
 

 Střední odborná škola Prostějov 

Nám. Edmunda Husserla 1 

Prostějov 

_____________________________________ 

Výroční zpráva 

 o činnosti školy 

 

 

 

Školní rok 2017/2018   

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Obsah 
1. Základní údaje o škole          5 

1.1 Základní charakteristika školy         5 

1.2 Kontaktní údaje           6 

1.3 Profil absolventa           7 

1.4 Koncepce rozvoje školy        16 

2. Vyučované obory vzdělání, kurzy, profesní kvalifikace    20 

2.1 Seznam vyučovaných oborů         20 

2.2 Kurzy, přednášky prohlubující odborné znalosti     20 

2.3 Profesní kvalifikace, rekvalifikační kurzy      20 

3. Učební dokumenty         23 

3.1.Učební plány - ŠVP         23 

3.2 Přehled platných RVP         28 

4. Statistické údaje o škole        29 

4.1 Údaje o žácích           29 

4.2 Průměrný počet žáků ve třídě       29 

4.3 Změna v počtech žáků k 30. 9.        30 

4.4 Základní údaje o přijímacím řízení       31 

4.5 Výkon státní správy         31 

4.6 Údaje o pracovnících školy        32 

4.7 Průměrné platy pracovníků školy       34 

4.8 Organizační schéma         35 

5. Výsledky vzdělávání žáků        36 

5.1 Průměrný prospěch dle oborů a ročníků      36 

5.2 Výsledky maturitních  zkoušek       37 

5.3 Výsledky závěrečných zkoušek       37 

5.4 Umístění absolventů         38 

6. Hodnocení chování žáků        39 

6.1 Počet žáků hodnocených sníženým stupněm z chování    39 

6.2 Hodnocení práce výchovného poradce      40 

6.3 Hodnocení prevence sociálně patologických jevů     42 

7. Údaje o mimoškolních vzdělávacích a volnočasových aktivitách, soutěžích 46 

7.1 Účast na soutěžích         46 

7.1.1 Školní soutěže         46 

7.1.2 Soutěže pořádané školou        46 

7.1.3 Sportovní soutěže         47 

7.1.4 Odborné soutěže         47 

7.2 Hodnocení EVVO         51 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků     53 

9. Inspekce a kontroly         59 

10. Prezentace školy na veřejnosti, spolupráce s jinými subjekty, akce školy 60 

10. 1 Spolupráce s NUV, členství v organizacích     60 

10.2 Spolupráce s jinými subjekty       60 

10. 3 Galerie „S“          60 

10.4 Náborové akce         61 

10. 5  Akce          61 

10. 6 Třídní schůzky         65 

11. Zapojení do projektů         66 

12. Výroční zpráva o hospodaření a poskytování informací    71 

12.1 Výroční zpráva o hospodaření školy        71 



 4 

12.2 Výroční zpráva o poskytování informací      71 

13. Různé           72 

13. 1 Současná provozní pracoviště       72 

13.2 Souvislá praxe žáků         72 

13.3 Výuka aplikované ekonomie       72 

13. 4 Exkurze          73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

1. Základní údaje o škole 

 
1.1 Základní charakteristika školy 

 

Název školy:   Střední odborná škola Prostějov 

     

Adresa školy:   nám. Edmunda Husserla 30/1, 796 01 Prostějov 

 

Právní forma:   příspěvková organizace 

 

Zřizovatel:    Olomoucký kraj 

 

Adresa zřizovatele:  Jeremenkova 40a, 772 00 Olomouc 

 

Ředitel školy:   Ing. Mária Zámostná 

 

Rada školy:   Složení 

- za zřizovatele : 

Ing. Petr Vysloužil - předseda 

    Ing. arch. Jan Přikryl 

- za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky: 

Bc. Pavel Beneš 

Lucie Texlová  

- za pedagogické pracovníky školy: 

    Mgr. Zdeněk Kaláb 

Ivana Makarovičová 

 

IZO školy:   110 015 037 

 

IČO:    00 54 46 12 

 

Bankovní spojení:  Komerční banka Prostějov 

 

Číslo účtu:   109 33 701/ 0100 

 

Číslo telefonu:  582 351 977 

 

e-mail:    sos@sosprostejov.cz  

 

Internetová adresa:  www.sosprostejov.cz  

 

Facebook:   Střední odborná škola Prostějov  

 

Datum zařazení do sítě:  20. 6. 1996 

Celková kapacita školy : 600 žáků 

Počet učeben :     23 

Z toho odborných:          8 

Počet laboratoří:           0 

Počet tělocvičen:           1 
 

mailto:sos@sosprostejov.cz
http://www.sosprostejov.cz/
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1.2 Kontaktní údaje 

 
Zaměstnanci školy - kontaktní informace 
 

Zámostná Mária, 

Ing. 
ředitelka školy  Odborné předměty reditel@sosprostejov.cz 

Halašová Jitka, 

RNDr. 
zástupce statutárního orgánu E, Bi zastupce@sosprostejov.cz 

Pyroltová Dana, 

Mgr. 
zástupce ředitele M, F zastupce@sosprostejov.cz 

Pekařová Olga vedoucí ekonomicko - správního úseku  ekonom@sosprostejov.cz 

UČITELÉ TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ 

Bradáčová Pavlína, Mgr. 
Odborné předměty - obor výrobce kožedělného zboží, 

ekonomické předměty 
kabinetmf@sosprostejov.cz 

Dědochová Soňa, Ing. Ekonomické předměty kabineteko@sosprostejov.cz 

Horáková Michaela, Ing. AJ, ekonomické předměty kabineteko@sosprostejov.cz 

Kaláb Zdeněk, Mgr. ICT, Fy ict@sosprostejov.cz 

Křenková Jitka, Mgr. ČJ, ON knihovna@sosprostejov.cz 

Lošťáková Lenka, Ing. Ekonomické předměty kabineteko@sosprostejov.cz 

Mazouchová Iva, Ing. Odborné předměty - obor prodavač knihovna@ sosprostejov.cz 

Mikulková Blanka, Mgr. výchovný poradce, M, Ch poradce@sosprostejov.cz 

Pazdera Petr, Mgr. M, ICT kabinetmf@sosprostejov.cz 

Pešek Jan, Mgr. TV, BV telocvik@sosprostejov.cz 

Popelková Jarmila, Mgr. ČJ, ON nemcina@souobchodnipv.cz 

Rebilasová Olga, Ing. Ekonomické předměty, AJ jazyky@sosprostejov.cz  

Sahánková Eliška, Mgr. RJ, NJ, D nemcina@sosprostejov.cz 

Štindlová Marie Odborné předměty - obor cukrář kabineteko@sosprostejov.cz  

Švecová Zlata, Bc. Odborné předměty - obor kuchař kabinetmf@sosprostejov.cz 

Vařeková Novotná 

Margita, Mgr. 
NJ jazyky@sosprostejov.cz 

Dopitová Jana, Ing. AJ jazyky@sosprostejov.cz 
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1.3 Profil absolventa 

 

Výuka probíhala ve školním roce 2017/18 v denním studiu v šesti tříletých učebních 

oborech, ve dvou čtyřletých studijních a jednom dvouletém nástavbovém oboru. 
 

Tříleté učební obory zakončené závěrečnou zkouškou, vzdělání s výučním listem: 

● Výrobce kožedělného zboží 

32-52-H/01 Výrobce kožedělného zboží 

Tříleté denní studium, střední vzdělání s výučním listem 

Uplatnění absolventa v praxi: 

Absolvent se uplatní jako kvalifikovaný pracovník při výkonu pracovních činností v oblasti 

zhotovování kožedělných výrobků v sériové výrobě nebo v soukromých výrobních dílnách. 

Absolvent je schopen provádět komplexně základní technologické operace zpracování 

kožedělného zboží. Absolvent může také provádět opravy a obnovování výrobků na zakázku. 

Po získání nezbytné praxe je připraven i na soukromé podnikání . 

Absolvent je vybaven následujícími kompetencemi: 

- navrhuje, konstruuje a modeluje kožedělné výrobky  

- zpracuje základní výtvarnou a technickou dokumentaci pro individuální výrobu 

- čte technickou dokumentaci v průmyslové výrobě 

- při navrhování výrobků aplikuje znalosti principů designu a módních trendů 

- zhotovuje kožedělné výrobky dle technologického postupu 

- provádí opravy a renovaci výrobků 

- používá odbornou terminologii 

- vhodně komunikuje se zákazníkem 

-obsluhuje stroje a zařízení v kožedělné výrobě 

- vede evidenci o průběhu výroby 

- provádí kalkulaci ceny zakázky 

- provádí kontrolu výrobního procesu (vstupní mezioperační, výstupní) a posuzuje kvalitu 

hotových výrobků 

- posuzuje kvalitu základních materiálů 

-dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 

prevence 

- rozpozná možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví, poskytne první pomoc při náhlém  

onemocnění nebo úrazu 

- usiluje o nejvyšší kvalitu práce, výrobků a služeb; zohledňuje požadavky zákazníka 

- jedná ekonomicky ( zvažuje náklady, výnosy a zisk) , šetrně nakládá  se surovinami a 

energiemi  s ohledem na životní prostředí  

-dodržuje zásady ochrany životního prostředí při likvidaci odpadů 

- jedná v souladu se strategií udržitelného rozvoje, při plánování určité činnosti posuzuje  

kromě ekonomického významu i dopady sociální a ekologické 

- zná své odborné a osobní kvality, reálně zvažuje své možnosti  v oblasti profesního růstu a  

  dalšího vzdělávání 

-samostatně a zodpovědně řeší běžné pracovní i mimopracovní problémy 

- vyjadřuje se přiměřeně v písemné a ústní formě, komunikuje  na základní úrovni v jednom 

cizím jazyce, rozumí základní odborné terminologii a pracovním pokynům 

- pečuje o své zdraví a usiluje o zdravý životní styl; spolupracuje s ostatními v týmu, vytváří  

  vstřícné mezilidské vztahy 

- jedná slušně a odpovědně; uznává hodnoty a postoje podstatné pro život multikulturní   

  demokratické společnosti; respektuje lidská práva; jedná v souladu s udržitelným rozvojem      

-orientuje se v  nabídce profesních příležitostí v regionu a možnostech  uplatnění na trhu  
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   práce; vhodně prezentuje své schopnosti a výsledky své práce 

- využívá matematické dovednosti v různých životních situacích 

- používá prostředky informační a komunikační technologie ke komunikaci, pro    

   získávání a zpracování informací 

 

● Cukrář  

29-54-H/01 Cukrář 

Tříleté denní studium, střední vzdělání s výučním listem 

Uplatnění absolventa v praxi: 

Absolvent se uplatní při výkonu povolání cukrář v pozici zaměstnance ve velkých, středně 

velkých a malých výrobnách cukrářských výrobků, v hotelových cukrárnách a v obchodních 

zařízeních zabývajících se prodejem cukrářských výrobků. 

Pracuje jako samostatný cukrář od přijetí surovin do skladu, jejich technologickou úpravu až 

po expedici hotových cukrářských  výrobků. Absolvent je schopen vyrábět kompletní 

sortiment cukrářských výrobků, obsluhovat stroje a zařízení provozoven a vykonávat činnosti 

spojené s prodejem cukrářských výrobků a hodnotit kvalitu vstupních surovin, polotovarů i 

hotových výrobků podle norem. 

Úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi ucházet 

se o studium navazujících studijních programů a dosáhnout středního vzdělání s maturitní 

zkouškou. 

Po získání nezbytné praxe je připraven i pro podnikatelskou činnost. 

Absolvent je vybaven následujícími kompetencemi: 

- vybírá vhodné suroviny a pomocné látky pro daný výrobek 

- dodržuje technologické postupy a hygienické požadavky  

- ovládá přípravu cukrářských výrobků podle zásad racionální výživy  

- vyrábí, uchovává a skladuje cukrářské výrobky 

- vykonává odbytovou činnost v souladu s principy zajištění bezpečnosti potravin 

- při výrobě prokazuje manuální zručnost  a  uplatňuje estetická hlediska při dohotovování  

   výrobků 

- obsluhuje a udržuje potravinářské stroje a zařízení ve výrobně 

- balí, etiketuje a prezentuje cukrářské výrobky 

- vede evidenci při skladování, výrobě, příjmu a expedici surovin a hotových výrobků 

- dodržuje zásady osobní hygieny a provádí sanitaci provozu cukrárny 

- zařazuje do výroby při přípravě receptur nové poznatky z oboru 

- provádí senzorické hodnocení  kvality surovin, meziproduktů a hotových výrobků 

 - provádí kontrolu dodržování technologických postupů, sleduje a zaznamenává hodnoty ve  

   stanovených kritických bodech (HACCP) s cílem zajistit bezpečnost cukrářských výrobků 

- dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a  

  požární  prevence 

- rozpozná možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví, poskytne první pomoc při náhlém 

  onemocnění nebo úrazu 

- usiluje o nejvyšší kvalitu práce, výrobků a služeb; zohledňuje požadavky zákazníka 

- jedná ekonomicky ( zvažuje náklady, výnosy a zisk), šetrně nakládá  se surovinami a 

  energiemi s ohledem na životní prostředí  

- dodržuje zásady ochrany životního prostředí při likvidaci odpadů 

- jedná v souladu se strategií udržitelného rozvoje, při plánování určité činnosti posuzuje   

   kromě ekonomického významu i dopady sociální a ekologické 
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● Číšník  

65-51-H/01Kuchař-číšník, zaměření číšník 

Tříleté denní studium, střední vzdělání s výučním listem 

Uplatnění absolventa v praxi: 

Absolvent se uplatní při výkonu povolání číšník v pozici zaměstnance ve velkých, středně 

velkých a malých provozovnách veřejného stravování. 

Pracuje jako číšník od přípravy pracoviště na provoz, přijímání objednávek hostů a 

vyúčtování, podávání pokrmů a nápojů formou jednoduché a složité obsluhy až po úklid po 

ukončení provozu. 

Po získání nezbytné praxe je připraven i na soukromé podnikání v pohostinství. 

Absolvent je vybaven  následujícími  kompetencemi: 

- dodržuje hygienické předpisy při práci v gastronomickém provozu 

- má přehled o výživě, o zásadách racionální výživy, dietního a alternativního stravování 

- charakterizuje vlastnosti potravin a nápojů a vhodně je využívá 

-ovládá způsoby skladování a ošetřování potravin a nápojů 

- ovládá základy technologie přípravy pokrmů a nápojů 

- ovládá druhy a techniku odbytu  

- připravuje a udržuje  pracoviště  

- používá inventář podle způsobu servisu, podávaného pokrmu a nápoje 

- ovládá organizaci práce v různých formách obsluhy 

- volí vhodné formy obsluhy podle prostředí 

- ovládá techniku podávání pokrmů a nápojů při jednoduché a složité obsluze 

- přijímá a vyřizuje objednávky hostů,pracuje se zúčtovací technikou 

- sestavuje  menu pro různé příležitosti podle gastronomických pravidel 

- připravuje a servíruje míšené nápoje 

- připravuje slavnostní tabule 

- obsluhuje zařízení ve stravovacích provozech   

- organizuje přípravu, průběh a ukončení gastronomické akce 

- jedná profesionálně v souladu se společenským chováním a vystupováním 

- snaží se o získání stálých zákazníků 

- orientuje se v ekonomicko-právním zabezpečení provozu společného stravování 

- vykonává obchodně  provozní aktivity; snaží se o získání stálých zákazníků 

- vede administrativní agendu a evidenci spojenou s činností podniku veřejného stravování 

- dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a   

  požární prevence 

- rozpozná možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví, poskytne první pomoc při náhlém 

  onemocnění nebo úrazu 

- usiluje o nejvyšší kvalitu práce, výrobků a služeb; zohledňuje požadavky zákazníka 

- kontroluje kvalitu provedené práce  

- jedná ekonomicky (zvažuje náklady, výnosy a zisk), šetrně nakládá  se surovinami a 

  energiemi  s ohledem na životní prostředí  

- dodržuje zásady ochrany životního prostředí při likvidaci odpadů 

- jedná v souladu se strategií udržitelného rozvoje, při plánování určité činnosti posuzuje 

   kromě ekonomického významu i dopady sociální a ekologické 

 

● Kuchař  

65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření Kuchař 

Tříleté denní studium, střední vzdělání s výučním listem 

Uplatnění absolventa v praxi: 
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Absolvent se uplatní při výkonu povolání číšník v pozici zaměstnance ve velkých, středně 

velkých a malých provozovnách veřejného stravování. 

Pracuje jako číšník od přípravy pracoviště na provoz, přijímání objednávek hostů a 

vyúčtování, podávání pokrmů a nápojů formou jednoduché a složité obsluhy až po úklid po 

ukončení provozu. 

Po získání nezbytné praxe je připraven i na soukromé podnikání v pohostinství. 

Absolvent je vybaven  následujícími  kompetencemi: 

- dodržuje hygienické předpisy při práci v gastronomickém provozu 

- má přehled o výživě, o zásadách racionální výživy, dietního a alternativního stravování 

- charakterizuje vlastnosti potravin a nápojů a vhodně je využívá 

- ovládá způsoby skladování a ošetřování potravin a nápojů 

- ovládá základy technologie přípravy pokrmů a nápojů 

- ovládá druhy a techniku odbytu  

- připravuje a udržuje  pracoviště  

- používá inventář podle způsobu servisu, podávaného pokrmu a nápoje 

- ovládá organizaci práce v různých formách obsluhy 

- volí vhodné formy obsluhy podle prostředí 

- ovládá techniku podávání pokrmů a nápojů při jednoduché a složité obsluze 

- přijímá a vyřizuje objednávky hostů, pracuje se zúčtovací technikou 

- sestavuje  menu pro různé příležitosti podle gastronomických pravidel 

- připravuje a servíruje míšené nápoje 

- připravuje slavnostní tabule 

- obsluhuje zařízení ve stravovacích provozech   

- organizuje přípravu, průběh a ukončení gastronomické akce 

- jedná profesionálně v souladu se společenským chováním a vystupováním 

- snaží se o získání stálých zákazníků 

- orientuje se v ekonomicko-právním zabezpečení provozu společného stravování 

- vykonává obchodně  provozní aktivity; snaží se o získání stálých zákazníků 

- vede administrativní agendu a evidenci spojenou s činností podniku veřejného stravování 

- dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a   

  požární prevence 

- rozpozná možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví, poskytne první pomoc při náhlém 

  onemocnění nebo úrazu 

- usiluje o nejvyšší kvalitu práce, výrobků a služeb; zohledňuje požadavky zákazníka 

- kontroluje kvalitu provedené práce  

- jedná ekonomicky (zvažuje náklady, výnosy a zisk), šetrně nakládá  se surovinami a 

  energiemi s ohledem na životní prostředí  

- dodržuje zásady ochrany životního prostředí při likvidaci odpadů 

- jedná v souladu se strategií udržitelného rozvoje, při plánování určité činnosti posuzuje 

   kromě ekonomického významu i dopady sociální a ekologické 

 

● Prodavač  

66-51-H/01 Prodavač 

Tříleté denní studium, střední vzdělání s výučním listem 

Uplatnění absolventa v praxi 

Absolvent  se uplatní při výkonu povolání prodavač nebo pokladník ve  velkých, středně 

velkých a malých provozovnách zabývajících se obchodem.  

Absolvent poskytuje služby související s prodejem zboží – zboží vystaví, připraví k prodeji, 

předvede zboží zákazníkovi s odborným výkladem, vystaví potřebné doklady, vyřídí 
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reklamaci zákazníka. Absolvent je schopen obsluhovat různé pokladní systémy a provádět 

hotovostní i bezhotovostní platby v české i jiné měně. 

Po získání nezbytné praxe je absolvent připraven na samostatné podnikání v oboru. 

Úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi ucházet 

se o studium navazujících studijních programů a dosáhnout středního vzdělání s maturitní 

zkouškou. 

Absolvent je vybaven následujícími kompetencemi: 

- připraví a upraví zboží k prodeji  

- ovládá prodej zboží různého sortimentu včetně vyhotovení a zpracování prodejní 

dokumentace 

- předvede zboží zákazníkovi a poskytne odborné informace o daném zboží 

- zabalí výrobek běžným způsobem  i v dárkové formě 

- společensky vystupuje a jedná profesionálně ve styku se zákazníky a obchodními  

partnery 

- komunikuje se zákazníky v rodném a jednom cizím jazyce 

- pracuje s pokladnami i pokladními systémy, přijímá hotovostní i bezhotovostní platby 

- obsluhuje stroje a zařízení prodejny  

- provádí odběr a  přejímku zboží (včetně kontrol záruční doby nebo minimální 

trvanlivosti) 

- ovládá skladování a ošetřování zboží 

- vede doklady spojené s prodejem zboží a řeší dodavatelské a zákaznické reklamace 

- provádí fyzickou a účetní inventuru zboží a obalů 

- ovládá propagační  a aranžérské činnosti spojené s vystavováním a prodejem zboží 

- využívá marketingových nástrojů k prezentaci provozovny 

- dodržuje hygienické normy  a právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci  

- orientuje se v platných hygienických normách, předpisech a nařízeních týkajících se 

obchodní problematiky 

- dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární prevence  

-  rozpozná možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví, poskytne první pomoc při 

náhlém onemocnění nebo úrazu 

- usiluje o nejvyšší kvalitu práce, výrobků a služeb; zohledňuje požadavky zákazníka  

- jedná ekonomicky (zvažuje náklady, výnosy a zisk), šetrně nakládá  se surovinami a 

energiemi  s ohledem na životní prostředí  

- dodržuje zásady ochrany životního prostředí při likvidaci odpadů 

- jedná v souladu se strategií udržitelného rozvoje, při plánování určité činnosti 

posuzuje kromě ekonomického významu i dopady sociální a ekologické 

 

● Řezník-uzenář 

29-56-H/01 Řezník – uzenář 

Tříleté denní studium, střední vzdělání s výučním listem 

Uplatnění absolventa v praxi: 

Absolvent se uplatní při výkonu povolání řezník v pozici zaměstnance v masném 

průmyslu při zpracování masa a výrobě masných výrobků a v obchodních zařízeních 

zabývajících se prodejem masa a masných výrobků. 

Absolvent je schopen jatečně opracovávat všechny druhy jatečných zvířat, drůbež, zvěřinu a 

ryby, ošetřovat a skladovat jatečně upravené maso a droby, bourat, upravovat a třídit maso a 

droby pro výsek a výrobu. Umí balit  maso a masné výrobky, zpracovávat živočišné tuky, 

kontrolovat kvalitu vstupních surovin, polotovarů i hotových výrobků, obsluhovat a provádět 
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základní údržbu technologického zařízení a vykonávat činnosti související s prodejem masa a 

masných výrobků. 

Po získání nezbytné praxe je připraven i pro podnikatelskou činnost. 

Absolvent je vybaven následujícími kompetencemi: 

zpracovává jatečná zvířata, drůbež, zvěřinu a ryby  

- ošetřuje a skladuje jatečně upravené maso a jatečné produkty 

- upravuje maso, vyrábí masné výrobky 

- dodržuje technologické postupy při výrobě masa a masných výrobků, volí vhodné suroviny,  

  pomocné látky a obaly 

- skladuje, expeduje a zajišťuje odbyt masa a masných  výrobků při dodržování hygienických  

  zásad 

- obsluhuje stroje a technická zařízení a provádí běžnou údržbu 

- provádí sanitaci jatečného a masného provozu a prodejny 

- vede operativně-technickou evidenci 

- provádí kontrolu při úpravě masa a výrobě masných výrobků 

- senzoricky hodnotí vstupní suroviny, meziprodukty a hotové výrobky 

- provádí kontrolu, sleduje a zaznamenává hodnoty ve stanovených kritických bodech  

  (HACCP)  

- dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a   

  požární prevence 

- rozpozná možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví, poskytne první pomoc při náhlém 

  onemocnění nebo úrazu 

- usiluje o nejvyšší kvalitu práce, výrobků a služeb, zohledňuje požadavky zákazníka 

- kontroluje kvalitu provedené práce  

- jedná ekonomicky ( zvažuje náklady, výnosy a zisk), šetrně nakládá  se surovinami a 

  energiemi  s ohledem na životní prostředí  

- dodržuje zásady ochrany životního prostředí při likvidaci odpadů 

- jedná v souladu se strategií udržitelného rozvoje, při plánování určité činnosti posuzuje 

  kromě ekonomického významu i dopady sociální a ekologické 

 

Studijní obory, vzdělání s maturitní zkouškou: 

● Kosmetické služby  

69-41-L/01 Kosmetické služby 

Čtyřleté denní studium, střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Uplatnění absolventa v praxi 

Absolvent ŠVP Kosmetické služby se uplatní v povoláních kosmetička, pedikér a manikér při 

poskytování profesionální kosmetické péče ve středně velkých i malých provozovnách, 

studiích a salonech. Při poskytování kosmetických služeb bude kvalifikovaně volit a 

dodržovat vhodné technologické postupy v souladu s individuálními požadavky zákazníka, 

módními trendy, zdravotně – hygienickými  a estetickými hledisky. Po získání středního 

vzdělání s maturitní zkouškou může absolvent pokračovat ve vzdělávání na vysoké škole 

nebo vyšší odborné škole. 

Absolvent je vybaven následujícími kompetencemi: 

- volí vhodný způsob kosmetického ošetření v souladu s typem  a aktuálním stavem 

pleti při dodržení technologických postupů, hygienických a estetických zásad a podle 

přání zákazníka 

- kvalifikovaně provádí ošetření pleti, samostatné kosmetické úkony, manikúru a 

pedikúru 

- provádí denní, večerní a slavnostní líčení v souladu s módními trendy a přáním 

zákazníka 
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- obsluhuje přístrojové vybavení a zařízení  provozovny a provádí běžnou údržbu 

- poskytuje poradenskou službu, propaguje nové přípravky, zdravý životní styl a 

správnou výživu 

- volí a používá kosmetické přípravky podle aktuálního stavu pleti; s přípravky 

bezpečně manipuluje, správně dávkuje a ekologicky likviduje 

- doporučuje a nabízí zákazníkům nové přípravky 

- při poskytování kosmetických služeb dodržuje zásady osobní a provozní hygieny 

- rozezná běžné  onemocnění kůže, nehtů a rozhodne, kdy je možné kosmetickou péči 

provést a kdy doporučí navštívit dermatologa  

- uplatňuje estetické cítění při návrzích líčení a při poskytování kosmetických služeb 

- sleduje nové trendy v oboru, nové přípravky a postupy 

- vystupuje profesionálně a kultivovaně ve vztahu k zákazníkům, spolupracovníkům a 

obchodním partnerům; řeší neobvyklé situace 

- pečuje o svůj vzhled a  duševní zdraví 

- vykonává obchodně-podnikatelské aktivity v kosmetických službách – prezentuje 

firmu a nabízí kosmetické služby 

- orientuje se v ekonomicko – právním zabezpečení provozu a provádí administrativní 

činnosti související s provozem firmy 

- zajišťuje  nákup a prodej kosmetických přípravků 

- vytváří ceníky úkonů a kalkuluje spotřebu a prodejní cenu nabízených kosmetických 

přípravků 

- dodržuje hygienické normy  a právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a požární prevence  

- rozpozná možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví, poskytne první pomoc při  

náhlém onemocnění nebo úrazu 

- usiluje o nejvyšší kvalitu práce, výrobků a služeb; zohledňuje požadavky zákazníka 

- jedná ekonomicky (zvažuje náklady, výnosy a zisk), šetrně nakládá  se surovinami a 

energiemi s ohledem na životní prostředí  

- dodržuje zásady ochrany životního prostředí při likvidaci odpadů 

- jedná v souladu se strategií udržitelného rozvoje, při plánování určité činnosti 

posuzuje kromě ekonomického významu i dopady sociální a ekologické 

 

● Obchodník 

66-41-L/01 Obchodník 

Čtyřleté denní studium, střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Uplatnění absolventa v praxi 

Absolvent ŠVP Obchodník se uplatní v organizacích a podnicích provozujících obchod, 

v oddělení nákupu a prodeje zboží jako obchodník, obchodní referent, obchodní zástupce, 

odbytář, zásobovač zbožíznalec, vedoucí úseku prodeje. Je schopen zajišťovat obchodní 

činnost podniku, komunikovat dvěma cizími jazyky a vést účetnictví a zajišťovat  personální 

agendu podniku. 

Absolvent má předpoklady pro to, aby po zapracování a získání potřebných zkušeností mohl 

vykonávat samostatné řízení obchodních činností a uplatnit se jako vedoucí provozních a 

organizačních jednotek, vedoucí oddělení nákupu a prodeje zboží, obchodního oddělení, dále 

jako manažer nebo obchodní zástupce firmy. 

Po získání středního vzdělání s maturitní zkouškou může absolvent pokračovat ve vzdělávání 

na vysoké škole nebo vyšší odborné škole. 

Absolvent je vybaven následujícími kompetencemi : 

- připravuje a vede obchodní jednání 

- provádí a zajišťuje nákup a prodej zboží a přepravu zboží 
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- vede evidenci a obchodní dokumentaci 

- zajišťuje profesní marketingové činnosti 

- poskytuje informace o zboží a službách a kvalifikovaně prodává zboží různého sortimentu 

- manipuluje se zbožím v obchodně provozní jednotce 

- pracuje s pokladnami i pokladními systémy, přijímá hotovostní a bezhotovostní platby 

- řeší dodavatelské a zákaznické reklamace 

- ovládá legislativu týkající se obchodní problematiky 

- komunikuje se zákazníky a se zahraničními partnery ve dvou cizích jazycích,  

- v komunikaci uplatňuje poznatky z psychologie prodeje 

- organizuje a eviduje zásobovací činnost 

- zajišťuje dopravu, skladování a ošetřování zboží 

- zpracovává doklady související s evidencí zásob, dlouhodobého majetku, zaměstnanců, 

prodeje a hlavní činnosti 

-  vyhotovuje písemnosti spojené s realizací obchodních operací, platebního styku a 

dokumenty pracovně právního styku 

- zajišťuje základní personální činnosti 

- orientuje se v subjektech finančního trhu, v činnosti bank a v obchodování s cennými papíry 

- provádí platební styk a zúčtovací operace 

- sestavuje kalkulace výrobků a služeb, zná princip tvorby cen 

- orientuje se v daňovém systému, vypočítá daňovou povinnost, zákonné odvody, sestaví 

platební kalendář 

- vede účetnictví 

- dodržuje hygienické normy  a právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a požární prevence  

- rozpozná možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví, poskytne první pomoc při náhlém 

onemocnění nebo úrazu  

- usiluje o nejvyšší kvalitu práce, výrobků a služeb; zohledňuje požadavky zákazníka 

- jedná ekonomicky ( zvažuje náklady, výnosy a zisk), šetrně nakládá  se surovinami a 

energiemi s ohledem na životní prostředí  

- dodržuje zásady ochrany životního prostředí při likvidaci odpadů 

- jedná v souladu se strategií udržitelného rozvoje, při plánování určité činnosti posuzuje 

kromě ekonomického významu i dopady sociální a ekologické  

- zná své odborné a osobní kvality, reálně zvažuje své možnosti  v oblasti profesního růstu a   

  dalšího vzdělávání 

- samostatně a zodpovědně řeší běžné pracovní i mimopracovní problémy 

- vyjadřuje se přiměřeně v písemné a ústní formě, komunikuje  na základní úrovni nejméně   

  v jednom cizím jazyce, rozumí základní odborné terminologii a pracovním pokynům 

- pečuje o své zdraví a usiluje o zdravý životní styl; spolupracuje s ostatními v týmu, vytváří  

  vstřícné mezilidské vztahy 

- jedná slušně a odpovědně; uznává hodnoty a postoje podstatné pro život multikulturní   

  demokratické společnosti; respektuje lidská práva; jedná v souladu s udržitelným rozvojem  

- orientuje se v nabídce profesních příležitostí v regionu a možnostech  uplatnění na trhu  

  práce; vhodně prezentuje své schopnosti a výsledky své práce 

- využívá matematické dovednosti v různých životních situacích 

- používá prostředky informační a komunikační technologie ke komunikaci, pro získávání a  

  zpracování informací 

 

Nástavbové studium s maturitní zkouškou: 

● Podnikání 

Dvouleté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou 
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64- 41- L/51 Podnikání 

Uplatnění absolventa v praxi 

Absolvent ŠVP Podnikání je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, 

obchodní a administrativní činnosti.Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní 

firmy v profesní oblasti, v níž získal střední vzdělání s výučním listem.  

Po získání středního vzdělání s maturitní zkouškou může absolvent pokračovat ve vzdělávání 

na vysoké škole nebo vyšší odborné škole. 

Absolvent je vybaven následujícími kompetencemi: 

- provádí administrativní činnosti 

- stylizuje a vyhotovuje písemnosti s využitím výpočetní a kancelářské techniky a  

  programového vybavení 

- ovládá klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou přiměřeně rychle a přesně 

- manipuluje s dokumenty (včetně elektronických) 

- provádí marketingový průzkum 

- orientuje se v problematice managementu a manažerských dovedností 

- zpracovává doklady 

- eviduje a účtuje hotovostní a bezhotovostní operace podniku 

- účtuje o majetku a závazcích, nákladech a výnosech 

- provádí základní výpočty (nákup a skladové zásoby, odpisy, využití kapacity dlouhodobého   

  majetku) 

- provádí mzdové výpočty a výpočty odvodů sociálního zdravotního pojištění 

- orientuje se v soustavě daní, vede daňovou evidenci a stanovuje daňovou povinnost k daním  

  z příjmu a k dani silniční 

- provádí a sestavuje účetní závěrku 

- orientuje se v právní úpravě podnikání, v občanských a pracovně právních vztazích 

- vede jednání s obchodními partnery 

- dodržuje hygienické normy  a právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví  při  

  práci a požární prevence 

- rozpozná možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví, poskytne první pomoc při náhlém    

  onemocnění nebo úrazu 

- usiluje o nejvyšší kvalitu práce, výrobků a služeb; zohledňuje požadavky zákazníka 

  jedná ekonomicky (zvažuje náklady, výnosy a zisk), šetrně nakládá  se surovinami a     

  energiemi s ohledem na životní prostředí  

- dodržuje zásady ochrany životního prostředí při likvidaci odpadů 

- jedná v souladu se strategií udržitelného rozvoje, při plánování určité činnosti posuzuje       

  kromě ekonomického významu i dopady sociální a ekologické 

- zná své odborné a osobní kvality, reálně zvažuje své možnosti  v oblasti profesního růstu a 

  dalšího vzdělávání 

- samostatně a zodpovědně řeší běžné pracovní i mimopracovní problémy 

- vyjadřuje se přiměřeně v písemné a ústní formě, komunikuje na základní úrovni nejméně 

  v jednom cizím jazyce, rozumí základní odborné terminologii a pracovním pokynům 

- pečuje o své zdraví a usiluje o zdravý životní styl; spolupracuje s ostatními v týmu, vytváří   

  vstřícné mezilidské vztahy 

- jedná slušně a zodpovědně; uznává hodnoty a postoje podstatné pro život multikulturní  

  demokratické společnosti; respektuje lidská práva; jedná v souladu s udržitelným rozvojem      

- orientuje se v  nabídce profesních příležitostí v regionu a možnostech  uplatnění na trhu  

  práce; vhodně prezentuje své schopnosti a výsledky své práce 

- využívá matematické dovednosti v různých životních situacích 

- používá prostředky informační a komunikační technologie ke komunikaci, pro    

  získávání a zpracování informací 
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1.4 Koncepce rozvoje školy  
 

Cílem předkládané koncepce je nastínit možnosti směřování školy v následujících letech tak, aby se 

v regionu stala synonymem jistoty uplatnění svých absolventů na trhu práce. 

1. Charakteristika školy 

Střední odborná škola Prostějov je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje. Škola je vzhledem 

k ustálené nabídce oborů tradiční vzdělávací institucí v Prostějově. Zaměřuje se na vzdělávání v 

oborech v oblasti gastronomie, obchodu a služeb. V současné době probíhá výuka formou denního 

studia v pěti tříletých učebních oborech vzdělání zakončených závěrečnou zkouškou s výučním listem, 

a to v oborech Kuchař, Cukrář, Číšník, Výrobce kožedělného zboží, Prodavač a Řezník, ve dvou 

čtyřletých studijních oborech Obchodník a Kosmetické služby zakončených maturitní zkouškou a také 

dvouletém nástavbovém studiu obor Podnikání také zakončeném maturitní zkouškou. Žáci se ve všech 

oborech a ročnících vzdělávají podle Školních vzdělávacích programů. Výhodou školy je i její poloha 

v centru Statutárního města Prostějova, které je správním střediskem širokého okolí. Předkládaná 

koncepce vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého 

kraje na období 2016 - 2020, z inspekčních zpráv České školní inspekce a rozboru současného stavu.   

 2. Stanovení hlavních strategických cílů   
 

Hlavní strategické cíle jsou: 

- Zvýšení prestiže studijních oborů i image školy 

- Prezentace stávajících oborů tak, aby byly atraktivní a zajímavé pro uchazeče ze základních škol  

- Co možná nejvyšší uplatnitelnost absolventů v praxi 

- Zvýšení efektivity a kvality vzdělávání 

- Rozvoj dalšího vzdělávání a aktivní spolupráce s potenciálními zaměstnavateli 

- Rozvoj žádoucího klimatu školy 

- Stabilizace pedagogického sboru i nepedagogických pracovníků 

- Zvýšení podílu mimorozpočtových zdrojů na financování školy 

 

K naplnění cílů směřují následující kroky v těchto oblastech: 

 

2.1. Image školy 

Rodiče i žáci ocení jen studium spjaté s praxí s pevnou vazbou na potenciální zaměstnavatele 

a firmy, při kterém absolvent získává reálné praktické zkušenosti. 

Důležitá je také nabídka perspektivy s předem definovanými cíli i prostředky k jejich 

naplnění.  

Pro školu jako centrum vzdělávání je nutná úzká spolupráce s městem, regionem, se státními 

institucemi i neziskovými organizacemi, širší i odbornou veřejností, se spolkem přátel školy. 

Je povinností vedení školy pozitivně informovat prostřednictvím sdělovacích prostředků i při 

osobním kontaktu o dění ve škole a o změnách v životě školy. Získávání informací vně školy 

a zpětná vazba je stejně důležitá jako prezentace směrem k veřejnosti.  

Je třeba stále rozvíjet kulturní a společenský život školy - vytvářet u žáků pocit sounáležitosti 

se školou při budování dobrého jména školy (účast na soutěžích a akcích školy).  Pokračovat 

v již zavedených aktivitách, kde se žáci prezentují se svými dovednostmi, jako jsou 

Amundsen Cup, Scholaris, Burza práce, Den Země, Ekojarmark, Den jazyků, Den Evropy, 

Gastroden – praktické závěrečné zkoušky, Vánoční výstavka v Národním domě, ples SOŠ aj.  

Maximum úsilí směřovat ke Dni otevřených dveří, při kterém si budoucí žáci i jejich rodiče 

mohou prohlédnout školu a získat informace k přijímacímu řízení. Na Dni otevřených dveří se 

žáci jednotlivých oborů prezentují svými dovednostmi a znalostmi získanými během studia.  

Realizace osvědčených workshopů – V rámci workshopů si žáci 9. tř. ZŠ vyzkouší základní 

manuální dovednosti daného oboru (příprava pomazánek, skládání ubrousků, zdobení nehtů, 
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tvorba ozdob na netradiční balení, zhotovení jednoduchých kožených výrobků) pod vedením 

žáků SOŠ Prostějov. 

Pokračovat v profesních kvalifikacích a pořádání rekvalifikačních kurzů ve spolupráci s ÚP 

Olomouckého kraje pro doplnění či získání kvalifikace dle NSK a kurzů „Na míru“ pro 

širokou veřejnost (trendy ve výživě, etiketa stolování, kurzy líčení apod.). 
 

2.2. Oblast výchovně - vzdělávací 
 

Východiskem k naplnění výchovně - vzdělávacích cílů je školní vzdělávací program (ŠVP). 

Tento materiál by měl být živým dokumentem, který je trvale konfrontován s realitou ve 

výuce. ŠVP školy musí reflektovat požadavky Státní koncepce rozvoje školské soustavy 

 a požadavky zřizovatele, které jsou obsaženy v základních dokumentech Olomouckého kraje 

zejména v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého 

kraje (2012).  

Výsledkem výchovně – vzdělávacího procesu má být dobrá kvalita a absolvent dobře 

připravený k bezproblémovému složení závěrečných zkoušek.  Škola by měla také poskytnout 

dostatečnou přípravu k získávání jazykových certifikátů s mezinárodní platností (např. FCE).  

Pro výuku na škole jsou stěžejní pevné vazby na praxi a spolupráce se zaměstnavateli  

a firmami v regionu. V souladu se současnými požadavky na přípravu absolventů jsou žádané 

hlavně reálné zkušenosti z praxe. Tyto jsou již v současné době na SOŠ zajištěny v odborně 

vybavených učebnách a vlastních provozovnách (restaurace, kosmetika, cukrárna …) 

Nejdůležitější je však realizace praxe a výcviku na smluvních pracovištích. Tradiční nabídku 

by bylo dobré rozšířit i mimo region, popřípadě na mezinárodní úrovni. 

I krátkodobé praktické zkušenosti v prestižních hotelových či restauračních provozech 

pomohou k zatraktivnění oborů kuchař a číšník.  
 

2.2.1. Další kroky a prostředky: 

- Dotazníky spokojenosti pro rodiče i žáky 

- Plnit časový rozvrh tematických plánů 

- Nabídnout žákům i učitelům možnost rozšíření výuky o nepovinné a volitelné 

předměty 

- Rozšířit nabídku zájmových kroužků ve spolupráci s rodiči a učiteli nejen pro žáky 

SOŠ, ale i pro žáky základních škol (Základy stolování a společenského chováni) 

Kariérové poradenství  

- Pomáhat jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v jejich životě 

- Rozvíjet aktivity, které mají pomoci žákům a studentům ujasnit si vlastní kariérní cíle 

a porozumět světu práce  

- Poskytovat poradenství zaměřené na volbu vzdělávací a profesní dráhy, volbu prvního 

zaměstnání, změnu zaměstnání a návrat do pracovního procesu  

 

Všestranný rozvoj žáků 

- Zajistit individuální přístup k talentovaným žákům 

- Podporovat a rozšířit konzultace žáků s učiteli 

- Podporovat žáky v účastech na olympiádách, školních soutěžích 

- Žákům se specifickými vzdělávacími potřebami zajistit maximální integraci, 

individuální přístup 

- Využívat ICT techniku pro výuku a její zatraktivnění 
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- Zajistit maximální spolupráci mezi výchovným poradcem, rodiči, třídním učitelem a 

učitelem odborného výcviku 

- Spolupracovat s PPP případně se SPC 

Péče o tělesný rozvoj žáků 

- Veškeré pohybové aktivity zaměřit na celkové pochopení významu cvičení pro zdravý 

životní styl, pro potřeby běžného života, zavést zdravotní tělesnou výchovu 

- Vytvořit dostatečné zázemí pro sportovní aktivity 

- Upravit rozvrh pro intenzivnější plnění cílů v tělesné výchově spojením do 

dvouhodinových bloků 

- Rozšířit seznamovací kurz pro první ročníky na vícedenní 

Estetická výchova  

- Divadelní a filmová představení, výchovné koncerty 

- Obnovit fungování dramatického kroužku 

- Podpořit autorskou tvorbu žáků, umožnit jim autorská čtení v rámci Dne otevřených 

dveří 

- Zapojit žáky do estetické výzdoby školy, vytvořit vztah k vlastní práci- hodnotám, 

škole jako prevenci ničení školního majetku 

- Zapojení rodičů, veřejné prezentace činnosti žáků 

Zdravý životní styl 

- Plnění Minimálního preventivního programu 

- Realizace projektů v rámci primární prevence- spolupráce s Policií ČR, 

Nízkoprahovým zařízením Prostějov, nadací Člověk v tísni 

- Pochopení cílů environmentální výchovy - třídění odpadu, zdroje energie 

2.3. Oblast personální 

- Stabilizovat a optimalizovat pedagogický sbor ve vazbě na žádoucí oborovou strukturu 

- Zvyšovat odbornou způsobilost a vysokou úroveň pedagogického sboru - podpora DVPP 

- Vytvořit dobré pracovní klima ve škole, vytvořit tým lidí pracujících společně na zvyšování 

úrovně a pověsti školy 

- Zavést vzájemné předávání poznatků, ukázkové hodiny zkušených učitelů, pravidelná 

hospitační činnost, možnost vzájemné supervize 

- Motivovat učitele nadtarifní složkou platu- odměny , osobní ohodnocení 

- Zajistit odbornou pomoc pro mladší členy sboru od zkušenějších kolegů 

- Zvýšit vliv třídního učitele a jeho zodpovědnost za žáky své třídy, řešení problémů hned 

v zárodku, postavit práci na spolupráci s rodiči (zavést povinnou třídnickou hodinu v rámci 

rozvrhu) 

- Ve vybraných oborech přizvat do výuky odborníka z praxe – tandemová výuka 

2.4. Spolupráce se zřizovatelem 
 

Pro fungování školy je spolupráce se zřizovatelem zcela zásadní. Vztahy mezi institucemi musí být co 

nejtěsnější, zvláště při plánování a realizaci akcí, a to ve všech oblastech - ekonomické, metodické 

 i společenské.  

 

- Spolupracovat na vytváření lepších podmínek pro výuku, dovybavení odborných učeben  

- Podpora zřizovatele při akcích pořádaných školou, účast zástupců zřizovatele 

- Spolupracovat na realizaci projektů, modernizace a obnovy školy 
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- Úzká spolupráce při získávání finančních prostředků z národních, evropských i jiných zdrojů 

(granty, dotace) pro rozvoj školy. Prostředky využít jak pro zlepšení vybavenosti školy, tak i 

v oblasti rozvoje lidských zdrojů 

2.5. Finanční zdroje 

 
- Státní prostředky – modernizovat vybavenost školy, využít možnosti finanční motivace 

pracovníků 

- Výzvy OP Výzkum, Vývoj a Vzdělávání pro období 2014 – 2020 (KAP, ŠAP, Šablony pro SŠ 

a VOŠ – podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování 

- Prostředky zřizovatele- údržba školní budovy, případné opravy a investiční akce, provoz školy 

- Pronájem školních prostor veřejnosti  

- Doplňková činnost – pronájem nemovitého majetku, mimoškolní výchova a vzdělávání, 

pořádání kurzů a školení včetně lektorské činnosti 

 

3. SWOT analýza SOŠ 

 
Silné stránky 

- Image a tradice školy 

- Velmi dobré materiální zabezpečení 

- Erudovaný a stabilní pedagogický sbor 

- Zkušenosti s tvorbou vzdělávacích programů, projektů NUV a OPVK 

- Umístění školy v regionu a dobré dopravní spojení 

 

Slabé stránky 

- Malá atraktivnost studia v oborech vzdělání s výučním listem – Řezník a Výrobce 

kožedělného zboží 

- Finanční zainteresovanost lidí na výsledcích práce – pohyblivá složka mzdy 
 

Příležitosti 

- Spolupráce se sociálními partnery 

- Zavádění nových témat do výuky 
 

Ohrožení 

- Demografické a společenské faktory – malý počet uchazečů o studium 

- Slabá připravenost žáků a studentů ze ZŠ 

- Současná legislativa 
 

 

4. Závěr 

 
Zpracovaná koncepce podle mého názoru zajistí další fungování školy v rámci regionální nabídky 

odborného středního vzdělávání. Součástí koncepce je prohloubení kvality odborného výcviku ve 

spolupráci se zaměstnavateli, a tím zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce.  
 

 

         Ing. Mária Zámostná 

         ředitelka školy 
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2. Vyučované obory vzdělání, kurzy, profesní  kvalifikace 

 
2.1 Seznam vyučovaných oborů vzdělání 

 
Název oboru, ŠVP Kód oboru Forma studia Poznámka Ukončení studia 

Nástavbové studium pro absolventy  oborů vzdělání s výučním listem 

Podnikání 64-41-L/51 denní nástavbové maturitní zkouška 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Obchodník 66-41-L/01 denní Vyřazený obor 

od šk.r.18/19 

maturitní zkouška 

Kosmetické služby 69-41-L/01 denní  maturitní zkouška 

Gastronomie 65-41-L/01 denní Nový obor od 

šk.r.18/19 

maturitní zkouška 

Střední vzdělání  s výučním listem 

Cukrář 29-54-H/01 denní  výuční list 

Číšník 65-51-H/01 denní  výuční list 

Kuchař 65-51-H/01 denní  výuční list 

Prodavač 66-51-H/01 denní  výuční list 

Výrobce kožedělného 

zboží 

32-52-H/01 denní  výuční list 

Řezník - uzenář 29-56-H/01  denní  výuční list 

 

2.2 Kurzy, kroužky a přednášky   

 

Péče o tělo 

V sudém i lichém týdnu se tradičně uskutečnily pro děvčata 1. ročníků učebních oborů 

přednášky s tématikou osobní hygieny, péče o tělo a dekorativní kosmetika. Přednášky 

připravila UOV Nikol Koutná. 

- Hygienické zásady 

- Zdravotní aspekty 

- Kosmetická péče 

-  

For Live Madaga 

23. 11. 2018 – představení české kosmetické firmy, ukázka nových kosmetických výrobků 

pro rok 2018, ukázka kosmetického ošetření. 

 

Kroužek Perníkové mámení –příprava a zdobení vánočních perníčků , 4. – 6. 12. 2017 

 

Přednáška Zdravý životní styl – 6. 12. 2017 -  pro gastronomické obory 

 

Kurz přípravy míchaných nápojů – pod vedením pana Bartoše se uskutečnil 23.- 26. 1. 

2018 
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2. 3 Profesní kvalifikace, rekvalifikační kurzy 
 

Střední odborná škola Prostějov nabízí zkoušky profesních kvalifikací. 

Projekt soustavy národních kvalifikací umožňuje lidem doplnit nebo rozšířit kvalifikaci 

formou jednotlivých zkoušek.  

Podle zákona č. 179/2006 Sb. o profesních kvalifikacích je škola autorizovanou osobou pro 

ověřování výsledků celoživotního vzdělávání pro jednotlivé profesní kvalifikace v oborech 

Kuchař, Číšník, Cukrář, Brašnář, Řezník a Prodavač.  

Dílčí kvalifikace nabízené naší školou: 

Kód dílčí kvalifikace   Název dílčí kvalifikace    

65-001-H    Příprava teplých pokrmů    

65-002-H    Příprava pokrmů studené kuchyně   

65-003-E    Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení  

65-004-H    Příprava minutek     

65-005-E    Výpomoc při přípravě pokrmů   

65-011-E    Kuchař expedient     

65-013-E    Výroba knedlíků     

 

65-007-H    Jednoduchá obsluha hostů 

65-012-E    Výpomoc při obsluze hostů    

 

29-002-H    Výroba jemného pečiva    

29-007-H    Výroba zákusků a dortů    

29-012-H    Výroba restauračních moučníků   

29-013-H    Řemeslná výroba perníků    

29-017-H    Přeprava a ustájení jatečných zvířat   

29-019-H    Porážka a konečná úprava těl  

     jatečných zvířat     

29-020-H    Ošetření jatečně opracovaných těl  

     jatečných zvířat a vedlejších jatečných 

  produktů  

29-023-H    Výroba masných výrobků a drůbežích 

     masných výrobků     

29-026-H    Balení a expedice masa, drůbežího 

     masa, králíků, zvěřiny a výrobků z nich  

 

Profesní kvalifikace ve školním roce 2017/18 

Střední odborná škola Prostějov jako autorizovaná osoba ve školním roce 2017/2018 

realizovala zkoušky z profesní kvalifikace. Zkoušky probíhaly podle zákona 

č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění zákona   

č. 53/2012 Sb.: 

 

13. 2. 2018       65 – 001 – H Příprava teplých pokrmů  

 

 

    Nabídka rekvalifikačních a doplňkových kurzů 

1. Rekvalifikační kurzy podle Zákona č. 176/2009 Sb. v oborech vzdělání: 

 Kuchař 

 Číšník  

 Cukrář 
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 Řezník 

 Prodavač 

 Brašnář 

 

2. Doplňkové kurzy pro jednotlivce a firmy: 

 Dárkové balení 

 Moderní dezerty 

 Dorty k různým příležitostem 

 Kurz studené kuchyně 

 Modeláž nehtů gelovou technikou 

 Manikúra – péče o ruce 

 Základy líčení – denní a večerní líčení 

 Péče o nohy – pedikúra 

 Složitá obsluha – kurz pokročilý 

 Jednoduchá obsluha – základní kurz 

 Barmanský kurz 

 Barista 

 Základy počítačové gramotnosti – základní verze 

 Základy počítačové gramotnosti – rozšířená verze 
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3. Učební dokumenty 
 

3.1 Učební plány -ŠVP 

Obory vzdělání s výučním listem 
 

Učební plán ŠVP Výrobce kožedělného zboží, platnost od 1. 9. 2011 

RVP pro obor vzdělání výrobce kožedělného zboží 32-52-H/01, vydalo MŠMT6. 5. 2009, 

č.j.9325/2009-23 
A. Povinné vyučovací předměty 1.ročník 2.ročník 3.ročník celkem 

a) základní     

   Český jazyk a literatura 2 1 2 5 

   Cizí jazyk * 2 2 2 6 

   Občanská nauka 1 1 1 3 

   Chemie 1 1 - 2 

   Ekologie 1 - - 1 

   Matematika 1,5 1 1 3,5 

   Fyzika 0,5 - - 0,5 

   Tělesná výchova 1 1 1 3 

   Informační a komunikační technologie 1 1 1 3 

   Ekonomika 1 1 1 3 

b) předměty dle zaměření     

   Materiály 1,5 2 2 5,5 

   Modelářství 1 1 1 3 

   Technologie 2 2 2 6 

   Konstrukce a modelování - 1 - 1 

   Stroje a zařízení         1 1 -       2 

   Technologické operace - - 1 1 

   Praktická cvičení - - 1 1 

   Odborný výcvik       15 17, 5 17,5     50 

Celková týdenní hodinová dotace        32,5      33,5     33,5      99,5 

Učební plán ŠVP Cukrář, platnost od 1. 9. 2009 

RVP pro obor vzdělání Cukrář 29-54-H/01 vydalo MŠMT dne 28. 6. 2007, č.j.12698/2007-23 
Povinné vyučovací předměty 1.ročník 2.ročník 3.ročník celkem 

a) všeobecně  vzdělávací     

   Český jazyk a literatura 2 1 2 5 

   Cizí jazyk (AJ,NJ)* 2 2 2 6 

   Občanská nauka 1 1 1 3 

   Chemie 1 1 1 3 

   Ekologie 1 - - 1 

   Fyzika 0,5 - - 0,5 

   Matematika 1,5 1 1 3,5 

   Tělesná výchova 1 1 1 3 

   Informační a komunikační technologie 1 1 1 3 

b) odborné     

   Ekonomika 1 2 1 4 

   Technologie 2 2 3 7 

   Odborné kreslení 1 - - 1 

   Suroviny 2 2 2 6 

   Stroje a zařízení 0 1 1 2 

   Odborný výcvik 15 17, 5 17,5 50 

Celková týdenní hodinová dotace 32 32,5 33,5 98 

 Poznámky k učebnímu plánu: 

* V učebním plánu je zařazena výuka jednoho cizího jazyka (anglický,německý). Žák zpravidla pokračuje ve 

studiu cizího jazyka, kterému se učil na základní škole



Učební plán ŠVP Číšník, platnost od 1. 9. 2009 

RVP pro obor vzdělání Kuchař-číšník 65 -51- H/01,vydalo MŠMT dne 28. 6. 2007, č.j.12 

698/2007-23  
 Povinné vyučovací předměty 1.ročník 2.ročník 3.ročník celkem 

a) všeobecně vzdělávací     

   Český jazyk a literatura 2 1 2 5 

   1. cizí jazyk ( pokročilý AJ, NJ ) 2 2 3 7 

   2. cizí jazyk ( začátečníci AJ, NJ ) 1 1 1 3 

   Občanská nauka 1 1 1 3 

   Chemie 1 1 - 2 

   Ekologie 1 - - 1 

   Fyzika 0,5 - - 0,5 

   Matematika 1,5 1 1 3,5 

   Tělesná výchova 1 1 1 3 

   Informační a komunikační technologie 1 1 1 3 

b)odborné     

   Ekonomika 1 2 1 4 

   Potraviny a výživa 1 1 1 3 

   Zařízení provozoven - 1 - 1 

   Administrativa - 1,5 - 1,5 

   Technologie 1 1 1 3 

   Stolničení 2 2 3 7 

   Odborný výcvik       15 17,5 17,5     50 

Celková týdenní hodinová dotace        32      35      33,5      100,5 

 

Učební plán ŠVP Kuchař, platnost od 1. 9. 2009 

RVP pro obor vzdělání Kuchař-číšník 65 -51- H/01,vydalo MŠMT dne 28. 6. 2007, č.j.12 

698/2007-23  
Povinné vyučovací předměty 1.ročník 2.ročník 3.ročník celkem 

a) všeobecně vzdělávací     

   Český jazyk a literatura 2 1 2 5 

   1. cizí jazyk (  AJ, NJ ) 2 2 2 6 

   2. cizí jazyk (  AJ, NJ ) 1 1 2 4 

   Občanská nauka 1 1 1 3 

   Chemie 1 1 - 2 

   Ekologie 1 - - 1 

   Fyzika 0,5 - - 0,5 

   Matematika 1,5 1 1 3,5 

   Tělesná výchova 1 1 1 3 

   Informační a komunikační technologie 1 1 1 3 

b) odborné     

   Ekonomika 1 2 1 4 

   Potraviny a výživa 1 1 1 3 

   Zařízení provozoven - 1 - 1 

   Administrativa - 1,5 - 1,5 

   Technologie 2 2 3 7 

   Stolničení 1 1 1 3 

   Odborný výcvik       15 17,5 17,5     50 

Celková týdenní hodinová dotace       32     35     33,5      100,5 
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Učební plán ŠVP Prodavač, platnost od 1.  9. 2009 

RVP pro obor vzdělání Prodavač 66 -51- H/01,vydalo MŠMT dne 28. 6. 2007, č.j.12 

698/2007-23        
 Povinné vyučovací předměty 1.ročník 2.ročník 3.ročník celkem 

a) všeobecně vzdělávací     

   Český jazyk a literatura 2 1 2 5 

   Cizí jazyk * 2 2 2 6 

   Občanská nauka 1 1 1 3 

   Chemie 1 1 - 2 

   Ekologie 1 - - 1 

   Fyzika 0,5 - - 0,5 

   Matematika 1,5 1 1 3,5 

   Tělesná výchova 1 1 1 3 

   Informační a komunikační technologie 1 1 1 3 

b) předměty dle zaměření     

   Ekonomika 1 1 1 3 

   Administrativa 1 1,5 1 3,5 

   Psychologie prodeje - 1 - 1 

   Obchodní počty 1 1 - 2 

   Daňová evidence         - - 2       2 

   Obchodní provoz         1 1 1       3 

   Zbožíznalství         2 2 2       6 

   Odborný výcvik       15 17, 5 17,5     50 

Celková týdenní hodinová dotace       32      33      32,5     97,5 

Poznámky k učebnímu plánu: 

* V učebním plánu je zařazena výuka jednoho cizího jazyka (anglický,německý). Žák zpravidla pokračuje ve 

studiu cizího jazyka, kterému se učil na základní škole 

 

Učební plán ŠVP Řezník – uzenář, platnost od 1. 9. 2009 

RVP pro obor vzdělání Řezník-uzenář 29- 56- H/01, vydalo MŠMT dne 28. 6. 2007, č. j. 

12 698/2007-23 
 Povinné vyučovací předměty 1.ročník 2.ročník 3.ročník celkem 

a) všeobecně vzdělávací     

   Český jazyk a literatura 2 1 2 5 

   Cizí jazyk * 2 2 2 6 

   Občanská nauka 1 1 1 3 

   Chemie 1 1 - 2 

   Ekologie 1 - - 1 

   Fyzika 0,5 - - 0,5 

   Matematika 1,5 1 1 3,5 

   Tělesná výchova 1 1 1 3 

   Informační a komunikační technologie 1 1 1 3 

b) předměty dle zaměření     

   Ekonomika 1 2 1 4 

   Technologie 3 3 4 10 

   Biologie 2 2 - 4 

   Výživa - - 2 2 

   Obchodní provoz         - 1 -       1 

   Odborný výcvik       15 17, 5 17,5     50 

Celková týdenní hodinová dotace        32     33,5      32,5     98 

Poznámky k učebnímu plánu: 

* V učebním plánu je zařazena výuka jednoho cizího jazyka (anglický, německý). Žák zpravidla pokračuje ve 

studiu cizího jazyka, kterému se učil na základní škol



Obory vzdělání s maturitní zkouškou 
 

Učební plán ŠVP kosmetické služby, platnost od 1. 9. 2009 

RVP pro obor vzdělání kosmetické služby 69- 41- L/01,vydalo MŠMT 28. 6. 2007, č. j. 

12 698/2007-23 
Povinné vyučovací předměty 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník celkem 
   Český jazyk a literatura 3 2      2 3 10 

   1. cizí jazyk  3 3 4 4 14 

   2. cizí jazyk 2 2 - - 4 

   Občanská nauka - 1 1 1 3 

   Dějepis 2 - - - 2 

   Chemie 2 2 - - 4 

   Fyzika 1 - - - 1 

   Ekologie 1 - - - 1 

   Matematika 2 2 2 3 9 

   Tělesná výchova 2 2       2 2 8 

   Informační a komunikační technologie 1 1 2 2 6 

b) odborné předměty      

   Ekonomika - 1 1 1 3 

   Psychologie - -       1 1 2 

   Výtvarná výchova 2 - - - 2 

   Kosmetika 2 2 2 3 9 

   Materiály - - 1 2 3 

   Zdravověda       2 2 2 2      8 

   Odborný výcvik       6 14 14 10     44 

Celková týdenní hodinová dotace 31 34 34 34 133 

Učební plán oboru vzdělání Obchodník 66-41-L/01 

RVP pro obor vzdělání Obchodník 66-41-L/ 01,vydalo MŠMT 28.6.2007, č.j. 12 698/2007-23 

Povinné vyučovací předměty 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník celkem 
a) všeobecně vzdělávací      

   Český jazyk a literatura 3 2 2 3 10 

   1. cizí jazyk  3 3 4 4 14 

   2. cizí jazyk 2 2 - - 4 

   Občanská nauka - 1 1 1 3 

   Dějepis 2 - - - 2 

   Chemie 2 - - - 2 

    Fyzika 1 - - - 1 

   Ekologie 1 - - - 1 

   Matematika 2 2 2 3 9 

   Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

   Informační a komunikační technologie 2 1 2 2 7 

b) odborné předměty      

   Ekonomika 2 2 2 3 9 

   Aplikovaná ekonomie - - 2 - 2 

   Aplikovaná psychologie - 1 1 - 2 

   Administrativa 2 1 1 - 4 

   Obchodní provoz 2 2 2 2 8 

   Management - 1 1 - 2 

   Právní nauka - - - 2 2 

   Propagace - 1 - - 1 

   Účetnictví - 2 2 3 7 

   Zbožíznalství 3 2 2 3 10 

   Odborný výcvik 6 6 6 3 21 

Celková týdenní hodinová dotace 35 31 34 33 133 
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Nástavbové studium 
 

Učební plán oboru vzdělání  Podnikání  64-41-L/51 

RVP pro obor vzdělání Podnikání, vydalo MŠMT 6. 5. 2009, č.j. 9325/2009-23 
A. Povinné vyučovací předměty 1.ročník 2.ročník celkem 
a) všeobecně vzdělávací předměty    

   Český jazyk a literatura 4 4 8 

   Cizí jazyk  4 4 8 

   Občanská nauka  2 2 4 

   Dějepis 1 1 2 

   Matematika 4 4 8 

   Tělesná výchova 2 2 4 

   Informační a komunikační technologie 1 1 2 

b) odborné předměty    

   Ekonomika 4 4 8 

   Aplikovaná ekonomie1) 2 - 2 

   Aplikovaná psychologie - 2 2 

   Písemná a elektronická komunikace 2 2 4 

   Právo 2 2 4 

   Účetnictví 4 4 8 

Celková týdenní hodinová dotace 32 32 64 



3. 2 Přehled  platných RVP  

 

Střední vzdělání s výučním listem 

● RVP Výrobce kožedělného zboží 32-52-H/01  

Vydalo MŠMT6. 5. 2009, č.j.9325/2009-23 

● RVP Kuchař – číšník, 65-51- H/01 

Vydalo MŠMT dne  28. 6. 2007, č.j. 12 698/2007-23 

● RVP Cukrář, 29-54-H/01 

Vydalo MŠMT dne  28. 6. 2007, č.j. 12 698/2007-23 

● RVP Prodavač, 66-51-H/01 

Vydalo MŠMT dne  28. 6. 2007, č.j. 12 698/2007-23 

● RVP Řezník-uzenář 29-56-H/01 

Vydalo MŠMT dne 28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23 

 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

● RVP Kosmetické služby 69-41-L/01 

Vydalo MŠMT dne  28. 6. 2007, č.j. 12 698/2007-23 

● RVP Obchodník,  66-41-L/01(dobíhající) 

Vydalo MŠMT dne  28. 6. 2007, č.j. 12 698/2007-23 

 

Denní nástavbové studium 

● RVP Podnikání 64- 41- L/51 

Vydalo MŠMT dne  6. 5. 2009, č.j. 9325/2009-23 
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4. Statistické údaje o škole 
 

4.1 Údaje o žácích   

 

 Počet žáků  v jednotlivých ročnících a oborech 

Ročník Počet žáků 

v ročníku 

Třída Obor Celkový 

počet žáků 

Z toho 

dívek 

Integrovaní 

zdr. postiž.  

1. 120 1C Cukrář 23 21 0 

1Č Číšník 16 14 0 

1PŘ Prodavač 16 13 0 

 Řezník-uzenář 6 1 0 

1K Kuchař 19 9 0 

1KS Kosmetické služby 18 18 0 

1POD Podnikání          22  18 0 

2. 121 2ČP Číšník 14 12 0 

   Prodavač 14 8 0 
  2K Kuchař 23 6 0 

  2CV Cukrář 16 15 0 

   Výrobce kož.zboží 10 6 0 

  2KS Kosmetické služby 16 16 0 

  2POD Podnikání  28 19 0 

3. 75 3CV Cukrář 14 13 0 

   Výrobce kož.zboží 4 1 0 

  3Č Číšník 11 10 0 

  3K Kuchař 25 16 0 

  3P Prodavač  21 13 0 

4. 15    4KO Kosmetické služby 9 9 0 

   Obchodník 6 2 0 

Celkem 331 16  331 240 0 

 

Další údaje o žácích, ve školním roce 2017/18 

Počet žáků, kteří přerušili studium  18  

Počet žáků, kteří ukončili studium  26 

Počet přijetí do vyššího ročníku         17      

Počet žáků, kteří přestoupili (odjinud) 24  

Počet žáků, kteří přestoupili (jinam)    9       

 

4.2 Průměrný počet žáků ve třídě, počet žáků na učitele 

 

  

Počet tříd 

 
16/17     17/18 

 

Celkový 

počet žáků 

 

Počet žáků 

na jednu 

třídu 

 

Počet žáků 

na učitele 

 

Počet 

pracovníků 

celkem  

 

Počet ped. 

pracovníků 

Šk.rok a b a b a b a b a b a b 

 17 16 318 331 18,7 20,7 13,8 15 45 43 38 35 
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4.3 Změna v počtech žáků k 30. 9. 2017 ve srovnání s 30. 9. 2012– 2016 

 

Učební 

obory 

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

1. ročník 96 97 76 93 84 80 

2. ročník 71 73 85 79 75 77 

3. ročník 83 72 74 77 64 75 

Studijní 

obory 

      

1. ročník 26 27 19 0 14 18 

2. ročník 24 21 21 20 0 16 

3. ročník 28 23 10 22 19 0 

4. ročník 21 20 20 11 21 15 

Nástavbové 

studium 

      

1. ročník 32 25 21 22 27 22 

2. ročník 20 23 18 15 14 28 

Počet žáků 438 401 344 339 318 331 
 

Organizace školy k 30. 9. 2017 

 
Ročník Počet tříd Počet žáků 

Obory vzdělání 

s výučním listem 

1. 4 80 

2. 3 77 

3. 4                 75 

Celkem  11                232 

 

 
Ročník Počet tříd Počet žáků 

Obory vzdělání 

s maturitní 

zkouškou 

1. 1 18 

2. 1 16 

3. 0 0 

4. 1                 15 

Celkem  3                 49 

 

 
Ročník Počet tříd Počet žáků 

Nástavbové 

studium 

1. 1 22 

2. 1 28 

Celkem  2 50 

  Počet tříd Počet žáků 

Celkový počet  16 331 
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Vývoj počtu žáků v posledních letech 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Základní údaje o přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2018/19 

Obor Počet přihlášených   Počet přijatých Odevzdali zápisový 

lístek 

další 

kola, 

přestupy 

Konečný  

počet           v 1.kole 

Cukrář 34 30 16 8 24 

Číšník 20 20 11 5 15 

Kuchař 29 26 12 9 19 

Kosmetické 

služby 

10 10 6 5 9 

Gastronomie 15 15 9 2 8 

Prodavač  26 26 13 5 18 

Řezník -uzenář 8 8 8 3 7 

Výr.kož.zboží 7 7 0 0 0 

Podnikání 26 28 - 2 24 

 

4.5 Výkon státní správy šk. rok 2017/18 
 

Rozhodnutí ředitele počet Počet odvolání 

O přijetí  ke studiu 213 2 

O ukončení studia   26 - 

O přerušení studia   18 - 

O podmíněném vyloučení      7 - 

O vyloučení ze studia     0 - 

O přestupu   33 - 

O opakování ročníku     7 - 

 

 

 

Školní rok 
 

Počet tříd 

 

Počet žáků 

 

Počet oborů 

2001/02 23 604 8 

2002/03 22 564 10 

2003/04 23 572 11 

2004/05 23 576 10 

2005/06 23 595 10 

2006/07 22 549 10 

2007/08 21 533 10 

2008/09 21 516 9 

2009/10 21 517 10 

2010/11 19 463 9 

2011/12 18 438 9 

2012/13 16 401 8 

2013/14 16 381 8 

2014/15 18 344 8 

2015/16 16 339 8 

2016/17 17 318 8 

2017/18 16 331 9 
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4.6 Údaje o pracovnících školy ke 30. 6. 2018 

Teoretická výuka 

 Příjmení, jméno, 

titul 

Pracovní 

zařazení 
Délka 

ped. 

praxe 

Ped. a odb. 

způsobilost pro 

předměty 

V tomto školním 

roce vyučuje 

Úvazek 

 

Vzdělání 

1. Zámostná 

Mária, Ing. 
ŘŠ   Odborné ek. 

předměty 

Ek, OBP 1 VŠ 

2. Halašová Jitka, 

RNDr. 
ZŘ 31 Z- Bi - ZE E, F, Ch 1 VŠ 

3. Pyroltová Dana, 

Mgr. 
ZŘ 23 M – F M 1 VŠ 

4. Bradáčová 

Pavlína, 

Mgr. 

U 30 Odborné 

předměty 

Te,Mat,Mod,K

M,SZ,PCV, 

TOP, E, ICT 

0,9 VŠ 

5. Dopitová Jana, 

Ing. 
U 17 AJ, odborné 

předměty 

AJ 0,9 VŠ 

6. Dědochová 

Soňa, Ing. 
U 24 Odborné 

předměty 

A, Ek, AE 1 VŠ 

7. Kaláb Zdeněk, 

Mgr. 

U, ICT 18 F - ZT ICT 1 VŠ 

8. Křenková Jitka, 

Mgr. 
U 23 ČJ – ON CJL, ON 1 VŠ 

9. Lošťáková 

Lenka, Ing. 
U 33 Odborné 

předměty 

 Pek, Ek, OP, 

A, P, UCE 

0,9 VŠ 

10. Mazouchová 

Iva, Ing. 
U 15 Odborné 

předměty 

ZB, A, EK, 1 VŠ 

11. Mikulková 

Blanka, Mgr. 
U, VP 29 M - CH M, F, Ch 1 VŠ 

12. Pazdera Petr, 

Mgr. 
U 28 M -F M, ICT 1 VŠ 

13. Pešek Jan, Mgr. U 27 TV – BV TV 1 VŠ 

14. Popelková 

Jarmila, Mgr. 
U 14 ČJ – ON CJL, ON 0,9 VŠ 

15. Sahánková 

Eliška, Mgr. 
U 38 NJ – D NJ,  D 1 VŠ 

16. Horáková 

Michaela, Ing. 
U 16 Odborné 

ek.předměty 

AJ, Pra, A, 

AE, Ek 

1 VŠ 

17.  Hrubanová 

Alice, Mgr. 
U 18 ČJ - ON CJL, ON 0,7 VŠ 

18. Rebilasová 

Olga, Ing. 
U 14 Odborné 

předměty 

Ek, AJ 1 VŠ 

19. Růžičková-

Němcová 

Karoline, Bc. 

U 13 AJ AJ 0,7 VŠ 

20. Švecová Zlata, 

Bc. 
U 35 Odborné 

před. 

TE, PV, SUR 1 VŠ 
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21. Vařeková 

Margita, Mgr. 

U 14 NJ NJ, AJ, ON 1 VŠ 

22. Machátová 

Kateřina 

U 20 Odborné 

před. 

Mat, Kos, Zdr, 

Ps 

0,7 VŠ 

 

 

Praktická výuka 

 Příjmení, jméno, titul Funkční 

zařazení 

Délka ped. 

praxe 

Vzdělání 

1. Konečná Věra UOV 34 ÚSO 

2. Koutná Nikol UOV   6 ÚSO 

3. Malíková Alena UOV 24 ÚSO 

4. Makarovičová Ivana UOV 12 ÚSO 

5. Múdrá Hana UOV 26 ÚSO 

6. Pechová Růžena UOV 24 ÚSO 

7. Stískalová Iveta, Ing. UOV 17 VŠ 

8. Procházková Romana UOV   6 ÚSO 

9. Pullerová Libuše UOV 36 ÚSO 

10. Župková Markéta UOV   7 ÚSO 

11. Vránová Petra UOV 18 ÚSO 

12. Perknovská Filipová Markéta UOV 5 ÚSO 

13.  Svobodová Lenka UOV 17 ÚSO 

14.  Balcárková Alena UOV 32 ÚSO 

 

Vysvětlivky: funkční a pracovní zařazení ŘŠ - ředitel, ZŘ - zástupce ředitele, U - učitel, VP - 

výchovný poradce , UOV- učitel odborného výcviku, ICT – metodik ICT 

 

 
Správní zaměstnanci 

 Příjmení, jméno, titul Funkční zařazení Vzdělání  

1. Chocholáčová Zdeňka Odborná referentka ÚSO 

2. Jášek Ivan Školník, údržbář SO 

3. Medříková Věra Samostatná odborná referentka ÚSO 

4. Pekařová Olga Vedoucí ekonomického úseku ÚSO 

5. Zárychtová Danuše Uklízečka ÚSO 

6. Šustrová Božena Uklízečka SO 

7. Zedníčková Iveta Uklízečka SO 
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4. 7 Průměrné platy pracovníků  

 

Průměrné měsíční platy pracovníků SOŠ Prostějov za rok 2017 a za 1. pol. 2018 

 Průměrná hrubá mzda Průměrné nenárokové složky 

2017 1.pol.2018 2017 1.pol.2018 

Pedagog. pracovníci 

 

30.019,- 32.395,- 2.253,- 1.544,- 

Nepedag. pracovníci 

 

18.896,- 20.509,- 1.565,- 777,- 

Celkem 

 

28.037,- 30.208,- 2.130,- 1.403,- 
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4.8 Organizační a funkční schéma SOŠ Prostějov 

 

 

 
 

 

ŘEDITELKA SOŠ 

 3.stupeň řízení 

 

 

 

ZÁSTUPCE 

ŘEDITELE PRO 

TEORETICKÉ 

VYUČOVÁNÍ 

1.stupeň řízení 

 ZÁSTUPCE 

STATUTÁRNÍHO 

ORGÁNU 

       2.stupeň řízení  

ZÁSTUPCE 

ŘEDITELE PRO 

PRAKTICKÉ 

VYUČOVÁNÍ 

1.stupeň řízení 

VEDOUCÍ 

TECHNICKO-

EKONOMICKÉHO 

ÚSEKU 

1.stupeň řízení 

UČITELÉ 

VŠEOBECNĚ 

VZDĚLÁVACÍCH 

PŘEDMĚTŮ 

 
UČITELÉ  

ODBORNÝCH 

PŘEDMĚTŮ 

 

   

        UČITELÉ  

 ODB. VÝCVIKU   

 

PRACOVNÍCI 

TECHNICKO-

EKONOMICKÉHO 

ÚSEKU 

 

ŠKOLNÍK 

ÚDRŽBÁŘ-TOPIČ 

 

 

 

UKLÍZEČKY 
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5. Výsledky vzdělávání žáků 
5. 1 Průměrný prospěch dle oborů a ročníků, absence žáků 
Obor Ročník Počet žáků Hodnocení prospěchu Snížená 

známka 
 z chování 

Průměrný 

prospěch 

Průměrná absence 

Začát

ek 

šk.r. 

Kone

c šk. 

r. 

V P 5 N 2 3  omluv

ená 

neoml

uvená 

Cukrář 1. 23 23 04 15 4 - - - 2, 06 162 4, 73 

2. 16 16 0 9 7 - - - 2, 33 237 2, 19 

3. 14 13 3 10 - - - - 2, 18 148 2, 93 

Průměrný prospěch oboru Cukrář : 2, 19 

 
Číšník 1. 14 12 0 9 3 - - - 2, 04 250 2, 08 

2. 12 11 0 9 2 - - - 2, 37 291 4, 67 

3. 10 10 0 8 2 - - - 2, 09 220 6, 2 

Průměrný prospěch oboru Číšník 2, 17 

 
Kuchař 1.  19 15 0 8 7 - 3 2 2, 69 248 12, 47 

2. 22 20 0 17 3 - 3 2 2, 56 222 15, 32 

3. 25 24 0 21 4 - 3 - 2, 54 181 13, 92 

Průměrný prospěch oboru Kuchař 2, 60 

 
Prodavač 1. 19 18 0 16 2 - 3 - 2, 53 208 18, 59 

2. 13 13 1 10 2 - 1 - 2, 32 176 7, 54 

3. 19 14 0 15 2 - 1 - 2, 24 240 10,47 

Průměrný prospěch oboru Prodavač 2, 36 

 
Výrobce kož.zb. 1. -  - - - - - - - - - - 

2. 11 10 1 9 - - - - 2, 24 133 7 

3. 4 4 3 1 - - - - 2, 64 129 0, 25 

Průměrný prospěch oboru Výrobce kožedělného zboží 2, 44 

 
Řezník –uzenář 1. 6 6 0 4 2 - 1 - 2, 34 194 6 

Průměrný prospěch oboru Řezník – uzenář 2, 34 

 
Kosmetické  

služby 

1. 18 18 2 14 2 - - - 2, 35 193 0 

2. 16 14 2 14 2 - - - 2, 14 - - 

3. - - - - - - - - - - - 

4. 9 9 0 8 1 - - - 2, 15 146 0, 78 

Průměrný prospěch oboru Kosmetické služby 2, 21 

 
Obchodník 4. 6 6 0 6 0 - - - 2, 31 142 0 

Průměrný prospěch oboru Obchodník 2, 31 

 
Podnikání 1. 29 23 1 21 1 - - - 2,37 199 0,08 

 2. 14 14 0 11 3 - - - 2,77 178 0 

Průměrný prospěch oboru Podnikání 2,57 
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Průměrná absence na žáka  

 

 

 

 

 
 

5.2 Výsledky maturitních zkoušek  

 

Obor Třída Celkem 

konali MZ 

Prospěli 

s vyz. 

Prospěli  Neprospěli  

Kosmetické 

služby 

4KO 9 0 6 3 

Obchodník 4KO  6 1 4 1 

Podnikání 2POD 14 0 3 11 

celkem  29 1 13 15 

 

Procentuální úspěšnost jednotlivých oborů po podzimním termínu: 

Kosmetické služby-  uspělo celkem 67% žáků 

Obchodník –uspělo 83% žáků 

Podnikání – nástavbové studium uspělo 20% žáků  

Celková úspěšnost u maturitní zkoušky je 57% 

 

5.3 Výsledky závěrečných zkoušek 

 

Obor Třída Konali ZZ 

celkem 

Prospěli 

s vyznam. 

Prospěli  Neprospěli Nekonali 

Cukrář 3C 13 0 13 0 0 

Číšník 3Č  9 1 7 0 1 

Kuchař 3K 24 0 22 2 0 

Prodavač 3P 14 1 13 0 0 

Výrobce 

kož. zboží 

3PV  4 0 4 0 0 

celkem  64 2 59 2 1 

 

Z celkového počtu 64 absolventů získalo 59 výuční list to je 92% úspěšnost u ZZ. 

Dva absolventi získali osvědčení hospodářské komory oborových svazů ČR (1 žák oboru 

Číšník a 1 žák oboru Cukrář. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 omluvená neomluvená 

1.pololetí      97, 30  4, 12 

2.pololetí    112, 89  3, 29 

celkem    210, 19  7, 41 
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5.4 Umístění absolventů podle šetření třídních učitelů 

 

 

Kód Obor Počet Vyšší 
stupeň 

školy 

Práce v 
oboru 

Mimo 
obor 

Úřad 
práce 

Studuje 
další 

obor 

Nezjištěno Mateřská 
dovolená 

65-51-H/01 Číšník  9 3 3 2 1 0 0 0 

29-54-H/01 Cukrář 13 6 5 2 0 0 0 0 

65-51-H/01 Kuchař            24 5 6 10 0 1 2 0 

66-51-H/01 Prodavač 14 3 6 5 0 0 0 0 

32-52-H/01 Výrobce 

kož. zboží 

4 0 2 0 1 1 0 0 

69-41- L/01 Kos. služby   9 2 3 2 0 0 2 0 

64-41- L/01 Obchodník  6 2 2 2 0 0 0 0 

66-44-L/51 Podnikání 14 2 7 4 1 0 0 0 

 Celkem 93 23 34 27 3 2 4 0 
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6. Hodnocení chování žáků 

 

 
 

6.1 Počet žáků hodnocených sníženým stupněm z chování 

 

 2.stupeň 3.stupeň 

1.pololetí 2 0 

2.pololetí 16 6 

celkem 18 6 

 

6.2 Hodnocení výchovného poradenství 

 

Hodnocení činnosti výchovného poradce – 1. pololetí šk. roku 2017/2018 
1. Informace o možnostech dalšího studia 

- informace o možnosti návštěvy veletrhu pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS – Brno – 

2017 

- zprostředkování informací formou nástěnky výchovného poradce 

- zajištění  informačních příruček a materiálů  

- informace na Dni otevřených dveří prosinec 2017, leden 2018 

(konzultace se žáky a rodiči , informace o možnostech studia na naší škole) 

- informace o nástavbovém studiu – leden 2018- zajištění přihlášek a dokumentace pro žáky 

 

2. Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou, Speciálně pedagogickým centrem  

- zpracování individuálních posudků pro poradenská zařízení pro žáky s uzpůsobenými 

podmínkami maturitní a závěrečné zkoušky, žádost o vypracování posudku – 9 žáků 

- zpracování žádostí PPP a SPC o zpracování posudků v rámci podpory vzdělávání pro žáky 

s uzpůsobenými podmínkami vzdělávání na základě vyhlášky MŠMT č. 27/2016 – pro žáky 1. 

a 2. ročníků – 15 posudků (obratem evidence a kontrola přiznaných podpůrných opatření 

v rámci doporučení  PPP a SPC) 

- vytvoření formuláře Plánu pedagogické podpory- jeho základní vyplnění  

- informace pro třídní učitele pro práci s Plány pedagogické podpory 

- vytvoření přehledné evidence žáků s uzpůsobenými podmínkami vzdělávání v souladu 

s vyhláškou MŠMT č. 27/2016- informace pro všechny vyučující včetně UOV 

- školení v PPP Prostějov- říjen 2017 

 

3. Jednání s problémovými žáky, případně jejich rodiči, jednání výchovné komise 

- opakované porušování šk. řádu, nevhodné chování  (3) 

- problematická rodinná situace (1) 

- problémy s výukou českého jazyka pro cizince s trvalým pobytem v ČR ( 1) 

 

4. Metodická činnost a poradenská činnost poskytovaná  pedagogům a UOV 

- Adaptační seznamovací  kurz Čelechovice – příprava podkladů, soutěží 

- Spolupráce se školním metodikem prevence sociálně patologických jevů- vzájemné 

poskytování informací a konzultací – pravidelně 1 krát týdně 

- Poskytování poradenské činnosti pedagogům v rámci úprav vztahů v třídním kolektivu, 

jednání s rodiči, postup při nevhodném chování žáků 

 

5. Program Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků  středních škol– MŠMT 

 

- Vyhodnocení programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol- září 

prosinec 2017 
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- Zpracování žádosti v rámci programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků 

středních škol – leden, červen 2018 (2 žáci – 1 C, 1 POD) 

 

6. Vypracování posudků  pro Policii ČR, soudy a  oddělení sociální prevence 
        4  posudky – Sociální úřady, oddělení pro sociální prevenci 

        2 posudky – Okresní soudy 

        1 posudek – Policie ČR 

 

7. Konzultace se žáky – pomoc při řešení osobních problémů  
- nevhodná volba oboru ( 1 žák) 

- rediagnostika podpůrných opatření ( 1 žák) 

 

8. Evidence zápisů, průběžné vedení deníku výchovného poradce. 

 

9. Průběžné doplňování dokumentace výchovného poradce o nové právní předpisy v oblasti 

výchovného poradenství  

Zpracování podkladů pro inkluzi a uplatňování nových pravidel v souvislosti s vyhláškou č. 27/2016 o 

vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 
 

Hodnocení činnosti výchovného poradce – 2.pololetí šk. roku 2017/2018 

  
1. Informace pro žáky vycházejících ročníků 

- Zprostředkování návštěvy IPS Úřadu práce – duben 2018 (4 KO, 3 K, 3 CV, 3Č, 3 P) 

- Spolupráce s kariérovou poradkyní  

- zajištění  informačních příruček a materiálů  

- informace o možnostech pokračovacího studia – jazyková škola Lingua- zprostředkování 

besedy- duben 2018 

 

2. Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou, Speciálně pedagogickým centrem  

- zpracování individuálních posudků pro poradenská zařízení pro žáky s uzpůsobenými 

podmínkami závěrečné zkoušky, žádost o vypracování posudku – 3 žáci 

- zpracování žádostí PPP a SPC o zpracování posudků v rámci podpory vzdělávání pro žáky 

s uzpůsobenými podmínkami vzdělávání na základě vyhlášky MŠMT č. 27/2016 – pro žáky 1. 

a 2. ročníků – 8 posudků (obratem evidence a kontrola přiznaných podpůrných opatření 

v rámci doporučení  PPP a SPC) 

- hodnocení PLPP jednotlivých žáků ve spolupráci s třídními učiteli – únor- březen 2018, 

červen 2018 

- rediagnostika žáků – 2 žáci 

- kontrola  evidence žáků s uzpůsobenými podmínkami vzdělávání v souladu s vyhláškou  

MŠMT č. 27/2016- duben 2018- informace pro všechny vyučující včetně UOV 

- konzultace s SPC (chybějící posudky ) – 4 žáci 

 

3. Jednání s problémovými žáky, případně jejich rodiči, jednání výchovné komise 

- intervenční hodina – 1 K – opakované porušování školního řádu, špatné třídní klima – 

nastolení pravidel, jejich zápis a vyvěšení na viditelné místo třídy- únor 2018 

- problematická rodinná situace (1)- 1 PŘ – konzultace s pracovnicí podpůrné humanitární 

organizace 

- dlouhodobá absence – ( 1)- 1 KS- březen, jednání se ZZ a ošetřujícím lékařem žáka 

- jednání výchovné komise – opakované pozdní příchody, nevhodné chování – 1 žák – 3 P 

 

 

4. Metodická činnost a poradenská činnost poskytovaná  pedagogům a UOV 

- Spolupráce se školním metodikem prevence sociálně patologických jevů – Popelková- 

vzájemné poskytování informací a konzultací – pravidelně 1 krát týdně 
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- Poskytování poradenské činnosti pedagogům v rámci úprav vztahů v třídním kolektivu, 

jednání s rodiči, postup při nevhodném chování žáků, apod. - 1 PŘ, 1 KS, 1 POD, 2 KS, 3 K 

 

 

5. Program Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků  středních škol– MŠMT 

 

- Vyhodnocení programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol- 

leden- červen  2018 

- Zpracování žádosti v rámci programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků 

středních škol – září, říjen 2018 (2 žáci – 1 C, 1 POD) 

 

6. Vypracování posudků  pro Policii ČR, soudy a  oddělení sociální prevence 
        3  posudky – Sociální úřady, oddělení pro sociální prevenci 

 

7. Konzultace se žáky – pomoc při řešení osobních problémů  
- studijní problémy  (1 žák- 1 KS) 

- rediagnostika podpůrných opatření (1 žák- 1 K) 

- problematika rodinného prostředí, doporučení řešení – 1 žák 2 Č 

 

8. Evidence zápisů, průběžné vedení deníku výchovného poradce. 

 

9. Další vzdělávání v rámci poradenské činnosti 

Řešení vhodného chování u žáků s ADHD a s PAS- agentura Majestic – Brno – 26. 2. 2018 

 

10. . Průběžné doplňování dokumentace výchovného poradce o nové právní předpisy v oblasti 

výchovného poradenství  

Zpracování podkladů pro inkluzi a uplatňování nových pravidel v souvislosti s vyhláškou č. 27/2016 o 

vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

 

 
 

Mgr. Blanka Mikulková 
          výchovný poradce 
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6.3 Hodnocení prevence sociálně patologických jevů a protidrogové prevence  

 

1. Besedy, akce a výukové programy pro žáky 

 

Adaptační program pro žáky 1. ročníků 

Dne 5. 9. 2017 se uskutečnil jednodenní program pro žáky 1. ročníků (1PŘ, 1C, 1Č, 1KS, 

1K). Jednotlivým třídám byly přidělené trasy, po kterých se pod vedením třídního učitele 

přesunuly na hřiště v Čelechovicích. Po cestě plnili žáci znalostní a dovednostní úkoly. V cíli 

byly připraveny aktivity pro stmelení kolektivu. Vytvářeli také Chartu třídy. Po zkušenostech 

s nezájmem o vícedenní adaptační pobyty jsme nuceni organizovat tyto jednodenní programy, 

které nejsou sice tak efektivní, ale přesto důležité. Žáci by se měli poznat v třídním kolektivu 

před zahájením běžného školního režimu. 

 

Preventivní aktivity pro žáky – práce s třídními kolektivy (sociální pedagog) 

V letošním roce jsem v rámci nově zřízené funkce sociálního pedagoga prováděla preventivní 

aktivity v jednotlivých třídách. Zaměřila jsem se na preventivní témata, která jsou podle mě 

aktuální v jednotlivých ročnících, případně třídách. 

ÚNOR: dodržování pravidel, šikana, závislosti (1Č, 1K, 1PŘ, 1KS, 1C, 2K, 2POD). 

BŘEZEN: 2ČP – závislosti, 1PŘ konflikt, 2KS – návykové látky, 1K – konflikt, 3K – 

pracovní komunikace, 2K – tabakismus, 1POD - vztahy 

DUBEN: netolismus – (1C, 1K) 

KVĚTEN: Svět práce:3K, 3Č ; Kyberšikana: 1C, 2P, 1PŘ, 1K 

ČERVEN: Návykové látky (1C, 2CV), První pomoc (1C, 2CV, 2K) 

V rámci preventivní hodiny provádím diagnostiku ve třídách. Z každé hodiny je výstup ve 

formě dotazníku pro žáky, který se vztahuje k danému tématu. 

Pokud vyplynou z hodiny nějaké rizikovější jevy ve třídách, konzultuji je s třídním učitelem. 

 

Preventivní program DROGY JINAK 

V letošním roce se žáci zúčastnili programu Drogy jinak, který probíhá formou vyplňování 

on-line dotazníků. Po jejich vyplnění si žáci mohou sami vyhodnotit své rizikové chování 

v jednotlivých oblastech života. Zúčastnily se třídy: 1C, 1Č, 1K, 1PŘ, 2ČP, 2K, 2KS. 

Program se uskutečnil v průběhu měsíce března a dubna. 

 

Divadelní představení s preventivní tematikou MY DĚTI ZE STANICE ZOO 

Dne 28. 3. 2018 se žáci tříd 3Č, 3CV, 3P, 1POD zúčastnili divadelního představení 

v Městském divadle v Prostějově. Toto představení mělo splňovat preventivní náplň v oblasti 

prevence užívání návykových látek. Bohužel jeho úroveň byla nízká. 

 

2. Kulturní představení 

MILADA -filmové představení (kino Metro) – 7. 11. a 13. 11., všechny třídy 

MARYŠA – divadelní představení v Městském divadle v Prostějově (Divadlo různých jmen) 

– 4. 12., 1POD, 2POD, 4KO 

2. 3. 2018 MY DĚTI ZE STANICE ZOO (Divadelní představení – Městské divadlo 

v Prostějově) – třídy: 1KS, 2KS, 2CV, 1Č 

28. 3. 2018 PETR A LUCIE (Divadelní představení – Městské divadlo v Prostějově) – třídy: 

3Č, 3CV, 1POD, 3P 

 

3. Jednorázové akce, dovednostní soutěže 

 vánoční jarmark 

 sportovní soutěže 
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 soutěže v nejrůznějších dovednostech (Hanácká barman show) 

 vernisáže v naší Galerii S 

 

     Tyto akce se stále těší oblibě, ale účast kolísá podle individuálních zájmů žáků. Úspěch 

mají hlavně sváteční jarmarky, kde sami žáci představují své výrobky nebo předvádějí 

nejrůznější dovednosti.  

 

4. Zájmová činnost – kroužky 

Žáci měli možnost navštěvovat sportovní kroužek  - ZUMBA – pod mým vedením. Vzhledem 

k tomu, že žáci dlouhodobě nejeví zájem věnovat se nějaké mimoškolní činnosti po 

vyučování, považuji otevření tohoto kroužku za úspěch. Byla bych ráda, kdyby se tato aktivita 

udržela i v dalších letech. 

 

5. Spolupráce se zařízeními a organizacemi působícími v oblasti PPRCH 

 

- NZDM Prostějov, nízkoprahové zařízení Prostějov Na Příhoně 

- Kontaktní centrum Podané ruce, Prostějov 

- K - centrum Olomouc 

- Centrum pro rodinu Prostějov 

V případě, že mě žáci osloví se svým problémem, doporučím jim některou z pomáhajících 

organizací, případně zařízení. 

 

6. Řešení případů, konzultace pro žáky a učitele 

V tomto školním roce se na mě obraceli žáci a pedagogové s následujícími problémy: 

vztahy ve třídě, kyberšikana (1K), vztahy ve třídě – předcházení konfliktům a řešení konfliktů 

(2POD), osobní problémy (1POD, 3K, 1KS, 3Č). 

Situace byla řešena pohovorem nebo preventivní aktivitou ve třídě. Zápis je uložený u ŠMP. 

Spolupráce s výchovnou poradkyní a kariérovou poradkyní 

Při řešení těchto případů vždy spolupracuji s výchovnou poradkyní, případně kariérovou 

poradkyní a předáváme si informace i v průběhu celého roku. 

 

7. Systém výkaznictví primární prevence 

Od roku 2016 – 2017 je naše škola zaregistrována v systému výkaznictví primární prevence. 

Výkaz vyplňuje v závěru školního roku ŠMP. Údaje v systému se týkají spolupráce ŠMP 

s ostatními subjekty v oblasti prevence, programů prevence na školách, specifické a 

nespecifické prevence v různých oblastech, začlenění preventivních témat do ŠVP a 

spolupráce s rodiči a ostatními pedagogy. 

    

8. Třídnické hodiny – spolupráce s TU 

 

Dne 12. 12. 2017 se konala krátká provozní porada. Zúčastnili se všichni třídní učitelé 

Seznámili se s informacemi o smyslu a náplni třídnických hodin. Byl vytvořen metodický 

materiál k náplni TH, který slouží jako doporučený. Materiál v elektronické podobě budou 

mít k dispozici TU na všech PC ve všech kabinetech. Je třeba se s tímto materiálem seznámit 

s předstihem. Z každé TH musí být proveden výstup ve formě dotazníku (doporučený 

dotazník pro učitele je součástí každé lekce). 

 

9. Vzdělávání a získávání informací 

V letošním školním roce jsem se zúčastnila následujících vzdělávacích akcí: 
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Regionální konference primární prevence 

Dne 20. 10. 2017 jsem se zúčastnila Regionální konference primární prevence. Jako 

každoročně se konala na VOŠ sociální CHARITAS v Olomouci. Tuto akci hodnotím jako 

velmi přínosnou, každý rok se seznámím s novinkami v koncepci primární prevence a 

nabídkou preventivních aktivit a programů agentur a organizací působících v této oblasti. 

Program uvádím v příloze.   

Setkání metodiků prevence 

Setkání školních metodiků prevence se v tomto školním roce uskutečnilo 22. 11. 2017 a 2. 5. 

2017. Tuto akci hodnotím jako velmi přínosnou, každý rok se seznámím s nabídkou 

preventivních aktivit a programů agentur a organizací působících v této oblasti. Mám možnost 

si také vyměnit zkušenosti s ostatními metodiky prevence. Zápisy z těchto setkání uvádím 

v příloze.   

 

Seminář – Kritické myšlení jako nástroj pro realizaci specifické primární prevence 

Místo konání: Střední škola Švehlova, Prostějov 

Datum konání:      9. 5. 2017, 19. 9. 2017, 17.10. 2017, 14.11. 2017 
Obsah: 
- 6 hodin jednotlivá setkání (celkově za celý cyklus 24 hodin) 
- seznámeni se základními principy kritického myšlení, strukturou vyučovací lekce a prakticky 
uplatnitelnými   metodami, které se mohou využít pro realizaci hodin s preventivní tématikou, ale i 
v rámci běžné výuky (soubor strategií a metod pro práci s textem – ať už psaným, čteným nebo ústně 
sdělovaným, které rozvíjejí většinu klíčových kompetencí. Využití těchto metod ve výuce podporuje 
schopnost samostatného myšlení, komunikace a diskuze, podněcuje u žáků zvídavost a aktivizuje je.) 
- demonstrace  práce s metodami KM – byly vybrány vhodné texty a vhodná témata pro potřeby 
vzdělávací skupiny; zejména zaměřená na konkrétní typy rizikových jevů, na prevenci syndromu 
vyhoření či obecnější témata týkající se problematiky školství, života ve společnosti atd.  
- byla použita forma výuky zážitková. Součástí programu byly ukázky konkrétních postupů  práce s 
třídním kolektivem. Vzdělávání proběhlo ve čtyřech jednodenních seminářích.  
- účastníci vzdělávání obdrželi metodické materiály zpracované lektorkou a osvědčení o absolvování 
(podmínkou bylo splnění min. 75% účasti).   

 

Datum: 25. 4. 2018 

Místo: Olomouc, P-centrum 

Název: Seminář – ZÁVISLOSTI DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH 

Program: 

Kurz byl koncipován pro pedagogické pracovníky a preventisty, kteří se s tímto fenoménem 

ve své praxi mohou setkat a chtějí získat více informací o závislostech u dětí a dospívajících.  

Náplní byla tato témata: 

• orientace v druzích a účincích návykových látek 

• orientace v problematice závislostí  

• typy na efektivní práci v oblasti prevence  

• ukázku toho, jak funguje práce se změnou 

• možnost dialogu s kolegy a prostor pro sdílení dobré praxe 

• beseda s bývalým uživatelem 

• protidrogová prevence z hlediska vývojové psychologie 

• rozdělení a účinky drog 

Největším přínosem byla beseda s bývalým uživatelem (osobní prožitek, kazuistika – 

příčiny užívání a motivace ke změně).  

 

Název akce: DVPP - Prevence užívání tabáku, marihuany a alkoholu 

Místo konání: SOŠ obchodu a služeb Štursova Olomouc 
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Datum konání: 23. 10. 2017, 8:30 - 17:30 

Dopoledne - Tabák a marihuana 

1.     Zahájení 

2.     Témata pro různé cílové (věkové) skupiny 

3.     Příklady dobré praxe primární prevence 

4.     Zapojení témat do výuky 

5.     Krátká pedagogická intervence pro experimentující/užívající žáky 

6.     Uzavření 

Odpoledne - Alkohol 

1.     Zahájení 

2.     Vlastní postoje k alkoholu 

3.     Jak komunikovat o alkoholu 

4.     Příklady dobré praxe primární prevence 

5.     Zapojení témat do výuky 

6.     Řešení problémových situací s žáky užívajícími alkohol 

7.     Uzavření 

Program probíhal v blocích 45 - 120 min. Mezi bloky byly zařazovány pauzy (10 - 15 min). 

Účastníci si vyzkoušeli aktivity, které je možné použít při preventivní práci s žáky. 

Podmínkou účasti na prezenční části bylo absolvování e-learningových lekcí a testů. 

 

Název akce: ADAPTAČNÍ PROGRAM - seminář 

Místo konání: Rajnochovice  – Tesák, chata Slovan 

Datum: 9. – 10. 5. 2018 

Obsah:  

Seminář byl realizovaný díky finančnímu příspěvku Krajského úřadu Olomouckého kraje a 

byl určen třídním učitelům nově vzniklých tříd na 2.stupni ZŠ a SŠ, školním metodikům 

prevence a dalším pedagogickým pracovníkům, kteří  se podílejí na organizaci  a vedení 

adaptačních programů a aktivit ve své škole. Účastníky semináře byli také oblastní metodici 

prevence z PPP a SPC OK. Dvoudenní lektorský kurz byl zaměřen na tvorbu a realizaci 

adaptačních programů pro třídní kolektivy, které jsou součástí primární prevence rizikového 

chování dětí a mládeže.  Aktivity byly zaměřeny na posílení pozitivních stránek osobnosti a 

vztahů v třídních kolektivech ve věkové kategorii 11-18 let. Kurz byl sestavený z bloků, 

založený prožitkově na aktivitách a diskuzích, které se následně užívají v praxi. Kompletní 

metodický materiál byl součástí. Seminář vedla lektorka Mgr. Eva Klabanová, která pracuje 

v organizaci Katechetické a pedagogické centrum Královéhradeckého kraje, s vedením 

adaptačních kurzů má více jak desetiletou zkušenost. Je autorkou metodiky, kterou po 

absolvování kurzu účastníci obdrželi.  

Hodnocení:  

Seminář hodnotím velmi pozitivně. Měla jsem možnost vyzkoušet si velké množství aktivit, 

tyto aktivity následně reflektovat, vznášet dotazy a připomínky. Velmi pozitivně hodnotím 

osobnost lektorky, její přístup ke všem účastníkům a efektivní organizaci práce. Přínosem 

byla také vzájemná výměna informací a zkušeností v rámci neformálního setkávání 

s ostatními pracovníky, kteří působí v oblasti školství a prevence (PPP apod.). Účastníkům 

byl hrazen lektorský poplatek a ubytování včetně stravy, dopravu si účastníci zajistili sami. 

 Mgr. Jarmila Popelková 

školní metodik prevence 
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7. Údaje o mimoškolních vzdělávacích a volnočasových aktivitách, soutěžích 
 

7.1 Účast na soutěžích 

 

7.1.1 Školní soutěže 

  

● Ve dnech 22. a 27. září 2017 proběhla soutěž ke Dni jazyků, kterou připravili vyučující 

cizích jazyků ve spolupráci s třídními učiteli.  Každá třída si vylosovala zemi a připravila 

prezentaci složenou ze scének, ukázek z filmů, kterou doplnila ochutnávkou typických jídel, 

výzdobou třídy apod. Soutěž se uskutečnila v rámci výuky a zapojili se do ní žáci všech tříd. 

Hodnotili žáci, vyučující i správní zaměstnanci. Na prvním místě se umístili žáci třídy 1POD, 

kteří prezentovali Turecko a třídy 4KO s prezentací USA. 

 

● Soutěže v rámci písemné a elektronické komunikace 

-Rychlost a přesnost psaní 

-Píšeme obchodní dopisy 

 

● Soutěže oboru vzdělání Kosmetické služby 

      - Soutěž v líčení, 4.ročník, téma: Večerní líčení, 30. 11. 2017 

-Soutěž v nail artu, 1. ročník, téma: Vánoční čas, 11. 12. 2017 

-Soutěž v líčení, 2. ročník, téma: Mystic gothic, 20. 12. 2017 

-Soutěž v nail artu, nehtová modeláž, 1. ročník, téma: Zvěrokruh, 5. 3. 2018 

● Obor Výrobce kožedělného zboží 

- „ Nejlepší návrh galanterního výrobku“ – Martina Pírková, 2CV 

- „ Propagační karty výrobců v oboru kožedělná výroba“ 

7.1.2 Soutěže pořádané školou 

 

HANÁCKÁ BARMAN SHOW 

 

22. března 2018 se v přednáškovém sále Národního domu setkala třicítka budoucích barmanů 

a barmanek na 1. ročníku koktejlové soutěže juniorů HANÁCKÁ BARMAN SHOW 2018. 

V historii školy to ovšem nebyla zdaleka první podobná soutěž. Studenti středních odborných 

učilišť a středních odborných škol gastronomického zaměření se v Prostějově sešli pod 

hlavičkou SOŠ (tehdy SOU obchodního) poprvé už v roce 1997 na Hanáckém poháru - 

soutěži v přípravě míchaných nápojů. V letech 2016 a 2017 nesla soutěž jméno Amundsen 

Cup a letos začala na základech dvacetileté tradice vznikat tradice nová – HANÁCKÁ 

BARMAN SHOW. Mladí barmani a barmanky přijeli z Brna, Olomouce, Litovle, Poličky, 

Slavkova u Brna, Jeseníka, Českých Budějovic, Trutnova, Moravské Třebové, Uherského 

Hradiště, Pardubic, Prahy…  Bez ohledu na to, kde se připravují na své budoucí povolání, 

měli všichni jedno společné. Koktejly připravovali z produktů Palírny U Zeleného stromu, 

hlavního sponzora soutěže. Hlavního, ale zdaleka ne jediného, protože soutěž podpořil i 

Magistrát města Prostějova, Olomoucký kraj a přes dvě desítky dalších obětavých sponzorů, 

díky kterým si soutěžící za své úsilí odvezli nejen diplomy, spoustu zážitků a nová přátelství, 

ale i řadu zajímavých cen.  

Protože soutěž byla veřejná, účastníci, ale i návštěvníci z řad veřejnosti si mohli prohlédnout a 

koupit výrobky žáků oboru Výrobce kožedělného zboží, seznámit se s umem našich 

kosmetiček, prodavačů a číšníků – ti zdařile asistovali porotcům z řad CBA (České 
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barmanské asociace) a pomáhali zajišťovat hladký průběh soutěže. Pro doprovodné týmy ze 

škol, porotce a oficiální hosty připravili kuchaři a cukráři občerstvení v podobě rautu. Na 

jediné akci se tak sešli nejlepší a nejšikovnější zástupci takřka všech oborů, které škola nabízí. 

Ale zpět k soutěži. Po náročném celodenním klání si diplom za první místo odvezla Nikola 

Varvařová ze SŠ Charbulova Brno, na stupních vítězů s ní stáli Eliška Syrůčková ze stejné 

školy a Václav Ruček z Moravské SŠ Olomouc. Neztratilo se ani výlučně dámské družstvo 

z pořádající školy. Silvie Sochorová a Monika Lužná zaujaly místa v první desítce, pěkných 

výsledků dosáhly i Ilona Aujeská a Tereza Malíková. 

Náročný den v přednáškovém sále Národního domu skončil, ale práce organizátorů nikoli. Na 

SOŠ na nám. E. Husserla už přemýšlejí nad tím, jak zorganizovat II. ročník. S pomocí 

ochotných sponzorů a obětavých pracovníků školy se to určitě podaří! 

 

7.1.3 Sportovní soutěže SSL 

Okresní kola   

Datum Disciplína umístění 

15. 9. 2017 Atletika hoši 6. místo 

15. 9. 2017 Atletika dívky 3. místo 

19. 9. 2017 Atletika hoši 5. místo 

19. 9. 2017 Atletika dívky 6. místo 

17. 10. 2017 Fotbal hoši 4. místo 

16. 11. 2017 Košíková dívky 3. místo 

21. 11. 2017 Košíková hoši 4. místo 

8. 12. 2017 Futsal dívky 3. místo 

1. 12. 2017 Futsal hoši 2. místo 

15. 12. 2017 Futsal hoši 4. místo 

23. 2. 2018 Florbal hoši 4. místo 

27. 3. 2018 Badminton hoši 6. místo 

23. 5. 2018 Plážový volejbal 8. místo 

 

7.1. 4 Odborné soutěže 

 

LÁZEŇSKÝ POHÁR JESENÍK 

Šestnáctý ročník Jodhpur gin Lázeňský pohár Jeseník 2017 se konal 24. 10. 2017 

v Kongresovém sále Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníku. Pořadatelem letošního 

ročníku byla Hotelová škola a Obchodní akademie Jeseník s Českou barmanskou asociací.  

Soutěžilo se ve dvou kategoriích, Junior Mistr kávy a v míchání alkoholických nápojů. 

Střední odbornou školu v Prostějově reprezentovala Tereza Malíková v kategorii Mistr kávy.   

Úkolem soutěžících bylo připravit espresso, cappucino a volný nápoj.  

 

METELKA CUP 2017 
 

Milan Metelka a Integrovaná střední škola ve Slavkově u Brna dne 8. 11. 2017 pořádala 

soutěž v míchání horkých nápojů na bázi produktů firmy Metelka a čajů Teekanne. Úkolem 

soutěžících bylo namíchat 3 porce Fancy cocktailu – Hot drink v časovém limitu 8 minut. 
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Střední odbornou školu v Prostějově reprezentovaly Kristýna Sládková, žákyně 2. ročníku 

oboru Číšník a Monika Lužná, žákyně 3. ročníku oboru Číšník. Monika získala krásné  

4. místo a 1. místo za Nejlepší nápoj s použitím Absintu. 

  

BRNĚNSKÝ VÁNOČNÍ POHÁR 
 

Sedmnáctý ročník Brněnského  vánočního  poháru pořádala dne 4. prosince 2017 v Best 

Western Premier hotel International Brno Střední škola Brno ve spolupráci se společností 

Rudolf Jelínek a.s. a Bohemia sekt, s.r.o.. Soutěž se konala ve 2 kategoriích – sommelier  

a barman. Úkolem soutěžících v disciplíně sommelier byl odborný rozbor šumivého vína dle 

vylosování v časovém limitu 5 minut s doporučením vhodného pokrmu a sestavení menu. 

Velký důraz byl kladen na komunikaci sommeliera s hostem.  

Úkolem soutěžících barmanů bylo namíchat 3 porce Fancy drinku s použitím povinné složky 

z portfolia firmy Rudolf Jelínek a.s. a 1 povinný cocktail v časovém limitu 6 minut.  

SOŠ Prostějov reprezentovaly Tereza Malíková a Monika Lužná v kategorii barman.   
 

GASTRO JUNIOR BRNO 2018 BIDFOOD CUP  
 

Dvacátý čtvrtý ročník mezinárodní gastronomické soutěže Gastro Junior Brno 2018 – 

Bidfood Cup pořádala Střední škola Brno, příspěvková organizace. Soutěž se se konala ve 

dnech 18. – 22. 1. 2018 pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako 

odborný program 27. Mezinárodního veletrhu průmyslu cestovního ruchu GO v Brně 

Soutěž byla určena pro studenty středních odborných škol s gastronomickým zaměřením 

 a soutěžilo se v oborech Kuchař, Cukrář, Číšník, Barman a Barista. 

Obor Kuchař – soutěžící si před začátkem svého soutěžního času vylosovali zapečetěný Black 

box. V 30 -minutovém časovém intervalu si připraví základní technologický postup přípravy 

a název pokrmu. Následně začíná s přípravou hlavního pokrmu pro 4 osoby v časovém limitu 

45 minut. 

Obor Cukrář – soutěžící si vylosuje zapečetěný Black box s 5 tajnými surovinami  

a v časovém intervalu 40 minut si připraví základní technologický postup přípravy a název 

moučníku. Úkolem soutěžícího je připravit 4 porce moučníku v průběhu 45 minut. 

Obor Číšník – soutěžní úkol se skládal ze dvou částí – servis bílého vína a přípravy předkrmu, 

jehož hlavní surovinou budou palačinky, včetně servisu před zraky hostů. Druhým úkolem 

byla komunikace s hostem v cizím jazyce. 

Obor Barman – úkolem barmanů bylo namíchat 3 porce Fancy drinku v časovém limitu  

6 minut.  

Obor Kuchař reprezentovala Markéta Konšelová, žákyně 2. ročníku nástavbového studia, 

která získala bronzové pásmo.  

Za obor Cukrář soutěžila Monika Brunclíková, žákyně 3. ročníku a skončila na krásném  

4. místě – ve zlatém pásmu. 

Obor Číšník reprezentovala Tereza Malíková, žákyně 3. ročníku, která skončila v Bronzovém 

pásmu. 

Obor Barman reprezentovala Monika Lužná, žákyně 3. ročníku oboru číšník. Umístila se ve 

zlatém pásmu. 

V soutěži o nejúspěšnější školu se naše škola umístila na 16. místě z celkem 40 škol z celé 

České republiky.  

 

 

 



                                   

 49 

„O PRIESSNITZŮV DORTÍK“  
 

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník dne 31. ledna 2018 pořádala 14. ročník 

soutěže odborných dovedností kategorie cukrář – junior „O Priessnitzův dortík 2018“. 

Soutěžními disciplínami byl slavnostní dort na téma „Řekni to květinou“, zdobení perníku 2D 

ART a dohotovení studeného restauračního moučníku.  

Střední odbornou školu Prostějov reprezentovala Monika Brunclíková, žákyně 3. ročníku, 

která se umístila celkem na 8. místě, z celkového počtu 13 soutěžících. 

 

KALIBR CUP   
 

Sportovní hala SOŠ a SOU Lanškroun dne 8. února 2018 pořádala 18. ročník mezinárodní 

soutěže kadeřníků a kosmetiček pod názvem Kalibr Cup 2018. Téma letošní soutěže bylo 

„MYSTIC GHOTIC“.  

Soutěže kosmetiček se zúčastnily žákyně Střední odborné školy Prostějov, které soutěžily ve 

dvou kategoriích: Make – up a Body – Art.  

Úkolem soutěžících v kategorii Make Up bylo v líčení co nejlépe vystihnout téma a musely 

být použity povinné prvky – umělé řasy  na horní výška, minimálně 3 barvy očních stínů  

a linky, rty musí mít kontury. 

Soutěžící v kategorii Body Art – malování na tělo kromě obličeje. 

Naši školu reprezentovaly žákyně 2. a 4. ročníku oboru kosmetické služby. Michaela 

Halouzková a Sosíková Kateřina v kategorii Make Up a Lucie Alturbanová v kategorii Body 

Art, která získala krásné druhé místo a postoupila na soutěž do Prahy. 

 
 

 

 PODBESKYDSKÝ JEŠTĚR 
 

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb Frýdek – Místek ve spolupráci s AKC ČR 

pobočka Brno a Cukrářské potřeby a Polmarkus dne 22. února 2018 pořádala 4. ročník 

regionální soutěže Podbeskydský ještěr v odborných dovednostech oboru Cukrář.  

Úkolem soutěžících bylo z předem připraveného korpusu a krému připravit dort. Naše 

soutěžící Monika Brunclíková připravovala dort ve tvaru hoblíku a umístila se na 12. místě. 

 

O POHÁR NÁMĚSTKA HEJTNAMA MS KRAJE 2018 

 

Hotelová škola ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 15. 3. 2018 pořádala tradiční soutěž 

v míchání nápojů určenou soutěžícím, žákům, středních hotelových škol a učilišť.  

V letošním roce úkolem soutěžících bylo připravit 3 porce Fancy drinku v časovém limitu 5 

minut. Drink musel obsahovat pouze produkty společností Stock Plzeň – Božkov, Monin  

a Coca – Cola. 

Naši školu reprezentovaly žákyně 1. ročníku, Ilona Aujeská – 17. místo, a Silvie Sochorová – 

11. místo.  

 

WORLD of BEAUTY & SPA 2018 JARO  

 

V únoru jsme informovali čtenáře o úspěchu kosmetiček ze SOŠ na nám. E. Husserla 

v soutěži KALIBR CUP Lanškroun a o jejich postupu na finále do Prahy. 

Víkend 16. – 17. 3. 2018 patřil největšímu kosmetickému veletrhu v České republice 

WORLD of BEAUTY & SPA 2018 JARO, který se konal v areálu PVA EXPO Praha – 
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Letňany. Na 20 000 pravidelných návštěvníků se kromě jiného mohlo těšit na řadu soutěží 

včetně celostátního finále právě v BODY ARTU na téma „Mystic Gothic“. Šest soutěžících 

včetně prostějovské studentky oboru Kosmetické služby Lucie Alturbanové a její modelky 

Veroniky Oprchalové se utkalo v sobotu 16. března. V náročné soutěži se naše studentky opět 

úspěšně prosadily a přivezly do Prostějova zlatý pohár za 1. místo. 

A samozřejmě i spoustu báječných zážitků a vzpomínek. Jejich model budil zaslouženou 

pozornost a ony byly na pár okamžiků celebritami, které žádali o foto pohlední mladí muži 

 i malé děti uchvácené kouzlem mrazivé krásy v černé a modré. 

 

TVOŘÍME PRO RADOST JINÝM -  KARVINÁ 

 

Je libo dáreček? Zabalíme vám jej s vůní moře! 

Ve čtvrtek 5. dubna 2018 v brzkých ranních hodinách překročily žákyně SOŠ Prostějov, nám. 

E. Husserla 1, Alena Otáhalová a Monika Pořízková se svou učitelkou odborného výcviku 

paní Věrou Konečnou hranice Olomouckého kraje a vstoupily na výsostné území Kraje 

moravskoslezského.  

Vedla je touha reprezentovat svou školu na 7. ročníku soutěže v odborných dovednostech 

oboru Prodavač, Obchodník s názvem Tvoříme pro radost jiných.  

Soutěž se konala pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Stanislava 

Folwarczneho na Střední škole techniky a služeb Karviná – Nové Město.  

Děvčata si ze čtyř možností vybrala téma Slunečné pobřeží a připravila půvabné aranžmá: 

Mořská pláž, stíněná rybářskou sítí a palmou alespoň naznačující proužek stínu v horkém 

slunečném dni. Moře v jejich podání vyplavilo jak ohromné lastury, hvězdici i mořského 

ježka, tak tajemný vzkaz v lahvi a snímky Slunečného pobřeží. Všemu dominovaly 

profesionálně zabalené dekorační předměty. 

Po náročném dni a se silnou konkurencí v zádech převzaly obě námořnice z rukou ředitelky 

školy RNDr. Ivany Sandriové hned dvě ocenění. Diplom za třetí místo udělený odbornou 

porotou a cenu diváků. 

A pak už se svěřily do rukou lodivoda, který je i s první důstojnicí dopravil zpět do rodného 

přístavu. Jen místo luxusní jachty se museli všichni spokojit se služebním vozem. 

 

BIRELL CUP 2017 
 

Střední škola potravinářská a služeb v Brně pod záštitou Plzeňského Prazdroje, a.s., dne  

11. 5. 2016 pořádala 16. ročník soutěže ve znalostech o pivu, čepování a servisu piva a 

v míchání nápojů s pivem.  

Birell Cup 2016 je soutěž jednotlivců z řad žáků gastronomických učebních oborů 

 a hotelových škol.  

Vlastní soutěž měla následující soutěžní disciplíny:  

1. Načepování a servis piva 

2. Míchaný nápoj s pivem 

3. Soutěž v běhu s pivem 

Střední odbornou školu v Prostějově reprezentovaly Monika Lužná a Tereza Malíková, 

žákyně 2. ročníku oboru Číšník. Obě soutěžily ve všech disciplínách. Terezka obsadila 

 9. místo a Monika skončila na 15. místě.  

Součástí letošního ročníku bylo grilování na venkovním grilu, doplněnou o další kuchařské 

disciplíny – krájení cibule, kuchařský test, kuchařský dovednostní běh. 

Soutěž byla určená 2- členným týmům, žákům 1. – 2. ročníků oboru vzdělání Kuchař.  

Za naši školu soutěžili Michal Zorek a Jan Prchlík, kteří skončili na 4. místě.  
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7.3. Hodnocení plánu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

 

1. Zařazení témat EVVO do jednotlivých předmětů v návaznosti na ŠVP. Informace 

 o činnosti školy v rámci EVVO na webových stránkách školy nebo prostřednictvím FB jako 

flexibilního nástroje komunikace (fotogalerie). 

 formou tematické nástěnky (EVVO – ekologie) v přízemí budovy školy. 

 

2. Práce v rámci projektu RECYKLOHRANÍ – třídění a recyklace odpadů (směsný odpad, 

papíry, kartony a lepenky), kartonové krabice Ecobat na baterie, krabičky Ecocheesse 

(ECOBAT) na třídění baterií v jednotlivých třídách a kancelářích školy, boxy na laserové 

tonery a inkoustové cartridge, kontejner na elektroodpad.  

 

 Školní projekt ALUMINIUM – sbíráme hliník    

       2. pololetí šk. roku (únor – červen) 

 

Zaměřeno na téma životního prostředí ve vztahu člověk a prostředí, udržitelný rozvoj 

↓ 

Forma: 1) Přednáška – powerpointová prezentace – diskuse  

Realizace: - předmět ekologie nebo ekonomika u 1. ročníků oborů kuchař, číšník, 

prodavač, cukrář, výrobce kožedělného zboží, předmět ekonomie  

u ostatních ročníků         

2) Sbíráme hliník ve škole, v odborném výcviku i doma 

3) Tematická nástěnka v 1. patře budovy školy 

 

Vyhodnocení soutěže ve sběru hliníku: 

1) místo – obor Prodavač 

2) místo – obor Kuchař 

3) místo – obor Číšník 

 

3. Vzdělávání a semináře 

IX. Setkání koordinátorů environmentální výchovy Olomouckého kraje            6. dubna 

2018 

 Program podpory EVVO v olomouckém kraji 

 Ekologický provoz škol a jeho dopady na ŽP 

 Půda a její ochrana 

 100 let výročí od založení Československa 

 

4) TÉMATA  

- zařazení témat v jednotlivých předmětech  v návaznosti na ŠVP 

 

OCHRANA PŘÍRODY        
 červen 2018 

Naučná přednáška – Stanice ochrany fauny Hluk, spolek Pateřín  

Třídy: 1KOS, 1POD, 1C, 1PŘ   

 

MEZINÁRODNÍ ROK UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROZVOJ 

           květen 2018 

International Year of Sustainable Tourism for Development  
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↓ 

Realizace:  

Žákovské projekty  

 Mezinárodní kuchyně (ICT + TE)               prosinec 

2017 

 Cestujeme, poznáváme svět          květen 2018 

Třída 3K v rámci předmětu ICT 
 

Výlety  

Poznáváme místo, kde žijeme, zajímavosti Olomouckého kraje   červen 2018 

 Botanická zahrada, Prostějov - téma: příroda – „objevujeme flóru“ 

obor Kuchař 2. ročník 

 Palírna U Zeleného stromu (1518), příběh nejstarší palírny v Evropě, Muzeum 

v Prostějově – téma: historie 

obor Kuchař 2. ročník 

 Koridor – lesopark Hloučela – téma: ochrana vod a území, kultivace, udržitelný 

rozvoj 

obor Kosmetička 1. ročník 

 Plumlovská přehrada – téma: voda, ochrana životního prostředí  

obor Prodavač a Řezník 1. ročník 

 Městský a židovský hřbitov v Prostějově – téma: kulturní hodnoty, rozmanitost a 

kulturní dědictví 

obor Kuchař 1. ročník 

 Slatinice, CHKO Malý Kosíř a Velký Kosíř – téma: kulturní hodnoty, rozmanitost, 

dědictví, ochrana životního prostředí, efektivita zdrojů 

obor Číšník 2. ročník 

 Jeseník – Čertovy kameny – téma: rozmanitost, dědictví, ochrana životního 

prostředí, efektivita zdrojů 

třída: 2KOS  

 Morava – téma: sport, volnočasové aktivity, cestování, poznání 

obory Cukrář, VKZ 2. ročník 

 

 Začlenění hlavních cílů tématu do probíraného učiva dle ŠVP v předmětu ekonomika   

                        květen - červen 2018 

 Cestovní ruch, zaměstnanost a snižování chudoby, udržitelný ekonomický růst 

obory Kuchař a Číšník - 1. ročník              

 Udržitelný ekonomický růst 

 obory Cukrář, prodavač, Výrobce kožedělného zboží -  1. ročník 

 

        Mgr. Pavlína Bradáčová 

       koordinátor EVVO 
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8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

1. Zvyšování kvalifikace 

 

UOV Ivana Makarovičová úspěšně ukončila studium Učitelství odborných předmětů  

a praktické výuky na Vysoké škole DTI Dubnica nad Váhom. 

 

UOV Nikol Koutná  a  UOV Markéta Župková pokračovaly ve studiu Učitelství odborných 

předmětů a praktické výuky na Vysoké škole DTI Dubnica nad Váhom. 

 

UOV Petra Vránová a UOV Lenka Svobodová zahájily studium Učitelství odborných 

předmětů a praktické výuky na Vysoké škole DTI Dubnica nad Váhom. 

 

2. Prohlubování kvalifikace 

 

19. 9. 2017 – Kritické myšlení – ucelený cyklus seminářů 

Místo konání: SŠ Švehlova, nám. Spojenců 17, Prostějov 

Lektoři: Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. 

Účast: Mgr. Kateřina Machátová, Mgr. Jarmila Popelková 

Program:  

 Metoda Dvojitý zápisník na téma Vytváření prostředí pro kritické myšlení 

 Diskuse k problematice příznivého klimatu pro rozvoj kritického myšlení 

 Pětilístek 

 Kostka s využitím techniky volného psaní 

 Analýza metod a možnosti jejich implementace ve výuce 

 Metoda JIGSAW (skládačkové učení) na téma kladení otázek 

 Diskuse k problematice kladení otázek 

 Reflexe semináře z pohledu účastníků, možnosti využití metod ve výuce, evaluace 

 

12. 10. 2017 – Práce s talentovanými a nadanými žáky v odborné, přírodovědné a jazykové 

oblasti, inkluze – legislativní normy 

Místo konání: Hotel S-PORT Dolany - Véska 

Lektoři: Mgr. Lubomír Schneider – ředitel PPP a SPC Olomouc 

              Mgr. Jan Matouš – Malbohan – garant inkluze  P-KAP NUV Praha 

Účast: Ing. Mária Zámostná 

Program:  

 Představení aktuálních informací požadavků a postupů v práci s talentovanými 

 a nadanými žáky 

 Legislativa v oblasti inkluze 

 

13. 10. 2017 – Projekt „IKAP Olomoucký kraj“ – informace pro zapojené školy 

Místo konání: Hotel S-PORT Dolany - Véska 

Lektoři: RNDR. Bronislava Vláčilová 

              PaedDr. Jiří Polášek 

Účast: Ing. Mária Zámostná, Ing. Iveta Stískalová 

Program:  

 Základní údaje o projektu 

 Řízení projektu 

 Klíčové aktivity projektu 
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 Krajské metodické kabinety (KMK) – hlavní cíl a hlavní prostředek realizace, vize  

 Centrální komunikační platforma 

 Gramotnosti – čtenářská, matematická, digitální 

 Podpora polytechnického vzdělávání 

 Podpora nadání, podpora aplikovaných pohybových aktivit 

 

17. 10. 2017 – Kritické myšlení – ucelený cyklus seminářů 

Místo konání: SŠ Švehlova, nám. Spojenců 17, Prostějov 

Účast: Mgr. Kateřina Machátová, Mgr. Jarmila Popelková 

Program:  

 Metoda naslouchání a diskusí 

 Práce se záznamovými archy 

 Metoda ANO - NE 

 Srovnávací tabulka 

 Technika Klíčové pojmy 

 Metoda V-CH-N (Víme – Chceme vědět – naučili jsme se) 

 

19. 10. 2017 – KAP – jednání platformy kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

Místo konání: BEA Campus, Kosmonautů 1288/1, Olomouc 

Účast: Ing. Michaela Horáková 

Program: 

 Stáže pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů 

 Osnova, BOZP, docházka, hodnocení: firma, učitel, závěrečná zpráva 

 

20. 10. 2017 – Krajská konference primární prevence rizikového chování 

Místo konání: VOŠ Charitas Olomouc 

Účast: Mgr. Jarmila Popelková 

Program:  

 Aktuality v prevenci rizikového chování  

 Učitel v současném systému školství 

 Linka pro rodinu a školu 

 Mentoring učitelů 

 Workshopy 

 

21. 10. 2017 – eTwinning – metodický seminář pro začátečníky 

Místo konání: Střední škola technická Přerov 

Účast: Ing. Jana Dopitová 

Program:  

 Metodická příprava na realizaci mezinárodních projektů 

 Seznámení se s eTwinning 

 

21. 10. 2017 – Zdobení perníků – kurz 2D ART 

Místo konání: SOŠ Litovel, Komenského 677 

Lektoři: Veronika Kučová 

Účast: Lenka Svobodová 

Program:  

 Grafické vlastnosti kresby 

 Práce se světlem a stínem 

 Oživení motivu 
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 Barva, odstín a struktura 

 

23. 10. 2017 – Prevence užíváni tabáku, marihuany a alkoholu 

Místo konání: SOŠ obchodu a služeb Štursova Olomouc 

Účast: Mgr. Jarmila Popelková 

Program:  

 Tabák a marihuana 

 Alkohol 

 Zapojení témat do výuky 

 Příklady dobré praxe primární prevence 

 Řešení problémových situací s žáky užívajícími alkohol 

 Krátká pedagogická intervence pro experimentující/ užívající žáky 

 

3. – 4. 11. 2017 Workshop CBA pro pedagogické pracovníky škol s gastronomickým 

zaměřením. 

 Místo konání: Hotel Voroněž Brno 

Účast: Bc. Romana Procházková, Ing. Iveta Stískalová 

Program 03. 11.2017  

 Zahájení workshopu s prezidentem CBA 

 Bar – jak udělat dobrou domácí limonádu 

 Káva – kávová zrna, defekty zrn, cupping 

 Čaj – zlatá pravidla přípravy čaje aneb vyhněte se omylům 

 Pivo – pivo a česká legislativa – rozdělení piva 

 „Eat & Drink“ párování pokrmů s koktejly 

 

Program 04. 11. 2017:  

 Zahájení dopoledního bloku přednášek 

 Ukončení workshopů, předání certifikátů 

 platformy polytechnického vzdělávání 

 

14. 11. 2017 – Kritické myšlení – ucelený cyklus seminářů 

Místo konání: SŠ Švehlova Prostějov 

Lektoři: Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. 

Účast: Mgr. Kateřina Machátová 

Program:  

 Učíme se navzájem 

 Vennův diagram 

 Analýza metod a možností jejich implementací ve výuce 

 Diskusní pavučina a debata 

 Analýza metod a možnosti jejich implementace ve výuce 

 Kooperativní učení 

 T - graf 

 

21. 11. 2017 – Kariérové poradenství – pracovní setkání 

Místo konání: Gymnázium Olomouc - Hejčín 

Účast: Mgr. Alice Hrubanová 

Program:  

 Kariérové poradenství na školách 

 Projekt Kompas – zaměřený na vzdělávací instituce 
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22. 11. 2017 – Setkání školních metodiků prevence 

Místo konání: MŚ, ZŠ a SŠ Komenského Prostějov 

Účast: Mgr. Jarmila Popelková 

Program:  

 Prevence na školách 

 Preventivní programy Nízkoprahového zařízení Podané ruce 

 Člověk v tísni, služba Linka pro rodinu a školu 

 Informace k protidrogové problematice 

 

15. 1. 2018 – Aplikované pohybové aktivity 

Místo konání: Aula FTK UP Olomouc 

Účast: Mgr. Alice Hrubanová 

Program:  

 Seznámení s projektem IKAP 

 Představení aktuálně realizovaných projektů 

 Uvedení jednotlivých názorných ukázek 

 Workshopy na téma Přístup k odlišným dětem z pohledu malých dětí 

 

24. 1. 2018 – Vzdělávací systém v Olomouckém kraji pro trh práce v 21. století 

Místo konání: Bea centrum Olomouc 

Účast: Mgr. Zdeněk Kaláb, Mgr. Petr Pazdera 

Program:  

 Digitální vzdělávání v rámci Implementace krajského akčního plánu 

 Potřeby a perspektiva trhu práce 

 Povaha změny: svět včera, dnes a zítra 

 Průmyslová revoluce mění celou společnost 

 Pro jaká povolání vzděláváme mladou generaci 

 Věda a výzkum pro profesní kariéru nastupující generace v olomouckém kraji 

 

5. 2. 2018 – Kreativní slovník 

Místo konání: KÚOK, kongresový sál 

Účast: Ing. Olga Rebilasová 

Program:  

 Mozek a jeho vlastnosti 

 Co chce student vs. Učitel 

 Myšlenkové mapy vs. Slovní mapy 

 Jak společně změnit výuku na celém světě 

 Diskuse 

 

5. 2. 2018 – Finanční gramotnost a podnikavost 

Místo konání: BEA campus, Olomouc 

Účast: Ing. Michaela Horáková 

Program:  

 Efektivní a kontinuální výuka finanční gramotnosti 

 Rozvoj schopnosti učitelů vyúčtovat finanční gramotnost 

 Rozvoj podnikavosti ve školách 

 Diskuse 
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1. 3. 2018 – Kariérové poradenství 

Místo konání: UP Olomouc, Mgr. Pugnerová PhD. 

Účast: Mgr. Alice Hrubanová 

Program:  

 Funkce kariérového poradce ve škole 

 Základní pojmy kariérového poradenství 

 Ukázka konkrétních příkladů z praxe 

 Diagnostické metody, odborná literatura  

 Diskuse 

 

15. 3. 2018 – Kariérové poradenství 

Místo konání: UP Olomouc, Mgr. PugnerováPhD. 

Účast: Mgr. Alice Hrubanová 

Program:  

 Chování v konfliktních situacích 

 Asertivita 

 Techniky asertivního chování 

 Diskuse 

 

5. 4. 2018 – Kariérové poradenství 

Místo konání: UP Olomouc, Mgr. Pugnerová, PhD. 

Účast: Mgr. Alice Hrubanová 

Program:  

 Kreativní myšlení 

 Podpora žáků v kreativitě 

 Základní pojmy z psychologie 

 Techniky využívané k prozkoumání kreativity 

 Diskuse 

 

6. 4. 2018 – Příprava školy na inspekci 

Místo konání: Gymnázium Hejčín, Olomouc 

Účast: Ing. Mária Zámostná, RNDr. Jitka Halašová 

Program:  

 Postavení ČŠI ve školském systému 

 Vymezení pravomocí a úkoly ČŠI 

 Metodika inspekční činnosti 

 Kompletace podkladové dokumentace 

 Příprava vedení školy a pedagogického sboru na inspekci 

 Závěry inspekce a jejich interpretace 

 Využití inspekční zprávy v marketingu školy 

 Diskuse 

 

12. 4. 2018 – Školení a organizování první pomoci 

Místo konání: Vzdělávací institut Prostějov 

Účast: Mgr. Kateřina Machátová, Mgr. Jan Pešek 

Program:  

 Obsah první pomoci záchranné služby 

 Komunikace s operátorem 

 Stavění krvácení 
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 Resuscitace – masáž srdce + umělé dýchání 

 Ukázka a nácvik práce s mobilním defibrilátorem 

 Šok 

 

25. 6. 2018 – Asociace číšníků ČR 

Účast: Ing. Iveta Stískalová. Martina Kalabisová 

Místo konání: Střední škola Brno, Charbulova 106 

Program:  

 Valná hromada AČ ČR 

 Tomáš Kučera – kreativní barman 

 Firma Varga – prezentace kávy a čajů Montecelo 

 Informace o GJ 2019 

 Diskuze 
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9. Inspekce a kontroly 

 
Kontrolu, inspekční akci 

provedl/a   

      Datum       Předmět kontroly, insp. akce 
 

Česká školní inspekce 13. – 24. 11. 2017 Zjišťování výsledků žáků-testování 

InspIS SET-čtenářská gramotnost – 

2. ročníky čtyřletých studijních 

oborů 

Krajská hygienická stanice 

Olomouc 

19. 4. 2018 Kontrola pracoviště OV Kuchař – 

školní kuchyň 

Krajská hygienická stanice 

Olomouc 

23. 4. 2018 Kontrola SOŠ, Ed. Husserla 30/1 

Hasičský záchranný sbor 

Olomouckého kraje, 

Územní odbor Prostějov 

22. 6. 2018 Tematická kontrola 
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10. Prezentace školy na veřejnosti, spolupráce s jinými subjekty, akce školy 

 
10. 1 Spolupráce s NUV, členství v organizacích 

 

● V rámci oborové skupiny 32 -Kožená výroba spolupracujeme na revizi rámcových 

vzdělávacích programů. 

● Členství školy a zástupců školy v organizacích: 

 - Spolek středního školství OK 

   - Hospodářská komora 

 - ČOKA (Česká obuvnická a kožedělná asociace)  

 - ATOK (Asociace textilního, oděvního, kožedělného průmyslu) 

 - AKAKOS (Asociace kadeřníků a kosmetiček) 

 - CUOK 

- správní rada o. p. s Národní dům 

 

10. 2 Spolupráce s jinými subjekty  

 

18. 10. 2017  Setkání výchovných poradců – zajištění akce pro PPP Prostějov 

 

9. 11. 2017  Příprava rautu pro Scholaservis v rámci akce Scholaris Prostějov 2017 

 

29. 11. 2017 Spolupráce na přípravě aukce pro SŠ, ZŠ a MŠ Jistota o. p. s. 

 

28. 3. 2018  Organizace soutěže „Velikonoční beránek“ pro ROTARY CLUB 

 

22. 6. 2018  Zahradní slavnost Olomouc-zajištění rautu pro KÚ 

 

1. 6. 2018  Zajištění akce pro ČSOB –Den dětí (program, občerstvení) 

 

14., 15. 6. 2018 Zajištění rautu 500 let Palírny u Zeleného stromu 

 

10.3 Galerie „ S“ 

 

Chodby a schodiště budovy školy byly v průběhu roku využity jako veřejná galerie. Byly 

realizovány tyto výstavy: 

Září-říjen  

Barevný svět – Tereza Skoupilová 

 

Listopad – prosinec  

FOTOGALERIE Z HANÉ – Jan Mikláš – Zanfoar 

 

Leden-únor  

CESTOU NECESTOU – Pavel Navrátil 

 

Březen – duben PAPUA NEW GUINEA, SOLOMON ISLANDS – Gita Novotná-Vařeková  

a Dalibor Novotný 

 

Květen – červen LONDÝN MOMENTKY – Bob Pacholík 
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10. 4 Náborové akce 

 

Burza práce Olomouc- Veletrh nabídek práce a vzdělání v pavilonu A výstaviště Flora 

Olomouc 

 

Burza práce Prostějov- akce pořádaná ÚP Prostějov v KASC v Prostějově 

 

Scholaris Olomouc – burza vzdělání Olomouckého kraje v prostorách Stření školy Olomouc, 

Rooseveltova 

 

Burza škol Prostějov- přehlídka škol Olomouckého kraje v KASC Prostějov 

 

Workshopy pro žáky ZŠ- ukázka dovedností žáků jednotlivých oborů, které si mohou zájemci 

vyzkoušet 

 

Dílničky na základních školách 

 

Kurzy stolování pro žáky ZŠ 

 

Den otevřených dveří prosinec, leden 

 

Den odborných dovedností - Gastroden 

 

10.5 Akce  

 

září: 

5. 9. – Seznamovací kurz 

5. 9. – ZZ písemná část 

6. 9. – ZZ praktická část 

7. 9. – ZZ praktická část 

8. 9. - ZZ praktická část 

15. 9. – Prostějovská laťka 

18. 9. – opravná ZZ ústní 

19. 9. – opravná MZ 

20. 9. – opravná MZ 

20. 9. - opravná ZZ 

20. 9. – Burza práce 

22. 9. – Den jazyků 

 

říjen: 

9. 10. – Nábor – dílnička – ZŠ Majakovského 

11. 10. – Nábor – dílnička – ZŠ Kollárova 

17. 10. – Burza práce Olomouc 

17. 10. – volby do školské rady 

17. 10. – SSL kopaná 

17. 10. – Workshop ZŠ Bedihošť a ZŠ Protivanov 

18. 10. – Aktiv VP 

18. 10. – Workshop ZŠ Klenovice 

19. 10. – Nábor – kurz vaření – ZŠ a RG 

19. 10. – Dílnička ZŠ Otaslavice 
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20. 10. – Dílnička ZŠ Bedihošť 

24. 10. – Workshop ZŠ Určice 

 

listopad: 

2. 11. – Nábor – dílnička – ZŠ Němčice a ZŠ Nezamyslice 

6. 11. – Nábor – dílnička ZŠ Ptení 

7. 11. – Filmové představení 

8. 11. – HOPI exkurze 

8. 11. – Metelka Cup 

9. 11. – Burza škol Prostějov 

9. 11. – Workshop – ZŠ Olšany a ZŠ Bohuslavice 

9. 11. – vernisáž výstavy fotografií p. Mikláše 

13. 11. – Divadelní představení 

13. 11. – Filmové představení 

16. 11. – HOPI – exkurze 

16. 11. – SSL košíková 

16. 11. – Tvůrčí dílnička Čelechovice na Hané 

21. 11. – SSL košíková hoši 

22. 11. – Pedagogická rada 

22. 11. – Třídní schůzky 

22. 11. – Scholaris 

23. 11. – Scholaris 

23. 11. – For Life Madaga – přednáška pro 2KS 

28. 11. – Nábor – dílnička – ZŠ Přemyslovice 

29. 11. – Aukce ND – pro Jistota 

29. 11. – Nábor – dílnička – ZŠ Čelechovice na Hané 

29. 11. – Bruslení 

29. 11. – exkurze dermatologie (4KO) 

30. 11. – školní soutěž v líčení (4KO) 

 

prosinec: 

4. 12. – exkurze solárium – 1KS 

4. 12. – divadelní představení 

4. 12. – Brněnský vánoční pohár 

5. 12. – Den otevřených dveří 

6. 12. – přednáška Zdravý životní styl 

8. 12. – SSL futsal dívky 

8. 12. – exkurze – kosmetický salon Olomouc (2KS) 

13. 12. – exkurze -  ordinace kožního lékaře (4KO) 

15. 12. – třídnické hodiny 

18. 12. – Workshop ZŠ Sídliště svobody 

20. 12.  - školní soutěž v líčení (2KS) 

21. 12. – třídnické hodiny 

21. 12. – provozní porada všech zaměstnanců 

 

leden: 

 

5. 1. – vernisáž výstavy fotografií Cestou necestou (D. Novotný, M. Novotná – Vařeková) 

19. 1. – Maturitní ples 

20. 1. -  Gastrojunior Brno 
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23. 1. – 26. 1. – Barmanský kurz 

24. 1. – Pedagogická rada 

31. 1. – Barmanský kurz – zkouška 

31. 1. – vydání vysvědčení, třídnické hodiny 

31. 1. – Priessnitzův dortík 

 

únor: 

2. 2. – pololetní prázdniny 

7. 2. – Den otevřených dveří 

8. 2. – kosmetická soutěž Lanškroun 

16. 2. – exkurze – kosmetický salon (2KS) 

19. 2. – veletrh KABO a STYL Brno 

22. 2. – soutěž zdobení perníčků Frýdek Místek 

23. 2. – SSL florbal 

26. 2. – laboratorní práce 2K 

27. 2. – laboratorní práce 2K 

27. 2. – Den malých obcí (1Č) 

 

březen: 

1. 3. – Salima Brno 

2. 3. – divadelní představení 

6. 3. – losování SOP, TS 3. ročníků 

9. 3. – laboratorní práce 1K 

16. 3. – soutěž Body Art – celostátní kolo Praha 

17. 3. – soutěž Body Art – celostátní kolo Praha 

22. 3. – Hanácká Barman Show 

23. 3. – Den učitelů Prostějov 

26. 3. – laboratorní práce 1K 

27. 3. – laboratorní práce 1K 

27. 3. – Den učitelů Olomouc 

28. 3. – divadelní představení 

28. 3. – exkurze suchá pedikúra (2KS) 

28. 3. – výstava velikonočních beránků v ND 

28. 3. – Den učitelů SOŠ PV  

 

duben: 

5. 4. – Tvoříme pro radost jiných – soutěž Karviná  

5. – 6. 4. – laboratorní cvičení 1K 

10. 4. – laboratorní cvičení 1K 

11. 4. – maturitní písemná práce z ČJ 

12. 4. – přijímací zkoušky 

16. 4. – přijímací zkoušky 

18. 4. – Úřad práce (3K) 

18. 4. – Pedagogická rada 

18. 4. – Třídní schůzky 

20. 4. -  Úřad práce (4KO) 

24. 4. -  Úřad práce (3P) 

25. 4. – Úřad práce (3CV) 

26. 4. – sdílená výuka ZŠ Železného 

26. 4. – soutěž odborných dovedností oboru Prodavač 
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27. 4. – Úřad práce (3Č) 

27. 4. – Vydání vysvědčení a Poslední zvonění 4KO 

 

květen: 

2. 5. – MZ -  DT – M 

2. 5. – MZ – DT – AJ PP 

3. 5. – MZ – DT – ČJL 

4. 5. – MZ – DT – AJ 

9. 5. – praktická MZ – PZOP, MZ – PZOV 

10. 5. – sdílená výuka ZŠ Železného 

10. 5. – praktická MZ – PZOV 

11. 5. - praktická MZ – PZOV 

14. 5. – Workshop ZŠ Určice 

15. 5. – exkurze Penam 

15. 5. – Workshop- ZŠ Kollárova 

15. 5. – sdílená výuka ZŠ Železného 

16. 5. – sdílená výuka ZŠ Železného 

16. 5. – Den proti rakovině (1POD) 

18. 5. – Poslední zvonění a Vydání vysvědčení 2POD 

21. 5. – ústní MZ Kosmetické služby 

22. 5. - ústní MZ Obchodník 

22. 5. – Workshop ZŠ Kollárova 

23. 5. – Workshop ZŠ Bedihošť 

23. 5. – Aplikované pohybové aktivity 

23. 5. – vernisáž výstavy 

23. 5. – plážový volejbal 

28. 5. – ústní MZ 2POD 

28. 5. – souborné pololetní práce 2K 

29. 5. – ústní MZ 2POD 

29. 5. – souborné pololetní práce 2K 

30. 5. – Pedagogická rada 3. ročníků 

30. 5. – souborné pololetní práce 2K 

31. 5. – přijímací zkoušky 

31. 5. – souborné pololetní práce 2K 

 

červen: 

1. 6. – písemná část ZZ 

1. 6. – souborné pololetní práce 2K 

4. 6. – losování normování praktické části ZZ 

4. 6. – ZZ – zkouška z CJ 

6. 6. – ZZ 3Č 

6. 6. – exkurze 1C, 1Č, 2CV 

12. 6. – Vydání vysvědčení 3CV 

13. 6. – Vydání vysvědčení 3K 

13. 6. – Workshop – ZŠ Kollárova 

15. 6. – ZZ – ústní část 3Č 

18. 6. – ZZ – ústní část 3P 

19. 6. – ZZ – ústní část 3CV 

20. 6. – Workshop ZŠ Kollárova 

20. 6. – Pedagogická rada 
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20. 6. – ZZ – ústní část 3K 

21. 6. – ZZ – ústní část 3CV 

22. 6. – Branný den 

26. – výlety s TU, ekologické výlety 

27. 6. – Branný den 

28. 6. – výlety s TU, ekologické výlety 

29. 6. – Vydání vysvědčení 

29. 6. - Pedagogická rada 

 

 

10.6 Třídní schůzky 

 

Každoročně na začátku školního roku se uskutečňují schůzky vedení školy, třídních 

učitelů a učitelů odborného výcviku s rodiči žáků 1. ročníků. Rodiče na nich získají důležité 

informace pro úspěšný vstup svých dětí na střední školu. Zákonní zástupci žáků 1. ročníků se 

seznámí s organizací teoretické a praktické výuky, požadavky na BOZP,  pracovními 

pomůckami, systémem docházky, způsobem omlouvání absencí, školním řádem apod.  

Během školního roku jsou pak organizovány třídní schůzky vždy ve čtvrtletí, v den 

pedagogické rady, rodiče jsou seznámeni s výsledky výchovy a vzdělávání svých dětí. 

V průběhu školního roku třídní učitelé svolávají třídní schůzky vždy, pokud se ve třídě 

vyskytne závažný výchovný nebo vzdělávací problém.  Rodiče, zákonní zástupci žáků, také 

nominují své zástupce do Spolku přátel školy, který pracuje při SOŠ Prostějov a jednou za tři 

roky mají možnost zvolit zástupce do Rady školy. 
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11. Zapojení školy do projektů 

Školní akční plán rozvoje vzdělávání na období 2017 – 2019 

 

Ve školním roce 2017/2018 Střední odborná škola Prostějov vypracovala Školní akční plán 

rozvoje vzdělávání, který je metodickým dokumentem v rámci projektu P-KAP.                                                           

Jedná se o strategický a koncepční dokument školy, který vychází z potřeby směřovat školu 

tak, aby byla konkurenceschopná, nabízela atraktivní vzdělávací obory vyučované moderními 

formami a metodami výuky s využitím informačních a komunikačních technologií. Pro výuku 

ve škole jsou stěžejní pevné vazby na praxi a spolupráce se zaměstnavateli a firmami 

v regionu.  

Střední odborná škola Prostějov zpracovala školní akční plán rozvoje vzdělávání v uvedených 

oblastech podpory:  

 Rozvoj kariérového poradenství 

 Rozvoj škol jako center celoživotního učení 

 Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

 Podpora inkluze 

 Podpora polytechnického vzdělávání 

Rozvoj kariérového poradenství 

Škola soustřeďuje výuku v oblasti obchodu a služeb. Připravuje žáky v atraktivních oborech, 

které mají širokou možnost uplatnění na trhu práce. Každý školní rok se u nás připravuje na 

své budoucí povolání v průměru okolo 350 žáků. V současnosti výchovný poradce ve 

spolupráci s třídními učiteli a učiteli občanské výchovy, aplikované psychologie řeší  

a zaznamenávají zájem žáků o budoucí kariéru. Poskytují informace a umožňují žákům 

kontakt s pracovním prostředím formou besed, exkurzí. Nedílnou součástí je u závěrečných 

ročníků spolupráce s Úřadem práce v Prostějově. Tyto aktivity jsou přínosné právě proto, že 

žáci nemají představu o své budoucnosti a často neumějí odhadnout své možnosti nebo 

nevědí, co od daného zaměstnání očekávat, chybí jim informace.  

Kariérové poradenství je zařazeno do všech odborných a většiny všeobecných předmětů 

v rámci průřezových témat. Žáci se mohou dozvědět konkrétní informace o firmě, firemní 

kultuře, co vše je potřeba k zařazení do pracovní činnosti, jak se orientovat na trhu práce, jaké 

jsou možnosti zvyšování kvalifikace, rekvalifikace, odměňování za práci aj. V hodinách 

pracují na konkrétních příkladech a úkolech (pracovní pohovory, sestavení životopisu, 

motivační dopis, rozvázání pracovního poměru, etiketa na pracovišti aj.). Cílem je připravit  

a motivovat žáky na profesní život. 

Naší snahou je poskytnout personální podporu kariérového poradenství na střední odborné 

škole. Školní kariérový poradce by měl do budoucna působit jako podpora žáků středních škol 

při uplatnění na trhu práce, a to včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání. Za výběr konkrétního pedagogického 

pracovníka odpovídá ředitel školy. Školní kariérový poradce bude fungovat v rámci úvazku 

0,1. V současné době není kariérové poradenství součástí výchovného poradenství. V první 

fázi bychom se chtěli soustředit na motivaci a proškolení pedagogických pracovníků, vytvořit 

tým, zajistit vedení týmu a poté systematicky rozvíjet další konkrétní aktivity zaměřené nejen 

pro žáky a studenty naší školy, ale i pro veřejnosti (možnosti rekvalifikací a kurzů, které 

v současné době již nabízíme). 
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Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

Škola se aktivně zapojuje do projektů na podporu výchovy k podnikavosti. Do ŠVP oboru 

Podnikání byla začleněna podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě v rámci 

studentské firmy, jejíž výuka probíhá v 1. ročníku vzdělávání. Překážkou v práci studentských 

firem na naší škole je nedostatečné zázemí v oblasti ICT. 

K rozvoji kompetencí k výchově k podnikavosti směřují ve výuce v současnosti všichni 

učitelé ekonomických předmětů. Do výuky zahrnují rozmanitá témata, např. podnikatelský 

plán, kalkulace, zakládání společností a v maximální možné míře administrativní a finanční 

gramotnost. Je velmi důležité poskytnout všem ekonomickým pedagogům metodickou, 

informační a technickou podporu k začlenění témat výchovy k podnikavosti do jejich výuky.  

Jako doplnění výuky by měly sloužit jak exkurze do firem, tak i jejich prezentace ze strany 

podnikatelů. Tyto exkurze probíhají v současnosti podle aktuální nabídky firem.  Veškerou 

záštitu nad podporou výchovy k podnikavosti by převzal koordinátor výchovy k podnikavosti. 

Podpora polytechnického vzdělání 

Technické, přírodovědné a environmentální vzdělávání je na naší škole realizováno v souladu 

s ŠVP oborů, které škola vyučuje. Dlouhodobě je znatelná klesající matematická gramotnost, 

zručnost a manuální dovednost. Ve výuce jsou využívány metody a formy výuky, které 

motivují žáky a zvyšují jejich zájem o zvolený obor.  

Škola podporuje zkvalitnění materiálně technického vybavení školy. Současný stav ICT 

vybavení školy a konektivity v oblasti strukturované kabeláže i bezdrátových sítí je zastaralý. 

Hlavním důvodem je nedostatek financí.  

Ze strany zřizovatele školy, Olomouckého kraje, je žákům u vybraných oborů poskytováno 

stipendium. Škola dlouhodobě spolupracuje s firmami v oboru na podpoře a propagaci oborů, 

spolupracuje se ZŠ, pravidelně pro ně organizuje workshopy s možností vyzkoušet si různé 

činnosti a další akce na podporu PTV. 

Škola intenzivně spolupracuje se ZŠ, pořádá motivační akce pro ZŠ, workshopy a jiné akce, 

které vedou ke zvýšení informovanosti o PTV u žáků, rodičů a veřejnosti, využívá propagace 

v médiích. Jednotlivé obory vyučované na škole jsou propagovány formou krátkých 

motivačních videí. 

Záměrem školy je zlepšit vybavení odborných učeben, modernizace a rozšíření ICT vybavení 

školy a konektivity v oblasti strukturované kabeláže i bezdrátových sítí s důrazem na zvýšení 

počtu a kvality PC/notebooků, zkvalitnění IT sítí ve škole, vybavení IT učeben.  Škola má 

vypracovanou koncepci na kompletní renovaci učebny 34a pro výuku předmětů ICT  

a ekonomických předmětů a inovaci učebny gastronomie pro stěžejní obory vzdělání Kuchař 

a Cukrář, tak aby odpovídaly současným trendům a požadavkům na odborné vzdělávání. 

Další naší snahou je zkvalitnit a zatraktivnit ŠVP tak, aby odpovídaly současným 

požadavkům sociálních partnerů s hledem na možnosti a materiální vybavení školy  

 a pracovišť, kde probíhá odborný výcvik. K rozvoji a upevnění kompetencí v oblasti 

technického, přírodovědného a environmentálního vzdělávání pedagogové praktikují nové 

metody a formy výuky podporující technické myšlení, aktivitu, kreativitu a flexibilitu žáků. 

V daných předmětech je kladen důraz na praktické dovednosti a znalosti. Při výuce předmětu 

chemie jsou zařazovány praktické příkladové situace aplikované dle zaměření oborů 

vzdělávání. Pedagogové se účastní různých seminářů a cílem školy je systematické 

vzdělávání pracovníků. 

Environmentální vzdělávání na škole je realizováno v několika rovinách prostřednictvím 

koordinátora. Témata EVVO, která vychází z národní strategie MŽT jsou zařazena do 

jednotlivých předmětů v návaznosti na ŠVP s cílem zaměřit se na výchovu pro udržitelný 

rozvoj jako součást EVVO.  
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V rovině informativní využívá škola dostupných prostředků, a to zejména informace  

o činnosti školy v rámci EVVO, které jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách 

školy nebo prostřednictvím FB jako flexibilního nástroje komunikace a formou tematické 

nástěnky (EVVO – ekologie) v přízemí budovy školy. Škola je dlouhodobě zapojena do 

projektu RECYKLOHRANÍ, úspěšně třídí a recykluje odpady (směsný odpad, papíry, 

kartony a lepenky), využívá kartonové krabice Ecobat na baterie, krabičky Ecocheesse 

(ECOBAT) na třídění baterií v jednotlivých třídách a kancelářích školy, boxy na laserové 

tonery a inkoustové cartridge, kontejner na elektroodpad. Škola v oblasti environmentálního 

vzdělávání začleňuje projekty vycházející z témat vyhlašovaných Valným shromážděním 

OSN nebo vlastní. Koordinátor EVVO na škole se pravidelně účastní seminářů a setkání 

koordinátorů environmentální výchovy Olomouckého kraje. 

 

Škola má zájem na zkvalitnění polytechnické výuky na škole, důraz bude kladen na rozvoj 

technického myšlení a umožní pedagogickým pracovníkům další vzdělávání a stáže ve 

firmách. Dlouhodobá strategie školy je nastavena na kooperaci se zaměstnavateli. 

Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů 

Škola každoročně spolupracuje asi se 25 zaměstnavateli v rámci zajištění praktické výuky 

žáků na budoucí povolání v oborech Kuchař, Číšník, Prodavač, Obchodník a Řezník – uzenář. 

Jedná se převážně o fyzické osoby, majitele nebo provozovatele restaurací, ale i o právnické 

subjekty. Zde probíhá výuka jak skupinová, pod vedením učitelů odborného výcviku, ale        

i individuální, kdy žáci pracují pod vedením instruktorů odborného výcviku – zaměstnanci 

provozoven.  

Se zaměstnavateli škola spolupracuje při náborových akcích organizovaných pro žáky 

základních škol a při organizaci závěrečných zkoušek, u kterých se zástupci zaměstnavatelů 

účastní jako odbornici z praxe. 

 V budoucnu plánujeme přizvání odborníků z praxe do prvotního vzdělávání v odborných 

předmětech a zapojení odborníků z praxe do inovace již stávajících ŠVP. Současně plánujeme 

realizaci odborných stáží pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů. 

Rozvoj škol jako center celoživotního učení 

SOŠ Prostějov v současné době realizuje vzdělávací programy dle požadavků Úřadu Práce 

v Prostějově a Olomouci, dále ve škole probíhají kurzy na míru pro samoplátce, kteří mají 

zájem o zkoušky dle Zákona 179/2006 sb. O profesních a úplných kvalifikacích, jelikož SOŠ 

Prostějov je autorizovanou osobou pro ověřování výsledků celoživotního vzdělávání pro 

jednotlivé profesní kvalifikace. Výuka jednotlivých kurzů probíhá v učebnách pro teoretické 

vyučování a na smluvních pracovištích fyzických a právnických osob. Výuku zajišťují 

pedagogičtí pracovníci školy.  

Snahou je vybudování centra celoživotního učení, které bude nosnou součástí práce školy.  

Cílem CŽU ve škole je aktivně naplňovat koncept celoživotního učení, zaměřit se na 

prohloubení spolupráce metodika CŽU s kariérovým poradcem. Plánujeme rozšířit spolupráci 

s úřady práce při zajišťování rekvalifikačních kurzů, dále ve spolupráci se statutárním městem 

Prostějov podílet se na vzdělávání seniorů a rozšířit nabídku přípravných kurzů na vykonání 

zkoušky dle NSK.  
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Podpora inkluze 

V záměru školy je vytvoření a podpora stávajícího centra cílené pedagogické péče v rámci 

inkluze. Součástí stávajícího centra je výchovný poradce a metodik prevence sociálně 

patologických jevů a naším záměrem je rozšíření tohoto týmu o roli sociálního pedagoga, 

který bude mít v péči zejména žáky ohrožené školním neúspěchem. Dalším naším cílem je 

proškolení všech pedagogických pracovníků školy v dané problematice, případné rozšíření 

jejich stávajících vědomostí a dovedností v souvislosti s cíli inkluzivního vzdělávání na naší 

škole. 

Ze stanovených cílů tedy vyplývají následující úkoly: realizovat vytvoření funkce sociálního 

pedagoga, rozšířit a zdokonalit spolupráci s ostatními institucemi, které se podílejí na inkluzi. 

Ve spolupráci s těmito institucemi vytipovat vhodné semináře, školící akce, workshopy a jiné 

aktivity, které povedou k zdokonalení stávajících znalostí a dovedností pedagogických 

pracovníků, zejména se zaměřením na nové metody práce, právní výklady a koordinaci 

jednotlivých stupňů v rámci inkluze. 

K předpokladům realizace patří pověření vybraného pedagogického pracovníka, který splňuje 

předepsané vzdělání, funkcí sociálního pedagoga a dále zlepšení spolupráce všech členů 

pedagogického sboru – lepší informovanost, kompetentnost a odbornost.  Budou využity 

možnosti externích odborníků ve spolupráci s ostatními orgány – OSPOD, PPP, SPC, školicí 

střediska. 
 

IKAP – Implementace krajského akčního plánu 
V letošním školním roce se SOŠ Prostějov stala jednou z lídrových škol projektu „Rovný 

přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“ pro období 1. 11. 2017 

– 31. 10. 2020. Předmětem projektu je podpora intervencí naplánovaných v krajském akčním 

plánu a vedoucí ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání v Olomouckém kraji. 

Cílem projektu je vytvoření 14 center kolegiální podpory (CKP), jejichž součástí budou 

krajské metodické kabinety (KMK).  Projet má 4 aktivity: Řízení projektu, Gramotnosti, 

Podpora polytechnického vzdělávání a Společného vzdělávání.  CKP budou vybudovány na 

školách, které jsou členy Centra uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje, který je 

generálním partnerem s finanční spoluúčasti realizátora projektu, Krajského úřadu 

Olomouckého kraje. Aktivity projektu mají vést ke zkvalitnění odborného vzdělávání  

a vzdělávání gramotností, dojde k síťování mezi VOŠ, SOŠ a ZŠ i dalšími subjekty v kraji. 

Naplánované aktivity by měly zvýšit zájem žáků o studium technických oborů. 

Na Střední odborné škole v Prostějově bylo zřízeno CKP pro potravinářství a gastronomii 

(PG 11), jehož součástí je KMK potravinářství a gastronomie.                                                                                                                            

CKP  PG 11 prostřednictvím KMK PG 11 poskytuje podporu a poradenství v oblasti 

potravinářství a gastronomie pedagogům středních a vyšších odborných škol v celém 

Olomouckém kraji. Členy KMK PG 11 jsou odborní učitelé, vedoucí KMK ze Střední 

odborné školy Prostějov a metodici – konzultanti ze Střední odborné školy Litovel, Střední 

školy obchodu a služeb Olomouc a Střední školy gastronomie a farmářství Jeseník. Dalším 

členem KMK PG 11 je odborník z praxe.   

Krajský metodický kabinet pro potravinářství a gastronomii bude nositelem a realizátorem 

inovací oborového vzdělávání, místem setkávání a výměny zkušeností pedagogů, z příklady 

dobré praxe. Využitím koncentrace odborných informací a publikací, pracují se vzdělávacími 

cíli a jejich hodnocení, informacemi ze  školení, seminářů, workshopů, odborných stáží 

 a konferencí pro oborově zaměřené pedagogy škol bez rozdílu zřizovatele vyučující příbuzné 

obory středoškolského odborného vzdělávání.  

CKP PG 11 navázalo spolupráci se základními školami okresu Prostějov, ZŠ a MŠ Určice, ZŠ 

a MŠ Bedihošť a ZŠ a MŠ Kolárova Prostějov. Každá ze základních škol má svého 

koordinátora aktivit a metodiky – konzultanty, kteří spolupracují i s lídrovou školou v oblasti 
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podpory polytechnického vzdělávání s cílem zvýšit zájem žáků základních škol o odborné 

vzdělávání. Tato spolupráce bude prohlubována prostřednictvím povinných aktivit k rozvoji 

polytechnického vzdělávání a gramotnosti. Mezi tzv. volnočasové aktivity patří workshopy, 

sdílená výuka a kurzy. V letošním školní roce proběhlo celkem 11 sdílených výuk, které 

probíhaly na jednotlivých základních školách a byly zaměřené na prezentace oborů Kuchař  

a Výrobce kožedělného zboží. Tyto aktivity byly zaměřeny na praktické vyzkoušení 

jednoduchých manuálních činností (pracovní skupin vedou žáci daného oboru).  

Pedagogičtí pracovníci školy, vyučující všeobecných předmětů, v projektu pracují jako 

metodici – konzultanti KMK pro matematickou, čtenářskou a ICT gramotnost. Úkolem těchto 

KMK je vytipování a popularizace aktivit vedoucích k rozvíjení příslušné gramotnosti. 

Spolupráce spočívá ve výměně informací a zkušeností s nově zaváděnými, používanými  

a osvědčenými formami a metodami výuky v základních a středních školách.  
 

 

 

Šablony 
SOŠ Prostějov se od 1. 12. 2017 zapojila do výzvy OP VVV „ Podpora škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ I“ a čerpá finanční 

prostředky v oblasti personální podpory osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů 

a extrakurikulárních rozvojových aktivit. Byly podpořeny nebo nově vytvořeny pozice 

Školního asistenta, Sociálního pedagoga, Koordinátora školy a zaměstnavatele a Školního 

kariérového poradce. 
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12. Výroční zpráva o hospodaření a poskytování informací 
 

12.1 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2017 

a) Příjmy v tisících Kč 

 1. Dotace Přímé náklady na vzdělávání 18 464 

     Dotace Projekty romské komunity        25 

     Dotace KÚ na provoz   2 789 

     Dotace KÚ odpisy      236 

     Dotace Podpora polytech. vzdělávání a řemesel v OK        58 

     Dotace Podpora odborného vzdělávání      175 

     Dotace od MěÚ účelově vázané na soutěže žáků        40 

     Dotace Zvýšení platů neped. zaměstnanců RgŠ        84 

    Dotace Zvýšení platů pracovníků reg. školství                                           403 

    Dotace Projekty OP VVV        15 

   

 2. Sponzorské dary           15 

 3. Produktivní práce žáků, úroky, nájem aj.   1 160       

     Celkové neinvestiční příjmy 23 465 

 4. Transferový podíl        83  

 5. Investiční příjmy      634 

     Příjmy celkem 24 181 

   

b) Výdaje  

 1. Investiční výdaje celkem       634 

 2. Neinvestiční výdaje celkem, z toho: 23 198 

     -náklady na platy 13 820 

     -prostředky na OPPP      208 

     - náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost        65 

     -zákonné odvody na zdrav. a soc. pojištění   4 703 

     -výdaje na jednotné oblečení pro žáky, UP      420 

   - ostatní provozní náklady (náklady na odborný výcvik, 

náklady na energie, os. ochranné pomůcky, kancelářské 

potřeby, nábytek, nájemné, úklid. mat., pohonné hmoty, 

odpisy, bankovní poplatky, programové vybavení, 

poštovné, revize, opravy aj  

  3 982 

 Výdaje celkem 23 832 

 

Jednotkové náklady na žáka (celkové neinvestiční):                                                70 tis. Kč 

 

12.2 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 za rok 2017  

1. Počet podaných žádostí o informace – 0 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí –  2 (rozhodnutí ředitele o nepřijetí v rámci 

přijímacího řízení ) 

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu – 0 

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona – 0 

5. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona –  0 
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13. Různé 
 

13. 1 Provozní pracoviště SOŠ Prostějov, ve školním roce 2017/18 
 

Provozovny, v nichž vykonávají praxi žáci oboru vzdělání Prodavač a  Obchodník :  

AHOLD – prodejna Albert Plumlovská ul. Prostějov 

Tesco Stores ČR – Konečná 25, Prostějov 

Provozovny, v nichž vykonávají praxi žáci oboru vzdělání Kuchař, Číšník:  

Hotel TENNIS CLUB – Za Kosteleckou ul. 49a, Prostějov 

Restaurace Lázně, Floriánské nám. 1, Prostějov 

Národní dům, o.p.s., Vojáčkovo nám. 1, Prostějov 

Restaurace U Tří bříz – Dolní 2, 796 01 Prostějov 

Centrum sociálních služeb Prostějov – Lidická 86, Prostějov 

Litovel klasik restaurant – Konice 

Hradební restaurace – Úprkova ul. Prostějov 

Restaurace U Hřiště, Smržice 

Základní a mateřská škola Bedihošť 

Školní kuchyň – nám. Ed. Husserla 1, 796 55 Prostějov 

Žáci oboru vzdělání Výrobce kožedělného zboží 

Odloučené pracoviště, Západní 75, Prostějov – Krasice 

Žákyně oboru vzdělání Kosmetické služby 

Školní kosmetický salon – Nám. Ed. Husserla 1, 796 55 Prostějov 

 

Žáci oboru vzdělání Cukrář 

Školní cukrárna, Prostějov - Vrahovice, Čsl.armádního sboru 72  

 

Žáci oboru vzdělání Řezník –uzenář 

Makovec a. s., Jateční závod Kostelec na Hané, Závod masné výroby Držovice 

 

 

13. 2 Souvislá praxe žáků   

 

Souvislá odborná praxe žáků nástavbového studia oboru vzdělání Podnikání - 1POD 

 Odborná praxe proběhla v termínu od 21. 5. do 1. 6. 2018. Studenti si praxi zajistili 

samostatně a podmínky stanovené vnitřní směrnicí ředitelky školy všichni splnili. 

Praxe byla hodnocena známkou, která byla součástí klasifikace z předmětu Ekonomika. 

 

13. 3 Výuka aplikované ekonomie   

 

Předmět Aplikovaná ekonomie se ve školním roce 2017/18 vyučoval v prvním ročníku 

nástavbového studia Podnikání. Žáci založili fiktivní firmy, ve kterých se snažili podnikat. 

Žáci v rámci předmětu aktivně aplikují teoretické poznatky do praxe. Ať už je to celoroční 
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vedení daňové evidence, vyplňování daňových přiznání nebo vyplňování výkazů pro 

zdravotní pojišťovnu či OSSZ. Dále se zúčastňují i charitativních akcí a celorepublikových 

dobrovolnických programů: 

- Spolupráce na charitativní aukci uměleckých děl pro o. p. s. JISTOTA 

- Prodej květinek na podporu Ligy proti rakovině 

- Člověk v tísni 

- Světluška 

 

13. 4 Exkurze  
 

V rámci odborné výuky se uskutečnily pro jednotlivé obory vzdělání tyto exkurze: 

 

● Prodavač, obchodník  

8. a 16. 11. 2017 HOPI–exkurze v rámci předmětu Obchodní provoz 

● Gastroobory 

1. 3. 2018 Salima 2018  

6. 6. 2018 Čokoládovna Troubelice, Muzeum olomouckých 

tvarůžků Loštice 

● Výrobce kožedělného zboží 

duben 2018 GALA Prostějov 

o přípravná a šicí dílna 

o řezání na plotrech 

o nově používané technologie ve výrobě 

● Kosmetické služby 

 Dermatologická ambulance, MUDr. Jiřina Šilhánková, 4.ročník, 29.11.2017 

 Kosmetický salon, Studio BM, 1.ročník, 4.12.2017 

 Studio Infinity Venduly Žákové, absolventky SOŠ, Olomouc, 2. ročník, 8.12.2017 

 Budovy Prostějova, umělecké slohy, Výtvarná výchova, 1. ročník, 12.12.2018 

 Dermatologická ambulance, vyšetření névů, MUDr. Lilla Smižanský-Bari, 4. ročník, 

13.12.2017 

 Nehtová modeláž, p. Kouřilová, 1. ročník, 29.1.2018 

 Nehtové studio Prostějov, 2. ročník, 16.2.2018 

 Suchá pedikúra, p. Piňosová, 2. ročník, 28.3.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


