtu organizace jsou popsány 
v článku J Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů. 
 
Mimo tyto systémové zdroje škola prostřednictvím zřizovatele obdržela účelový dar od společnosti 
ČEPS a.s. ve výši 50.000,- Kč, který byl celý použit na výukové aktivity v odborném výcviku 
směřující k doplnění praktických kompetencí a dovedností žáků. 
 
 
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 
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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. 
Spolupráce s partnery pro zajištění praktického vyučování žáků v reálném pracovním prostředí byla 
postupně obnovena po ukončení protiepidemických opatření, která kriticky postihla celé odvětví 
hotelnictví a gastronomie. 
 

 

N  Údaje o hospodaření školy 
 
Uvedené informace jsou samostatně zpracovány v Příloze č.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seznam příloh výroční zprávy o činnosti : 
 
1. Vzdělávání pracovníků v roce 2021 
2. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2021 
 
 
 
V Karlových Varech dne 14.10. 2022 
 
 
 
 
RNDr. Jiří Neumann 
ředitel školy 
 
 
 
 
Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou při Střední škole stravování a služeb 
Karlovy Vary dne 19.10. 2022 
 
 
 
 
 
Pavel Lintemer 
předseda školské rady 
 



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

Přehled vzdělávacích akcí pracovníků školy v roce 2021

poř. 

č.
název kurzu název organizace doklad cena účastník

1 Výchova k podnikavosti Junior Achievement, o.p.s 100007 1 900 Kč Vraná, Matasová
2 Studium k výkonu specializovaných činností Národní pedagogický institut ČR 500008 9 340 Kč Pospíchal
3 Studium pedagogiky Pedagogické centrum Praha 100018 11 000 Kč Diessl, Slánská
4 Sestavování školních jídelníčků Seminaria, s.r.o. 100079 2 165 Kč Škutová
5 Finanční zralost a příprava Academy Education, s.r.o. 100145 2 250 Kč Matasová
6 Evalvuace školy Seminaria, s.r.o. 100275 1 949 Kč Neumann
7 Právní důsledky distančního vzdělávání Seminaria, s.r.o. 100276 1 514 Kč Vraná
8 Metodik a koordinátor ICT Mgr. Radek Maca 100482 15 600 Kč Zechner
9 Školení řidičů Autoškola Jordán 410256 500 Kč Kříž
10 Jak na kariérové poradenství ve škole Mgr. Blanka Kozáková 100662 1 815 Kč Pospíchal
11 Školení hyg.minima Centrum vzdělávání a prax 100052 1 020 Kč Škutová, Latislavová, Ferencová
12 Nové povinnosti zaměstnavatelů ANAG, spol. s r.o. 100497 2 290 Kč Lovecká
13 CP TSM, spol. s r.o. 100502 1 890 Kč Hejdová
14 Inventar.majetku a závazků TSM, spol. s r.o. 100564 1 890 Kč Hejdová
15 Pekelné GDPR Nakladatelství FORUM s.r.o. 100566 2 614 Kč Petříčková
16 Nová pravidla pro školní stravování Nakladatelství FORUM s.r.o. 100575 3 862 Kč Lovecká
17 Nový zákon o odpadech INISOFT Consulting s.r.o. 100592 2 281 Kč Lovecká
18 Právní úskalí zdrav.úkonů Nakladatelství FORUM s.r.o. 100616 3 013 Kč Lovecká
19 Dotační specialista Seminaria, s.r.o. 100728 5 647 Kč Lovecká
20 Cesta pedagogického hrdiny Mgr. Jitka Blechová 100069 4 500 Kč Lintemerová, Slánská, Vraná

21 Třída v cloudu: Technologie jako vzděl. prostor Pedagogické centrum Praha 100077 15 000 Kč 15 pedagogů
22 Třída v cloudu: Technologie jako vzděl. prostor Pedagogické centrum Praha 100078 15 000 Kč 15 pedagogů

23 Třída v cloudu: Technologie jako vzděl. prostor Pedagogické centrum Praha 100076 15 000 Kč 15 pedagogů
24 GeoGebra nástroj rozvoje matemat. gramotnosti LANGMaster.com, s.r.o. 100105 2 980 Kč Štěrba, Neumann

25 Inspir.pro využití interaktivních tabulí LANGMaster.com, s.r.o. 100131 5 960 Kč Kučerová, Zechner, Rafajová
26 GeoGebra nástroj rozvoje matemat. gramotnosti LANGMaster.com, s.r.o. 100141 2 980 Kč Klik, Polcarová

27 Agrese a šikana Pedagogické centrum Praha 100287 20 000 Kč 20 pedagogů

CELKEM 153 960,31 Kč

Pedagogové prohloubení kvalifikace
Pedagogové získání kvalifikace
Pedagogové Šablony II pro SŠ a VOŠ
Nepedagogové
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Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2021/22 

 

Základní údaje o hospodaření školy 

Základní údaje o hospodaření 
školy v tis. Kč 

k 31. 12. 2021 k 30.06. 2022 
činnost Činnost 

hlavní doplňková hlavní doplňková 
1. Náklady celkem 53 673,59 178,06 27 439,06 87,97 

2. Výnosy celkem 53 678,90 335,97 27 471,65 191,41 

3. Hospodářský výsledek před 
zdaněním 

5,31 157,91 32,59 103,44 

 

Přijaté příspěvky a dotace 

Přijaté příspěvky a dotace k 31. 12. 2021 

1. Přijaté příspěvky na dlouhodobý majetek z rozpočtu zřizovatele 
celkem 

2 600 000,00 

    z toho:  
Nákup užitkového vozidla 600 000,00 
Výměna kotlů plynové kotelny 2 000 000,00 
2. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje z rozpočtu zřizovatele 
celkem 

6 497 860,00 

    toho:  
           běžné provozní výdaje 5 957 000,00 
  
  
3. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje prostřednictvím rozpočtu   
zřizovatele celkem 

45 904 737,29 

    z toho:   
             ÚZ  33353 45 518 886,00 
             ÚZ  33084 385 851,29 
             ÚZ    
4. Příspěvky a dotace z jiných zdrojů  
  z toho:  
            ÚZ  33063  307 773,00 

  

Přehled přijatých darů za období školního roku  

Sponzor - dárce Účel daru Částka 
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Příspěvek a dotace na činnost organizace 

 

 

Příděl a čerpání dotací ze státního rozpočtu v roce 2021 dle stanovených závazných ukazatelů  
(v Kč) 
 

Ukazatel Příděl Čerpání Vratka 
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu*             46 018 886,00 45 904 737,29 114 148,71 

 v tom : 
   Přímé náklady na vzdělávání                 
   z toho – platy * 
              - OPPP               
              - ostatní -  zákonné odvody 
                            -  FKSP 
                            -  ONIV  
  OON Národní plán podpory návratu do škol. 
  Spolu po COVIDu 

 
45 518 886,00 
32 648 107,00 

348 160,00 
11 152 738,00 

652 962,00 
688 355,00 
 28 564,00 

500 000,00 

 
45 518 886,00 

32 648 107,00 
348 160,00 

11 081 413,00 
646 006,00 
756 636,00 

28 564,00 
385 581,29 

 
0,00 
0,00 
0,00 

71 325,00 
-3 044,00 

-68 281,00 
0,00 
0,00 

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

Limit počtu zaměstnanců* 66,6602 66,6602  

 
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 2021 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 2021 dle stanovených závazných ukazatelů   

 
Ukazatel                                                             Kč 
Neinvestiční příspěvek zřizovatele 6 497 860,00 

v tom : - projekt Nedej se 100 000,00 
      - náborový příspěvek 267 600,00 
      - stipendia 120 250,00 
      - neinvestiční příspěvek ČEPS  50 000,00 
      - úhrada testů VECTOR, SCIO 3 010,00 
Odvod odpisů zřizovateli 740 000,00 

Investiční příspěvek zřizovatele-dotace investiční fond 2 600 000,00 

 

V roce 2021 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 2021  
                                v  Kč 

   rok 2020 rok 2021 
číslo řádku 

výkazu 
Ukazatel číslo 

účtu 
hlavní činnost doplňková 

činnost 
hlavní činnost doplňková 

činnost 

  č.sl. 3 4 5 6 
1 Spotřeba materiálu 501 1 055 240,96 42 379,75 1 828 036,82  
2 Spotřeba energie 502 1 021 960,97 29 429,00 1 355 980,03 20 294,33 
4 Prodané zboží 504     
8 Opravy a udržování 511 1 302 908,40 88 773,74 438 510,79 2 879,80 
9 Cestovné 512 20 645,00  15 311,00  
10 Náklady na reprezentaci 513 5 850,00  10 806,00  
12 Ostatní služby 518 1 215 470,26 24 376,56 1 522 253,90 13 784,50 
13 Mzdové náklady 521 30 808 275,00 63 578,00 33 695 964,00 65 919,00 
14 Zákonné sociální pojištění 524 10 324 012,00 18 009,00 11 208 808,00 22 283,00 
15 Jiné sociální pojištění 525 121 896,00 209,00 140 773,00 224,00 
16 Zákonné sociální náklady 527 1 125 127,00 1 066,00 1 361 665,09 1 318,00 
17 Jiné sociální náklady 528     
18 Silniční daň 531    200,00 
19 Daň z nemovitosti 532     
20 Jiné daně a poplatky 538 1 500,00    
22 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541     
23 Jiné pokuty a penále 542     
25 Prodaný matteriál 544     
26 Manka a škody 547   11 812,83  
27 Tvorba fondů 548     
28 Odpisy 551 942 167,00 44 856,00  981 146,00 51 360,00 
33 Tvorba a zúč. opravných položek 556     
34 Náklady z vyřazených pohledávek 557     
35 Náklady z drob. dlouh.majetku 558 971 750,40  833 579,34  
36 Ostatní náklady z činnosti 549 282 098,25  268 413,95  

V. 1 
   2 

Daň z příjmů 
Dodatečné odvody daně z příjmu 

591 
595 

269,65  146,30  

 Celkem účtová třída 5  49 198 792,89 312 877,05 53 673 585,05 178 062,63 

 
 
 

Výnosy 

 
 
V průběhu roku 2021 bylo aplikováno důsledné zapojení všech dostupných možností  
k získání doplňkových zdrojů financování, tj. mimorozpočtových zdrojů.  

v Kč 
Výnosy celkem 54 014 873,02 

  z toho –příspěvek od zřizovatele a MŠMT 52 621 395,60 

              -výnosy z doplňkové činnosti 335 974,01 

              -mimorozpočtové zdroje  1 057 503,41 
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Rozdělení výnosů dle výkazu zisku a ztrát 
                                                               v Kč 
                  rok 2020                  rok 2021 

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 601 105 439,00  384 261,00  
2 Výnosy z prodeje služeb 602 200 446,72 193 437,84 366 660,98 79 769,22 
3 Výnosy z pronájmu 603  215 624,59  256 204,79 

     4 Výnosy z prodaného zboží 604 751,00    
11 Výnosy z vyřazených pohledávek 643     
16 Čerpání fondů 648 755 339,70  26 360,00  
25 Ostatní výnosy z činnosti 649 143 564,26  279 451,32  
II. Finanční výnosy      
2 Úroky  662 1 419,16  770,11  

IV. Výnosy z transferů      
       

2. Výnosy vybraných místních vlád.inst. 672 47 995 719,00  52 621 395,60  
 Celkem účtová třída 6  46 159 138,79 484 904,39 44 868 112,29 546 408,03 

 

 

 

Hospodářský výsledek a jeho použití       
 

Střední škola stravování a služeb uzavřela hospodaření za rok 2021 s kladným hospodářským 
výsledkem ve výši 163 225,34 Kč.  
Výsledek hospodaření v hlavní činnosti byl 5 313,96 Kč a v doplňkové činnosti 157 911,38 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 2020 Výsledek hospodaření za rok 2021 

celkem 
z toho  

hlavní činnost 
z toho dopl. 
činnost 

Celkem 
z toho  

hlavní činnost 
z toho dopl. 
činnost 

100 071,33 3 885,95 96 185,38 163 225,34 5 313,96 157 911,38 

 
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 288/03/22 
ze dne 21.03.2022 příděl zlepšeného hospodářského výsledku do rezervního fondu v celkové výši 
161 865,34 Kč a příděl do fondu odměn v celkové výši 1 360,00 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 

31.12.2021        
(1.1.2022) 

Změna 
stavu                  

za rok 2021 

  1 2 3 4 5 6 7 
Fond odměn 834 589,00 849 575,00 425,00  26 360,00 823 640,00 -25 935,00 

FKSP 582 559,26 872 420,25  659 105,00 833 903,00 697 622,25 -174 798,00 

Fond 
rezervní 

2 954 358,21 751 973,50 99 646,33  550 000,00 301 619,83 -450 353,67 

Fond 
investiční 

1 784 102,65 155 963,35  4 182 506,00 825 268,5,00 3 513 200,85 3 357 237,50 

 
 

Investiční výdaje 
 
V roce 2021 byl proveden nařízený odvod prostředků zřizovateli z investičního fondu č.ú. 416 
ve výši 740 000,00 Kč.  
Z účtu 416 Fondu reprodukce majetku byly v roce 2021 čerpány prostředky na pořízení 

majetku ve výši 85 268,50 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 průběhu roku 2021 byla zahájena příprava investiční akce „Výměna kotlů plynové kotelny“ v rámci 
které byla současně plynová kotelna přemístěna do suterénu budovy a zázemí pro vzdělávání získalo 
novou místnost. Akce byla v období od června do srpna 2022 realizována za 3.6 mil. Kč včetně DPH.  

Fond Stav k 31.12.2021  

Příděl ze 
zlepšeného 
hospodářského 
výsledku 

Stav po přídělu 

Investiční              (416) 3 513 200,85  3 513 200,85 

Rezervní               (413) 301 619,83 161 865,34 463 485,17 

Odměn                 (411) 823 640,00 1 360,00 825 000,00 

FKSP                   (412) 697 622,25  697 622,25 
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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   10 637 768,44 
2021 Výměna kotlů plynové kotelny – projekt část 29 040,00 

   
 
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 rekonstrukcí v roce 2019 a nyní je jako pracoviště praktického vyučování 
provozována smluvním partnerem školy jako restaurace La Hospoda.  
 
 
 
Řádná inventarizace veškerého majetku a závazků  
 
byla provedena k 31.12.2021, u pohledávek a závazků byla prováděna i čtvrtletně. Na základě 
výsledků inventarizace k 31.12.2021 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly u všech 
inventovaných rozvahových účtů. Stav movitého majetku odpovídá době svého opotřebení. 
Při inventarizaci zásob k 31.12.2021 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 pracovišti školní jídelny a na pracovištích, na kterých je prováděn odborný výcvik. 
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Stav pohledávek a závazků 
 

Závazky v Kč 

 

  2020  2021   

  
ve lhůtě 

splatnosti 
celkem 

ve lhůtě 
splatnosti 

celkem 

závazky celkem ř. (2+3) 5 501 853,83 5 501 853,83 5 900 513,95 5 900 513,95 

dlouhodobé závazky     

krátkodobé závazky 5 501 853,83 5 501 853,83 5 900 513,95 5 900 513,95 

 - dodavatelé (321) 231 770,83 231 770,83 261 026,82 261 026,82 

 - přijaté zálohy (324) 205 049,00 205 049,00 355 616,00 355 616,00 

 - zaměstnanci (331) 1 861 181,00 1 861 181,00 2 121 790,00 2 121 790,00 

 - jiné závazky zaměstnanci (333)     

 - zúčt. s inst. SP(336) 771 286,00 771 286,00 777 192,00 777 192,00 

- zúčt. s inst. ZP(337) 333 434,00 333 434,00 335 228,00 335 228,00 

- daň z příjmů (341)     

 - jiné přímé daně (342) 345 358,00 345 358,00 210 549,00 210 549,00 

 - závazky ke stát. rozpočtu (347)     

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

- výnosy příštích období (384) 1 474 475,00 1 474 475,00 1 031 948,13 1 031 948,13 

 - dohadné účty pasivní (389) 254 300,00 254 300,00 807 164,00 807 164,00 

 - ostatní krátkodobé závazky (378)     

 
  
Všechny závazky školy inventarizované k 31.12.2021 byly splaceny do konce doby splatnosti. 
Organizace průběžně plní své závazky dle splatnosti jednotlivých faktur. 
Žádný závazek organizace není předmětem soudního sporu.  
 

 

Pohledávky v Kč 

 

 Objem pohledávek k 31.12.2021 účtu 311 potvrzený inventarizací je 8 434,94 Kč                 

 

  

2020 2018 

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) 523 444,35  49 515,99 572 960,34 405 449,88  49 515,99 355 933,89 

 - odběratelé (311) 29 465,76   29 465,76 8 434,94   8 434,94 

 - provozní zálohy (314) 157 328,00   157 328,00 159 711,00   159 711,00 

- jiné pohledávky (315)         

 - za zaměstnanci (335) 12 181,00   12 181,00 13 687,00   13 687,00 

 - daň (341)         
 - náklady příštího 
období (381) 324 469,59   324 469,59 174 100,95   174 100,95 

 - ostatní (377) 49 515,99  49 515,99  49 515,99  49 515,99  



ODBORNÉ  AKTIVITY  ŠKOLY 
 
Gastronomický doprovod v podání žáků školy pro slavnostní otevření nově 
zrekonstruované části zámku v Bečově 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ODBORNÉ  AKTIVITY  ŠKOLY 
 
Celostátní gastronomická soutěž žáků středních škol „Lázeňský pohárek 2021“ 
pořádaná školou a AKC ČR 
improvizovanou online formou  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gastronomická prezentace školy na 
akci „Kraj dokořán“ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vánoční gastronomická soutěž 
žáků oboru Číšník  



OBECNĚ PROSPĚŠNĚ ČINNOSTI ŠKOLY 
 

 Dobrovolně se 12 žáků školy rozhodlo společně darovat krev 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Domovu pro seniory žáci 
vyrobili vánoční cukroví a 
novoročenky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Žáci školy při zapojení do akce „Ukliďme město“ 
  



PROJEKTY 
 

 
Pro žáky 1. a 2. ročníků škola získala z programu „Spolu po Covidu“ dotaci na 

 organizaci adaptačně vzdělávacích pobytů na prezenční formu vyučování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S agenturou Bundesagentur für Arbeit v Selbu se 

 již v době hlavních prázdnin podařilo uskutečnit 
 dvouměsíční odborné stáže 11 žáků v prostředí 
 bavorských  hotelů a restaurací 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e 
 
 
 
 
 
 

   
 
  Výcvik v projektu „NENECH SE“ 
  aktivní sebeobrana v praxi“ 
 



ŽIVOT ŠKOLY 
 

 Vzdělávací program youtubera „Kovyho“ na téma medializace a kyberbezpečnost  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sportovně turistický letní výcvikový kurz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maturitní ples školy 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


