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2.   Charakteristika školy 
Název a adresa školy: Akademie hotelnictví a cestovního ruchu – střední škola, s.r.o., 
 Plzeň- Skvrňany, Nade Mží 1, 318 00 
Právní forma, zřizovatel:   Společnost s ručením omezeným, Ing. Aleš Linhart, MBA 

Jednatel: Mgr. Jana Linhartová – od 18. 9. 2014 

Ředitelka školy: Mgr. Jana Linhartová 

IČO 25214837 

DIČ CZ25214837 

RED IZO 600009696 

Kontakty 

Telefon: 377 381 141 

E- mailová adresa: info@hotelovka-plzen.cz 

www stránky: www.hotelova-skola-plzen.cz 

Ředitelka školy:  Mgr. Jana Linhartová 

Asistentka ředitelky: Ing. Alena Kroupová 

Účetní školy: Ing. Juliana Matoušková, Ing. Renata Kopičková 

Bankovní spojení: 1411434051/2700 UNI Credit Bank Czech Republic, a.s. 

Poslední zařazení do sítě škol 

Datum posledního zařazení do sítě škol a uskutečněné změny v síti školy za hodnocený školní rok:  

 6. 8. 2018 – č. j. MSMT-31831/2017-14 - rozhodnutí MŠMT, změna nejvyššího povoleného 

počtu žáků, do školského rejstříku se zapisuje nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 250 

(účinnost od 1. 9. 2018) 

 31. 1. 2020 – č. j. MSMT – 5155/2020-1 – rozhodnutí o výmazu studijního oboru 64-41-L/51 

Podnikání, dálková forma vzdělávání (nást.) ze školského rejstříku. 

Hlavní činností školy je: výchova a vzdělávání žáků a provoz školní jídelny. 

 Kapacita školy 

Střední škola 250 žáků 

Školní jídelna SŠ 630 strávníků 

Studijní obory:  

65-42-M/01 Hotelnictví – denní forma studia, studijní obor čtyřletý pro žáky ze ZŠ, od 1. 9. 2009 je 
vyučován podle ŠVP Hotelnictví 

mailto:info@hotelovka-plzen.cz
http://www.hotelova-skola-plzen.cz/
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65-42-M/02 Cestovní ruch – denní forma studia, studijní obor čtyřletý pro žáky ze ZŠ, od 1. 9. 2008 je 
vyučován podle ŠVP Cestovní ruch - animátor 

65-51-H/01 Kuchař-číšník– denní forma studia, studijní obor tříletý pro žáky ze ZŠ, od 1. 9. 2009 je 
vyučován podle ŠVP Kuchař – číšník - barman 

64 -41-L/54 Podnikání – denní a distanční forma studia, od 1. 9. 2010 je vyučován podle ŠVP Podnikání, 
pro absolventy SOU s výučním listem  
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3.   Akce školy 
září Přednáška Evropa 

Veletrh ITEP 

Evropský den jazyků – NJ, AJ 

Adaptační kurz - Akce Start 

říjen OLIMA Olomouc 

Exkurze do Belgie, Nizozemí 

Den otevřených dveří (10:00 - 17:00 hod) 

Halloween pro školky 

listopad Exkurze do Pivovaru 

Rakouská knihovna - návštěva 

Maturitní ples 

Baristický kurz 

přednáška "Drogy-trestní odpovědnost" 

Olympiáda ČJ, školní kolo 

přednáška "Drogy-trestní odpovědnost" 

Adventní zájezd, Krampuslauf 

prosinec Karlovarský pohárek 

Mikuláš pro MŠ 

Přednáška Černobyl 

Vánoční akce 

Bruslení – zimní stadion 

leden Beseda o možnostech pomaturitního studia jazyků 

Kurz pralinek 

únor Lyžařský kurz 

Školní kolo olympiády v cizích jazycích (AJ, NJ) 

červen Průvodcovský minikurz 

 

V jarních měsících z důvodu uzavření škol žádné školní akce neproběhly.  
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4.   Plán DVPP na školní rok 2020/2021 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá dle přihlášení jednotlivých vyučujících 

na akreditované akce vzdělávacích zařízení a akreditovaných institucí. Další oblast vzdělávání je 

spojena s přípravou státní části maturitní zkoušky. 

Střednědobý plán – do roku 2022 

Učitel Předmět Název akce zahájení ukončení 

Mgr. Jan Pánek Doplnění kvalifikace Studium KCVJŠ 2019 2021 

Ing. Kristýna Stratilová Doplnění pg. minima Studium KCVJŠ 2020 2022 

Ing. Kristýna Hubinská Doplnění pg. minima Studium KCVJŠ 2020 2022 

Ing. Martin Heřmánek Doplnění pg. minima Studium KCVJŠ 2020 2022 

Petr Velíšek Doplnění pg. minima Studium KCVJŠ 2020 2022 

Krátkodobý plán – do roku 2021 

Mgr. Michaela Doubková 

Mgr. Daniela Kellnerová 

Jak v němčině efektivně podpořit dovednost mluvení u našich žáků 

Inovativní metody ve výuce německého jazyka 

Bc. Lucie Duspivová Kurzy pro učitele matematiky dle aktuální nabídky 

Mgr. Michaela Procházková IKT ve výuce AJ 

Mgr. Pavel Linhart 

Mgr. Martin Přibík 

Didaktické hry ve výuce AJ 

Inspiromat pro angličtináře 

Mgr. Michaela Doubková Afrika 21. století 

PhDr. Jiří Suda Afrika 21. století 

Indie, Bangladéš a Pákistán 

Mgr. Martin Szarowski Rozvoj a ověřování čtenářské gramotnosti 

Mgr. Martin Szarowski Vybraní autoři současné světové literatury 

Další kurzy dle aktuálních potřeb a nabídky. 

DVPP probíhá dle přihlášení jednotlivých vyučujících na akreditované akce vzdělávacích zařízení a 

akreditovaných institucí. 
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5.  Zpráva o činnosti metodika prevence 
ve školním roce 2019/2020 

Na Akademii hotelnictví a cestovního ruchu s.r.o. působí plně kvalifikovaná metodička prevence 

(Studium k výkonu specializovaných činností akreditace MŠMT č.j.: 14 036/ 2009-25-268) Mgr. Jana 

Řebounová.  

Práce metodičky prevence ve školním roce 2019/2020 vycházela z plnění Minimálního preventivního 

programu, jehož nedílnou součástí je i plán preventivních akcí na daný školní rok. Vzhledem 

k charakteru naší školy může metodička prevence kromě koordinace preventivních akcí a poskytnutí 

konzultačních hodin sama cíleně, systematicky a dlouhodobě podporovat zlepšování vztahů ve třídách. 

Dle stanoveného plánu preventivních akcí se školní metodička schází se studenty jednotlivých tříd a 

vede aktivity zaměřené na prevenci šikany, užívání návykových látek a obecně rizikového chování. 

Nespornou výhodou této formy práce je osobní kontakt MP se žáky, přičemž kromě krátkodobého 

preventivního působení v rámci třídních aktivit také umožňuje navázání vztahů a budování důvěry tak, 

aby studenti věděli, že na škole působí metodik prevence a neváhali se na něj kdykoliv obrátit. Tento 

způsob práce se studenty se osvědčil a budeme v něm i nadále pokračovat. 

Pro studenty jsou tradičně pořádány besedy s vybranými odborníky z Plzeňského kraje (CPPT, o.p.s. - 

P-centrum; PPP Plzeň; Centrum lékařské prevence a poradny zdravého životního stylu; Městské policie 

Plzeň – odbor analýzy a prevence kriminality…). Jsme zapojeni do projektu Skutečně zdravá škola. Žáci 

mají k dispozici odborné materiály (přímo u MPP); materiály získané ve větším počtu jsou do tříd 

dodávány buď přímo, nebo prostřednictvím třídních učitelů. Během celého školního roku byla také 

problematika zdravého životního stylu (sexuální výchova, protidrogová tematika, poruchy příjmu 

potravy, kriminalita mládeže a ostatní negativní jevy ve společnosti…) průběžně zařazována do 

vhodných předmětů, např. občanské nauky, chemie, literární výchovy, tělesné výchovy, některých 

odborných předmětů apod. 

První ročníky se v září zúčastnily adaptačního kurzu. Ten umožnil skupině studentů a jejich třídnímu 

učiteli před nástupem do školy vzájemné poznání ve fyzické a emocionální rovině, umožní rovněž 

vytvořit sociální vazby a nalézt své místo ve skupině, zároveň urychlí adaptaci studentů prvního ročníku 

na nové prostředí a podpoří co nejrychlejší zapojení studentů do života školy. Adaptační kurz pomohl 

navodit atmosféru tvůrčí spolupráce, tolerance a vzájemné úcty ve skupině.  

6.  Zpráva o činnosti výchovného poradce za rok 
2019/2020 

Ve školním roce 2018/2019 působila ve škole jako výchovná poradkyně a současně metodička 

prevence Mgr. Hana Stejskalová. 

Činnost výchovné poradkyně byla zaměřena na monitorování problémových žáků, práci s nimi a s jejich 

zákonnými zástupci. Jedním z nejdůležitějších cílů bylo řešení záškoláctví a neomluvené absence. Tyto 

přestupky proti školnímu řádu byly řešeny společně s třídními učiteli. Rodičům byl poskytnut leták o 
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postupu při omlouvání absence jak ve výuce, tak na odborném výcviku. Během školního troku byly 

řešeny případy čtyř studentů, kteří nedostatečně omluvili absenci. 

K dalším aktivitám výchovné poradkyně patřily osobní konzultace se studenty ohledně osobních, 

rodinných, partnerských, psychických a výukových problémů a pohovory se studenty, kteří se dopustili 

přestupku proti školnímu řádu. Aktivní spolupráce školy s rodiči probíhala prostřednictvím dvou 

rodičovských schůzek, akcí pořádaných pro rodiče. Další spolupráce vyplynula z karanténních opatření 

ve druhém pololetí školního roku. Žákům byla poskytnuta podpora pro lepší zvládnutí nestandardního 

způsobu výuky. 

Velká pozornost byla věnována studentům, kteří měli potíže se zvládáním učiva. Všichni učitelé nabízeli 

individuální doučování a konzultace. Ty pak využívali především žáci učňovských oborů, kteří neměli 

patřičné návyky týkající se domácí přípravy. 

Studenti třetích ročníků maturitních oborů nástavbového studia byli pravidelně informováni o studiu 

na vysokých školách a vyšších odborných školách na třídnických hodinách. Proběhla i beseda 

s představiteli těchto škol o možnostech dalšího studia. Informace o vysokých školách a nabídkách dnů 

otevřených dveří byly pravidelně zveřejňovány na nástěnce výchovného poradce, stejně tak jako 

informace o přihláškách na vysokou školu a o jejich vyplňování. 

Další činnost výchovného poradce: 

 Účast na poradách výchovných poradců. 

 Spolupráce s vyučujícími při řešení vzdělávacích a kázeňských potížích. 

 Spolupráce s PPP. 

 Organizace účasti pedagogů na aktivech 9. tříd základních škol. 

 Účast na prezenční výstavě středních škol v Domažlicích, Klatovech a Stodu a Rokycanech. 

7.  Zpráva o inspekční činnosti ve škole v roce 
2019/2020 

V tomto školním roce neproběhla ve škole žádná inspekční návštěva. 

8.  Spolupráce s rodiči 
Spolupráce školy s rodiči představuje velice významný faktor efektivity vzdělávání dětí, a proto naše 

škola vytváří podmínky pro fungování tohoto partnerského vztahu – připravuje kurzy, kterých se 

účastní jak žáci, tak jejich rodiče a pedagogové – např. kurz přípravy sushi, adventní zájezd do 

Salzburgu, odpolední soaré, apod. Rodiče se účastnili i přednášek a dalších vzdělávacích akcí. Měli lepší 

možnost poznat prostředí školy i pedagogy, kteří se o jejich děti starají. 

Obvykle se třikrát ročně koná aktiv rodičů žáků denního studia. Ve školním roce 2019/2020 se konal, 

díky karanténním opatřením pouze dvakrát. V každé třídě mají rodiče možnost individuálních pohovorů 
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s třídními učiteli a ostatními vyučujícími. Rodiče jsou seznámeni s možností kdykoliv kontaktovat 

vedení školy a vyučující a požádat o informace nebo řešit nastalé výchovné nebo prospěchové 

problémy. Docházku i prospěch mohou rodiče sledovat prostřednictvím systému Škola Online. 

Individualizovaný přístup uplatňuje škola nejenom ve vztahu k dětem, ale také k jejich rodinám a to 

tím, že dává rodičům prostor pro výběr takového typu spolupráce, který nejlépe vyhovuje jejich 

potřebám a možnostem.  

9.  Činnost školy 
Škola je autorizovanou osobou v projektu Národní soustava kvalifikací. 

Naše škola je autorizovanou osobou v projektu Národní soustava kvalifikací, které připravilo MŠMT ve 

spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání. Je určena k pomoci lidem, kteří získali profesní 

zkušenosti, ale nemají k prokázání těchto znalostí požadovaný doklad. 

Díky existenci profesních standardů je možné, aby se uchazeči nechali u tzv. autorizovaných osob 

přezkoušet a získali certifikát o svém vzdělání. Na naší škole může uchazeč složit zkoušky v těchto 

dílčích kvalifikacích: 

 65-001-H Příprava teplých pokrmů 

 65-002-H Příprava pokrmů studené kuchyně 

 65-004-H Příprava minutek 

 65-008-H Složitá obsluha hostů 

Pokud uchazeč získá osvědčení ze čtyř dílčích kvalifikací může se přihlásit ke složení závěrečných 

zkoušek a získat výuční list v oboru 65-51-H/01 Kuchař-číšník. 

V letošním školním roce 12 uchazečů dokončilo tři profesní kvalifikace v předepsaném složení a posléze 

složilo závěrečnou zkoušku (všichni prospěli). Absolventi získali výuční list v oboru Kuchař-číšník. 

10.  Účast žáků na vzdělávacích programech 
pořádaných různými institucemi 

Žáci naší školy se zúčastnili řady odborných a kulturně vzdělávacích akcí, sportovních akcí, exkurzí 
do výrobních provozů, výstav (viz Akce školy). 
 
Pro naše žáky jsme rozšířili nabídku hotelů, v nichž mohou vykonávat praxi. 
 
Pro veřejnost bylo uspořádáno pět Dnů otevřených dveří. Zájemce o studium provázeli a informace 
poskytovali naši studenti. Seznámili uchazeče s obory výuky, provedli je školní budovou. Nahlédli do tří 
počítačových učeben, klasických učeben, zázemí pro odbornou výuku, sportovního zázemí - posilovny, 
tělocvičny a hřiště, do školní jídelny. 
 
Škola organizuje cateringové akce pro veřejnost.  
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Účast žáků v soutěžích 

Studenti a učni školy se aktivně zúčastnili mnoha odborných akcí a soutěží. Ve druhém pololetí byly 

všechny soutěže z karanténních důvodů zrušeny.  

 Olima Olomouc 2019 (získali stříbrnou medaili) 

 Český kapr 2019 (postup do finále) 

 Svačinka s Rio Mare (postup do finále) 

 Lázeňský pohárek 2019 

 Soutěž na veletrhu Go v Brně 2020 (bronzová medaile) 

Pro své žáky pořádala škola v roce 2019/2020 celou řadu kroužků a kurzů. K nejoblíbenějším patřily: 

kroužek španělského jazyka, barmanský kurz, cukrářský kurz, baristický kurz a kurz vyšší gastronomie. 

11.  Spolupráce školy s odbornými svazy, 
organizacemi a se sociálními partnery 

Velmi úzce spolupracujeme s Českou barmanskou asociací, Asociací kuchařů a cukrářů České republiky, 

Asociací soukromých škol Čech, Moravy a Slezka, Asociací hotelů a restaurací České republiky. 

Dlouhodobě spolupracujeme s plzeňskými pivovary, s firmou Stock Plzeň, a.s., ČSOB Plzeň, Bohemia 

sekt, s. r. o. 

Velmi dobrou spolupráci máme s podniky veřejného stravování a ubytování – Restaurace U Majáku, 

Parkhotel Plzeň, Restaurace & Vinárna Jadran, Zeke sushi, Angelo Pilsen, restauracemi společnosti 

HOSPODSKÁ Plzeň s.r.o., restauracemi Švejk atd. 

12.  Školská rada 
V září 2019 proběhly volby do školské rady. Rada byla ustanovena ve složení: 

Paní Miloslava Farajzlová – zvolený zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 

PaedDr. Jiří Suda – zvolený zástupce pedagogických pracovníků školy 

Ing. Aleš Linhart, MBA - zástupce zřizovatele školy 

Školská rada na ustanovující schůzi projednala informace o volbách do rady a zvolila svého předsedu - 

Ing. Aleše Linharta, MBA. 

Dalšími body jednání rady bylo: 

 ustanovení jednacího řádu školy, 

 informace o aktuálním plánu rozvoje školy a v současnosti běžících projektech, 

 informace o současném stavu ŠVP a plánu na jejich obnovu. 

Rada se usnesla, že zveřejní své kontaktní informace, aby zejména volení členové rady mohli být 

nápomocni při řešení praktických problémů žáků školy a pedagogického sboru. 
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Kontaktní informace na členy rady: 

Miloslava Farajzlová: miluska.fara@gmail.com 

Jiří Suda: jiri.suda@hotelovka-plzen.cz 

Aleš Linhart: alinhart@lineastargazer.com 

13.  Personální údaje 
Počet zaměstnanců k 1. 9. 2019 - celkem 23, z toho 13 žen 

Počet zaměstnanců externích k 1. 9. 2019 - celkem 2, z toho žen 1 

Počet učitelů k 1. 9. 2019 - celkem 15, z toho 8 žen. 

Členění pedagogických pracovníků podle věku a pohlaví k 1. 9. 2019: 

věk muži ženy celkem % 

do 20 let 0 0 0 0,00 

21 - 30 let 2 2 4 26,67 

31 - 40 let 0 2 2 13,33 

41 - 50 let 2 1 3 20,00 

51 - 60 let 1 2 3 20,00 

61 a více let 2 1 3 20,00 

celkem 7 8 15 100 

% 46,67 53,33 100   

Přepočtený stav všech pracovníků k 1. 9. 2020 

fyzický počet  přepočtený počet 

23 20,94 

Přepočtený stav nepedagogických pracovníků k 1. 9. 2020 

fyzický počet  přepočtený počet 

8 7,5 

Přepočtený stav pedagogických pracovníků k 1. 9. 2020 

 fyzický počet  přepočtený počet 

15 13,44 
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Členění pedagogických pracovníků podle vzdělání a pohlaví 

vzdělání dosažené muži ženy celkem % 

základní 0 0 0 0,00 

vyučen 1 0 1 6,67 

střední odborné 0 0 0 0,00 

úplné střední 0 1 1 6,67 

vyšší odborné 0 0 0 0,00 

vysokoškolské 6 7 13 86,67 

celkem 7 8 15 100 

14.  Počet tříd a žáků 
Kód a název oboru k 30. 9. 2019 k 31. 8. 2020 rozdíl Počet tříd 

65-42-M/01 Hotelnictví 34 32 -2 
6 

65-42-M/02 Cestovní ruch 81 82 1 

65-51-H/01 Kuchař-číšník 32 29 -3 3 

64 -41-L/54 Podnikání (denní) 3 2 -1 1 

64 -41-L/54 Podnikání (distanční) 24 17 -7 3 

Celkem 174 162 -12 13 

Přijímací řízení do 1. ročníku podle jednotlivých oborů v denní formě studia 

Kód  a název oboru 

Počet žáků 
přihlášených Přijatých k 

30. 9. 2019 

Odvolání 
proti 
nepřijetí 

Počet 
tříd 

Z toho 
víceoborové 
třídy 

 1. kolo Další kola 

65-42-M/01 Hotelnictví  5 5 6 0 1 1 

65-42-M/02 Cestovní ruch 23 20 20 0 1 1 

65-51-H/01 Kuchař-číšník  8 8 18 0 1 0 

64-41-L/51 Podnikání 0 9 3 0 1 0 

celkem 36 42 47 0 4 1 

Přijímací řízení do 1. ročníku podle jednotlivých oborů v distanční formě studia 

Kód  a název oboru 
Počet žáků 
přihlášených 

Přijatých k 
Počet 
tříd 
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1. kolo Další kola 

30. 9. 2019 
Odvolání 
proti 
nepřijetí 

Z toho 
víceoborové 
třídy 

 

64-41-L/51Podnikání 0 6 9  0 1 0 

celkem 0 6 9 0 1 0 

15.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 Prospěch žáků, školní rok 2019/2020 

Třída S vyznam. Prospěli Neprosp. Nehodn. Neklasif. Uvolněni Uznáno Průměr 

HC1 6 19 0 1 0 0 0 1,56 

HC2 2 14 0 0 0 0 0 1,84 

CR2 4 15 0 0 0 0 0 1,82 

HC3 8 16 0 0 0 0 0 1,69 

HC4 0 16 0 0 0 1 1 2,16 

CR4 2 14 0 0 0 0 0 2,11 

KC1 4 7 6 5 0 0 0 1,97 

KC2 2 6 1 1 0 0 0 1,57 

KC3 0 5 0 0 0 0 0 2,03 

PD1 0 2 0 0 0 2 0 2,23 

NP1 2 2 1 1 0 0 0 1,21 

NP2 2 3 0 0 0 0 0 1,31 

NP3 3 4 0 0 0 0 0 1,27 

Celkem 35 123 8 8 0 3 1 1,75 

Výsledky maturitních zkoušek, školní rok 2019/2020 

Kód a název oboru Přihlášených  S vyznam. Prospěli Neprospěli Nekonali 

65-42-M/02 Cestovní ruch 25 1 17 7 0 

65-42-M/01 Hotelnictví 12 0 8 4 0 

64-41-L/524 Podnikání - denní  0 0 0 0 0 

64-41-L/524 Podnikání - distanční 7 1 4 2 0 

celkem 44 2 29 13 0 
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Výsledky MZ v jarním období 

 Kód a název oboru 
Přihláš. 
žáků 

Prospěli 
s vyznam. 

Prospěli Neprospěli Nekonali 

65-42-M/02 Cestovní ruch 25 1 14 10 0 

65-42-M/01 Hotelnictví 12 0 2 10 0 

64-41-L/524 Podnikání - distanční 7 1 4 2 0 

celkem 44 2 20 22 0 

Výsledky MZ v podzimním období 

 Kód a název oboru 
Přihláš. 
žáků 

Prospěli 
s vyznam. 

Prospěli Neprospěli Nekonali 

65-42-M/02 Cestovní ruch 10 0 3 7 0 

65-42-M/01 Hotelnictví 10 0 6 4 0 

64-41-L/524 Podnikání - distanční 2 0 0 2 0 

celkem 22 0 9 13 0 

Přehled o absolventech SŠ s maturitní zkouškou a přihláškách k dalšímu studiu 

 Počet 
absolventů 

Na VŠ Na VOŠ Jinam Nepřihlášeni 

65-42-M/01 Hotelnictví  8 3 3 0 2 

65-42-M/02 Cestovní ruch  18 6 0 0 12 

64-41-L/51 Podnikání - distanční 5 0 0 0 0 

Celkem 31 9 3 0 14 

Žáci s individuálním vzdělávacím plánem 

Počet žáků/ studentů s IVP Z  toho talentovaní V oboru /předmětech 

0 0 - 

16.  Řešení stížností 

Evidováno celkem Oprávněných 
Částečně 
oprávněných 

Neoprávněných 
Postoupených 
jinému orgánu 

2 0 0 2 0 
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17.  Poskytování informací podle zákona 
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím 

Počet podaných žádostí o informace 0 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 

Počet vydaných odvolání proti rozhodnutí 0 

Počet stížností na postup při vyřizování žádosti o informace 0 

18.  Závěr 
Jsme soukromá hotelová střední škola a střední odborné gastronomické učiliště. Připravujeme své žáky 

pro práci ve všech oborech gastronomie. Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Plzeň Skvrňany 

vychovává manažery hotelového provozu, kuchaře, číšníky, průvodce v turistickém ruchu a animátory. 

Absolventi nemají problémy se získáním zaměstnání. Mnozí si už dobyli významné posty ve svém 

oboru, někteří studují na vysoké škole. Zejména kuchaři a číšníci jsou velmi žádáni na trhu práce. 

Obory Hotelnictví a Cestovní ruch připravují absolventy na řízení hotelů, stravovacích služeb, cestování, 

poskytování ubytování nebo zábavy. 

Za dobu své existence získala Akademie hotelnictví a cestovního ruchu své místo mezi středními 

školami Plzeňského kraje. Svědčí o tom zejména úspěšná spolupráce s plzeňskými základními 

a středními školami, místními firmami a institucemi. Chceme své výchovně vzdělávací působení na žáky 

oborů Gastronomie, Hotelnictví a Cestovního ruchu nadále prohlubovat a naši vzdělávací nabídku v 

rámci těchto oborů budeme rozšiřovat o dovednosti a činnosti, které poptává trh. Naším cílem je 

absolvent úspěšný a spokojený v pracovním i osobním životě. 

 

 

Výroční zprávu Akademie hotelnictví a cestovního ruchu – střední škola, s.r.o., pro školní rok 

2019/2020 sestavila 10. 9. 2020 Mgr. Jana Linhartová v. r. 

 

 

Výroční zprávu Akademie hotelnictví a cestovního ruchu – střední škola, s.r.o., pro školní rok 

2019/2020 schválila školská rada dne 11. 9. 2020 

předseda v. r. 
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19.  Přílohy: 

Zpráva o hospodaření školy 

 

VÝNOSY V tisících Kč 

CELKOVÉ VÝNOSY 19.329 

z toho  

STÁTNÍ DOTACE 11.836 

POPLATKY OD ZLETILÝCH ŽÁKŮ, RODIČŮ, ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 3.766 

OSTATNÍ 876 

NSK 206 

NÁJEMNÉ 275 

PRODEM IM 0 

JÍDELNA 2.370 

  

NÁKLADY  

CELKOVÉ NÁKLADY 19.799 

z toho  

PLATY PRACOVNÍKŮ 8.672 

OON 188 

ODVODY SP/ZP 2.654 

VÝDAJE UČEBNÍ MATERIÁL 287 

VÝDAJE JÍDELNA 1.825 

REŽIJNÍ MATERIÁL 458 

DROBNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK 110 

OPRAVA BUDOVY A ODPISY 734 

ENERGIE SPOTŘEBA 683 

REŽIJNÍ SLUŽBY 3.585 

OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 603 

 

V roce 2019/2020 byla naše škola zapojena do projektu Šablony financovaného z dotačních zdrojů a 

byl zahájen projekt Přírodní zahrada. 


