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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 2018/2019 

 
 

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

a) Základní údaje o škole 

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

Název školy se změnil od 1. 9. 2011  

Sídlo: U Kantorka 406, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

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

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

za účelem zabezpečení výuky žáků ve studijních oborech: 

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

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

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

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

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

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

Vlastní výuková činnost byla zahájena 2. 9. 1992. 

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

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

vyhovují platným technickým a hygienickým normám. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

musela škola změnit své právní postavení.  

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

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

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

od 1. 8. 2005. 

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

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

Školská rada byla zřízena 30. 12. 2006. 

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

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

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

 

64-42-M Organizace a management v odvětví 

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

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

 

65-42-M Hotelnictví a turismus 

3. 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus, denní forma vzdělávání, délka studia 4 roky, dobíhající obor 
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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 2018/19, začalo školu navštěvovat 119 žáků 

v 5 třídách a 5 žáků navštěvovalo studium distanční. V průběhu roku došlo ke změně počtu žáků na 117 (tedy 111 žáků 

denního studia, 6 žáků studia distančního). Třídy byly zastoupeny počtem 19 - 26 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 

2018/2019 využilo této možnosti 5 žáků školy. 

 

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 
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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 5 kmenových tříd je k dispozici 

celkem 11 místností, z toho 5 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 
- 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, 603 892 574 

Jednatel, manažer pro ekonomiku a programy EU: RNDr. Luděk Pavlík, CSc. 571 648 006, 603 430 376 
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Ředitelka školy: Ing. Jolana S. Marcondes, tel. 605 215 992 

Zástupce ředitele školy: Mgr. Kristýna Pospíšilová, od 1. 8. 2019 Ing. Jarmila Suchanková, tel.: 603 106 528, 571 648 007. 

 
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:     

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

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

HTM AG Chur, Schweiz - čtyřtýdenní seminář pro pracovníky v oblasti turismu, 44 let odborné praxe, odborně způsobilá pro 

výkon funkce 

 

Jednatel, manažer pro ekonomiku a programy EU: 

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

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

pracovníky v oblasti turismu, 43 let odborné praxe, způsobilý pro výkon funkce 

 

Ředitelka školy: 

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 

http://www.sscrroznov.cz/
mailto:info@ssrroznov.cz
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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, 17 let odborné praxe 

 

Zástupkyně ředitelky školy : 

Mgr. Kristýna Pospíšilová, FPF Opava, Učitelství češtiny a němčiny pro školy II. cyklu, 14 let odborné praxe, odborně 

způsobilá; od 1. 8. 2019 Ing. Jarmila Suchanková, VŠB Ostrava, Ekonomická fakulta, ekonomika průmyslu, výuka 

odborných předmětů, DPS ukončeno 22. 3. 2002, 31 let odborné praxe, odborně způsobilá 
 
Tajemnice školy  

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

ukončeno 22. 3. 2002, 31 let odborné praxe, odborně způsobilá  

 

Učitelé: 

Literatura a kultura, Český jazyk a komunikace:  
- FPF Opava, Učitelství češtiny a němčiny pro školy II. cyklu, 14 let odborné praxe, odborně způsobilá 

- FF v Ostravě, obor Čeština – Dějepis; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Rozšiřující studium anglického jazyka a 

literatury pro SŠ a 2. stupeň ZŠ, 16 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, 34 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, 17 let odborné praxe, odborně způsobilá 

 

 

Německý jazyk: 

- PF UP v Olomouci, obor Německý jazyk – tělesná výchova, 28 let odborné praxe, odborně způsobilý 

- PF MU Brno, Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy, 4 roky odborné práce, odborně způsobilá 

- FPF Opava, Učitelství češtiny a němčiny pro školy II. cyklu, 14 let odborné praxe, odborně způsobilá 

 

 Základy společenských věd: 

- PřF a FF OU v Ostravě, obor Učitelství pro SŠ Geografie a historie, 4 roky odborné praxe, odborně způsobilý 

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

výchova, 4 roky odborné praxe, odborně způsobilá 

 

Dějepis: 

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

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

     22. 3. 2002, 40 let odborné praxe v cestovním ruchu, odborně způsobilý 

 

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

     22. 3. 2002, 40 let odborné praxe v cestovním ruchu, odborně způsobilý 

- PřF a FF OU v Ostravě, Učitelství pro SŠ obor Geografie a historie, 4 roky odborné praxe, odborně způsobilý 

 

 Matematika: 

- VŠB v Ostravě, Ekonomická fakulta, DPS ukončeno 22. 3. 2002, 25 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, 4 roky odborné praxe, odborně způsobilý 
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- Univerzita Hradec Králové, pedagogická fakulta, učitelství pro SŠ -  obor Základy společenských věd – tělesná 

výchova, 4 roky odborné praxe, odborně způsobilá 

- VŠB v Ostravě, Ekonomická fakulta, DPS ukončeno 22. 3. 2002, 25 let odborné praxe, Rozšiřující studium 

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

 

Tělesná výchova: 

- PF UP v Olomouci, obor Německý jazyk – tělesná výchova, 28 let odborné praxe, odborně způsobilý 

       

Ekonomika: 

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

22. 3. 2002, 31 let odborné praxe, odborně způsobilá     

- VŠB v Ostravě, Ekonomická fakulta, DPS ukončeno 22. 3. 2002, 25 let odborné praxe, odborně způsobilá 

  

Účetnictví: 

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

      22. 3. 2002, 31 let odborné praxe, odborně způsobilá 

 

Písemná komunikace: 

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

      22. 3. 2002, 31 let odborné praxe, odborně způsobilá 

 

Právo v podnikání: 

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

      22. 3. 2002, 31 let odborné praxe, odborně způsobilá 

        - VŠ obchodní v Praze, Mezinárodní teritoriální studia, obor Management cestovního ruchu, 5 let odborné praxe, DPS 

ukončeno v roce 2016, odborně způsobilý 

 

Zeměpis cestovního ruchu: 

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

     22. 3. 2002, 40 let odborné praxe v cestovním ruchu, odborně způsobilý 

- PřF a FF OU v Ostravě, Učitelství pro SŠ, obor Geografie a historie, 4 roky odborné praxe, odborně způsobilý 

 

Služby cestovního ruchu: 

- VŠ obchodní v Praze, Mezinárodní teritoriální studia, obor Management cestovního ruchu, 5 let odborné praxe, DPS 

ukončeno v roce 2016, odborně způsobilý 

  

Technika obsluhy a prodeje:     
- Vyšší odborná škola Havířov s.r.o., obor Hotelnictví, 24 let odborné praxe, odborně způsobilá  

 

Průvodcovská činnost, animace a komunikace:  

- PřF a FF OU v Ostravě, Učitelství pro SŠ, obor Geografie a historie, 4 roky odborné praxe, odborně způsobilý 

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

výchova, 4 roky odborné praxe, odborně způsobilá 

 

Fiktivní firma: 

- VŠ obchodní v Praze, Mezinárodní teritoriální studia, obor Management cestovního ruchu, 5 let odborné praxe, DPS 

ukončeno v roce 2016, odborně způsobilý 

 

Wellness a lázeňství: 

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

     22. 3. 2002, 40 let odborné praxe v cestovním ruchu, odborně způsobilý 

- PřF a FF OU v Ostravě, Učitelství pro SŠ, obor Geografie a historie, 4 roky odborné praxe, odborně způsobilý 

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

výchova, 4 roky odborné praxe, odborně způsobilá 

 

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

výchova, 4 roky odborné praxe, odborně způsobilá 

 

Masáže: 

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

výchova, 4 roky odborné praxe, odborně způsobilá 

 

Gastronomie: 

- VŠ obchodní v Praze, Mezinárodní teritoriální studia, obor Management cestovního ruchu, 5 let odborné praxe, DPS 

ukončeno v roce 2016, odborně způsobilý 

 

Rekondice a regenerace: 

- Střední zdravotnická škola Ostrava-Mariánské Hory, obor Rehabilitační pracovník, 20 let odborné praxe, odborně 

způsobilá 

 

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

 

 

d) Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy 
 

Ve školním roce 2018/2019 se konalo přijímací řízení pro studium oboru vzdělání Cestovní ruch a oboru Masér sportovní a 

rekondiční. 

Počet přihlášených uchazečů ke studiu: 29, přijato 28 žáků a žákyň. Žáci byli přijímáni na základě výsledků jednotné 

přijímací zkoušky z předmětů Český jazyk a Matematika 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 

MT 2.  22 

                                     CR 3 24 

CR 4. 20 

MT 4. 19 

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

Třída Počet žáků 

DIS 1. – 4. 6 

 

 

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2018/19  

 

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

 

Třída MT 1 MT 2 CR 3 CR 4 MT 4 

 

Pololetí 
 

1. 

 

2. 

 

1. 

 

2. 

 

1. 

 

2. 

 

1. 

 

2. 

 

1. 

 

2. 

Prospěli 

s vyznamenáním 
4 5 5 5 5 5 2 3 2 2 

Prospěli 17 16 20 16 19 19 15 17 17 17 
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Neprospěli 2 5 0 1 0 0 3 0 0 0 

Nebyli 

klasifikováni 
0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 

Průměr třídy 1,986 2,244 1,905 1,902 1,894 1,901 2,392 2,360 2,327 2,414 

 

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

Třída DIS 1 

   
Pololetí 

 

1. 

 

2 

Prospěli 

s vyznamenáním 
  

Prospěli 1 1 

Neprospěli   

Nebyli 

klasifikováni 
  

Průměr třídy 1,750 1,583 

 

Třída DIS 2 

 
Pololetí 

 

1. 

 

2 

Prospěli 

s vyznamenáním 

 

 
 

Prospěli   

Neprospěli   

Nebyli 

klasifikováni 
1 2 

Průměr třídy ---- ----- 

 

 

Třída DIS 3 

 
Pololetí 

 

1. 

 

2 

Prospěli 

s vyznamenáním 
  

Prospěli 1 1 

Neprospěli 1  

Nebyli 

klasifikováni 
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Průměr třídy 2,48 3,58 

 

 

Třída DIS 4 

 
Pololetí 

 

1. 

 

2 

Prospěli 

s vyznamenáním 
  

Prospěli  1 

Neprospěli 1  

Nebyli 

klasifikováni 
  

Průměr třídy 3,00 3,14 

 

 

Výsledky maturitních zkoušek – jarní termín 2018/2019 

 

 

Třída MT 4  

Žáci oprávněni konat zkoušku 21 

Společnou část konali 19 

Profilovou část konali 19 

Prospěli s vyznamenáním 1 

Prospěli 15 

Neprospěli 3 

Nekonali 2 

 

 
Třída CR 4 

Žáci oprávněni konat zkoušky 20 

Společnou část konali 20 

Profilovou část konali 20 

Prospěli s vyznamenáním 1 

Prospěli 17 

Neprospěli 2 

 

 

Výsledky maturitní zkoušky – podzimní termín 2018/2019 

 

Třída MT 4  

Žáci oprávněni konat zkoušku 4 

Společnou část konali 4 

Profilovou část konali 2 

Prospěli s vyznamenáním              0 

Prospěli 1 

Neprospěli 3 

 

 
Třída CR 4 
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Žáci oprávněni konat zkoušky 2 

Společnou část konali 2 

Profilovou část konali 2 

Prospěli s vyznamenáním              0 

Prospěli 1 

Neprospěli 1 

 

 

 

Zahraniční stáže  
Ve školním roce 2018/2019 mělo možnost vykonávat stáž v zahraničí celkem 5 žáků školy:  3 v Německu, 2 žákyně se 

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

hoteliérů. Stáž ve Švýcarsku a Řecku je čtyřměsíční.  

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

získaných poznatků je následující: 

 

Poznají: 

 způsob práce ve špičkovém hotelu či restauraci 

 vysokou pracovní morálku 

 mentalitu a životní styl lidí v hostitelské zemi 

 zdvořilost, ochotu a úslužnost, které sami přejímají 

 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 4hvězdičkovém 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 2018/2019 
1. Nástup vyučujících 

- 27. 8. 2018  8.00 hod. zahajovací porada 

- 27. 8. - 31. 8. 2018 činnost podle plánu na přípravný týden a pokynů ze zahajovací porady 

 

2. Školní rok 

Školní rok začíná 3. 9. 2018 (Po) a končí 28. 6. 2019 (Pá) 

1. pololetí se vyučuje od 3. 9. 2018 (Po) do 31. 1. 2019 (Čt) 

2. pololetí se vyučuje od 1. 2. 2019 (Pá) do 28. 6. 2019 (Pá) 

 

3. Prázdniny pro žáky 

- podzimní  29. a 30. 10. 2019 (Po, Út) 

- vánoční 22. 12. 2018 - 2. 1. 2019 (So - St). Vyučování začne 3. 1. 2019 (St) 

- pololetní  1. 2. 2019 (Pá) 

- jarní  25. 2. - 3. 3. 2019 (Po - Ne) 

- velikonoční 18. a 19. 4. 2019 (Čt - Pá) 

- hlavní 1. 7. - 31. 8. 2019.  

Vyučování začne v pondělí, 2. 9. 2019. 

 

4. Vysvědčení 

- 1. pololetí s datem  31. ledna 2019 

 

- 2. pololetí s datem  28. června 2019  

                                    30. dubna 2019 pro 4. ročníky 

 

5. Termíny přijímacího řízení do prvních ročníků 

- jednotná přijímací zkouška – 12. 4. – 28. 4. 2019 

- 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:  

6. 9. 2019 (Pá)  

 

 

7. Maturitní zkouška- jarní zkušební období:  

 

 

Třída 

 

Praktická MZ 

Obhajoba mat. 

práce 

Ústní zkouška (SČ 

+ PČ) 

Did. testy a 

písemné práce 

SČ 

Písemné 

práce SČ 

 

CR 4,     Od 11. 4. 

http://www.sscrroznov.cz/
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MT4, květen 2019 červen 2019 červen 2019 duben – květen 

2019 

2019 

 

 

8. Státní jazyková zkouška základní – Anglický jazyk 

Ve školením roce 2018/2019 se na škole nekonala 

 

9.  Klasifikační porady 

 

Druh Datum Pro třídy Absenci uzavřít ke 

dni 

Známky uzavřít  

ke dni 

čtvrtletní 12. 11. 2018 (Po) všechny 10. 11. 2018 10. 11. 2018 

pololetní 28. 1. 2019 (Po) všechny 25. 1. 2019 25. 1. 2019 do 12 hod 

tříčtvrtěletní 8. 4. 2019 (Po) všechny 5. 4. 2019 5. 4. 2019 do 12 hod 

závěrečná 25. 4. 2019 (Čt)  4. roč. 24. 4. 2019 24. 4. 2019 do 12 hod 

 24. 6. 2019 (Po) 1., 2., 3. roč. 21. 6. 2019 21. 6. 2019 

do 12 hod 

 

10. Komisionální zkoušky – opravné zkoušky 

 29. 8. 2018 

 

11. Schůzky s rodiči  

17. 9. 2018 (Po) – pro 1. ročníky 

12. 11. 2018 (Po) 

15. 4. 2019 (Po) 

 

12. Dny otevřených dveří 

 

Den Datum Hodina 

Pátek 9. listopadu 2018  9-16 

Pátek 23. listopadu 2018 9-16 

Sobota 24. listopadu 2018 9-14 

Pondělí       17. prosince 2018 9-12 

Pátek 25. ledna 2019  9-16 

Sobota 26. ledna 2019 9-14 

Pátek 8. února 2019 12-16 

 

13. Kurzy 

Adaptační kurz pro 1. ročníky:  5. – 7. 9. 2018 

Lyžařský kurz pro 1. a 2. ročníky  - únor 2019 (z důvodu nízkého počtu zájemců se kurz neuskutečnil) 

Vodácký kurz – červen 2019 (z důvodu nízkého počtu zájemců se kurz neuskutečnil) 

Barmanský kurz: 4. 3. – 8. 3. 2019 

Kurz tejpování: 3. 4. – 4. 4. 2019 

Kurz Masérské služby pro žáky 1. a 2. ročníku: září 2018 – červen 2019 

(podrobněji viz dokument uvedený v bodě h)) 

 

14. Školní akce 

9. února 2019     Školní ples  

14. června 2019     Slavnostní předání maturitního vysvědčení 

 

(Další akce jsou podrobně uvedeny v bodě h)).  

 

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 
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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 2018/2019 (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 a další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2018/2019 
 

Jméno Datum Název 

 

Mgr. Maloušková 

 

Leden 2019 

 

Hodnotitel u společné části MZ, Hodnotitel u společné části MZ - PUP 

 

Mgr. Solanská 

 

Leden 2019 

Hodnotitel u společné části MZ, Hodnotitel u společné části MZ - PUP 

 

Mgr. Pospíšilová 

 

Říjen 2018 

17-30-23-AM-03 - Konzultační seminář pro management škol, Zlín 

 

Ing. Marcondes 

 

Říjen 2018 

 

17-30-23-AM-03 - Konzultační seminář pro management škol, Zlín 

 

PhDr. Dennis 

 

Březen 2019 

 

Hodnotitel písemné práce (SPU-O) 

 

Ing. Sedláček, DiS. 

Květen 

2019 

Výchovný poradce pro ZŠ a SŠ (Univerzita Palackého Olomouc, zakončení státní 

zkouškou) 

Ing. Sedláček, DiS. Leden 2019-

červen 2020 

Kariérní poradce (Krajský úřad Zlín) 

 

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

 

h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

Informačně – kulturní přehled o aktivitách školy 

3. září 2018 – 28. června 2019 

aneb co školní rok dal a vzal 
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Střední škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. v Rožnově pod Radhoštěm 

 

ZÁŘÍ 

„Představivost je důležitější než vědomosti.“  

 (A. Einstein) 

 

Přehled událostí: 

 Zahájení nového školního roku 

 Návrat našich žáků ze zahraničních stáží 

 Adaptační kurz pro 1. ročník 

 Návštěva Poradny pro ženy a dívky 

 Tematická exkurze 4. ročníků v Praze 

 Tematická exkurze do Vídně 

 

3. září 

jsme na naší škole zahájili jubilejní 26. 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 stáž v Německu a Řecku, obohaceni o spoustu cenných 

pracovních a jazykových zkušeností. Jaké jsou jejich dojmy a postřehy? 

Hotel Viktoria- Rubi, Oberstdorf, Adéla: 

„…Na housekeepingu to bylo opravdu parádní. Nebyl tam žádný stres, navíc jsem měla  

na pracovišti jednu Slovenku, takže o zábavu bylo vždy postaráno. Když se uklidily pokoje, tak se ještě většinou jelo do bytů, 

který náš hotel též vlastnil. Byly to nádherné moderně vybavené byty. Tahle práce se většinou stihla do 14:00, poté se vypralo 

a vyžehlilo prádlo a obvykle jsem končila v 16:00…“ 

Šárka: 

„…V restauraci už to tak super nebylo, byl zde o něco větší stres. První měsíc se nikdo se mnou skoro nebavil. A když ano, tak 

to většinou bylo, jen abych něco udělala. Občas jsem nervy měla na tenkém vlásku. Ovšem ten druhý měsíc byl úplně o něčem 

jiném. Více jsem se s těmi lidmi poznala a více jsme se i bavili. No a třetí měsíc byl pro mě asi ten nejlepší…“ 
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Hotel Wiesbauer, Füssen, Štěpán: 

„…První den mě šoupli do kuchyně, tam se mi sice moc nelíbilo, ale postupně jsem si začal zvykat. Jenže pár dnů na to se 

šéfka rozhodla, že mě šoupnou za bar. Z toho jsem měl ohromnou radost, protože se konečně vyskytla možnost se začít učit 

německy. První dny za barem byly těžké…“ 

Pizzeria Lago, Schönau am Königsee, Andrea: 

„…Pracovní den probíhal takto: jestliže člověk přišel na 10 hodin, musel utřít všechny venkovní a vnitřní stoly, dát na ně 

ubrusy, příbory, popelníky, umělé květiny, atd. Zamést terasy, utírat prach, odstranit pavučiny. Vše muselo být čisté a pěkné. 

Nachystala se rezervace, leckdy k nám přišlo i 40 čínských turistů, a to hned na ráno. Obědvali jsme kolem druhé hodiny 

odpoledne a poté od 2 hodin do 5 byla pauza. Druhá směna začínala ve 2 hodiny odpoledne a pracovalo se už bez pauzy do 

11 hodin večer, občas do 1 ráno…“ 

Lucie:„…První dny byly celkem náročné, než jsme se všechno naučili. Pracovali jsme v pizzerii, ale zároveň to byla i 

restaurace, a když začala sezona, práce bylo dost. Postupem času jsme se vše naučili a začali jsme i rozumět a práce nás 

začala bavit. Jsem opravdu moc ráda, že jsem se na praxi vydala. Naučila jsem se plno nových věci a zlepšila jsem si 

německý jazyk, ale hlavně mám plno zážitků, na které nikdy nezapomenu…“ 

Veronika, Isabela a Barbora: Chalkidiki 

„…Řekové jsou velmi uvolnění a přátelští, často neřeší věci, nad kterými se my ostatní pozastavujeme (když Řek prohlásí, že 

přijde ráno, ve skutečnosti tím myslí třeba ve tři hodiny odpoledne :-D). Během pobytu jsme si našly spoustu přátel, se 

kterými jsme v kontaktu do teď a máme možnost se tam kdykoliv vrátit. 

Díky tomu, že se stáž koná i po dobu prázdnin, navštívili nás někteří naši dobří přátelé a tím nám pobyt ještě zpříjemnili. 

Navíc jsme během pobytu měly všechny tři devatenácté narozeniny, které jsme vždy řádně oslavily v jedné z místních 

restaurací. Okolí hotelu bylo moc pěkné a příjemné na procházky. Volno jsme trávily na pláži nebo v blízkých beach 

barech…“ 

 

4. září 
Navštívila výchovná poradkyně a metodička prevence, Ing. Monika Svítilová, s žáky  

2. ročníku Poradnu pro ženy a dívky v Rožnově pod Radhoštěm. V rámci Dnů sociálních služeb využili zorganizovaného dnu 

otevřených dveří v Poradně Rožnov, ONŽ – pomoc 

a poradenství pro ženy a dívky, z. s.  A jak návštěvu hodnotí Ing. Svítilová? 

„…Prohlédli jsme si prostory poradny a seznámili se s jejími službami. Jedná se například o odborné sociální poradenství, 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, preventivní přednášky pro ZŠ, SŠ, SOU, organizace a veřejnost, mateřské 

centrum domeček a celostátní krizovo-poradenská linka. O práci a službách Poradny se následně živě diskutovalo. Na závěr 

byli naši žáci pozváni na Tvoření pro jednotlivce i rodiče s dětmi a prohlédli si výstavu výtvarných prací dětí z klientských 

rodin. 

V průběhu školního roku jsme se domluvili s pracovnicemi Poradny na výběru jednoho z témat přednášek pro studenty 

z oblasti výchovy k zodpovědnému partnerství a zdravému životnímu stylu. Jedná se o tato témata: partnerský vztah, 

antikoncepce, prenatální vývoj, poruchy příjmu potravy a jiné…“ 
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5. – 7. 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. 

 

 
 

3. - 7. září 

podnikli naši maturanti týdenní tematickou exkurzi do Prahy. 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 Cyrano z Bergeracu v Národním divadle, nebo také 

zajímavou a velmi vtipnou komedie Habaďura v Divadla Na Fidlovačce a o mnohé další zajímavosti. 

20. září 
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proběhla na půdě školy odborná informativní přednáška zástupců cestovní kanceláře Gattom s žáky školy a s maturitní 

skupinou MT4, která má na starosti organizaci zahraničního zájezdu Anglie + Skotsko. Zástupci CK Gattom si připravili 

zajímavou a motivační prezentaci, se kterou poté seznamovali žáky zvlášť v každé třídě. Prezentace žáky zaujala a někteří se 

dokonce dodatečně přihlásili na tuto exkurzi, která je v plánu v květnu 2019. Pevně věříme, že se této exkurze zúčastní co 

největší počet našich žáků. 

Ve stejný den proběhla také další přednáška na naší škole, která pojednávala o podnikání  

v oblasti čajovnictví a řízení čajovny. Tato přednáška byla doplněna také přímou degustací několika vzorků čaje. Žáci byli 

aktivní a v průběhu přednášky a degustace proběhla řada dotazů na toto téma. Přednáška se týkala projektu „šablony pro SŠ“ 

– spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora pro SŠ pro žáky 2. a 3. ročníku oboru Management a Turismus a 

Wellness a lázeňství. 

 

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, i když s drobnými chybami. Ostatní 

účastníci 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 zdařilou a konstatuji, že veškeré 

úkoly byly splněny. Časový harmonogram a program exkurze byl dodržen. 

 

 
 

ŘÍJEN 
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„Čtení: moderní nenasytnost představivosti.“  

(S. Napierski) 

Přehled událostí: 

 

 Návštěva knihovny  

 Seminář Barmanů Zlín 

 Filmové představení – Planeta Země 

 Charitativní projekt Bílá pastelka 

 Exkurze do archivu a návštěva lektorského programu Partyzánskou stezkou ve Vsetíně 

 

4. října 

navštívili žáci 1. ročníku za pedagogického doprovodu Ing. Svítilové 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:  

„…Byli nám představeni pracovníci knihovny. Následovala prohlídka jednotlivých oddělení v knihovně. V čítárně nás zaujal 

temný koutek, kde může čtenář nerušeně a v přítmí studovat či číst různé studijní materiály. Poté jsme shlédli prezentaci o 

rožnovské knihovně a bylo nám vysvětleno řazení knih jednak podle abecedy a odborné knihy podle témat. Na závěr bylo 

žákům nabídnuto přihlášení se do knihovny zdarma v rámci Týdne knihoven. Této nabídky žáci využili a jistě jim to bude 

přínosem při čtení povinné literatury…“ 

Exkurze se tedy určitě zdařila a my se již těšíme na příští návštěvu! 

 

 
 

5. října 

V pátek 5. 10. 2018 proběhl na naší škole motivační seminář s názvem Barmani Zlín, kdy nás navštívilo profesionální 

barmanské duo Adam Navrátil a Kuba Orel. Jedná se o přední barmanskou skupinu ze Zlína. Během druhé, třetí a čtvrté 

vyučovací hodiny přetvořili naši tělocvičnu ve skutečný bar a našim studentům představili život a povolání barmana v praxi. 

V druhé části semináře se míchaly drinky a proběhla jedinečná barmanská show. Seminář byl velmi atraktivní a akční a 

studentům připravil jedinečnou možnost se bezprostředně setkat s tímto gastronomickým odvětvím. 
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11. října 

se naše škola zúčastnila filmového představení v rámci cyklu Planeta Země 3000 s názvem Myanmar – divoká cesta do 

barmské říše. Představení proběhlo 4., 5., 6. vyučovací hodinu a zúčastnily se ho všechny ročníky školy. Cestovatelský 

dokument představil asijskou zemi Myanmar, dříve nazývanou také Barma a studenti měli možnost poznat nejen přírodní 

krásy této země, ale také národy, které zde žijí tradičním způsobem života již po staletí. 

17. října 

jsme se zapojili do charitativního projektu zaměřeného na pomoc nevidomým a slabozrakým. Projektu Bílá pastelka se naše 

škola účastní každoročně a i letos se podařila vybrat na podporu speciálních služeb pro nevidomé a slabozraké zajímavá 

finanční částka. Žákům za zapojení do akce patří velký dík. 

 

19. října 

proběhla v rámci výuku dějepisu a dějin kultury exkurze do Státního okresního archivu Vsetín a do muzea, kde proběhl 

lektorský program nazvaný Partyzánskou stezkou. Exkurze byla primárně určena pro první a třetí ročník, ale zúčastnili se ho i 

několik dobrovolníků z jiných ročníků. V archivu měli možnost se studenti dozvědět spoustu zajímavostí o regionu, mohli si 

zalistovat knihami starými několik stovek let a dokonce viděli i pergamen a středověké pečetě. Během přednášky o 

partyzánech měli zase možnost dozvědět se spoustu zajímavých informací a lektor nechal dětem kolovat znehodnocené 

dobové zbraně – samopaly, pistole, granáty a podobně. Následně si žáci prošli stálou expozici muzea. 

 

LISTOPAD 

 

„Vědomosti přicházejí, ale moudrost otálí.“ (O´Henry) 
 

Přehled událostí: 

 Přednáška Můj první milión 

 Přednáška Lego Roboti 

 Exkurze v lázních Luhačovice 

 Přednáška o Velké Británii 

 Školní soutěž v cestovním ruchu 

 Bobřík informatiky 

 Školní kolo Olympiády v českém jazyce 

 Němčinář roku 

 

8. listopadu 

se v rámci předmětu Fiktivní firma uskutečnila informační přednáška pro žáky 3. ročníku oboru Management a Turismus. 

Přednáška se týkala soutěže  podnikatelských záměrů středních a vysokých škol – „Můj první milión.“ Do školy přijal 

pozvání Ing. Petr z Technologického inovačního centra Zlín. Toto centrum pracuje se studenty středních  

a vysokých škol, vychovává je k podnikání a podnikatelství. Mimo jiné vyhlašuje každý rok tuto soutěž, do které pravidelně 

vstupuje také několik týmů složených ze studentů naší školy. Prezentace se skládala ze třech částí. V první části pan Konečný 

představil Technologické centrum a soutěž. Ve druhé části proběhla diskuze o podnikání a co je potřebné pro začátek 



                                                                     

 

21 

 

podnikání. V poslední části se vysvětlilo vše ohledně přihlašování do soutěže a jak konkrétní přihlášku vyplnit. Diskuze byla 

pro naše studenty přínosná a pevně věříme, že se opět dostaneme do závěrečného krajského finále. 

13. listopadu 

se konala celostátní soutěž Bobřík informatiky, které se naše škola zúčastnila v kategoriích junior a senior. Soutěž byla 

zaměřená na základní počítačové dovednosti, algoritmizaci problémů a další logické hádanky. Soutěže se na naší škole 

zúčastnilo celkově 13 soutěžících. V kategorii junior zvítězila Adriána, v kategorii senior se na prvním místě umístili dva žáci 

– Karolína a Štěpán. Tímto všem zúčastněným studentům děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme k úspěchu. 

 

15. listopadu 

naši školu navštívili odborní pracovníci hvězdárny Valašské Meziříčí, kteří v hodině informatiky ve třídě CR3 žákům 

připravili přednášku s praktickou ukázkou robotiky. Studenti se seznámili s roboty značky Lego a prostřednictvím 

připravených konzolí si mohli jednotlivé roboty sami programovat. Přednáška žáky velmi zaujala. 

16. listopadu 

se žáci 4. ročníku zúčastnili tematické exkurze do lázní Luhačovice. Tato exkurze prakticky navazuje na teorii probíranou 

v předmetu Wellness a lázeňství a uskutečnila se pod vedením Mgr. Veroniky Růžičkové a Ing. Jarmily Suchankové. Celá 

exkurze byla v návaznosti na další předměty, jako je dějepis, zeměpis cestovního ruchu a služby cestovního ruchu  

a průvodcovství. 

A co o celé akci řekla kolegyně Růžičková? „…Po příjezdu do místa určení jsme jako první navštívili Jurkovičův dům. Tato 

prohlídka byla pod vedením Jany Lenhartové z místní cestovní agentury Luhanka. Zazněl průřez historií i současností. 

Studenti mohli nahlédnout do interiéru Jurkovičova domu – od recepce, pokojů i do balneo provozu. Největší zajímavostí 

byla „zlatá vana“, která se využívá k uhličitým koupelím.  

Další část exkurze se odehrávala ve společenském domě, kde nás přivítala zástupkyně ředitele paní Králová a personalistka 

lázní paní Kratochvílová. Po představení lázní a seznámení s provozem, byla studentům představena možnost případného 

budoucího zaměstnání ve zdejších lázních. Exkurze pokračovala prohlídkou gastro provozu, přes jídelnu, kuchyň, restauraci 

až k lázeňské cukrárně. …“ 

Poslední částí naší exkurze byla návštěva Inhalátoria, kde studenti mohli zhlédnout praktické využití léčivého pramenu 

Vincentka přímo při aplikaci. Poslední fázi prohlídky představovala návštěva a ukázka rašelinových koupelí a masérských 

služeb. 

 

 
 

 

16. a 23. listopadu 
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se uskutečnila školní vědomostní Soutěž v cestovního ruchu, které se účastnilo celkem 6 vybraných žáků naší školy. Soutěž 

měla 3 části. První část se týkala vědomostního testu, druhá část se věnovala videotestu – památky ze světa a poslední třetí 

část představoval videotest – památky z České republiky. Letošní ročník s přehledem vyhrál Filip, kterému tímto 

gratulujeme! Všech 6 žáků je přihlášeno na celostátní soutěž talentů pro cestovní ruch – PROFI GO 2019, která se uskuteční 

18. ledna 2019 na Brněnském výstavišti, jakožto doprovodný program veletrhů cestovního ruchu GO a Regiontour 2019. 

22. listopadu 

naši školu navštívil odborník na Velkou Británii Martin H., který ve Velké Británii studoval i pracoval a našim studentům 

připravil přednášku na téma Velká Británie očima českého studenta. Tato přednáška proběhla v rámci předmětu Zeměpis 

cestovního ruchu. Přednášející nejprve stručně představil dějiny Velké Británie a v druhé části studentům vyprávěl, jaké to 

bylo ve Velké Británii studovat a pracovat. Na co je třeba si v této zemi dávat pozor a co tam například funguje jinak než u 

nás. Přednáška se setkala s velkým úspěchem, zejména kvůli tomu, že tento školní rok se chystá exkurze právě do Velké 

Británie. 

 

23. listopadu 
se na naší škole uskutečnila celosvětová on-line soutěž ve znalostech německého jazyka, Best in Deutsch. Nejlepšího 

výsledku dosáhl Štěpán H. Gratulujeme! 

 

28. listopadu 
Proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce a vítězkou se stala Adriana B. Ta bude naši školu reprezentovat také při 

kole okresním. To se uskuteční 30. ledna na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí. 

 

PROSINEC 

 

„Opravdová moudrost je v poznání vlastní nevědomosti.“  

(Sókratés) 

 

Přehled událostí: 

 Odborná přednáška z oblasti turismus 

 Vánoční besídky 

 

3. prosince 

jsme pro naše žáky uspořádali odbornou přednášku zaměřenou na oblast turismu, rekreologie a na oblast cestovního 

ruchu celkově. Naši školu v rámci projektu Šablony pro střední školy navštívila zástupkyně Resortu Bílá. Tento podnik se 

zaměřuje převážně na zimní turistiku, jeho součástí je proslulý a oblíbený skiareál, své pole působnosti ale také rozšiřuje  

o pořádání letních táborů a campů pro děti a mládež. V průběhu zajímavé přednášky byli žáci seznámeni s jednotlivými 

aktivitami a projekty, v závěru jim byla také nabídnuta možnost brigád, škole pak možnost konání odborné praxe. 

 

21. prosince 

si každá třída a její třídní uspořádali malou vánoční besídku. Rozdaly se drobné dárečky  

a popřály krásné a pokojné svátky. Takže ještě jednou – veselé Vánoce a úspěšný a zdravý nový rok 2019! 

 

LEDEN 

 

„Moudrost nepřichází vždy s věkem. Někdy věk přichází sám.“  

(M. Horníček) 

 

Přehled událostí: 

 

 Školní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce 

 Odborná přednáška pro žáky 4. ročníků – Úřad práce v R. p. R. 

 Veletrh GO a Regiontour, výstava Titanic 

 Okresní kolo Olympiády v českém jazyce 

 Předání pololetního vysvědčení 
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15. ledna 

Uspořádali vyučující německého jazyka, Mgr. Maloušková a Mgr. Hrdý, školní kolo Konverzační soutěže v německém 

jazyce. Akce se zúčastnilo 5 soutěžících. Po písemné části následovala konverzační část – popis obrázků a řízený rozhovor.  

A jak vše dopadlo?  

Na první příčce se umístil Štěpán H. (CR 3). Gratulujeme a vítězi přejeme mnoho štěstí při únorovém kole okresním! 

 

 

 

18. ledna 

V pátek dne 18. 1. 2019 se třída CR 3 a MT 4  ve spolupráci s CK Valaška zúčastnily tematické exkurze na brněnském 

výstavišti, kde se uskutečnilo hned několik akcí. Nejprve kolektiv zavítal na výstavu Titanic.  Expozice, kterou po světě 

navštívily miliony návštěvníků, představila reálné prostory legendárního plavidla, které v roce 1912 kleslo na dno Atlantiku. 

Výstava představila několik stovek originálních exponátů, které byly vytaženy ze dna oceánu. Dále pak každý žák mohl projít 

skutečnými kajutami, salonky i částí strojovny lodi Titanic. Zajímavý byl také dotek ledovce či možnost vyfotografování se 

na přídi lodi. Po výstavě Titanic následoval přesun na veletrhy cestovního ruchu, kde si každý žák mohl projít vystavované 

stánky cestovních kanceláří z tuzemska i ze zahraničí. V rámci doprovodného programu Mezinárodních veletrhů cestovního 

ruchu GO a REGIONTOUR 2019  se uskutečnil 25. ročník soutěže talentů pro cestovní ruch PROFI GO 2019. Soutěž 

organizovala společnost EfektMediA ve 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 je znalost alespoň jednoho světového jazyka. Do této soutěže bylo letos přihlášeno celkem 6 žáků z naší školy. Průběh 

soutěže zahrnoval písemný test všeobecných znalostí z oblasti zeměpisu a dějepisu, videotest s českými a světovými 

pamětihodnostmi a praktickou ústní prezentaci jazykových a průvodcovských schopností v předem zvoleném světovém 

jazyce. Zvláštní cenu poroty za předvedený výkon nakonec vyhrál Filip S. ze třídy MT. Tímto mu gratulujeme a jsme velmi 

rádi, že se nám v této náročné soutěži v posledních letech daří. 

 
 

30. ledna 

naši školu navštívily pracovnice z Úřadu práce v Rožnově pod Radhoštěm. Měly připravenou velice podnětnou a zajímavou 

přednášku pro žáky čtvrtých ročníků. Přednáška se týkala jednotlivých možností a orientace na trhu práce po absolvování 

maturity. 

Žáci byli seznámeni s tím, jak napsat motivační dopis či svůj životopis při hledání práce, jak se připravit na přijímací 

pohovor. Na praktických příkladech jim byly prezentovány nejčastější chyby a následně ukázáno správné řešení. Také bylo 

žákům doporučeno, jakým způsobem hledat zaměstnání a jaké mají možnosti.  

Přednáška byla velice pěkně a názorně provedena. Nechyběl prostor pro diskuzi a četné otázky, takže si troufáme tvrdit, že 

přednáška byla pro naše žáky i přínosná. 

 

30. ledna 

proběhlo v prostorách Gymnázia Františka Palackého ve Valašském Meziříčí okresní kolo Olympiády v českém jazyce. 

Naši školu úspěšně reprezentovala Adriana B., která se v náročné konkurenci umístila na 4. místě! Nutno podotknout, že od 
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zlaté příčky ji dělilo pouhých 5 bodů. A slohovou práci napsala dokonce nejlépe ze všech, kdy dosáhla skvělých 19 bodů 

z maximálního počtu 20 bodů. Moc 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 

 

„Vědomosti nestačí; musíme je umět využít. Ochota nestačí; musíme jednat.“  

(J. W. Goethe) 

 

Přehled událostí: 

 

 Školní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce 

 Ples školy 

 Okresní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce 

 Soutěž „Školní namakanec“ 

 Exkurze žáků na pracovišti fyzioterapie 

 

4. února 

Uspořádala vyučující předmětu Anglický jazyk, PhDr. Dennis, školní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce. 

Jednoznačnou vítězkou se s přehledem stala Ludmila M. (CR3), které tímto blahopřejeme!  

 

9. února 

se v prostorách rožnovského City Clubu uskutečnil maturitní ples naší školy. V příjemném prostředí nebyla o zábavu nouze, 

maturanti, jejich rodiče a všichni přátelé školy zářili spokojeností a dobrou náladou. K poslechu a tanci hrála hudební skupina 

Georgo Zlín, po 1. hodině ranní pro mladé vytrvalce pak známý DJ Shefa. 

Program si vzali na starost naši šikovní maturanti tříd CR 4 a MT4 pod zkušeným a odborným dohledem Ing. Milana 

Sedláčka, DiS. Co konkrétně na účastníky našeho plesu čekalo? 

Hlavní bod večera představovalo samozřejmě slavnostní šerpování žáků 4. ročníku a jejich slavnostní oficiální uvedení do 

stavu maturantského, scénky a tanečky nevyjímaje. Chybět nemohla ani večeře – na výběr bylo z 5 chodů, barmanská ohňová 

show v podání partnera školy – Barmanů Zlín, výherce hlavní ceny v tombole – zájezdu pro dvě osoby do Chorvatska byl 

doslova nadšen. 

Tímto děkujeme panu Sedláčkovi i jeho studentům za skvělou organizaci a hladký průběh celého plesu. 

 

 

Maturitní třída MT4 



                                                                     

 

25 

 

 
Maturitní třída CR 4 

 

11. února 

proběhlo na Gymnáziu Fr. Palackého ve Valašském Meziříčí okresní kolo soutěže v Konverzaci v německém jazyce. Naši 

školu za odborného pedagogického doprovodu Mgr. Hrdého reprezentoval Štěpán H. (CR3), který se ve velmi silné 

konkurenci umístil na pěkném 7. místě! Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. 

 

18. února 
navštívili žáci 4. ročníku v rámci předmětu Rekondice a regenerace ambulanci fyzioterapie ve Frenštátě pod Radhoštěm 

Fyziofren, kterou provozuje naše odborná vyučující. 

Ta žáky v první části exkurze seznámila s chodem, organizací a administrativou ordinace (hygiena, GDPR, systém 

objednávání) a dále s přístrojovým vybavením (včetně detailního seznámení s elektroléčbou). 

V druhé části pak názorně demonstrovala na dobrovolníkovi z řad žáků ukázkovou terapii u klienta s potížemi s pohybovým 

aparátem, přičemž vyučující využila všech dostupných analgetických metod, včetně ukázky cvičení. 

 

 
 

A zhodnocení závěrem? „Žáci byli velmi aktivní a měli spoustu dotazů, pokládám tedy exkurzi za přínosnou a efektivní.“ 

(odborná vyučující Kateřina Kusová) 

 

19. února 

proběhla na škole soutěž o největšího „namakance" školy. Soutěže uspořádané Mgr. Hrdým se zúčastnili převážně žáci 1. a 

2. ročníku, kteří předvedli skvělé výkony. V kategorii dívek zvítězila Sabina H. (MT1), v kategorii chlapců byl nejlepším 

Zdeněk Ď. (MT 2). Všem účastníkům děkujeme za předvedené výkony a příští rok se budeme opět těšit na hojnou účast. 
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BŘEZEN 

„Vědomost je lepší zbraň než meč.“  

(Patricia Briggs) 

 

Přehled událostí: 

 

 Odborná přednáška o výživě mladistvých 

 Barmanský kurz 

 Odborná přednáška – recepční činnost 

 Matematická soutěž 

 

4. března 

zorganizovala Mgr. Růžičková pro žáky 4. ročníků přednášku na téma výživa mladistvých pod vedením Mgr. Hany 

Holišové – nutriční terapeutky. V první fázi plánované akce proběhla teoretická přednáška o výživě mladistvých, zmínily se 

hlavní živiny jako sacharidy, bílkoviny, tuky, jejich hlavní zdroje v potravinách. Závěrem teoretické části nastal prostor na 

dotazy, diskuzi a praktickou ukázku o tom, jak číst informace na etiketě. Druhá část byla zaměřena prakticky, kde probíhalo 

vážení na váze In body, jejímž výsledkem byla analýza stavby těla (hmotnost, poměr svalů a tuků v těle, voda v těla, bazální 

metabolismus atd.), jednotlivých žáků a následné rozebírání a vyhodnocování údajů z vážení. Přednáška byla tematicky 

směřována k souvislosti předmětu wellness a lázeňství. Mgr. Hana Holišová je nutriční terapeutkou zaměřující se na výživové 

plány dětí, dospělých, seniorů, sportovců, přednáší na lékařské fakultě v Ostravě a vydala svou vlastní kuchařku. 

 

4. – 8. března 

proběhl na naší školy již tradiční barmanský kurz. Tento školní rok se ho  zúčastnilo celkem 17 žáků ze tříd MT 1, MT 2 a 

CR 3. Při organizaci tohoto kurzu již několik let spolupracujeme s přední barmanskou skupinou ze Zlína – Barmani Zlín. 

Také letos museli naši žáci zvládnout připravit několik desítek vybraných nápojů a poslední den v pátek na ně čekala 

závěrečná zkouška z teoretických a praktických znalostí a poté již následovalo slavnostní předání certifikátů. Tímto bychom 

rádi poděkovali všem zúčastněným a také společnosti Barmani Zlín za hladký průběh celého týdne a budeme se těšit na další 

kurzy v budoucích letech. 

 

 

8. března 

zorganizoval Ing. Sedláček, DiS. Odbornou přednášku pro třídu MT 2 na téma činnosti recepce a výhody a nevýhody práce 

recepčního. Pozvání do školy přijal Bc. Martin Karlík, DiS., který téměř 20 let pracuje v Karlových Varech na hotelových 

recepcích. Má zkušenosti z recepce z lázeňského hotelu, ale také i z klasických hotelových komplexů. Činnost přednášky 

kopíruje výuku ŠVP za měsíc únor – činnosti recepce a hotelové služby. Přednáška byla velmi zajímavá a také žáci se snažili 
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ptát na různé otázky z oblasti hotelnictví. Na závěr proběhla prezentace s fotkami z hotelových komplexů z Karlových Varů a 

zajímavé srovnání nabídek práce na pozici recepčního ve Zlínském a Karlovarském kraji. 

 

 

22. března 

uspořádala Ing. Svítilová pro naše žáky školní kolo soutěže Matematický klokan. Své síly a matematické znalosti si při ní 

změřili žáci 1. – 3. ročníku. Nejlepšího umístění v celorepublikovém měřítku sice nedosáhli, ale i tak jim patří dík za aktivitu 

a bojovnost! 

 

 

DUBEN 

 

„Člověk, který získá vědomosti, aniž by je používal, je člověk, který oře, aniž by zasel.“ (Saadí – perský básník) 
 

Přehled událostí: 

 Kurz tejpování 

 Filmové představení v rámci projektu Jeden svět 

 Finále soutěže Můj první milión 

 

3. – 4. dubna 

se na naší škole uskutečnil kurz tejpování pro žáky naší školy. Tento kurz byl realizován Mgr. Veronikou Růžičkovou ve 

spolupráci se Školou tejpování a pod odborným vedením fyzioterapeutky Bc. Zuzany Fňukalové. Kurzu se zúčastnili žáci 1. – 

4. ročníku a čekaly je dva dny plné nových poznatků a praktického lepení kineziotejpů. V rámci kurzu se studenti seznámili 

s lepením svalových technik, kloubních technik, korekčních technik i lymfatického tejpování v případě poranění nebo otoků 

konkrétních oblastí. Kurz byl zakončen praktickou zkouškou z tejpování konkrétní oblasti, danou technikou. Všichni 

účastníci bez problémů závěrečnou zkoušku zvládli a následně obdrželi certifikát. 

 

11. dubna 

navštívili žáci školy za pedagogického doprovodu rožnovské kino v rámci cyklu dokumentárních filmů JEDEN SVĚT, aby 

zhlédli velmi poučný dokument na téma zneužívání a nadužívání v vnešní době tolik populárních až nepostradatelných 

sociálních sítí. Ano, je to tak, sociální sítě hýbou světem. Jejich pozitivní vliv se nedá popřít, ale je třeba pamatovat na to, že 

každá mince má i svou odvrácenou stranu. Na negativní vlastnosti sociální sítě Instagram se zaměřil dokument s názvem 

Follow Me, který se právě v rožnovském kině pro místní základní a střední školy promítal. 
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11. dubna 

se v budově Podnikatelského inovačního centra ve Zlíně uskutečnilo finální kolo krajské soutěže „Můj první milión“. 

V této soutěži jde o vytvoření nejlepšího podnikatelského záměru ze středních škol ze Zlínského kraje. Letos se ve finále 

potkalo celkem 12 týmů.  Do posledního kola se z naší školy probojoval podnikatelský záměr s názvem Sushi Bar Fudži, 

který vypracovala skupina žákyň CR3 ve složení Sabina R., Pavla B. a Šárka O.  Před zkušební komisí naše skupina obstála a 

vhodně obhajovala svůj nápad. Koncem dubna byly zveřejněny výsledky a náš tým dopadl výborně – probojoval se mezi 

školy, které byly nominovány na cenu Nejaktivnější střední škola za podporu podnikatelského myšlení u studentů. Velká 

gratulace! 

 

KVĚTEN 

 

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

(Talmud) 
 

Přehled událostí: 

 

 Preventivní přednáška  

 Účast na Českém dnu proti rakovině 

 Tematická exkurze Anglie + Skotsko 

 

6. května 
navštívila naši školu pracovnice Poradny pro ženy a dívky v Rožnově pod Radhoštěm. Žákům 1. a 2. ročníku připravila velmi 

zajímavou preventivní přednášku na téma závislosti, rizikové chování a vůbec postavení mladého dospívajícího jedince 

v současném světě. Žáci se dozvěděli, co vůbec může stát za vznikem závislosti, co může být jejím spouštěčem, jak je 

důležité obklopovat se pozitivně smýšlejícími lidmi, kteří nám pomáhají zvyšovat sebevědomí, být sám sobě nejlepším 

přítelem, mít se rád a stanovit si v životě určité cíle. 

Žáky beseda zaujala, nechyběly zvídavé dotazy a četné připomínky. My tímto Poradně děkujeme za zajímavou přednášku! 

 

15. května 

se vybraní žáci naší školy zapojili do dalšího 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. 

 

13. – 19. května  

uspořádala naše kola pod odborným vedením Ing. Sedláčka a ve spolupráci s CK GATTOM Havířov tematickou exkurzi do 

Anglie a Skotska. V průběhu exkurze měli žáci možnost poznat jednu z nejdůležitějších kulturních a společenských zemí 

Evropy – Velkou Británii. Vedle získání konkrétních poznatků o dějinách Anglie a Skotska zhlédli historické a současné 

kulturní památky Londýna, Liverpoolu, Edinburghu a okolí. Seznámili se s životem Angličanů (část ubytování proběhla také 

u hostitelských rodin) a Skotů, systémem městské hromadné dopravy, a gastronomií. Skupina žáků 4. ročníku celou exkurzi 

organizovala v autokaru i ve městě za různé hustoty provozu. Žáci získávali zkušenosti v oblasti průvodcování a vedení 

skupiny v zahraničí a přiblížili si krásy Loch Ness, Big Benu, Tower Bridge, Buckinghamského paláce, Edinburského hradu, 

Toweru, Urquharstkého hradu a mnoha dalších. A jak samotnou exkurzi hodnotí naši žáci? „Skvělá komunikace maturantů 

s žáky nižších ročníků. Ubytovaní bylo na neobvyklém místě. Do programu byla zařazena  

i netradiční exkurze – Whisky Muzeum. Zkušenost s trajektem i Eurotunelem. Nádherná příroda ve Skotsku a u Loch Ness.“ 

(Adriána Z., MT 2) „Na výletě se mi líbil nabitý a pestrý program a možnost za pár dní vidět slušný dílek ostrova. Příjemná 

atmosféra, kolektiv a doprovodné informační zajímavosti k památkám připravené žáky 4. ročníku. Atraktivní městské 

turistické cíle i kousek přírody.“ (Šárka O., CR 3) 
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ČERVEN 

 

„Překonávat vědomě své sklony k blbnutí a blbostem je nejvlastnějším projevem lidskosti.“ 

(Jan Werich) 
 

Přehled událostí: 

 

 Tematické exkurze jednotlivých tříd 

 Tematická exkurze v rámci předmětu Gastronomie 

 Slavnostní ukončení školního roku 

 

26. června 

proběhly třídní jednodenní tematické exkurze. Žáci v doprovodu svých třídních učitelů navštívili například ZOO v Lešné, 

zámek a přilehlou zahradu v Kroměříži, či nedalekou slezskou metropoli Ostravu. 

 

28. června 
se žáci a pedagogové rozloučili se školním rokem 2018/2019. 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 2019/2020 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. 

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. 
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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. 

 

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. 
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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 

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. 

 

Ve dnech 14. - 20. 3. 2019 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, 
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 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: 

Vývoj školy / školského zařízení: 

- zkvalitnění materiálních podmínek pro odborné a praktické vzdělávání 

- změna ve funkci ředitelky školy, která se projevila efektivnější vzájemnou komunikací ve škole 

 

Silné stránky 

- dlouhodobá realizace zahraničních stáží podporující získávání a rozvoj jazykových znalostí a dovedností žáků 

s účelným propojením teoretické a praktické výuky směřující k úspěšnému uplatnění absolventů školy na trhu práce 

 

Slabé stránky a / nebo příležitosti ke zlepšení 

- v oblasti teoretické výuky se zaměřit na závěrečné zhodnocení vyučovacích hodin a vytvářet žákům vhodný časový 

prostor pro vzájemné hodnocení a sebehodnocení ve vztahu ke stanoveným vzdělávacím cílům 

- zaměřit se na podporu efektivního rozvoje dovedností pedagogů pro uplatnění moderních didaktických a 

metodických postupů a forem výuky, které povedou k aktivizaci žáků 

 

Doporučení pro zlepšení činnosti školy 

- zvýšit pestrost využívaných metod a forem výuky v odborných a všeobecně vzdělávacích předmětech. 

 

 

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 dosahuje výsledků 

hodnocení požadovaných dle výše zmíněného paragrafu. 
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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 

 

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

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

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

 

 

Projekt č. 3 :  

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

Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SŠCR a JŠ 

Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání 

Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách 

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1014 

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

Rozpočet projektu celkem: 579 451,- Kč 

 

Cíl projektu 

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

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

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

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

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

III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 

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

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

 

Projekt č. 4: 

  

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

v počátečním vzdělávání. 

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

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0042  

Cíl projektu: 

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

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

Cílovou skupinu tvoří žáci v počátečním vzdělávání. 

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

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

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

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

 

V rámci projektu došlo k:  

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

včetně evaluační části.  

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

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

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

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

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

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

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

 

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

kompetence k samostatnému podnikání.  
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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. Požádali jsme o zkrácení doby realizace do 30.6.2019. byla zpracována a odeslána finální zpráva a 

v současné době je projekt ve stadiu schvalování finální zprávy. 

Projekt byl 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 byl 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 bylo 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 bylo 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 bylo 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 

bylo podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. 

III/2.9 Tandemová výuka na SŠ - cílem bylo 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 bylo 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 bylo 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 získali dovednosti pro nové metody práce, které jim 

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

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  CK GATTOM Havířov, 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 
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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. 

 


