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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 2017/2018  

  

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

  

a) Základní údaje o škole  

  

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

Název školy se změnil od 1. 9. 2011   

Sídlo: U Kantorka 406, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  

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

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

za účelem zabezpečení výuky žáků ve studijních oborech:  

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

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

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

prováděcími předpisy a dalšími obecně závaznými předpisy. MŠMT ČR zařadilo školu do sítě soukromých škol dnem  2. 9. 

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

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

Vlastní výuková činnost byla zahájena 2. 9. 1992.  

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

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

vyhovují platným technickým a hygienickým normám.  

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

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

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

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

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

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

  64-42-M/004 Hotelnictví a turismus, studium denní, délka studia 4 roky, 0 měsíců.  

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

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

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

musela škola změnit své právní postavení.   

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

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

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

od 1. 8. 2005.  

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

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

Školská rada byla zřízena 30. 12. 2006.  

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

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

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

  

64-42-M Organizace a management v odvětví  

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

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

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

  

78-42-M Lyceum  

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

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

  

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

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

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

  

18-20-M Informační technologie  

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

  

63-41-M Ekonomika a podnikání  

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

  

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

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

zkoušky.  

 

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

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

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

69-41-L Osobní služby  

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

 

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

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

Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy:  

69-53-H Provoz služeb  

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

  

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

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

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

přilehlých oblastech.    

  

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

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

turismus pro žáky po základní škole. Aktuálně, tedy v uplynulém školním roce 2017/18, začalo školu navštěvovat 124 žáků  v 

6 třídách a 4 žáci navštěvovali studium distanční. V průběhu roku došlo ke změně počtu žáků na 126 (tedy 121 žáků denního 

studia, 5 žáků studia distančního). Třídy byly zastoupeny počtem 14 - 29 žáků. V řadě předmětů se třídy dělily (cizí jazyky, 

maturitní předměty). Žáci měli možnost konat 4měsíční stáž ve Švýcarsku a Řecku nebo 3měsíční stáž v Německu, v čemž je 

škola důsledně podporuje a motivuje. Zahraniční stáž totiž významně rozšiřuje žákům jejich jazykové znalosti, odborné 

dovednosti a vědomosti a považujeme ji za nenahraditelný praktický doplněk studia. V letošním školním roce 2017/2018 

využilo této možnosti 18 žáků školy.  
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Žáci jsou povinni navštěvovat školu slušně a přiměřeně oblečeni. Takové oblečení je totiž nutností při výkonu jak jejich 

odborné praxe, tak při výkonu budoucí profese v oblasti cestovního ruchu.  

V průběhu studia konají žáci povinnou tuzemskou praxi v zařízeních cestovního ruchu (v okolních hotelích a wellness 

centrech, v informačních střediscích a cestovních kancelářích). Zkušenosti z této praxe pak žáci bohatě zúročí při přípravě 

tematických exkurzí, a to jak na území České republiky, tak také v zahraničí. Tyto exkurze představují nedílnou součást 

odborných předmětů, vybrané žáci připravují v rámci své praktické maturitní zkoušky. Samotné akce pak nejenže sami 

průvodcují, ale také se – pod dohledem zkušeného vyučujícího a odborníka z praxe -  spolupodílejí na její celkové organizaci 

a realizaci.  

  

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

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

například při zabezpečení chodu školního penzionu Beskyd na Dolní Bečvě, nebo při realizaci tuzemských a zahraničních 

zájezdů. Systém hodnocení žáků se řídí obecně závaznými právními předpisy upravujícími hodnocení a klasifikaci žáka 

střední školy. Tato pravidla hodnocení jsou žákům včas předem oznámena a vyvěšena na veřejně přístupném místě školy.  

  

Pro žáky jsou pořádány návštěvy divadelních a filmových představení, veletrhů, výstav a přednášek, v nabídce nechybí ani  

lyžařský, adaptační a vodácký kurz, tematické exkurze v České republice i v zahraničí. Veškerá tato činnosti je důsledně 

zmapována a zanesena do dokumentu Zpráva o škole, který je součástí této Výroční zprávy a který je vyvěšen na webových 

stránkách školy.  

  

Plnění tematických plánů je důsledně kontrolováno jednak hospitacemi ředitelky školy a její zástupkyní, jednak pravidelnou 

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 úspěšné 

uplatnění absolventů v praxi.  
  

Škola má dostatečné prostorové zabezpečení. Všechny prostory jsou nově opraveny. Pro 6 kmenových tříd je k dispozici 

celkem 12 místností, z toho 6 kmenových učeben, 1 učebna výpočetní techniky, učebna techniky obsluhy a služeb, jazyková 

učebna, učebna technologie přípravy pokrmů, učebna pro výuku masáží a víceúčelová hala. Škola je velmi dobře vybavena 

učebními pomůckami.  K dispozici je základní soubor nástěnných a příručních map, aplikační programy pro výuku ZCR a 

SCR, audio a videotechnika, zpětné projektory a dataprojektory. Moderně je zařízena učebna výpočetní techniky, učebna 

fiktivní firmy, učebna techniky obsluhy a služeb, učebna technologie přípravy pokrmů, učebna pro výuku masáží. Učebna 

výpočetní techniky, sborovna, sekretariát, kanceláře vedení školy a učebny jsou napojeny na internetovou síť. Didaktická 

technika se stále dokupuje. Odborná literatura a časopisy jsou k dispozici v učitelské knihovně. Odborná výuka předmětů 

Gastronomie, Technika obsluhy a prodeje probíhá v profesním prostředí penzionu Beskyd, který škola provozuje.  
  

V rámci prevence BOZP jsou žáci na začátku školního roku (a opakovaně v jeho průběhu) poučováni 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 

kyberšikany, šikany, toxikománie, tabakismu a alkoholismu a boj proti těmto sociálně-patologickým jevům ve škole, při 

školou organizovaných akcích i v době mimo vyučování (v letošním školním roce například preventivní přednášky ze stryna  

Policie ČR, ze strany protidrogového centra, ze strany Poradny pro ženy a dívky v Rožnově pod Radh. – vše viz dokument 

Zpráva o škole, který je součástí této Výroční zprávy)  

  

Cíle školy:  

- pokračovat v materiálním a didaktickém vybavování školy  

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

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

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

- pokračovat v systematizované a kvalitní přípravě žáků na státní maturitu   

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

  

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

  

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

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

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

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

Zástupce ředitele školy: Mgr. Kristýna Pospíšilová   
Adresa pro dálkový přístup: http://www.sscrroznov.cz, e-mail: info@sscrroznov.cz.  

  

Údaje o školské radě:   

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

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

rady.  

  

  

b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku  
  
  65-42-M/02 Cestovní ruch, studium denní, délka studia 4 roky, 0 měsíců, Rozhodnutí vydáno dne 23. 5. 2008, č. j.  8 

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

   65-42-M/02 Cestovní ruch, studium distanční, délka studia 5 roků, 0 měsíců, Rozhodnutí vydáno dne 23. 5. 2008, č. j. 8 

813/2008-21 (ŠVP Management a turismus)  

  

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

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

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

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

27  

089/05-21, dobíhající obor  

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

8 813/2008-21  

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

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

 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční, studium denní, délka studia 4 roky, 0 měsíců, rozhodnutí MŠMT ČR č. j. 31 

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

 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér, studium denní, délka studia 3 roky, 0 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:      

http://www.sscrroznov.cz/
http://www.sscrroznov.cz/
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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, 43 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, 42 let odborné praxe, způsobilý pro výkon funkce  

  

Ředitelka školy:  

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

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

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

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

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

Švýcarsko; 1995 - 96 Berghotel Hinterstoder, Rakousko, 16 let odborné praxe  

  

  

  

  

  

Zástupkyně ředitelky školy :  

Mgr. Kristýna Pospíšilová, FPF Opava, Učitelství češtiny a němčiny pro školy II. cyklu, 13 let odborné praxe, odborně 

způsobilá  
  
Tajemnice školy   

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

ukončeno 22. 3. 2002, 30 let odborné praxe, odborně způsobilá    

  

Učitelé:  

Literatura a kultura, Český jazyk a komunikace:    
- Univerzita Hradec Králové, pedagogická fakulta, učitelství pro SŠ – český jazyk a dějepis, 4 roky odborné praxe, 

odborně způsobilá  

- FPF Opava, Učitelství češtiny a němčiny pro školy II. cyklu, 13 let odborné praxe, odborně způsobilá  

  

  

Anglický jazyk:      

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

anglického jazyka a literatury pro střední školy, DPS ukončeno 21. 3. 2002, 33 let praxe, odborně způsobilá  

- VŠ ESF  MU Brno, obor  Ekonomika a Management - Obchodní podnikání;  DPS  

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

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

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

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

Kistenpass, Brigels, Švýcarsko; 1995 - 96 Berghotel Hinterstoder, Rakousko, 16 let odborné praxe, odborně způsobilá  

  

  

Německý jazyk:  

- PF UP v Olomouci, obor Německý jazyk – tělesná výchova, 27 let odborné praxe, odborně způsobilý  

- PF MU Brno, Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy, 3 roky odborné práce, odborně způsobilá  

- FPF Opava, Učitelství češtiny a němčiny pro školy II. cyklu, 13 let odborné praxe, odborně způsobilá  
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 Základy společenských věd:  

- Univerzita Hradec Králové, pedagogická fakulta, učitelství pro SŠ – obor Český jazyk a dějepis, 4 roky odborné 

praxe, odborně způsobilá  

- Univerzita Hradec Králové, pedagogická fakulta, učitelství pro SŠ -  obor Základy společenských věd – tělesná  

výchova, 3 roky odborné praxe, odborně způsobilá  

  

Dějepis:  

- PřF MU v Brně, obor Zeměpis – dějepis, 14 let odborné praxe, odborně způsobilý  

- PřF a FF OU v Ostravě, obor Učitelství pro SŠ Geografie a historie, 3 roky odborné praxe, odborně způsobilý  

  

  

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

22. 3. 2002, 39 let odborné praxe v cestovním ruchu, odborně způsobilý  

- PřF a FF OU v Ostravě, Učitelství pro SŠ obor Geografie a historie, 3 roky odborné praxe, odborně způsobilý  

  

 Matematika:  

- VŠB v Ostravě, Ekonomická fakulta, DPS ukončeno 22. 3. 2002, 24 let odborné praxe, Rozšiřující studium  

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

  

Základy přírodních věd:  

- PřF a FF OU v Ostravě, Učitelství pro SŠ obor Geografie a historie, 3 roky odborné praxe, odborně způsobilý  

- Univerzita Hradec Králové, pedagogická fakulta, učitelství pro SŠ -  obor Základy společenských věd – tělesná  

výchova, 3 roky odborné praxe, odborně způsobilá  

  

  

  

Tělesná výchova:  

- PF UP v Olomouci, obor Německý jazyk – tělesná výchova, 27 let odborné praxe, odborně způsobilý  

        

Ekonomika:  

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

22. 3. 2002, 30 let odborné praxe, odborně způsobilá       

- VŠB v Ostravě, Ekonomická fakulta, DPS ukončeno 22. 3. 2002, 24 let odborné praxe, odborně způsobilá  

  

Účetnictví:  

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

22. 3. 2002, 30 let odborné praxe, odborně způsobilá  

  

Písemná komunikace:  

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

22. 3. 2002, 30 let odborné praxe, odborně způsobilá  

  

Právo v podnikání:  

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

22. 3. 2002, 30 let odborné praxe, odborně způsobilá  

  

Zeměpis cestovního ruchu:  

- PřF MU v Brně, obor Zeměpis – dějepis, 14 let odborné praxe, odborně způsobilý  

- PřF a FF OU v Ostravě, Učitelství pro SŠ, obor Geografie a historie, 3 roky odborné praxe, odborně způsobilý  
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Služby cestovního ruchu:  

- VŠ obchodní v Praze, Mezinárodní teritoriální studia, obor Management cestovního ruchu, 4 roky odborné praxe,  

odborně způsobilý  

  

 Technika obsluhy a prodeje:        
- Vysoká škola hotelová v Praze, obor Hotelnictví, gastronomie a lázeňství, DPS v roce 2007, 31 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, 39 let odborné praxe v cestovním ruchu, odborně způsobilý  

- VŠ obchodní v Praze, Mezinárodní teritoriální studia, obor Management cestovního ruchu, 4 roky odborné praxe,  

odborně způsobilý  

  

Fiktivní firma:  

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

22. 3. 2002, 30 let odborné praxe, odborně způsobilá  

- VŠ obchodní v Praze, Mezinárodní teritoriální studia, obor Management cestovního ruchu, 4 roky odborné praxe,  

odborně způsobilý  

  

  

Wellness a lázeňství:  

- FF UP v Olomouci, obor Teorie kultury; odborné studium, výuka odborných předmětů, DPS ukončeno  22. 3. 2002, 

39 let odborné praxe v cestovním ruchu, odborně způsobilý  

  

Masáže:  

- SŠCR, OSVČ - předmět podnikání Masérské, rekondiční a regenerační služby, 11 let odborné praxe, odborně 

způsobilý  

- Univerzita Hradec Králové, pedagogická fakulta, učitelství pro SŠ -  obor Základy společenských věd – tělesná  

výchova, 3 roky odborné praxe, odborně způsobilá -   

  

  

Gastronomie:  

- VŠ obchodní v Praze, Mezinárodní teritoriální studia, obor Management cestovního ruchu, 4 roky odborné praxe,  

odborně způsobilý  

  

  

Rekondice a regenerace:  

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

Brno, obor Rehabilitace – diplomovaný fyzioterapeut, 15 let odborné praxe, odborně způsobilá  

  

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

  

  

d) Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy  
  

Ve školním roce 2017/2018 se konalo přijímací řízení pro studium oboru vzdělání Cestovní ruch a oboru Masér sportovní a 

rekondiční.  
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Počet přihlášených uchazečů ke studiu: 43, přijato 43 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.  26  

CR 2.   25  

MT 3  19  

CR 3.  20  

MT 4.  14  

                                     CR 4  17  

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

Třída  Počet žáků  

DIS   5  

  

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2017/18   

  

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

  

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

  

Pololetí  

  

1.  

  

2.  

  

1.  

  

2.  

  

1.  

  

2.  

  

1.  

  

2.  

  

1.  

 2.    

1.  

  

2.  

Prospěli s 

vyznamenáním  
2  5  4  6  5  5  2  3  5  2  2     2  

Prospěli  25  20  22  19  14  13  18  15  8  12  15    15  

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

Nebyli 

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

Průměr třídy  1,879  1,859  1,989  1,828  2,053  2,154  2,213  2,140  2,077  2,132  2,348  

  

2,407  

  

  

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

  

Třída  DIS 2  

  

Pololetí  

  

1.  

  

2  

Prospěli s 

vyznamenáním  
0  0  

Prospěli  0  1  

Neprospěli  0  0  



10  

  

Nebyli 

klasifikováni  
0  1  

Průměr třídy  0  2,038  

  

Třída  DIS 3  

  

Pololetí  

  

1.  

  

2  

Prospěli s 

vyznamenáním  
0  0  

Prospěli  1  1  

Neprospěli  0  0  

Nebyli 

klasifikováni  
0  0  

Průměr třídy  1,917  
2,500  

  

  

Třída  DIS 5  

  

Pololetí  

  

1.  

  

2  

Prospěli s 

vyznamenáním  
0  0  

Prospěli  2  1  

Neprospěli  0  0  

Nebyli 

klasifikováni  
0  1  

Průměr třídy  2,833  3,170  

  

  

  

  

  

  

  

Výsledky maturitních zkoušek – jarní termín 2017/2018  

  

  

Třída  MT 4   

Žáci oprávněni konat zkoušku  14  

Společnou část konali  14  

Profilovou část konali  14  

Prospěli s vyznamenáním  4  

Prospěli  6  

Neprospěli  4  
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Třída  CR 4  

Žáci oprávněni konat zkoušky  17  

Společnou část konali  17  

Profilovou část konali  17  

Prospěli s vyznamenáním  1  

Prospěli  12  

Neprospěli  4  

  

Třída  DIS  

Žáci oprávněni konat zkoušky  1  

Společnou část konali  1  

Profilovou část konali  1  

Prospěli s vyznamenáním  0  

Prospěli  0  

Neprospěli  1  

  

  

Výsledky maturitní zkoušky – podzimní termín 2017/2018  

  

Třída  MT 4   

Žáci oprávněni konat zkoušku  4  

Společnou část konali  4  

Profilovou část konali  2  

Prospěli s vyznamenáním               0  

Prospěli  3  

Neprospěli  1  

  

  

Třída  CR 4  

Žáci oprávněni konat zkoušky  4  

Společnou část konali  3  

Profilovou část konali  3  

Prospěli s vyznamenáním               0  

Prospěli  3  

Neprospěli  1  

  

Třída  DIS  

Žáci oprávněni konat zkoušky  1  

Společnou část konali  1  

Profilovou část konali  0  

Prospěli s vyznamenáním  0  

Prospěli  1  

Neprospěli  0  
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Zahraniční stáže   
Ve školním roce 2017/2018 mělo možnost vykonávat stáž v zahraničí celkem 18 žáků školy:  14 v Německu, 3 žáci se 

zúčastnili stáže v Řecku, 1 žákyně absolvovala čtyřměsíční zimní stáž ve Švýcarsku.  Stáž v Německu je tříměsíční a počet 

žáků určuje zahraniční partner dle požadavků tamních hoteliérů. Stáž ve Švýcarsku a Řecku je čtyřměsíční.   

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

získaných poznatků je následující:  

  

Poznají:  

 způsob práce ve špičkovém hotelu či restauraci  

 vysokou pracovní morálku  

 mentalitu a životní styl lidí v hostitelské zemi  

 zdvořilost, ochotu a úslužnost, které sami přejímají  

 novou kulturu, tradice a zvyky hostitelských zemí  

  

 Naučí se:  

 zodpovědně plnit pracovní úkoly v daných zařízeních  

 připravovat nové pokrmy a nápoje  

 pracovat v mezinárodním kolektivu  

  

Seznámí se s:  

 na naše poměry nevídanou trpělivostí majitelů a personálu vůči stážistům začátečníkům  

 blízkým i vzdáleným okolím místa svého působiště  

  

Mimo to:  

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

 budou připraveni ucházet se o zaměstnání ve sjednocené Evropě  

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

  

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

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

školy.   

  

NĚMECKO  

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

   

ŘECKO  

4měsíční stáž, žáci pracují v 3hvězdičkovém hotelu.  

 

 

 

ŠVÝCARSKO  

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

program je ve škole realizován již od roku 1993.  

  
  

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

získání zahraničních zkušeností, jazykových a odborných znalostí navíc vydělají zajímavý finanční 

obnos.  
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Seznam dokumentů vedených školou  

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

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

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

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

programy,  

- výroční zprávy o činnosti školy,   

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

- školní řád nebo vnitřní řád, rozvrh vyučovacích hodin,  

- záznamy z pedagogických rad,  

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

- protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy,         

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

zvláštními právními předpisy.  

  

Časový průběh a organizace školního roku 2017/2018  

  
1. Nástup vyučujících  

- 24. 8. 2017  8.00 hod. zahajovací porada  

- 24. 8. - 1. 9. 2017 činnost podle plánu na přípr. týden a pokynů ze zahajovací porady  

  

2. Školní rok  

Školní rok začíná 4. 9. 2017 (Po) a končí 29. 6. 2018 (Pá)  

1. pololetí se vyučuje od 4. 9. 2017 (Po) do 31. 1. 2018 (St)  

2. pololetí se vyučuje od 1. 2. 2018 (Čt) do 29. 6. 2018 (Pá)  

  

3. Prázdniny pro žáky  

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

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

- pololetní   2. 2. 2018 (Pá)  

- jarní   19. 2. - 25. 2. 2018 (Po - Ne)  

- velikonoční 29. a 30. 3. 2018 (Čt - Pá) - hlavní  30. 6. - 2. 9. 2018.  Vyučování začne v pondělí, 3. 9. 2018.  

  

4. Vysvědčení  

- 1. pololetí s datem  31. ledna 2018  

  

- 2. pololetí s datem  29. června 2018   

                                    30. dubna 2018 pro 4. ročníky  

  

5. Termíny přijímacího řízení do prvních ročníků - 

jednotná přijímací zkouška – 12. 4. – 30. 4. 2018  

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

www.sscrroznov.cz  

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

vzdělání  

  

6. Ústní část maturitní zkoušky – podzimní zkušební období:   

14. 9. 2018 (Pá)   

  

  

7. Maturitní zkouška- jarní zkušební období:   

http://www.sscrroznov.cz/
http://www.sscrroznov.cz/
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Třída  

  

Praktická MZ  

Obhajoba mat.  

práce  

Ústní zkouška 

(SČ  

+ PČ)  

Did. testy a 

písemné práce 

SČ  

Písemné  

práce SČ  

  

CR 4, MT 

4, DIS  

květen-červen 

2018  
červen 2018  červen 2018  

2. – 4. 5. 2018  Od 11. 4. 

2018  

  

  

8. Státní jazyková zkouška základní – Anglický jazyk  

písemná část:  18. května 2018   od 13.30 hod. 

ústní část:                  15. června 2018    od 13.30 hod.  

  

  

9. Klasifikační porady  

  

Druh  Datum  Pro třídy  Absenci uzavřít 

ke dni  

Známky uzavřít  

ke dni  

čtvrtletní  13. 11. 2017 (Po)  všechny  10. 11. 2017  10. 11. 2017  

pololetní  29. 1. 2018 (Po)  všechny  26. 1. 2018  26. 1. 2018 do 12 

hod  

tříčtvrtěletní  9. 4. 2018 (Po)  všechny  6. 4. 2018  6. 4. 2018 do 12 hod  

závěrečná  26. 4. 2018 (Čt)   4. roč.  25. 4. 2018  25. 4. 2018 do 12 

hod  

  25. 6. 2018 (Po)  1., 2., 3. roč.  22. 6. 2018  25. 6. 2018 

do 12 hod  

  

10. Komisionální zkoušky – opravné zkoušky  

 30. 8. 2018  

  

11. Schůzky s rodiči   

18. 9. 2017 (Po) – pro 1. ročníky  

13. 11. 2017 (Po)  

16. 4. 2018 (Pá)  

  

  

12. Dny otevřených dveří  

  

Den  Datum  Hodina  

Pátek  13. října 2017   9-16  

Pátek  20. října 2017  9-16  

Pátek  10. listopadu 2017  9-16  

Pátek  24. listopadu 2017  9-16  

Pátek  8. prosince 2017   9-16  

Sobota  26. ledna 2018  9-14  

  

  

  

13. Kurzy  

Adaptační kurz pro 1. ročníky:  6. – 8. 9. 2017  
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Lyžařský kurz pro 1. a 2. ročníky  - únor 2018 (z důvodu nízkého počtu zájemců se kurz neuskutečnil) Vodácký 

kurz – červen 2018 (z důvodu nízkého počtu zájemců se kurz neuskutečnil)  

  

  

  

14. Školní akce  

-12. ledna 2018        Školní ples    

-15. června 2018        Slavnostní předání maturitního vysvědčení  

  

Další akce jsou podrobně uvedeny ve Zprávě o škole, která je součástí tohoto dokumentu.  

  

  

  

f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů  

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

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

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

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

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

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

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

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

humanitárních akcí a vytváření podmínek pro rozvoj mimoškolních aktivit.  

Písemné vyhodnocení účinnosti jeho realizace za školní rok 2017/2018 (v souladu s Metodickým pokynem k primární 

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

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

  

g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

  

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

studiu a také v organizovaných formách dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.  

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

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

zaměřených časopisů a také informuje učitele o akreditovaných programech a vzdělávacích akcích. V rámci celoživotního 

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

všeobecného i odborného vzdělání.   

  

 

 

 

 

 

 

Školení pedagogických pracovníků ve školním roce 2017/2018  

  

Jméno  Datum  Název  

  

PhDr. Dennis  

  

29. 8. 2017  

  

Oxford ANJ – Ostrava, Angličtina pro SŠ 

a SOU  
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Ing. Marcondes  

  

31. 10. 

2017  

17-30-23-AM-03 - Konzultační seminář 

pro management škol, Zlín  

  

Mgr. Pospíšilová  

  

31. 10. 

2017  

17-30-23-AM-03 - Konzultační seminář 

pro management škol, Zlín  

  

Ing. Sedláček, 

DiS.  

  

Leden 2018  

  

Zadavatel u společné části MZ - PUP  

  

Mgr. Havlová  

  

Leden 2018  

  

Zadavatel u společné části MZ  

  

Mgr. Havlová  

  

Leden 2018  

  

Hodnotitel u společné části MZ  

  

Ing. Marcondes  

  

22. 1. 2018  

  

Školení GDPR; Rožnov p. R.  

  

Ing. Marcondes  

  

23. 1. 2018  

  

Školení GDPR; Olomouc  

  

Mgr. Pospíšilová  

  

23. 1. 2018  

  

Školení GDPR; Olomouc  

  

Mgr. Jašek  

  

23. 1. 2018  

  

Školení GDPR; Olomouc  

  

Mgr. Jašek  

  

leden 2018  

  

Zadavatel u společné části MZ  

  

Ing. Marcondes  

  

5. 2. 2018  

  

(Mlu)vím, tedy jsem; Olomouc  

  

Mgr. Pospíšilová  

  

5. 2. 2018  

  

(Mlu)vím, tedy jsem; Olomouc  

Ing. Svítilová  1. 3. 2018  Šeminář ČŠI – Inspirace pro zkvalitňování 
výuky přírodovědných předmětů a  

matematiky; Ostrava  

  

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

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

  

  

ZÁŘÍ  

„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám.“   

(neznámý autor)  
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Přehled událostí:  

• Zahájení nového školního roku  

• Návrat našich žáků ze zahraničních stáží  

• Návštěva partnerské švýcarské strany ve škole  

• Adaptační kurz pro 1. ročník  

• Tematická exkurze 4. ročníků v Praze  

• Tematická exkurze do Vídně  

  

4. září  

jsme na naší škole zahájili jubilejní 25. školní rok! Žákům v něm přejeme mnoho úspěchů a jejich učitelům mnoho trpělivosti, 

energie a pevné nervy při náročné, ale krásné práci!  

  

V průběhu září se ze světa vraceli naši stážisté. Dokončili svou tří až čtyřměsíční misi v Německu a Řecku, obohaceni o 

spoustu cenných pracovních a jazykových zkušeností. Jaké jsou jejich dojmy a postřehy? Německo:  

„Zahraniční stáž doporučuji úplně všem studentům! Zdokonalíte si němčinu, poznáte super lidi, se kterými budete v kontaktu 

už napořád, vyděláte si peníze, osamostatníte se a hlavně jste dva měsíce mimo školu… :). Děkuji škole, že mi dala možnost 

vycestovat.“ Ondřej Hajdík, CR 3  

  

  
  

„Mé shrnutí a hodnocení této stáže? Ve většině případů kladné. Pobyt v bavorském Herrschingu, 45 kilometrů od Mnichova, 

mi přinesl především zdokonalení se v němčině, nové kontakty. Poznala jsem spoustu úžasných lidí, za což jsem velmi ráda. 

Domů jsem si navíc dovezla pěkný peněžní výdělek. Nižším ročníkům určitě účast na těchto stážích doporučuji, protože to 

jsou neskutečné zkušenosti do života! Opravdu poznáte jiný životní styl a osamostatníte se!“ Tereza Kamencová, CR 3  

  

Řecko:  
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„Jak se tu mám? Hlavní prací je debaras, příprava nápojů v kuchyni a následné servírování. Poté, co jídelní hodiny skončí, 

se uklízí podlaha, leští příbory, také uklízím pracovní plochy v kuchyni, které využíváme.   

Když se mě někdo zeptá, kde jsem to měla radši, jestli na baru, nebo v restauraci, nejsem schopná odpovědět. Ale vím, že 

práce na baru mi rozhodně dala víc. Jelikož jsem byla nucena mluvit se zákazníky a s barmany, používala jsem angličtinu 

neustále. Občas se stalo, že jsem použila i trochu němčiny. Samozřejmě po nějaké době jsem se naučila i základní řecká 

slovíčka, která se hodila při práci.“  

Barbora Bartošová, MT 4  

  
  

„Tato stáž mi rozhodně dala hodně. Nejen že jsem zlepšila svoji schopnost komunikace v anglickém jazyce, ale dokonce jsem 

si procvičila trochu němčiny a pochopila, že peníze mi jen tak nespadnou do klína a musí se pro ně něco udělat. Také jsem 

zjistila, že i při práci se dokáže člověk dobře pobavit.  Rozhodně doporučuji vyjet za poznáním a novými zkušenostmi do 

zahraničí, třebas právě do Řecka!“ Nikola Sobková, CR 4  

  

6. - 8. září  

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

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

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

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

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

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

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

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

  

4. - 8. září  

měsíci podnikli naši maturanti týdenní tematickou exkurzi do Prahy. Hitem letošního zájezdu se mimo návštěvy tradičních 

kulturních pamětihodností stala také prohlídka noční Prahy za doprovodu profesionálního průvodce. A to prohlídka míst, 

která zůstanou ve dne běžnými návštěvníky téměř nepovšimnuta. Mimo to obohatil vedoucí exkurze, Ing. Milan Sedláček 

DiS., celý program o návštěvu letiště Václava Havla, pivovaru Staropramen, divadelního představení Spalovač mrtvol a o 

mnohé další lahůdky.  
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A dojmy studentů? Posuďte sami:  

„Naprosto super byla prohlídka hotelu Mandarin a Noční Praha s Karimem. Je fajn poznat naše hlavní město i z té jiné, 

neoficiální stránky. Doporučit určitě můžu divadelní hru Spalovač mrtvol se skvělým Martinem Pechlátem!“ (Veronika 

Drozdová, CR 4)  

  

  
  

  

15. září  

jsme na půdě naší školy velice rádi přivítali zástupce naší partnerské strany ze Švýcarska, která pro vybrané žáky školy již 

tradičně zajišťuje exkluzivní zimní či letní stáže v některém ze švýcarských prestižních hotelových zařízení.  

Po podnětné a na informace velmi bohaté přednášce o podmínkách a průběhu zahraniční stáže následovalo výběrové řízení. 

To probíhá v německém jazyce a jeho účelem je vybrat kvalitního a šikovného stážistu. V letošním roce se podařilo uspět 

dvěma žákyním, Barboře Koňaříkové (CR2) a Sáře Erbenové (MT 3). Gratulujeme!  

  

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

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

absolvovali a aktivně se na něm podíleli také letošní maturanti, pro něž tato exkurze představovala praktickou část jejich 

maturitní zkoušky. Kromě přípravy a vedení zahraničního zájezdu celou akci průvodcovali, seznámili účastníky s dějinami 

Rakouska a Vídně, s důležitými architektonickými skvosty a chybět nemohla ani návštěva zábavního parku Prátr. A jak celou 

exkurzi hodnotí její vedoucí, Mgr. Jiří Hrdý?  

„Exkurze splnila očekávání. Studenti 4. ročníků zvládli své úkoly a referáty dobře, s drobnými chybami. Jejich „klienti“ byli 

spokojeni, nejvíce se jim pochopitelně líbila závěrečná návštěva Prátru, kde navštívili spoustu atrakcí, několika z nich se 

účastnili i s pedagogickým dozorem. Dokonce i počasí bylo nádherné, hodnotím tedy exkurzi jako velmi zdařilou.“   
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Tematická exkurze Vídeň 2017  

  

  

ŘÍJEN  

„Praxe je nejlepší učitelka.“   

(Marcus Tullius Cicero)  

Přehled událostí:  

  

• Bílá Pastelka  

• Filmové představení  

• Návštěva knihovny  

  

11. října  

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

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

přispěvatel obdržel symbolickou bílou pastelku a černobílý bloček.   

  

  

19. října zhlédli žáci naší školy v kině Panorama v Rožnově pod Radhoštěm poučný film s názvem „Nicolas Winton – síla 

lidskosti“. Film je jako jediný z českých filmů nositelem prestižní světové ceny „International Emmy Award“ a získal Oscara 

v oblasti dokumentárních filmů. Po filmovém předávaní následovala beseda s dramaturgem a vedoucím projektu na téma 

holocaustu, novodobých dějin našeho státu a na téma „Wintonových dětí“. U žáků sklidila tato akce velmi pozitivní ovace, za 

což jsme samozřejmě velice rádi.  

  

20. října  

navštívili žáci 1. ročníku za pedagogického doprovodu Mgr. Havlové Městskou knihovnu v Rožnově pod Radhoštěm. Cílem 

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

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

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

nebyla tato návštěva pro žáky návštěvou poslední.  
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LISTOPAD  

  

„Nejsem učitelem, jsem jen ukazatelem směru. Ukázal jsem cestu sobě i jiným.“ (G. B. Shaw)  

  

Přehled událostí:  

• Geografická přednáška ve škole  

• Odborná přednáška z oblasti podnikání  

• Školní kolo Olympiády v českém jazyce  

• Němčinář roku  

• Profi GO 2018  

  

8. listopadu  

se v prostorách školy uskutečnila zeměpisná přednáška na téma Špicberky – chladná výspa života. Přednášku zaštítila a 

pořádala Hvězdárna Valašské Meziříčí. Zajímavá beseda se věnovala přírodnímu bohatství Špicberk, cílům expedice, 

představila také průběh terénních prací nejen na ledovcích. Nechyběla ani diskuze na téma současné ekologické problémy a 

změna klimatu. Žáci absolvovali také zajímavý výklad o krásách i záludnostech této mrazivě, ale nádherně bohaté země. 

Besedu vedl ředitel hvězdárny Valašského Meziříčí Ing. Libor Lenža, se kterým jsme již v minulosti spolupracovali na 

exkurzích a přednáškách přímo v této hvězdárně.  

  

9. listopadu proběhla v rámci projektu Šablony SŠCR a JŠ (Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele)  a jako součást 

předmětu Fiktivní firma přednáška na téma „Můj první Milión“. Přednášející, Ing. Petr Konečný z Technologického 

inovačního centra s.r.o. Zlín, seznámil vybrané žáky 3. ročníku s oblastí podnikání a podnikavosti u mladých lidí, se 

strukturou a částmi podnikatelského záměru a v neposlední řadě s informacemi o soutěži „Můj první milion“.   

Tato soutěž je určena všem zájemcům o podnikání, kteří si chtějí otestovat svůj podnikatelský nápad a nastartovat podnikání.  

Předmět soutěže představuje zpracování podnikatelského záměru a jeho realizace. 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. V této soutěži se nám daří, neboť tým našich žáků se svým fiktivním 

podnikatelským záměrem vždy postoupil do finálního kola. Pevně věříme, že se tak stane i v tomto školním roce!  

20. listopadu  

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

především předmaturitní a maturitní ročníky. Soutěž probíhá písemnou formou a sestává ze dvou částí – gramatického testu a 

slohové práce. Nejlépe se umístila a první příčku získala Michaela Hubertová (MT 4). Gratulujeme!   

  

22. listopadu  

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

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

umístila Tereza Kettnerová (MT 4). Blahopřejeme!  

  

27. listopadu  

se v rámci doprovodného programu Mezinárodních veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR 2018 (18. – 21. ledna 

2018)  uskutečnil 24. ročník soutěže talentů pro cestovní ruch PROFI GO 2018. Organizovala ji společnost EfektMediA ve 
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spolupráci s akciovou společností Veletrhy Brno. Soutěž PROFI GO je určena studentům středních a vyšších odborných škol 

a jejím cílem je podpora k uplatnění v oblasti cestovního ruchu. Podmínkou účasti byla znalost alespoň jednoho světového 

jazyka.   

Naši školu odjel do Brna reprezentovat tým ve složení: Aneta Luksová a Alexandra Juříčková (CR 4), Lucie Kalmusová, 

Maxim Tyraj, Michael Bílek a Lukáš Rožnovják (MT 3), Nikola Bartošová, Ondřej Hajdík, Veronika Küschnerová a Tereza 

Procházková (CR 3), Adéla Krchňáková (CR 2).   

  

Průběh soutěže sestával ze tří bloků. První část obsahovala písemný test všeobecných znalostí z oblasti zeměpisu, historie, 

kultury, literatury apod.  Druhou část tvořil „videotest“ s českými a světovými pamětihodnostmi.   

Třetí část tvořila praktická ústní prezentace jazykových a průvodcovských schopností v předem zvoleném světovém jazyce na 

téma: Role průvodce při doprovodu zahraniční skupiny oblíbeným místem České republiky aneb Co bych rád/a ukázal/a 

zahraničním turistům v České republice. Do třetího bloku postoupili Aneta Luksová, Michael Bílek, Ondřej Hajdík, Nikol 

Bartošová a Adéla Krchňáková.   

V celostátní konkurenci sice na první tři příčky nedosáhli, nicméně jim patří dík za vzornou reprezentaci naší školy  

  

PROSINEC  

  

„Žák je nevděčný: naučí-li se čemu, má to ze sebe, neumí-li nic, je vinen učitel.“ (František Vymazal)  

  

Přehled událostí:  

   Vánoční besídky  

  

Poslední měsíc roku se nesl ve znamení příprav v pořadí již 24. Společenského plesu školy, proběhl v pořadí již 5. den 

otevřených dveří, žáci se pod vedením svých učitelů pilně připravovali na školní a okresní kola lingvistických a jiných 

soutěží. Proto se v prosinci uskutečnila pouze jedna akce, a to vánoční besídky jednotlivých tříd.  

  

22. prosince si každá třída a její třídní uspořádali malou vánoční besídku. Rozdaly se drobné dárečky a popřály krásné a 

pokojné svátky. Takže ještě jednou – veselé Vánoce a úspěšný a zdravý nový rok 2018!  

  

  

LEDEN  

  

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“ (J. A. Komenský)  

  

Přehled událostí:  

  

• Školní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce  

• Odborná přednáška pro žáky oboru Wellness a lázeňství  

• 24. Společenský ples školy  

• Školní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce  

• REGION REGINA  

• Okresní kolo Olympiády v českém jazyce  

• Předání pololetního vysvědčení  
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8. ledna  

uspořádala Mgr. Maloušková školní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce. Akce se zúčastnilo 7 soutěžících. Po 

písemné části následovala konverzační část – popis obrázků a řízený rozhovor. A jak vše dopadlo? Na první příčce se umístila 

Andrea Chumchalová (MT 3), druhou pozici obsadila Veronika Küschnerová (CR3), třetí skončil Ondřej Hajdík (CR 3). 

Gratulujeme a vítězce přejeme mnoho štěstí při únorovém kole okresním!  

  

  

11. ledna  

zorganizovala jednatelka naší školy, Mgr. Naděžda Pavlíková, odbornou přednášku Ing. Jana Tomáše Veselého, terapeuta 

bolestí pohybového aparátu a autora knih „Dynamická chůze“ a „Jsme stvořeni k chůzi?“  

Tato velmi poutavá a poučná přednáška byla určena žákům studujícím obor Wellness a lázeňství, masérské služby. Během ní 

se od pana Veselého dozvěděli o nutnosti trvalého přirozeného pohybu člověka v zájmu udržení trvalého zdraví do nejvyššího 

věku, byli seznámeni se složením pohybového aparátu člověka. Nebyli ochuzeni ani o informace jak se účinně bránit proti 

bolestem zad, bolestem kloubů, poruchám trávení a jiným metlám lidské civilizace. Za poučnou přednášku panu veselému 

moc děkujeme!  

  

  

12. ledna  

se v reprezentativních prostorách hotelu Eroplán v Rožnově pod Radhoštěm uskutečnil v pořadí již 24. Společenský a 

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

bohaté tomboly a skvělé hudby v podání zlínské skupiny Ká Duet, nepřišli návštěvníci ani o zajímavý kulturní program – 

skvělou a dynamickou barmanskou show v podání pana Jakuba Orla (Barmani Zlín), která celý ples perfektně nastartovala, či 

taneční vystoupení profesionálního tanečního páru studia Linie z Valašského Meziříčí.   

  

 
  

  

Zlatým hřebem celého plesu pak bylo slavnostní představení jednotlivých maturitních tříd a šerpování žáků, tedy uvedení do 

oficiálního stavu maturantského, Následovala chutná slavnostní večeře, a poté se hosté již nerušeně oddávali tanci a volné 

zábavě. Ples probíhal až do brzkých ranních hodin, hosté i žáci se dobře bavili.  
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16. ledna  

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

didaktický test a následně ústní část. Jednoznačnou vítězkou se stala talentovaná Nikola Bartošová (CR 3), která bude školu 

reprezentovat také ve škole okresním. Blahopřejeme!  

  

  

  

19. ledna  

se v rámci doprovodného programu Mezinárodních veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR 2018 (18. – 21. ledna 

2018) uskutečnil 21. ročník soutěže o královnu regionů České republiky REGION REGINA 2018. V této soutěži při letošní 

velmi těžké konkurenci získala naše žákyně z CR 2, Adéla Krchňáková, zvláštní cenu poroty za prezentaci krajových specialit 

z oblasti Hané. Veliká gratulace, Adélo!  
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Soutěžní disciplíny jsou čtyři a skládají se z předem připravené pozvánky do regionu, předvedení typického krajového prvku 

(kroj, krajové zvyky, tanec aj.), volné disciplíny – prezentace osobního šarmu a elegance libovolným způsobem a prezentace 

originálního receptu na krajové jídlo.  

Akce byla pořádaná pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, agentury CzechTourism a Asociace krajů 

ČR. A jak řekl připravující pedagog, Ing. Milan Sedláček: „Jsme rádi, že se nám v této náročné soutěži poslední roky daří a s 

chutí se zúčastníme dalšího ročníku!“  

  

  

  

29. ledna se na půdě Gymnázia Františka Palackého ve Valašském Meziříčí uskutečnilo okresní kolo Olympiády v českém 

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

a bude školu reprezentovat i na kole krajském. Gratulujeme!   

  

  

  

31. ledna  

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

výsledky a mnoho motivace do další práce!  

  

  

  

  

  

ÚNOR  

  

„Ve škole musíme dávat pozor – a v životě ještě větší.“   

(Pavel Kosorin)  

  

Přehled událostí:  

  

• Soutěž „Školní namakanec“  

• Zeměpisná konference Valašský cestovatel  

• Okresní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce  

• Okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce    
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5. února  

uspořádal vyučující předmětu TEV, Mgr. Hrdý, školní soutěž v tělocviku nesoucí název „Namakanec“. 12 zúčastněných 

soutěžilo v celkem 5 disciplínách leh – sed, švihadlo, kliky, angličáky a skok daleký z místa. Soutěž byla vyrovnaná, v 

kategorii dívek obsadily první 3 místa Lucie Šilbachová, Anna Dvorníková a Lucie Kalmusová. V kategorii chlapců byli 

nejlepší Dominik Kovalčík, Miroslav Godža a Lukáš Rožnovják.  

Děkujeme všem žákům za účast, chválíme je za předvedené výkony a těšíme se na další ročník.   

  

8. února  

proběhl druhý ročník žákovské zeměpisné konference „Valašský cestovatel“. Tato konference je určena pro žáky základních a 

středních škol, kteří se chtějí podělit o své cestovatelské zkušenosti a zážitky s ostatními. Konference byla zahájena v 10:00 

hod. registrací prezentujících žáků, uvítání ředitelem Muzea regionu Valašsko, Ing. Tomášem Vitáskem, a úvodní motivační 

přednáškou. Následovaly cestovatelské prezentace žáků z pěti základních a středních škol z blízkého i vzdálenějšího okolí. 

První část byla zaměřena na Valašsko a naši rodnou zem a postupně jsme se dostali až do vzdálených krajů. Naši školu 

zastupovala Adéla Krchňáková z CR2 přednáškou o německých zámcích Ludvíka Bavorského a Barbora Bartošová z MT4 se 

zážitky z letní školní praxe v Řecku.  Po každé prezentaci byl vždy prostor pro dotazy z publika. Všechny příspěvky byly 

zábavné a poutavé a bylo vidět, že si s nimi dali žáci práci. Není proto divu, že žáci svou účastí na konferenci nejen rozvíjeli 

své zeměpisné znalosti, ale také zlepšovali své dovednosti v prezentování svých zážitků na veřejném fóru. Součástí akce byla 

i cestovatelská přednáška zaměstnance muzea a cestovatele, Mgr. Jana Husáka, který ve svém příspěvku s názvem „Na 

cestách…“ účastníkům konference přiblížil rizikové situace, které sám na svých cestách zažil. Zároveň k nim přidal spoustu 

cenných cestovatelských rad.  

Konference se nesla v pohodovém a příjemném duchu. Věříme, že si žáci odnesli nejen nové znalosti a dovednosti, ale i 

nadšení do dalšího cestování. Naše škola by se proto ráda zúčastnila i dalších ročníků.  

  

Přednášející Barbora Bartošová (MT4)  
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Přednášející Adéle Krchňáková (CR2)  

  

  

13. února  

se Andrea Chumchalová (MT 3) za pedagogického doprovodu Mgr. Malouškové zúčastnila okresního kola Konverzační 

soutěže v německém jazyce. Ta se již tradičně konala v prostorách valašskomeziříčského Gymnázia Františka Palackého. 

Přestože Andrea na nejvyšší mety nedosáhla, děkujeme jí za pěknou reprezentaci školy!  

  

14. února  

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

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

vedením PhDr. Dennis  reprezentovala  Nikola Bartošová (CR 3), které tímto děkujeme za reprezentaci školy!  

BŘEZEN  

„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.“ (J. A. Komenský)  

  

Přehled událostí:  

  

• Divadelní představení  

  

• Matematická soutěž  

  

• Tematická exkurze do Paříže a okolí  

  

  

8. března  

uspořádala škola pro žáky, jejich rodiče a pro pedagogické pracovníky zájezd na večerní divadelní představení do Národního 

divadla moravskoslezského v Ostravě. Zhlédli jsme muzikál Romeo a Julie, poselství lásky od hvězdného ostravského 

tandemu Borise Urbánka a Jaromíra Nohavici. Tento klasický příběh v neotřelém provedení, doprovázený podmanivou 

hudbou a skvělými texty, se u všech zúčastněných setkal s velmi pozitivní reakcí. Můžeme přislíbit, že ani v příštím školním 

roce naše žáky o podobný zájezd rozhodně neochudíme.  
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16. března proběhla na naší škole matematická soutěž Klokan. Žáci soutěžili v kategorii Junior (1. a 2. ročník) a v kategorii 

Student (3. a 4. ročník).  

Během soutěže nebylo povoleno používat kalkulačky ani jakoukoli matematickou literaturu. Takže žáci měli pouze psací 

potřeby, papíry na výpočty a formulář, do kterého zapisovali odpovědi. V Kategoriích Junior a Student bylo celkem 24 

úloh, žáci na ně měli 75 minut. Úlohy byly rozděleny do tří skupin podle obtížnosti (za 3, 4 a 5 bodů). Na každou úlohu 

byla vždy jen jedna správná odpověď. Klokana se celkem zúčastnilo 24 žáků naší školy, z toho 15 žáků v kategorii Junior a 

9 žáků v kategorii Student. A jak celé toto matematické klání dopadlo?   

Kategorie Junior: 1. Tadeáš Hric, MT1; 2. Dominik Pohl, MT1; 3. Adriána Závacká, MT1  

Kategorie Student:1. – 2. Daniela Horáková, MT4 a Lucie Kalmusová, MT3; 3. – 5. Andrea Chumchalová, MT3, Veronika 

Chumchalová, CR3 a Veronika Küschnerová, CR3.   Vítězům blahopřejeme a všem ostatním děkujeme za účast!  

  

25. až 30. března 2018  uspořádala Střední škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. 

ve spolupráci s CK A21 tematickou exkurzi do Paříže a okolí. Bylo to poprvé, co jsme na tematickou exkurzi přibrali také 

žáky ze ZŠ Pod Skalkou. V průběhu exkurze měli žáci možnost poznat jedno z nejvýznamnějších kulturních a společenských 

center Evropy. Cestou se seznámili také s dílčími poznatky z dějin Německa. V Paříži se seznámili se životem Pařížanů, 

systémem městské hromadné dopravy a gastronomie. Žáci čtvrtých ročníků si zkusili průvodcování v autokaru a ve městě, 

získávali zkušenosti v oblasti vedení skupiny v zahraničí. Poznali jsme: katedrálu v Chartres, zámek Versailles, zámky na 

Loiře, Katedrálu Notre Dame de Paris, Královský a Lucemburský palác, Eiffelovu věž, Invalidovnu včetně hrobky 

Napoleona, Vítězný oblouk, Baziliku Sacré Coeur, muzeum Louvre, Latinskou čtvrť, univerzitu Sorbona, La Defénse a 

mnoho dalších zajímavostí.  

Exkurze byla bohužel poznamenána teroristickým útokem, ke kterému došlo na jihu Francie 3 dny před jejím konáním. V 

důsledku toho se extrémně zvýšil počet bezpečnostních kontrol u všech hlavních památek Paříže a také u zámku Versailles, 

např. u Eiffelovy věže se bezpečnostní kontrola protáhla téměř na 2,5 hodiny a byla dokonce dvojitá.  

Celkově lze hodnotit exkurzi jako vydařenou. Žáci a hlavně maturitní skupina, která měla tuto exkurzi v rámci své praktické 

maturitní práce, si mohla na vlastní kůži vyzkoušet, že cestovní ruch nepřináší pouze krásné zážitky, ale v důsledku politické 

situace a teroristických útoků také určité problémy.  
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Tematická exkurze v Paříži  

  

  

  

  

  

  

  

DUBEN  

  

„Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole.“ (Karel 

Čapek)  

  

Přehled událostí:  

  

• Tematická exkurze Štramberk a okolí  

  

• Exkurze do sportovního centra Retaso  

  

12. dubna  

Uspořádal Mgr. Martin Jašek tematickou exkurzi se zaměřením na zeměpis a dějepis do Štramberku a okolí. Zde nabízíme 

vyjádření vedoucího exkurze: „ Exkurze se zúčastnili žáci 1. až 3. ročníku. Odjezd od školy proběhl dvěma autobusy v před 9 

hodinou oba autobusy dorazily na cílové místo Národní sad Štramberk. Odtud exkurze pokračovala směrem na jeskyni Šipku, 

kde Lucie Šilbachová a Eliška Tvarůžková z CR 2 přednesly referát na téma historie a nálezy v jeskyni Šipka v rámci 

procvičování služeb průvodcovství. Zde následoval rozchod, aby si studenti mohli projít okolí jeskyně. Poté exkurze 

pokračovala směrem na štramberské náměstí, kde byl přednesen referát od Isabely Mechlové (MT 3) a Maria Kudělky (CR 

3). Tento referát byl zaměřen na historii, geografii a turistické zajímavosti města Štramberk. Poté skupina navštívila pivovar 

Štramberk, kde proběhla exkurze od pana sládka, který se zabývá vařením piva. Zde byla možnost ochutnávky pro ty, kteří 

měli 18 let. Celkově byly k dispozici čtyři druhy piva. Po exkurzi byla možnost se občerstvit. Poslední bod exkurze zahrnoval 

hrad Štramberk – Štramberskou Trúbu. Většina žáků zůstala dole na hradbách. Ostatní pokračovali až nahoru, kde si 

prohlédli interiéry tohoto hradu. Při cestě zpět k autobusu si mohli žáci zakoupit Štramberské uši či další pochutiny a 

suvenýry.“  
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Účastníci exkurze s pedagogickým doprovodem  

  

16. dubna  

navštívili žáci 1. – 3. ročníku sportovní centrum „RETASO“ na Prostřední  Bečvě. Cílem této exkurze bylo rozšířit si znalosti 

v oblasti animátorství a rekreologie. Žáci se seznámili s areálem a vybavením tohoto sportovního centra. Prohlédli si také 

nejen přilehlé sportoviště, ale i zázemí střediska, kuchyň, jídelnu, apod. Poté se zúčastnili sportovního „dopoledne“ – byly pro 

ně připraveny sportovní a společenské hry v přírodě i v bowling centru, které žáci velmi rychle obsadili a po celou dobu 

využívali, uskutečnil se i turnaj ve stolním tenisu. Poté proběhla velmi zajímavá odborná přednáška o animátorství, díky jejíž 

zvolené interaktivní formě byli žáci ihned „vtaženi“ do děje, zacvičili si, zasmáli se, ale dozvěděli se i spoustu nových, 

zajímavých informací z oboru animace. I v diskusi byli neobvykle aktivní, šlo vidět, že je téma zaujalo. V příštím roce 

plánujeme zajistit pro naše žáky animátorský kurz, tak aby si rozšířili své odborné portfolio o práci animátora v jakémkoli 

rekreačním letovisku.  

  

  

  

  

  

  

  

KVĚTEN  

  

„Mnohému jsem se naučil u svých učitelů, ještě více u svých druhů, ale nejvíce u svých žáků.“  

                                                                                (Talmut)  

Přehled událostí:  

  

• Preventivní přednáška Policie ČR  

• Tematicko-turistická exkurze na Jurkovičovu rozhlednu  

• Tematická exkurze ve Valašském muzeu v přírodě  

• Exkurze v hotelu Energetic  

• Účast na Českém dnu proti rakovině  

• Návštěva odborníka z praxe v předmětu Fiktivní firma  

  

3. května  

proběhla v prostorách víceúčelové haly naší školy preventivní přednáška ze strany Policie ČR, vedená zkušeným a 

uznávaným por. Bc. Vladislav Malcharzikem. Policista z územního odboru Vsetín, oddělení tisku a prevence, studentům 

přednášel o ústavě, listině základních práv a svobod a dále o trestní odpovědnosti. Vysvětloval rozdíly mezi přestupkem a 

trestným činem a dále vysvětloval, jak zákon pohlíží z hlediska odpovědnosti na osoby do 15 let, na osoby mezi 15 a 18 lety a 

dále na osoby plnoleté. Během přednášky zaznělo několik případů z praxe. Dále poručík Malcharzik vysvětloval studentům, 

jak je pohlíženo na zákon týkající se užívání alkoholu a drog a v jakých rovinách lidské činnosti se tyto návykové látky 

nejvíce projevují. Dále byla probrána témata jako šikana, kyberšikana a nakonec i domácí násilí. Žákům byly rozdány 

propagační letáky k tématice domácího násilí, kde bylo uvedeno, jak domácí násilí rozpoznat a jak se proti němu bránit. Na 

závěr zaznělo z řad studentů několik dotazů, často mířených na případy z praxe – jak se zachovat, co je legální a co není. 

Přednáška byla vyhodnocena jako úspěšná a my za její organizaci děkujeme Mgr. Martinu Jaškovi.  
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Preventivní přednáška Policie ČR  

4. května  

podnikli naši žáci a vybraní pedagogové jednodenní sportovně – naučnou  tematickou exkurzi na Jurkovičovu rozhlednu v 

Rožnově pod Radhoštěm. Jako místo srazu bylo určeno parkoviště u Valašského muzea v přírodě. Poté, co dorazili všichni 

studenti, byla provedena prezence a skupina vyrazila po zelené turistické značce směrem na Jurkovičovu rozhlednu. Před 

rozhlednou dostali žáci rozchod na to, aby si o uvedené rozhledně zjistili co nejvíce informací na turistické tabuli, případně na 

svých mobilních telefonech prostřednictvím internetu. Za doprovodu zkušené paní průvodkyně absolvovali žáci poučný 

výklad o stavbě a historii rozhledny. Zpáteční sestup probíhal po jiné, delší trase, během které si všichni zúčastnění 

rekapitulovali nově nabyté poznatky. Ty jistě využijí při dalším studiu a zejména při výuce odborných předmětů, jako jsou 

například Služby cestovního ruchu nebo Práce průvodce a animace.  

  

15. května se žáci prvního a druhého ročníku zúčastnili tematické exkurze v hotelu Energetic v Rožnov pod Radhoštěm, 

pod vedením Mgr. Veroniky Kohoutové. Hotelem prováděl a seznamoval provozní tohoto zařízení. Žáci měli možnost 

nahlédnout do kuchyně, restaurace, recepce, podívali se na hotelové pokoje a apartmány pro rodiny s dětmi. Další část 

exkurze představovalo seznámení se s restaurací Kordulka a hotelem Forman, který slouží pouze pro ubytování a ostatní 

služby sdílí s hotelem Energetic. Poslední, neméně důležitou část exkurze, představovala prohlídka wellness centra. Žáci 

zhlédli sauny, bazén, whirpool, podvodní procedury, které se aplikují ve speciálních vanách, masérny, rybičky Garra Rufa, 

vibrosaunu. Exkurze byla velkým přínosem, studenti měli možnost vidět praktickou stránku tohoto oboru a příští rok si ji 

budou moci vyzkoušet v rámci praxí přímo na tomto hotelu.  

  

16. května se vybraní žáci školy zapojili do 22. ročníku celonárodní veřejné sbírky nesoucí název Český den proti 

rakovině. Dobrovolníci z řad našich žáků prodávali tradiční symbolický žlutý kvítek měsíčku lékařského. Výtěžek z prodeje 

je věnován právě pacientům bojujícím s tímto závažným onemocněním.  

  

18. května  

proběhla exkurze ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, a to v rámci Dne muzeí 2018. Exkurze se 

zúčastnilo 19 studentů z prvního ročníku. Jako pedagogický dozor zde působil Mgr. Martin Jašek. Dvě studentky si na tuto 

akci připravily v rámci předmětu Zeměpis cestovního ruchu referát, v němž svým spolužákům shrnuly historii a význam 

skanzenu. Dále si žáci samostatně prošli veškerou expozici, seznámili se s místními budovami a mohli si zakoupit suvenýry či 

místní speciality.  
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Exkurze ve Valašském muzeu v přírodě – Dřevěné městečko  

  

  

30. května  

nás navštívila barmanka a provozní úspěšného baru v Kopřivnici, aby žákům předmaturitního ročníku zpestřila výuku 

odborného předmětu Fiktivní firma. Dotyčná pracuje řadu let v oblasti barmanství. Je barmankou v baru s koktejlovými 

specialitami v Kopřivnici – bar Fifty Fifty. Tento bar patří mezi nejznámější podniky ve městě. Během poučné přednášky se 

posluchači seznámili s oblastí barmanské praxe, vedením vlastního podniku, byli obeznámeni se sortimentem a cenou 

nápojového lístku. Konec přednášky se nesl ve znamení diskuze a zodpovězení otázek ze strany žáků.     

    

ČERVEN  

  

„Filmový horor ze školního prostředí – sedm nedostatečných!“  

(Václav Dušek)  

  

Přehled událostí:  

  

• Odborná přednáška na téma „Partnerské vztahy“  

• Přednáška o protinacistickém odboji na Valašsku  

• Beseda o nebezpečí drogové závislosti  

• Návštěva Okresního soudu ve Vsetíně  

• Tematická exkurze v Polsku  

• Slavnostní ukončení školního roku  

4. a 5. června se uskutečnila přednáška na téma „Partnerské a mezilidské vztahy“. Zúčastnily se třídy MT 1 a CR 2, každá v 

jednom dnu. Žáci se seznamovali s problémy kolem vztahů, zamýšleli se nad tím, co udělat pro to, aby byli šťastní, různými 

způsoby se snažil zvýšit si sebevědomí, vysvětlili si, jak je důležitá komunikace ve vztazích, jak projevovat lásku k dítěti, ale 

vysvětlili si i důvody, kvůli kterým se vztahy rozpadají (nevěra, sobectví, hráčská závislost, vztahy bez komunikace a bez 

tolerance) apod. Přednáška byla zajímavá a navíc podpořená formou simulovaných situací, které žáky „vtáhly“ do děje. 
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Následná diskuze pak doplnila zvídavým žákům poslední informace. Naše velké poděkování patří pracovnici Poradny pro 

ženy a dívky v Rožnově pod Radhoštěm za její empatický a profesionální přístup.  

  

8. června proběhla pro první až třetí ročník, v rámci předmětu Dějepis a Dějiny kultury, přednáška o protinacistickém odboji 

na Vsetínsku. Přednášku provedl odborník, který se danou problematikou dlouhodobě zabývá a který pracuje v archivu 

bezpečnostních složek v Praze. Přednáška představila stručné dějiny domácího i zahraničního protinacistického odboje 

obecně a následně byla studentům představena problematika odboje na Valašsku včetně fotografií, důležitých osobností 

(například Josefa Sousedíka, Dajana Murzina), činnosti gestapa a dalších aparátů v oblasti. Přednáška se setkala s velkým 

úspěchem.  

  

  
Přednáška o protinacistickém odboji  

  

12. června  

proběhla na naší škole velmi poučná preventivní přednáška s názvem Pravda o drogách. Tato akce probíhá každoročně v 

rámci kampaně Řekni ne drogám, řekni ano životu. Náplň přednášky tvořila spousta zajímavých informací týkajících se 

drogové závislosti a jejích rizik. Přednáška naše žáky velice zaujala, o čemž svědčilo i nemalé množství dotazů v závěru 

přdnášky.  

  

21. června se žáci prvního ročníku zúčastnili exkurze u Okresního soudu ve Vsetíně. Tato návštěva proběhla v rámci výuky 

předmětu Základy společenských věd, jako praktické doplnění tématu Dělba státní moci, a zorganizovala ji Mgr. Veronika 

Kohoutová.  Žáci si prohlédli soudní budovu, absolvovali prohlídku u justiční stráže a byli přítomni jednání o trestní věci – 

drogová činnost. Hlavní líčení vedl zkušený soudce, který žáky seznámil s chováním v jednací síni a s pravomocemi soudu 

obecně. Nezapomněl také upozornit na to, jak bude jednání postupovat, kde kdo sedí, kdo se zúčastní atd. Hlavní náplň pak 

představoval výslech svědků za přítomnosti dvou obžalovaných.   

Exkurze u našich žáků vzbudila velký ohlas a zájem, můžeme proto přislíbit, že v příštím školním roce naplánujeme 

podobných akcí určitě více!  
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Exkurze u Okresního soudu ve Vsetíně  

  

  

  

  

  

  

  

  

27. června  

uspořádal Mgr. Hrdý spolu s pedagogickým dozorem pro všechny žáky školy sportovní den. Žáci se spolu i proti sobě utkali v 

mnoha disciplínách, změřili své síly v odvaze a zdatnosti a porovnali vzájemně své výsledky.  

  

28. června  

uspořádal pro naše žáky Mgr. Martin Jašek jednodenní tematickou exkurzi v Polsku. Cílem této exkurze bylo významné 

historické město Krakow a prohlídka královského hradu Wawel. Žáci se vrátili spokojeni, plni dojmů, my tímto děkujeme 

našemu kolegovi za precizně zorganizovanou exkurzi.  

  

  

29. června  

se žáci a pedagogové rozloučili se školním rokem 2017/2018. Deset měsíců uteklo jako voda a studenti obdrželi výsledky 

svého celoročního úsilí a mohli tak nastoupit na dva měsíce zaslouženého volna.  Takže pěkné prázdniny a v tom příštím 

školním roce 2018/2019 přejeme hodně úspěchů, elánu a sil při studiu!  

  

  

  
  

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

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

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

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

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

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

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

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

odst. 5 školského zákona byla splněna.  

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

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

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

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

plněna.  

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

18 zákona o finanční kontrole.  

  

Ve dnech 11. - 13. 2. 2013 byla ve škole provedena kontrola Českou školní inspekcí - Zlínským inspektorátem České školní 

inspekce  

   

Předmět inspekční činnosti  

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

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

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

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

střední škole podle školních vzdělávacích programů,  

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

podle školních vzdělávacích programů (dále „ŠVP“),  

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

„RVP“).  

Závěry  

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

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

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

byly na požadované úrovni.  

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

vzdělávacích programů.  

• Finanční zdroje umožňovaly zkvalitnění podmínek k realizaci školních vzdělávacích programů.  

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

přírodních věd zajišťovala škola na požadované úrovni.  

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

velikosti a aktuálním potřebám školy.  

• Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků bylo na požadované úrovni.  

• Pro rozvoj partnerských vztahů škola vytvářela standardní podmínky.  

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

• Výsledky vzdělávání žáků byly na požadované úrovni.  

  

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

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

průměrná.  
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11. 9. 2015 byla ČŠI provedena kontrola dodržování vybraných ustanovení právních předpisů, které se vztahují k organizaci a 

průběhu maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2015.  

Kontrolní zjištění:  

Kontrola byla vykonána ve střední škole.  

1. Kontrola zajištění maturitní zkoušky ředitelem školy.  

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

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

30. 6. 2015.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zákona.  

  

Ve dnech 2. – 5. 5. 2018 byla ČŠI provedena kontrola dodržování vybraných právních předpisů, které se vztahují k organizaci 

a průběhu ukončování středního vzdělávání v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou.   

Kontrolní zjištění:  

Kontrola byla vykonána ve střední škole a zaměřovala se na tyto oblasti:  

1. Kontrola plnění povinností ředitelky školy k zajištění společné části maturitní zkoušky podle ustanovení § 80 

odst. 5 písm. a), b) a c) školského zákona, ve znění pozdějších právních předpisů, v jarním zkušebním období roku 

2018/  k datu kontroly.  

Podmínky pro průběh maturitní zkoušky ve škole byly řádně zajištěny, pro jejich zabezpečení ředitelka školy vydala 

dokumenty obsahující datum konání zkoušek, názvy zkušebních předmětů s formami realizace zkoušek, rozpisy učeben pro 

jednotlivé dílčí zkoušky se jmény zadavatelů. Pro společnou část maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2018 

ředitelka školy jmenovala celkem 5 zadavatelů zkoušky a členy zkušební maturitní komise vyjma předsedy.  

2. Kontrola termínu jmenování zadavatelů podle ustanovení § 44 odst. 2 věty třetí vyhlášky 177/2009 Sb., o 

bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů v 

jarním zkušebním období roku 2018.  

Zadavatele pro společnou část maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2018 jmenovala ředitelka školy dne 28. 2.  

2018 v dokumentu „Jmenování zadavatelů pro společnou část maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018.  

3. Kontrola jmenování zkušební komise podle ustanovení § 80a odst. 1 věty druhé a třetí školského zákona, ve znění 

pozdějších právních předpisů, v jarním zkušebním období roku 2018 k datu kontroly.  

V dokumentu „Jmenování zkušební maturitní komise ve školním roce 2017/2018“ ze dne 28. 2. 2018 byla jmenována 

ředitelkou školy zkušební maturitní komise pro třídu CR 4 a MT 4 oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch. V případě 

zkoušky z českého jazyka a literatury, anglického jazyka a německého jazyka konané ústní formou byli členy zkušební 

maturitní komise také hodnotitelé těchto dílčích zkoušek.  

4. Kontrola plnění povinností zadavatele při konání zkoušek společné části maturitní zkoušky podle ustanovení§ 80a 

odst. 4 věty první a druhé školského zákona, ve znění pozdějších právních předpisů, v jarním zkušebním období roku 

2018 k datu kontroly. Dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konali žáci oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch. 

Dne 2. 5. 2018 zkoušku z anglického jazyka formou písemné práce konalo ve dvou učebnách celkem 31 žáků. Dne 3. 5. 2018 

zkoušku z českého jazyka a literatury probíhající formou didaktického testu konalo ve dvou učebnách celkem 33 žáků a 

zkoušku z německého jazyka formou písemné práce konalo v učebně 8 žáků. Dne 4. 5. 2018 zkoušku z německého jazyka 

formou didaktického testu konalo v učebně 8/ žáků a zkoušku z anglického jazyka formou didaktického testu konalo ve dvou 

učebnách celkem 30 žáků. Zadavatelé při zadávání zkoušky postupovali v souladu se stanovenými pokyny, dle kterých byli 

žáci usazeni do lavic, poučeni o povolených pomůckách, seznámeni se způsobem kontroly a rozdání záznamových archů. Po 
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rozdání testových sešitů byla provedena instruktáž o průběhu a ukončení zkoušky. Během zkoušky zadavatelé kontrolovali, 

zda žáci pracovali samostatně a neopisovali. Po ukončení zkoušky byla žákům dána příležitost vyjádřit se k průběhu zkoušky.  

  

V žádném z bodů nebylo zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů.  

  

  

j) základní údaje o hospodaření školy  

  

  

  

  

  

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  
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Cíl projektu  

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

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

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

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

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

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

  

  

Projekt č. 3 :   

Ve školním roce 2017/2018 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.   
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2. Založení studentských firem, rozšíření kompetencí z odborných předmětů, podnikání v kontrolovaných podmínkách, 

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

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

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

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

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

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

  

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

kompetence k samostatnému podnikání.   

  

  

Projekt č 5:  Šablony SŠCR a JŠ  

 V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a výzvy č. 02_16_035 pro Podporu škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP jsme zahájili 2. 10. 2017 

projekt s názvem „Šablony SŠCR a JŠ“, registrační číslo projektu  CZ.02.3/68/0.0/0.0/16_035/0006271 s dobou realizace do 

1. 10. 2019.  

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, 

společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející  ICT.  

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které si škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Vybrali jsme si 

tyto aktivity: III/1.5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele - personální podpora SŠ - Cílem této aktivity je 

poskytnout dočasnou personální podporu- koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele. Koordinátor spolupráce školy a 

zaměstnavatele působí jako prostředník mezi školou a zaměstnavateli. Účinně pomáhá škole a zaměstnavatelům zajistit 

realizaci spolupráce školy s firmami a institucemi daného oborového zaměření.  

III/2.11 CLIL ve výuce na SŠ - cílem je prohloubit znalosti pedagogických pracovníků (těch, kteří nevyučují vzdělávací 

obor Cizí jazyk) a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL  při výuce nejazykových předmětů.  

III/2.13 c, f Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ - Cizí jazyky, Výchova k podnikavosti - cílem je prohloubit spolupráci 

pedagogických pracovníků, kdy spolupracující kantoři nejdříve naplánují vyučovací hodinu, vzájemně si hodiny odhospitují  

a na závěr zhodnotí a přijdou s návrhy na zlepšení metod vzdělávání.   

III/2.5 g Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin - Kariérové vzdělávání - cílem aktivity 

je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. III/2.9 

Tandemová výuka na SŠ - cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků. Díky spolupráci se zlepší kvalita 

výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.  

III/3.1 Zapojení ICT technika do výuky na SŠ - cílem této aktivity je umožnit působení ICT technika ve výuce 

všeobecných i odborných předmětů, eliminovat technické problémy a zvýšit plynulost výuky a zároveň snížit obavy 

pedagogických pracovníků z práce s digitálními technologiemi.  

III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem - cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním 

neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.  

Mezi specifické cíle patří zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a zvýšení kvality vzdělávání 

a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.  

Aktivity projektu pozitivně přispívají k posilování rovných příležitostí a nediskriminace podporou společného vzdělávání 

žáků a studentů v prostředí českého školství, a to prostřednictvím podpory pedagogických pracovníků školy. Umožňují 

rozvíjet motivující kulturu učení zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka, studenta i učitele a podpoří trvalý 

pedagogický rozvoj celé školy. Učitelé zapojeni do aktivit projektu získají dovednosti pro nové metody práce, které jim 

umožní efektivněji pracovat s heterogenní skupinou žáků a studentů a nediskriminovat je. Cílem projektu je zvyšování 

kolektivní schopnosti zlepšovat výsledky žáků a studentů, současně snižování nerovností a podpora profesních společenství 

pedagogů.  

  

  

  

l) údaje školy o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení  
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Škola v rámci celoživotního učení nabízela distanční vzdělání “Odborné minimum pro začínající podnikatele v oblasti služeb 

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

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

daňové evidence a Kurz základů účetnictví.   

  

  

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

  

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

  

  

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

ve vzdělávání  

  

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

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

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

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

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

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

činnosti cestovního ruchu a veškeré změny v legislativě a novinky operativně uplatňovat ve výuce.  

V letošním roce pokračovaly praxe studentů oboru Wellness a lázeňství, masérské služby ve wellness zařízeních a masážních 

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

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

  

Dalšími partnery v oblasti zahraničních stáží jsou:  

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

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

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

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

  

  
  
  
  
  
  


