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1. Základní údaje o škole
1.1 Základní charakteristika školy
Název školy:

Střední odborné učiliště obchodní Prostějov, nám.Edmunda Husserla 1

Adresa školy:

nám.Edmunda Husserla 1, 796 55 Prostějov

Právní forma:

příspěvková organizace

Zřizovatel:

Olomoucký kraj

Adresa zřizovatele:

Jeremenkova 40a, 772 00 Olomouc

Ředitel školy:

Mgr. Milada Dosedělová

Rada školy:

Složení
- za zřizovatele :
Ing. Petr Vysloužil - předseda
JUDr. Jiří Černošek
- za zák. zást. nezlet. žáků a za zletilé žáky:
Blanka Kirchnerová
Jana Vitásková
- za pedagogické pracovníky školy:
Mgr. Eliška Sahánková
Ing. Iva Mazouchová

IZO školy:

110 015 037

IČO:

544 612

Bankovní spojení:

Komerční banka Prostějov

Číslo účtu:

109 33 701/ 0100

Číslo telefonu:

582 351 977

Číslo faxu:

582 346 244

e-mail:

sou@souobchodnipv.cz

Internetová adresa:

www.souobchodni.pv.cz

Datum zařazení do sítě:

20. 6. 1996
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Celková kapacita školy :
Počet učeben :
Z toho odborných:
Počet laboratoří:
Počet tělocvičen:

600 žáků
23
8
0
1
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1.2 Kontaktní údaje
Zaměstnanci školy - kontaktní informace
Dosedělová
Milada, Mgr.
Halašová Jitka,
RNDr.
Pyroltová Dana,
Mgr.
Zámostná Mária,
Ing.
Pekařová Olga

ředitelka školy

Ch, Bi

reditel@souobchodnipv.cz

zástupce statutárního orgánu

Ek, Ze, Bi

zastupce@souobchodnipv.cz

zástupce ředitele

M, F

zastupce@souobchodnipv.cz

zástupce ředitele pro praktickou výuku

praxe@souobchodnipv.cz

vedoucí ekonomicko - správního úseku

ekonom@souobchodnipv.cz

UČITELÉ TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ
Bezoušková Martina, Bc.
Bradáčová Pavlína, Mgr.
Dědochová Soňa, Ing.
Hasová Kateřina
Horáková Michaela, Ing.
Hubáčková Eliška, Mgr.
Kaláb Zdeněk, Mgr.
Konvičná Zita, Mgr.
Křenková Jitka, Mgr.
Lošťáková Lenka, Ing.
Mazouchová Iva, Ing.
Mikulková Blanka, Mgr.
Pazdera Petr, Mgr.
Pešek Jan, Mgr.
Popelková Jarmila, Mgr.
Rebilasová Olga, Ing.
Sahánková Eliška, Mgr.
Štindlová Marie
Švecová Zlata, Bc.
Vařeková Margita Bc.
Mochťáková Lenka, Mgr

Odborné předměty - obor kosmetické služby
Odborné předměty - obor výrobce kožedělného zboží
Ekonomické předměty
AJ
AJ, ekonomické předměty
AJ, TV
ICT, Fy
Školní psycholog, kariérový poradce
ČJ, ON
Ekonomické předměty
Odborné předměty - obor prodavač
výchovný poradce, M, Ch
M, ICT
TV, BV
ČJ, ON
Ekonomické předměty
RJ, NJ, D
Odborné předměty - obor cukrář
Odborné předměty - obor kuchař
NJ
ČJ, TV
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kosmetika@souobchodnipv.cz
kabinetmf@souobchodnipv.cz
kabineteko@souobchodnipv.cz
jazyky@souobchodnipv.cz
kabineteko@souobchodnipv.cz
jazyky@souobchodnipv.cz
ict@souobchodnipv.cz
knihovna@souobchodnipv.cz
kabineteko@souobchodnipv.cz
knihovna@souobchodnipv.cz
poradce@souobchodnipv.cz
kabinetmf@souobchodnipv.cz
telocvik@souobchodnipv.cz
nemcina@souobchodnipv.cz
kabineteko@souobchodnipv.cz
nemcina@souobchodnipv.cz
kabineteko@souobchodnipv.cz
kabinetmf@souobchodnipv.cz
jazyky@souobchodnipv.cz
telocvik@souobchodnipv.cz

1.3 Profil absolventa
Výuka probíhala ve školním roce 2013/14 v denním studiu v pěti 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
Číšník
65-51-H/01Kuchař-číšník, zaměření číšník
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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:
Absolvent se uplatní při výkonu povolání číšník v pozici zaměstnance ve velkých, středně
velkých a malých provozovnách veřejného stravování.
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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
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.
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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
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:
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-

-

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
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
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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
- 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
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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
Nástavbové studium s maturitní zkouškou:
Podnikání
Dvouleté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou
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

15

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
1.4 Koncepce rozvoje školy
Střední odborné učiliště Prostějov se zaměřuje 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 Výrobce kožedělného zboží, Kuchař, Cukrář, Číšník, Prodavač a ve dvou
čtyřletých studijních oborech Obchodník a Kosmetické služby, zakončených maturitní
zkouškou a také dvouletém nástavbovém studiu obor Podnikání, též zakončeném maturitní
zkouškou. Žáci se ve všech oborech a ročnících vzdělávají podle Školních vzdělávacích
programů.
Výhodou školy je její poloha v centru Statutárního města Prostějova, které je správním
střediskem širokého okolí.
Prioritou je školu směřovat tak, aby byla konkurenceschopná, nabízela atraktivní
vzdělávací obory a aby žáci byli vzděláváni moderními formami a metodami výuky
s využitím informačních a komunikačních technologií. Z výchovně vzdělávacího hlediska je
důležité vést žáky tak, aby se z nich staly osobnosti s odbornými schopnostmi
a dovednostmi, jazykovými znalostmi, demokraticky smýšlející a orientující se v dnešní
moderní společnosti, tak aby měli dobré uplatnění na trhu práce. Vedení školy spolu
s ostatními pedagogickými pracovníky se snaží vést žáky v duchu zachování dobrého jména
školy.
Personální zabezpečení
Je třeba zabezpečit a udržet plnou odbornou způsobilost pedagogických pracovníků.
Získat plně kvalifikované učitele na výuku odborných předmětů, učitele odborného výcviku
a plně aprobované učitele cizích jazyků, což se nám daří.
V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a po vzájemné diskuzi
s pedagogickým sborem vybíráme vhodné kurzy a semináře zaměřené na prohloubení
uživatelských dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií a jejich využití
ve vzdělávacím procesu. Dále vzdělávací aktivity zaměřené na nové metody práce, motivaci
žáků (např. Kompetentní třídní učitel), nové trendy v jednotlivých oborech. Umožnit
zahraniční stáže odborným učitelům a učitelům cizích jazyků.
Spolupracovat s talentovanými odborníky z praxe pro přípravu žáků na soutěže
(reprezentace školy) a semináře.
Udržet na škole schopný tým provozně správních zaměstnanců.
Rozvoj v oblasti výchovy a vzdělávání
Řídit se potřebami trhu práce a doporučeními zřizovatele v oblasti oborových změn –
vycházet z Dlouhodobého záměru rozvoje školství Olomouckého kraje, pokračovat ve
spolupráci s Úřadem práce, zaměstnavateli, školskou radou. Rozšířit spolupráci
s pedagogicko-psychologickou poradnou. Prohlubovat spolupráci se ZŠ, pořádat pro žáky ZŠ
workshopy, aby věděli, co který obor obnáší, spolupracovat s kariérovým poradcem.
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Revidovat ŠVP a učební plány v návaznosti na požadavky reformy maturit a reformy
závěrečných zkoušek.
Vytvořit profilovou část maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek, tak aby byla
zajištěna vyšší odborná úroveň absolventů v konkurenčním prostředí jiných škol a jejich
uplatnění na trhu práce.
Zvýšit atraktivitu oborů pro žáky za účelem konkurenceschopnosti školy v rámci
nabídky středních škol a pomocí inovativního náboru získat co nejvíc uchazečů o studium.
Zkvalitněním práce s žáky a rodiči povzbudit zájem o studium a snížit tak absence žáků.
Dbát na využití ICT ve výuce a na zavádění moderních metod výuky, zpracovat
a využívat digitální učební materiály.
Zaměřit se na celkové kulturní prostředí školy, kvalitu řízení (zapojení všech složek
vedení) a na systém mezilidských vztahů, který je dán vztahy mezi učiteli a žáky, učiteli
a ostatními pracovníky školy, učiteli a rodiči, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým
sborem. Posilovat dobré vztahy mezi žáky a předcházet tak šikaně, výchovným problémům,
sociálně patologickým jevům jako je užívání návykových látek a další, rozvíjet loajalitu ke
škole.
Monitorovat žáky se specifickými poruchami a pracovat s nimi podle doporučení PPP.
Rozšířit nabídku zahraničních stáží o další oblasti – v rámci Erasmus +. Hledat nové
kvalitní partnery při zajišťování praktického vyučování.
Pořádat soutěže a více do nich žáky zapojovat, konfrontovat jejich znalosti
a dovednosti a posilovat zájem o zvolený obor.
Podporovat tvorbu výukových programů, učebních pomůcek a prezentací.
Zlepšit spolupráci s rodiči, zapojit je do aktivit školy, zlepšit oboustrannou
komunikaci.
Ověřovat a zjišťovat názory a postoje žáků a zaměstnanců školy k vnitřním i vnějším
záležitostem školy, např. formou dotazníku, ankety a získat tak podněty ke zkvalitnění práce.
Pokračovat ve spolupráci s Klubem přátel školy.
Prohlubovat environmentální výchovu a pokračovat v programu Recyklohraní
a Sapere soutěž – zdravý životní styl. Podporovat koordinátora EVVO.
Nabídnout žákům smysluplný prostor k využití volného času. Žáci nemají zájem o
různé kroužky, které jim nabízejí vyučující. Místo toho jednorázové akce – odborných
dovedností, sportovní soutěže,
Pokračovat v dalším vzdělávání pro odbornou i širokou veřejnost. Případně ještě
rozšířit nabídku vzdělávacích oblastí dle požadavků na trhu práce a zájmu zaměstnavatelů
i samotných uchazečů.
Zveřejňovat aktivity školy, dobré výsledky ve výchovně vzdělávacím procesu, a to ve
školním časopise, školním rozhlase, na webových stránkách školy, v místním a regionálním
tisku, rozhlasovém a televizním vysílání, v odborných časopisech.
Zapojovat se nejen do projektů Olomouckého kraje, ale získávat i příspěvky, dotace a
granty.
Materiální a technické zabezpečení
Stále obnovovat vybavení ve stávajících počítačových učebnách, investovat v rámci
možností do nových technologií. Dokončit vybavení učeben tak, aby v každé z nich byl
počítač s připojením na internet a dataprojektor.
Pokračovat v rekonstrukci budovy - postupná výměnu rozvodů vody a
elektroinstalace. Upravit stávající botníky.
Vybudovat učebnu stolničení pro obory Číšník a Kuchař.
Využívat školní budovu i v odpoledních hodinách pro realizaci jiných forem
vzdělávání – např. kurzy studené kuchyně, zahraniční kuchyně, vegetariánská kuchyně pro
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odbornou i laickou veřejnost (např. školní kuchyně) nebo kurzy zacílené na určité věkové
skupiny – děti, rodiče, seniory, muže - singl apod. Také využít vybavených učeben ICT pro
různé kurzy a spolky. Pronajímat tělocvičnu.
Vztah k veřejnosti
Pro školu jako centrum vzdělávání je nutná úzká spolupráce s městem, regionem, se
státními institucemi i neziskovými organizacemi, širší i odbornou veřejností, se sociálními
partnery. Je povinností vedení školy informovat pomocí sdělovacích prostředků i osobním
kontaktem o životě školy, o změnách v životě školy. Před důležitými rozhodnutími jednat se
žáky, s jejich zákonnými zástupci, se zástupci zaměstnanců, se školskou radou a se
zřizovatelem, s partnery školy. Zpětná vazba je důležitá pro každého učitele v každodenní
práci a stejně tak i pro ředitele školy.
Rodiče i děti mají zájem jen o věrohodné instituce, které jim nabídnou jasnou
perspektivu s předem definovanými cíli i prostředky k jejich naplnění.
Je třeba pokračovat v již zavedených aktivitách, kde se prezentují se svými
dovednostmi žáci školy, jako je např.:
Amundsen Cup – barmanská a baristická soutěž pod záštitou STOCK Plzeň – Božkov s. r. o. a
ve spolupráci se Statutárním městem Prostějov, tato soutěž nahradila Hanácký pohár.
Gastroden – veřejné praktické zkoušky oboru vzdělávání Číšník v Národním domě
v Prostějově.
Den Země a Ekojarmark - na náměstí TGM v Prostějově ve spolupráci s ČSOP RC Iris
Prostějov.
Den Evropy – prezentace zemí Evropské unie na Horním náměstí v Olomouci.
Burza škol – přehlídka středních škol spojená s náborem žáků 1. ročníků v Prostějově,
Olomouci, Vyškově, Přerově, Blansku, Kroměříži.
Den otevřených dveří, při kterém si 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 svého studia.
Vánoční výstavka v Národním domě – inspirace pro veřejnost.
Pokračovat v profesních kvalifikacích a pořádání rekvalifikačních kurzů, doplňkových kurzů
pro širokou veřejnost i v rámci UNIV 3.
Ještě více se otevřít pro veřejnost a prezentovat se i novými aktivitami. Pro sociální
partnery i širší veřejnost uspořádat každoročně prezentační jarmark všech oborů např.
v secesních prostorách Národního domu ve spolupráci s Národním domem Prostějov o.p.s.
Pořádat semináře např. pro kuchaře ze školních jídelen a seznamovat je s novými trendy ve
výživě, nebo kurzy základů vaření pro děti, matky, atd., kurzy etikety stolování.
Kosmetické kurzy.
Kariérové poradenství – pomoc 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. Poradenství zaměřené na volbu vzdělávací
a profesní dráhy, volbu prvního zaměstnání, změnu zaměstnání a návrat do pracovního
procesu. Tento komplex představuje služby jak pro jedince, kteří ještě nevstoupili na trh
práce, tak pro uchazeče o zaměstnání, kteří si zaměstnání právě hledají, stejně jako pro ty,
kteří jsou právě zaměstnáni.
Pro všechny aktivity využít odbornosti učitelů a materiálně technické vybavení školy.
Navázat vztahy s ostatními školami, jak se základními, tak i se středními
a spolupracovat s nimi při tvorbě projektů souvisejících nejen s odborným zaměřením oborů
školy.
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Řízení
Cíle školy tvoří vedení školy s možností vyjádření pedagogického sboru. Cíle školy musí
vycházet z koncepce školy a zároveň musí operativně reagovat na požadavky žáků, rodičů,
zaměstnavatelů i zaměstnanců.
Zvyšovat odpovědnost předsedů předmětových komisí za metodiku a formy výuky.
Spolupracovat se sociálními partnery v oblasti zaměstnanosti absolventů, v oblasti
získávání grantů, zpracování projektů.
Zvýšit zájem veřejnosti o školu – marketingová opatření (www stránky, spolupráce
s médii).
Provádět průběžnou kontrolu, k případně zjištěným nedostatkům ihned přijímat
nápravná opatření, a ta hned realizovat.
Zvětšit podíl všech vedoucích zaměstnanců a všech pedagogů na kontrolní činnosti.

Silné stránky
- Historie a tradice školy
- Velmi dobré materiální zabezpečení
- Kvalitní a stabilizovaný pedagogický sbor
- Zkušenosti s tvorbou vzdělávacích
programů
- Umístění školy v regionu a dobré dopravní
spojení
- Dlouhodobé zapojení školy v projektech
- Autorizace pro vykonání zkoušek
z profesních kvalifikací

Slabé stránky
- Klesající zájem o studium oborů vzdělávání
s výučním listem
- Struktura přijímaných žáků
- Rodinné a sociální zázemí žáků
- Zlepšení finanční zainteresovanosti lidí na
výsledcích práce – pohyblivé složky mzdy

Příležitosti
- Spolupráce s vnějšími subjekty, sociálními
partnery
- Publikační činnost učitelů
- Zavádění nových témat do výuky
- Zájem zaměstnavatelů o absolventy
s výučním listem

Ohrožení
- Demografický vývoj - malý počet uchazečů
o studium.
- Současná legislativa
- Nízká kvalita studijních předpokladů žáků
a studentů
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2. Vyučované obory vzdělání, kurzy, profesní kvalifikace
2.1 Seznam oborů vzdělání
Název oboru, ŠVP
Kód oboru
Forma studia
Druh studia
Ukončení studia
Nástavbové studium pro absolventy oborů vzdělání s výučním listem
64-41-L/51 denní
nástavbové
maturitní zkouška
Podnikání
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
66-41-L/01 denní
maturitní zkouška
Obchodník
69-41-L/01 denní
maturitní zkouška
Kosmetické služby
Střední vzdělání s výučním listem
výuční list
Výrobce kožedělného 32-52-H/01 denní
zboží
65-51-H/01 denní
výuční list
Číšník
65-51-H/01 denní
výuční list
Kuchař
66-51-H/01 denní
výuční list
Prodavač
29-54-H/01 denní
výuční list
Cukrář
2. 2 Kurzy a přednášky prohlubující odborné znalosti
Školení kosmetiky MADAGA&FOR LIFE
Dne 1. 10. 2013 se ve školním kosmetickém salonu konalo představení léčebné
kosmetiky, popis jednotlivých řad s ukázkou produktů. Současně paní lektorka Miroslava
Barnerová předvedla nemodelační masáž obličeje, krku, dekoltu, ramen, šíje a aplikaci
alginátové masky.
Kurz lepení řas
17. 2. 2014 se uskutečnil pro žákyně oboru Kosmetické služby kurz speciální techniky
lepení řas –řasa na řasu podvedením učitelky odborného výcviku paní Markéty Župkové.
Kurz BARISTA JUNIOR
Základní kurz techniky, výroby a přípravy kávy espreso a cappuccino, jako prvotní
seznámení s oborem barista. Kurz je zaměřen na práci na profesionálním pákovém kávovaru.
Během teoretické části získali účastníci základní informace týkající se kávy, pražení kávy,
historie a současnosti oboru barista. Kurz, který se konal 14. 4. 2014 absolvovalo 8 žáků a tři
pedagogičtí pracovníci.
2. 3 Profesní kvalifikace, rekvalifikační kurzy
Střední odborné učiliště obchodní v Prostějově je jednou z mnoha středních škol
v České republice, která získala autorizaci pro vykonávání zkoušek z profesních kvalifikací.
Konkrétně se jedná o projekt Národní soustavy kvalifikací, kterého jedním z řešitelů je
Národní ústav odborného vzdělávání a je financován z Evropského sociálního fondu
a z rozpočtu České republiky.
Projekt soustavy národních kvalifikací reaguje na situaci na trhu práce, kdy málokterý z lidí
pracuje po celý život v oboru, ve kterém se vyučil či jej vystudoval.
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Podle zákona č. 179/2006 Sb. o profesních kvalifikacích se stalo SOU obchodní v Prostějově
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
65-012-E

Jednoduchá obsluha hostů
Výpomoc při obsluze hostů

29-002-H
29-007-H
29-012-H
29-013-H
29-017-H
29-019-H

Výroba jemného pečiva
Výroba zákusků a dortů
Výroba restauračních moučníků
Řemeslná výroba perníků
Přeprava a ustájení jatečných zvířat
Porážka a konečná úprava těl
jatečných zvířat
Ošetření jatečně opracovaných těl
jatečných zvířat a vedlejších jatečných
produktů
Výroba masných výrobků a drůbežích
masných výrobků
Balení a expedice masa, drůbežího
masa, králíků, zvěřiny a výrobků z nich

29-020-H

29-023-H
29-026-H

Profesní kvalifikace 2013/14
Střední odborné učiliště obchodní v Prostějově jako autorizovaná osoba ve školním
roce 2013/14 provedlo tyto zkoušky profesních kvalifikací:
- Porážka a konečná úprava těl jatečných zvířat ( 29-019-H)
- Pokladní ( 66-001-H)
- Prodavač (66-003-H)
- Výpomoc při přípravě pokrmů ( 65-005-E)
- Výpomoc při obsluze hostů (65-012-E)
Zkoušky proběhly podle Zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků
dalšího vzdělávání, ve znění Zákona č. 53/2012 Sb. Zkoušky se konaly u sociálních
partnerů projektu.

1.






Nabídka rekvalifikačních a doplňkových kurzů
Rekvalifikační kurzy podle Zákona č. 176/2009 Sb. v oborech vzdělání:
Kuchař
Číšník
Cukrář
Řezník
Prodavač
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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 líčení
Základy líčení – 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

V rámci projektu UNIV 3 proběhlo ve školním roce 2013/14 pilotní ověřování kurzů:
- Barman (65-009-H) – kurz probíhal od 6. 1. do 31. 3. 2014 v budově školy,
závěrečnou zkoušku absolvovalo 7 účastníků, z nich 3 úspěšně.
- Prodavač ( 66-003-H) – na realizaci kurzu se podílelo 8 pedagogických pracovníků
školy. Výuka probíhala v budově školy a na prodejně Billa, Plumlovská ulice.
K závěrečné zkoušce se dostavili 4 účastníci kurzu a všichni zkoušku úspěšně zvládli.
- Brašnář (úplná kvalifikace –absolventi měli možnost se po složení zkoušek profesní
kvalifikace přihlásit k vykonání závěrečné zkoušky a získat výuční list). Kurz probíhal
v budově školy a na odloučeném pracovišti Gala Krasice. Zkoušku úspěšně vykonali
všichni 4 účastníci, z čehož 3 vykázali dosažené teoretické i praktické znalosti a
dovednosti na vysoké odborné úrovni.
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3. Učební plány, ŠVP, učební dokumenty, nová závěrečná zkouška
3. 1 Učební plány
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
a) základní
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk *
Občanská nauka
Chemie
Ekologie
Matematika
Fyzika
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Ekonomika
b) předměty dle zaměření
Materiály
Modelářství
Technologie
Konstrukce a modelování
Stroje a zařízení
Technologické operace
Praktická cvičení
Odborný výcvik
Celková týdenní hodinová dotace

1.ročník

2.ročník

3.ročník

celkem

2
2
1
1
1
1,5
0,5
1
1
1

1
2
1
1
1
1
1
1

2
2
1
1
1
1
1

5
6
3
2
1
3,5
0,5
3
3
3

1,5
1
2
1
15
32,5

2
1
2
1
1
17, 5
33,5

2
1
2
1
1
17,5
33,5

5,5
3
6
1
2
1
1
50
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
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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
a) všeobecně vzdělávací
Český jazyk a literatura
1. cizí jazyk ( pokročilý AJ, NJ )
2. cizí jazyk ( začátečníci AJ, NJ )
Občanská nauka
Chemie
Ekologie
Fyzika
Matematika
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
b)odborné
Ekonomika
Potraviny a výživa
Zařízení provozoven
Administrativa
Technologie
Stolničení
Odborný výcvik
Celková týdenní hodinová dotace

1.ročník
2
2
1
1
1
1
0,5
1,5
1
1
1
1
1
2
15
32

2.ročník

3.ročník

celkem

1
2
1
1
1
1
1
1

2
3
1
1
1
1
1

5
7
3
3
2
1
0,5
3,5
3
3

2
1
1
1,5
1
2
17,5
35

1
1
1
3
17,5
33,5

4
3
1
1,5
3
7
50
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
a) všeobecně vzdělávací
Český jazyk a literatura
1. cizí jazyk ( AJ, NJ )
2. cizí jazyk ( AJ, NJ )
Občanská nauka
Chemie
Ekologie
Fyzika
Matematika
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
b) odborné
Ekonomika
Potraviny a výživa
Zařízení provozoven
Administrativa
Technologie
Stolničení
Odborný výcvik
Celková týdenní hodinová dotace

1.ročník
2
2
1
1
1
1
0,5
1,5
1
1
1
1
2
1
15
32

2.ročník
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1,5
2
1
17,5
35

3.ročník

celkem

2
2
2
1
1
1
1

5
6
4
3
2
1
0,5
3,5
3
3

1
1
3
1
17,5
33,5

4
3
1
1,5
7
3
50
100,5

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
a) všeobecně vzdělávací

1.ročník

2.ročník

3.ročník

celkem

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

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
Český jazyk a literatura
1. cizí jazyk
2. cizí jazyk
Občanská nauka
Dějepis
Chemie
Fyzika
Ekologie
Matematika
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
b) odborné předměty
Ekonomika
Psychologie
Výtvarná výchova
Kosmetika
Materiály
Zdravověda
Odborný výcvik
Celková týdenní hodinová dotace

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

3
3
2
2
2
1
1
2
2
1

2
3
2
1
2
2
2
1

2
4
1
2
2
2

3
4
1
3
2
2

10
14
4
3
2
4
1
1
9
8
6

2
2
2
6
31

1
2
2
14
34

1
1
2
1
2
14
34

1
1
3
2
2
10
34

3
2
2
9
3
8
44
133

celkem

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
a) všeobecně vzdělávací
Český jazyk a literatura
1. cizí jazyk

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

3
3

2
3

2
4

3
4

25

celkem
10
14

2. cizí jazyk
Občanská nauka
Dějepis
Chemie
Fyzika
Ekologie
Matematika
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
b) odborné předměty
Ekonomika
Aplikovaná ekonomie
Aplikovaná psychologie
Administrativa
Obchodní provoz
Management
Právní nauka
Propagace
Účetnictví
Zbožíznalství
Odborný výcvik
Celková týdenní hodinová dotace

2
2
2
1
1
2
2
2

2
1
2
2
1

1
2
2
2

1
3
2
2

4
3
2
2
1
1
9
8
7

2
2
2
3
6
35

2
1
1
2
1
1
2
2
6
31

2
2
1
1
2
1
2
2
6
34

3
2
2
3
3
3
33

9
2
2
4
8
2
2
1
7
10
21
133

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
a) všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Dějepis
Matematika
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
b) odborné předměty
Ekonomika
Aplikovaná ekonomie1)
Aplikovaná psychologie
Písemná a elektronická komunikace
Právo
Účetnictví
Celková týdenní hodinová dotace

1.ročník

2.ročník

3
4
2
1
4
2
3

3
4
2
1
4
2
2

6
8
4
2
8
4
5

4
2
2
2
4
33

4
2
2
2
4
32

8
2
2
4
4
8
65

26

celkem

3. 2 Přehled učebních dokumentů
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
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
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
3. 3 Ověřování informačního systému nové závěrečné zkoušky


Realizace závěrečné zkoušky na škole

Také v letošním školním roce skládali žáci všech našich tříletých oborů vzdělání
závěrečnou zkoušku podle jednotného zadání uloženého v informačním systému NÚV.
Prostřednictvím internetu byla zadání k dispozici všem školám. Žáci skládali všechny
části ZZ- písemnou, praktickou i ústní podle jednotného zadání. Žáci, kteří splnili daná
kritéria, získali osvědčení Hospodářské komory oborových svazů. V letošním školním
roce získalo ocenění HKOS ČR pět žáků.

4. Statistické údaje o škole
4. 1 Údaje o žácích
Počet žáků v jednotlivých ročnících a oborech
Ročník Počet žáků Třída
v ročníku
1.
154
1P
1C
1Č
1K
1KO

2.

115

Obor

1POD
2Č
2K
2PC

Prodavač
Cukrář
Číšník
Kuchař
Kosmetické služby
Obchodník
Podnikání
Číšník
Kuchař
Prodavač
Cukrář
Kosmetické služby
Obchodník
Podnikání
Číšník
Kuchař
Prodavač
Výrobce kož.zboží
Cukrář
Obchodník
Obchodník

2KO
2POD
3Č
3K
3PCB

3O
4.
Celkem

21
401

4O

17

Celkový Z toho
počet žáků dívek
19
17
24
23
21
17
26
13
15
15
12
7
25
20
22
17
25
8
8
5
18
16
13
13
8
6
23
13
20
16
23
3
11
10
8
5
10
10
23
12
20
13
381
259

Integrovaní
zdr. postiž.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Další údaje o žácích, ve školním roce 2013/14
Počet žáků, kteří přerušili studium
14
Počet žáků, kteří ukončili studium
49
Počet přijetí do vyššího ročníku
20
Počet žáků, kteří přestoupili (odjinud)
30
Počet žáků, kteří přestoupili (jinam)
18
4. 2 Průměrný počet žáků ve třídě, počet žáků na učitele
Počet tříd
Šk.rok

12/13

13/14

a
16

b
16

Celkový
počet žáků
a
401

b
381

Počet žáků Počet žáků
na jednu
na učitele
třídu
a
b
a
b
25,06 23,81 16,04 15,24

28

Počet
Počet ped.
pracovníků pracovníků
celkem
a
b
a
b
47
46
40
39

4. 3 Změna v počtech žáků k 30. 9. 2013 ve srovnání s 30. 9. 2008– 2012
Učební
obory
1. ročník
2. ročník
3. ročník
Studijní
obory
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Nástavbové
studium
1. ročník
2. ročník
Počet žáků

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

110
121
92

137
99
122

113
109
91

86
98
108

96
71
83

97
73
72

24
28
25
21

23
24
19
26

28
19
22
20

20
27
20
21

26
24
28
21

27
21
23
20

45
50
516

31
36
517

34
27
463

31
27
438

32
20
401

25
23
381

Organizace školy k 30.9.2012
Ročník
1.
2.
3.

Obory vzdělání
s výučním listem
Celkem
Ročník

Počet tříd
4
3
3
10

Počet žáků
97
73
72
242

Počet tříd

Počet žáků

1
1
1
1
4

27
21
23
20
91

Počet tříd

Počet žáků

1.
2.
3.
4.

Obory vzdělání
s maturitní
zkouškou
Celkem
Ročník
Nástavbové
studium
Celkem

1.
2.

1
1
2
Počet tříd
16

Celkový počet

29

25
23
48
Počet žáků
381

Vývoj počtu žáků v posledních letech
Školní rok
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14

Počet tříd

Počet žáků

Počet oborů

22
23
22
23
23
23
22
21
21
21
19
18
16
16

557
604
564
572
576
595
549
533
516
517
463
438
401
381

8
8
10
11
10
10
10
10
9
10
9
9
8
8

4. 4 Základní údaje o přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2014/15
Počet přihlášených Počet přijatých
v 1.kole
v 1.kole
Kuchař -číšník
69
60
Prodavač
21
21
Řezník,uzenář
0
0
Výr.kož.zboží
9
9
Podnikání
23
20
Cukrář
39
24
Obchodník
13
13
Kosmetické
24
15
služby
Obor

další kola, přestupy
12
2
0
0
6
2
3
2

Konečný
počet
43
11
0
9
25
17
8
12

4. 5 Výkon státní správy šk. rok 2013/14
Rozhodnutí ředitele
O přijetí ke studiu
O ukončení studia
O přerušení studia
O podmíněném vyloučení
O vyloučení ze studia
O přestupu
O opakování ročníku

počet
201
49
14
19
0
30
12

Počet odvolání
15
-

30

4.6 Údaje o pracovnících školy ke 30. 6. 2014
4.6.1 Pedagogičtí pracovníci školy
Teoretická výuka
Příjmení, jméno,
titul

Pracovní

Ped.a odb.
způsobilost pro
předměty

V tomto
školním roce
vyučuje

Úvazek

vzdělání

Dosedělová Milada,
Mgr.
Halašová Jitka, RNDr.
Pyroltová Dana, Mgr.
Bradáčová Pavlína,
Bc.

Ř

32

Bi -CH

Ch

4

VŠ

ZŘ
ZŘ
U

27
24
18

VŠ
VŠ
VŠ

U

22

E, F, HZ, Ch
M
Te,Mat,Mod,
KM,SZ,PCV,
TOP
ST,PV,TE,
ZaP

8
4
16

Bučková Markéta, Bc.

10

VŠ

Dědochová Soňa, Ing.

U

21

A, Ek, AE

21

VŠ

Kaláb Zdeněk, Mgr.

ICT

19

VŠ

Křenková Jitka, Mgr.
Lošťáková Lenka, Ing.

U, ICT 13
metodi
k
U
24
U
29

Z- Bi - ZE
M–F
Odborné
předmětybrašnář
Odborné
předmětygastroobory
Odborné
ek.předměty
F - ZT

VŠ
VŠ

U

11

CJL, ON
Man, Pek, Ek,
OP, A, P
ZB, A, EK,

21
21

Mazouchová Iva, Ing.

21

VŠ

Mikulková
Blanka,Mgr.
Novotná Jana, Mgr.
Pazdera Petr, Mgr.
Pešek Jan, Mgr.
Popelková Jarmila,
Mgr.
Sahánková Eliška,
Mgr.
Horáková Michaela,
Ing.
Hubáčková Eliška,
Mgr.
Hasová Kateřina
Rebilasová Olga,

U, VP

25

ČJ – ON
Odborné
ek.předměty
Odborné
ek.předměty
M - CH

M, F, Ch, ICT

20

VŠ

U
U
U
U

4
25
24
19

AJ- ŠJ
M -F
TV – BV
ČJ – ON

AJ
M, ICT
TV
CJL, ON

21
22
21
21

VŠ
VŠ
VŠ
VŠ

U

nad 32

NJ – D

NJ, D

21

VŠ

U

11

VŠ

4

AJ, Pra, A,
AE, Ek
AJ, TV

21,5

U

Odborné
ek.předměty
TV

21

VŠ

U
U

10
10?

AJ
Ek, AJ

19
19

ÚS
VŠ

Šmídová Marie, Ing.

U

20

UC, DE, A,
Ek

7

VŠ

zařazení

Délka
Praxe
v letech

Odborné
předměty
Odborné
ek.předměty

31

Štindlová Marie

U

14

Švecová Zlata, Bc.
Bezoušková Martina,
Bc.
Vařeková Margita, Bc.

U
U

30
1

U

13

Praktická výuka
Příjmení, jméno, titul
Zámostná Mária, Ing
Bartošová Ludmila
Konečná Věra
Koutná Nikol
Malíková Alena
Makarovičová Ivana
Múdrá Hana
Pechová Růžena
Stískalová Iveta, Ing.
Procházková Romana
Pullerová Libuše
Župková Markéta
Rusyn Ivanna
Ježková Petra

Funkční zařazení
ZŘ
UOV
UOV
UOV
UOV
UOV
UOV
UOV
UOV
UOV
UOV
UOV
UOV
UOV

Odborné
předměty
Odborné před.
Odborné
předměty kos.

TE, SUR, SZ,
OK
TE, PV, SUR
ZDR, KOS

12

ÚSO

22
8

VŠ
VŠ

NJ, AJ, ON

21

VŠ

Délka praxe
19
34
28
11
23
18
31
31
23
2
nad 32
4
5
14

Vzdělání
VŠ
ÚSO
ÚSO
ÚSO
ÚSO
ÚSO
ÚSO
ÚSO
VŠ
ÚSO
ÚSO
ÚSO
ÚSO
ÚSO

Vysvětlivky: funkční a pracovní zařazení :Ř - ředitel, ZŘ - zást. ředitele, U - učitel, VP vých. poradce , UOV- učitel odborného výcviku, ICT – metodik
4.6.2 Správní zaměstnanci
Příjmení, jméno, titul
Chocholáčová Zdeňka
Jášek Ivan
Medříková Věra
Pekařová Olga
Zárychtová Danuše
Šustrová Božena
Zedníčková Iveta

Funkční zařazení
Odborná referentka
Školník, údržbář
Samostatná odborná referentka
Vedoucí ekonomického úseku
Uklízečka
Uklízečka
Uklízečka

32

Vzdělání
ÚSO
SO
ÚSO
ÚSO
ÚSO
SO
SO

4. 7 Průměrné platy pracovníků
Průměrné měsíční platy pracovníků SOU obchodního za rok 2013 a za 1. pol. 2014
Průměrná hrubá mzda
Průměrné nenárokové složky
2013
1.pol. 2014
2013
1.pol.2014
Pedagog. pracovníci
27.815,26.218,3.797,2.994,Nepedagog. pracovníci 18.245,-

17.597,-

3.791,-

2.958,-

Celkem

24.746,-

3.796,-

2.988,-

26.152,-

33

4. 8 Organizační a funkční schéma SOU obchodního Prostějov
ŘEDITEL SOU
3.stupeň řízení

ZÁSTUPCE
ŘEDITELE PRO
TEORETICKÉ
VYUČOVÁNÍ
1.stupeň řízení

UČITELÉ
VŠEOBECNĚ
VZDĚLÁVACÍCH
PŘEDMĚTŮ

ZÁSTUPCE
ŘEDITELE PRO
TEORETICKÉ
VYUČOVÁNÍ

2.stupeň řízení

UČITELÉ
ODBORNÝCH
PŘEDMĚTŮ

VEDOUCÍ
TECHNICKOEKONOMICKÉHO
ÚSEKU
1.stupeň řízení

ZÁSTUPCE
ŘEDITELE PRO
PRAKTICKÉ
VYUČOVÁNÍ
1.stupeň řízení

PRACOVNÍCI
TECHNICKOEKONOMICKÉHO
ÚSEKU

VEDOUCÍ UČITEL
ODB. VÝCVIKU
UČITELÉ
OD. VÝCVIKU

34

ŠKOLNÍK
ÚDRŽBÁŘ-TOPIČ

UKLÍZEČKY

5. Výsledky vzdělávání žáků
5. 1 Průměrný prospěch dle oborů a ročníků, absence žáků
obor

ro Počet na
ční zač
k
šk.r

Počet na
konci šk.r.

Prospělo s
vyznam.

Prospělo

Výr. kožed. 1. zboží
2. 3. 8
7
1
5
Průměrný prospěch oboru brašnář: 2,06
1. 24
24
3
19
Cukrář
2. 18
17
0
15
3. 10
10
0
9
Průměrný prospěch oboru cukrář: 2,37
1. 21
12
1
7
Číšník
2. 22
14
0
11
3. 20
15
0
15
Průměrný prospěch oboru číšník: 2,48
1. 26
22
0
19
Kuchař
2. 25
21
0
19
3. 23
24
0
20
Průměrný prospěch oboru kuchař: 2,57
20
0
16
Prodavač 1. 19
2. 8
7
1
6
3. 11
9
0
6
Průměrný prospěch oboru prodavač: 2,59
Obchodník 1. 12
9
0
7
2. 8
5
0
3
3. 23
19
0
18
4. 20
19
0
14
Průměrný prospěch oboru obchodník :2,35
Kos.služby 1. 15
14
0
10
2. 13
12
0
11
Průměrný prospěch oboru kos.služby:2,40
20
1
16
Podnikání 1. 25
2. 23
20
0
18
Průměrný prospěch oboru podnikání: 2,17

Průměrná absence na žáka
omluvená
neomluvená
1.pololetí
87,9
6,9
2.pololetí
82,4
2,9

35

Neprospělo

Průměrný
prospěch

Ukončení
studia

Průměrná
absence

1

2, 06

1

75

2
2
1

2,41
2,47
2,22

0
1
0

60
105
49

4
3
0

2,48
2,39
2,58

9
8
5

106
105
79

3
2
4

2,36
2,59
2,75

4
4
0

79
78
73

4
0
3

2,40
2,30
3,07

0
1
2

103
116
109

2
2
1
5

2,39
2,60
2,06
2,34

3
3
4
1

100
137
74
58

4
1

2,44
2,36

1
1

57
132

3
2

2,04
2,30

5
3

95
44

5. 2 Výsledky maturitních zkoušek
V jarním termínu
Obor
Třída
Obchodník
Podnikání
celkem

Celkem
konali MZ
4O
14
2POD
18
32

Prospěli
s vyz.
1
0
1

Prospěli

Neprospěli

6
3
9

Opravné maturitní zkoušky ( podzim 2014)
Obor
Třída
Celkem
Prospěli
oprávněno
s vyz.
konat MZ
obchodník 4O
8
0
Podnikání
2POD 17
0
celkem
25
0

7
15
22

Prospěli

Neprospěli

6
7
13

2
10
12

U maturitní zkoušky v oboru vzdělání Obchodník uspělo celkem 87% studentů ( z 15
studentů 2 prospěli). V oboru vzdělání Podnikání – nástavbové studium uspělo 50%
žáků ( z 20 studentů 10 prospělo).
5. 3 Výsledky závěrečných zkoušek
Červen
Obor
Třída Konali ZZ Prospěli
celkem
s vyznam.
Výrobce 3PCB
7
2
Cukrář
3C
9
0
Číšník
3Č
15
0
Kuchař
3K
20
3
Prodavač 3PCB
6
1
celkem
6
57
Opravné ZZ –září
Obor
Třída Konali ZZ Prospěli
celkem
s vyznam.
Výrobce 3PCB
1
0
Číšník
3Č
1
0
Kuchař
3K
5
0
Prodavač 3PCB
2
0
celkem
0
9

Prospěli
5
9
14
14
4
46
Prospěli
0
1
4
1
6

Neprospěli
0
0
0
3
1
4
Neprospěli
1
0
1
1
3

Nekonali
1
0
1
2
1
5
Nekonali
0
0
0
0
0

Z celkového počtu 58 absolventů získalo 5 žáků osvědčení hospodářské komory
oborových svazů ČR (tři žákyně oboru Kuchař a dvě žákyně oboru vzdělání Výrobce
kožedělného zboží)
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5. 4 Umístění absolventů
Kód

Obor

32-52-H/01
65-51-H/01
29-54-H/01
65-51-H/01
66-51-H/01
66-41-L/01
66-44-L/51

Výrobce
Číšník
Cukrář
Kuchař
Prodavač

Počet

8
15
9
22
7
Obchodník
15
Podnikání
20
Celkem
96
(podle šetření třídních učitelů)

Vyšší
stupeň
školy

Práce v
oboru

Mimo
obor

Úřad
práce

Studuje
další
obor

Nezjištěno

Mateřská
dovolená

1
3
5
11
3
3
1
27

3
5
2
2
1
7
20

2
3
1
5
1
2
14

2
2
1
1
1
5
7
19

1
2
3
6

2
2
2
1
7

2
1
3

6. Hodnocení chování žáků
6.1 Počet žáků hodnocených sníženým stupněm z chování
1.pololetí
2.pololetí

2.stupeň
4
8

3.stupeň
0
4

6. 2 Hodnocení výchovného poradenství
1.pololetí
Informace o možnostech dalšího studia
- informace o možnosti návštěvy veletrhu pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS – Brno –
2013 (účast 2 POD, vybraní žáci 4O – 6 žáků)
- zprostředkování informací formou nástěnky výchovného poradce
- zajištění informačních příruček a materiálů
- informace na Dni otevřených dveří – konzultace se žáky a rodiči , informace o možnostech
studia na naší škole
- informace o nástavbovém studiu
Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Prostějově, péče o žáky s SPU, Speciálně
pedagogickým centrem Olomouc, spolupráce s osobní asistentkou integrovaného žáka
- zpracování individuálního vzdělávacího programu pro integrované žáky – 3 žáci 1KO, 2PC,
3 PCB
- žádost o zpracování posudků v rámci SPU – pro žáky 1. ročníků
- evidence žáků s SPU
- informace pro třídní učitele žáků vycházejících ročníků o doplnění posudků k ZZ
- zpracování a evidence posudků žáků s SVP k účelům státních maturit
- školení v PPP Prostějov- ( 5.12.2013)
Jednání s problémovými žáky, případně jejich rodiči, jednání výchovné komise
- opakované porušování šk. řádu, nevhodné chování, podezření na šikanu (4)
- problematická rodinná situace (1)
Metodická činnost a poradenská činnost poskytovaná pedagogům a UOV
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-

Spolupráce se školním metodikem prevence sociálně patologických jevů – Popelkovávzájemné poskytování informací a konzultací – pravidelně 1 krát týdně
Spolupráce se školním psychologem a kariérovým poradcem – Konvičná – konzultace ( 2)
Poskytování poradenské činnosti pedagogům v rámci úprav vztahů v třídním kolektivu,
jednání s rodiči, postup při nevhodném chování žáků

Program Podpora romských žáků se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním –
MŠMT
- Zpracování a příprava podkladů, zpracování žádosti
( září- prosinec 2013)
Vypracování posudků pro Policii ČR, soudy a oddělení sociální prevence
6 posudků – Sociální úřady, oddělení pro sociální prevenci
6 posudků – Okresní soudy
1 posudek – Policie ČR
Konzultace se žáky – pomoc při řešení osobních problémů - žákyně 3 PCB, 1K
Evidence zápisů, průběžné vedení deníku výchovného poradce.
Průběžné doplňování dokumentace výchovného poradce o nové právní předpisy v oblasti
výchovného poradenství
2.pololetí

Informace o možnostech dalšího studia
-

zprostředkování informací formou nástěnky výchovného poradce
zajištění informačních příruček a materiálů – doporučení a informace o webových stránkách
nákup a distribuce přihlášek na nástavbové studium, VOŠ a VŠ
individuální poradenství pro žáky – informace o studiu a přijímacím řízení na VŠ a VOŠ
( 2 žáci)

Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Prostějově, péče o žáky s SPU
-

příprava podkladů pro konání závěrečné zkoušky pro absolventy UO s SPU
zpracování a vedení evidence žáků s SPU ( 37 žáků)
jednání s TU a jednotlivými vyučujícími
příprava podkladů ke konání MZ

Jednání s problémovými žáky, případně se zákonnými zástupci
nevhodné chování (2)
záškoláctví, případně problémy s vysokou absencí (1)
neprospěch (1)
rodinné nebo osobní problémy (2)
projednání a doporučení postupů pro žáky s nedokončenou klasifikací nebo neprospěchem
na konci 2. pololetí šk. roku

Spolupráce s metodikem prevence sociálně patologických jevů a školním psychologem
-

-

ve spolupráci s metodikem prevence pomoc žákům při řešení osobních a studijních problémů
(2) vzájemná informovanost o přednáškové činnosti, o nových formách prevence soc.
patologických jevů
spolupráci se školním psychologem se omezila pouze na konzultaci ojedinělých případů (2)
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Metodická činnost a poradenská činnost poskytovaná pedagogům a UOV
-

projednání práce třídního učitele , evidence absence, hodnocení chování a přestupků (3),
doporučené postupy při řešení výchovných problémů a problémů s docházkou

Vypracování posudků pro Policii ČR, soudy a oddělení sociální prevence:
10 posudků – oddělení pro sociální prevenci- většina
4 posudky – Okresní soudy
1 posudek- Policie ČR

Metodická činnost pro žáky
-

uskutečnění cyklu besed pro žáky vycházejících ročníků formou prezentace a diskuse –
informace o podmínkách zaměstnanosti , podmínkách práce v zahraničí, legislativě platné
pro nezaměstnané a zaměstnance v ČR ( 3 K, 3Č, 2 POD, 4O, 3PCB)

Školení:- účast na programu Kompetentní třídní učitel – Scholla Servis
Evidence zápisů, průběžné vedení deníku výchovného poradce, průběžné sledování portálů pro
výchovné poradce, průběžné obměňování nástěnky výchovného poradce.
Mgr. Blanka Mikulková
Výchovný poradce

6.3 Hodnocení prevence sociálně patologických jevů a protidrogové prevence
Besedy, akce a výukové programy pro žáky
Září
Třídnické hodiny prvních ročníků – zahájení školního roku v prvních ročnících probíhá tak,
že po úvodním slavnostním přivítání v Národním domě si třídní učitelé prvních ročníků
odvedou žáky do tříd. Zde jsou seznámeni s důležitými školními pravidly a předpisy školy,
poté jsou provedeni po škole a seznámeni s jejím zařízením a vybavením. Následují
seznamovací aktivity pro kolektiv třídy. Třídnické hodiny u prvních ročníků jsou vždy
navýšeny oproti vyšším ročníkům.
Říjen
Beseda s plk. JUDr. Miloslavem Dočekalem – „Šikana, kriminalita, drogy – obrana a prevence“

Říjen – listopad
Studenti čtou a píší noviny – projekt MF Dnes zaměřený na seznámení žáků s denním tiskem
a jejich zapojení do literární soutěže na vypisovaná témata.
Prosinec
Beseda s Policií ČR - téma: trestná činnost mládeže, patologické jevy ve společnosti
Březen
Beseda: Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc. – „Lidská sexualita: reprodukční, hygienická a
právní rizika“

Duben
Přednášky v rámci programu VĚDA DO ŠKOL (UP Olomouc)
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Květen
Dotazníkové šetření - Člověk v tísni, třída 3PCB, téma : životní styl, média, volný čas,
hodnotová orientace, postoje, politické názory
Jednorázové akce
 vánoční jarmark
 sportovní soutěže
 návštěva divadelních a filmových představení
 přednášky a besedy
 jazykové soutěže
 soutěže v nejrůznějších dovednostech (stolování, vaření, míchání nápojů…)
 vernisáže v naší Galerii
 kulturně historická exkurze do Prahy pro žáky všech oborů
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.
NZDM Prostějov, nízkoprahové zařízení Prostějov Na Příhoně
Toto zařízení je zaměřeno na skupinu mladých a mladistvých, kterým hrozí sociální vyloučení
(ohroženi závislostí nebo v tíživé životní situaci). S pracovníky tohoto zařízení spolupracuji
v případě, že mě žáci osloví se svým problémem.
Přílohy : 1) hodnocení a přínos některých aktivit
2) řešení případů
3) účast na dalším vzdělávání
1. Hodnocení a přínos některých aktivit
Studenti čtou a píší noviny
Podařilo se udržet zvýšený zájem žáků o práci s tiskem (MF Dnes). I žáci tříletých oborů byli
pravidelnými čtenáři. Letos se nepodařilo vybrat žádnou práci našich žáků na vypsaná témata.
Žáci pracovali s denním tiskem v hodinách českého jazyka a občanské výchovy.
Beseda s plk. JUDr. Miloslavem Dočekalem – „Šikana, kriminalita, drogy – obrana a prevence“
Přednášející: Emeritní policejní rada plk. JUDr. Miloslav Dočekal, bývalý šéf oddělení zabývající se
násilnou trestnou činností na 1. sekci kriminální policie, člen Asociace Mezinárodní
policie a Bílého kruhu bezpečí (sdružení na pomoc obětem trestných činů).
Beseda se týkala těchto témat:
1. Šikana
2. Seznámení s kriminogenní situací v ČR včetně předcházení, prevenci a obraně proti
kriminalitě s praktickými radami.
3. Kriminalita mládeže a trestná činnost dětí a mládeže, trestná činnost páchaná na
dětech a mládeži.
4. Organizovaný zločin v ČR, drogy z pohledu Národní protidrogové centrály.
5. Prevence – jak se bránit proti kriminalitě, praktické rady a informace.
Také byly vysvětleny pojmy xenofobie, rasismus, extremismus ad.
Studenti měli možnost připravit si dotazy i anonymní formou, které bylo možné předat při vstupu
pořadateli nebo vhodit do přichystané a označené krabice. Vzhledem k uvedení praktických příkladů
hodnotím akci jako přínosnou.

Beseda s Policií ČR - téma: trestná činnost mládeže, patologické jevy ve společnosti
Přednášející: Ppr. Bc. Fr. Kořínek – oddělení prevence Policie ČR - Prostějov
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Třídy: 1K, 2Č, 2PC, 3K
Témata:
- Kyberšikana
- Šikana
- Alkoholismus
- Tabakismus
- Narkomanie a toxikomanie
- Dopravní nehodovost
- Trestní odpovědnost s protiprávní jednání
Obsah přednášky odpovídal spíše úrovni základní školy, proto již v příštím roce nebudeme tuto
besedu realizovat.
Beseda: Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc. – „Lidská sexualita: reprodukční,
hygienická a právní rizika“
Psychiatr, sexuolog a soudní znalec v uvedených oborech seznámil posluchače
s důležitými fakty o lidské sexualitě. Podal základní informace o plánovaném
rodičovství a antikoncepci, o vztahu mezi sexuální praxí lidí a nejčastějšími pohlavně
přenosnými infekcemi. Probrány byly budou trestně právní regulace sexuálního chování a
možnosti prevence sexuálních deliktů. Studenti si mohli připravit dotazy i anonymní formou, které bylo
možno předat při vstupu pořadateli nebo vhodit do přichystané a označené krabice. Vzhledem
k pozornosti, kterou žáci věnovali této přednášce, hodnotím jako akci přínosnou.

Přednášky v rámci programu VĚDA DO ŠKOL (UP Olomouc)
Posviťme si na média: čtvrtek 3.4., 8.00, 3O, 1POD (2hodiny)
Nebezpečný sex: pátek 4.4., 10.30, 1K, 1KOS (1 hodina)
Ombudsman, lidská práva: pondělí 7.4. , 8.00, 3PCB, 3O (2 hodiny)
Žáci se dozvěděli nové informace a obdrželi informační materiál k dané tematice. Přednášející uváděli
příklady ze života, obrázky, prezentace, grafy.

Dotazníkové šetření - Člověk v tísni, třída 3PCB, téma : životní styl, média, volný čas,
hodnotová orientace, postoje, politické názory
SEKCE:
Volnočasové aktivity a komunikační prostředky
Největší problémy místa bydliště, ČR, světa
Sledování médií a zpravodajství
Politické preference
Československá historie
Spokojenost se životem a školou
Cestování a EU
Sociodemografie
S výsledky dotazníkového šetřeni jsem byla seznámena, tudíž hodnotím jako přínosné a
využitelné pro další praxi.
Vernisáže v galerii S
Také vernisáže v Galerii jsou oblíbené. Snažíme se nejen žákům, ale i ostatním zájemcům
představit díla zajímavých umělců z našeho regionu (v případě vernisáže mají studenti a žáci
možnost besedovat s umělcem…).
Studenti čtou a píší noviny
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Podařilo se udržet zvýšený zájem žáků o práci s tiskem (MF Dnes). I žáci tříletých oborů byli
pravidelnými čtenáři. Letos se nepodařilo vybrat žádnou práci našich žáků na vypsaná témata.
Žáci pracovali s denním tiskem v hodinách českého jazyka a občanské výchovy.
2. Řešení případů
V tomto školním roce se na ŠMP obraceli žáci a pedagogové s následujícími problémy:
– vztahy ve třídě, podezření na šikanu, šetření podezřelých osob, pohovor
- řešení anonymního udání na podezření z drogové závislosti
– konzultace s třídním, řešení drogové závislosti, doporučeno NZDM Olomouc, případně
Prostějov.
Spolupráce s výchovnou poradkyní
Při řešení těchto případů vždy spolupracuji s výchovnou poradkyní a předáváme si informace
i v průběhu celého roku.
Mgr. Jarmila Popelková
metodik prevence
6. 4 Hodnocení činnosti školního psychologa
Školní psycholog (ŠP) a kariérový poradce (KP) Mgr. Zita Konvičná vychází při své
činnosti z navržené koncepce a plánu práce zahrnující systematickou poradenskou podporu
vzhledem ke škole a žákům v oblasti vzdělávání, kariérového rozhodování žáků, uplatnění
vycházejících absolventů na trhu práce, integrace žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami, prevence školní neúspěšnosti a předčasného odchodu žáků ze vzdělávání, s tím
související prevence sociálně patologických jevů.
Z plánovaných aktivit se podařilo zabezpečit přenos informací o službách ŠP a KP
všem žákům, pedagogům a rodičům (na webových stránkách školy, nástěnka na chodbě
v přízemí, rozhovory se zákonnými zástupci v rámci třídních schůzek).
Žáci byli systematicky vedeni k zodpovědnosti za výsledky svého vzdělávání
a k celoživotnímu vzdělávání, k osvojování klíčových dovedností nezbytných pro život
a práci (komunikace, rozhodování, týmová spolupráce aj.). Byla poskytována preventivní
i aktuální pomoc žákům se vzdělávacími a výchovnými problémy v rámci individuálních
setkávání u školního psychologa (optimalizace učebních metod, zvyšování motivace,
sebevědomí, korekce chování, spolupráce s vyučujícími, třídními učiteli, rodinou). Byla
věnována péče žákům s problémy osobnostními, rodinnými, sociálními a ohroženými sociálně
patologickými jevy. V rámci setkávání s pedagogy byla realizována poradenská práce s žáky
se SVP. Zabezpečována komunikace s rodiči, žáky, pedagogy, vedením školy. Probíhala
spolupráce se specializovanými poradenskými institucemi a dalšími sociálními partnery –
PPP Prostějov, IPS při ÚP Prostějov, s Fondem ohrožených dětí v Prostějově, s OSPOD
Konice, atd. Průběžně se uskutečňovala účast ve vzdělávacích a metodických aktivitách
pořádaných Olomouckým krajem a DZS (Dům zahraniční spolupráce), evaluace činnosti ŠP
a KP a jeho propagace.
Realizované činnosti byly zabezpečovány individuálně a skupinově. Skupinová
setkávání probíhala dle harmonogramu ročních skupinových činností pro školní rok
2013/2014, a to u prvních a vycházejících ročníků, aktuálně pak i v jiných třídních
kolektivech dle potřeby, zejména na základě podnětů třídních učitelů. U žáků vycházejících
ročníků se jednalo o plnění následujících cílů: sebepoznání schopností a pracovních vlastností
na základě pracovní psychodiagnostiky, sebehodnocení, ujasnění budoucích perspektiv,
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profesních a společenských kontaktů, orientovanost na trhu práce, prohlubování vztahu
k celoživotnímu vzdělávání, příprava pro vstup na trh práce (kontakt se zaměstnavateli,
informace, životopisy EU, žádosti o zaměstnání, přijímací pohovor, navození fikce
výběrového řízení). Během školního roku se uskutečnilo 31 skupinových a 82 individuálních
setkání se žáky.

Měsíc

září

Počet
individuálních
setkání

Počet
podpořených
žáků

Počet
skupinových
setkání

-

-

7

5

2

6

listopad

8

3

5

prosinec

3

3

2

leden

12

3

2

únor

8

3

3

březen

9

4

5

duben
květen
červen

17
11
9

4
4
3

1
-

říjen

Třída

1PŘ
1Č
1KO(2x)
3C
1K
3PBC
2KO(3x)
3O
2PC
3C
1Č
3Č
3PBC
2POD(2x)
3Č
3PBC
40
2POD
1KO
1P
1C
3K
3PBC(2x)
3Č
3K
-

Počet
podpořených
žáků

87

50

62

22
39
59

110
10
-

Výsledné hodnocení služeb ŠP žáky, které proběhlo anonymně na konci každého
programu, je následující:
Žáci vycházejících ročníků hodnotí besedy v Informačním a poradenském středisku při ÚP
ČR v Prostějově v rámci programu Příprava na vstup na trh práce z 99% jako velmi dobrý či
dobrý, ve kterém se něco pro svou budoucí profesi dozvěděli. Naopak - 1% žáků (jeden žák)
bylo s besedou nespokojeno, neboť pro ně byla málo přínosná.
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Všichni žáci, kteří absolvovali program strategie učení „Já na to mám“ jej považují za výborný a chtějí ve
spolupráci se školní psycholožkou pokračovat i v dalším školním roce.

Zpracovala:

Mgr. Zita Konvičná, školní psycholog a kariérový poradce
Střední odborné učiliště obchodní Prostějov
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7. Údaje o mimoškolních vzdělávacích a volnočasových aktivitách, soutěžích
7.1 Zapojení do mezinárodních projektů
Mezinárodní spolupráce
SOU obchodní Prostějov bylo dlouhá léta zapojeno do projektů Tandem a Leonardo,
prostřednictvím těchto projektů vysílalo své žáky na zahraniční stáže do Německa, Švédska a
Itálie. Poslední odborná třítýdenní stáž projektu Mobility se uskutečnila ve městě Cesenatico
na severu Itálie. Zúčastnilo se jí 6 žáků – 4 žáci oboru číšník, 1 kuchař, 1 cukrář a učitelka
odborného výcviku oboru Cukrář. Bohužel byla tato stáž poslední v daném programovacím
období.
Rádi bychom dále pokračovali ve vysílání našich žáků do zahraničí, aby se seznámili
s místní gastronomií, životem, zdokonalili se ve znalosti cizího jazyka a získali nové
zkušenosti a kontakty.
V rámci projektu Tandem – spolupráce s německy mluvícími zeměmi, především
samotným Německem – zatím mají němečtí partneři zájem o žáky technických nebo
lesnických oborů. I nadále se však zúčastňujeme seminářů a konferencí pořádaných v rámci
Tandemu .
Naším budoucím záměrem je znovu navázat na tradici mezinárodních výměnných
stáží. V letech 2015 – 2020 bychom se opět chtěli zúčastnit projektu Mobility, konkrétně
v programu Erasmus+. Ve spolupráci se Statutárním městem Prostějov se nám podařilo
navázat kontakt se střední školou z Chorvatska. Tato škola – Srednja škola Biograd na Moru –
je typem instituce, která sdružuje gymnázium, ekonomickou školu a učební obory, z nichž pro
nás jsou rozhodující obory kuchař, číšník a prodavač. Myšlenka vytvoření budoucího
partnerství vznikla na základě návštěvy chorvatské delegace v Prostějově. Jejími členy byli
kromě ředitele výše zmíněné střední školy i významní podnikatelé v oblasti gastronomie a
cestovního ruchu. V době svého pobytu v Prostějově si prohlédli také budovu naší školy a
navštívili i naše odloučené pracoviště – školní cukrárnu ve Vrahovicích. Jelikož jsme
vzájemně shledali, že spolupráce by byla možná a oboustranně přínosná, dohodli jsme se na
případné kooperaci v rámci projektu Erasmus+. Počítáme s tím, že každý budeme realizovat
stáž přes svou národní agenturu.
7.2 Účast na soutěžích
7.2.1 Soutěže pořádané školou
Teoretická výuka
26. 9. 2013 se žáci všech tříd zapojili do soutěže uspořádané ke Dni jazyků. Soutěž probíhala
v rámci výuky a byla organizovaná formou testu.
3.12. 2013 – Soutěž o nejchutnější slaný koláč –třída 2K- 1.místo Zuzana Soldánová,
2.místo Lukáš Hřebačka, 3. místo Matěj Zabořil
Literární soutěž – 4. 12.2013
Vybraní talentovaní žáci nebo dobrovolníci recitovali, četli literární texty známých autorů
nebo vlastní tvorbu. Posluchači na závěr vyhodnotili tři nejlepší soutěžící: 1. místo -Tomáš
Kirchner 1POD, 2.místo – Lucie Kučerová 3PCB, 3.místo Diana Kvapilová 1KO, Cenu
poroty získali: Michaela Přidalová 3PCB,Radovan Pálka 1KO, Josef Štefan 2K, Karolína
Lišková 1KO, Kateřina Wašková 3O, Jana Jančíková 3O.
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Vánoční volejbalový turnaj – 10. a 18. 12. 2013 se konal volejbalový turnaj v soutěži trojic.
Soutěž, které se zúčastnilo celkem 39 žáků vyhrálo družstvo třídy 2POD ve složení: Josef
Krchňák, Tomáš Chapčak, Markéta Breitzetlová . Odměnou byl dort, který upekli žáci oboru
Cukráři ve školní cukrárně.
Žákovský projekt plasty – návrh na zpracování výrobku z plastu (využití odpadů)pro žáky
oboru Výrobce kožedělného zboží –nejlepší práce: Šaty jako vánek ( vyrobeno z plastových
sáčků) – Lenka Čápová a Michaela Človečková 3PCB
Zvláštní ocenění Plastové šperky (vyrobeno z pet lahví) – Věra Pinkavová 3PCB
Soutěž o nejlepší ročníkovou práci – pro obor Výrobce kožedělného zboží – nejlepší práce
- Michaela Človečková a Michaela Horalíková 3PCB
SAPERE – školní kolo ekologické soutěže, ze kterého žákyně Karolína Žídková, Lenka
Doubravská a Kateřina Zatloukalová postoupily do okresního kola, ve kterém obsadili 3.
místo.
Rychlost a přesnost psaní na stroji – zúčastnili se žáci třídy 2Č a 2K - 1. místo – Michaela
Kouřilová 2Č, 2. místo Markéta Raussová 2Č, 3. místo Žaneta Kolísková
Písmo v propagaci - soutěž se uskutečnila ve třídě 2O –vítězi se staly Lucie Říhová,
Veronika Minaříková, Veronika Hlavinková
Praktická výuka
18. 11. 2013 se uskutečnilo školní kolo soutěže v NETRADIČNÍM BALENÍ. Žákyně, které
se umístily na 1. a 2. místě Karolína Žídková a Kristýna Brátelová se zúčastnily soutěže
v odborných dovednostech a znalostech žáků oboru Prodavač a Obchodník „Ateliér
fantazie2014“ v Odrách.
ŠKOLNÍ KOSMETICKÁ SOUTĚŽ
„Zvěrokruh“ – bylo hlavní téma školní kosmetické soutěže, která proběhla 11. prosince
2013 ve školním kosmetickém saloně. módy ve spojení s účesovou tvorbou. Soutěže se
zúčastnily žákyně 2. ročníku. Vítězkou soutěže se stala Nicol Solanská před Kateřinou
Fišerovou a Denisou Prečanovou.
ŠKOLNÍ SOUTĚŽ V LÍČENÍ „FLAMENGO“ – 1. místo Denisa Šnajdrová, 2. místo Nicol
Solanská, 3. místo Tereza Makarovičová
SOUTĚŽ O PERNÍKOVOU VAŘEČKU
Při příležitosti Dne otevřených dveří jsme pořádali tradiční soutěž „O perníkovou
vařečku“, která je určená žákům základních škol. Jejich úkolem bylo nazdobit perníčky,
nalévat tekutinu na přesnost, napéct palačinky a poznat koření. Do soutěže se přihlásili žáci ze
tří prostějovských škol – ZŠ Majakovského, ZŠ Melantrichova a ZŠ Kolárova.
Všichni soutěžící byli moc šikovní.
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ŠKOLNÍ KOLO V MÍCHÁNÍ NÁPOJŮ
Soutěž určená žákům 2. a 3. ročníku oboru Číšník, kategorie nápojů Fancy Coctail za
použití alkoholické složky z portfolia Stock Plzeň-Božkov, s. r. o. Dekorace nápojů mohly být
připraveny a kompletovány v době přípravy v časovém limitu 15 minut nebo na soutěžním
stole. Soutěžící, kteří se umístili na 1.-3. místě získali věcné ceny a účast na Amundsen Cupu
Prostějov.

AMUNDSEN CUP 2014
Přes sedmdesát soutěžících z 25 škol a kaváren z celé České republiky a ze Slovenska
se utkalo na 2. ročníku mezinárodní barmanské a baristické soutěže, kterou ve čtvrtek 27.
března 2014 uspořádalo Střední odborné učiliště obchodní v Prostějově. Ve spolupráci
s hlavním sponzorem Stock Plzeň Božkov a.s., sirupů Monin, Piazza d´Oro a Českou
barmanskou asociací. Hlavním partnerem celé soutěže byla Rada města Prostějova, která
převzala již tradičně nad soutěží záštitu.
Úkolem soutěžících bylo za pouhých šest minut namíchat 5 porcí nápoje podle
vlastního receptu. Podle pravidel musela receptura obsahovat 2 cl alkoholického nápoje
z portfolia výrobků Stock Plzeň Božkov a jakékoliv množství produktů firmy Monin a
Granini. Porota z řad České barmanské asociace hodnotila nejen vzhled a chuť nápoje, ale
také technickou zdatnost při jeho přípravě a celkový vzhled, včetně aranžmá ozdob.
Soutěž určená především studentům získala na atraktivitě vloženou soutěží profesionálů a
soutěží o Mistra kávy České republiky.
Soutěžící míchali své drinky na jevišti Společenského domu v Prostějově před zraky
stovek diváků. Na ploše pod jevištěm probíhala baristická soutěž juniorů a profesionálů
v přípravě espressa a cappuccina.
Vítězem 2. ročníku Amundsen cup Prostějov v kategorii „junior“ se stal Marek Baciak
z SOŠ Litovel, před Robinem Kapustou z hotelové školy Zlín a Adélou Pohajdovou z SOŠ
Litovel. Juniorským Mistrem kávy se stal Oldřich Holík z Hotelové academie Nitra a
profesionálním Adam Troubil z Brna.
Závěrem nezbývá nic jiného než poděkovat všem partnerům, kteří se na průběhu
soutěže podíleli materiálně i finančně. Není možné je všechny vyjmenovat, ale v současné
době je jejich zájem a ochota o mnoho cennější, neboť málokdy se vidí takové nadšení a
podpora akcí, které se přímo dotýkají mládeže.
Všichni organizátoři, účastníci i odborná porota vyjádřili na závěr přání setkat se
na 3. ročníku Amundsen cup v roce 2015.
7. 2. 2 Soutěže pořádané jinými subjekty
Účast našich žáků na sportovních soutěžích
Středoškolská sportovní liga
18. 9. 2013 – Atletika - 3. místo hoši (okresní kolo)
11. 10. 2013 – Kopaná
1. 11. 2013 – Stolní tenis - 1.místo hoši (okresní kolo)
1. 11. 2013 – Stolní tenis - 1.místo dívky (okresní kolo)
8. 11. 2013 - Stolní tenis – krajské finále 3. místo díky, 5. místo hoši
13. 12. 2013 – Futsalová liga – krajské semifinále, 4. místo hoši
21. 1. 2014 – Futsalová liga – krajské semifinále,4. místo dívky
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12. 3. 2014 – Florbal – 6. místo hoši (okresní kolo)
12. 3. 2014 – Stolní fotbal – krajské kolo
17. 3. 2014 – Florbal – 4. místo hoši (okresní kolo)
1. 4. 2014 – Košíková – 4. místo hoši ( okresní kolo)
Soutěž Studenti píší noviny
Během měsíce října a ledna se i naši žáci zapojili do celorepublikového
Projektu s MF DNES Studenti píší noviny. Úkolem bylo napsat úvahu na dané téma. Nejlepší
práce ze všech zapojených škol byly průběžně otiskovány na stránkách MF DNES a žáci se
s nimi mohli seznámit. Za naši školu se letos nezúčastnil žádný soutěžící. Součástí tohoto
projektu bylo zasílání novin na naši školu v průběhu jednoho měsíce. Žáci se seznámili
s koncepcí těchto novin a podařilo se získat jejich zájem o různá aktuální témata.
Účast školy v soutěžích - odborný výcvik

LÁZEŇSKÝ POHÁR 2013
Dvanáctý ročník mezinárodní koktejlové soutěže juniorů – Lázeňský pohár Jeseník se
konal 24. 10. 2013v kongresovém sále Priessnitzových léčebných lázní.
Soutěž pořádala Hotelová škola Jeseník ve spolupráci s českou barmanskou asociací,
společností Coca – cola a Bacardi.
Úkolem soutěžících bylo namíchat 5 porcí fancy koktejl – hot drinku, s minimálním použitím
2 cl rumu z portfolia Bacardi.
Za naší školu soutěžila Renata Wallová, žákyně 2. ročníku oboru vzdělání číšník, která se
z celkového počtu 31 soutěžících umístila na krásném 7. místě.
GASTRO JUNIOR BIDVEST CUP 2013 - 2014
Dvacátý ročník 2. regionálního kola soutěže mladých odborníků v oblasti gastronomie
se konal ve dnech 14. – 15. 11. 2013 ve Frenštátě pod Radhoštěm. Hlavními pořadateli byli
Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, regionální pobočka severní Morava a Slezsko a
Asociace číšníků České republiky a Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm.
Soutěžním úkolem kuchařů byla příprava 4 porcí moderního teplého pokrmu s přílohami
v časovém limitu 45 minut. Základní surovinou byla zvěřina.
Soutěžním úkolem cukrářů byla příprava 4 porcí teplého nebo studeného moučníku za použití
modrého máku, přičemž mák musí být tepelně zpracovaný.
Číšnici měli za úkol připravit po 2 porcích nealkoholického a alkoholického punče a
jazykovou zkoušku.
Střední odborné učiliště obchodní v Prostějově reprezentovaly: Vlasta Láníková – obor
kuchař, Marie Srostlíková – obor cukrář a Renata Wallová – obor číšník. Všechny soutěžící
postoupily do finále, které se uskuteční 16. – 18. 1. 2014 v Brně.
HARMONIE 2013
Soutěž pro mladé kosmetičky a kadeřnice Harmonie – České Budějovice se konala 20. 11.
2013. Kosmetičky líčily na téma Indická svatba, soutěž v Nail artu byla na téma Svatební den.
Za naší školu soutěžila Nicol Solanská, která obsadila bronzové pásmo.
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BRNĚNSKÝ VÁNOČNÍ POHÁR
Mezinárodní soutěž v nápojové gastronomii Brněnský vánoční pohár pořádala 2. 12.
2013 Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno. Dalšími spolupořadateli byl Best
Western Premier Hotel International Brno, Asociace číšníků ČR a CBA.
Úkolem barmanů bylo namíchat 5 porcí Fancy cocktailu – Julep. Sommeliéři prováděli
odborný rozbor bílého vína dle vylosování firmy Bohemia sekt a.s.
Soutěž probíhala v kategoriích barista, barman a sommelier. SOU obchodní v Prostějově
reprezentovala Žaneta Kolísková v kategorii barman a Tomáš Musil v kategorii sommelier.
O PRIESSNITZŮV DORTÍK JESENÍK
Střední odborná škola gastronomie a potravinářství Jeseník dne 15. 1. 2014 ve
spolupráci s Asociací kuchařů a cukrářů ČR pořádala soutěž odborných dovedností
s mezinárodní účastí.
Jubilejní 10. ročník soutěže „O Priessnitzův dortík“ se konal kongresovém sále léčebních
lázní Jeseník.
Soutěžní disciplíny:
1.) Slavnostní dort – volné téma
2.) Zdobení perníku glazurou
3.) Zhotovení čokoládové mašle
Střední odborné učiliště obchodní reprezentovala Pořízková Aneta, která obsadila 9. místo.
GASTROJUNIOR BRNO 2013 BIDVEST CUP
Finále jubilejního 20. ročníku soutěže mladých odborníků v oblasti gastronomie se
konalo ve dnech 16. – 18. ledna 2014 v Brně. Soutěž byla zařazena jako odborný program GO
mezinárodního veletrhu průmyslu cestovního ruchu a REGIONTOUR mezinárodního
veletrhu turistických možností v regionech.
Soutěžními obory byly:
Kuchař – kuchařka – úkolem bylo připravit 4 porce moderního teplého pokrmu s přílohami
v časovém limitu 45 minut. Základní surovinou je zvěřina. Soutěžící bude pracovat s kýtou
bez kosti a s hřbetem bez kosti.
Cukrář – cukrářka – příprava 4 porcí teplého nebo studeného moučníku za použití modrého
máku v časovém limitu 45 minut. V moučníku musel být mák tepelně zpracovaný a současně
musí obsahovat surovinu z tajného koše.
Číšník – a.) příprava nealkoholického a alkoholického punče po 2 porcích
b.) jazyková zkouška
Naší školu reprezentovaly: Vlasta Láníková, obor kuchař - diplom, Marie Srostlíková, obor
cukrář – bronzový diplom a Renata Wallová, obor číšník, stříbrný diplom.
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WORLD OF BEAUTY
Ve dnech 14. a 15. března 2014 se na pražském výstavišti konalo finále juniorského
poháru veletrhu v kategorii BODY ART a MAKE UP „Ve znamení zvěrokruhu“.
Soutěž malování na tělo byla určena žákům denního studia.
Odborná porota hodnotila kreativitu nápadů, dodržení zadaného tématu, použití doplňků,
preciznost provedení a čistotu malby, obtížnost vybraného nápadu a celkový dojem.
V kategorii Make up bylo povinností použít umělé řasy na horní víčka a rty musely mít
kontury.
Naší školu reprezentovala Nicol Solanská, žákyně 2. Ročníku oboru vzdělání Kosmetické
služby v kategorii Body Art, která se umístila na 8. Místě a Kateřina Fišerová, která skončila
na 10. místě.
ATELIÉR FANTAZIE
Střední škola Odry dne 28. 3. 2014 pořádala soutěž odborných dovedností a znalostí
žáků oborů Prodavač a Obchodník.
Cílem soutěže bylo stimulovat a podporovat žáky k výkonu při jejich budoucí profese
s možností realizovat své dovednosti.
Soutěžící tvořilo 2-členné družstvo na předem vybrané z vyhlášených témat. Na toto téma
každý žák zabalil 2 dárkové předměty tak, aby balení co nejvíce vystihlo zvolené téma.
Za SOU obchodní soutěžily Karolína Žídková a Kristýna Brátelová, žákyně 4. Ročníku oboru
vzdělání Obchodník. Soutěžící se umístily na 5. místě ze 14. družstev.
BRNĚNSKÉ ZRCADLO
4. ročník regionální soutěže mladých kadeřníků a kosmetiček pořádala 8. 4. 2014
Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Charbulova Brno.
Soutěž se konala ve čtyřech kategoriích – pánská účesová tvorba, dámská účesová tvorba,
dekorativní kosmetika a Nail art.
Naše soutěžící Nikola Serynová, žákyně 1. Ročníku oboru vzdělání Kosmetické služby se
zúčastnila kategorie Nail art. Podmínkou bylo vytvořit Nail art 2D na téma „Podzimní
romance“ . Zdobení nehtů muselo ladit s kostýmem, líčením a doplňky, přičemž soutěžící
měli možnost uplatnit svůj osobní cit a kreativitu.
GASTRO MAKRO CUP
Střední škola gastronomie a služeb Přerov a Makro Cash & Carry ČR s.r.o. ve
spolupráci s Kuchařským studiem Luďka Billa pod záštitou primátora města Přerova pořádala
7. ročník mezinárodní soutěže pro žáky gastronomických škol oborů kuchař a číšník.
Soutěž se konala 16. dubna 2014 v prostorách školní restaurace Střediska odborné přípravy
restaurace Bečva.
Soutěžním úkolem kuchařů byla příprava 4 porcí moderního teplého pokrmu z panenské
svíčkové v libovolné technologické úpravě s lehkou a těžkou přílohou v časovém limitu 45
minut.
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Soutěžním úkolem číšníků byla příprava 2 porcí flambovaných palačinek s ovocem a servis
dezertního vína.
Za obor kuchař soutěžila Eva Smutná, žákyně 3. ročníku, která připravovala Vepřovou
panenku ve slanině s karamelizovanou cibulkou, šťouchanými brambory a fazolovými lusky
v kabátku z anglické slaniny.
Za obor číšník Renáta Wallová, žákyně 2.ročníku a připravovala Flambovaný kávomascarponový špíz s hruškou, doplněný křehkou oplatkou s makovou zmrzlinou zdobený
stévií.
VELIKONOČNÍ BERÁNEK
Rotary Club Prostějov pořádal jako každý rok soutěž ve zdobení velikonočních
beránků. Bylo vystaveno 203 soutěžních beránků ze středních škol, základních škol a
mateřských škol.
( korpusy vyrobili žáci SOU obchodního Prostějov)
1.místo získala Andrea Gregušová žákyně 3.ročníku oboru cukrář z SOU obchodního
Prostějov
RADEGAST BIRELL CUP
Střední škola potravinářská, obchodu a služeb v Brně dne 6. 5. 2014 pořádala 13. ročník
soutěže o znalostech o pivu, v čepování, servisu piva a míchání nápojů s pivem pod záštitou
Plzeňského Prazdroje a.s. Plzeň.
Vlastní soutěž měla 3 disciplíny:
-

čepování a servis piva – načepování 1 sklenice 0,33 l a 1 půllitru v limitu 3 minut,

- Míchaný nápoj s pivem – míchání 2 porcí nápoje
s pivem s použitím povinné ingredience Radegast Birell a minimálně 2 cl Capitan Bucanero
Elixír 7 aňos a s použitím 1 cl některého ze sirupů Monin karamel, zázvor, brusinka nebo
bezinka.
- Soutěž v běhu s pivem – soutěžící načepuje pivo,
které po překonání všech překážek předá porotě.
Naši školu reprezentovaly Renata Wallová – 1. místo v kategorii čepování piva,
Žaneta Kolísková – 3. místo v kategorii míchaný nápoj s pivem a Sylvie Obručníková.
ČÍŠNICKÝ PĚTIBOJ
Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm, Město Frenštát pod Radhoštěm a Asociace
číšníků ČR regionální pobočka Morava a Slezsko pořádali dne 18. června 2014 na náměstí ve
Frenštátě pod Radhoštěm Číšnický pětiboj. Soutěž byla pro dvoučlenná družstva žáků
gastronomických škol. Mezi soutěžní disciplíny patřilo: skoč pro pivo, ukliď stůl, odměř
drink, odvez soudek a naservíruj polévku.
Naší školu reprezentovaly Renata Wallová a Žaneta Kolísková.
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7. 3 Nabídka zájmových kroužků
posilování
aerobik
přípravné semináře k maturitní zkoušce (anglický jazyk, německý jazyk, český jazyk,
matematika)
Jednorázové akce: Keramika, Jedlé dárky, Pečení valašských frgálů a koláčů, Valentýnské
zákusky
-

7. 4. Hodnocení plánu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
1. Zařazení EVVO do jednotlivých předmětů dle ŠVP.
2. Práce v rámci projektu RECYKLOHRANÍ – třídění a recyklace odpadů (směsný odpad,
papíry, kartony a lepenky, baterie, elektroodpad, laserové tonery a inkoustové cartridge).
- pořízení 2 ks sběrných boxů na laserové tonery a inkoustové cartridge
- práce v rámci portálu http://www.recyklohrani.cz/
3. Téma „UDRŽITELNÝ ROZVOJ“
- zpracování tématiky v rámci předmětu ekologie a odborných předmětů jednotlivých oborů
vzdělávání
- beseda a Powerpointová prezentace na téma „VODA“(zdroj vody, využívání, hospodaření s
vodou – záplavy) a téma „POČASÍ“
zpracoval: Lukáš Větříšek 1KOS
- akce na podporu záchrany zvířat ve spolupráci se Stanicí ochrany fauny Hluk –
„POMÁHÁME OSTATNÍM aneb LEPŠÍ ŽIVOT PRO ZVÍŘATA“.
Akce proběhla dne 24.6.2014 na dvoře školy, prezentace na webu školy (fotogalerie).
4. Odborné semináře v rámci EVVO
Účast na V. setkání koordinátorů EVVO Olomouckého kraje – 6.3.2014
5. EVVO v každodenním životě školy
V průběhu školního roku probíhal sběr vršků z PET lahví, papírů, kartonů a lepenek a nově
sběr starého pečiva.
6. Soutěže – žákovské projekty
- žákovský projekt PLASTY – globální problém, návrh a zpracování výrobku z odpadu
z plastů, zpracovali žáci 3. ročník oboru vzdělání VKŽ
prezentace a obhajoba 4. prosince 2013 v rámci DOD a prezentace na webu školy
(fotogalerie).
Nejlepší práce:
Lenka Čápová a Michaela Človečková – „ŠATY JAKO VÁNEK“ – zhotoveno z plastových
sáčků
Zvláštní ocenění:
Věra Pinkavová za plastové šperky – náušnice
- žákovský projekt ODPADY – návrh kreativního řešení plakátu pro cílové skupiny malé děti
– předškolní věk, školní věk – 1. a 2. stupeň ZŠ a mládež
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zpracovali studenti 1KOS v rámci předmětu ekologie
- žákovský projekt ODPADY – jak nakládat s odpady, navrhni zajímavé řešení plakátu pro
zpracování na PC
zpracovali žáci 1. ročníků učebních oborů v rámci předmětu ekologie a ICT
7. Tematické výlety v rámci EVVO
Zaměřeno na téma životního prostředí ve vztahu člověk a prostředí, udržitelný rozvoj.
Rok 2014 je mezinárodním rokem ve znamení krystalografie a rodinných farem.
1) Téma: příroda – „objevujeme flóru“
BOTANICKÁ ZAHRADA, PROSTĚJOV
2) Téma rodinné farmy – „jak se žije na českém venkově“, ekologické zemědělství
a krystalografie
KOZÍ FARMA ROZINKA, ČELECHOVICE spojeno s turistickým výletem na VELKÝ
KOSÍŘ
3) Téma HISTORIE + krystalografie - tak trochu jinak „poznáváme“ naše města (Olomouc,
Boskovice)
- výlety jednotlivých tříd proběhly v termínech 18. 6. 2014, 19. 6. 2014, 23. 6. 2014, 24. 6.
2014
- prezentace na webu školy (fotogalerie)
Mgr. Pavlína Bradáčová
koordinátor EVVO
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8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
I. Institucionální formy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
1. Zvyšování kvalifikace
Splnění kvalifikačních předpokladů
a) doplnění odborného vzdělání
Bc. Margita Vařeková Novotná ukončila bakalářské studium na filologické fakultě Slezské
univerzity v Opavě obor Němčina pro školskou praxi.
Kateřina Hasová pokračovala 2. rokem ve studiu bakalářského programu Angličtina pro
školskou praxi na Slezské univerzitě v Opavě.
b) studium pedagogiky – doplňkové pedagogické studium
Učitelky odborného výcviku oboru kosmetické služby Markéta Župková a Nikol Koutná
úspěšně dokončily doplňkové pedagogické studium na Masarykově univerzitě v Brně.
2. Prohlubování kvalifikace
2.1 Prohlubování a doplňování odborné kvalifikace
- vzdělávání vedoucích pracovníků
Mgr. Milada Dosedělová absolvovala program: Kvalifikační studium ředitelů škol a
školských zařízení, který pořádalo NIDV v Olomouci v těchto termínech:
10. a 17. 9. 2013 – Pracovní právo – Mgr. L. Dvořák
1. a 5. 11. 2013 – Základní právní předpisy - Mgr. R. Mrosek
12. 11. 2013 – BOZP ve školách a školských zařízeních – PaeDr. J. Rydlo
3. 12. 2013, 14. 1. a 11.2. 2014 – Financování školství – Mgr. Petr Bazger
9.4. 2014 – Organizace školy – Mgr. J. Hartmanová
13. 5. 2014 – Závěrečná zkouška
13. 3. 2014 - Národní systém hodnocení vzdělávací soustavy v ČR
Místo konání : Hotel Flora Olomouc
Účastník: Mgr. Milada Dosedělová
- vzdělávání v oblasti všeobecně vzdělávacích předmětů
24. 3. 2014 _ - Asertivita s vlídnou tváří
Brno
Mgr. Jitka Křenková, Ing. Iva Mazouchová
Program:
- Co je to asertivita
- Asertivní práva a techniky
- Emoce
- Manipulace
24. 3. 2014 – Konzultační seminář pro zadavatele a zadavatele s PUP
NIDV Wellnerova 25, Olomouc
Lektor:PaeDr. V. Jašek
Účastníci: Mgr. Milada Dosedělová, Mgr. Blanka Mikulková
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28. -29.8. 2014 – Tělo Olomouc 2014
Místo konání: Fakulta tělesné kultury UP Olomouc
Účastník: Mgr. Jan Pešek
Absolvovaný program:
- SM -Systém – zdravá páteř –Straková
- Rope skipping – Hybner
- Basketbalové průpravné hrátky
- Lanové aktivity
- Učení basketbalu hrou
- Volejbal ve školní TV
- vzdělávání v oblasti specializovaných činností
25. 9. 2013 – „Seminář pro příjemce“.
Místo konání: kongresový sál Krajského úřadu Olomouckého kraje v Olomouci,
Jeremenkova 40a
Účast: Ing. Zámostná Mária, pí. Pekařová Olga
Program:
 Na co si dát pozor při startu projektu
 Jakými předpisy a metodikami se řídit při realizaci projektu
 Harmonogram projektu
 Průběžné financování projektu
 Rozpočet projektu a jednotlivé limity kapitol, způsobilost výdajů
 Zpracování monitorovacích zpráv, žádosti o platbu
 Naplňování monitorovacích indikátorů
 Jak na publicitu projektu
 Kontroly projektu a nesrovnalosti
30. 9. 2013 -Právní minimum v oblasti rizikových projevů chování pro pedagogické
pracovníky
Lektor: Mgr. Kateřina Ciklová – Metodik prevence Pedagogicko-psychologické poradny
Místo konání: SŠ polytechnická Rooseveltova, Olomouc
Stručný obsah:
Seminář byl zaměřen na propojení teorie s praxí, prohlubování znalostí v oblasti právní
problematiky u rizikových forem chování, zvýšení flexibility při řešení aktuálních problémů u
rizikového chování a práva. Zúčastnili se jej ředitelé škol, výchovní poradci a metodici
prevence, kteří sdělovali své poznatky z praxe.
Hodnocení: hodnotím jako přínosný pro praxi
4. 10. 2013 - Regionální konference primární prevence projevů rizikového chování
Místo konání: Vyšší odborná škola sociální Caritas Olomouc
Účastník: Mgr. Jarmila Popelková
Program:
V úvodu zazněla slova Mgr. Vladimíra Sklenáře z MŠMT, který má na starost oblast primární
prevence. Ve svém příspěvku nastínil nové trendy a strategie v primární prevenci na budoucí
léta.
Následovaly ukázky práce organizací působících v olomouckém regionu v oblasti primární
prevence (P-centrum Olomouc, KAPPA help Přerov, Poradna zdraví Šumperk, Sdružení D).
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Ukázky byly vedeny formou workshopů – účastníci konference byli přímo zapojeni do
programu.
Hodnocení:
Nejpřínosnější byl příspěvek P-centra v Olomouci, které prezentovalo svůj program divadlo
Augusta Boala. Tuto metodu vidím jako efektivní. Bohužel program se musí hradit.
5. 11. 2013 – IX. Ročník Konference EVVO
Místo konání: Sluňákov – centrum ekologických aktivit, Horka nad Moravou
Účast:Bc. Margita Vařeková Novotná
Program:
- Realizace EVVO v Olomouckém kraji
- Vyhodnocení soutěže Zelená škola Olomouckého kraje
- Projekty OPVK
- Sluňákov - centrum ekologických aktivit
- Ochutnávka bio potravin
- Praktické semináře
6.11.2013 –Workshop projektu „Posilování spolupráce škol s aktéry trhu práce“ Praktický nácvik využití webového portálu pro komunikaci škol – žáků a absolventů zaměstnavatelů
Místo konání: SŠP Olomouc, Rooseveltova 79
Účast: Ing. Zámostná Mária, Mgr. Zdeněk Kaláb
Program – registrace školy na portálu CUOK
- Postup při vkládání základních údajů o škole na portál
7.11.2013 –Seminář projektu „UNIV 3“ - příprava pilotního ověřování v informačním
systému
Místo konání: SŠP Olomouc, Rooseveltova 79
Účast: Ing. Zámostná Mária, Mgr. Pyroltová Dana
Program – přihlášení přes webovou adresu
- Postup při vkládání základních údajů potřebných k pilotáži projektů
Setkání metodiků prevence - 20. listopadu 2013, SŠ, ZŠ a MŠ Komenského 10 v Prostějově.
Program:
-

předání informací z Konference poruch rizikového chování v Praze
informace o dotačním řízení MŠMT (úspěšnost Olomouckého kraje i jednotlivých regionů
v rámci kraje)
nový metodický pokyn k šikanování – seznámení, diskuze atd.
informace o bezplatné možnosti dg. „Klimatu třídy“ ; dotazníku pro učitele k diagnostice
ADHD
krizový plán školy (pokud na škole máte, vezměte prosím sebou) – možnost výměny
zkušeností
evaluační dotazníky pro ŠMP

21. 1. 2014 – „Seznamte se, Erasmus +“ - odborná seminář nového programu Evropské
komise
Místo konání: Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b
Účast: Ing. Zámostná Mária, Mgr. Konvičná Zita
Program – Prezentace domu zahraniční spolupráce
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-

Výsledky Programu celoživotního učení a Mládež v akci 2007 – 2013
Program Erasmus + 2014 – 2020
Příklady dobré praxe mezinárodních projektů a mobilit – instituce z kraje
Workshop – Jak se zapojit do programu Erasmus +

23. – 24.1.2014 – Vzdělávání průvodců a hodnotitelů pro kvalifikace úrovně H, M,R,T
kožedělné 32
Místo konání: hotel Labe Masarykovo nám. 2633, Pardubice
Účast: Ing. Zámostná Mária, Mgr. Pyroltová Dana, Mgr. Bradáčová Pavlína, Múdrá Hana
Program : 23. 1. 2014
I. BLOK – společný pro průvodce a hodnotitele
 Zahájení, organizace semináře
 Informace o projektu UNIV 3
 Úvod do problematiky výsledků uznávání předchozího učení
v kontextu celoživotního učení
 Proces uznávání výsledků předchozího učení a vazba na učební
výstupy (část 1.)
II. BLOK – společný pro průvodce a hodnotitele
 Proces uznávání výsledků předchozího učení a vazba na učební
výstupy (část 2.)
 Možnosti uplatnění uznávání v podnikové praxi (část 1.)
III. BLOK – společný pro průvodce a hodnotitele
 Možnosti uplatnění uznávání v podnikové praxi (část 2.)
 Provázanost rolí průvodce a hodnotitele
Program - 24. 1. . 2014
I. BLOK – zvlášť pro průvodce a hodnotitele*
 Skupina průvodců: Proces vedení kandidáta, Metody v práci
průvodce (část 1.)
 Skupiny hodnotitelů: NSK a autorizace školy, Zkouška, její
organizace a příprava zadání (část 1.)

11:00 – 13:15

II. BLOK – zvlášť pro průvodce a hodnotitele*
 Skupina průvodců: Metody v práci průvodce (část 2.), Praktická
práce s portfoliem odborných kompetencí
 Skupiny hodnotitelů: Zkouška, její organizace a příprava zadání
(část 2.), Metody hodnocení v průběhu zkoušky

14:00 – 15:30

III. BLOK – zvlášť pro průvodce a hodnotitele*
 Skupina průvodců: Praxe a praktická aplikace, sdílení zkušeností
 Skupiny hodnotitelů: Praxe a praktická aplikace, sdílení
zkušeností
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Setkání metodiků prevence - 16. dubna 2014, SŠ, ZŠ a MŠ Komenského 10 v Prostějově.
Účastník: Mgr. Jarmila Popelková
Program:
- PhDr. Ladislav Spurný, Krajský úřad Ol. kraje – aktuální informace k primární
prevenci z veřejné správy
- Pprap. Bc. František Kořínek, Police ČR – možnosti spolupráce v oblasti prevence
- Mgr. Jana Učňová, ZŠ a MŠ Údolí Desné – inspirace pro primární prevenci na škole
(program Free-cool-in)
- David Bezdomnikov – Nízkoprahové zařízení Prostějov, informace o aktivitách
- Mgr. Talandován, ZŠ Prostějov, ul. Valenty – Krizový plán školy
16. 4. 2014 – Příprava studijních materiálů, Projekt UNIV 3- aktivita A3
Místo konání: Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79, Olomouc
Účastníci semináře: Mgr. Dosedělová Milada, Mgr. Pyroltová Dana
Program : - 1. blok
Informace o projektu UNIV3
Terminologie užívaná při tvorbě studijních materiálů
2. blok
Stanovení cílů při tvorbě studijních materiálů
Dodržování zásad při tvorbě studijních materiálů pro dospělé
3. blok
Konkrétní příklady
Diskuse
24. 6. 2014 – Setkání ředitelů v BEA centru Olomouc
Místo konání: Moravská vysoká škola Olomouc
Účast: Ing. Zámostná Mária, Mgr. Konvičná Zita
Program –
- Rozvoj středních škol v olomouckém kraji
- Programovací období 2014+
- MVŠO – nové příležitosti ke spolupráci a rozvoji
- Medializace další spolupráce
-vzdělávání v oblasti odborných předmětů
18. 11. 2013 – Nový občanský zákoník
Místo konání Olomouc
Účastníci: Ing Michaela Horáková
Program:
- Nový občanský zákoník – srovnání stávající a budoucí úpravy
- Věcné právo
- Rodinné právo
- Vlastnictví
- Svéprávnost
- Lhůty
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24. 10. 2013 –Jednání oborové skupiny kožařství
Místo konání: Zlín, SŠ obchodně technická
Účastník: Mgr. Pavlína Bradáčová
Program:
- Činnost oborové skupiny kožařství – Ing. Jana Kottová, NÚV Praha
- ČOKA – PhDr. Vlasta Mayerová
- Maturitní obory vzdělání v oboru Kožařství – Ing. Václav Talaš
- Struktura oborů, optimalizace oborů
- Dopracování standardů
- NSK 2 –revize v letech 2014/15
-

vzdělávání v oblasti odborného výcviku

1.11. – 2.11.2013 WORKSHOP CBA PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY ŠKOL
S GASTRONOMICKÝM ZAMĚŘENÍM
Místo konání: hotel Santon Brno
Účast: Ing. Stískalová Iveta, Procházková Romana
Program - pátek 1.11.2013
08:30 check -in a registrace na recepci CBA, rozdělení do pracovních skupin
09:30 zahájení workshopu v jednacím sálu u restaurace
10:00 zahájení praktických workshopů
1. Čaj součástí moderní nápojové kultury
2. Káva a její pražení
3. Vítězné nealkoholické koktejly, jejich stavba a příprava
4. Amundsen - kreativní ovocné koktejly
13:30 – 16:30 pokračování praktických workshopů
17:00 odjezd účastníků autobusem na exkurzi do pivovaru Starobrno
22:00 předpokládaný návrat, možnost využití večerního baru
Program - sobota 2.11.2013
08:00 – 11:30 teoretické bloky přednášek
11:30 ukončení workshopu, předání certifikátů
Základy sommelierství, vína a vinařství České republiky
Místo konání: Vinařský institut Brno
Účastníci semináře: Ing. Stískalová Iveta, Bc. Švecová Zlata, pí. Procházková Romana
 základy degustace – jak víno správně degustovat si prakticky vyzkoušíte na 15ti vzorcích
špičkových vín z České republiky
 Servis vín – bílých (růžových), sektů, červených (včetně dekantace) – s praktickým
procvičením
 Základy snoubení vína a pokrmu – praktické vyzkoušení s 8mi druhy sýrů
 Vady a nedostatky vína – praktická ukázka pomocí speciální sady vůní
 Historie vinařství, vinařské oblasti a podoblasti České republiky
 Hodnotící systémy, třídění vín v České republice
 Funkce sommeliéra – práce s hostem, tvorba vinného listu
Réva vinná a víno
Místo konání: Vinařský institut Velké Bílovice
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Účastníci semináře: Ing. Stískalová Iveta, Bc. Švecová Zlata, pí. Procházková Romana






Historie révy vinné a vína
Pěstování révy vinné – terroir, geologie, réva vinná botanicky, vegetativní cyklus révy
vinné (praktické ukázky přímo ve vinici)
Odrůdy révy vinné – nejvýznamnější moštové odrůdy révy vinné – bílé a modré
Výroba vína – od sklizně po lahvování (presentováno přímo ve vinařství)
Nedostatky, vady, choroby vína

V rámci kurzu proběhla ochutnávka nejtypičtějších světových odrůd :
Rothlai Riesling kabinet, Qualitätswein halbtroken (polosuché)
Bourgogne Chardonnay "Joseph Faiveley" (blanc)
Bourgogne Pinot Noir "Joseph Faiveley" (rouge)
Gewürztraminer
Two Vines Cabernet Sauvignon
Caliterra Reserva Merlot
Koonunga Hill Shiraz
Sauvignon Blanc Marlborough

24. 6. 2014 – Příprava a podávání míchaných nápojů
Místo konání: SŠ potravinářská, obchodu a služeb Brno
Účast: Ing. Stískalová Iveta, pí. Procházková Romana
Program :
- Informace k AK ČR
- Příprava aperitivního a digestivního koktejlu
- Arktidy jak ji neznáme
- Definice základních kategorií míchaných nápojů
- Příprava aperitiv cocktailu a fancy cocktailu
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9. Inspekce a kontroly
Kontrolu provedl/a

Datum kontroly

Předmět kontroly

Okresní správa sociálního
zabezpečení Prostějov

11. a 13. listopadu
2013

Kontrola plnění povinností
v nemocenském pojištění,
v důchodovém pojištění a při
odvodu pojistného na sociální
zabezpečení
Inspekční činnost na podnět –
Zjišťování a hodnocení průběhu a
výsledků vzdělávání oborů Kuchař
- číšník a Prodavač
Kontrola pracoviště OV –školní
cukrárna

Česká školní inspekce,
Olomoucký inspektorát

9. -13. 1. 2014

Krajská hygienické stanice
Olomouckého kraje,
Prostějov
Krajská hygienické stanice
Olomouckého kraje,
Prostějov
Krajská hygienické stanice
Olomouckého kraje,
Prostějov
Česká školní inspekce,
Olomoucký inspektorát

11. 3. 2014

25. 3. 2014

Kontrola učebny OV –školní
kosmetický salon

7. 5. 2014

Kontrola SPV Kuchař

27. 5. 2014

Kontrola dodržování vybraných
ustanovení školského zákona
týkajících se maturitní zkoušky
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10. Prezentace školy na veřejnosti
10. 1 Spolupráce s jinými subjekty
3. 9. 2013

Scholaservis – příprava občerstvení

11. 10. 2013

Automechanika - příprava občerstvení

24.10.2013

Příprava rautu a obsluha pro ČSOB „Číše vína s klienty“

8.11.2013

Kuželkářský turnaj – příprava rautu p. Hrachovec

13.11.2013

Burza škol Prostějov – příprava a obsluha na rautu

27. 11. 2013

SŠ polytechnická Olomouc – Scholaris, přehlídka SŠ olomouckého
kraje

30.11.2013

TJ Sokol II. – Prostějov – příprava občerstvení

14. 3. 2014

Tenisový turnaj pedagogických pracovníků olomouckého kraje

4. 4. 2014

ZŠ Kollárova Prostějov – Den učitelů

11. 4. 2014

ZŠ Melantrichova Prostějov – Den učitelů

30. 5. 2014

Olomoucký kraj – zahradní slavnost

10. 2. Akce školy
rok 2013
září:
2. 9. 2013
5. 9. 2013
9. 9. 2013
10. 9. 2013
11. 9. 2013

16. 9. 2013
18. 9. 2013

24. 9. 2013
25. 9. 2013
26. 9. 2013

Zahájení školního roku v divadle
Písemná část ZZ
Praktická část ZZ
Praktická zkouška z odborných předmětů
Praktická část ZZ
Praktická část MZ
Praktická část ZZ
Třídní schůzky 1. ročníků
Ústní část MZ
Schůzka PK Č, K, C s vedením školy
Opravné ZZ – ústní část
Ústní část MZ
SSL -atletika
Schůzka PK CJL s vedením školy
Aktiv výchovných poradců
Schůzka PK výrobce kožedělného zboží s vedením školy
Schůzka PK ekonomických předmětů s vedením školy
Schůzka PK CJ s vedením školy
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30. 9.2013

Porada UOV

říjen:
říjen 2013 nábor žáků na ZŠ okresu Prostějov
2. 10. 2013
11. 10. 2013
15. 10. 2013
16. 10. 2013
17. 10. 2013
23. 10. 2013
24. 10. 2013

Schůzka PK TV s vedením školy
SSL - kopaná
Porada ředitelů Jeseník
Porada ředitelů Jeseník
Exkurze Penam 2C
Přednáška Kriminalita, šikana, drogy – kino Metro
Pečení frgálů, koláčů – školní kuchyň
Exkurze Cukrárna Vagnerová
Slavnostní předání „Osvědčení HK ČR“ nejlepším absolventům
školy v kongresovém sále Hospodářské komory v Praze

listopad:
listopad 2013 nábor žáků na ZŠ okresu Prostějov

29. 11. 2013

SSL-stolní tenis
Slavnostní předání „Osvědčení HK ČR“ nejlepším absolventům
školy v kongresovém sále Hospodářské komory v Praze
Přednáška pro ZŠ v rámci projektu
Náborový Workshop
Přednáška pro ZŠ v rámci projektu
SSL – stolní tenis –krajské kolo
Burza škol KaSC Prostějov
Konference EVVO
Školní kolo soutěže v dárkovém balení
Filmové představení
Setkání metodiků prevence
Metodická sdružení
Pedagogická rada
Třídní schůzky
Aukce v ND – JISTOTA
Porada ředitelů Přerov
Porada ředitelů Přerov
Zdravotník zotavovacích akcí
Scholaris Olomouc
SSL florbal
Filmové představení
Aukce Jistota
Seminář CUOK Olomouc
Scholaris Olomouc
Seminář CUOK Olomouc

prosinec:
2. 12. 2013
3. 12. 2013

Gastrojunior
Písemná část ZZ –opravné zkoušky

1. 11. 2013
5. 11. 2013
6. 11. 2013
7. 11. 2013
8. 11. 2013
13. 11.2013
18. 11. 2013
20. 11. 2013

25. 11. 2013
26. 11. 2013
27. 11. 2013
28. 11. 2013
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3.12. 2013
4. 12. 2013

5. 12. 2013
9. 12. 2013
10. 12. 2013
11. 12. 2013
13. 12. 2013
17. 12. 2013
20. 12. 2013
leden:
od 6. 1.
7. 1. 2014
8. 1. 2014
14. 1. 2014
21. 1. 2014
22. 1. 2014
23. 1. 2014
24. 1. 2014
27. 1. 2014
29. 1. 2014
30. 1.2014
únor:
6. 2. 2014
11.2. 2014
13. 2. 2014
15. 2. 2014
26. 2. 2014
27. 2. 2014
28. 2. 2014
březen:
3. 3. 2014
11. 3. 2014
12. 3. 2014
14. 3. 2014
17. 3. 2014
18. 3. 2014

SSL Futsal
Praktická část ZZ
Den otevřených dveří
Soutěž „O perníkovou vařečku“ pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ
Vánoční výstavka v ND
Občanský zákoník
Beseda –Policie ČR
Vánoční jarmark
Ústní část ZZ – opravná zkouška
Ochrana člověka za mimořádných situací
SSL–futsal
Vánoční Vídeň -exkurze
Ochrana člověka za mimořádných situací
souborné pololetní práce - žáků všech oborů z odborného výcviku
Kurz Prodavač – UNIV3 (zahájení)
SSL-kopaná
Kvalifikační studium ředitelů škol
SSL – futsal – Olomouc
Metodická sdružení
Pedagogická rada
UNIV 3 – Pardubice
Kosmetický salon Olomouc –exkurze
Maturitní ples
UNIV 3 – Pardubice
Beseda ÚP
Občanský zákoník –seminář Olomouc
Beseda ÚP
Vydání výpisu z vysvědčení
Seminář Brno
Soutěž – kosmetické služby Lanškroun
Kvalifikační studium ředitelů škol
Divadelní představení
Závěrečná zkouška kurzu Barman
Salima -exkurze
Vernisáž výstavy –Stopy paměti
SSL –kopaná
Losování SOP
Beseda –prevence rizikového sex. Chování
Školní turnaj – stolní fotbal
Školní turnaj – florbal
Tenisový turnaj pedagogických pracovníků
Porada ředitelů Jeseník
Porada ředitelů Jeseník
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19. 3. 2014
20. 3. 2014
21. 3. 2014
24. 3. 2014
25. 3. 2014
27. 3. 2014
28. 3. 2014

Sommelierský kurz Brno
Školní kolo –florbal
Exkurze Praha
Jednání CUOK
Exkurze Praha
Jednání CUOK
Seminář maturitní zkouška
Seminář Asertivita
Dětské zastupitelstvo
Amundsen Cup
Filmové představení
Soutěž odborných dovedností Prodavač - Odry

duben:
1. 4. 2014

3. 4. 2014
4. 4. 2014
7. 4. 2014
8. 4. 2014
10. 4. 2014
14. 4.2014
16. 4. 2014

22. 4. 2014
24. 4. 2014
25. 4. 2014
28. 4. 2014
29. 4. 2014
30. 4. 2014
květen:
2. 5. 2014
5. 5. 2014
6. 5. 2014

11. 5. 2014

Kulturní představení – Irské tance
Seminář Olomouc
SSL –košíková
Beseda nebezpečná média
Beseda nebezpečný sex
Seminář –kompetentní třídní učitel
Beseda lidská práva
Soutěž – Brněnské zrcadlo –kosmetické služby
Velikonoční jarmark
Kurz kávy
Metodická sdružení
Pedagogická rada
Třídní schůzky
Setkání metodiků prevence
Gastro Makro Cup Přerov – gastronomická soutěž
OD Tesco –míchání nápojů
Školení UNIV3
Velikonoční beránek –soutěž v ND
Přijímací zkoušky
Praktická MZ
Závěrečná zkouška kurzu Brašnář
Praktická MZ
Seminář Písemná a elektronická komunikace
Praktická zkouška z odborných předmětů
Divadelní představení AJ
Vydání vysvědčení 4O
Testy společné části MZ
Testy společné části MZ
Ředitelské volno – teorie
Testy společné části MZ
Soutěž –číšník Brno
Den Evropy –vystoupení žáků v Olomouci
Seminář Réva vinná Velké Bílovice
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12. 5. 2014
13. 5. 2014
14. 5. 2014
16. 5. 2014
19. 5. 2014

20. 5. 2014
23. 5.2014
24. 5.2014
26. 5. 2014
27. 5. 2014
28. 5. 2014
30. 5. 2014

Závěrečná konference UNIV3 – hodnocení Brašnář
Školení ČŠI - testování
Studium ředitelů škol
Beseda s pamětníky- stopy paměti- 2. světová válka, 50.léta
Zkouška profesní kvalifikace Řezník
Soutěž odborných dovedností
Zahájení souvislé praxe 3.ročník Obchodník
Ústní část MZ 4O
Ústní část MZ 4O
Zkouška profesní kvalifikace Pokladní
Zkouška profesní kvalifikace Pokladní
Ústní část MZ 2POD
Zahájení souvislé praxe1POD
Ústní část MZ 2POD
Pedagogická rada
Ústní část MZ 2POD
Zahradní slavnost –příprava rautu pro KÚ

červen:
souborné pololetní práce žáků všech oborů z odborného výcviku
2. 6. 2014
Písemná část ZZ
3. 6. 2014
Praktická ZZ - 3PCB
4. 6. 2014
Praktická ZZ - 3PCB
5. 6. 2014
Praktická ZZ - 3PCB
6. 6. 2014
Seminář Kompetentní třídní učitel
7. 6. 2014
Seminář Kompetentní třídní učitel
Jarmark řemesel Kunštát-náborová akce
9. 6. 2014
Vydání vysvědčení 3C
Seminář CUOK
Seminář MVŠ Olomouc
10. 6. 2014
Vydání vysvědčení 3P
Seminář Projekt pospolu Hranice
11. 6. 2014
Vydání vysvědčení 3K
12. 6. 2014
Gastroden – praktická ZZ oboru Číšník
13. 6. 2014
Ústní ZZ 3B
16. 6. 2014
Vydání vysvědčení 3Č
Asociace středních škol
17. 6.2014
Ústní část ZZ 3P
18. 6. 2014
Ústní část ZZ 3K
20. 6. 2014
Branně-sportovní den
Simgame – udržitelnost projektu
Exkurze Osvětim
23. 6. 2014
EVVO – výlet kozí farma
24. 6. 2014
Asociace číšníků Brno
EVVO - Záchranná stanice ohrožených zvířat
Fórum vědy a techniky
25. 6. 2014
Branně-sportovní den
26. 6. 2014
Vydávání vysvědčení
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10. 3. Třídní schůzky
Důležitou součástí spolupráce školy s rodiči a zákonnými zástupci jsou třídní schůzky.
Na začátku školního roku probíhají schůzky pro rodiče žáků prvních ročníku, aby se
seznámili s organizací teoretické a praktické výuky, požadavky na BOZP, pracovními
pomůckami, systémem docházky, způsobem omlouvání absencí apod. V průběhu 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 také volí své zástupce do Klubu přátel školy, který pracuje při
SOU obchodním.

11. Zapojení školy do projektů
11. 1 Projekty ESF
Partnerství v projektech ESF


Posilování spolupráce škol s aktéry trhu práce
Naše škola je zapojena do projektu "Posilování spolupráce škol s aktéry trhu práce".
Cílem projektu je navázání strukturované spolupráce mezi středními odbornými
školami Olomouckého kraje na jedné straně, regionálními podnikatelskými subjekty a
veřejností (tj. základními školami a absolventy ZŠ) na straně druhé. Tato spolupráce
bude vystavěna na třech základních nosných pilířích, a to: prezentační rovina a
propojení škol s firmami prostřednictvím webového portálu, praktická výuka žáků na
stážích v podnicích a popularizace technických oborů.



Partnerství se SOU Litovel - ,,Škola mixologie"
Naše škola uzavřela v lednu 2009 smlouvu o partnerství se SOU Litovel na realizaci
grantového projektu operačního programu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"
spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Projekt s
názvem "Škola mixologie" bude trvat nejméně 3 roky a škola obdrží zpracované
moderní vzdělávací materiály, se kterými budou učitelé odborného výcviku seznámeni
na seminářích a konferencích, aby mohli načerpané kompetence předávat našim
žákům.



Projekt EU - CZ.1.07/1.3.13/02.0020
Naše škola je zapojena do projektu "Další vzdělávání pro pracovníky škol a
školských zařízení v OK v oblasti Integrovaného záchranného systému". Číslo
projektu je CZ.1.07/1.3.13/02.0020. Tento projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. V rámci udržitelnosti tohoto
projektu proběhly ve škole dva dny (13. a 20. 12.2013) ochrany člověka za
mimořádných situací. Žáci všech tříd se svými třídními učiteli získali teoretické i
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praktické vědomosti a dovednosti z oblasti 1. pomoci a ochrany člověka za
mimořádných situací. Žáci si mohli vyzkoušet umělé dýchání, stabilizovanou polohu,
obvazovou techniku, přepravu raněného. Tyto poznatky si procvičili i v rámci branněsportovních dnů 20. a 24. 6. 2014.


Zkvalitnění středoškolské výuky v oblasti potravinářských norem
Naše škola se podílí na partnerské spolupráci se Švehlovou střední školou Prostějov,
která se stala příjemcem dotace projektu „Zkvalitnění středoškolské výuky v oblasti
potravinářských norem“. Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů EU a MŠMT.
V rámci projektu vznikly webové stránky www.kvalitapotravinEU.cz V rámci tohoto
partnerství dojde ke zkvalitnění vzdělání několika našich pedagogů v oblasti
potravinářských norem a to v průběhu školení, které Švehlova střední škola jako
příjemce dotace našim pedagogům umožní zdarma. Ve spolupráci Švehlovy střední
školy, ostatních partnerských škol a profesionální agentury Quality food bude
vytvořena odborná publikace „Kvalita a bezpečnost potravin“.



Specializace učitelů odborného výcviku a odborných předmětů ve službách
Od června 2009 je naše škola spolu partnerem Střední školy gastronomie a služeb
Přerov, Šířava v jejich projektu ,,Specializace učitelů odborného výcviku a odborných
předmětů ve službách". Projekt se realizuje v operačním programu Evropské unie
,,Vzdělání pro konkurenceschopnost". Jedná se o dvouletý projekt, jehož cílem je
formou kurzů proškolit odborné učitele oborů kuchař, cukrář, kosmetička, kadeřník.
Následně tito proškolení učitelé sami uskuteční tyto kurzy pro žáky.



Ekonomické procesy v podniku názorně a zajímavě
Naše škola je partnerem OA Olomouc v projektu, jehož cílem je naučit učitele
odborných předmětů používání simulační hry při výuce ekonomických předmětů.



Partnerství se SOU Litovel - ,,Gastrend"
Naše škola je partnerem SOU Litovel v projektu ,,Gastrend" s cílem zvyšování
kvalifikace učitelů odborných oboru číšník - servírka v oblasti sommelierství,
baristiky, molekulární mixologie.



Recyklohraní
Recyklohraní je školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného
odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v
problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České republice. Školy
zapojené do tohoto projektu získávají za sběr baterií a elektrozařízení do připravených
nádob body, které si mohou ve speciálním internetovém obchodě směnit za zajímavé
odměny dle katalogu. Další body mohou školy získat za zodpovězení otázek případně
splnění rozličných úkolů týkající se odpadové problematiky. V nabídce katalogu jsou
odměny charakteru školních pomůcek, vstupenek do naučných či zábavných parků,
sportovního náčiní, praktické elektroniky.



Rozvoj dovedností učitelů odborného výcviku a odborných předmětů v
gastronomických oborech
Naše škola je partnerem Střední školy gastronomie a služeb Přerov, Šířava v jejich
projektu ,,Rozvoj dovedností učitelů odborného výcviku a odborných předmětů v
gastronomických oborech".
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Projekty SOU
EU peníze středním školám
Naše škola se zapojila do projektu EU peníze školám. Projekt s názvem Inovace a zkvalitnění
výuky prostřednictvím ICT byl zahájen v březnu 2012 a ukončen v prosinci 2013. Do
projektu se zapojilo 18 vyučujících, kteří v rámci projektu připravili materiály pro výuku
odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů. Celkem vzniklo 664 výukových materiálů
vytvořených formou prezentací.
OP vzdělávání pro konkurenceschopnost, Zvyšování kvality ve vzdělávání
SOU obchodní je od 1. 8. 2013 řešitelem projektu s názvem Zvýšení kvality
vzdělávání na Středním odborném učilišti obchodním Prostějov, prohloubení
spolupráce s regionálními zaměstnavateli a rozvojem kariérového poradenství, v rámci
ESF v ČR. Jedním z hlavních cílů tohoto projektu je posílení klíčových kompetencí žáků,
jejich zplnomocnění k převzetí zodpovědnosti za svůj vlastní život a budoucí profesní dráhu,
a tím úspěšnější vstup na trh práce. Druhým cílem projektu je inovace výuky vybraných
oborů (Cukrář, Řezník a Výrobce kožedělného zboží) a podpora spolupráce SOU obchodního
Prostějov s firmami v regionu za účelem zatraktivnění nedostatkových oborů a motivace žáků
k dokončení a zefektivnění jejich studia. Trvání projektu je plánováno do 31.12.2014.
V rámci projektu proběhly na naší škole v měsíci listopadu 2013 přednášky zástupců
sociálních partnerů. Dne 6. 11. 2013 přednášeli odborníci z praxe tří oborů. Za obor Řezníkuzenář Ing. Jiří Vrba a Ing. Jan Kočíb z firmy Makovec a.s., za obor Cukrář paní Marie
Tomášková a pan Metoděj Vinkler a za obor Výrobce kožedělného zboží/Brašnář Ing. Ivo
Hlahůlek z firmy Kinetic, s.r.o. Dne 7. 11. 2013 byly realizovány dvě přednášky, které vedli
pan Metoděj Vinkler
za obor Cukrář a pan Ing. Ivo Hlahůlek za obor Výrobce
kožedělného zboží/Brašnář. Celkem se přednášek zúčastnilo 87 žáků podpořených škol.
Zástupci sociálních partnerů představili své firmy a seznámili žáky s uplatněním absolventů
jednotlivých oborů na trhu práce v našem regionu.

Jedním z výstupů projektu je zpracování náborových brožur podporovaných oborů Cukrář,
Řezník a Výrobce kožedělného zboží.
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11. 2 UNIV 3 kraje
Škola je zapojená do projektu UNIV 3 KRAJE. Tento projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Od počátku školního
roku 2009/10 je naše škola jednou z 25 škol v Olomouckém kraji, která je zapojena do tohoto
projektu, který se dá zkráceně nazvat jako proměna středních škol v centra celoživotního
učení. Cílem je reagovat na potřeby a zájmy občanů a poskytnout jim další vzdělávání,
vedoucí ke změně či získání kvalifikace. Škola má personální a materiální vybavení pro
výuku oborů, ve kterých vyučuje své žáky v prvotním stupni jejich vzdělávání.
Výhodou školy je naše zkušenost s realizací hodnotících a kvalifikačních standardů
vzdělávání podle Národní soustavy kvalifikací. Škola má akreditaci Ministerstva zemědělství
a Ministerstva pro místní rozvoj na realizaci dílčích a úplných kvalifikací ( podle zákona č.
179/2006 Sb.) a na uznávání výsledků předchozího učení, na jeho ověřování, ohodnocení a
formálního certifikování ( vydávání osvědčení ). Certifikát umožní lidem získat kvalifikaci
pro práci, kterou dosud vykonávali nekvalifikovaně, a tedy lepší uplatnění na trhu práce.
V rámci projektu UNIV 3 proběhlo ve školním roce 2013/14 pilotní ověřování těchto
profesních kvalifikací :
-

Barman (65-009-H) – kurz probíhal od 6. 1. do 31. 3. 2014 v budově školy,
závěrečnou zkoušku absolvovalo 7 účastníků, z nich 3 úspěšně.

-

Prodavač ( 66-003-H) – na realizaci kurzu se podílelo 8 pedagogických pracovníků
školy. Výuka probíhala v budově školy a na prodejně Billa, Plumlovská ulice.
K závěrečné zkoušce se dostavili 4 účastníci kurzu a všichni zkoušku úspěšně zvládli.

-

Brašnář (32-001-H) (úplná kvalifikace –absolventi měli možnost se po složení
zkoušek profesní kvalifikace přihlásit k vykonání závěrečné zkoušky a získat výuční
list). Kurz probíhal v budově školy a na odloučeném pracovišti Gala Krasice. Zkoušku
úspěšně vykonali všichni 4 účastníci, z čehož 3 vykázali dosažené teoretické i
praktické znalosti a dovednosti na vysoké odborné úrovni.
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12. Výroční zpráva o hospodaření a poskytování informací
12. 1 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013
a)
Příjmy
1. Dotace nestátního rozpočtu na přímé výdaje
Dotace Podpora znevýhodněných romských žáků
Dotace KÚ na provoz
Dotace KÚ odpisy
Dotace Stipendia pro žáky učebních oborů
Dotace OP VK – EU peníze středním školám
Dotace od MěÚ účelově vázané na soutěže žáků
Dotace na projekty ze zahraničí
Dotace Zvýšení kvality vzdělávání
Dotace CUOK
2. Sponzorské dary
3. Produktivní práce žáků, úroky, nájem aj.
Celkové neinvestiční příjmy
4. Transferový podíl
Příjmy celkem
b)

Výdaje
1. Investiční výdaje celkem – automobil (hrazeno z
investičního fondu)
2. Neinvestiční výdaje celkem, z toho:
-náklady na platy
-prostředky na OPPP
- náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost
-zákonné odvody na zdrav. a soc. pojištění
-výdaje na jednotné oblečení pro žáky, UP
- 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
Výdaje celkem

v tisících Kč
18 692
5
3 091
295
31
534
52
199
362
6
28
968
24 263
116
24 379

350
24 197
13 724
753
52
4 747
282
4 639

24 547

Jednotkové náklady na žáka (celkové neinvestiční):

64 tis. Kč

12.2 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
za rok 2013
1.
2.
3.
4.
5.

Počet podaných žádostí o informace – 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí – 0 (rozhodnutí ředitele o nepřijetí v rámci
přijímacího řízení )
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu – 0
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona – 0
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona – 0
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13. Různé
13. 1 Rekonstrukce budovy a vybavení
Z rozpočtu školy byly realizovány tyto akce:
-

výměna tlakových nádob v kotelně školy

-

výmalba části tříd a chodeb

-

výměna části podlahových krytin v učebnách

-

oprava elektroinstalace

Z rozpočtu statutárního města Prostějov byly realizovány úpravy odloučeného pracoviště školní cukrárny:
-

oprava střechy

-

výmalba

-

výměna vstupních dveří, oken

-

instalace mříží

13. 2 Provozní pracoviště SOU, ve školním roce 2013/14
Provozovny, v nichž vykonávají praxi žáci oboru vzdělání Prodavač a Obchodník :
TASAM, prodejna hračky, sport – Žižkovo nám. 19, Prostějov
BILLA – Za Plumlovskou ul. Prostějov
Interspar Česká republika – Plumlovská ul. Prostějov
Tesco Stores ČR – Konečná 25, Prostějov
Provozovny, v nichž vykonávají praxi žáci oboru vzdělání Cukrář, Kuchař, Číšník –
servírka :
Hotel TENNIS CLUB – Za Kosteleckou ul. 49a, Prostějov
Restaurace Lázně, Floriánské nám. 1, Prostějov
SV catering s.r.o. – Dolní 100, Prostějov
Národní dům, o.p.s., Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
Motorest Podkova, Kelčice 139
Restaurace Smíchovský zámeček – j. Lady Prostějov
Čerpací stanice OMV – Prostějov - Žešov
Pohostinství Jaroslav Drábek – Hrubčice
Beneti, s.r.o. , Restaurace U Tří bříz – Dolní 2, 796 01 Prostějov
Centrum sociálních služeb Prostějov – Lidická 86, Prostějov
Litovel klasik restaurant – Konice
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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
13.3 Souvislá praxe žáků
Souvislá odborná praxe žáků studijního oboru obchodník – 1O, 2O
Souvislá praxe prvního a druhého ročníku oboru Obchodník proběhla na provozních
pracovištích odborného výcviku v rozsahu deseti pracovních dní v termínech 9.- 20. 6. 2014 a
9. -20. 12. 2013.
Souvislá odborná praxe žáků nástavbového studia oboru vzdělání Podnikání - 1POD
Odborná praxe proběhla v termínu od 26. 5. do 7. 6. 2014. Studenti si praxi zajistili
samostatně a podmínky stanovené vnitřní směrnicí ředitele školy všichni splnili.
Praxe byla hodnocena známkou, která byla součástí klasifikace z předmětu Ekonomika.
Přehled činností, které žáci dle možností firmy vykonávali během odborné praxe:
- evidence a archivace písemností;
- reklamace, druhy reklamací, vyřizování reklamací zákazníků, odběratelů a dopravců;
- fakturace;
- statistické výkazy – zjišťování, třídění, výpočet, publikace informací;
- evidence dlouhodobého majetku;
- evidence oběžného majetku;
- inventarizace – princip inventarizace, typy inventarizace, postup při inventarizaci,
vypracování výsledků inventarizace, způsob vypořádání inventarizačních rozdílů;
- daňová evidence;
- účetnictví;
- účetní dokumentace – knihy, vedení knih, zpracování účetních dokladů;
- účetní výkazy, rozvaha, výsledovka a podklady pro jejich vypracování, finanční hospodaření
firmy;
- vyúčtování cestovného a jiná vyúčtování;
- evidence škod, pracovních úrazů;
- činnosti jednotlivých oddělení podniku (např. personální, výrobní , obchodní, finanční,
zahraničního obchodu)
- činnosti v maloobchodu a velkoobchodu;
- dopravní a přepravní prostředky, kontejnerizace /vybavení skladů, pohyb zboží;
- systémy skladování;
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- propagační činnost firmy;
- průzkum trhu – vyhodnocování a navrhování opatření;
- dodavatelsko – odběratelské vztahy /jednání s dodavateli a odběrateli, uzavírání kupních
smluv, vedení evidence dodavatelů a příslušné dokumentace/;
- vztahy podniku k jeho okolí (např. banky, pojišťovny, finanční úřad, úřad práce)
- aktivní osvojování nových poznatků a odborných znalostí;
- další činnosti, které jsou specifické pro danou organizaci, kde žák odbornou praxi vykonává.
Souvislá odborná praxe žáků studijního oboru vzdělání Obchodník – 3O
Souvislou odbornou praxi vykonávali žáci oboru vzdělání Obchodník na
provozovnách, které sami oslovili. Praxe probíhala v termínu 19. - 30. 5. 2014, její kontrolou
byl podle směrnice ředitelky školy pověřen vyučující předmětu Obchodní provoz. Všichni
žáci praxi v daném rozsahu splnili.
13.4 Výuka aplikované ekonomie ( Junior-Achiavement)
Studentské společnosti 2013/14
V rámci výuky aplikované ekonomie byly v tomto školním roce založeny studentské firmy:
1/ Svíčkaři
Výroba svíček a zpracování parafínu, prodej ručně vyráběných svíček
2/ Svačinka
Prodej občerstvení –„ školní bufet“
3/ Korálci
Výroba a prodej bižuterie z korálků
Účast na akcích
Náborové workshopy
Den otevřených dveřích
Umělecká aukce obrazů v Národním domě
Vánoční a velikonoční jarmark
Amundsen Cup Prostějov

13.5 Exkurze
V rámci teoretické a praktické výuky se uskutečnily tyto exkurze:
září 2013

Muzeum Prostějovska – výstava –obor Kosmetička

3. 10. 2013

Veletrh Hortikomplex Olomouc – obor Prodavač

17. 10. 2013

Penam (výroba jemného pečiva )– obor Cukrář (2C)

23. 1. 2014

Kosmetický salon Olomouc ( NG Šantovka)– 2 KO
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26. 2. 2014

Veletrh SALIMA – obor Obchodník, Prodavač, Kuchař,
Cukrář

20. 6. 2014

Osvětim

Vánoční Vídeň
17. 12. 2013 se uskutečnila exkurze do Vídně, které se zúčastnili zájemci ze všech oborů.
Program exkurze:
- Hundertwasserhaus
- Okružní jízda Vídní s výkladem
- Vídeňský vánoční trh Christkindlmarkt u Nové radnice
- Museum- Quartier, Přírodovědné muzeum,
- Hofburg, Císařská klenotnice
- Galerie Albertina, Vídeňská opera, hotel Sacher, hrobka Kapucínů
- Osvětlená vánoční Vídeň
Kulturně historická exkurze Praha
20. a 21. března 2014

Program:
1. den
Národní památník na Vítkově, prohlídka
Vyšehrad, katakomby, Slavín
Divadlo Broadway
Noční Praha z věže Staroměstské radnice. Královská cesta. Betlémská kaple
a Náprstkovo muzeum. Pražský hrad, Katedrála sv. Víta, Václavské
náměstí…
2. den
Komentovaná prohlídka v muzeu gastronomie
Pražský Hrad, komentovaná prohlídka
Václavské náměstí, individuální volno
13. 6 Kulturní akce
20. a 28. 11. 2013
13. 2. 2014
28. 3. 2014
1.4. 2014
29. 4. 2014

Nadějné vyhlídky
Plovárna
Ostře sledované vlaky
Irské tance
Divadelní představení
v anglickém jazyce

Filmové představení
Divadelní představení
Divadelní představení
Kulturní představení
Divadelní představení

13. 7 Galerie „ S“
Výstavy ve školním roce 2013/14
1. Krásy a tajemno podsvětí – Petr Hruban
Barevné fotografie moravského podzemí, důlních šachet,..
Vernisáž s autorem fotografií, který studentům objasnil vznik fotografií, způsob práce, jeho
putování podzemím, možnosti fotografování v těchto místech.
2. Řezbáři - Střední škola řezbářská Tovačov
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Řezbářské výrobky žáků školy, figurální výjevy, reliéfy, užitkové předměty, zvěrokruh,
betlém, dřevěné doplňky do domácnosti, nábytek.
3. Stopy paměti - Jiří Doležel
Vernisáž za účasti pamětníků protifašistického odboje a odpůrců totalitního režimu, pro velký
zájem žáků pak proběhly následně besedy. Hosty na vernisáži byli i představitelé města –
primátor p. M. Pišťák, náměstek primátora p. J. Pospíšil a p. J. Fišer.
4.Akty – Hana Skalková
Soubor černobílých fotografií a tematickým zaměřením.
13. 8 Studentská kolegia, studentské akce
13.8.1. Studentská kolegia
Schůzky zástupců jednotlivých školních samospráv s vedením školy se uskutečnily v těchto
termínech: 12. 11. 2012, 18. 4. 2013.
13.8. 2. Dětské zastupitelstvo
Zástupci žáků školy se pravidelně účastní dětského slyšení v rámci zastupitelstva dětí
a mládeže.
13.8.3.Den Evropy
Jako každým rokem se naši žáci zúčastnili Projektu „ Evropa na náměstí“, který se
konal 6. 5. 2014 na Horním náměstí v Olomouci. Den Evropy je soutěžní přehlídka států
Evropské unie, které se účastní žáci základních a středních škol Olomouckého kraje. Každá
škola má za úkol co nejvýstižněji představit jeden ze států EU. Žáci 3. ročníku oboru
Obchodník zde prezentovali Švédsko a 1. ročník nástavbového studia Podnikání Rumunsko.
Přípravě stánků i divadelně-hudebního vystoupení se žáci věnovali přes měsíc a na jejich
kvalitě se toto úsilí projevilo třetím a čtvrtým místem. Během celého dne se u stánků
vystřídalo více než 20 žáků, kteří prezentovali svoje státy jak nabízenými ochutnávkami, tak
nejrůznějšími kvízy o daném státě, křížovkami, ale i letáky, mapkami, plakáty nebo jinými
materiály.
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Výroční zpráva o činnosti školy, za školní rok 2013/2014, byla schválena ředitelkou
školy, předložena radě školy 13. 10. 2014 a schválena radou školy při SOU obchodním
Prostějov na jejím zasedání 27. 10. 2014.
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