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Výroční zpráva o činnosti 

Střední školy cestovního ruchu a Jazykové školy s právem SJZ, s. r. o., 

U Kantorka 406, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 

za školní rok 2016/2017 

 
 

Tato zpráva je zpracována v souladu s § 10, odst. 3 a § 11 zákona č. 561/2004 Sb. a v souladu s § 7 vyhlášky č. 15/2005. 
 

a) Základní údaje o škole 

 
Název: Střední škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o.,  

Název školy se změnil od 1. 9. 2011  

Sídlo: U Kantorka 406, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Charakteristika školy: Škola byla zřízena na základě vyhlášky MŠMT ČR č. 353/91 Sb. o soukromých školách. 2. 1. 1992 

zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 jako Soukromá škola cestovního ruchu, Lesní 1689, 756 61 R. p. R., IČO: 11179457,        

za účelem zabezpečení výuky žáků ve studijních oborech: 

 63-14-6 Cestovní ruch - dvouleté denní pomaturitní studium, 

 63-99-6/13 Management a turismus - čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou. 

Činnost školy byla vymezena zákonem č. 171/1990  Sb. o soustavě základních a středních škol ve znění pozdějších předpisů, 

prováděcími předpisy a dalšími obecně závaznými předpisy. MŠMT ČR zařadilo školu do sítě soukromých škol dnem  

2. 9. 1992 dopisem č. j. 2153/92  ze dne 16. 1. 1992.  

Škola zahájila činnost dnem založení. Od tohoto dne probíhaly přípravné práce nezbytné k zabezpečení provozu školy. 

Vlastní výuková činnost byla zahájena 2. 9. 1992. 

Plánovaný počet tříd je 16 a plánovaný počet žáků je 410.  

Škola působí v nově zrekonstruovaných vlastních prostorách na Horních Pasekách, ulice U Kantorka 406. Veškeré prostory 

vyhovují platným technickým a hygienickým normám. 

S účinností od 1. 9. 1996 měla škola do sítě škol zařazeny následující obory vzdělání: 

 63-14-6/00 Cestovní ruch, studium denní, délka studia 2 roky, 0 měsíců, 

 64-42-M/043 Management a turismus, studium denní, délka studia 4 roky, 0 měsíců, 

 64-42-M/043 Management a turismus, externí studium – délka studia 5 roků, 0 měsíců – rozhodnutí MŠMT  

ČR č. j. 34 131/2000 – 2001, rozhodnutím MŠMT ČR č. j. 27 089/05-21 bylo externí studium nahrazeno studiem distančním: 

 64-42-M/043 Management a turismus, studium distanční – délka studia 5 roků, 0 měsíců. 

 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus, studium denní, délka studia 4 roky, 0 měsíců. 

V rámci rozvoje informační techniky byl na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 29. 12. 2000 zařazen do sítě nový obor 

vzdělání 63 – 41 – M/040 Informatika v ekonomice, studium denní, délka studia 4 roky, 0 měsíců. 

V návaznosti na § 1 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na novelu živnostenského zákona 

musela škola změnit své právní postavení.  

Rozhodnutím MŠMT ČR č. j. 24 373/97-61 bylo změněno zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení.  

S účinností od 1. 8. 1997 byla škola zařazena do sítě s názvem Soukromá škola  cestovního ruchu, s. r. o. 

V návaznosti na školský zákon č. 561/2004 Sb. byl změněn název školy na Střední škola cestovního ruchu, s.r.o. s účinností 

od 1. 8. 2005. 

Rozhodnutím MŠMT č. j. 24 754/2006-21 ze dne 19. 12. 2006 byl s účinností od 1. 9. 2007 do školského rejstříku zapsán 

nový obor vzdělání  78-42-M/002 Ekonomické lyceum, studium denní, délka studia 4 roky, 0 měsíců. 

Školská rada byla zřízena 30. 12. 2006. 

Rozhodnutím MŠMT ČR č. j. 8 813/2008-21 a v souladu s § 143 odst. 2 a podle § 149 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů v souladu s nařízením vlády č. 224/2007 Sb. se s účinností od 1. 9. 2009 do školského rejstříku 

zapisují obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: 

 

64-42-M Organizace a management v odvětví 

1. 64-42-M/043 Management a turismus, denní forma vzdělávání, délka studia 4 roky, dobíhající obor 

2. 64-42-M/043 Management a turismus, distanční forma vzdělávání, délka studia 5 let, dobíhající obor 

 

65-42-M Hotelnictví a turismus 

3. 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus, denní forma vzdělávání, délka studia 4 roky, dobíhající obor 

4. 65-42-M/01 Hotelnictví, denní forma vzdělávání, délka studia 4 roky 

5. 65-42-M/02 Cestovní ruch, denní forma vzdělávání, délka studia 4 roky 
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6. 65/42-M/02 Cestovní ruch, distanční forma vzdělávání, délka studia 5 let 

 

78-42-M Lyceum 

7. 78-42-M/002 Ekonomické lyceum, denní forma vzdělávání, délka studia 4 roky, dobíhající obor 

8. 78-42-M/02 Ekonomické lyceum, denní forma vzdělávání, délka studia 4 roky 

 

Rozhodnutím MŠMT ČR č. j. 21 911/2008-21 ze dne 28. 1. 2009  a v souladu s § 143 odst. 2 a podle § 149 odst. 5 zákona č. 

561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů v souladu s nařízením vlády č. 224/2007 Sb. se s účinností od 1. 9. 2010 do 

školského rejstříku zapisuje obor vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: 

 

18-20-M Informační technologie 

1. 18-20-M/01 Informační technologie, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 4 roky 

 

63-41-M Ekonomika a podnikání 

2. 63-41-M/040 Informatika v ekonomice, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 4 roky, dobíhající obor 

 

Rozhodnutím MŠMT ČR č. j. 31 902/2010-21 ze dne 17. 2. 2011 a v souladu s § 148 odst. 1  zákona č. 561/2004 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů  se s účinností od 1. 9. 2011 do školského rejstříku zapisuje Jazyková škola s právem státní jazykové 

zkoušky. 

 

Rozhodnutím MŠMT ČR č. j. 31 903/2010-21 ze dne 21. 1. 2011  a v souladu s § 143 odst. 2 a podle § 149 odst. 4 zákona č. 

561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů v souladu s nařízením vlády č. 224/2007 Sb. se s účinností od 1. 9. 2011 do 

školského rejstříku zapisuje obor vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: 

 

69-41-L Osobní služby 

1. 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 4 roky 

 

Rozhodnutím MŠMT ČR č. j. 43743/2012-62 ze dne 8. 11. 2012 a v souladu s § 143 odst. 2 a podle § 149 odst. 4 zákona č. 

561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů se s účinností od 1. 9. 2013 do školského rejstříku zapisuje obor vzdělání podle 

Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: 

69-53-H Provoz služeb 

1. 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 3 roky 

 

 
 

Posláním školy je vychovávat kvalifikovanou pracovní sílu pro rozvoj cestovního ruchu nejen v rožnovském regionu, ale i v 

oblastech přilehlých. Výnosy z cestovního ruchu a navazujících služeb tvoří v současné době významnou složku příjmů 

státního rozpočtu. Rozvoj cestovního ruchu se podílí na tvorbě nových pracovních míst jak v našem regionu, tak také 

v přilehlých oblastech.   

 

V roce 1992 byla otevřena jedna třída dvouletého kvalifikačního pomaturitního studia oboru Cestovní ruch. Následující rok se 

škola významně rozrostla získáním nových prostor a zavedením dalšího oboru - čtyřletého studia s maturitou Management a 

turismus pro žáky po základní škole. Aktuálně, tedy v uplynulém školním roce 2016/17, začalo školu navštěvovat 134 žáků 

v 7 třídách a 1 žák navštěvoval studium distanční. V průběhu roku došlo ke změně počtu žáků na 129. Ve třídách bylo 14 - 27 

žáků. V řadě předmětů se třídy dělily (cizí jazyky, maturitní předměty). Žáci měli možnost konat 4měsíční stáž ve Švýcarsku 

a Řecku nebo 3měsíční stáž v Německu, v čemž je škola důsledně podporuje a motivuje. Zahraniční stáž totiž významně 

rozšiřuje žákům jejich jazykové znalosti, odborné dovednosti a vědomosti. Je to nenahraditelný praktický doplněk studia.  

 

Žáci jsou povinni navštěvovat školu ve společenském oblečení, které odpovídá prostředí výkonu budoucího povolání. 

V průběhu studia konají žáci povinnou tuzemskou praxi v zařízeních cestovního ruchu. Během školního roku připravují 

tematické exkurze, a to jak na území České republiky, tak také v zahraničí, a sami tyto exkurze nejen průvodcují, ale také se 

spolupodílejí na její celkové organizaci. 

Studium je zakončeno maturitní zkouškou, která se skládá ze společné části a profilové části. Součásti profilové části 

maturitní zkoušky je zpracování maturitní práce z oblasti cestovního ruchu. Tyto maturitní práce jsou dále využívány 

při zabezpečení chodu školního penzionu Beskyd na Dolní Bečvě. Systém hodnocení žáků se řídí obecně závaznými právními 

předpisy upravujícími hodnocení a klasifikaci žáka střední školy. 
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Pro žáky jsou pořádány návštěvy divadelních a filmových představení, veletrhů, výstav, koná se lyžařský a adaptační kurz, 

tematické exkurze v České republice i v zahraničí. 

 

Plnění tematických plánů je kontrolováno jednak hospitacemi ředitele školy a jeho zástupcem, jednak kontrolou třídních knih. 

Tematické plány jsou průběžně aktualizovány. Důsledně je ve výuce dbáno na to, aby daná teorie byla aplikována na 

praktické ukázky ve všech předmětech, kde je to možné. Základním kritériem pro školu je uplatnění absolventů v praxi. 
 

Škola má dostatečné prostorové zabezpečení. Všechny prostory jsou nově opraveny. Pro 7 kmenových tříd je k dispozici 

celkem 13 místností, z toho 7 kmenových učeben, 1 učebna výpočetní techniky, učebna techniky obsluhy a služeb, jazyková 

učebna, učebna technologie přípravy pokrmů a víceúčelová místnost. Škola je velmi dobře vybavena učebními pomůckami.  

K dispozici je základní soubor nástěnných a příručních map, aplikační programy pro výuku ZCR a SCR, audio a 

videotechnika, zpětné projektory a dataprojektory. Moderně je zařízena učebna výpočetní techniky, učebna fiktivní firmy, 

učebna techniky obsluhy a služeb, učebna technologie přípravy pokrmů. Učebna výpočetní techniky, sborovna, sekretariát, 

kanceláře vedení školy a  učebny jsou napojeny na internetovou síť. Didaktická technika se stále dokupuje. Odborná literatura 

a časopisy jsou k dispozici v učitelské knihovně. Odborná výuka předmětů Gastronomie, Technika obsluhy a prodeje probíhá 

v profesním prostředí penzionu Beskyd, který škola provozuje. 
 

V rámci prevence BOZP jsou žáci na začátku školního roku (a opakovaně v jeho průběhu) poučeni o zásadách bezpečnosti ve 

všech předmětech, ve kterých se pracuje s technikou nebo jejichž náplň je fyzického charakteru. Velký důraz je kladen na 

dodržování zásad BOZP při školních tematických exkurzích a na tělovýchovných akcích pořádaných školou. 
 

V souvislosti s Metodickým pokynem k primární prevenci sociálně-patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a 

školských zařízeních vydaným MŠMT ČR pod č. j. 20 006/2007-51 ze dne 16. 10. 2007 byla vypracována školní preventivní 

strategie a minimální preventivní program. Cílem minimálního preventivního programu bylo seznámení žáků s nebezpečím 

toxikománie, tabakismu a alkoholismu a boj proti těmto sociálně-patologickým jevům ve škole, při školou organizovaných 

akcích i v době mimo vyučování.  

 

Cíle školy: 
- pokračovat v materiálním a didaktickém vybavování školy 

- rozšiřovat nabídku oborů na škole 
- inovovat školní vzdělávací programy pro všechny obory vzdělání 

- dále zkvalitňovat výuku a její zaměření na praxi 
- propojovat teoretickou výuky s výukou praktickou a zejména s praxí tuzemskou i zahraniční  

- průběžně se zapojovat do programů EU 
- rozšiřovat mezinárodní spolupráci školy s partnerskými organizacemi a středisky cestovního ruchu 

- pokračovat v systematizované a kvalitní přípravě žáků na státní maturitu  

- připravovat žáky na státní jazykovou zkoušku (němčina, angličtina) 

 

Zřizovatel školy:  Mgr. Naděžda Pavlíková, bytem Čechova 150, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

 

Údaje o vedení školy: Statutárními zástupci školy jsou jednatelé společnosti. 

Jednatelka, manažerka školy:  Mgr. Naděžda Pavlíková, tel.: 571 648 006, 605 215 992 

Jednatel, manažer pro ekonomiku a programy EU: RNDr. Luděk Pavlík, CSc. 571 648 006, 603 430 376 

Ředitelka školy:: Ing. Jolana S. Marcondes, tel. 571 610 730.  

Zástupce ředitele školy: Ing. Milan Sedláček, tel. 603 106 528 od 1. 8. 2016. do 31. 7.2017; od 1. 8. 2017 Mgr. Kristýna 

Pospíšilová 

 
Adresa pro dálkový přístup: http://www.sscrroznov.cz, e-mail: info@sscrroznov.cz. 

 

Údaje o školské radě:  

Školská rada byla založena zřizovací listinou ke dni 30. 12. 2005. Má tři členy a ve své činnosti se řídí § 167 a 168 zákona č. 

561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Členové školské rady jsou jmenováni a voleni podle volebního řádu školské 

rady. 

 

 

 

http://www.sscrroznov.cz/
mailto:info@ssrroznov.cz
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b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku 
 
  65-42-M/02 Cestovní ruch, studium denní, délka studia 4 roky, 0 měsíců, Rozhodnutí vydáno dne 23. 5. 2008, č. j.  

8 813/2008-21 ( ŠVP Management a turismus, ŠVP Wellness a lázeňství, masérské služby) 

   65-42-M/02 Cestovní ruch, studium distanční, délka studia 5 roků, 0 měsíců, Rozhodnutí vydáno dne 23. 5. 2008, č. j. 

8 813/2008-21 (ŠVP Management a turismus) 

 

Obory zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, které nebyly v tomto školním roce vyučovány: 

  64-42-M/043 Management a turismus, studium denní, délka studia 4 roky, 0 měsíců, schvalovací doložka vydána dne 8. 

ledna 1996, č. j. 10 525/96-23.  Nová schvalovací doložka byla vydána 26. května 1999, č. j. 22 468/99-23, dobíhající obor  

 64-42-M/043 Management a turismus, studium distanční, délka studia 5 roků, 0 měsíců – rozhodnutí MŠMT ČR č. j. 27 

089/05-21, dobíhající obor 

 65-42-M/01 Hotelnictví, studium denní, délka studia 4 roky, 0 měsíců, schvalovací doložka vydána dne 23. 5. 2009, č. j. 

8 813/2008-21 

 18-20-M/01 Informační technologie, studium denní, délka studia 4 roky, 0 měsíců, rozhodnutí MŠMT ČR č. j. 

21 911/2008-21 ze dne 28. 1. 2009 

 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční, studium denní, délka studia 4 roky, 0 měsíců, rozhodnutí MŠMT ČR č. j. 

31 903/2010-21 ze dne 21. 1. 2011 

 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér, studium denní, délka studia 3 roky, o měsíců, rozhodnutí MŠMT ČR č. j. 

43743/2012-62 ze dne 8. 11. 2012 

 

 

c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

Personální obsazení  

 

Statutárními zástupci školy jsou jednatelé společnosti. 

 

Zřizovatelka školy, jednatelka, manažerka školy:     

Mgr. Naděžda Pavlíková,  VŠ – FF UP Olomouc, obor Němčina - ruština;  Učitelství pro školy  II. cyklu, PGS na Institutu A. 

S. Puškina v Moskvě, The Bell Education Trust - 3měsíční intenzivní kurz angličtiny, Hotel - und Touristik – Management 

HTM AG Chur, Schweiz - čtyřtýdenní seminář pro pracovníky v oblasti turismu, 42 let odborné praxe, odborně způsobilá pro 

výkon funkce 

 

Jednatel, manažer pro ekonomiku a programy EU: 

RNDr. Luděk Pavlík, CSc., VŠ - PřF UP Olomouc, obor - Matematika a fyzika; učitelství pro školy II. cyklu, externí 

aspirantura na VŠB Ostrava,  Hotel - und Turistik - Management HTM AG Chur, Schweiz - čtyřtýdenní seminář pro 

pracovníky v oblasti turismu, 41 let odborné praxe, způsobilý pro výkon funkce 

 

Ředitelka školy: 

Ing. Jolana S. Marcondes, VŠ – ESF MU Brno,  obor Ekonomika a Management - Obchodní podnikání; DPS 

Studium v zahraničí: Oneida High School, Oneida NY, USA (maturita);  Hotelfachschule Bad Leonfelden, Rakousko (roční 

studium); Hotel and Tourism Management Course, HTF Hotel und Touristikfachschule Chur, Švýcarsko 

Zahraniční stáže: 6/2003 - 12/2004 Internship Programme, Marketing Executive, Manager and Front desk + Reservation 

Executive, Business Office, YMCA of the Rockies, Estes Park, Colorado, USA; 1996 - 97 Hotel Kistenpass, Brigels, 

Švýcarsko; 1995 - 96 Berghotel Hinterstoder, Rakousko, 15 let odborné praxe 

 

Zástupce ředitelky od 1 .8. 2016: 

Ing. Milan Sedláček, DiS., Střední škola cestovního ruchu Rožnov pod Radhoštěm, obor Management a Turismus, Vyšší 

odborná škola GOODWILL Frýdek-Místek, obor cestovní ruch, Vysoká škola Podnikání Ostrava, obor podnikání/podnikání 

v cestovním ruchu, Vysoká škola Obchodní Praha, obor Management cestovního ruchu, DPS - Národní institut pro další 

vzdělávání, krajské pracoviště Olomouc, obor pedagogika, 3 roky odborné praxe. 
 
Tajemnice školy  

Ing. Jarmila Suchanková, VŠB Ostrava, Ekonomická fakulta, ekonomika průmyslu, výuka odborných předmětů, DPS 

ukončeno 22. 3. 2002, 29 let odborné praxe, odborně způsobilá  
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Učitelé: 

Literatura a kultura, Český jazyk a komunikace:  
- Univerzita Hradec Králové, pedagogická fakulta, učitelství pro SŠ – český jazyk a dějepis, 3 roky odborné praxe, 

odborně způsobilá 

- FPF Opava, Učitelství češtiny a němčiny pro školy II. cyklu, 11 let odborné praxe, odborně způsobilá 

 

 

Anglický jazyk:   

- FF Univerzity J. E. Purkyně v Brně, obor MLF – biologie - odborné studium, FF OU v Ostravě, rozšiřující studium 

anglického jazyka a literatury pro střední školy, DPS ukončeno 21. 3. 2002, 32 let praxe, odborně způsobilá 

- UP FF Olomouc, Učitelství češtiny a angličtiny pro školy II. cyklu, 38 let odborné praxe, odborně způsobilá 

- Ing. Jolana S. Marcondes, VŠ – ESF MU Brno,  obor Ekonomika a Management - Obchodní podnikání; DPS 

Studium v zahraničí: Oneida High School, Oneida NY, USA (maturita);  Hotelfachschule Bad Leonfelden, Rakousko 

(roční studium); Hotel and Tourism Management Course, HTF Hotel und Touristikfachschule Chur, Švýcarsko 

Zahraniční stáže: 6/2003 - 12/2004 Intership Programme, Marketing Executive, Manager and Front desk + 

Reservation Executive, Busisnes Office, YMCA of the Rockies, Estes Park, Colorado, USA; 1996 - 97 Hotel 

Kistenpass, Brigels, Švýcarsko; 1995 - 96 Berghotel Hinterstoder, Rakousko, 15 let odborné praxe 

 

 

Německý jazyk: 

- PF UP v Olomouci, obor Německý jazyk – tělesná výchova, 26 let odborné praxe, odborně způsobilý 

- PF MU Brno, Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy, 2 roky odborné práce, odborně způsobilá 

- FPF Opava, Učitelství češtiny a němčiny pro školy II. cyklu, 11 let odborné praxe, odborně způsobilá 

 

 

 Základy společenských věd, Společenskovědní seminář: 

- Univerzita Hradec Králové, pedagogická fakulta, učitelství pro SŠ – český jazyk a dějepis, 3 roky odborné praxe, 

odborně způsobilá 

 

Dějepis: 

- PřF MU v Brně, obor Zeměpis – dějepis, 13 let odborné praxe, odborně způsobilý 

 

 

Dějiny kultury: 
- FF UP v Olomouci, obor Teorie kultury;  odborné studium, výuka odborných předmětů, DPS ukončeno  

     22. 3. 2002, 38 let odborné praxe v cestovním ruchu, odborně způsobilý 

 

 Matematika: 

- VŠB v Ostravě, Ekonomická fakulta, DPS ukončeno 22. 3. 2002, 23 let odborné praxe, Rozšiřující studium 

matematiky pro SŠ, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, ukončení srpen 2017, odborně způsobilá 

 

Základy přírodních věd: 

       -    FTK v Olomouci, učitelství zeměpisu a tělesné výchovy, 1 rok odborné praxe, odborně způsobilý 

 

Tělesná výchova: 

- PF UP v Olomouci, obor Německý jazyk – tělesná výchova, 26 let odborné praxe, odborně způsobilý 

- FTK v Olomouci, učitelství zeměpisu a tělesné výchovy, 1 rok odborné praxe, odborně způsobilý 

       

Ekonomika: 

- VŠB v Ostravě, Ekonomická fakulta, ekonomika průmyslu, výuka odborných  předmětů, DPS ukončeno  

22. 3. 2002, 29 let odborné praxe, odborně způsobilá     

- VŠB v Ostravě, Ekonomická fakulta, DPS ukončeno 22. 3. 2002, 23 let odborné praxe, odborně způsobilá 

  

Účetnictví: 

- VŠB v Ostravě, Ekonomická fakulta, ekonomika průmyslu, výuka odborných předmětů, DPS ukončeno  

      22. 3. 2002, 29 let odborné praxe, odborně způsobilá 
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Písemná komunikace: 

- VŠB v Ostravě, Ekonomická fakulta, ekonomika průmyslu, výuka odborných předmětů, DPS ukončeno  

      22. 3. 2002, 29 let odborné praxe, odborně způsobilá 

 

Právo v podnikání: 

- VŠB v Ostravě, Ekonomická fakulta, ekonomika průmyslu, výuka odborných předmětů, DPS ukončeno  

      22. 3. 2002, 29 let odborné praxe, odborně způsobilá 

 

 

Zeměpis cestovního ruchu: 

- PřF MU v Brně, obor Zeměpis – dějepis, 13 let odborné praxe, odborně způsobilý 

- FTK v Olomouci, učitelství zeměpisu a tělesné výchovy, 1 rok odborné praxe, odborně způsobilý 

 

Služby cestovního ruchu: 

- VŠ obchodní v Praze, Mezinárodní teritoriální studia, obor Management cestovního ruchu, 3 roky odborné praxe, 

odborně způsobilý 

 

 Technika obsluhy a prodeje:     
- Vysoká škola hotelová v Praze, obor Hotelnictví, gastronomie a lázeňství, DPS v roce 2007, 30 let odborné praxe, 

odborně způsobilá 

 

Průvodcovská činnost, animace a komunikace:  

- FF UP v Olomouci, obor Teorie kultury; odborné studium, výuka odborných předmětů, DPS ukončeno  

     22. 3. 2002, 38 let odborné praxe v cestovním ruchu, odborně způsobilý 

- VŠ obchodní v Praze, Mezinárodní teritoriální studia, obor Management cestovního ruchu, 3 roky odborné praxe, 

odborně způsobilý 

 

Fiktivní firma: 

- VŠB v Ostravě, Ekonomická fakulta, ekonomika průmyslu, výuka odborných předmětů, DPS ukončeno  

      22. 3. 2002, 29 let odborné praxe, odborně způsobilá 

 

Masáže: 

- SŠCR, OSVČ - předmět podnikání Masérské, rekondiční a regenerační služby, 10 let odborné praxe, odborně 

způsobilý 

 

Rekondice a regenerace: 

- Fakulta tělesné výchovy UP Olomouc, obor Rekreologie, Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola 

Brno, obor Rehabilitace – diplomovaný fyzioterapeut, 14 let odborné praxe, odborně způsobilá 

 

Správní zaměstnanci: 
           - úklid, údržba, opravy – 2 osoby (částečný a celý úvazek) 

 

 

d) Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy 
 

Ve školním roce 2016/2017 se konalo přijímací řízení pro studium oboru vzdělání Cestovní ruch a oboru Masér sportovní a 

rekondiční. 

Počet přihlášených uchazečů ke studiu: 51, přijato 51 žáků a žákyň. Žáci byli přijímáni bez přijímacích zkoušek v rámci 

přijímacího řízení podle stanovených kritérií. 
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e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků včetně výsledků maturitních zkoušek 

Obor vzdělání 65 - 42 - M/02 Cestovní ruch - čtyřleté denní studium: 

Třída Počet žáků 

CR 1. 27 

CR 2.  19 

MT 2. 19 

CR 3. 17 

MT 3. 14 

                                    CR 4 14 

MT 4. 19 

Obor vzdělání 65 - 42 - M/02 Cestovní ruch – distanční studium: 

Třída Počet žáků 

DIS 1 0 

 

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2016/17  

 

Obor vzdělání: Cestovní ruch (ŠVP Management a turismus) – denní studium 

 

Třída CR 1 CR 2 MT 2 CR 3 MT 3 CR 4 MT 4 

 

Pololetí 
 

1. 

 

2. 

 

1. 

 

2. 

 

1. 

 

2. 

 

1. 

 

2. 

 

1. 

 

2. 

 

1. 

 

2. 

 

1. 

 

2. 

Prospěli 

s vyznamenáním 
3 6 1 2 5 5 2 2 5 5 0    0  2 2 

Prospěli 23 21 19 17 14 14 15 15 7 8 14   14 17 17 

Neprospěli 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0     0 8 0 

Nebyli 

klasifikováni 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 

Průměr třídy 1,98 1,89 2,35 2,19 1,91 1,88 2,00 2,17 1,85 1,86 2,80 

 

2,64 

 

2,37 2,31 

 

Obor vzdělání Cestovní ruch (ŠVP Management a turismus) – distanční studium 
 

Třída DIS 1 

 
Pololetí 

 

1. 

 

2 

Prospěli 

s vyznamenáním 
0 0 

Prospěli 0 0 

Neprospěli 0 0 

Nebyli 

klasifikováni 
0 0 

Průměr třídy 0 0 
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Výsledky maturitních zkoušek – jarní termín 

 

 

Třída MT 4  

Žáci oprávněni konat zkoušku 19 

Společnou část konali 19 

Profilovou část konali 19 

Prospěli s vyznamenáním 3 

Prospěli 12 

Neprospěli 4 

 

 

 
Třída CR 4 

Žáci oprávněni konat zkoušky 14 

Společnou část konali 14 

Profilovou část konali 14 

Prospěli s vyznamenáním 0 

Prospěli 10 

Neprospěli 4 

 

 

Výsledky maturitní zkoušky – podzimní termín 

 

Třída MT 4  

Žáci oprávněni konat zkoušku 4 

Společnou část konali 3 

Profilovou část konali 1 

Prospěli s vyznamenáním              0 

Prospěli 2 

Neprospěli 2 

 

 
Třída CR 4 

Žáci oprávněni konat zkoušky 4 

Společnou část konali 4 

Profilovou část konali 0 

Prospěli s vyznamenáním              0 

Prospěli 4 

Neprospěli 0 

 

 

Zahraniční stáže  
Ve školním roce 2016/2017 mělo možnost vykonávat stáž v zahraničí celkem 8 žáků školy:  3 v Německu, 5 žáků se 

zúčastnilo stáže v Řecku. Stáž v Německu je tříměsíční a počet žáků určuje zahraniční partner dle požadavků tamních 

hoteliérů. Stáž ve Švýcarsku a Řecku je čtyřměsíční.  

Přínos těchto stáží je nesporný a velmi významný pro osobní i profesní rozvoj našich žáků. Jejich deviza v podobě 

získaných poznatků je následující: 

 

Poznají: 

 způsob práce ve špičkovém hotelu či restauraci 

 vysokou pracovní morálku 

 mentalitu a životní styl lidí v hostitelské zemi 

 zdvořilost, ochotu a úslužnost, které sami přejímají 
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 novou kulturu, tradice a zvyky hostitelských zemí 

 

 Naučí se: 

 zodpovědně plnit pracovní úkoly v daných zařízeních 

 připravovat nové pokrmy a nápoje 

 pracovat v mezinárodním kolektivu 

 

Seznámí se s: 

 na naše poměry nevídanou trpělivostí majitelů a personálu vůči stážistům začátečníkům 

 blízkým i vzdáleným okolím místa svého působiště 

 

Mimo to: 

 si prohloubí znalosti v cizím jazyce, rozšíří si slovní zásobu v oblasti služeb cestovního ruchu 

 budou připraveni ucházet se o zaměstnání ve sjednocené Evropě 

 profesně i osobnostně vyzrají, protože jsou nuceni samostatně se rozhodovat a sami se o sebe postarat 

 

Důležitým momentem těchto stáží je skutečnost, že si zde žáci vytvoří přátelství, která následně mohou využít při 

potencionálním samostatném působení v těchto zemích. Po absolvování školy pracuje v zahraničí cca 30% absolventů 

školy.  
 

NĚMECKO 

3měsíční stáž v Německu pro žáky oboru vzdělání Cestovní ruch.  
  

ŘECKO 

4měsíční stáž, žáci pracují v 3hvězdičkovém hotelu. 

ŠVÝCARSKO 

4měsíční stáž pro žáky oboru vzdělání Cestovní ruch. Stáže probíhají v luxusních hotelech a rodinných penzionech. Tento 

program je ve škole realizován již od roku 1993. 

 

 

 

 

Seznam dokumentů vedených školou 

Škola vede povinnou dokumentaci ve smyslu zákona č. 561/2004, § 28, odst. 1 tj.: 

- rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady uvedené v § 147, 

- evidence dětí, žáků nebo studentů (školní matrika), 

- doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,   

- vzdělávací programy, 

- výroční zprávy o činnosti školy,  

- třídní knihu, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu, 

- školní řád nebo vnitřní řád, rozvrh vyučovacích hodin, 

- záznamy z pedagogických rad, 

- knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky, 

- protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy,        

- personální a mzdovou dokumentaci, hospodářskou dokumentaci a účetní evidenci a další dokumentaci stanovenou    

  zvláštními právními předpisy. 
 

 

 

 

 

                                           Ve všech případech se jedná o placenou stáž, tzn., že si žáci  

kromě získání zahraničních zkušeností, jazykových a odborných znalostí navíc vydělají zajímavý finanční obnos. 
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Časový průběh a organizace školního roku 2016/2017 

 
1. Nástup vyučujících 

- 29. 8. 2016  8.00 hod. zahajovací porada 

- 29. 8. - 31. 8. 2016 činnost podle plánu na přípr. týden a pokynů ze zahajovací porady 

 

2. Školní rok 

Školní rok začíná 1. 9. 2016 (Čt) a končí 30. 6. 2017 (Pá) 

1. pololetí se vyučuje od 1. 9. 2016 (Čt) do 31. 1. 2017 (Út) 

2. pololetí se vyučuje od 1. 2. 2017 (St) do 30. 6. 2017 (Pá) 

 

3. Prázdniny pro žáky 

- podzimní  26. a 27. 10. 2016 (St, Čt) 

- vánoční 23. 12. 2016 - 2. 1. 2017 (St - Po). Vyučování začne 3. 1. 2017 (Út) 

- pololetní  3. 2. 2017 (Pá) 

- jarní 13. 2. - 19. 2. 2017 (Po - Ne) 

- velikonoční 13. a 14. 4. 2017 (Čt - Pá) 

- hlavní 1. 7. - 1. 9. 2017.  

Vyučování začne v pondělí,  4. 9. 2017. 

 

4. Vysvědčení 

- 1. pololetí s datem  31. ledna 2017 

 

- 2. pololetí s datem  30. června 2017  

                                      28. dubna 2017 pro  4. ročníky 

 

5. Termíny přijímacího řízení do prvních ročníků 

- jednotná přijímací zkouška – 12. 4. – 28.4 2017 

- přijímací řízení pro 4leté denní studium a distanční studium – viz 

  www.sscrroznov.cz 

- další kola přijímacího řízení budou vypsána pouze do naplnění kapacity oborů 

  vzdělání 

 

6. Maturitní zkouška – podzimní zkušební období:  

16. 9. 2016  (Pá)  

 

 

7. Maturitní zkouška- jarní zkušební období:  

 

 

Třída 

 

Praktická MZ 

Obhajoba mat. 

práce 

Ústní zkouška (SČ 

+ PČ) 

Did. testy a 

písemné práce 

SČ 

Písemné 

práce SČ 

 

CR 4. květen-červen 

2017 

květen- červen 

2017 

květen - červen 

2017 

2. – 15. 5. 2017 nejdříve 1.4. 

 

 

8.Státní jazyková zkouška 

 základní 19. května 2017   všechny jazyky 13.30 hod. 

 

 

9.  Klasifikační porady 

 

Druh Datum Pro třídy Absenci uzavřít ke 

dni 

Známky uzavřít  

ke dni 

čtvrtletní 14. 11.2016 (Po) Všechny 11. 11. 2016 11. 11. 2016 

http://www.sscrroznov.cz/
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pololetní 25. 1. 2017 (St) Všechny 20. 1. 2017 23. 1. 2017  

tříčtvrtěletní 31. 3. 2017 (Pá) všechny 24. 3. 2017 30. 3. 2017 

závěrečná 25. 4. 2017 (Út)  4. roč. 21. 4. 2017 24. 4..2017 

 27. 6. 2016 (Út) 1., 2., 3. roč. 23. 6. 2017 27. 6. 2017 

do 12 hod 

 

10. Komisionální zkoušky – opravné zkoušky 

 29. – 31. 8. 2017 

 

11. Schůzky s rodiči  

21. 9. 2016 (St) – pro 1. ročníky 

23. 11. 2016 (St) 

31. 3. 2017 (Pá) 

 

12. Dny otevřených dveří 

 

Den Datum Hodina Den Datum Hodina 

Pátek 14. října 2016  9-16 Středa 21. prosince 2016 9-12 

Pátek 21. října 2016 9-16 Pátek 13. ledna 2017 9-16 

Pátek 4. listopadu 2016  9-16 Pátek 27. ledna 2017 9-16 

Pátek 25. listopadu 2016 9-16 Pátek 10. února 2017 9-14 

Pátek 9. prosince 2016  9-16    

 

 

13. Kurzy 

Adaptační kurz pro 1. ročníky –  7. – 9. 9. 2016 

Lyžařský kurz pro 1. a 2. ročníky  - termín a místo budou upřesněny podle podmínek a zájmu žáků. 

 

 

14. Školní akce 

- prosinec 2016     Školní ples  

- červen  2017     Slavnostní předání mat.  vysvědčení 

 

 

f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 
V souvislosti s Metodickým pokynem k primární prevenci sociálně-patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a 

školských zařízeních vydaným MŠMT  ČR pod č. j. 20 006/2007-51 ze dne 16. 10. 2007 byla vypracována školní preventivní 

strategie a minimální preventivní program. Cílem minimálního preventivního programu bylo seznámení žáků s nebezpečím 

toxikománie, tabakismu a alkoholismu a boj proti těmto sociálně-patologickým jevům ve škole, při školou organizovaných 

akcích i v době mimo vyučování. Program byl obsahově zakotven v tematických plánech hodin základů společenských věd. 

Dále byl součástí třídnických hodin. Třídní i vyučující učitelé úzce spolupracovali se školním metodikem prevence a vedením 

školy. Škola se snažila rozšířit psychologické působení v oblasti prevence a navázat v tomto směru bližší kontakt s rodiči, 

podporovat spolupráci a jejich aktivitu. Součástí tohoto programu byl také boj proti vandalismu, zapojení se do různých 

humanitárních akcí a vytváření podmínek pro rozvoj mimoškolních aktivit. 

Písemné vyhodnocení účinnosti jeho realizace za školní rok 2016/2017 (v souladu s Metodickým pokynem k primární 

prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j. 20 006/2007-51 ze dne  

6. 10. 2007) je přílohou č. 3 této zprávy.  
 

g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Na základě pokynu MŠMT ČR č. j. 14 269/2001-26 se pedagogičtí pracovníci školy dále vzdělávali, a to v samostatném 

studiu a také v organizovaných formách dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Management školy se snaží zvyšovat motivaci zaměstnanců a podporovat jejich profesionální rozvoj. Zajišťuje snadný 

přístup k informacím, např. volným užíváním internetu, nákupem školních pomůcek, odborné literatury, učebnic, oborově 

zaměřených časopisů a také informuje učitele o akreditovaných programech a vzdělávacích akcích. V rámci celoživotního 
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vzdělávání vytváří management školy pedagogickým pracovníkům vhodné podmínky pro doplnění a rozšíření jejich 

všeobecného i odborného vzdělání.  

 

Ing. Jolana S. Marcondes Ředitelka 

školy 

Listopad 

2016 

Konzultační seminář pro management škol – CERMAT. NIDV 

Ostrava 

Ing. Milan Sedláček, DiS. Zástupce 

ředitelky 

školy 

Listopad 

2016 

Konzultační seminář pro management škol – CERMAT. NIDV 

Ostrava 

Mgr.Kateřina Maloušková 

 

pedagog Leden 2016 Zadavatel CERMAT, on-line 

Mgr, Kristýna Pospíšilová Pedagog, 

zástupce 

ředitelky 

školy 

Leden 2016 Aktualizační odborná příprava – zadavatel CERMAT, on-line 

Ing. Milan Sedláček, DiS. Zástupce 

ředitelky 

školy 

Únor 2017 Zajištění podpory ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami ve školách – seminář Valašské Meziříčí 

Mgr. Marek Janovský pedagog Březen 

2017 

Zadavatel CERMAT, on-line 

Ing. Milan Sedláček, DiS zástupce 

ředitelky 

školy 

Březen 

2017 

Zadavatel CERMAT, on-line 

Ing. Monika Svítilová pedagog Březen 

2017 

Matematika pro život k praxi – seminář Zlín 

Ing. Monika Svítilová 

 

pedagog Srpen 2017 Rozšiřující studium matematiky pro SŠ, Ostrava 

PhDr. Marcela Dennis 

 

pedagog Srpen 2017 Angličtina pro SŠ a SOU – II., Ostrava 

 

Cílem je rozšířit odborné znalosti  a přispět k prohloubení osobnostních kvalit všech pracovníků školy. 

 

h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

ZÁŘÍ 
 

„Alespoň jednou za rok navštiv místo, kde jsi nikdy předtím nebyl.“ 
(Dalajláma) 

Přehled událostí: 

 Zahájení nového školního roku 

 Návrat našich žáků ze zahraničních stáží 

 Adaptační kurz pro 1. ročník 

 Tematická exkurze do Vídně 
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1. září 

jsme na naší škole zahájili v pořadí již 24. školní rok! Lavice jsou zaplněny jak zkušenými „mazáky“, 

tak zvědavými nováčky, učitelé připraveni a plni energie, takže nezbývá než popřát  po všech stránkách 

úspěšný start! 

7. - 9. září 

uspořádala škola pro všechny nováčky z řad prvních ročníků již tradiční třídenní adaptační kurz. Ten proběhl mimo tradiční 

prostředí školy, v areálu rekreačního zařízení Relax Kyčera na Prostřední Bečvě. Adaptační kurz představuje součást 

preventivního programu školy a jeho cílem je nastartovat příznivé klima v nově se utvářejícím třídním kolektivu. Žáci se totiž 

poznávají mimo areál školy, při různých hrách a soutěžích si musí navzájem pomáhat a spolupracovat. Kromě rozličných 

sportovních aktivit si naši "prváci" vyzkoušeli také mnohé společenské a týmové hry, jejichž cílem bylo hlavně seznámit se se 

spolužáky, nacvičit si reakce v konkrétních situacích a podpořit týmového ducha. Nedílnou součást celého kurzu 

představovaly také tematické besedy a filmová projekce. Z nadšených reakcí žáků máme samozřejmě velkou radost a 

můžeme slíbit, že o tuto akci neochudíme ani budoucí první ročníky. 

 

 
Účastníci adaptačního kurzu s Mgr. Jiřím Hrdým 

 

 

 

27. září 
podnikli žáci 1. a 2. ročníku za pedagogického doprovodu Ing. Sedláčka a Mgr. Hrdého jednodenní tematickou exkurzi do 

Vídně, rakouské metropole na řece Dunaji a bývalého sídla rakousko-uherské monarchie. Spolu s nimi zájezd absolvovali a 

aktivně se na něm podíleli také letošní maturanti, pro něž tato exkurze představovala praktickou část jejich maturitní zkoušky. 

Kromě přípravy a vedení zahraničního zájezdu celou akci průvodcovali, seznámili účastníky s dějinami Rakouska a Vídně, s 

důležitými architektonickými skvosty a chybět nemohla ani návštěva zábavního parku Prátr. A reakce "klientů"? Posuďte 

sami: "Výlet do Vídně se nám moc líbil. Počasí bylo nádherné a průvodcování maturantů nás inspirovalo do vyšších ročníků. 

V Prátru se probudilo naše dětské já a my se vyřádili. Měli jsme toho za celý den opravdu dost, ale byl to nezapomenutelný 

zážitek." (Štěpán Hlinšťák a Adéla Krchňáková, CR 1). "Bylo to super. Poprvé jsme se setkali s průvodcováním žáků ze 

čtvrtého ročníku. Hodně jsme si z toho vzali, byli opravdu dobří. V Prátru jsme navštívili tolik atrakcí, až nás chytaly mdloby. 

Byla to skvělá exkurze, nenudili jsme se a už se těšíme na další," pochvalovali si Jirka Bubnič a Mirek Godža (CR 1). 
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Tematická exkurze Vídeň 2016 

 

V průběhu září 
se naši žáci vrací z odborných zahraničních stáží z Německa a Řecka. Přiváží s sebou plno nových zkušeností a dojmů, o 

které se pak na besedách podělí se svými spolužáky i vyučujícími. Ze zážitků a zkušeností vybíráme pro příklad následující: 

..."Praxe, kterou máme za sebou, nám jednoznačně více dala, než vzala. Byli jsme najednou zodpovědní sami za sebe, 

odkázání jeden na druhého a velmi brzy jsme pochopili, že s námi nebude nikdo jednat v rukavičkách.Nemůžeme říct, že 

všechno bylo růžové, ale taky nemůžeme říkat, že všechno bylo špatně. Prožili jsme tři měsíce, ve kterých byl mix situací 

poznamenaných velkým stresem, nechutí, frustrací nebo smutkem, no rovnoměrně je vyvažovaly situace, ve kterých hrál 

hlavní roli humor, dobrá atmosféra na pracovišti a přátelské vztahy mezi lidmi, kteří měli na starost přípravu jídla pro hosty 

hotelu. Kromě pracovních a jazykových zkušeností, jsme si domů odvezli mnoho zážitků a hlavně poznání, že poctivá příprava 

ve škole nebo doma velmi usnadní první kroky komukoliv v zahraničí. Pokud nám to škola v budoucnu ještě umožní, rádi 

využijeme možnost zahraniční praxe..." (Dominik Kovalčík a Ján Kubeš, CR 3 - stáž v Německu) 

 

 

 

ŘÍJEN 
 

„Cestování zabíjí předsudky, bigotnost a úzkoprsost.“ 
(Mark Twain) 

Přehled událostí: 

 

 Návštěva Městské knihovny v Rožnově pod Radh. 

 Tematická exkurze Praha 2015 

 Bílá Pastelka 

 Planeta Země 3000 
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3. - 7. října 
První říjnový týden patřil tradiční exkurzi maturitních ročníků v Praze. Program byl opravdu nabitý. Kromě zhlédnutí 

tradičních památek (Staré město, Pražský hrad, Chrám sv. Víta, Lennonova zeď), řady institucí a podniků (Štefánikova 

hvězdárna, Valdštejnský palác - senát, pivovar Staropramen) nechyběla ani kultura (představení v Národním divadle Manon 

Lescaut) a nezbytné nákupy. A pomyslná třešnička na dortu? "Návštěva archivu a knihovny Pražského hradu, kam se běžný 

turista nedostane. Vše s perfektním odborným výkladem," shodli se žáci. A jak hodnotil exkurzi vedoucí exkurze Ing. Milan 

Sedláček? "...Dalším bonusem byla večerní prohlídka Prahy s bezdomovcem. Tuto specifickou formu turistiky realizuje 

sociální podnik PRAGULIC - poznej Prahu jinak. Žáci měli možnost skrz toto zajímavé provázení poznat odvrácenou stranu 

hlavního města včetně prostituce, bezdomovectví a drogové sféry. Právě možnost vidět v praxi na vlastní oči průvodcovství v 

Chrámu sv. Víta, ve večerních uličkách Prahy a také na letišti Václava Havla považuji za jeden z největších přínosů této 

exkurze." 

 

 
Tematická exkurze v Praze 

 

 

10. října 
navštívili žáci 1. ročníku za pedagogického doprovodu Mgr. Pospíšilové Městskou knihovnu v Rožnově pod Radhoštěm. 

Cílem této exkurze bylo seznámit se s chodem knihovny, s jejími odděleními, dále s výpůjčním řádem, nabízenými knihami, 

knižními novinkami apod. V závěru exkurze byl pro žáky připraven vědomostní test, kdy museli podle určitých indicií 

vyhledat v inventáři knihovny určitou knihu. Exkurze se určitě zdařila a nezbývá než doufat, že během studia na naší škole 

nebyla tato návštěva pro žáky návštěvou poslední. 

 

 

12. října 
se „Cestovka“ opět zapojila do charitativní akce „Bílá pastelka – umění žít ve tmě“, kterou již tradičně uspořádala Sjednocená 

organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Výtěžek sbírky poputuje na podporu služeb pro nevidomé a slabozraké. Každý 

přispěvatel obdržel symbolickou bílou pastelku a černobílý bloček.  

 

13. října 
zhlédli žáci 1. a 2. ročníku filmové představení s názvem Planeta Země 3000. Jednalo se o dokumentárně-vzdělávací film o 

Filipínách,  a to očima českého cestovatele. Žáci si krom osvojení zeměpisných reálií učinili také představu o místní 

infrastruktuře, zemědělství, sociálních podmínkách apod. Film se setkal ze strany našich žáků s velmi pozitivním ohlasem, 

takže se budeme snažit v budoucnu podobnou akci opět zrealizovat. 
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LISTOPAD 
„Cestování je krásná věc, jestliže máme domov a kam se vrátit.“ 

                                                                             (Irwin Shaw)       

 

Přehled událostí: 

 GAUDEAMUS 2016 

 PROFI GO 2017 

 Němčinář roku 

 Školní kolo Olympiády v českém jazyce 

 Angličtinář roku 

 Přednáška o ortopedických pomůckách pro žáky 3. a 4. ročníků 

 

4. listopadu 
Proběhl na brněnském výstavišti v pořadí již 23. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání 

GAUDEAMUS. Ani letos, kdy se jej účastnilo rekordních 240 vystavovatelů, na něm nemohli chybět naši studenti nejen 

maturitních ročníků. Ti se seznámili s aktuální nabídkou vzdělávání vysokých a vyšších odborných škol a získali tak inspiraci 

pro své budoucí studium.  

 
 (Gaudeamus 2016) 

 

 
21. listopadu 
se na brněnském výstavišti uskutečnila soutěž talentů pro cestovní ruch PROFI GO 2017, pořádaná v rámci  doprovodného 

programu mezinárodních veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR 2017, které proběhnou v lednu příštího roku. 

Soutěž organizuje reklamní  a produkční společnost EfektMediA ve spolupráci s akciovou společností Veletrhy Brno a je 

určena mladým lidem  do 30 let se zájmem o práci v oblasti cestovního ruchu. Soutěž sestávala z několika částí. Účastníci 

z celé republiky absolvovali nejprve písemný test zaměřený na zeměpis, historii, kulturu, literaturu, sport a politiku. Poté 

následoval test obrazový, ve kterém soutěžící poznávali promítané pamětihodnosti České republiky. Při ústní prezentaci pak 

soutěžící museli prokázat znalosti cizího jazyka a tématu, kterým bylo libovolné místo České republiky. 

Naši školu reprezentovali žáci třetích ročníků Monika Kučerová, Monika Pavlíčková, Nikola Sobková, Andrea Češková, Petr 

Palát, Tereza Kettnerová, Jana Vaňková, Michaela Hubertová, Klára Nováková, Martin Žáček a Dominik Kovalčík. 
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Letošní účastníci soutěže 

 

 

 

 

23. listopadu 

se v učebně výpočetní techniky uskutečnila celorepubliková soutěž Němčinář roku, zaměřená jednak na ověření gramatických 

znalostí, na četbu a porozumění textu, jednak na porozumění textu mluvenému. Naši školu reprezentovalo 7 žáků a nejlépe se 

umístila Tereza Kelarová (MT 4). Blahopřejeme! 

 

24. listopadu 
uspořádala Mgr. Pospíšilová školní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo 10 žáků. Zastoupeny byly 

všechny ročníky, takže klání mohlo začít. Po didaktickém testu zaměřeném na různá úskalí spletité české gramatiky 

následovala písemná část, slohová práce na téma Moje vzlety a pády. A nejlepší výsledky? 1. místo získala nadaná Andrea 

Chumchalová (MT 2), 2. příčka patřila po zásluze Nikole Strachoňové (MT4) a 3. místo obsadila Andrea Češková (MT 3). 

Gratulujeme!  

 

 

 

28. listopadu 

absolvovali žáci 3. a 4. ročníků odbornou přednášku o ortopedických pomůckách. Vedla ji Ing. Kamila Walková, ortopedická 

protetička z ING Corporation Frýdek-Místek. Seznámili se při ní s konkrétními ortopedickými onemocněními, nejnovějšími 

trendy v oblasti protetických pomůcek (jako jsou například ortézy, protézy, epitézy, ortopedické vložky do bot apod.), 

vyzkoušeli si jednotlivá odpovídající rehabilitační cvičení apod. Přednáška se jim velmi líbila a představovala užitečné a 

příjemné doplnění vyučovací hodiny Rekondice a regenerace. 

 

30. listopadu 
proběhla na naší škole jazyková soutěž Angličtinář roku. Při tomto on-line klání muselo 10 účastníků z řad našich žáků 

prokázat své znalosti v oblasti porozumění mluvenému i psanému projevu, a také v oblasti gramatické kompetence. Všem 

děkujeme za účast a přejeme dostatek motivace a chuti do dalších obdobných soutěží! 
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PROSINEC 

„Cestování - školení ve snášenlivosti.“ 
                      (Benjamin Disraeli) 

 

Přehled událostí: 

 XXIII. školní ples 

 Okresní kolo ve florbale 

 Návštěva bývalé absolventky - letušky v Emirates Airlines 

 Beseda se zástupci španělských hotelů 

 Finanční gramotnost 

 Vánoční besídky 

 

3. prosince 
se v reprezentativních prostorách hotelu Eroplán v Rožnově pod Radhoštěm uskutečnil v pořadí již 23. společenský ples 

školy. Program byl nabitý a velmi pestrý, organizátoři - letošní maturanti - splnili svůj úkol na jedničku. Kromě bohaté 

tomboly a skvělé hudby v podání skupiny Duo Cadillac nepřišli návštěvníci ani o zajímavý kulturní program - pěvecké 

vystoupení naší bývalé absolventky Kristýny Zelénkové, vystoupení malých mažoretek z Frenštátu pod Radhoštěm či taneční 

vystoupení profesionálního tanečního páru studia Linie z Valašského Meziříčí. Zlatým hřebem celého plesu pak bylo 

slavnostní představení jednotlivých maturitních tříd a šerpování žáků, tedy uvedení do oficiálního stavu maturantského,  
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Naši letošní maturanti s ředitelkou školy, Ing. Jolanou S. Marcondes 

 

8. prosince 
se na půdě SŠIEŘ v Rožnově pod Radhoštěm  uskutečnila sportovní soutěž G2 Florbal Challenge, tedy okresní kolo ve 

florbale. Naši školu reprezentovalo celkem 13 chlapců, kteří se pod vedením Mgr. Janovského umístili na skvělé 3. pozici. 

Gratulujeme! 

 

 

 

13. prosince 
navštívila naši školu bývalá absolventka a nyní letuška u společnosti Emirates Airlines, slečna Šárka Serafinová. Podělila se  

se současnými žáky o své zkušenosti ze studia na naší škole, ale hlavně vyprávěla o cestě za svým snem - prací letušky u 

prestižní letecké společnosti. Nechybělo ani její doporučení žákům jak pokračovat ve studiu, co neopomenout, na co se 

zaměřit. Děkujeme za velmi přínosnou besedu a doufáme, že se u nás Šárka brzy zase zastaví na kus řeči! 

 

14. prosince 
se uskutečnila beseda se zástupci španělských hotelů – paní Lenkou Schmeidlerovou a panem Josepem Torrentem. Téma bylo 

jednoznačné – možnost stáží v krásném Španělsku, konkrétně Katalánsku. Studenti byli velmi podrobně seznámeni s 

podmínkami práce a platovými podmínkami, s ubytováním a stravováním, ale také s možnostmi výletů do okolí hotelů. 

Studentům byl vysvětlen postup, jak se přihlásit do tohoto projektu. Smyslem celé besedy byla nabídka a propagace stáží ve 

Španělsku, o kterých bude v případě zájmu vedení školy do budoucna uvažovat. 

 

V průběhu prosince 
u nás proběhlo školní kolo soutěže ve Finanční gramotnosti. Tato on-line soutěž sestávala z třicetiminutového testu, 

zaměřeného na řešení problematiky z různých oblastí finančního světa. A výsledek? 1. místo obsadila Veronika Hasíková 

(MT 2), druhá skončila Andrea Češková (MT 3), bronzová příčka pak patřila Veronice Drozdové (CR 3). Blahopřejeme! 
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21. prosince 
si každá třída a její třídní uspořádali malou vánoční besídku. Rozdaly se drobné dárečky a popřály krásné a pokojné svátky. 

Takže ještě jednou – veselé Vánoce a úspěšný a zdravý nový rok 2017! 

 

 

 

 

LEDEN 

 
„Kdo nikdy neopustil svou vlast, je plný předsudků“ 

                               (Carlo Goldoni) 

Přehled událostí: 

 

 Přednáška o soutěži Můj první milion 

 Školní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce 

 Školní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce 

 REGION REGINA 

 Krajské kolo florbalového turnaje 

 Literární soutěž 

 Předání pololetního vysvědčení 

 

4. ledna 
naši školu navštívil Ing. Petr Konečný, vedoucí Technického inovačního centra Zlín, aby naše studenty seznámil a vhodně 

motivoval k účasti v soutěži Můj první milion. Soutěžící měli za úkol navrhnout a zrealizovat vlastní podnikatelský záměr, a 

to v rámci předmětu Fiktivní firma. Tato soutěž tak mnohým nabízí možnost ideálního tréninku před závěrečným finále – 

maturitní prací ve formě podnikatelského záměru. 

 

 

16. ledna 
uspořádala PhDr. Dennis školní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce. Celkem 8 soutěžících absolvovalo nejprve 

didaktický test a následně ústní část. Jednoznačnou vítězkou se stala talentovaná Adriana Šilhanová (MT 2), která bude školu 

reprezentovat také ve škole okresním. Blahopřejeme! 

 

19. ledna 
zorganizovali Mgr. Pospíšilová a Mgr. Hrdý školní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce. Akce se zúčastnilo 7 

soutěžících. Po písemné části následovala konverzační část – popis obrázků a řízený rozhovor. A jak vše dopadlo? Na první 

příčce se umístila Nikola Müllerová (MT 3), druhé místo obsadila Tereza Kettnerová (MT 3), třetí příčka náleží Martinu 

Žáčkovi (MT 3). Gratulujeme! 
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20. ledna 
se uskutečnil v pořadí již 20. ročník soutěže o královnu regionů České republiky REGION REGINA 

2017. Do soutěže mohl dívku vyslat krajský, městský, obecní úřad, případně jiná organizace. Soutěžící 

se mohly přihlásit také individuálně, musely však prezentovat určitý region. Naše škola proto této 

příležitosti opět využila a do soutěže přihlásila žákyni 4. ročníku Terezu Fiuráškovou. Ta nezklamala a 

za soutěžní disciplínu - prezentaci originálního receptu na krajové jídlo - získala zvláštní cenu poroty za 

předvedení nejlepších krajových specialit. Gratulujeme! 

 

 

 

27. ledna 
proběhlo krajské kolo florbalového turnaje pro střední školy. Akce se konala ve zmodernizované hale Na Lapači ve Vsetíně. 

Naši školu pod vedením Mgr. Janovského v soutěži reprezentovaly žákyně 1. a 2. ročníku, které vybojovaly krásné třetí 

místo! Bronzový tým tvořily tyto svěřenkyně: Kristýna Balharová, Lucie Šilbachová, Karolína Vaverková, Lucie Kedroňová, 

Eliška Tvarůžková, Sabina Richtrová, Karolína Assadi, Natálie Krčmářová, Tereza Kamencová a Lucie Kalmusová. Celému 

týmu gratulujeme a přejeme další skvělé sportovní úspěchy! 

 

 
Bronzový tým pod vedením Mgr. Marka Janovského 
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30. ledna 
se na půdě Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězů městského kola literární 

soutěže O poklad strýca Juráša. Účastníci soutěže měli za úkol vytvořit esej, báseň, pověst či komiks na předem zadané téma 

– 750. výročí založení města Rožnova pod Radhoštěm. 

V kategorii určené pro střední školy získali žáci Střední školy cestovního ruchu 1., 2. a 3. místo a navrch také uznání poroty 

za kvalitní úroveň slohových prací. A výsledky? 1. místo: Andrea Chumchalová (MT 2) – Jednou v Rožnově, 2. místo: Aneta 

Luksová (CR 3) – O Jurkovičově rozhledně, 3. místo: Lukáš Rožnovják (MT 2) – Pohanský ochránce. Všechny oceněné 

výtvory jsou k nahlédnutí v almanachu oceněných prací s názvem Rožnove, Rožnove, mnoho roků máš. Gratulujeme! 

 

 
Andrea Chumchalová přebírá z rukou ředitele Městské knihovny v Rožnově pod Radh. cenu za 1. místo 

 

 

 

31. ledna 
si žáci od svých třídních učitelů převzali pololetní vysvědčení. Do dalšího pololetí přejeme našim studujícím pěkné učební 

výsledky a mnoho motivace do další práce! 

 

 

ÚNOR 
 

„Člověk, který cestuje s touhou dozvědět se, cestuje přes všechny dálky, hlavně k sobě 

samému...“ 
       (Jan Werich) 

 

Přehled událostí: 

 

 Okresní kolo Olympiády v českém jazyce 

 Okresní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce 

 Okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce 

 Okresní kolo soutěže Finanční gramotnost 
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 Tematická exkurze v Ostravě 

 

 

1. února 
se na půdě Gymnázia Františka Palackého ve Valašském Meziříčí uskutečnilo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. 

Toho se za pedagogického doprovodu Mgr. Pospíšilové zúčastnila Andrea Chumchalová, která získala skvělé 3. místo a bude 

školu reprezentovat i na kole krajském. Gratulujeme!  

 

6. února 
Proběhlo okresní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce, a to opět na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském 

Meziříčí. Po náročné soutěžní disciplíně – poslechu s porozuměním – následovala konverzační část, při které se hodnotila 

jazyková kreativita a pohotovost, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost. Naši školu reprezentoval 

odvážný Martin Žáček (MT 3), kterému tímto děkujeme za účast! 

 

22. února 
proběhlo v prostorách Gymnázia v Rožnově pod Radhoštěm okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce. Soutěž 

sestávala ze tří částí – porozumění poslechu, konverzace na jedno z předepsaných témat, popis obrázku. Naši školu pod 

vedením PhDr. Denis skvěle reprezentovala Adriana Šilhanová (MT 2), která získala 1. místo! Moc gratulujeme!  

 

24. února 
vyhlásil Ing. Jan Kořínek, ředitel soutěže Finanční gramotnost, výsledky okresního kola této soutěže. A družstvo složené 

z našich žaček (Veronika Drozdová, Veronika Hasíková, Andrea Češková) obsadilo skvělou čtvrtou příčku. Gratulujeme! 

 

 

27. února 
uspořádal Mgr. Ondřej pro naše „prváčky“ jednodenní tematickou exkurzi v metropoli Moravskoslezského kraje, v Ostravě. 

Cílem bylo seznámit naše žáky s typickými dominantami tohoto města, nechyběla proto návštěva Ostravského muzea a 

prohlídka korunovačních klenotů, seznámení se s areálem Dolní Vítkovice a návštěva Velkého světa techniky. Domů všichni 

odjížděli unaveni, ale spokojeni a plni nových zážitků. 

 

 

BŘEZEN 

„Jedna z nejlepších věcí na cestování je zjištění, jak mnoho dobrých, milých lidí tam 

venku je.“ 
         (Edith Wharton) 

Přehled událostí: 

 

 Divadelní představení 
 

 Návštěva osobní koučky 
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 Krajské kolo soutěže "Můj první milion" 
 

 Tematická exkurze v Itálii 
 

 Krajské kolo Konverzační soutěže v angličtině 
 

 Matematický klokan 
 

 Barmanský kurz¨ 
 

2. března 
zavítali na naši školu herci z uměleckého spolku Divadélko pro školy z Hradce Králové. Pro naše žáky připravili zábavné, ale 

také výchovné a poučné představení s názvem "Legenda V + W". Herci nenásilnou formou seznámili naše obecenstvo s 

atmosférou 30. let 20. století, s osobnostmi a tvorbou tehdy velmi populárního Osvobozeného divadla a s životními osudy 

Jiřího Voskovce, Jana Wericha a hudebního skladatele Jaroslava Ježka. Představení se žákům i pedagogům líbilo, proto 

máme v plánu tyto umělce na naši školu pozvat i příští školní rok. 

 

 
Hlavní protagonisté celého představení 

V průběhu března 
naši školu dvakrát navštívila osobní koučka a lektorka Margareta Žižková Georgievová. Pro žáky druhého ročníku uspořádala 

besedu na různorodá témata, která je zajímala a jimž se sami chtěli věnovat (např. vztah s rodiči a spolužáky, hledání 

vhodného partnera, zapojení do kolektivu, plány do budoucna, vztah k autoritám, závislost na moderních technologiích 

apod.). Celou akci charakterizovala uvolněná, klidná atmosféra a příjemný, laskavý přístup lektorky. A reakce samotných 

žáků? "...Beseda s Maggie byla zajímavým setkáním. Byla zde snaha o uvědomění si naší situace a postavení ve škole a v 

životě. Myslím, že se to spolužákům velmi líbilo," vyjádřila se Andrea Chumchalová (MT 2). 

 

9. března 
proběhlo finální krajské kolo soutěže "Můj první milion", kde se před odbornou komisí hodnotily podnikatelské záměry v 

rámci kategorie týmů ze středních škol. Tato soutěž je určena pro všechny zájemce o podnikání, kteří si chtějí otestovat svůj 

podnikatelský nápad a "nastartovat" své podnikání. vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je Technologické inovační 

centrum s.r.o., které je řízeno Zlínským krajem a Univerzitou T. Bati ve Zlíně a které se zabývá podporou inovačního 

podnikání ve Zlínském kraji. 

Naši školu reprezentoval tým žáků ve složení: Dominik Kovalčík, Ján Kubeš, Aneta Žáková, Petr Palát, Jaromír Urban a 

Pavel Kuběja. Přesto, že se na prvních třech pozicích neumístili, patří našim žákům velké uznání za postup do finále. 

Blahopřejeme! 
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Soutěžní tým naší školy při prezentaci podnikatelského nápadu 

 

 

12. - 17. března 
se uskutečnila každoroční zahraniční exkurze naší školy, tentokrát do Itálie. Žáci za doprovodu vedoucího celé exkurze, Mgr. 

Lumíra Ondřeje, směřovali do těch největších center cestovního ruchu: do Benátek, Florencie a Říma. Jak se později ukázalo, 

datum bylo zvoleno velmi dobře. Na jih od Alp je přivítalo stabilní slunečné počasí s teplotami až 18°C a zároveň ještě 

nezačala hlavní turistická sezóna, takže u světově proslulých památek nepotkali mnoho návštěvníků. A jak hodnotí celou 

exkurzi její vedoucí? "Po noci v autobusu jsme nasedli na loď na břehu Jaderského moře a po půlhodinové plavbě nás 

přivítalo město ze všech nejneuvěřitelnější: Benátky s Dóžecím palácem, Mostem Rialto, basilikou sv. Marka, náměstím sv. 

Marka, množstvím kanálů a křivolakých uliček. Další den nás čekala Florencie se svými fantastickými památkami hlavně 

z období renesance. Kolem hradu Monte Carlo založeného naším Karlem IV. a jeho oblíbeného města Luccy jsme dojeli do 

města Pisa, s jeho podivuhodnou šikmou věží. Přes malebnou krajinu Toskánska a městečko San Gimignano jsme se dostali 

k Římu. Zbylé dva dny jsme trávili ve Věčném městě. První z nich pro nás objevoval barokní Řím: Španělské schody, náměstí 

Navona, Fontána di Trevi; kromě toho jsme viděli také Pantheon, Andělský hrad aj. Poslední den byl ve znamení antického 

Říma: Palatin, Kapitol, Koloseum. Na závěr nás čekala návštěva Vatikánu a největšího křesťanského chrámu sv. Petra.  O 

bezproblémový průběh krásného zájezdu se také postaraly naše průvodkyně, žákyně 4. ročníku naší školy. A kdo že nás tak 

hezky prováděl? Veronika Dořáková, Gabriela Holcová, Tereza Kelarová, Hana Koutná, Bára Ledvinová, Lucie Manišová, 

Nikola Strachoňová a Nikola Žídková. A jaká tedy exkurze byla? Jedním slovem skvělá!" 
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Účastníci zahraniční exkurze v Itálii 

 

14. března 
reprezentovala naši školu Adriana Šilhanová (MT 2) na krajském kole Konverzační soutěže v angličtině. To proběhlo na 

Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky ve Zlíně. Adriana byla jedinou zástupkyní středních odborných 

škol Zlínského kraje, která se do krajského kola probojovala. A umístila se na skvělé 5. pozici! Gratulujeme!  

17. března 
se celkem 23 žáků naší školy zapojilo do celostátní matematické soutěže Klokan. Soutěžící "bojovali" ve dvou kategoriích. 

Kategorii JUNIOR řešilo 15 žáků z 1. ročníku, kategorii STUDENT pak 8 ze 3. a 4. ročníku. V první uvedené kategorii 

dopadla nejlépe Veronika Küschnerová (CR 2), ve druhé Aneta Žáková (CR 3). Gratulujeme! 

 

27. - 31. března 
uspořádalo vedení školy pro své žáky velmi populární a oblíbený barmanský kurz. Tato jednotýdenní barmanská akce 

probíhala pod taktovkou dvou úspěšných profesionálních barmanů ze Zlína, Bc. Adama Navrátila a Bc. Jakuba Orla, majitelů 

úspěšné firmy Barmani Zlín. Ti našim žákům po celý týden intenzivně vštěpovali praktické i teoretické vědomosti, 

seznamovali je s přípravou více než 30 druhů alkoholických a nealkoholických koktejlů. To vše dynamickou a zábavnou 

formou, v originálním barmanském prostředí s „párty“ stanem a pultem, za doprovodu nezbytné „našlapané“ hudby. Poslední 

den kurzu absolvovali všichni účastníci závěrečný test. Písemná část sestávala z popisu receptury jednoho vybraného 

koktejlu, část praktická pak z jeho samotné realizace. Úspěšní žáci obdrželi certifikát o úspěšném absolvování kurzu. 

Gratulujeme! 

A ohlasy?  

„…První dojem? Ohromující! Hned při vstupu do upravené třídy mi bylo jasné, že to nebude jen tak nějaký kurz. Pánové byli 

od začátku až do konce milí a přátelští a zároveň velice profesionální. Naučili jsme se nejen míchat koktejly a správně 

používat shakery a jiné nástroje, ale dozvěděli jsme se i něco o historii nápojů a jednotlivých přísad…“ (Bára Bartošová, MT 

3) 

„…Mám už certifikát z baristického kurzu, což mi velmi pomohlo při letní stáži v zahraničí, proto bych tento kurz všem 

doporučila….“ (Nikola Sobková, CR 3) 

„…Barmanský kurz byl velice zábavný a opravdu jsem se toho hodně naučila. Skvělý kolektiv, skvělí barmani…“ (Kristýna 

Ludíková, MT 2) 

 

Jsme velice rádi, že se žákům kurz tolik líbil a do budoucna můžeme přislíbit i další obdobné akce. 
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Úspěšná absolventka kurzu Anna Dvorníková (MT 2) 

 

 

 

 

 

 

 

DUBEN 
„Nelituji žádného dne, kdy jsme byli na cestách.“ 

(Miroslav Zikmund) 

 

Přehled událostí: 

 Krajské kolo Olympiády v českém jazyce 
 

 Ekonomická olympiáda - školní kolo 

4. dubna 
proběhlo na půdě Gymnázia Lesní čtvrť ve Zlíně v pořadí již 43. ročník krajského kola Olympiády v českém jazyce. Naše 

škola se této části soutěže zúčastnila vůbec poprvé, a to díky Andree Chumchalové (MT 2). Ta se z celkového počtu 14 

soutěžících umístila na skvělém 7. místě. Gratulujeme! 

 

V průběhu dubna 

zorganizovali vyučující ekonomických předmětů, Ing. Suchanková a Ing. Svítilová, školní kolo ekonomické olympiády. 

Jedná se o celorepublikovou soutěž ve znalostech z ekonomie a z financí, která je určena studentům středních škol a kterou 

pořádá Institut ekonomického vzdělávání (INEV). Cílem této olympiády je vyhledávat mezi českými středoškoláky 

nejnadanější budoucí ekonomy a ty v jejich rozvoji dále podporovat, rozvíjet a vytvořit jim dobrý odrazový můstek pro dealší 

studium, praxi a následnou kariéru. Nejlepších výsledků dosáhli Hana Koutná (MT 4), Lucie Manišová (MT 4) a Marin 

Bolcek (CR 4). Blahopřejeme! 
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KVĚTEN 
„Cestování je život.“ 

                                                                                (Hans Christian Andersen) 
Přehled událostí: 

 

 Filmové představení 

 Divadelní představení 

 Účast na Českém dnu proti rakovině 

 Zájezd do divadla v Ostravě 

 

2. května 
navštívili žáci školy filmové představení v rožnovském kině Panorama. Film Lion: dlouhá cesta domů režiséra Gartha Davise, 

jenž se může pyšnit šesti oscarovými nominacemi, přiblížil našim divákům osudy malého indického chlapce, který se ztratil 

rodičům při cestě do práce. Se svou rodinou se setkal až po dlouhých 22 letech. Toto představení mělo upozornit na 

alarmující skutečnost, že se ročně v Indii ztratí přes 8000 malých dětí. 

 

 

 

3. května 
pokračoval kulturní program návštěvou divadelního představení v KZ Valašské Meziříčí. Zde žáci zhlédli divadelní hru 

George Orwell: 1984 aneb Velký bratr tě sleduje! Toto zajímavé představení zpracovává zásadní otázky lidské existence, jako 

například: Kam až sahají hranice lidské svobody? Je možné za každé situace zachovat svobodnou vůli, anebo má každý 

člověk hraniční mez, za kterou podlehne? Mohou se z lidí stát stroje, které lze jednoduše přeprogramovat? Ukazuje postupný 

rozklad člověka, jeho psychiky, vůle a osobnosti pod tlakem totalitního režimu. Knižní předloha hry figuruje v seznamu 

povinné četby k maturitě, proto můžeme označit návštěvu tohoto představení za určitě přínosnou. 

 

10. května 
se vybraní žáci školy zapojili do 21. ročníku celonárodní veřejné sbírky nesoucí název Český den proti rakovině. Hlavní téma 

letošní sbírky představovala nádorová onemocnění hlavy a krku. A jak samotná činnost žáků probíhala? Prodávali tradiční 

symbolický žlutý kvítek měsíčku lékařského. Výtěžek z prodeje je věnován právě pacientům bojujícím s tímto závažným 

onemocněním. 

 

17. května 
uspořádala Mgr. Pospíšilová pro žáky školy a jejich rodinné příslušníky zájezd do Národního divadla moravskoslezského v 

Ostravě. "Účastníci zájezdu" navštívili večerní představení, komedii W. Shakespeara Veselé paničky Windsorské. Celá 

kulturní akce vzbudila u žáků velice pozitivní ohlas, proto můžeme přislíbit, že s podobnou akcí mohou počítat také v příštím 

školním roce. 
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Hlavní hrdina Falstaff v podání skvělého Jiřího Sedláčka (vlevo) 

 

 

 

 

ČERVEN 
 

„Cesta je krásná návratem. Na místa, kde jsem už byl, na místa, kde to mám rád 

a hlavně - domů. Tedy k sobě. Cestováním bychom si neměli budovat další a další 

domovy, ale líp a líp poznávat krajinu v sobě“ 
(Petr Horký, český cestovatel) 

 

Přehled událostí: 

 

 Přednáška pro 1. ročník 

 

 Beseda o nebezpečí drogové závislosti 

 Tematická exkurze do Pivních lázní v Rožnově pod Radh. 

 Tematické exkurze 

 Slavnostní ukončení školního roku 

2. června 
navštívily naši školu zaměstnankyně z rožnovské Poradny pro matku a dítě, aby žáky a žákyně 1. ročníku poučili o 

plánovaném rodičovství, antikoncepci, partnerském životě a mnohých podobných tématech. A ohlas? „…přednáška byla 

poučná a doporučili bychom ji i dalším žákům…“ (Karolína Vaverková, CR 1) 

 

13. června 
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proběhla na naší škole velmi poučná přednáška s názvem 10 VĚCÍ, KTERÉ BY TVOJI PŘÁTELÉ MĚLI VĚDĚT O 

DROGÁCH. Tato akce probíhá každoročně v rámci kampaně Řekni ne drogám, řekni ano životu. Náplň přednášky tvořila 

spousta zajímavých informací týkajících se drogové závislosti a jejích rizik. Přednáška naše žáky velice zaujala a jsme si jisti, 

že její návštěva pro ně znamenala jistě ne bezvýznamný přínos. 

 

21. června 
Podnikli žáci 1. ročníku oboru Management a turismus za pedagogického doprovodu Evy Neuwirthové a Mgr. Michaela 

Neuwirtha jednodenní návštěvu Pivních lázní v Rožnově pod Radh. Zhlédli například Hostinský pivovar, kde vyslechli 

hodinovou přednášku o historii rožnovského pivovaru a o výrobě piva, následoval film o historii města Rožnov pod 

Radhoštěm a o pivovarnictví, dále měli žáci možnost prohlédnout si ležácké sklepy, ve kterých je zřízena špičková „Málkova 

restaurace“. Poté se všichni odebrali do dětských Pohádkových lázní, kde navštívili solnou jeskyni a celý herní komplex. 

Nemohli opomenout ani ubytovací část Pivních lázní. Celá tato pestrá exkurze skončila v Málkově čokoládovně, kde se žáci 

mimo ochutnávky excelentní čokolády dověděli také mnoho zajímavého o historii a výrobě tohoto lahodného pokrmu. 

 

28. - 29. červen 
probíhaly ve znamení tuzemských tematických exkurzí. Jednotlivé třídy podnikly se svými třídními učiteli výlety do blízkých 

i vzdálenějších míst, navštívily například Teplice nad Bečvou a Hranickou propast, Plumlov či Trojanovice, věnovaly se 

poznávání zajímavých toponym i sportovním aktivitám. Všichni si to zkrátka moc užili a sbírali síly po náročném finiši 

v závěru školního roku. 

 

30. června 
se žáci a pedagogové rozloučili se školním rokem 2016/2017. Deset měsíců uteklo jako voda a studenti 

obdrželi výsledky svého celoročního úsilí a mohli tak nastoupit na dva měsíce zaslouženého volna.  

Takže pěkné prázdniny a v tom příštím školním roce 2017/2018 přejeme hodně úspěchů, energie a sil! 

 
 

 

i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
  

Ve dnech 19. – 21. června 2012 byla ve škole provedena veřejnoprávní kontrola Českou školní inspekcí. Předmětem kontroly 

byla kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých soukromé škole podle § 160 odst. 4 a § 163 

zákona č. 561/2004 Sb. ve znění účinném v kontrolovaném období a podle ustanovení § 1 zákona č. 306/1999 Sb., o 

poskytování dotací soukromým školám ve znění účinném v kontrolovaném období. Kontrolované období bylo od 1. ledna 

2011 k datu kontroly. 

 

Kontrolní zjištění ČŠI 

 

1. Kontrola zda finanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu byly přijaty a použity oprávněně. 

Kontrolovaná osoba přijala a použila finanční prostředky ze státního rozpočtu oprávněně k účelům, na které byly 

poskytnuty podle ustanovení § 160 odst. 4 a § 163 školského zákona a v souladu s právními předpisy.   

2. Kontrola, zda údaje o hospodaření s finančními prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu věrně zobrazují zdroje, 

stav a pohyb těchto prostředků a zda předávané údaje jsou v souladu s příslušnými dokumenty, resp. se skutečností. 

Kontrolovaná osoba postupovala při vedení účetnictví ve smyslu ustanovení § 7 odst. 6, § 4 odst. 8 písm.. c) a f) 

zákona č. 563/1993 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

Při vykazování sledovaných údajů postupovala v souladu s ustanovením §10 odst. 3 zákona č. 89/1995 Sb., o státní 

statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost předávat správně údaje stanovená škole ustanovením §28 

odst. 5 školského zákona byla splněna. 

Finanční vypořádání bylo provedeno v souladu s ustanovením § 7 vyhlášky č.  52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady 

a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. 

3. Kontrola, zda  na základě nedostatků zjištěných kontrolami provedenými orgány veřejné správy ve ledovaných 

oblastech byla přijata opatření k odstranění zjištěných nedostatků, a zda jsou přijatá opatření kontrolovanou osobou 

plněna. 

Při provedených kontrolách nebyly zjištěny nedostatky, a proto nebylo požadováno přijetí opatření dle ustanovení § 

18 zákona o finanční kontrole. 
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Ve dnech 11.- 13.2.2013 byla ve škole provedena kontrola Českou školní inspekcí - Zlínským inspektorátem České školní 

inspekce 

  

Předmět inspekční činnosti 

Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou podle § 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 

(školský zákon), za období posledních tří školních let: 

 zjišťování a hodnocení personálních a finančních podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání v denní formě studia ve 

střední škole podle školních vzdělávacích programů, 

 zjišťování a hodnocení materiálních podmínek v teoretickém vyučování v denní formě vzdělávání ve střední škole 

podle školních vzdělávacích programů (dále „ŠVP“), 

 zjišťování a hodnocení naplnění ŠVP a jejich souladů s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy 

(dále „RVP“). 

Závěry 

 Činnost školy byla v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. 

 Rovný přístup ke vzdělávání byl školou ve výchovně vzdělávacím procesu dodržován na požadované úrovni. 

 Strategie řízení školy byla vedením školy reálně stanovená a v praxi průběžně realizována. Organizace a řízení školy 

byly na požadované úrovni. 

 Personální a materiálně technické podmínky školy pro vzdělávání žáků umožňovaly naplňování cílů školních 

vzdělávacích programů. 

 Finanční zdroje umožňovaly zkvalitnění podmínek k realizaci školních vzdělávacích programů. 

 Organizaci a průběh vzdělávání v českém jazyce a komunikaci, literatuře a kultuře, anglickém jazyce a v základech 

přírodních věd zajišťovala škola na požadované úrovni. 

 Škola zajišťovala odpovídající podmínky pro poskytování výchovného poradenství. Preventivní strategie odpovídala 

velikosti a aktuálním potřebám školy. 

 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků bylo na požadované úrovni. 

 Pro rozvoj partnerských vztahů škola vytvářela standardní podmínky. 

 Osobnost žáka byla v souladu se školními vzdělávacími programy školou v dostatečné míře rozvíjena. 

 Výsledky vzdělávání žáků byly na požadované úrovni. 

 

Pro účely zvýšení dotací podle § 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a 

školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, je právnická osoba vykonávající činnost školy celkově hodnocena jako 

průměrná. 

 

11.9.2015 byla ČŠI provedena kontrola dodržování vybraných ustanovení právních předpisů, které se vztahují k organizaci a 

průběhu maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2015. 

 

Kontrolní zjištění: 

Kontrola byla vykonána ve střední škole. 

1. Kontrola zajištění maturitní zkoušky ředitelem školy. 

Ředitelka školy zajistila podmínky pro řádný průběh MZ ve škole a jmenovala členy zkušební maturitní komise. 

Členové zkušební maturitní komise pro třídu MT 4 (obor vzdělání 65-42M/02 Cestovní ruch) byli jmenováni dne   

30. 6. 2015. 

V kontrolovaném bodu nebylo zjištěno porušení ustanovení § 80 odst. 5 písm. a) a c) školského zákona. 

2. Kontrola zajištění zkoušky profilové části MZ konané před zkušební maturitní komisí. 

Profilová část ústní MZ z předmětu ekonomika a podnikání i služby cestovního ruchu se konala před zkušební 

maturitní komisí. Zkušební maturitní komise byla jmenována pro třídu MT 4 (obor vzdělání 65-42-M/02 Cestovní 

ruch). Předsedu zkušební komise jmenoval krajský úřade Zlínského kraje. Ředitelka školy jmenovala místopředsedu 

a další členy zkušební maturitní komise pro podzimní zkušební období v průběhu stanoveného období. Zkušební 

komise rozhodovala o klasifikaci žáka z jednotlivých zkoušek na návrh členů zkušební komise hlasováním. 

Výsledky ústní zkoušky žáka z předmětu ekonomika a podnikání i služby cestovního ruchu byly zapsány do 

Protokolu o výsledcích profilové části maturitní zkoušky žáka. Předsedkyně zkušební maturitní komise zabezpečila 

řádný průběh zkoušky a klasifikace žáků ve škole dne 11. 9. 2015. 

V kontrolovaném bodu nebylo zjištěno porušení ustanovení § 80 odst. 1 věty první, druhé a poslední školského 

zákona. 
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k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

V tomto školním roce škola využívala výsledky a výukové materiály z  těchto projektů EU.:  

 

Projekt č. 1 :  

Název projektu: Tvorba IT modulů pro výuku anglického jazyka se zaměřením na odborný jazyk a evaluaci 

Zkrácený název projektu: e-learning ANJ 
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Číslo operačního programu: CZ.1.07 

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání 

Číslo prioritní osy: 7.1 

Číslo oblasti podpory: 7.1.1 

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání 

Číslo výzvy: 03 

Název výzvy: Zlínský kraj - Výzva č. 3 pro GP - oblast podpory 1.1 

Typ projektu: grantový 

Kód prioritního tématu: 72 

Název prioritního tématu: 

Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, 

zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností 

vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku. 

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.08/03.0042 

Doba trvání projektu: od 1. 11. 2010 do 30. 6. 2012 

Rozpočet projektu celkem: 1 788 779,70 Kč 

 

Udržitelnost projektu 

V tomto školním roce se nadále využívala zřízená multimediální učebna s externím přístupem přes internet pro výuku 

anglického jazyka ve všech třídách školy. Interaktivní program LMS Moodle je používán i v jiných předmětech. Učební 

materiály jsou nadále aktualizovány. 

Projekt č. 2 :  
Název projektu: Implementace ŠVP do výuky ekonomických předmětů 

Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání 

Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání 

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.08/03.0001 

Doba trvání projektu: od 1. 11. 2010 do 30. 6. 2012 

Rozpočet projektu celkem: 1 214 022,94 Kč 

 

Cíl projektu 

V rámci projektu jsme vytvořili zcela nové výukové materiály formou modulů, které vycházejí z nových školních 

vzdělávacích programů. Projekt vychází z kurikulární reformy, která je obsažena v Dlouhodobém záměru vzdělání a rozvoje 

vzdělávací soustavy Zlínského kraje a Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací soustavy České republiky.      

Udržitelnost projektu 

V tomto školním roce jsme využívali třídu pro výuku fiktivní firmy, která byla zřízena v rámci projektu. Vytvořené výukové 

materiály, které byly převedeny do interaktivního prostředí LMS Moodle se dále využívaly v hodinách ekonomických 

předmětů a při domácí přípravě žáků. Všechny materiály jsou nadále inovovány a doplňovány. 

 

Projekt č. 3 :  

Ve školním roce 2015/2016 škola využívala výsledků projektu „EU peníze středním školám“ 

Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SŠCR a JŠ 

Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
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Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání 

Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách 

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1014 

Doba trvání projektu: od 1. 9. 2012 do 30. 8. 2014 

Rozpočet projektu celkem: 579 451,- Kč 

 

Cíl projektu 

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší škole. 

V rámci projektu budou vytvořeny sady nových digitalizovaných učebních materiálů v těchto klíčových aktivitách: 

I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti 

VI/2 – Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti 

IV/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol 

III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 

V klíčové aktivitě III/1 – Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií byli žáci MT3 rozděleni v předmětu 

fiktivní firma na 2 skupiny. Tím došlo ke zkvalitnění výuky a učitel se tak mohl žákům individuálně věnovat.  

 

Projekt č. 4: 

  

I v tomto školním roce žáci školy využívali výsledků projektu Učíme se podnikat – rozvoj kompetencí k podnikání u žáků 

v počátečním vzdělávání. 

Název projektu: Učíme se podnikat - rozvoj kompetencí k podnikání u žáků počátečním vzdělávání  

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0042  

Cíl projektu: 

Projekt je koncipován tak, aby významně posunul výuku odborných předmětů k současné podnikatelské praxi.  

Cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost žáků na trhu práce a vybavit je odbornými kompetencemi k podnikání. 

Cílovou skupinu tvoří žáci v počátečním vzdělávání. 

 Podstatou projektu je zvýšení sebevědomí, zkvalitnění a prohloubení přípravy této skupiny v oblasti zakládání a vedení 

malého a středního podnikání, což může usnadnit jejich uplatnění na trhu práce a hodnotové vnímání podnikatelského stavu. 

Příprava byla v rámci projektu uskutečněna prostřednictvím standardní výuky včetně možné úpravy školských vzdělávacích 

programů, nadstandardně prostřednictvím aktivit studentských firem, simulacemi, koučinkem apod.  

 

V rámci projektu došlo k:  

1. Vytvoření studijních opor pro multimediální vyučování odborných předmětů, vznik studijních materiálů a prezentací 

včetně evaluační části.  

2. Založení studentských firem, rozšíření kompetencí z odborných předmětů, podnikání v kontrolovaných podmínkách, 

včetně koncepce podnikatelského záměru, tvorby loga, obchodního názvu, marketingu a public relations. Studentské 

firmy založené na zainteresovaných školách uskutečnily workshopy a vyměnily si zkušenosti.  

3. Vytvoření komplexního materiálu pro učitele odborných předmětů zahrnující etický přesah podnikání, aplikaci 

psychologie a sociologie formou řešení případových studií a reakce na modelové situace.  

4. Vytvoření studijních materiálů pro celoživotní vzdělávání formou e-learningu.  

5. K proškolení učitelů v oblasti využívání nových výukových technologií.  

 

Výstupem projektu je žák, který má dostatečné sebevědomí, znalosti a přehled v oblasti hospodaření podniku a dostatečné 

kompetence k samostatnému podnikání.  

 

Projekt č 5: 

 

V tomto školním roce 2015/2016 byl ve škole realizován projekt: 

Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 
Název projektu: Studium angličtiny v UK a čtenářská dílna 

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1652 

Datum zahájení realizace projektu: 01.07.2015 

Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2015 

Celková výše finanční podpory: 610 476,00 Kč 

 

V rámci projektu byly realizovány dvě klíčové aktivity a to klíčová aktivita č. 1 a č. 4. 
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Klíčová aktivita č. 1: 

Název klíčové aktivity: Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. 

Název podporované aktivity: Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení 

Čtenářské dílny se na naší škole realizovaly ve druhém ročníku. Do prosince 2015 zde proběhlo celkem šest čtenářských 

dílen, které se mezi žáky setkaly s velmi pozitivním ohlasem. Žáci se na čtenářské dílny vždy těšili a považovali je za 

příjemné a vhodné zpestření výuky předmětu Literatura a kultura. Tento příznivý ohlas jistě souvisel také se skutečností, že 

většina žáků ve třídě pravidelně a ráda čte i ve volném čase. Čtení pro ně sice není nejoblíbenějším koníčkem, přibližně 

dvakrát do týdne si však většina čte doma knížku podle vlastního výběru. Čtenářské dílny se tak pro ně většinou staly 

impulsem, jak se čtení věnovat ještě častěji než dosud. V rámci dílen se mohli seznámit s velkým množstvím titulů, které do 

té doby neznali. Řada žáků si půjčovala domů knížky, které začala číst právě ve čtenářských dílnách. Výhodou pro realizaci 

čtenářské dílny v tomto ročníku byl nízký počet žáků ve třídě (celkem 14 žáků). Žáci navíc mají mezi sebou velmi hezké 

vztahy a nevadilo jim prezentovat své názory před celou třídou. Čtenářské dílny se na naší škole realizovaly také ve třetím 

ročníku. Do prosince 2015 zde proběhlo celkem šest dílen. Mezi žáky se setkaly s poměrně pozitivním ohlasem. Považovali 

je za vhodné a užitečné zpestření výuky předmětu Literatura a kultura. Tento příznivý ohlas souvisel se skutečností, že 

většina žáků ve třídě pravidelně čte i ve volném čase. V rámci dílen se mohli seznámit s velkým množstvím titulů, které do té 

doby nečetli nebo vůbec neznali. Někteří žáci si z vlastní vůle půjčovali domů knížky, které začali číst právě ve čtenářských 

dílnách. 

 

Klíčová aktivita č. 4: 

Název klíčové aktivity: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. 

Název podporované aktivity: Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních 

Zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky v UK se zúčastnilo 48 žáků školy, vybraných ze všech tříd školy a tři 

učitelé jako pedagogický dozor. Výuka angličtiny probíhala na Grammar School for Girls v Chathamu. Během ní byli 

studenti rozděleni do čtyř dvanáctičlenných skupin. Výuku vedly rodilé mluvčí a ve skupinách se střídaly, takže všichni 

studenti měli možnost seznámit se s několika různými tématy i metodami výuky. 

Pobyt přispěl zejména k prohloubení a rozšíření vědomostí studentů o anglicky mluvící zemi, jejíž jazyk studují. Museli se na 

týden adaptovat na zcela neznámé prostředí, naučit se v něm pohybovat a efektivně komunikovat v cizím jazyce. Pro zdárný 

průběh pobytu bylo také nutné, aby respektovali pravidla stanovená vyučujícími, podřídili své osobní zájmy zájmům většiny 

a byli maximálně dochvilní. Návštěvou muzeí a galerií bylo také kultivováno jejich estetické cítění a kontaktem s lidmi 

různých ras a kultur si vyzkoušeli možnost i nutnost koexistence lidí z různých etnických skupin. Po celou dobu pobytu byli 

také vedeni ke slušnému a společenskému chování. Navíc získali další informace o předpokladech úspěšné realizace 

poznávacího zájezdu i průvodcovské činnosti. 

Celkově byl pobyt jeho účastníky hodnocen pozitivně, ať už šlo o navštěvování památek, pobyt v rodinách nebo školní 

výuku. Jediným zádrhelem byla občasná zdržení v dopravních zácpách. 

 

l) údaje školy o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 

Škola v rámci celoživotního učení nabízela distanční vzdělání “Odborné minimum pro začínající podnikatele v oblasti služeb 

cestovních kanceláří a cestovních agentur“ – projekt byl zpracován v rámci ESF OP RLZ  a v distančním 5letém studiu oboru 

Management a turismus. Pro širokou veřejnost škola dále nabízela následující kurzy: Kurz psaní na PC všemi deseti, Kurz 

daňové evidence a Kurz základů účetnictví.  

 

m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech z cizích zdrojů 

 

Jedná se o projekty realizované a popsané v bodě k).  

 

n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění 

úkolů ve vzdělávání 
 

Naše škola spolupracuje s cestovními kancelářemi A 21, Jokratour, Valaška, CA Albatour-Invia ve Valašském Meziříčí, 

Rožnově p. R., Novém Jičíně a Frenštátě pod Radhoštěm, s Městským informačním střediskem Rožnově p. R. a ve 

Valašském Meziříčí. Dále spolupracujeme s ubytovacími a stravovacími zařízeními v Rožnově pod Radhoštěm a v blízkém 

okolí (hotel Eroplán, Rožnovské pivní lázně a další). Spolupráce probíhá v oblasti praxí žáků v uvedených zařízeních, ale také 

v oblasti praktické výuky a pomoci při realizaci tematických exkurzí a praktických maturit. Dále je škola přidruženým členem 

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA). Toto členství nám umožňuje být ve středu dění praktické 

činnosti cestovního ruchu a veškeré změny v legislativě a novinky operativně uplatňovat ve výuce. 
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V letošním roce pokračovaly praxe studentů oboru Wellness a lázeňství, masérské služby ve wellness zařízeních a masážních 

salonech ve Frenštátě pod Radhoštěm, v Rožnově pod Radhoštěm, Prostřední Bečvě a dalších smluvních zařízeních dle 

bydliště žáků. 

Škola je také členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska (SSŠČMS). 

 

Dalšími partnery v oblasti zahraničních stáží jsou: 

Ve Švýcarsku -  Swiss hospitality academy, v Řecku – hotel Philoxenie bungalows, Psakudia, Chalkidiki – Hellas,ve 

Španělsku – Tenerife Job Training, C/Las Jarcias, 938670 Adeje, Tenerife, Spain a v Německu Bundesagentur für Arbeit,  

Zentrallstelle für Arbeitsvermittlung, Bonn, se kterými škola spolupracuje z důvodu lepší adaptability žáků do problematiky 

práce v zemích EU a rozšíření jejich obzoru, z důvodu jejich jazykové vybavenosti a nabytí neocenitelných zkušeností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


