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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:  Společnost s ručením omezeným 

Zřizovatel: Ing. Aleš Linhart, MBA 

Jednatel:  Mgr. Jana Linhartová 

Ředitelka školy:  Mgr. Jitka Sochorová – do 2. 11. 2014, Mgr. Jana Linhartová – od 3. 11. 2014 

IČO 25214837 

DIČ CZ-25214837 

IZO ředitelství školy 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 

Zástupkyně ředitelky :  PhDr. Margit Turníková 

Asistentka ředitelky: Bc. Lenka Bauerová 

Účetní školy: Ing. Juliana Matoušková, Ivana Častová 

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:  

• 30. 1. 2013 - č.j. 4 338/201-820, výpis správního řízení, změna názvu školy z SOŠ a SOU 

obchodu služeb a provozu hotelů, s.r.o na Akademii hotelnictví a cestovního ruchu – střední 

škola, s.r.o. 

• 27. 7. 2012 – č.j. 29 992/2012-25 rozhodnutí MŠMT, změna nejvyššího povoleného počtu 

žáků, do školského rejstříku se zapisuje nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 200 
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• 30. 1. 2013 – č.j. MŠMT - 4 338/2013-620, výpis správního řízení, změna názvu školy 

na Akademie hotelnictví a cestovního ruchu – střední škola, s.r.o. 

Hlavní činností školy je: výchova a vzdělávání žáků na střední odborné škole a středním odborném 

učilišti obchodu, služeb a provozu hotelů a provoz školní jídelny. 

 Součásti školy 

součásti školy kapacita 
Střední škola 200 
Školní jídelna SŠ 630 

 

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

vyučován podle ŠVP Hotelnictví 

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, dálková a distanční forma studia, od 1. 9. 2010 je vyučován podle ŠVP 

Podnikání, pro absolventy SOU s výučním listem 

3.  Akce školy 
Září 
Ve dnech 5. - 9. září se žáci prvních ročníků zúčastnili seznamovacího kurzu v Malých Svatoňovicích 
pod vedením Mgr. Tomáše Buriánka a Ing. Martiny Vondrové. Vedle poznávacích a seznamovacích 
aktivit byly pro studenty připraveny jednoduché týmové hry zaměřené na rozvoj spolupráce a hry 
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rozvíjející vzájemnou komunikaci. Hlavním cílem těchto aktivit byl rozvoj pozitivních vztahů mezi žáky 
nových tříd. 

10. září proběhlo slavnostní shromáždění žáků a učitelů celé školy a rovněž pozvaných hostů. 
Po úvodním projevu ředitelky školy byli oceněni žáci – Jiří Hanzlík a Sabina Němcová – za příkladnou 
pomoc škole o prázdninách. Pak se představili žáci prvních ročníků, kteří předvedli program 
nastudovaný na seznamovacím pobytu. 

25. září absolvovali žáci prvních a čtvrtých ročníků v rámci environmentální výuky ekologickou 
vycházku chráněnou krajinnou oblastí Český kras. Průvodce Ing. Josef Pecka je seznámil s historií 
a vývojem krajiny a s problémy, se kterými se dnes ochránci přírody potýkají. Vysvětlil, že ekologie 
není pouze separace odpadu, přestože jsou k třídění odpadu žáci vedeni, ale i postoj každého 
jednotlivce k životnímu prostředí. Žáci na tomto výjezdu pozorovali přírodu a získávali praktické 
dovednosti, pro které v běžné výuce nebývá dostatečný prostor. V týmech plnili různé úkoly 
a vyplňovali pracovní listy. 

 

29. září si naši žáci s ostatními Evropany připomněli Evropský den jazyků. Poprvé se tento den slavil 
v roce 2001 na popud Rady Evropy. Loni se slavil už po čtrnácté a zapojili se do něj žáci 47 členských 
zemí. Naši studenti se zapojili do kvízu sdružení EUNIC a připravili ve spolupráci s Bc. Michaelou 
Šiškovou další aktivity, které pak prezentovali svým spolužákům a učitelům. Cílem tohoto dne je 
oslava jazykové rozmanitosti v Evropě a podpora znalosti většího počtu jazyků. Všude v Evropě se 
konají akce, které se snaží lidi povzbudit ke studiu nového jazyka nebo ke zlepšení již nabytých 
jazykových znalostí. Studium jazyků pomáhá nejen při porozumění mezi lidmi, ale přispívá také 
k překonávání bariér mezi kulturami. Ve stále více se globalizující společnosti znamená ovládání cizích 
jazyků větší šance – šance na práci, šance při studiu, šance na lepší život jak ve vlastní zemi, tak 
i v jiných částech světa. Během našeho workshopu, jsme si nejdříve navzájem konfrontovali naše 
názory, proč a zda je dobré studovat cizí jazyky, a poté jsme se zabývali jazykovou různorodostí 
v Evropě pod heslem: „Písničky jsou jako most mezi lidmi". Studenti rozdělení do jednotlivých sekcí 
(italské, francouzské, anglické, španělské a německé) představili pomocí písniček a jejich textů 
jednotlivé národní jazyky. Celkově jsme si zpestřili a trochu odlehčili jinak již každodenní horečné 
přípravy na složení maturitní zkoušky, kterou všichni žáci maturitních oborů budou skládat z jednoho 
cizího jazyka. 
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Říjen 
2. října absolvovali žáci učebního oboru Kuchař – číšník pod vedením šéfkuchařky Jitky Ulihrachové 
kurz italské kuchyně. Paní Ulihrachová vysvětlila studentům taje přípravy těstovin a stručně je 
seznámila s podstatou italské kuchyně. Vařili jsme následující jídla: čerstvé tortellony s ricotou 
a špenátem, penne s italskou slaninou a bazalkou, tagliatelle s bazalkovým pestem, farfalle s kuřecím 
masem a rajčatovou omáčkou, penne rigate s masovými koulemi. Tortellony s ricotou a špenátem 
jsme zařadili na jídelní lístek pro naše strávníky, žáci jich připravili 290 porcí. Ostatní druhy jídel jsme 
vařili pouze degustační porce pro studenty. Kurz byl pro všechny velmi zajímavý a poučný, ale co je 
nejdůležitější - všem chutnalo. 

22. října jsme pro studenty oboru Cestovní ruch připravili besedu na téma „Škola v Indii‘‘. Lektor žil 
v Indii, kde pomáhal s organizací stavby školy. Žáci měli možnost porovnat systém vzdělávání v obou 
dvou zemích a zjistili, že život v Indii je v porovnání s Českou republikou opravdu bojem o přežití. 

29. října proběhla další přednáška o životě lidí v Peru. Martin Pávek, plzeňský rodák, v Peru žije 
a pomáhá s péčí o místní sirotky. 

Listopad 
7. listopadu se žáci prvního ročníku oboru Hotelnictví zúčastnili pod vedením pana Jančíka školení 
baristů. Od profesionálních baristů se učili připravovat espresso a nápoje na espressu založené.  
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8. listopadu žáci učebního oboru Kuchař – číšník a studijního oboru Hotelnictví připravili raut 
pro celostátní konferenci učitelů anglického jazyka, která se konala v budově gymnázia 
na Mikulášském náměstí.   

 

9. listopadu se žáci oboru Kuchař – číšník zapojili do gastronomické soutěže Svačina roku. Tato soutěž 
je určená středním školám zaměřeným na gastronomii. Letos se konal druhý ročník soutěže. Úkolem 
studentů je navrhnout a připravit pokrm nápaditý, chutný a vhodný pro použití jako svačina do školy 
pro děti, žáky nebo studenty. Toto jsou některé z jejich výrobků. 
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14. listopadu všichni žáci školy shlédli v multikině Plaza historický film Králova řeč, který popisuje 
osud anglického krále Jiřího VI. 

17. listopadu v rámci projektu Plzeň 2015 Evropské hlavní město kultury se v Kulturním domě Peklo 
pod patronací rektorky ZČU uskutečnila akce World diner. Zahraniční studenti pod vedením Erasmus 
Student Network vařili pro Plzeň v Hotelové škole Skvrňany svá tradiční i netradiční jídla. Měli jsme 
šanci ochutnat  speciality Španělska, Portugalska, Maďarska, Itálie, Dánska a dalších. Populární byly 
masové koule (UK a italský team),  neztratily se ani sladké pokrmy (sladké topinky ze Španělska nebo 
třeba pudink). Mnoho pokrmů je připravováno z nám známých surovin, ale naprosto netradičním 
způsobem. 

 

26. listopadu proběhl velice úspěšný Den otevřených dveří. Zúčastnilo se ho přes 200 zájemců 
o studium na naší škole. 

 

 

 

 

 

 

26. listopadu navštívil naši školu cestovatel pan Vladimír Váchal. Přednášel našim studentům o světu 
islámu, konkrétně o životě lidí v Íránu. 
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Prosinec 

V rámci výuky etiky navštěvují naši studenti přednášky zaměřené na běžné problémy a situace, s 
nimiž se denně potkávají. 

2. prosince proběhla přednáška spojená s besedou na téma Předsudky, kterou vedla Liběna 
Kobuyambi Mwesigwová (Yambi) z centra Cultura Afrika, o.s. Během přednášky promítla studentům 
krátký film. Jiné světy, jak se na základě předsudků můžeme splést v hodnocení situace. 

 

8. prosince připravila skupina studentů - animátorů Akademie hotelnictví čertovsko - mikulášskou 
besídku pro děti z 51. mateřské školky v Plzni na Slovanech. Po přivítání s dětmi jsme malovali 
perníčky, vyráběli čertíky ze sušené hrušky, švestek a párátek, flambovali palačinky a hlavně se 
společně velmi dobře bavili.  
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10. prosince jsme pořádali druhý den otevřených dveří pro studenty základních škol, kteří zvažovali 
nástup na naši školu Akademie hotelnictví a cestovního ruchu. Akce byla primárně určena pro rodiče 
a žáky základních škol. Učitelé a žáci seznámili uchazeče o studium s výukovými programy, novým 
vybavením školy a plánovanými projekty školy. 
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12. prosince absolvovali studenti prvního ročníku oboru Cestovní ruch pod vedením PaedDr. Jiřího 
Sudy adventní zájezd do Židovského města v Praze. Studenti sami zájezd připravili a dobře se zhostili 
i úlohy průvodců. 

17. prosince připravili žáci 2. ročníku pod vedením mistrových odborného výcviku Jitky Sochorové 
a Zuzany Vojáčkové svým spolužákům sváteční předvánoční oběd – kuřecí řízek s bramborovým 
salátem. Akce se velice povedla, studentům chutnalo. 

 

Leden 

14. ledna proběhl pod vedením Mgr. Veroniky Fialové a Bc. Michaely Šiškové workshop k akci Plzeň 
město kultury 2015, v jehož průběhu se žáci snažili odpovědět na otázku, zda žijí skutečně kulturně, či 
jsou pouze konzumenti kultury. 
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16. ledna proběhl pod vedením pana Jančíka druhý baristický kurz. Tentokrát se žáci oboru 
Hotelnictví a učebního oboru Kuchař-číšník učili připravovat latté. 

16. a 17. ledna proběhly další dva Dny otevřených dveří. Na jeho přípravě se podíleli všichni učitelé 
a studenti. Společně připravili pro zájemce o studium velice atraktivní program. 

 

21. ledna jsme pro studenty oboru Cestovní ruch připravili přednášku o Havaji. Přednášející Petr 
Nazarov seznámil posluchače s historií ostrovů, s jejich zvláštnostmi – rostlinami a živočichy, které 
jinde nenajdeme, s životem obyvatel ostrovů. 
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23. ledna se konal maturitní ples třídy HC4 v Alfě na Americké třídě. Klasické předtančení bylo velmi 
pěkně provedené v retro stylu. Stužkování, barmanská show i půlnoční překvapení dopadla na výbor-
nou. Všichni přítomní přáli maturantům, aby stejně dobře dopadla i jejich zkouška dospělosti. 

 

26. ledna proběhl na naší škole barmanský kurz. Míchání koktejlů si vyzkoušeli žáci třetích a čtvrtých 
ročníků. 

 

Únor 
1. – 6. února proběhl lyžařský výcvikový kurz třídy HC1. Jako každoročně se konal v Krušných horách. 
Počasí jim přálo. Všude bylo dost čerstvého sněhu, střídavě sluníčko, střídavě oblačno. Krušnohorské 
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středisko Pernink, 12 kilometrů od Klínovce, je tradičním výcvikovým střediskem ZČU a poskytuje 
prověřenou základnu i postupy pro lyžařské kurzy naší školy. 

  

3. února a 17. února uspořádala škola pro žáky učebního oboru Kuchař – číšník přednášky o výrobě 
sladu a piva. Náš pedagog Vít Albl seznámil žáky se základními výrobními procesy piva (šrotování, 
vystírání, rmutování, scezování, chmelovar, zchlazování, kvašení, dozrávání, filtrace, stáčení), se 
způsoby jeho skladování, čepování a servírování. 

11. února a 12. února absolvovali žáci HC1 a KČ1 pod vedením Vladislava Jančíka seminář Příprava 
zvěřiny. Žáci se naučili připravovat zvěřinové paštiky, dančí medailonky s šípkovou omáčkou a další 
dobroty. 

         

13. a 14. února proběhly poslední dva Dny otevřených dveří. Díky práci celého kolektivu byly stejně 
úspěšné jako ty předešlé. Za oba dva dny přišla asi stovka potencionálních zájemců o studium. 

19. února se žáci HC1 zúčastnili pod vedením Vladislava Jančíka školení HACAP. 

 

Březen 
6. března proběhl první seminář na téma Skutečně zdravá škola. K programu Skutečně zdravá škola 
jsme se přihlásili už v únoru. Díky změnám, které jsme začali provádět už před prázdninami 2014, 
odpovídá naše škola pravidlům tohoto programu. Chceme se stát součástí tohoto programu a chce-
me vychovávat profesionály zdravé gastronomie. 
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17. března využili naši studenti pěkného počasí a pod vedením zkušeného průvodce vyrazili na eko-
procházku Plzní. Eko-procházka je součástí konceptu ekologické a etické výchovy v naší škole. 
Procházku pro ně připravilo občanské sdružení AMETYST. Pan průvodce měl s sebou mnoho 
historických fotografií, dnešní plzeňské řeky velmi překvapivě tečou jinudy než před několika sty lety. 
Akci začali v Mlýnské strouze, pokračovali k Radbuze a pak proti proudu Radbuzy nahoru. Cestou 
plnili různé úkoly. 

 

23. března žáci HC1 absolvovali seminář výroby sushi. Seminář vedl hlavní kuchař z japonského ZEKE 
baru. Sushi se povedlo, žáci, učitelé i rodiče si pochutnali. 

V pátek 20. března jsme pozorovali zatmění Slunce. Pan učitel Jiří Suda připravil pro naše žáky 
přednášku o pohybu planet, vybavil je speciálními brýlemi a před školou jsme pozorovali tento 
zvláštní jev. 

 

Ta malá červená tečka na fotografii je slunce při 75% zatmění, vyfotografovaná přes ohnutou 
počítačovou disketu. 

20. března večer se konal Ples učitelů Plzeňského kraje. Naši studenti na plese představili svoji 
studentskou firmu THE POPS. Její výrobky šly na odbyt. Výtěžek prodeje věnovali žáci Domovu sv. 
Františka. 
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31. března proběhl na naší škole cukrářský kurz – Velikonoce napříč světem. Kurz vedla zkušená 
cukrářka paní Zuzana Vojáčková. Žáci se během kurzu naučili vyrábět tradiční americké cupcakes 
s barevnými vajíčky, francouzské čokoládové vejce, anglické křížové buchty a linecké kraslice. 

Účastníci kurzu obdrželi písemný materiál o historii a průběhu Velikonoc, různých způsobech oslav 
Velikonočních svátků v různých zemích světa a o tradicích s tím spojených. 

 

Duben 

12. dubna se žáci naší školy aktivně účastnili festivalu Afrika naživo. Pod dohledem domorodců vařili 
typická africká jídla. Festival Afrika naživo je soubor aktivit představujících africkou kulturu Plzeňským 
občanům různých věkových kategorií a zájmů (pohádky pro děti, taneční a bubenické workshopy, 
workshopy vaření, přednášky, filmové večery, hudební a taneční koncerty aj.) To vše předvedeno 
Afričany žijícími v České republice nebo pozvanými hosty. Cílem festivalu je přiblížit africkou kulturu 
v kulturní Plzni 2015. Na další fotografii vidíte hosty z různých kontinentů v čilé diskuzi. 
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14. dubna proběhla přednáška pana Vladislava Váchala o životě v Maroku. Přednášky se účastnili 
všichni žáci oboru Cestovní ruch. 

16. dubna proběhl devátý ročník divácky atraktivní soutěže Plzeňský šejkr. Letos se poprvé uskutečnil 
v reprezentativních prostorách hotelu Central na náměstí Republiky v Plzni. Celý den probíhaly 
soutěže v kategoriích Junior Classic, Profi Flair a Junior Flair. Finále soutěže provázela herečka 
a moderátorka Taťána Krchovová. 

 

Do Plzně přijelo 27 účastníků z celé České republiky. 

16. – 20. dubna se uskutečnil pod vedením Bc. Michaely Šiškové zájezd našich studentů do Londýna. 
Během tří dnů žáci navštívili nejznámější a nejzajímavější místa v této metropoli na Temži jako 
například Trafalgar Square, Buckingham Palace, Tower Bridge, Tower a mnoho dalších. Zpestřením 
byla také projížďka na obřím kole London Eye , projížďka lodí po Temži či návštěva muzea voskových 
figurín Musea Md. Tussaud´s. Uspořádali jsme studentskou soutěž o nejtypičtější fotografii Londýna: 
„The most British Photo“ 

17 

http://www.hotelova-skola-plzen.cz/w/skoly/hotelovka/cache/20150412_135236_1600x900ms.jpg


Akademie hotelnictví a cestovního ruchu 
Nade Mží 1, 318 00 Plzeň 

            Hotelova-skola-plzen.cz 

 

18. dubna se žáci oboru Hotelnictví a učebního obru Kuchař - číšník zúčastnili rybího festivalu 
v Dobříši, organizovaného společností Colloredo - Mannsfeld. Zúčastnění žáci navštívili kuchařský 
seminář Radka Šubrta, kde měli možnost vidět, jak se dá připravit kvalitní a chutné jídlo z ryb 
za dvacet minut, například štika s černým kořenem a mrkví v pažitkovo - smetanové omáčce. 

 

Naši studenti soutěžili v tvorbě rybího menu, do soutěže připravili následující sestavu: 

• Polévka - Krémová rybí polévka s bylinkovými krutony 
• Hlavní chody: 

o Grilovaný siven s máslovou zeleninou a pěnou z rukolového pesta 
o Ragú ze sumce se zeleninou, bagetka 
o Citronové hranolky ze sivena, smetanový dip, selské brambory 
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• Deserty - Jahody s citrónovým mascarpone 
• Čokoládový cupcake 

Tým Akademie hotelnictví a cestovního ruchu v sestavě Dominik Matějček, Dušan Troščák, Týna Tran 
a Markéta Vančevová v soutěži obsadil třetí místo. 

21. dubna se naše studentská firma THE POPS zúčastnila již dvacátého ročníku přehlídky 
středoškolského podnikání. Letos se veletrh konal v Praze v galerii Harfa. Akci moderovala Ema 
Smetana. Organizátorem akce byla nezisková vzdělávací organizace JA Czech společně 
s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Letos se na veletrhu sešlo 38 studentských firem. 

 

 

Náš tým získal čestné uznání. Ostudu jsme si neudělali. To bylo vidět i z žádosti ředitelky firmy 
Profima, která projekt zastřešuje. Přišla za námi, zda by mohla pro závěrečný veletrh v Hradci Králové 
od nás objednat Cupcakes pro všechny účastníky veletrhu v Hradci Králové. 
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30. dubna proběhla přednáška Prevence kriminality a trestní odpovědnost mladistvých. Přednášku 
pro žáky prvních ročníků zorganizovala metodička prevence Mgr. Jana Řebounová. 

Květen 
11. a 12. května proběhl seminář Slavnosti chřestu. Studenti a učni se pod vedením Vladimíra Jančíka 
učili připravovat sladké i slané pokrmy z chřestu. 

15. května studenti oboru Kuchař číšník pod vedením paní Vojáčkové zorganizovali v prostorách 
našeho zákazníka zatím rekordní raut pro 300 hostů. Raut se konal po dva dny, v pátek a v sobotu. 
Celkem na přípravě občerstvení ve formě studené a teplé kuchyně a na obsluze hostů spolupracovalo 
16 studentů oboru Kuchař číšník. 

 

 

19. května proběhly hned dvě přednášky pro studenty oboru Cestovní ruchu a jejich rodiče. První 
byla o Bruselu. Pan Stanislav Jančík působil dlouho v administrativě Evropské unie v Bruselu a o své 
zážitky z této doby se s našimi studenty rád podělil. Pro dospělé posluchače doplnil přednášku 
o ochutnávku belgických piv. Druhou přednesla posluchačům Yambi Mwesigwa, která žila několik let 
v Ugandě a má tam své příbuzné. Seznámila studenty s tradicemi místních obyvatel, zajímavé byly 
i filmy natočené přímo v Ugandě. 

20. května studenti HC4 uspořádali sbírku pro útulek opuštěných zvířat. Vybrali celkem 1084 korun, 
které předali zaměstnancům útulku. 
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Červen 
3. června proběhlo ve slavnostním sále plzeňské radnice slavnostní vyřazení absolventů čtvrtého 
ročníku Akademie hotelnictví a cestovního ruchu. Maturitní vysvědčení předávala studentům třídní 
učitelka paní Šišková společně s ředitelkou školy paní Linhartovou. Slavnostní předávání připravila 
PhDr. Margit Turníková, zástupkyně ředitelky školy pro výuku. 

 

22. června se uskutečnila přednáška PharmaDr. Margit Slimákové, specialistky na zdravou výživu 
a zdravotní prevenci. Témata její přednášky v naší škol byla: 

• Jak výživa ovlivňuje zdravotní stav dětí, jejich chování a výsledky ve škole? 
• Co je to zdravá strava? Jaká jsou nejlepší výživová doporučení? 
• Jak naučit děti zdravě jíst a co prosazuje Skutečně zdravá škola? 

21 

http://www.hotelova-skola-plzen.cz/w/skoly/hotelovka/cache/skola-sbirka-02_1600x900ms.jpg


Akademie hotelnictví a cestovního ruchu 
Nade Mží 1, 318 00 Plzeň 

            Hotelova-skola-plzen.cz 

 

Přednášky se kromě žáků zúčastnili i zaměstnanci školní kuchyně a pedagogové. 

4.  Plán dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků na školní rok 2014/15 

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. Dva vyučující se zúčastnili e-learningových kurzů 
společnosti CERMAT (zadavatel). Vzhledem k zavedení tabletů do výuky proběhl blok šesti seminářů, 
v nichž byli vyučující podrobně seznámeni s funkcemi a využitím tohoto elektronického zařízení ve své 
práci. 

Střednědobý plán – do roku 2015  
Učitel Předmět Název akce zahájení ukončení 

Mgr. Linhartová Jana Řízení Funkční studium I 2014 2015 

Bc. Šišková Michaela Doplnění kvalifikace Státní zkouška z Aj - úroveň C2 2015 2016 

Vojáčková Zuzana Doplnění kvalifikace Studium pedagogiky 2015 2016 

Krátkodobý plán – do roku 2015 
PhDr. Turníková Margit řízení Konzultační seminář pro manegement škol - MZK 

 školení BOZP a PO  
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 řízení Seminář: Velká novela školského zákona 

Mgr. Linhartová Jana řízení Seminář k NSK Praha 

 řízení Seminář: Velká novela školského zákona 

 školení Seminář k zavedení tabletů do výuky 

Mgr. Sochorová Jitka řízení Seminář k NSK Praha 

 školení NIDV Zadavatel PP a DDT společné části maturitních zkoušek 

Mgr. Fialová Veronika Čjl Čjl v souvislostech aneb Práce s textem 

 školení Seminář k zavedení tabletů do výuky 

Mgr. Hofmanová 
Milada 

školení BOZP a PO  

Ing. Mathesius Vilém školení BOZP a PO  

 řízení Seminář – studentské firmy Praha 

 školení NIDV Zadavatel PP a DDT společné části maturitních zkoušek 

 školení Seminář k zavedení tabletů do výuky 

Vojáčková Zuzana, DiS. školení BOZP a PO  

 řízení Seminář – studentské firmy Praha 

Mgr. Waltová Pavla školení BOZP a PO 

 Nj Kommunikation interaktiv 

Bc. Šišková Michaela školení Seminář k zavedení tabletů do výuky 

Ing. Vondrová Martina školení Seminář k zavedení tabletů do výuky 

PaedDr. Suda Jiří školení Seminář k zavedení tabletů do výuky 
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5.  Zpráva o činnosti metodika prevence 
ve školním roce 2014/2015 

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 2014/2015 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 tří-
dách. 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 bu-
dování 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 rovněž 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…). Zapojili jsme se 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 vhod-
ných předmětů, např. občanské nauky, chemie, literární výchovy, tělesné výchovy, některých odbor-
ných předmětů apod. 

První ročníky se v září zúčastnily adaptačního kurzu, který organizoval Mgr. T. Buriánek. Adaptační 
kurz umožní 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 by měl pomoci navodit atmosféru tvůrčí 
spolupráce, tolerance a vzájemné úcty ve skupině.  

6.  Zpráva o činnosti výchovného poradce za rok 
2014/2015 

Ve školním roce 2014/2015 působila ve škole jako výchovná poradkyně a současně metodička 
prevence Mgr. Jana Linhartová. 

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

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 
rodičovských schůzek ( 3x), akcí pořádaných pro rodiče – ochutnávka vín, společné velikonoční 
pečení, atd. 

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 čtvrtých ročníků maturitních oborů 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 na naší škole 
v roce 2014/2015 

21.-22. dubna provedla Česká školní inspekce zastoupená Ing. Petrem  Hradským, PaedDr. Ondřejem 
Kožíškem, Bc. Hanou Vejdovskou a Bc. Marií Kiliesovou na naší škole kontrolu dodržování právních 
předpisů a veřejnosprávní kontrolu podle § 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012.  

Závěrem bylo, že škola využila finanční prostředky poskytnuté z evropských strukturálních fondů 
na vybavení učeben moderními informačními technologiemi a potřebnými pomůckami. Finanční 
prostředky použila účelně a v souladu s jejich poskytnutím. Materiální podmínky umožňují výuku 
žáků v souladu s požadavky ŠVP. 
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V příloze č. 1 je protokol ČŠI 

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 suši, velikonoční pečení, 

ochutnávka moravských vín (pouze pro rodiče a pedagogy). Rodiče se účastnili i přednášek a dalších 

vzdělávacích akcí. Měli lepší možnost poznat prostředí školy i pedagogy, kteří se o jejich děti starají. 

 

2x ročně se koná aktiv rodičů žáků denního studia. V každé třídě mají rodiče možnost individuálních 

pohovorů 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.  Účast školy na rozvojových programech 
Ve školním roce 2014/2015 se žáci naší školy poprvé zapojili do projektu studentských firem fungujících 
pod záštitou Junior Achievement. 

JA Czech je mezinárodní nezisková vzdělávací organizace, jejím posláním je poskytovat mladým lidem 

praktické ekonomické vzdělávání, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti, inspirovat je a podporovat 

v aktivním přístupu k životu, aby se dovedli prosadit a úspěšně uplatnit a byli dobře připraveni pro 

vstup na trh práce. Junior Achievement je nejstarší a nejrozsáhlejší vzdělávací nezisková organizace na 

světě. Vznikla v roce 1919 v USA, dnes působí ve více než 120-ti zemích světa. Do jejích programů 

se  každoročně zapojí na 10 milionů dětí a studentů ve věku od 6-ti do 22-ti let. Českou kancelář Junior 

Achievement založil v roce 1992 pan Tomáš J. Baťa. 

Žáci prvního ročníku oboru Kuchař-číšník založili studentskou firmu The Pops, která vyráběla americké 

cukrovinky. Výtěžek z prodeje lízátek věnovali Dětskému centru Plzeň a Domovu sv. Františka v Plzni. 

(Výroční zpráva firmy – příloha č. 2) 
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Rovněž jsme se zapojili do projektu ‚‚Využíváme ICT ve výuce‘‘. Tento projekt byl financován 

z programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. (Příloha č. 3 ) 

10. 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 na pomoc 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 

65-008-H Složitá obsluha hostů 

65-021-N Průvodce cestovního ruchu 

65-010-H Sommelier 

Pokud uchazeč získá osvědčení ze tří dílčích kvalifikací: 

• 65-001-H Příprava teplých pokrmů,  

• 65-002-H Příprava pokrmů studené kuchyně,  

• 65-008-H Složitá obsluha hostů  

může se přihlásit ke složení závěrečných zkoušek a získat výuční list v oboru 65-51-H/01 Kuchař-
číšník. 

V letošním školním roce absolvovali 2 uchazeči po jedné profesní kvalifikaci, 11 uchazečů dokončilo 
tři profesní kvalifikace v předepsaném složení a posléze složilo závěrečnou zkoušku (8 prospělo 
s vyznamenáním, 3 prospěli). Absolventi získali výuční list v oboru Kuchař-číšník. 
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11. 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 – hotel Fontána 

ve Frymburku, hotel Panorama na Orlické přehradě a hotel Falkensteiner v Mariánských Lázních. 

Nejzajímavějším zážitkem pak byla prázdninová praxe v Řecku v hotelu Sani Resort, kde studenti 

poznali specifika řecké kuchyně i řecké kultury. 

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 a bufetu. 

Škola organizuje cateringové akce pro veřejnost.  

Účast žáků v soutěžích 
V listopadu 2013 jsme se zapojili do druhého ročníku celostátní gastronomické soutěže Svačina roku 

s Rio Mare. Do soutěže se přihlásilo celkem 112 studentů z 31 středních škol. Hlavní surovinou 

pro přípravu pokrmu je tuňák Rio Mare a krém Rio Mare Paté. Soutěže pořádá společnost Bolton 

Czechia. Odborným garantem je držitel titulu Mistr kuchař Vladimír Picka. Naši studenti vymysleli 

a připravili celou řadu zajímavých a chutných receptů. 

 
24. března se žákyně třídy HC1 zúčastnila Mistrovství republiky v psaní na klávesnici, korektuře, 

wordprocessingu a strojovém záznamu mluveného slova. Školu na soutěži velice dobře 

reprezentovala. 

16. dubna se konal 9. ročník celostátní barmanské soutěže Plzeňský šejkr. Tuto soutěž pořádá naše 
škola ve spolupráci s Českou barmanskou asociací a Bohemia sekt, s. r. o. Plzeňský šejkr se letos 
poprvé uskutečnil v reprezentativních prostorách hotelu Central na náměstí Republiky v Plzni. 
Zúčastnilo se ho 27 účastníků z celé republiky. Naši školu reprezentovali Radek Danko, Pavlína 
Tomášková a Denisa Fazlić. 

14. května obsadil náš žák třídy HC1 Jan Kaňka třetí místo v celostátním kole soutěže Brontosaurus. 

Třída HC1 se zúčastnila environmentální soutěže pořádané Hnutím Brontosaurus ,,Máme rádi 
přírodu". Letošní téma znělo „Co by na to Země řekla?". Soutěž si kladla za cíl přivést studenty 
do přírody a umožnit jim, aby své pocity vyjádřili prostřednictvím umění – malovali, psali a fotili. 
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Z nabízených témat si Markéta Vančevová a Adéla Steidlová vybraly volnou techniku a Honza Kaňka 
úvahu. 

Pro své žáky pořádala škola v roce 2014/2015 celou řadu kroužků a seminářů. K nejoblíbenějším 
patřily: kroužek ruského jazyka, kroužek francouzského jazyka, barmanské semináře, baristické 
semináře a semináře vyšší gastronomie. 

 

12. 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. 

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 – Hotel Fontána 

Frymburk, Hotel Panorama Orlická přehrada, Parkhotel Plzeň, vinárna Jadran, Restaurant U Švejka, 

restaurace Plachetnice a další. 

Žáci naší školy sponzorují Dětské centrum Plzeň a Domov sv. Františka. 

13. Školská rada 
V prosinci 2014 proběhly volby do nové školské rady. Nová školská rada se poprvé sešla 
5. ledna 2015.(Zápis ze schůze – příloha 3.) 

Rada byla ustanovena ve složení: 

• Ing. Karel Zach - zástupce zřizovatele, jehož syn na škole také studuje 
• pan Pavel Frank - zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 
• Ing. Martina Vondrová - zástupce pedagogických pracovníků školy 
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Školská rada na ustanovující schůzi projednala informace o volbách do rady a zvolila svého předsedu - 
Ing. Martinu Vondrovou. 

 

14. Personální údaje 
Počet zaměstnanců k 1.9.2014 - celkem 32, z toho 19 žen (2 ženy na MD) 

Počet zaměstnanců interních k 31.8.2015 - celkem 21, z toho žen 17 

Počet zaměstnanců externích k 31.6.2015 - celkem 11, z toho žen 4 

Počet učitelů k 31.8.2015 - celkem 10, z toho 9 žen. 

 

Členění  pedagogických pracovníků  podle věku a pohlaví k 31.8.2014 

věk muži ženy celkem % 

do 20 let - - - 0 

21 - 30 let - - - 0 

31 - 40 let 4 3 7 33,00 

41 - 50 let 3 6 9 43,00 

51 - 60 let 1 1 2 9,50 

61 a více let 1 2 3 14,50 
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celkem 9 12 21 100,0 

% 43,00 57,00 100,0 x 

 

Přepočtený stav všech zaměstnanců k 31.8.2015 

fyzický počet  přepočtený počet 

20 18,75 

 

Přepočtený stav nepedagogických pracovníků k 31.8.2015 

fyzický počet  přepočtený počet 

10 9,50 

 

Přepočtený stav pedagogických pracovníků k 31.8.2015 

 fyzický počet  přepočtený počet 

10 9,25 

 

Členění pedagogických pracovníků podle vzdělání a pohlaví 

vzdělání dosažené muži ženy celkem % 

základní 0 0 0 0 

vyučen 0 0 0 0 

střední odborné 0 0 0 0 

úplné střední 1 0 1 4,50 

vyšší odborné 0 1 1 4,50 

vysokoškolské 7 13 20 91,00 

celkem 8 14 22 100,00 
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Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

odborná kvalifikace splňuje 
kvalifikaci 

nesplňuje 
kvalifikaci 

celkem % 

učitel všeobecně vzdělávacích 
předmětů 

14  1 15 68,00 

učitel odborných předmětů 5 1 6 27,00 

učitel praktického vyučování 0 0 0 0 

učitel odborného výcviku 1 0 1 5,00 

vychovatel 0 0 0 0 

trenér 0 0 0 0 

celkem 21 0 22 100,0 

% 100,00 0 100,00 x 

 

Zařazení pracovníků do mzdových tříd 

Mzda zaměstnanců Akademie hotelnictví a cestovního ruchu – střední škola, s.r.o., Nade Mží 1, 318 00 

Plzeň-Skvrňany je stanovena ve smlouvě.  

 

Trvání pracovního poměru interních zaměstnanců 

doba trvání počet % 

do 5 let 18 82 

do 10 let 3 14 

do 15 let  - - 

do 20 let 1 4 

nad 20 let - - 

celkem 22 100,0 
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Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců 

nástupy a odchody počet 

nástupy  12 

Odchody 9 

 

Celkem odešli ve školním roce 2013/2014 dva pracovníci z těchto důvodů: 

Důvod počet pracovníků 

starobní důchod 0 

pracovní smlouva na dobu určitou 2 

dohoda o pracovní činnosti 3 

výpověď daná zaměstnancem 4 

výpověď daná zaměstnavatelem 0 

odchod na mateřskou dovolenou 0 

celkem 9 

15.  Počet tříd a žáků 
 

  

Kód a název oboru 

Počet žáků 
v denní formě 

studia 

Počet žáků 
v dálkové formě 

studia 

Počet 
tříd  

* 

Prů-
měrný 
počet 
žáků 
na 

třídu 

k 30.9. 
2014 

k 31.8. 
2015 

k 30.9. 
2014 

k 31.8. 
2015 

65-42-M/01Hotelnictví  11 14 - - 2 12,5 

65-42-M/02 Cestovní ruch 23 19 - - 2 21 

65-42-M/02 Cestovní ruch (zkrácené studium) - - - - - - 

65-51-H/01 Kuchař-číšník 21 19 - - 2 20 

64 -41-L/54 Podnikání (denní forma studia) 12 6   2 9 

33 



Akademie hotelnictví a cestovního ruchu 
Nade Mží 1, 318 00 Plzeň 

            Hotelova-skola-plzen.cz 

64 -41-L/54 Podnikání (dálková forma studia) - - - - - - 

64 -41-L/54 Podnikání (distanční forma studia) - - 24 18 3 14 

Celkem SOŠ a SOU 67 58 24 18 11 15,5 

Rozdíl  9  6   

Celkem SOŠ a SOU denní a dálková forma 
k 30.9.2014  

91 

k 30.8.2015 

76 
 15,2 

• Poznámka: byly sloučeny třídy denní formy studijního oboru 65-42-M/01Hotelnictví a 65-42-M/02 
Cestovní ruch třetí a čtvrtý ročník, tj. celkem byly na začátku školního roku 2 víceoborové třídy. 

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

 

 

Kód  a název oboru 

Počet žáků přihlášených 
celkem 

Počet žáků 
přijatých 
celkem 

30.09.2015 

Počet 
odvolání 
proti 
nepřijetí 

Počet tříd Z toho 
víceobor
ové 
třídy * 

 

1.kolo 

př.říz. 

Další kola 

př.říz. 

65-42-M/01 Hotelnictví  9 4 9 - 1 - 

65-42-M/02 Cestovní ruch 30 8 27 - 1 - 

65-51-H/01 Kuchař-číšník  18 6  10 - 1 - 

64-41-L/51 Podnikání 3 4 0 - 0 - 

celkem 60 22 46  3  

 

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

 

Kód  a název oboru 

 

Počet žáků přihlášených 
celkem 

Počet žáků 
přijatých 
celkem 

k 30.09.2015 

Počet 
odvolání 
proti 
nepřijetí 

Počet tříd Z toho 
více 

oborové 
třídy  

1.kolo 

př.říz. 

Další kola 

př.říz. 

64-41-L/51Podnikání 6 10 9 - 1 - 

celkem 6 10 9 - 1 - 
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16. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 Prospěch žáků, školní rok 2014/2015 

Třída Počet žáků 
celkem 

Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Neklasifikováno Průměr 

HC1 20 0 19 1 0 2,39 
HC4 13 0 12 1 0 2,59 
KC1 9 0 8 1 0 2,77 
KC2 11 0 7 3 1 2,66 
PD2 1 0 1 0 0 1,69 
PD1 6 0 6 0 0 1,67 
ND1 8 3 4 1 0 1,54 
ND2 6 2 4 0 0 1,72 
ND3 3 0 2 1 0 2,80 
Celkem 77 5 63 8 1 2,20 

 

Výsledky maturitních zkoušek, školní rok 2014/2015 
 

Součást – kód a název oboru 
Počet žáků 

přihlášených k 
MZ 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli Nekonali 

Maturitní zkouška:      

65-42-M/02 Cestovní ruch 

ŠVP: Cestovní ruch - animátor 
6 0 4 1 1 

65-42-M/01 Hotelnictví 7 0 4 1 2 

64-41-L/524 Podnikání  - denní studium 1 0 1 0 0 

64-41-L/524 Podnikání - distanční 3 0 0 1 2 

celkem 17 0 9 3 5 
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 Jarní termín maturitní zkoušky – společná část 
 

Počet žáků konajících MZ – jaro Prospěli Neprospěli 

Český jazyk a literatura 11 1 

Cizí jazyk 8 3 

Matematika 1 0 

Výsledky MZ v podzimním období 
 

 Součást – 
kód a název oboru 

Počet žáků 
přihlášených 

k MZ 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

z toho 
počet žáků 
konajících 
opravnou 

MZ - 
podzim 

Maturitní zkouška:      

65-42-M/02 Cestovní ruch 

ŠVP: Cestovní ruch - animátor 
2 0 0 1 nekonala 

65-42-M/01 Hotelnictví 2 0 1 1 1 

64-41-L/524 Podnikání - distanční 1 0 0 1 1 

celkem 5 0 1 3 2 

 

 

Přehled o absolventech SŠ s maturitní zkouškou  
 Počet 

absolventů 
celkem 

Podali přihlášku 
na VŠ 

Podali přihlášku 
na 

VOŠ 

Podali přihlášku 
na 

jiný typ školy 

Nepodali 
přihlášku 

na žádnou školu 

65-42-M/01 
Hotelnictví  

4 3 0 1 0 

65-42-M/02 
Cestovní ruch  

3 2 0 1 0 
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64-41-L/51 
Podnikání 

3 0 0 0 3 

Celkem 10 5 0 2 3 

 

Žáci s individuálním vzdělávacím plánem 
Počet žáků/ studentů s IVP z  toho talentovaní v jakém oboru /předmětech 

2 0  Podnikání – denní forma studia, 
Kuchař-číšník 

 

17. Řešení stížností 
Evidováno celkem z toho 

oprávněných částečně 
oprávněných 

neoprávněných postoupených 
jinému orgánu 

0 0 0 0 0 

 

18. 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 

19. Závěr 
Jsme soukromá hotelová střední škola a střední odborné gastro 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 ani-

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

 

20. Přílohy: 
Příloha 1: Inspekční zpráva 

Příloha 2: Finální zpráva projektu studentské firmy 

Příloha 3: Využíváme ICT ve výuce 
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Akademie hotelnictví a cestovního ruchu 
Nade Mží 1, 318 00 Plzeň 

            Hotelova-skola-plzen.cz 

 

 

 

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

2014/2015 sestavila 13. 10. 2015 Mgr. Jana Linhartová v. r. 

 

 

Školská rada ji schválila dne 14. 10. 2015 

Ing. Martina Vondrová v. r. 
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