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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 2015/2016 

 
 

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 Rožnov p. R., IČO: 1179457, 

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. 

Rozhodnutí 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 

 

Rozhodnutí 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. Ve školním roce 2015/16 začalo navštěvovat školu 145 žáků v 7 třídách a 1 žák 

navštěvovali studium distanční. V průběhu roku došlo ke změně počtu žáků na 139. Ve třídách bylo 20 - 31 žáků. V řadě 

předmětů se třídy dělily. Někteří žáci konali 4měsíční stáž ve Švýcarsku a Řecku nebo 3měsíční stáž v Německu. Zahraniční 

stáž rozšiřuje žákům jejich jazykové znalosti, odborné dovednosti a vědomosti. Je to významný doplněk studia.  

 

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

V průběhu studia konají žáci povinnou 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 průvodcují. 

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. 

Pro žáky jsou pořádány návštěvy divadelních a filmových představení, veletrhů, výstav, koná se lyžařský kurz, tematické 

exkurze v České republice i v zahraničí. 
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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 jsou zařízeny učebny výpočetní techniky, učebna fiktivní firmy, 

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

školy a  učebeny 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 je vyučována 

v profesním prostředí penzionu Beskyd, který škola provozuje. 
 

V rámci prevence BOZP jsou žáci na začátku 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 
- inovace školních vzdělávacích programů pro všechny obory vzdělání 

- dále zkvalitňovat výuku a její zaměření na praxi 
- propojování teoretické výuky s výukou praktickou a praxí na tuzemské i zahraniční úrovni 

- průběžné zapojování do programů EU 
- rozšiřovat mezinárodní spolupráci školy s partnerskými organizacemi a středisky cestovního ruchu 

- pokračovat v systematizované a kvalitní přípravě žáků na státní maturitu  

 

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, 603430376 

Ředitelka školy: Ing. Jarmila Suchanková, tel. 603 106 528 do 31.7.2016 

Zástupce ředitele: Ing. Jolana S. Marcondes, tel. 571 610 730. Od 1.8.2016 ředitelka školy 

Zástupce ředitele školy: Ing. Milan Sedláček, tel. 603 106 528 od 1.8.2016. 

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

 

Údaje o školské radě:  

Školská rada byla založena dne 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, vydaného zřizovatelkou školy.  

 

 

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, schvalovací doložka vydána dne 23. 5. 2008, 

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

http://www.sscrroznov.cz/
mailto:info@ssrroznov.cz
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   65-42-M/02 Cestovní ruch, studium distanční, délka studia 5 roků, 0 měsíců, schvalovací doložka vydána 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 1. 9. 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, 44 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, 43 let odborné praxe, způsobilý pro výkon funkce 

 

Ředitelka školy do 31.7.2016: 

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

ukončeno 22. 3. 2002, 28 let odborné praxe, odborně způsobilá  

Zástupce ředitelky, od 1.8.2016 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 Inteship Programme, Marketing Executive, Manager and Front desk + Resevation 

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

Švýcarsko; 1995 - 96 Berghotel Hinterstoder, Rakousko, 14 roků 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, 2 roky odborné praxe. 

 

Učitelé: 

Literatura a kultura, Český jazyk a komunikace:  
- Univerzita Hradec Králové, pedagogická fakulta, učitelství pro SŠ – český jazyk a dějepis, 2 roky odborné praxe, 

odborně způsobilá 

- UP FF Olomouc, Učitelství češtiny a angličtiny pro školy II. cyklu, 37 let odborné praxe, odborně způsobilá 
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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, 31 let praxe, odborně způsobilá 

- UP FF Olomouc, Učitelství češtiny a angličtiny pro školy II. cyklu, 37 let odborné praxe, odborně způsobilá 

 

Německý jazyk: 

- PF UP v Olomouci, obor Německý jazyk – tělesná výchova, 25 let odborné praxe, odborně způsobilý 

- PF MU Brno, Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy, 1 rok odborné práce, odborně způsobilá 

- FF UP Olomouc, Učitelství všeob. vzděl. předmětů němčina a ruština, 37 let odborné praxe, odborně způsobilá 

 

 Základy společenských věd, Společenskovědní seminář: 

- FF UO Ostrava, obor Učitelství historie pro SŠ a učitelství ZSV pro SŠ, 5 let odborné praxe, odborně způsobilý 

 

Dějepis: 

- PřF MU v Brně, obor Zeměpis – dějepis, 12 let odborné praxe, odborně způsobilý 

 

 

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

     22. 3. 2002, 37 let odborné praxe v cestovním ruchu, odborně způsobilý 

 

 Matematika: 

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

 

Základy přírodních věd: 

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

- PF Univerzita Hradec Králové, Učitelství pro SŠ – zákl. spol. věd a tělesná výchova, 3 roky odborné praxe, odborně 

způsobilá 

 

Tělesná výchova: 

- PF UP v Olomouci, obor Německý jazyk – tělesná výchova, 24 let odborné praxe, odborně způsobilý 

- PF Univerzita Hradec Králové, Učitelství pro SŠ – zákl. spol. věd a tělesná výchova, 3 roky odborné praxe, odborně 

způsobilá 

 

Ekonomika: 

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

22. 3. 2002, 28 let odborné praxe, odborně způsobilá     

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

  

Účetnictví: 

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

      22. 3. 2002, 28 let odborné praxe, odborně způsobilá 

 

 Psychologie a komunikace:  

- FF UO Ostrava, obor Učitelství historie pro SŠ a učitelství ZSV pro SŠ, 5 let odborné praxe, odborně způsobilý 

 

Písemná komunikace: 

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

      22. 3. 2002, 28 let odborné praxe, odborně způsobilá 

 

Právo v podnikání:: 

- VŠ obchodní v Praze, Mezinárodní teritoriální studia, obor Management cestovního ruchu, 2 roky odborné praxe, 

odborně způsobilý 

 

 Zeměpis cestovního ruchu: 

- PřF MU v Brně, obor Zeměpis – dějepis, 12 let odborné praxe, odborně způsobilý 
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Služby cestovního ruchu: 

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

      22. 3. 2002, 37 let odborné praxe v cestovním ruchu, odborně způsobilý 

- VŠ obchodní v Praze, Mezinárodní teritoriální studia, obor Management cestovního ruchu, 2 roky odborné praxe, 

odborně způsobilý 

 

 Technika obsluhy a prodeje:     
- Vysoká škola hotelová v Praze, obor  Hotelnictví, gastronomie a lázeňství, DPS v roce 2007, 29 let odborné praxe, 

odborně způsobilá 

- SŠ Hotelová v Mariánských Lázních, obor Cestovní ruch a společné stravování, zaměření Ekonomika a provoz 

hotelů, 29 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, 36 let odborné praxe v cestovním ruchu, odborně způsobilý 

- VŠ obchodní v Praze, Mezinárodní teritoriální studia, obor Management cestovního ruchu, 2 roky odborné praxe, 

odborně způsobilý 

 

Fiktivní firma: 

- VŠ obchodní v Praze, Mezinárodní teritoriální studia, obor Management cestovního ruchu, 2 roky odborné praxe, 

odborně způsobilý 

 

Zdravověda, Nauka o výživě:: 

- PF Univerzita Hradec Králové, Učitelství pro SŠ – zákl. spol. věd a tělesná výchova, 3 roky odborné praxe, odborně 

způsobilá 

 

Masáže: 

- SŠCR, OSVČ - předmět podnikání Masérské, rekondiční a regenerační služby, 9 let odborné praxe, odborně 

způsobilý 

- SŠ zdravotnická, OSVČ – předmět podnikání Masérské, rekondiční a regenerační služby, DPS 1984, 32 let odborné 

praxe  

 

Rekondice a regenerace: 

- Fakulta tělesné výchovy UP Olomouc, obor Rekreologie, 3 roky odborné praxe, odborně způsobilá 

 

Správní zaměstnanci: 
           - úklid, údržba, opravy – 2 osoby na částečné úvazky 

 

 

d) Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy 
 

Ve školním roce 2015/2016 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. 

 

 

 

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků včetně výsledků maturitních zkoušek 

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

Třída Počet žáků 

MT 1. 20 

CR 1. 22 

MT 2. 14 
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CR 2. 18 

MT 3. 19 

CR 3. 14 

CR 4. 31 

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

Třída Počet žáků 

DIS 1 1 

 

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2015/16  

 

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

 

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

 

Pololetí 
 

1. 

 

2. 

 

1. 

 

2. 

 

1. 

 

2. 

 

1. 

 

2. 

 

1. 

 

2. 

 

1. 

 

2. 

 

1. 

 

2. 

Prospěli 

s vyznamenáním 
5 5 4 4 4 4 3 3 5 4 0 

0 
2 2 

Prospěli 18 15 16 16 8 10 16 14 13 15 15 
14 

21 29 

Neprospěli 0 0 2 2 2 0 1 1 1 0 0 
1 

8 0 

Nebyli 

klasifikováni 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 
0 0 

Průměr třídy 2,02 1,98 2,16 2,35 2,03 1,87 2,19 1,99 1,94 2,03 2,39 
 

2,36 
2,41 2,52 

 

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

Třída DIS 1 

 
Pololetí 

 

1. 

 

2 

Prospěli 

s vyznamenáním 
0 0 

Prospěli 1 1 

Neprospěli 0 0 

Nebyli 

klasifikováni 
0 0 

Průměr třídy 1,83 2,33 

 

Výsledky maturitních zkoušek – jarní termín 

 

Třída CR 4 

Žáci oprávněni konat zkoušky 30 

Společnou část konali 30 

Profilovou část konali 30 

Prospěli s vyznamenáním 2 

Prospěli 18 
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Neprospěli 10 

 

Výsledky maturitní zkoušky – podzimní termín 

 

Třída CR 4  

Žáci oprávněni konat zkoušku 11 

Společnou část konali 9 

Profilovou část konali 4 

Prospěli s vyznamenáním 0 

Prospěli 7 

Neprospěli 4 

 

Zahraniční stáže  
Ve školním roce 2015/2016 mělo možnost praktikovat v zahraničí celkem 18 žáků školy:  7 v Německu, 9 žáků se zúčastnilo 

stáže v Řecku, 2 žákyně stáže ve Švýcarsku. Stáž v Německu je tříměsíční a kvótu žáků určuje zahraniční partner podle 

požadavků německých a řeckých hoteliérů. Stáž ve Švýcarsku a Řecku je 4měsíční. Počet žáků na zahraničních stážích 

výrazně ovlivnila bezpečnostní a politická situace v Evropě.  Pro stáže konané školou pak především v Německu a Řecku. 

 

Přínos těchto stáží je nesporný a velmi významný pro osobní i profesní kariéru 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 

 novou kulturu, tradice a zvyky hostitelských zemí 

 

 Naučí se: 

 zodpovědnému plnění pracovních úkolů v daných zařízeních 

 přípravě nových pokrmů a novým způsobům obsluhy 

 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: 

 se procvičí v cizím jazyce, rozšíří si slovní zásobu v oblasti služeb cestovního ruchu 

 budou připraveni ucházet se o zaměstnání ve sjednocené Evropě 

 se stanou dospělejšími, protože jsou nuceni samostatně se rozhodovat a sami se o sebe postarat 

 

Důležitým momentem těchto praxí je skutečnost, že si zde žáci vytvoří přátelství, která následně využijí při samostatných 

praxích v těchto zemích. Po absolvování školy pracuje v zahraničí cca 30% absolventů školy.  

 

NĚMECKO 

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

ŘECKO 

 Stáž je 4měsíční, žáci pracují v 3hvězdičkovém hotelu. 

ŠVÝCARSKO 

4měsíční stáže ve Švýcarsku pro žáky 4letého studia oborů vzdělání Cestovní ruch. Stáže probíhají v luxusních hotelech a 

rodinných penzionech. Tento program je ve škole realizován již od roku 1993. 

 

 

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

kromě získání zahraničních zkušeností, jazykových a odborných znalostí navíc vydělají velmi zajímavé peníze. 
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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, 

- 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. 
 

Časový průběh a organizace školního roku 2015/2016 

 
1. Nástup vyučujících 

- 24. 8. 2015  8.00 hod zahajovací porada 

- 24. 8. - 31. 8. 2015 činnost podle plánu na přípr. týden a pokynů ze zahajovací porady 

 

2. Školní rok 

Školní rok začíná 1. 9. 2015 ( Út ) a končí 30. 6. 2016 ( Čt ) 

1. pololetí se vyučuje od 1. 9. 2015 ( Út ) do 28. 1. 2016 ( Čt ) 

2. pololetí se vyučuje od 1. 2. 2016 ( Po ) do 30. 6. 2016 ( Čt ) 

 

3. Prázdniny  pro žáky 

- podzimní  29. a 30. 10. 2015 (Čt, Pá) 

- vánoční 23. 12. 2015 - 3. 1. 2016 (St-Ne). Vyučování začne 4.1.2016 (Po) 

- pololetní  29. 1. 2016 ( Pá ) 

- jarní 1. 2.- 7. 2. 2016 ( Po - Ne ) 

- velikonoční 24. a 25. 3. 2016 ( Čt - Pá ) 

- hlavní 1. 7. - 31. 8. 2016. Vyučování začne ve čtvrtek 1. 9. 2016. 

 

4. Vysvědčení 

- 1. pololetí s datem  28. ledna 2016 

 

- 2. pololetí s datem  30. června 2016  

                                    29. dubna 2016 pro MT 4 

 

5. Termíny přijímacího  řízení do prvních ročníků 

- 4leté denní studium : 22. 4. 2016 ( Pá) 

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

- distanční  studium :  22. 4. 2016 ( Pá ) 

další kola přijímacího řízení budou vypsána pouze do naplnění kapacity oboru vzdělání. 

 

6. Maturitní zkouška – podzimní zkušební období:  

16. 9. 2015  ( Pá)  

 

 

7. Maturitní zkouška- jarní zkušební období:  

 

 

Třída 

 

Praktická MZ 

Obhajoba mat. 

práce 

Ústní zkouška (SČ + 

PČ) 

Did. testy a 

písemné práce SČ 
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CR 4. duben 2016 květen 2016 květen 2016 2. – 15.5.2016 

 

 

8.Státní jazyková zkouška 

 základní 13. května 2016   všechny jazyky 13.30 hod. 

 

9.  Klasifikační porady 

 

Druh Datum Pro třídy Absenci uzavřít ke 

dni 

Známky uzavřít  

ke dni 

čtvrtletní 9.11.2015 (Po) Všechny 6.11.2015 6.11.2015 

pololetní 25.1.2016 (Po) Všechny 22.1.2016 22.1.2016  

tříčtvrtěletní 11.4.2016 (Po) všechny 8.4.2016 8.4.2016 

závěrečná 25.4.2016 (Po) MT 4 22.4.2016 22.4.2016 

 23.6.2016 (St) 1.,2.,3. roč. 17.6.2016 17.6.2016 

do 12 hod 

 

10. Komisionální zkoušky – opravné zkoušky 

 25. – 31. 8. 2016 

 

11. Schůzky s rodiči  

16. 9. 2015 ( St ) – pro 1. ročníky 

11. 11. 2015 ( St ) 

13. 4. 2016 ( St ) 

 

12. Dny otevřených dveří 

 

Den Datum Hodina Den Datum Hodina 

Pátek 16. října 2015  9-16 Pátek 15. ledna 2016   9-16 

Čtvrtek 5. listopadu 2015  9-16 Středa 10. února 2016  9-18 

Pátek 20. listopadu 2015  9-16 Pátek 26. února 2016 9-18 

Středa 2. prosince 2015  9-16 Pátek 11. března 2016 9-16 

Pátek 18. prosince 2015  9-12    

 

13. Kurzy 

Adaptační kurz pro 1. ročníky – 2.– 4. 9. 2015 

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

 

14. Školní akce 

- listopad 2015      Školní ples  

- červen  2016     Slavnostní předání mat. vysvědčení 

 

Přílohy: 

 plán exkurzí 

 plán soutěží 

 plán praxí 

 

 

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. 
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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 2015/2016 (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 čj. 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 

vzdělávání vytváří management školy pedagogickým pracovníkům vhodné podmínky pro doplnění a rozšíření jejich 

všeobecného i odborného vzdělání.  

 

V listopadu 2015 se zúčastnily konzultačního semináře  k průběhu maturitní zkoušky pro management škol pořádaného 

NIDV, krajské pracoviště Ostrava, ředitelka školy a její zástupkyně. V témže měsíci se konal seminář Správní řízení v praxi 

soukromé školy.  V květnu 2016 se 2 vyučující  zúčastnili vzdělávací akce Změny v právních předpisech v průběhu roku v 

praxi škol a školských zařízení. 

Jeden vyučující úspěšně dokončil v průběhu roku 2015/2016 v rámci DVPP  studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) 

zákona č. 563/2004 Sb. v Olomouci.  

 

Vzdělávací akce provádíme také v rámci školy. Učitelé se proškolují vzájemně, např. v oblasti využití počítačů a internetu, 

dále v oblasti drogové problematiky a výuky cizích jazyků (školní kurz pro pedagogické pracovníky). 

Cílem programu je rozšířit odborné znalosti pracovníků a přispět a prohloubit osobnostní kvality všech pracovníků školy. 

 

 

h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, 

 

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 

Informačně – kulturní přehled o mimovýukových aktivitách školy  

1. září 2015 – 30. června 2016 

ZÁŘÍ 

Přehled událostí: 

 

 Zahájení nového školního roku 

 Adaptační kurz pro žáky 1. ročníků 

 Přednáška pro žáky 3. ročníku 

Zahájení nového školního roku 
V úterý 1. září 2015 oficiálně začal nový školní rok. Naše škola do svých řad přivítala dva nové první ročníky, dohromady 

tedy 46 žáků. A tak nezbývá než popřát nejen jim, ale i ostatním úspěšný školní rok plný příjemných a radostných okamžiků 

na jejich škole!   

 

„Seznamka“ prváků v režii naší školy  
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Jak zpříjemnit a usnadnit „prvákům“ začátek školního roku na nové škole, který bývá často spojený s obavami z neznámého 

prostředí a kolektivu? Letošní studenti prvního ročníku se první zářijový týden na půdě naší školy příliš „neohřáli“. Hned 2.  

září totiž vyrazili pod vedením svých učitelů na tzv. adaptační kurz, aby se všichni navzájem seznámili a lépe poznali. V 

malebném prostředí Prostřední Bečvy strávilo bezmála čtyřicet žáků prosluněné tři dny plné zábavy i poznání. A co všechno 

na ně čekalo? Učitelé pro ně zorganizovali celodenní exkurzi na Pustevny, nejatraktivnější a nejznámější turistický cíl našeho 

regionu. Volný čas vyplňovala pestrá škála soutěží, her a dovednostních aktivit, které se skrývaly pod atraktivními názvy jako 

například „Drakula“ nebo „Fejsbůčci“. Pokud si myslíte, že současná generace studentů je líná a sport jí nic neříká, pak jste 

na velkém omylu. Sportovní „duch“ účastníků kurzu se naplno projevil při turnajích ve volejbalu nebo přehazované, které si 

uspořádali. V samotném závěru pobytu vymyslely jednotlivé studentské kolektivy vlastní zábavný program, který pak 

prezentovaly ostatním. Odměnou jim bylo bližší seznámení se spolužáky i pedagogy, navázání nových kontaktů a přátelství. 

Nakonec složili všichni slavnostní přísahu a byli pasováni na „bažanty“, čímž se „oficiálně“ stali středoškolskými studenty.  

Uspořádání kurzu se setkalo s velkým ohlasem mezi studenty i pedagogy. „Bylo to super, užili jsme si hodně srandy, hned 

bych jela znovu,“ nechala se slyšet jedna z účastnic kurzu a ostatní jí nadšeně přisvědčovali. A tak je již dnes zřejmé, že 

můžeme očekávat jeho další ročník.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaměstnanec karlovarského hotelu vyprávěl o své práci  

Dne 11. září čekala studenty třetího ročníku v rámci jejich vyučovacího předmětu Služby cestovního ruchu zajímavá 

přednáška. Školu navštívil Bc. Martin Karlík, který více než 10 let pracuje na recepcích v různých ubytovacích zařízeních v 

Karlových Varech. Momentálně je v tomto městě zaměstnaný ve čtyřhvězdičkovém hotelu Kolonáda a žákům vyprávěl o 

náplni své práce. Vysvětloval jim, jak se k práci recepčního dostal a jaké požadavky musí uchazeči o toto zaměstnání 

splňovat. Jak žákům několikrát zdůraznil, v Karlových Varech se žádný zaměstnanec hotelu neobejde bez alespoň základní 

znalosti ruského jazyka, neboť více než 80% klientů  pochází z Ruska a z bývalých sovětských republik. Snažil se jim také 

přiblížit práci v zařízeních hotelového typu v období nejvytíženějším a nejtěžším, a tím je měsíc červenec. Tehdy se totiž 

pořádá slavný Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Žákům také vykládal o zajímavých filmových hostech z ČR a ze 

světa, se kterými se během své práce setkal. Naše studenty přednáška velmi zaujala, o čemž svědčila i dlouhá a chvílemi také 

veselá debata v jejím závěru.  

 
ŘÍJEN 

Přehled událostí: 

 

 Přednáška o východní Africe 

 Návštěva rožnovské knihovny 
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 Exkurze ve Vídni 

 Návrat našich žáků ze stáží 

Třídy MT1 a CR1 na přednášce o východní Africe 
Jaké je to žít na jiném kontinentu než v Evropě, konkrétně třeba v Africe? S jakými zvířaty se můžeme setkat na africké 

savaně? Proč se vlastně východní Africe říká „kolébka lidstva“?  

Nejen na tyto otázky dostali odpovědi studenti prvních ročníků na přednášce s názvem „Východní Afrika – kolébka lidstva“. 

V rámci vzdělávacího projektu „Planeta Země 3000“ zhlédli v kině Panorama v Rožnově pod Radhoštěm zajímavou projekci 

vytvořenou týmem profesionálů o životě na této části země. Byla doplněná poutavým vyprávěním zakladatele projektu, 

fotografa a dobrodruha Adama Lelka o nejagresivnějším kmenu světa Mursi nebo o nelehkém životě afrických obyvatel.  

Vysvětlil jim, proč se Africe přezdívá kolébka lidstva, a viděli spoustu unikátních fotografií a videí pořízených během 

cestování po této části světa. Projekce studenty zaujala a diskutovali o ní ještě při zpáteční cestě do školy. 

 

Studenti prvních ročníků na exkurzi v rožnovské knihovně 
Žáci prvních ročníků se v druhé polovině měsíce října seznámili prostřednictvím výukového programu s názvem „Letem 

světem knihovnou – exkurze po knihovně“ s provozem v rožnovské knihovně. Lektorka Mgr. Alena Srovnalová jim popsala 

základní služby knihovny nabízené pro veřejnost, její fungování a knihovní fond. Pomocí hravé soutěže se všichni naučili 

vyhledávat v elektronickém katalogu knihovny a na závěr se mohli stát bezplatně i jejími registrovanými čtenáři. Exkurze 

byla pro žáky přínosná a dozvěděli se řadu užitečných informací, které využijí v hodinách předmětu Literatura a kultura. 

Nechme ovšem promluvit žáky samotné: „Bylo to hodně zajímavé. Mohla jsem si vyřídit kartičku do knihovny zadarmo, za to 

jsem moc ráda. Do knihovny se určitě někdy sama vrátím, až budu potřebovat vypůjčit si nějakou knížku,“ nechala se slyšet 

jedna studentka a její spolužačka jí přisvědčila: „V rožnovské knihovně už jsem několikrát byla, normálně si tam půjčuju 

knížky. Ale byla jsem ráda, že jsem pomocí této exkurze zjistila, co kde přesně je, jak to v knihovně funguje a tak.“ Reakce 

žáků byly z velké části pozitivní a jistě se sem řada z nich brzy vrátí nejen v rámci dalšího zajímavého výukového programu.    

 

Exkurze ve Vídni 
Víte, že exkurze do Vídně za památkami, poznáním i zábavou se 

na naší škole stala již zažitou a pro žáky i učitele velmi oblíbenou 

tradicí? I letos využili žáci se svými učiteli posledních krásných 

slunečných podzimních dnů a tradici jednodenního pobytu v 

rakouské metropoli tak dne 27. října znovu oživili. Co ovšem bylo 

na této exkurzi nejzajímavější? O její program a organizaci se 

postarali samotní studenti posledního ročníku, kteří za to byli 

klasifikováni. Žáci se pomocí této zajímavé exkurze prakticky 

seznamovali s vedením zahraničního zájezdu, s průvodcovskou 

činností jak v dopravních prostředcích, tak i v zahraničí v 

městském provozu. Poznávali mimo jiné různá zařízení 

cestovního ruchu a samozřejmě také pamětihodnosti a kulturní 

památky rakouského hlavního města.  

A co všechno studenti zažili a viděli? Nejprve je čekal areál zámku Schönbrunn se zámeckým parkem a ZOO. Poté si v 

centru města prohlédli všechny důležité pamětihodnosti. Jejich pěší okruh začal u Přírodovědného a Uměleckohistorického 

muzea. Viděli budovu parlamentu, radnici, novogotický pískovcový kostel „Votivkirche“, budovu rakouského národního 

divadla „Burgtheater“. Prohlédli si také Hofburg, někdejší rezidenci rakouského císaře, veřejný park „Volksgarten“ či budovu 

Vídeňské státní opery a katedrálu svatého Štěpána.  

V pozdních odpoledních hodinách navštívili známý zábavní park 

Prater. Zde mohli vyzkoušet všechny zajímavé a nevšední atrakce, 

které žáky opravdu zaujaly.  

Exkurze se žákům, i přes časové zpoždění způsobené dopravní 

situací na cestách, velmi líbila.  

Přinášíme názory některých z nich:  „Dne 27. října jsme navštívili 

Vídeň, kde jsme si prohlédli zámek Schönbrunn. Cestou do 

zábavního parku Prater jsme šli přes centrum Vídně, kde jsme 

obdivovali krásu a památky v okolí. A na závěr jsme se vyřádili na 

kolotočích. Z Vídně jsme se vrátili šťastní a spokojení." (Ondřej 

Hajdík CR1). „Tematická exkurze do Vídně byla velmi zajímavá a 
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zábavná. Měli jsme možnost vidět spoustu památek. Průvodcovské činnosti se chopily žákyně 4. ročníku a vše mělo hladký, i 

když poněkud rychlý průběh." 

(Eliška Janďourková CR3). Takže za rok do Vídně vyrazíme opět a už teď se velmi těšíme! 

 

Návrat našich žáků ze zahraničních stáží 
I letos na podzim se, stejně jako každý školní rok, vraceli naši studenti ze zahraničních stáží. Celkem 27 žáků strávilo několik 

měsíců v Řecku a Německu, aby tam získali řadu nových zkušeností, praktických dovedností, navázali nové, užitečné 

kontakty a zdokonalili se v konverzaci v cizích jazycích. A jejich ohlasy? Do velké míry velmi pozitivní! Přinášíme vám 

některé z nich: 

 „Ve dnech 1. 7. 2015 - 30. 9. 2015 jsem se zúčastnila už podruhé zahraniční stáže v Německu po dobu tří měsíců v restauraci 

BuenaCosa Ohnigen, Wangen s krásným výhledem na Bodamské jezero a švýcarskou zemi. Pracovala jsem v obsluze a za 

barem. Tento rok jsem byla více ve styku s lidmi. Přijímala jsem objednávky od hostů a učila se kasírovat. Dva dny v týdnu 

jsem měla osobní volno, ale když bylo přes sezonu krásné počasí a více hostů, zavolali mě zpět do práce. Za moje přesčasy a 

výpomoc jsem byla odměněna prémiemi. První měsíc v červenci se mnou pracovaly kamarádky ze školy, ale 31. července 

2015 odjely zpátky do České republiky. Poté jsem zůstala v Německu sama, mluvící jen německým jazykem. Prospělo mi to a 

v jazyce jsem se zdokonalila. Poznala jsem skvělé přátele, se kterými jsem často trávila svůj volný čas. Okolí a kempy kolem 

Bodamského jezera jsou super. Podívala jsem se i do Švýcarska, které bylo od restaurace 15 minut autem, které jsme si mohli 

vypůjčit od naší šéfové, se kterou jsme měli všichni úžasný a přátelský vztah. Vytvořili jsme tým a práce šla snadno. Všechno 

se dalo vyřešit. Neměla jsem žádný problém. Dobrý kolektiv je pro mě na prvním místě, ať jsem kdekoliv. Příští rok už do 

zahraničí nepojedu přes svou školu, ale sama za sebe, protože letos maturuji. Moc děkuji naší škole za takové možnosti a 

zkušenosti, které jsou nejlepším učitelem v mém životě.” (Vendula Maráková CR4) 

 

„Se svou spolužačkou Kateřinou Hudkovou jsem absolvovala tříměsíční stáž v Německu. Praxi jsme zahájily 1. 5. 2015 a 

pracovaly jsme do 31. 7. 2015. Pro tuto stáž jsme si vybraly hotel Wiesbauer, který se nachází ve městě Füssen poblíž Hopfen 

See. Naší náplní práce byla obsluha v restauraci, popřípadě výpomoc na pokojích. Pracovní doba trvala 9 – 10 h denně, 6 

dnů v týdnu. Někdy to bylo opravdu náročné, ale vše se dalo zvládnout. Za pozitivum této praxe považuji obrovskou zkušenost 

do života, zlepšení jazyka, osamostatnění se a získání spousty nových kamarádů. Člověk si v této situaci uvědomí mnoho věcí, 

musí jednat sám za sebe a bere za vše zodpovědnost. Za negativa bych uvedla občasné nedorozumění s majitelkou hotelu. 

Praxi v Německu bych chtěla určitě doporučit nižším ročníkům, kvůli zlepšení jazyka a celkovému odpoutání na chvíli od 

rodiny. Tři měsíce jsou ideální doba, aby si člověk uvědomil, čeho je schopen sám dokázat.“ (Zuzana Kudělková CR3) 

 

„Ve dnech 25. 5. - 30. 9. jsem se zúčastnila praxe v Řecku v hotelu Philoxenia. Bylo to přesněji na poloostrově Chalkidiki, v 

malé vesnici Psakoudia. Pracovala jsem v restauraci hotelu. Ve Philoxenii byla polopenze, takže se pracovalo 4 hodiny ráno 

od 7 – 11 hodin a večer 4 hodiny od 6 – 10 hodin. Měli jsme spoustu volného času, abychom se seznámili s novým okolím, 

lidmi a prostředím. Komunikovala jsem v anglickém jazyce a taky jsme se v něm všichni zdokonalili. Kolektiv v práci byl 

hodně příjemný, starostlivý a milý. Samozřejmě, že občas to v práci skřípalo, ale to tak je v každé práci. Lidé jsou tam hodně 

přátelští a je s nimi o zábavu postaráno. Myslím, že jsem tam získala mnoho zkušeností, které do budoucna využiji, a taky 

poznáte nové lidi, kulturu a jiné tradiční řecké zvyky. Moc se mi tam líbil jejich způsob zábavy v barech apod., to jak se 

všichni společně baví a rozumí si. To tady v Česku nenajdeme. Každopádně jsem ráda, že jsem mohla strávit čtyřměsíční 

„dovolenou" u moře s krásným prostředím a získat tolik nových zkušeností a přátel. Určitě bych se tam někdy ráda vrátila. 

Chci poděkovat i naší škole za takové možnosti, které mě budou provázet celý život.“ (Jana Zbořilová, CR4)  

 

„Na konci 3. ročníku jsem se zúčastnila letní čtyřměsíční stáže v Řecku na Chalkidiki v hotelu Philoxenia Bungalows. Člověk 

si nedokáže představit čtyři měsíce bez rodiny, kamarádů a ještě k tomu tisíce kilometrů od domova. Já osobně jsem si to také 

nedokázala představit, ale když v tom najednou sedíte v letadle a letíte směr Thessaloniki. První týden byl náročný co se týče 

práce, tak i klimatických podmínek, ale po 14 dnech jsem si zvykla na to horko. Po dvou týdnech přišel zlom, když mi 

oznámili, že budu pracovat v pool snack baru jako servírka. Neskutečně jsem se bála a měla chuť odjet hned domů. Díky 

bohu, že jsem zůstala. Bylo to velmi náročné co se týče práce a neustálé usmívání velmi unavuje, ale spolupráce s Řeky je 

fantastická. Pořád vtipkují a při práci se baví každou minutu. Získala jsem spoustu skvělých přátel, zlepšila angličtinu snad o 

150% a naučila se i něco řecky. S vedením hotelu jsem byla nadmíru spokojená a udržuju s nimi kontakty i nadále, protože 

jsou to neskutečně milí, starostliví a přátelští lidé. Řecko je nádherná země a tuhle praxi mohu doporučit všem, co chtějí 

poznat ten „jižanský“ styl života. Troufám si říct, že tohle bylo moje nejlepší léto, co jsem kdy zažila. See you next summer 

Greece!“ (Adéla Foltýnová, CR4) 
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LISTOPAD 

Přehled událostí: 

 

 Zahraniční pobyt v Anglii 

 23. společenský a maturitní ples 

 Přednáška o podnikání 

Naši žáci na zahraničním pobytu v Anglii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Poznat kulturu a zvyky jiné země? Zdokonalit se v komunikaci v cizích jazycích? Navázat nové kontakty a přátelství? Žáci 

naší školy každoročně získávají zkušenosti z pobytu v cizině pomocí zahraničních stáží. V letošním školním roce však na ně 

čekala ještě jiná, zcela mimořádná příležitost, jak si pobytem v zahraničí prohloubit své jazykové dovednosti a seznámit se s 

reáliemi dané země. Celkem 48 žáků naší školy se v termínu od 7. do 13. listopadu zúčastnilo jazykově-vzdělávacího pobytu 

v Londýně a okolí. Tento pobyt v zahraničí bylo možné uskutečnit díky zapojení do projektu EU Studium angličtiny v UK a 

četba, který probíhá v tomto školním roce na naší škole a je součástí OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzva č. 56. 

Žáky čekal velmi pestrý a také nabitý program, který 

zahrnoval poznávání pamětihodností britského 

hlavního města. Mohli tak spatřit všechny známé 

pamětihodnosti Londýna, jako na příklad Tower 

Bridge, Tower, divadlo Globe, Big Ben nebo 

světoznámou Královskou observatoř s nultým 

poledníkem. Zažili plavbu lodí po Temži, prohlédli si 

univerzitní městečko Oxford, královské město a 

zámek Windsor a u divadla Globe si připomenuli 

světoznámého dramatika Shakespeara. Ti 

nejodvážnější se mohli s Londýnem rozloučit 

poslední den pobytu adrenalinovým zážitkem na 

vyhlídkovém kole London Eye. Každý den žáky také 

čekala v odpoledních hodinách výuka angličtiny 

rodilými mluvčími na Chatham Grammar School. 

Nevšedním zážitkem se pro ně stalo ubytování v 

Londýně přímo v hostitelských rodinách, a tak se 

mohli seznámit s běžným životem Angličanů.  

A jaké byly ohlasy žáků na týdenní pobyt v britské metropoli? Velmi pozitivní! „Výlet do Anglie se mi líbil. Pro mne nejhezčí 

z pamětihodností byl Windsor Castle a Tower Bridge. Zdokonalili jsme si především angličtinu v hostitelských rodinách,“ 

svěřil se Ondřej z 1. ročníku. A studentka Eliška z 3. ročníku jeho slova potvrdila: „Na jazykovém pobytu v Anglii bylo dost 
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dobře. Rodina se o nás starala jako o vlastní a výuka ve škole byla přínosná. Obešli jsme hodně památek a každý má určitě 

velmi skvělé zážitky.“  

Naše škola je velmi ráda, že mohla žákům zprostředkovat nad rámec obvyklých zahraničních stáží atraktivní a poučný pobyt 

v Anglii, ze kterého se všichni vraceli s řadou pozitivních zážitků a vzpomínek.  

 

 

23. společenský a maturitní ples 
Ačkoliv ta pravá plesová sezóna ještě nezačala, v rožnovském penzionu Janoštík bylo na konci listopadu nezvykle živo. 

Záplava pestrobarevných šatů a rudých růží. Živá hudba, všudypřítomný smích, úsměvy na tvářích přítomných. Chvíle napětí, 

očekávání, stále dobrá nálada… Nejen s těmito dojmy budou mít studenti 4. ročníku navždy spojený 27. listopad 2015, kdy se 

uskutečnil již 23. společenský a maturitní ples jejich školy. A co si pro své učitele, spolužáky z nižších ročníků, příbuzné a 

známé pod vedením učitelů připravili? Pestrý zábavný program zahrnoval vystoupení taneční skupiny H2B MINI nebo 

pěveckého dua Kiki a Kuba. Pod „uměleckým“ jménem Kiki se skrývala naše maturantka Kristýna Zelénková, jejíž pěvecký 

výkon sklidil obrovský potlesk. Vyvrcholením plesu se stalo představení všech studentů čtvrtého ročníku. Jejich třídní učitel 

Mgr. Michael Neuwirth jim slavnostně předal maturitních šerpy a oficiálně je tím jmenoval letošními maturanty. V závěru 

večera studenti i jejich pedagogové rozvlnili taneční parket za doprovodu hudební kapely OK DUO z Valašského Meziříčí.  

Ze spokojených a usměvavých tváří všech zúčastněných bylo poznat, že se jim večer plný slavnostního lesku, nevšední 

atmosféry a bohatého programu velmi líbil. „Ples byl super, moc jsem si to užila. Báječná atmosféra a kolektiv, super 

zábava,“ nechala se slyšet jedna z účastnic plesu. A její kamarádka doplnila: „Prostě bomba. S kamarádkami jsem si to moc 

užila a nejvíc mě bavilo dívat se na ty všechny krásné plesové šaty maturantek, moc jim to všem slušelo.“ Letošní maturanti 

tak mají tu příjemnější část aktivit spojených se závěrem studia za sebou a my jim přejeme, aby byli neméně spokojeni i se 

svými výkony u maturitní zkoušky na jaře.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přednáška o podnikání pro studenty 3. ročníku 
Dne 30. listopadu navštívil naši školu Ing. Petr Konečný a pro žáky 3. ročníku si připravil přednášku, která se věnovala 

podnikání. Protože se „třeťáci“ věnují v předmětu Fiktivní firma tvorbě podnikatelského plánu, stala se přednáška velmi 

vhodným a žádoucím doplněním teoretické výuky.  Petr Konečný pracuje v Technologickém inovačním centru ve Zlíně a je 

jedním z organizátorů soutěže pro střední školy s názvem „Můj první milión“. Naše žáky seznámil s jejími podmínkami. 

Soutěž je určená pro všechny zájemce o podnikání, kteří si chtějí otestovat svůj podnikatelský nápad a nastartovat podnikání. 

Předmětem soutěže je zpracování podnikatelského záměru a jeho rozvoj směrem k realizaci. Vyhlašovatelem a organizátorem 

soutěže je Technologické inovační centrum s.r.o., které je zřízeno Zlínským krajem a Univerzitou T. Bati ve Zlíně a které se 

zabývá podporou inovačního podnikání ve Zlínském kraji. Cílem soutěže je najít a podpořit nápady zajímavé svým 
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inovačním potenciálem, vzdělávat budoucí podnikatele či zvýšit zájem o problematiku podnikání a zakládání firem. 

Přednáška žáky zaujala a o dané problematice dlouho diskutovali. 

 

PROSINEC 

Přehled událostí: 

 

 Prezentace projektu „Do Německa na zkušenou“ 

 Soutěž o největšího „namakance školy“ 

 Soutěž Finanční gramotnost 

Prezentace projektu „Do Německa na zkušenou“  
Ve čtvrtek 17. prosince navštívila naši školu paní Veronika Malantová, která je referentkou projektu Česko-německého fóra 

mládeže s názvem „Do Německa na zkušenou“. Pro žáky 2. a 3. ročníku si připravila zajímavou prezentaci a pomocí ní jim 

vykládala o možnostech vycestování do Německa, ať už se jednalo o krátkodobé nebo trvalejší pobyty spojené se studiem na 

zahraniční škole. Poskytla jim informace o jednotlivých jazykových certifikátech, jazykových školách nebo o systému 

stipendií v zahraničí. V rámci prezentace mluvila o studiu v cizině a o svých vlastních zkušenostech s pobytem v Německu, 

což studenty zajímalo nejvíce. Žáci si tak dokázali utvořit reálnější představu o svém možném budoucím výjezdu v rámci 

zahraničních stáží, které jim naše škola zajišťuje. Paní Malantová se jim také zábavnou formou snažila přiblížit němčinu a 

některé naše žáky možná přednáška motivovala k ještě intenzivnějšímu studiu tohoto jazyka. „Dozvěděla jsem se hodně 

zajímavých a užitečných informací, které se mi můžou později hodit. Bohužel ke konci přednášky už jsem to moc nestíhala 

vnímat, informací bylo hrozně moc. Ale i tak to bylo dobré,“ přiznala se jedna studentka z 2. B a její spolužačka dodala: 

„Bude to fajn si vzpomenout na některé informace, které jsem zjistila, až se třeba později rozhodnu do Německa vycestovat.“   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Soutěž o největšího „namakance školy“ 
Domníváte se, že žáci naší školy tráví vyučování pouze vysedáváním ve školních lavicích? Potom jste na velkém omylu! V 

každé třídě se najde alespoň jeden příznivec sportu, pro kterého jsou hodiny strávené ve školní tělocvičně nejen nutnou 

povinností, ale hlavně i příjemnou zábavou. Nejen pro ně, ale pro všechny, kdo chtěli poměřit své sportovní výkony s 

ostatními, uspořádala učitelka tělocviku Mgr. Veronika Kohoutová originální soutěž. Její již 2. ročník se uskutečnil ve středu 

16. prosince a zjišťovalo se, kdo se stane největším školním namakancem! A co na všechny sportovní nadšence čekalo? 

„Soutěž o nejlepšího namakance školy se skládala ze čtyř disciplín, stejně jako loni. První disciplínu představoval skok 

snožmo. V dalších je potom čekaly sedy-lehy, Jacíkův test a nakonec přeskoky přes švihadlo. Vždy se počítalo, kolik toho 

stihnou udělat za jednu minutu,“ vysvětlila učitelka Kohoutová. A jaké byly výsledky? Kdo si s sebou nakonec odnesl titul 

největšího namakance? V kategorii žen vyhrála Eva Hučíková, druhé místo obsadila Vendula Maráková a třetí místo Jana 

Zbořilová. V kategorii mužů všechny porazil Martin Wimmer, druhý skončil Jan Pešta a třetí se umístil Max Fojtášek. 
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Zatímco kategorii žen suverénně ovládly letošní maturantky, v kategorii mužů nedali nikomu šanci letošní „prváci“. Všem 

děkujeme za skvělé sportovní výkony a věříme, že sportovní soutěž v příštím školním roce zase zopakujeme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úspěch našich žáků v soutěži Finanční gramotnost 
V průběhu měsíce prosince se žáci 3. a 4. ročníku jako již tradičně zúčastnili školního kola soutěže Finanční gramotnost, 

kterou od roku 2009 vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Cílem této soutěže je naučit žáky finanční 

gramotnosti, což se stává také prevencí proti předlužení a učí je finančně zabezpečit sebe a svoji rodinu. Soutěžní otázky se 

věnovaly například peněžní, cenové, rozpočtové nebo právní gramotnosti a ochraně spotřebitele. Studenti 4. ročníku Ondřej 

Plesník, Jana Dohnalová a Martina Gillová postoupili do okresního kola soutěže, kde vybojovali krásné 3. místo! Soutěž 

zahrnovala jako každý rok vyplnění on-line testu, který se skládal z 11 teoretických a 2 praktických početních otázek. Našim 

úspěšným reprezentantům gratulujeme a věříme, že své znalosti dokážou vhodně zúročit i v reálném životě. 

 

 

LEDEN 

Přehled událostí:  

 

 Úspěch na soutěži REGION REGINA 

Naše studentka „královnou regionů“  
Žáci naší školy se pravidelně v průběhu školního roku zúčastňují nejrůznějších 

exkurzí, prezentací a soutěží. Nejvíce se přirozeně klade důraz na ty z oblasti 

cestovního ruchu. Nepřekvapí proto, že i letos vybraní žáci ze tří ročníků naší 

školy vyrazili dne 15. ledna jako již tradičně do Brna na výstaviště, kde se konal 

mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu GO a veletrh REGIONTOUR, 

který je zaměřený na podporu domácího cestovního ruchu a incomingu v České 

republice. V rámci doprovodného programu se uskutečnil 19. ročník soutěže o 

královnu regionů České republiky REGION REGINA 2016. Ten letošní byl 

ovšem pro naši školu zcela výjimečný. Postarala se o to naše talentovaná 

studentka 4. ročníku Kristýna Zelénková, která v silné konkurenci mladých 

soutěžících z celé České republiky obsadila báječné 2. místo. V soutěži prokázala 

znalost svého regionu ve čtyřech disciplínách, které zahrnovaly předem 

připravenou pozvánku do regionu, předvedení typického krajového prvku, 

prezentaci originálního receptu na krajové jídlo a volnou disciplínu. Nechme však 

promluvit samotnou účastnici soutěže. „V rámci první disciplíny jsem měla 

vytvořenou pozvánku do Valašského Meziříčí na ta nejzajímavější místa, kde 

můžeme příjemně strávit volný čas. Myslím si, že porotu hodně zaujalo video 

s ukázkou zvyků, které se u nás doma dodržují v období Vánoc. Vlastně i další 

disciplínu jsem pojala vánočně, představila jsem recept na vánočního kubu jako 
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ukázku krajového jídla. Měla jsem z toho všeho ze začátku strach, ale jsem nakonec ráda, že jsem se zúčastnila, byla to dobrá 

zkušenost,“ svěřila se Kristýna.     

Kristýně gratulujeme k tak skvělému úspěchu a všichni se těšíme na příští rok, kdy určitě do Brna opět pojedeme a budeme se 

snažit navázat na úspěch z letošního ročníku soutěže. 

 

 

ÚNOR 

Přehled událostí: 

 

 Divadelní představení o Shakespearovi 

 Okresní kola soutěží v jazycích 

Královéhradecké Divadélko rozesmálo školu 
Po letošních jarních prázdninách, dne 11. února, k nám na školu opět po roce zavítalo 

královéhradecké Divadélko pro školy, které si pro nás připravilo zábavnou a zároveň 

i poučnou divadelní inscenaci o slavném anglickém dramatikovi Shakespearovi - 

s všeříkajícím názvem Jak jste to myslel, pane Shakespeare? aneb Život a dílo 

největšího dramatika. Žáky čekal odborný výklad o životě a díle tohoto spisovatele, 

který byl doplněný hranými ukázkami ze slavných her a sonetů. Herci Divadélka 

neváhali zapojit do scének také některé naše žáky, což se v publiku setkalo vždy 

s bouřlivým ohlasem. Inscenace žáky zaujala a jistě jim pomohla prohloubit a upevnit 

jejich dosavadní znalosti z oblasti literatury a kultury. 

 

   

Okresní kola soutěží z jazyků 
V listopadu se uskutečnilo školní kolo olympiády z češtiny. Výherci tohoto kola, Barbora Bartošová z MT2 a Nikola 

Strachoňová z MT3 se poté 15. února zúčastnili okresního kola soutěže, které se uskutečnilo na gymnáziu ve Valašském 

Meziříčí. Na soutěžící čekala řada netradičních a zajímavých úkolů, které je nutily více se zamýšlet nad naší mateřštinou, nad 

jejími pravidly, zákonitostmi i záludnostmi. Na závěr je ještě čekala slohová práce na zadané téma. Takto popsala své pocity 

Nikola z MT3: „I přes veliké úsilí jsme se bohužel já ani moje mladší kolegyně z 2. ročníku na vyšších pozicích neumístily. 

Otázky v první části testu byly vskutku velmi složité a záludné. Záchranným lanem však pro většinu z nás byla slohová práce 

na téma „Ladovská zima“. Letos jsme sice neuspěly, ale příští rok se určitě o vítězství pokusíme znovu.“ 

Na začátku měsíce února proběhlo školní kolo soutěže v anglické konverzaci, jehož se zúčastnilo šest studentů 1. až 3. 

ročníku. Vítězem se stal Maxim Tyraj z 1. A, který se pak dne 17. února zúčastnil okresního kola soutěže. Konalo se na 

Gymnáziu Rožnov pod Radhoštěm. Náš reprezentant se sice neumístil na prvních třech místech, i tak mu gratulujeme a 

věříme, že to pro něho byla velmi dobrá zkušenost.   

Na začátku měsíce února se rovněž uskutečnilo školní kolo soutěže v německé konverzaci. Do okresního kola postoupila 

Tereza Kelarová z 3. A. Uskutečnilo se 11. února na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí. Všechny 

soutěžící čekal nejprve poslech s porozuměním a poté konverzační část, která zahrnovala zejména rozhovor na základě 

obrázku a konverzaci se členy poroty na zadané téma. Ačkoliv ani Tereza Kelarová nepostoupila do kola krajského,  

vyzkoušela si alespoň konverzaci v cizím jazyce před porotou, což může zúročit třeba u maturitní zkoušky v příštím roce.   

  

 

BŘEZEN 

Přehled událostí: 

 

 Soutěž Můj první milión 

 Účast na matematické soutěži Klokan 

 Tematická exkurze do Prahy 
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Úspěch v soutěži Můj první milion 
Žáci třetího ročníku oboru Management a turismus se rozhodli pod 

odborným vedením Ing. Milana Sedláčka zapojit do soutěže Můj 

první milion, která je určená pro všechny zájemce o podnikání. Šest 

studentských kolektivů vytvářelo po dobu jednoho měsíce fiktivně 

vlastní podnikatelský záměr. Vždy se jednalo o oblast turismu 

(cestovní kancelář, cestovní agentura, hotel, penzion, restaurace, 

čajovna). Je nutné poznamenat, že žáci byli na tuto soutěž velmi 

motivováni, neboť finanční odměna za první místa je vysoká (finanční 

a věcné ceny v hodnotě 250 000 Kč, žáci získají důležité kontakty, PR 

a medializaci, zpětnou vazbu od profesionálů, zázemí podnikatelského 

inkubátoru a možného investora). Velkým úspěchem byl postup 

jednoho našeho týmu (Hana Koutná, Filip Šimčík, Lucie Volková, 

Nikola Strachoňová z MT3) do krajského kola soutěže, které se 

uskutečnilo dne 10. března 2016 v Podnikatelském inovačním centru 

ve Zlíně. V tomto kole studenti prezentovali podnikatelský záměr na 

restauraci Marina před desetičlennou odbornou porotou složenou ze zástupců partnerů a osobností českého podnikání. Naši 

soutěžící bohužel neskončili na předních příčkách vítězů. I tak se ovšem 

jedná o velký úspěch. Účastí v soutěži naši žáci získali neocenitelnou 

zkušenost, kterou mohou využít jak při praktické části maturity, tak i 

třeba v budoucnosti v reálném životě. Na závěr ještě zhodnocení celé 

soutěže jedním z účastníků, Filipem z 3. ročníku: „Zúčastnil jsem se 

soutěže M§j první milion, dostali jsme se do 2. kola ve Zlíně. Po příjezdu 

do baťovského Zlína na nás dopadla tréma. Když jsme dorazili na místo, 

počkali jsme, až na nás dojde řada. Zatímco tréma rostla, byli jsme na 

řadě. Během pěti minut byla naše prezentace za námi. My jsme do té 

soutěže vytvořili takového restauračního hybrida. Fiktivní restauraci, ve 

které by se vařila italská kuchyně a taky steaky, na které budou jezdit 

lidé z okolních měst jako Brno a Ostrava. Zkušenost to byla určitě pro 

nás dobrá.“ 

Naše škola se této soutěže letos zúčastnila poprvé, a proto máme radost 

z takového úspěchu. Prezentace a obhajoba práce v neznámém prostředí a před vícečlennou porotou se pro žáky stala dobrou 

průpravou pro ústní maturitní zkoušku v příštím roce. Dalším přínosem je ten, že u praktické maturitní zkoušky si mohou 

vybrat zpracování zájezdu nebo podnikatelského záměru a budou moci čerpat již ze získaných zkušeností. 

 

Účast v matematické soutěži Klokan 
V pátek 18. března se naše škola po dlouhé době zúčastnila matematické soutěže Klokan. Naši žáci se zapojili ve dvou 

kategoriích – kategorie Junior (žáci 1. a 2. ročníku) a kategorie Student (žáci 3. a 4. ročníku). V první kategorii soutěžilo 19 

žáků, ve druhé 4. Školním vítězem obou kategorií se stala Veronika Küschnerová z CR1. „Na Klokanovi byly poměrně těžké 

otázky, s některými jsem dost zápasila, ale jiné byly opravdu dobré. Bavilo mě to, matematiku mám docela ráda,“ svěřila se 

nám jedna z účastnic této soutěže. Tak že bychom se příští rok „Klokana“ zúčastnili znovu? 
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Za kulturou a adrenalinem do Prahy 
Na konci měsíce března, před velikonočními prázdninami, vyrazilo 20 

žákyň maturitního ročníku se svým třídním učitelem Mgr. Michaelem 

Neuwirthem na exkurzi do Prahy. Co je všechno čekalo, co viděli a 

zažili? V termínu od 21. do 25. března stihli prohlédnout všechny 

důležité památky našeho hlavního města. Strahovský areál, Petřín 

(Hladovou zeď, hvězdárnu, rozhlednu, bludiště, lanovku), Národní 

muzeum, Obecní dům, Stavovské a Národní divadlo, Prašnou bránu a 

celou Královskou cestu, Pražský hrad včetně královských zahrad, 

Belvederu, chrámu sv. Víta a Starých zámeckých schodů a řadu 

dalšího. Měli možnost seznámit se podrobně s provozem Ruzyňského letiště, na vlastní kůži se přesvědčily o složitosti 

provozu na železnici a Hlavním nádraží. Nezapomněli ovšem ani na kulturu - zhlédli komedii Naši furianti od Ladislava 

Stroupežnického v Národním divadle, která se jim velmi líbila. Seznámili se například také s novým multimediálním typem 

exkurze v pivovaru Staropramen a výstavou Titanic, navštívili Vodní svět nebo Muchovu Slovanskou epopej ve Veletržním 

paláci. Nechyběly ani adrenalinové zážitky, když si vyzkoušeli atrakce na známé Matějské pouti. Mimo jiné si během 

exkurze doplnili teoretické vědomosti z techniky cestovního ruchu a průvodcovské činnosti, získané ve škole, o praktické 

poznatky z různých druhů dopravních služeb, ubytovacích a stravovacích služeb. Žákyně získaly rovněž praktické dovednosti 

v oblasti průvodcovské činnosti a v orientaci v neznámém městském prostředí. Ačkoliv počasí nebylo v těchto dnech příliš 

jarní, i tak se exkurze našim „čtvrťákům“ vydařila a odnášeli si z ní řadu příjemných zážitků a nových poznatků.  

 

 
DUBEN 

Přehled událostí: 

 

 Návrat studentek z praxe ve Švýcarsku 

 Přednáška o finanční gramotnosti a podnikání 

Návrat našich studentek z praxe ve Švýcarsku 
V měsíci dubnu se dvě naše studentky, Bára Ledvinová z MT3 a Eliška Janďourková z CR3 vrátily ze stáže ve Švýcarsku. 

Jak se jim v cizí zemi líbilo, jaké zkušenosti si s sebou domů přivezly a jak byla pro ně praxe přínosná?  

O svých zkušenostech nám velmi ochotně pověděla Eliška: „Stáž měla dvě části. Ta první trvala 14 dní a z mého pohledu 

byla zábavnější. Byla to škola. Ano, škola. Nové tváře,učitelé, radikální přechod na němčinu a způsob vyjadřování. Tato škola  

se jmenovala Swiss Hospitality Acadamy v Passuggu. Celkem nás bylo přes 30 a většinu tvořili Češi , pár Slováků a asi čtyři 

Maďaři . První den ve škole byl super, dostali jsme velké školní tašky s pomůckami a plánem a šablony, kde byly všechny 

studijní materiály ke zkoušce. Hodiny vypadaly asi jako u nás. Pak přišla na řadu praxe. Rozdělili nás do 3 skupin, naučili 

jsme se plno různých obsluh, jak banket, tak bufet, prostě vše. Tohle nás hodně bavilo. Každý měl v obsluze jinou roli, jako 

například šéf, obsluha, office, office buffet. Uskutečnili jsme i výlet do Flimsu , je to krásné město s krásnou přírodou, a 

nakonec byla prohlídka hotelu Waldhaus Flims Mountain Resort &SPA, kde někteří stážisté měli praxi. Večeři jsme měli po 

dvouhodinovém sestupu do města s loučemi (což byla sranda) v mexické restauraci.  Další týden už jsme jeli naplno s 

přípravou na zkoušky, hodně jsme se učili a vyplňovali pracovní listy. Všichni si pomáhali, takže to šlo rychle. Zkoušky byly 

ústní a písemné. Obě zkoušky jsme udělala, což mi udělalo radost, protože to nebylo úplně jednoduché. Na tuto školu mám 

hodně pozitivní vzpomínky. A hlavně jsme se naučila dochvilnosti, což tady je pro ně numero 1, a taky přístup, který u obsluhy 

musí být a spoustu dalšího. Pak už jen odjezd na hotel Chesa Selfranga v Klosters, kde jsem vykonávala svoji praxi. Měli jsme 

na starosti kolem 20 pokojů s 70 lůžky a velký jídelní sál a restauraci. Ubytovaná jsme byla přímo v hotelu. Náplň mé práce 

bylo snad úplně všechno (pracovala jsem jako servírka, pomocná v kuchyni, uklízečka, byla jsem v kanceláři, pekla jsme i 

dezerty a podobně). Volný čas jsem trávila věčně na lyžích. Jezdila jsme v Davosu, Klostres a Obersaxenu, kde jsem měla 

kamaráda Aleše ze školy z Poděbrad. Nebo jsme se chodila procházet po okolí. Vlastně jsem byla pořád v terénu, abych 

poznala kulturu, nová místa i lidi. Tuto stáž bych shrnula asi tak, že mě naučila plno osobních věcí do života, dále jsem se 

100% zlepšila v mluvené němčině a poznala jsem spoustu příjemných, ale i bohužel nepříjemných lidí.“ 
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Také Bára Ledvinová z MT3 se nám pochlubila se svými dojmy a zkušenostmi: „Od 6. 12. do 5. 4. jsem byla na praxi ve 

Švýcarsku v hotelu Cresta v Klosters. Večer 6. prosince jsme dorazili do města Chur. Hned první den na to šli „zostra“. Ve 

škole jsme byli až do 19 hodin. Seznamovali jsme se s jejich předměty, učiteli a hlavně němčinou. Výuka probíhala 

samozřejmě v tomto jazyce a v jednom předmětu nás učili dokonce i švýcarský dialekt. Po zkouškách na škole, které jsme 

všichni zvládli, jsme se rozjeli každý na svou stranu do svého hotelu. Loučení na nádraží se spolužáky bylo snad nekonečné a 

dost smutné, protože už od začátku jsme byli super parta bláznů. Vím, že většinu z nich už nikdy neuvidím, ale i tak 

vzpomínám s radostí. Když jsme s Eliškou dojeli do Klosters, zdálo se nám velké a zamotané. A taky bylo. Můj šéf mě vyzvedl 

na nádraží a zavezl do hotelu. Všichni z personálu mě hezky přivítali. Hned první pracovní den jsem totálně zaspala. Když mě 

budila moje kolegyně, byla jsem červená studem až na zadku. Letěla jsem hned dolů a uklízela po snídaních. Jinak to bylo 

úplně v pohodě. Lidé milí, kolegové super, jen to vedení mi ke konci trošičku hrálo na nervy. V únoru bylo lidí v hotelu až 

moc. Každý víkend „brutus“. Vstávala jsem na 7 hodin a pracovala do 12 nebo do 14 hodin. Potom od 18 hodin až do konce 

směny, tedy až odešli poslední hosté.  

Hodně jsem se tam naučila. Co se němčiny týče, tak si teď troufám i na maturitu z němčiny. Dokonce mi němčina hrozně 

chybí. Co se zkušeností týče, cítím se jistější v obsluze hostů a nebojím se komunikace. Celkově hodnotím tuto praxi kladně a 

chtěla bych se tam jednoho dne vrátit, ale uvidíme, kam mě život zanese.“   

 

Přednáška našich absolventů o finanční gramotnosti a podnikání 
Co dělat po střední škole? Kdy můžu začít s podnikáním? Kde seženu potřebné informace a kdo mi může pomoci? Nejen na 

tyto otázky dostali odpovědi studenti všech ročníků na přednášce o finanční gramotnosti a podnikání, která se uskutečnila ve 

středu 6. dubna. Potěšující bylo zjištění, že ji pro žáky připravil bývalý absolvent naší školy Jakub Gavlík. Hlavním cílem 

více než hodinové přednášky, které se zúčastnili také další naši absolventi Jakub Sült a Jan Farmačka, bylo motivovat mladé 

lidi k podnikání a zprostředkovat jim vlastní bohaté zkušenosti, které J. Gavlík získal např. jako člen představenstva 

společnosti  ZHODNOCOVNA holding a.s. Pro některé žáky, kteří se o podnikání již dnes zajímají, byla jistě přínosná 

nabídka spolupráce a případné pomoci v podnikatelských začátcích a inspirace pro jejich další kroky v budoucnu. „Jelikož se 

o podnikání zajímám i mimo školu, líbila se mi přednáška už od začátku. Smysl přednášky bylo nás podpořit a navodit nás do 

budoucna do podnikání. Zároveň nám řekl pár vět o škole a praxích, kterých se jako žák téhle školy zúčastnil. Bylo taky hezké 

vidět, že se po škole dá věnovat různým vědám. Přednáška mě nadchla a určitě jeho rady v životě využiju,“ uvedla jedna 

studentka 3. ročníku a její spolužačka dodala: „Přednáška mě zaujala a inspirovala. Určitě jsem se mnohé navíc dozvěděla o 

podnikání.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVĚTEN 

Přehled událostí: 

 

 Návštěva divadelního představení ve Valašském Meziříčí 

 Přednáška generála Šandóra v rožnovském kině 
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 Exkurze do Velkých Karlovic a Karolinky 

 Exkurze ve Valašském muzeu v přírodě 

 Odjezdy žáků na zahraniční stáže 

Do Valmezu za kulturou! 
Na začátku května vyrazili žáci druhých a třetích ročníků do Valašského Meziříčí za kulturou! Nejprve je čekala prohlídka 

meziříčské hvězdárny, která byla spojená se zajímavou přednáškou o globálních problémech. Kácení deštných pralesů, 

globální oteplování, ozónová díra, znečištění oceánů, půdy a vody, jaderná hrozba – to je jen výčet základních problémů, o 

kterých si žáci povídali.  Po rozebírání takových závažných problémů muselo zákonitě přijít nějaké odreagování – a to 

pomocí komedie Revizor od světoznámého ruského dramatika N. V. Gogola. Inscenace v podání pražského Divadla Různých 

Jmen byla velmi zdařilá a většina z nás se shodla, že falešný revizor Chlestakov v podání herce Jaromíra Noska byl zkrátka 

dokonalý!  

A jak se celá akce líbila našim studentům? „Výlet do hvězdárny se mi velmi líbil. Přišlo mi zajímavé vyprávění a prezentace, 

kterou si pro nás připravil pracovník z hvězdárny. Dozvěděli jsme se spoustu nových a zajímavých informací, a proto tuto 

přednášku považuji za velmi přínosnou. Divadelní hru Revizor hodnotím taky kladně. Hráli zde známí herci, což je pro mě 

velké plus. Zároveň je dobré, že se jedná o maturitní četbu a bude se nám to určitě hodit. Tento výlet se mi opravdu líbil a 

doufám, že se v příštím roce uskuteční další.“ (Míša, MT2). 

Co dodat na závěr? Akce se vydařila, příště jedeme zase!  

 

 

 

Žáci naší školy na přednášce generála Šandóra 
Dne 5. května měli žáci naší školy unikátní příležitost vyslechnout si 

zajímavou přednášku bezpečnostního experta, bývalého náčelníka 

vojenské zpravodajské služby generála Andora Šándora, která se 

věnovala aktuálním krizím ve světě. Pohovořil o Islámském státu, 

geopolitice Blízkého východu, o bezpečnostní a vojenské politice 

Evropské unie i o dopadech migrace. Jaké jsou současné hrozby pro 

Českou republiku, jaké jsou dopady islámského terorismu na 

bezpečnostní situaci nejen v České republice, ale i celém světě? Nejen na 

tyto otázky dostali žáci erudované odpovědi a přednáška jim tak 

pomohla získat jeden z pohledů na témata, která jsou v současnosti více 

než aktuální. 

 

 

 

 

 
Exkurze do Velkých Karlovic a Karolinky  
Začátkem května vyrazili žáci třetích ročníků a spolu s některými 

studentkami druhého ročníku oboru Wellness a lázeňství do Velkých 

Karlovic, konkrétně do hotelu Lanterna. Zde si mohli prohlédnout 

kompletně celý hotel od recepce, kuchyně, baru až po lůžkovou část a 

wellness centrum. Spa hotel Lanterna nabízí ubytování v moderních a 

nadstandardně vybavených pokojích a v rámci Resortu Valachy poskytuje 

nejkomplexnější nabídku služeb. Poté je čekal přesun do nedalekých 

skláren v Karolince. Zde následovala prohlídka areálu a díky ní žáci mohli 

poznat, jak se úspěšně daří obnovovat výrobu dekorovaného skla na 

Valašsku. Průvodce také žákům sdělil zajímavé informace o směřování 

většiny produkce na zahraniční trhy. Exkurze se vydařila a byla pro naše 

žáky velmi přínosná. 

Na závěr popis celého dne od jednoho z účastníků exkurze: „Při příchodu 
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do hotelu Lanterna nás uvítala paní provozní. Po chvilce nám ukázala jako první součást naší prohlídky kongresové místnosti 

hotelu, které se nacházely ve 3. patře. Po prohlídce těchto místností nás paní provozní provedla typy pokojů, které hotel 

Lanterna nabízí. Za celou dobu, kterou jsme strávili v tomto hotelu, jsme stihli obejít welness centrum, hotelovou kuchyni a 

taky místní bar, který byl asi nejlepší z celé exkurze, protože zde probíhala degustace různých nápojů a pokrmů. Jakmile jsme 

se rozloučili s paní provozní, autobus nás po 20 minutách zavezl na druhý konec obce Velké Karlovice, kde následovala 

prohlídka místních skláren. Tento prohlídkový okru byl velmi zajímavý a mně osobně se velmi líbil, stejně jako celá exkurze.“ 

 

 

Žáci naší školy na „květinkovém dni“ 
Vybraní žáci naší školy se aktivně zapojili do sbírkové akce s názvem Český den proti rakovině. Letos se přitom uskutečnil 

její jubilejní 20. ročník. Naši studenti proto vyrazili do ulic, aby mezi veřejností propagovali tuto sbírkovou akci. Zakoupením 

žlutého kvítku měsíčku lékařského mohla také veřejnost podpořit boj proti rakovině a přispět na nádorovou prevenci, zlepšení 

kvality života onkologických pacientů nebo na podporu výzkumu a vybavení onkologických center. Z naší školy se do této 

akce zapojilo pět vybraných dvojic. A jak byly úspěšné? Největší částku, celkem 3 630 Kč, se podařilo vybrat dvojici Martin 

Bolcek – Marek Kotouč z CR3. Dohromady všechny skupiny sehnaly 13 969 Kč pro pomoc potřebným. A takto popsala své 

dojmy Aneta z 2. ročníku, která se zapojila spolu se svou spolužačkou Sašou: „Dne 11. května se uskutečnil 20. ročník dne 

proti rakovině. Hlavní téma letošní sbírky bylo: rakovina prsu u žen a mužů a já s kamarádkou jsme se do téhle sbírky 

nesměle pustily. Chodily jsme po Rožnově v tematicky žlutých tričkách a občas bylo docela smutné, že se nám lidé rovnou 

vyhýbali. Většina měla však ještě srdce na správném místě, s radostí si vyslechli podrobnosti o sbírce a nakonec i malou 

částkou přispěli. Přes oběd jsme doprodaly poslední kytičky s letáčky a myslím, že i vydělaly poměrně dost peněz. Jsem ráda, 

že se u nás v České republice stále takové sbírky na pomoc uskutečňují a já toho můžu být součástí jako dobrovolník. Příště 

bych šla s chutí zase do toho! Pomáhejme těm, kteří pomoc potřebují!“  

 

Exkurze ve Valašském muzeu v přírodě 
U příležitosti Dne muzeí 18. května navštívily všechny třídy naší školy 

Valašské muzeum v přírodě a využily tak bezplatného vstupu do Dřevěného 

městečka. Každý ze žáků měl připravený krátký referát buď o skanzenu, nebo o 

zajímavé památce města a přednesl ho ostatním. Referáty byly na příklad o 

pivních lázních, o skanzenu a jednotlivých budovách i třeba o Jurkovičově 

rozhledně. Exkurze byla velmi přínosná, protože naše žáky podrobně seznámila 

s turisticky nejatraktivnějšími lokalitami v našem městě a dokázala vhodně 

propojit teoretické znalosti získané ve škole s praxí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odjezdy žáků na zahraniční stáže 
Koncem školního roku odjíždějí již tradičně naši žáci do zahraničí na tříměsíční stáž (tentokrát do Německa a Řecka). 

Bohužel ve srovnání s loňským školním rokem nastoupilo na zahraniční stáže méně studentů. Důvodem je změněná 

bezpečnostní a politická situace v řadě evropských zemí. V květnu odjeli dva studenti 2. ročníku do Německa a dvě studentky 

do Řecka. 

Momentálně jsou již na místě a snaží se „zapracovat“. Zpátky domů si s sebou 

přivezou jistě mnoho pracovních 

a jiných zkušeností, dovedností, 

zdokonalí se v cizím jazyce a 

jistě si najdou spoustu nových 

zahraničních přátel. Všem držíme 

palce a pevně věříme, že na tuto 

stáž, překonání jazykových bariér 

a nabyté zkušenosti budou dlouho 

vzpomínat. 
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Na závěr přinášíme přehled všech stáží, které probíhaly ve školním roce 2015/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ČERVEN 

Přehled událostí: 

 

 Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 

 Exkurze do Legolandu 

Jméno Měsíc Třída Místo 

    

Nikola Müllerová Srpen - říjen MT2 Německo 

Roman Golda Srpen - říjen MT3 Německo 

    

Monika Zderčíková Srpen - říjen MT3 Německo 

Filip Šimčík Srpen - říjen MT3 Německo 

Ondřej Plesník Červen - září CR4 Řecko 

Petr Bednařík Červen - září CR4 Řecko 

Adéla Foltýnová Červen - září CR4 Řecko 

Barbora Drozdková Červen - září CR4 Řecko 

Veronika 

Blumensteinová 

Červen - září CR4 Řecko 

Jana Zbořilová Červenec- září CR4 Řecko 

Zuzana Filová Červenec - září CR4 Řecko 

Bára Ledvinová Prosinec - březen MT3 Švýcarsko 

Eliška Janďourková Prosinec - březen MT3 Švýcarsko 

Hana Koutná Květen - srpen MT3 Řecko 

Jan Kubeš Květen - červenec CR2 Německo 

Monika Zderčíková Květen - srpen MT3 Řecko 

Dominik Kovalčík Květen - červenec CR2 Německo 

Eliška Janďourková Září - listopad CR3 Německo 
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 Exkurze 1. ročníku do pivovaru 

 Turistika po valašských kopcích 

 Předání vysvědčení 

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 
Na začátku června probíhala na naší škole státní maturitní zkouška. Po čtyřech letech přípravy a učení si „čtvrťáci“ konečně 

oddychli - maturitní zkoušku mají za sebou a ve středu 8. června 2016 jim bylo slavnostně předáno maturitní vysvědčení.  

Někteří bohužel maturitní vysvědčení nedostali, neboť neuspěli u dílčích částí zkoušky a v září je čeká opravný termín. 

Věříme ovšem, že na podzim určitě uspějí. Úspěšným absolventům gratulovali zástupci školy a pedagogové k ukončení 

studia. Absolventi děkovali učitelům za přípravu a přichystali si pro ně drobná překvapení. Všem gratulujeme a držíme jim 

palce do dalšího života. 

 

Exkurze do Legolandu 
Ve večerních hodinách 19. června vyrazili převážně žáci prvních ročníků (společně s některými žáky ze tříd CR2 a MT3) 

v doprovodu pedagogů Mgr. Jiřího Hrdého a Ing. Milana Sedláčka na exkurzi do turisticky velmi žádaného a atraktivního 

místa v Německu. Nejprve je čekala zdlouhavá desetihodinová cesta autobusem, po které však následovalo to, na co se 

všichni těšili nejvíc a proč celou tu dlouhou cestu absolvovali – zábavní park Legoland u městečka Günzburg. Zde strávili 

den plný zábavy a adrenalinu na nejrůznějších atrakcích, které si mohli vyzkoušet. Nechme však promluvit samotné naše 

žáky: „Cesta autobusem byla sice na umření, ale v Legolandu byla zábava. Chodili jsme sice pořád na tři stejné atrakce, ale 

ostatní atrakce byly taky super. Celý Legoland se mi moc líbil, pro mou dětskou duši to byl skvělý zážitek,“ svěřila se Lenka 

z MT1. „V Legolandu se mi velmi líbilo. Bylo tam příjemně a užili jsme si spoustu zábavy. Některé atrakce jsme vyzkoušeli 

několikrát. Jediné, co bylo trochu skličující, byla dlouhá cesta autobusem tam a zpátky. Ale stálo to za to,“ doplnila ji 

spolužačka Lenka.   

„V Legolandu se mi moc líbilo. Cesta byla sice dlouhá, ale se vstřícnými řidiči a skvělými učiteli proběhla bez jakýkoliv 

problémů. Nejvíce se mi líbilo na horské dráze, na které jste mohli jezdit pořád dokola. Celý výlet byl úžasný a určitě bych 

jela znova,“ svěřila se nám zase Veronika z CR 1. A její spolužák Ondřej dodal: „Cesta do Německa byla velmi náročná. 

V Legolandu se mi nejvíce líbila vyrobená figurka z lega, takové figurky jsme potkávali v celém areálu. Zábavné byly horské 

dráhy a vodní atrakce. Celému dni přálo krásné počasí.“ 

Jsme velmi rádi, že exkurze se našim žákům tak líbila a že si takto zpříjemnili poslední týdny školního roku. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Exkurze do Rožnovského pivovaru a na Hradisko 
Převážně žáci prvních ročníků vyrazili na konci školního roku, 28. června, na 

exkurzi do Rožnovského pivovaru. Ochotný pan sládek jim vyprávěl o historii 

pivovaru, výrobě piva a odpovídal na jejich všetečné dotazy. Všechny ovšem 

nejvíce zaujalo zjištění, že Valaši už mají své „moře“ – součástí pivovaru jsou 

totiž unikátní mořské lázně, kde se provádějí mimo jiné terapie mořským 

vzduchem, sluneční terapie nebo také zajímavá Delfíní světelná relaxační 
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terapie. Poté si udělali výšlap na nedaleké Hradisko. Všem se exkurze líbila a diskutovali o ní ještě dlouho po jejím ukončení. 

Turistika po valašských kopcích 
Převážně žáci 2. ročníku se rozhodli s Mgr. Janou Papežovou dát si pořádně do těla turistickou vycházkou do blízkého okolí 

Rožnova p. Radhoštěm. Cestou si povídali o významných památkách v Rožnově a jeho okolí (Valašské muzeum v přírodě, 

evangelický kostel aj.), o cestovním ruchu na Valašsku a o dalších neméně zajímavých turistických lokalitách.  Poté je čekala 

vycházka po valašských kopcích až do obce Valašská Bystřice. Zde si prohlédli střed obce – zejména kostel a hroby portášů, 

o kterých si řekli několik zajímavých informací. Počasí výletníkům přálo a řada studentů, kteří pocházejí zdaleka, se alespoň 

seznámilo s nejbližším okolí města, ve kterém už druhý rok studují. 

 

Čtenářské dílny poprvé na naší škole 
V průběhu letošního školního roku se ve dvou ročnících (2. a 3. ročníku) realizovaly tzv. Čtenářské dílny. Naše škola se totiž 

zapojila do projektu EU Studium angličtiny v UK a četba, který probíhal na naší škole a je součástí OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, výzva č. 56. Co vlastně ty Čtenářské dílny jsou? Je to velmi jednoduché! Maturita z češtiny je založená 

do velké míry na četbě povinné literatury. Žáci by měli už od prvního ročníku často a pravidelně číst. Jak toho docílit? A jak 

dosáhnout toho, aby navíc sami rádi četli? Právě pro to získal projekt Čtenářských dílen, které mají podpořit mezi žáky 

čtenářství, zelenou! Vždy v každém měsíci se vyučující českého jazyka snažili, aby byla alespoň jedna hodina věnovaná 

podpoře čtení a čtenářství. Tedy aby žáci sami četli, uměli o knížkách mezi sebou diskutovat, prezentovat vlastní názory… 

V rámci projektu byly vyčleněny nemalé finanční prostředky, za které se nakoupily knížky do žákovské knihovny. Především 

se pořídily ty tituly, které jsou zařazené do povinné četby k maturitě. Určité procento zakoupených titulů tvoří také 

„odpočinková“ beletrie. A právě u ní nás zajímaly názory našich žáků – každý mohl říct, jakou knížku by v knihovničce rád 

viděl. 

V obou ročnících proběhlo do prosince 2015 celkem šest čtenářských dílen. Dalších pět až šest dílen se zrealizovalo v novém 

kalendářním roce. Zavedení tzv. dílen do hodin českého jazyka se do velké míry setkalo s velmi pozitivním ohlasem mezi 

žáky. Ti se na čtenářské dílny většinou opravdu těšili a považovali je za příjemné a vhodné zpestření výuky. V rámci dílen se 

mohli seznámit s velkým množstvím titulů, které do té doby neznali. Řada žáků si z vlastní vůle půjčovala domů knížky, 

které začala číst právě ve čtenářských dílnách.  Samotné čtení žáky většinou bavilo a dílny tak pro ně byly další příležitostí, 

jak se dostat ke knížkám a věnovat se čtení i jindy než v jejich volném čase.  

Ale teď dejme prostor našim žákům. 

„Čtenářské dílny jsou velmi super! Je to perfektní zpestření hodin literatury. Taky je to velmi příjemné odreagování.“  

„Čtenářské dílny mě bavily, protože si myslím, že ve školách je celkově málo prostoru pro čtení.“ 

„Výhodou čtenářských dílen je to, že každý si může číst, co ho zrovna zajímá. Největší přínos vidím v tom, že si touto formou 

může seznámit s knihami dnešní generace, která čte většinou jen ze zářících displejů svých mobilů, tabletů nebo počítačů a 

objevit kouzlo dobré knihy v rukou, která se navíc nikdy nevybije.“ 

Předávání vysvědčení 
A je to tady. Deset měsíců školního roku 2015/2016 je za námi a poslední školní den se nesl ve znamení slavnostního 

předávání vysvědčení. Někteří žáci zářili a pyšnili se skvělými výsledky, jiní byli možná trošku zklamaní, ale všichni se již 

čekali na začínající volno. Přejeme krásné prázdniny a za dva měsíce opět na shledanou! 

 

Z některých akcí jsme natočili videa – viz. video galerie www stránek. 
 

 

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.   
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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. 

 

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. 

 

 

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. 
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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. 

 

 

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 
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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 

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.  
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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 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. 

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 
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Škola v rámci celoživotního učení nabízí 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 nabízí následující kurzy: Provozování cestovní agentury, Hostinská 

činnost, 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 (penzion U Janoštíka, 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. 

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). 

Jednatelka školy Mgr. Naděžda Pavlíková je členkou komise pro cestovní ruch při MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm, čímž je 

zajištěno přímé propojení školy s městem a problematikou cestovního ruchu v regionu. 

 

Dalšími partnery v oblasti zahraničních stáží jsou: 

Ve Švýcarsku -  SSTH Chur, (škola pro cestovní ruch a hotelnictví), Hotel Rosatsch Residence AG, Pontresina,  

v Řecku – hotel Philoxenie bungalows, Psakudia, CHalkidiki – Hellas, ve Velké Británii – The   Astor  hotel, Plymouth, 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. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


