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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. Jana Linhartová  

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: Ivana Vaňková 

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 
 

14. září  začal na Butově adaptační kurz, který se stal již nedílnou součástí „přivítání" studentů 
prvních ročníků na naší škole a skvělou příležitostí, jak hravou a zábavnou formou stmelit nový 
kolektiv. Program byl vytvořen tak, aby se studenti během rozličných sociálně-psychologických,       
ale i zážitkových aktivit poznali navzájem mezi sebou, ale i se svým třídním učitelem; naučili se 
komunikovat, lépe si rozumět, spolupracovat a hledat společná řešení a především se navzájem 
respektovat. 
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Ve čtvrtek 24. září se studenti prvních ročníků oboru Cestovní ruch jeli inspirovat na 11. ročník 
Veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2015, který se konal v hale TJ Lokomotiva Plzeň. 
Během vzorného vyplňování pracovních listů se od vystavovatelů dozvěděli mimo jiné, kde se 
natáčely Tři oříšky pro Popelku a kde populární seriál Policie Modrava, co se skrývá pod  pojmem 
,,regionální potravina" a jaká lákadla přitahují turisty do města Zwiesel. Většina studentů využila 
příležitosti a získala podpis populárního herce Jaromíra Satoranského, působícího právě v seriálu 
Policie Modrava.   
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Říjen 

14. října proběhla na naší škole akce s názvem Holky, už mi zase chutná.  Šlo o kurz vaření,  kterou 
pro své členky uspořádala nezisková organizace Mama Help a naše škola ji poskytnutím prostor a 
know-how sponzorovala. Ženy, které prošly onkologickou léčbou, trpí často nechutenstvím. A tak 
těm dalším, které se právě s rakovinou prsu potýkají, chtějí vzkázat, že zas bude líp. Že sladké zas 
bude sladké a kyselé zas kyselé. Že se zase s chutí nají. Protože jim už zase chutná – jídlo na talíři i 
život. S přípravou pokrmů pomáhali naši žáci. Záštitu nad celou akcí převzala náměstkyně primátora 
Bc. Eva Herinková. 

 

20. října u příležitosti dne absolventů Pedagogické fakulty a zároveň u příležitosti nástupu nového 
děkana PF Plzeň do funkce připravili naši žáci raut. Moc se povedl. Pan děkan nám po akci zaslal 
velice milé poděkování 

5 



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

            Hotelova-skola-plzen.cz 

 

Listopad 

5. listopadu se žáci naší školy, oboru Kuchař - číšník, již tradičně  účastnili soutěže svačina roku. Jejich 
úkolem bylo připravit svačinový pokrm z tuňáka jako hlavní suroviny. Letošní ročník přilákal 
rekordních 123 mladých kuchařek a kuchařů z 35 středních odborných škol se zaměřením na 
gastronomii. Z naší školy se korespondenčního kola zúčastnilo 5 žáků. 
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Ve čtvrtek 5. listopadu se v naší škole konal první den otevřených dveří. Návštěvníků přišlo hodně, 
okolo stovky. Studenti předváděli své znalosti a aktivity svých oborů - Cestovní ruch, Podnikání v 
Hotelnictví a Kuchař číšník. 
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9. listopadu 

Začátkem školního roku vyhlásila ředitelka školy soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu 
Akademie hotelnictví a cestovního ruchu. Všechny třídy se snažily, zdobily své třídy různými 
tématy. Zvítězila třída CR1, která využila svátku Halloweenu a vyzdobila si třídu motivy 
čarodějnických koček, strašidel, dýní a všeho dalšího, co k Halloweenu patří. Při tom všem 
ale nezapomněli na motivy cestovního ruchu, který společně studují. 

 

 

Prosinec 
V pondělí 7. prosince žáci oboru cestovní ruch připravili mikulášskou besídku pro děti ze školky Malý 
svět.  Některé dětičky měly opravdu strach z hodných čertů….ale zvládly to na jedničku a všechny byly 
obdarovány čokoládovým Mikulášem, které jim školka darovala. 
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8. prosince se naše studentka Barbora Kovaříková  zúčastnila finále gastronomické soutěže Svačina 
roku s Rio Mare a z Prahy si přivezla bramborovou medaili. Jsme na ni hrdí nejen proto, že 4. místo z 
celkově přihlášených 123 kuchařů je super, ale i proto, že tato soutěž byla pro Barboru první 
zkušeností tohoto typu. Barbora totiž na Akademii hotelnictví a cestovního ruchu studuje teprve 
první ročník oboru kuchař-číšník. 

 

 

17. prosince uspořádala Akademie hotelnictví a cestovního ruchu pro své žáky předvánoční posezení. 
Je až neuvěřitelné, jak se proměnila naše školní jídelna. Vedoucí společně s celým týmem odvedla 
skutečně výjimečnou práci na přípravě předvánoční atmosféry. 
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Leden 

14. ledna jsme společně s naší partnerskou školou z Weidenu v Horní Falci, Bavorsku, diskutovali plán 
společné výuky jazyků v nadcházejícím roce. Naši studenti nám připravili lahodné italské menu, mistr 
odborné výuky pan Vladimír Jančík nám i našim hostům z německé školy předvedl sabráž. Důležité 
ale je, že jsme našli s německými partnery společnou řeč a že se nám povedlo definovat společné 
styčné body, kde se naše výuka potkává s výukou na německé partnerské škole. Shodli jsme se, že 
organizovat pouze letní prázdninovou školu není dostatečné a že se naši studenti musí potkávat 
častěji, aby byla společná jazyková výuka skutečně efektivní. 

 

 

V pátek 15. ledna navštívili studenti Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Veletrh GO a 
REGIONTOUR na brněnském výstavišti. V letošním roce bylo v Brně rekordních 24 vystavujících zemí. 
Pro návštěvníky byla připravena komplexní prezentace možností trávení volného času, jejíž součástí 
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byl doprovodný program pro odbornou i širokou veřejnost. Žáci si  prohlédli zajímavou nabídku 
exotických destinací v pavilonu F. Všichni  byli nadšeni nabídkou zájezdů CK Adventura včetně jejich 
terénního dopravního prostředku. Přehlídku domácí nabídky zajistil Regiontour s tradičním 
zajímavým doprovodným programem. Studenti nasbírali nejen propagační materiály, ale velmi 
zajímavé poznatky z oboru cestovního ruchu. 

 

 

 Ve dnech 18. a 19. ledna se uskutečnil na naší škole seminář vaření a obsluhy na téma  ,,Italská 
kuchyně''. Tyto semináře kopírují banketní hostinu na určité téma. Žáci zajišťovali kompletní přípravu 
a servis od grafického návrhu slavnostního menu, sestavení slavnostní tabule podle gastronomických 
pravidel až po samotnou přípravu jednotlivých chodů. Tyto semináře jsou vždy zaměřené na 
konkrétní téma podle sezónnosti potravin nebo události daného období. 
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21. ledna na Akademii hotelnictví a cestovního ruchu proběhl den otevřených dveří v duchu blížícího 
se Masopustu. Návštěvníků bylo mnoho, přišli i novináři a TV ZAK. 

 

 

 

V lednu vyrazily první ročníky na zimní výcvikový kurz, který se konal celý týden od 25. 1. do 29. 1. 
2016. Kurz proběhl v tradičním výcvikovém středisku ZČU na Perninku pod vedením Mgr. Tomáše 
Buriánka a Mgr. Ondřeje Vodrážky. 
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26. ledna se naše škola se zúčastnila přeshraniční soutěže pro žáky  ,,Společně v Evropě. Bádensko 
Württembersko a Česko." V kategorii  ,,Hledat a najít" zodpověděla třída CR1 20 otázek se 
zaměřením na reálie této spolkové země. V kategorii "Umělecká tvorba" vytvořila obraz typický pro 
tento region studentka 2. ročníku HC2 Markéta Vančevová. Ztvárnila pohádkový zámek Lichtenstein 
nacházející se blízko vesnice Honau v pohoří Švábská Alba v Bádensku – Württembersku 

 

 

 

Únor 
Naši studenti se při přípravě rautu tentokrát podívali i do zahraničí. Pod vedením paní Blanky 
Němcové společně s paní Zuzanou Vojáčkovou a Pavlem Bartoněm připravili minulý čtvrtek 25. února  
raut pro centrum Bavaria Bohemia. Studenti Jednalo se o barokní delikatesy, protože jejich raut 
otevíral výstavu Barokní umění v západních Čechách, která byla ve večerních hodinách dne 25.února 
slavnostně zahájena. 

 

Březen 
11.března uspořádala pro žáky naší školy Kateřina Kubištová přednášku o Islandu, který v létě 
procestovala. Přednášející je absolventkou Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, v současné době 
studuje VŠE. V létě 2015 se vydala pracovat do islandského hotelu v rámci pracovního programu 
společnosti STUDENT AGENCY - Work and Discover. Během svého téměř čtyřměsíčního pobytu si 
vyzkoušela nejen práci v hotelu a na islandské farmě, ale také zemi „Ohně a ledu" procestovala 
křížem krážem. O svých zážitcích studentům nejen poutavě vyprávěla, ale i promítla několik filmů a 
fotografií. 

14 



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

            Hotelova-skola-plzen.cz 

 

 

 

 

30. března navštívili studenti v rámci výuky dějepisu výstavu Titanic v Praze. K vidění byly předměty   
z lodi, nábytek, šperky a další věci. Každý student dostal kartičku se jménem, příjmením, věkem          
a sociálním postavením cestujícího. Na konci výstavy se studenti dozvěděli, zda ,,jejich cestující" 
katastrofu přežil. Do Plzně se všichni vrátili živí a zdraví a jak napovídají fotografie, výstava měla         
u studentů úspěch.  
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Duben 
 8. dubna studenti třídy HC2 vyrazili do rekreační oblasti Hracholuská přehrada, kde navštívili 
Transkemp Hracholusky, Penzion U Leihsů a U Vlčků. Tato střediska stravovacích a ubytovacích služeb 
jsou ukázkou provozů nehotelového typu. Mimo hodnocení právě základních služeb – stravovacích    
a ubytovacích, měli studenti možnost v těchto provozech hodnotit také úroveň doplňkových služeb, 
jako nabídky sportovních aktivit, zábavy apod. 

 V pondělí 11. dubna a v úterý 12. dubna probíhaly v rámci přijímacího řízení první informační 
pohovory. Na uchazeče o studium na naší škole i na jejich rodiče čekal raut, který připravili  studenti. 

Sádky Colloredo Mannsfeld pořádaly 23. dubna Rybí festival v Dobříši a naše škola se opět zúčastnila 
se svým vystoupením i prodejem gastronomických specialit. Kromě prodejního stánku měli studenti 
připravené soutěžní menu pro soutěž o nejlepší rybí restauraci. Naši školu reprezentovali studentky   
z HC1 Marie Salayová a Linda Kohútová formou dvou prezentací na pódiu. První část prezentace 
spočívala v prostření slavnostní tabule pro rybí menu. Při druhé prezentaci měla děvčata před zraky 
diváků připravovat zdravý školní oběd (jsme Skutečně zdravá škola) ve formě Rybího burgeru               
s grilovanou zeleninou, tymiánovou polentou a jogurtovým dressingem s koriandrem. 

 

Květen 

Ve dnech 13. a 14. května se konal 1. ročník Cestovatelského festivalu ZEMĚ NA DLANI. Studenti 1.    
a 2. ročníků oborů cestovní ruch a hotelnictví se s chutí zapojili do příprav festivalu. Někteří z nich si 
pro návštěvníky dokonce připravili české folklórní tance na zahájení obou festivalových dnů. Pro 
samotné studenty školy se stal festivalem úžasnou praxí a zkušeností v oboru cestovní ruch.               
1. ročník cestovatelského festivalu ZEMĚ NA DLANI se zúčastnilo celkem 15 přednášejících, kteří 
vyprávěli o svých cestách a dobrodružstvích v cizích zemích. Jedním z přednášejících byl také známý 
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český sexuolog MUDr. Radim Uzel, který vystoupil s přednáškou SEX NAPŘČ KONTINENTY. 
Návštěvníci také mohli zhlédnout přednášky o Islandu, Japonsku, Ukrajině, Rusku, Indii, Novém 
Zélandě, Turecku, Arménii, Havajských ostrovech, Keni, Špicberkách, Brazílii či si poslechnout životní 
příběh bývalé studentky Akademie hotelnictví, která se hned po maturitě vdala za Egypťana, ale         
k islámu nekonvertovala. Známý plzeňský muzikant Milan Benedikt Karpíšek předvedl návštěvníkům 
cizokrajné a exotické nástroje z celého světa, na které si také mohli sami zahrát. Záštitu nad 
festivalem převzala Bc. Eva Herinková. 
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Červen 
Dne 9. června se třída CR1 a část HC2 Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Plzeň vypravila 
vlakem do Regensburgu. Na nádraží je přivítala Aneta Beranová, která žije, studuje a i pracuje             
v tomto malebném bavorském městě. V doprovodu této města znalé průvodkyně se prošli studenti 
křivolakými uličkami historického centra, navštívili jednu z hlavních dominant města - gotickou 
katedrálu sv. Petra, římskou bránu Porta Pretoria, radnici či dům Johannese Keplera. Poté se 
přesunuli k řece Dunaj, přes kterou vede „Steinerne Brücke" - nejstarší kamenný most v Evropě. 
Kousek od mostu se nachází nejstarší uzenářská dílna na světě, kde vyrábí domácí klobásky s hořčicí 
podle historického receptu. A chutnali opravdu výtečně! Při cestě zpět na nádraží nahlédli do parku 
zámku Thurn – Taxis. 

 

13. června studenti hotelové školy vyrazili na vodácký kurz pod vedením Mgr. Tomáše Buriánka. 
Spluli Berounku z Plzně až ke Kempu Kobylka. Atmosféra byla výborná. Žáci získali spoustu nových 
zkušeností, které se jim budou hodit.  
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11. června začali žákům naší školy praxe. Žáci 2. a 3. ročníku plzeňské Akademie hotelnictví                  
a cestovního ruchu absolvovali od poloviny června do poloviny července povinnou školní praxi. Podle 
své specializace pracovali buď jako průvodci po památkách v Plzeňském kraji nebo sbírali zkušenosti   
v hotelových kuchyních a restauracích. Žáci pracovali v klášteře Plasy, na hradě Švihov, v Muzeu 
jižního Plzeňska v Blovicích, v hotelu Cristal Palace v Mariánských Lázních či v plzeňské restauraci 
Maják. 
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4. Plán dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků na školní rok 2015/16 

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 

 

Dlouhodobý plán - do roku 2019 
 

Učitel Předmět Název akce zahájení ukončení 

p. Jančík Vladimír Doplnění kvalifikace Studium VŠ – učitel odborných předmětů 2015 2021 

 

 

Střednědobý plán – do roku 2016  
 

Učitel Předmět Název akce zahájení ukončení 

Ing. Česal Pavel Doplnění kvalifikace Studium pedagogiky 2015 2016 

Mgr. Doubková Michaela Doplnění kvalifikace Rozšiřující studium Nj pro SŠ 2015 2016 

Mgr. Linhartová Jana Řízení Funkční studium I 2014 2016 

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

pí Vojáčková Zuzana Doplnění kvalifikace Studium pedagogiky 2015 2016 
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Krátkodobý plán – do roku 2015 
 

PhDr. Turníková Margit Seminář PC - řízení Práva a povinnosti ŘŠ v kostce 5. 4. 2016 PC 

 Nj Seminář: prof. L. Zehetner, Bairisch und Deutsch 19. 10. 2015 

 Nj Seminář: Dr. B. Blahak, Kafkas „tschechische“ Seite  2. 11. 2015 

Mgr. Linhartová Jana Seminář PC - řízení Práva a povinnosti ŘŠ v kostce 5. 4. 2016 PC 

 školení NIDV Aktualizační studium hodnotitele ÚZ MZK Čjl Cermat 

Ing. Faitová Martina školení NIDV Zadavatel PP a DDT společné části maturitních zkoušek 

 Seminář PC Tablet jako pomocník učitele pro začátečníky 

Mgr. Fialová Veronika školení NIDV Aktualizační studium hodnotitele ÚZ MZK Čjl Cermat 

Mgr. Doubková Michaela školení NIDV Hodnotitel ústní části MZK z Nj 

 Seminář PC Grammatik? Super - Nj 

 Seminář PC Vyrábíme v hodině němčiny 

PaedDr. Suda Jiří Seminář PC Islámský stát 

Ing. Vondrová Martina Seminář PC Windows 8 

Mgr. Řebounová Jana  školení NIDV Aktualizační studium hodnotitele ÚZ MZK Čjl Cermat 

PhDr. Suková Zuzana školení NIDV Zadavatel PP a DDT společné části maturitních zkoušek 

 Seminář PC Aktivity do výuky finanční matematiky na SŠ – 1. část 

   

   

 

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

Další oblast vzdělávání je spojena s přípravou státní části maturitní zkoušky. Vyučující 
se zúčastní e-learningové (zadavatel, hodnotitel). 

 

 

22 



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

            Hotelova-skola-plzen.cz 

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 2015/2016 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 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 vhodných předmětů, např. občanské nauky, chemie, literární výchovy, tělesné výchovy, některých 
odborných 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.  
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6.  Zpráva o činnosti výchovného poradce za rok 
2015/2016 

Ve školním roce 2015/2016 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 
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. 
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7.  Zpráva o inspekční činnosti na naší škole 
v roce 2015/2016 

17. května provedla Česká školní inspekce zastoupená Mgr. Miroslavou Vlčkovou na naší škole 
kontrolu dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrolu vybraných ustanovení školského 
zákona a souvisejících prováděcích, které se vztahují k podmínkám a průběhu ústních zkoušek 
maturitní zkoušky, konané v jarním zkušebním období roku 2016 ve třídě NP3 u oboru vzdělání 64-
41-L/51 Podnikání, zaměřená na § 80 odst. 5 písm. A) a c), §80a odst. 1, § 74 odst. 7,8, odst. 9 písm. 
a), b), d) a odst. 10, § 80a odst. 2 školského zákona.  Nebylo zjištěno porušení výše uvedených 
předpisů. 

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 
Na naší škole ve školním roce 2015/16 probíhal projekt Výzva č. 57, který byl podpořen z operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a financován z prostředků Evropských sociálních 
fondů a státního rozpočtu ČR. Účelem projektu bylo podpořit studenty a učitele ve vzdělávání se 
cizích jazyků 
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 V loňském školním roce se Akademie hotelnictví a cestovního ruchu  se stala akreditovaným 
testovacím střediskem ECDL. European Computer Driving Licence (ECDL ) je celosvětově rozšířený 
certifikační koncept počítačové gramotnosti a počítačových znalostí a dovedností. Zahrnuje celou 
škálu vzdělávacích a certifikačních programů, z nichž nejrozšířenější jsou programy ECDL Core 
(počítačová, resp. digitální gramotnost a digitální kvalifikace) a ECDL Advanced (profesionální 
uživatelské znalosti a dovednosti). Na naší škole budou žáci skládat zkoušky z modulů patřících do 
ECDL Core. Akademie Hotelnictví a cestovního ruchu se stala jedním ze dvou funkčních testovacích 
středisek v našem kraji. Naše ECDL středisko je vybaveno nejen certifikovanou testovací místností      
s 24mi počítači HP a potřebou testovací infrastrukturou založenou na technologii Cisco, ale zejména 

čtyřmi certifikovanými testery s potřebnou kvalifikací. 

 

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 Cristal Palace 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 2015 jsme se zapojili do třetího ročníku celostátní gastronomické soutěže Svačina roku 
s Rio Mare. Do soutěže se přihlásilo celkem 123 studentů z 35 středních škol. Celostátního kola 
postoupilo 15 finalistů. Hlavní surovinou pro přípravu pokrmu byl 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. Naše 
žákyně Barbora Kolaříková ( první ročník obor Kuchař – číšník ) postoupila do celostátního kola            
a obsadila čtvrté místo. 
 
26. ledna  se žáci naší škol zúčastnili přeshraniční soutěže,,Společně v Evropě. Bádensko 
Württembersko a Česko." V kategorii "Hledat a najít" zodpověděla třída CR1 20 otázek se zaměřením 
na reálie této spolkové země. V kategorii "Umělecká tvorba" vytvořila obraz typický pro tento region 
studentka 2. ročníku HC2 Markéta Vančevová. Ztvárnila pohádkový zámek Lichtenstein nacházející 
se blízko vesnice Honau v pohoří Švábská Alba v Bádensku –Württembersku 
 
21. ledna a 22. ledna se žáci třídy HC2 zúčastnili soutěže Region 2016. Vybrali si soutěžní téma       
,,Po stopách Karla VI. v plzeňském kraji‘‘. 

2. března proběhla již po desáté  barmanská soutěže Plzeňský šejkr, kterou pořádá naše škola pro 
žáky středních hotelových škol. Poprvé se konala v hudebním klubu Pantheon, na Anglickém nábřeží 
v Plzni. Přijel rekordní počet soutěžících, celkem více než tři desítky, soutěžili i "naši". Celým večerem 
provázela Táňa Krchovová, společně s vedoucími jednotlivých sekcí České Barmanské asociace (CBA). 

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. 
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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 

 

Školská rada na ustanovující schůzi projednala informace o volbách do rady a zvolila svého předsedu - 
Ing. Martinu Vondrovou. 
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14. Personální údaje 
Počet zaměstnanců k 1. 9. 2015 - celkem 30, z toho 16 žen  

Počet zaměstnanců interních k 31. 8. 2016 - celkem 16, z toho žen 11 

Počet zaměstnanců externích k 31. 8. 2016 - celkem 3, z toho žen 0 

Počet učitelů k 31. 8. 2016 - celkem 14, z toho 9 žen. 

Členění  pedagogických pracovníků  podle věku a pohlaví k 31.8.2016 

věk muži ženy celkem % 

do 20 let - - - 0 

21 - 30 let 1 1 2 14,30 

31 - 40 let 1 3 4 28,60 

41 - 50 let 1 2 3 21,40 

51 - 60 let 1 1 2 14,30 

61 a více let 1 2 3 21,40 

celkem 5 9 14 100,0 

% 35,70 64,30 100,0 x 

 

Přepočtený stav všech zaměstnanců k 31.8.2016 

fyzický počet  přepočtený počet 

19 14,648 

 

Přepočtený stav nepedagogických pracovníků k 31.8.2016 

fyzický počet  přepočtený počet 

3 2,75 
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Přepočtený stav pedagogických pracovníků k 31.8.2016 

 fyzický počet  přepočtený počet 

14 11,44 

 

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 1 2 14,30 

vyšší odborné 0 0 0 0 

vysokoškolské 4 8 12 85,70 

celkem 5 9 14 100,00 

 

 

Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

odborná kvalifikace splňuje 
kvalifikaci 

nesplňuje 
kvalifikaci 

celkem % 

učitel všeobecně vzdělávacích 
předmětů 

10 0 10 71,40 

učitel odborných předmětů 2 1 3 21,40 

učitel praktického vyučování 0 0 0 0 

učitel odborného výcviku 1 0 1 7,2 

vychovatel 0 0 0 0 

trenér 0 0 0 0 

celkem 13 1 14 100,0 

% 100,00 0 100,00 x 

30 



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

            Hotelova-skola-plzen.cz 

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 13 81 

do 10 let 2 12,5 

do 15 let  - - 

do 20 let 1 6,5 

nad 20 let - - 

celkem 16 100,0 

 

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců 

nástupy a odchody počet 

nástupy  7 

Odchody 4 

 

Celkem odešli ve školním roce 2015/2016 dva pracovníci z těchto důvodů: 

Důvod počet pracovníků 

starobní důchod 0 

pracovní smlouva na dobu určitou 1 

dohoda o rozvázání prac. poměru 1 

výpověď daná zaměstnancem 1 

výpověď daná zaměstnavatelem 1 

odchod na mateřskou dovolenou 0 

celkem 4 
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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. 
2015 

k 31.8. 
2016 

k 30.9. 
2015 

k 31.8. 
2016 

65-42-M/01Hotelnictví  16 18 - - 2 9 

65-42-M/02 Cestovní ruch 39 37 - - 2 18,5 

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

65-51-H/01 Kuchař-číšník 28 18 - - 3 6 

64 -41-L/54 Podnikání (denní forma studia) 6 6   1 6 

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

64 -41-L/54 Podnikání (distanční forma studia) - - 21 14 3 4,7 

Celkem SOŠ a SOU 89 79 21 14 11 8,45 

Rozdíl  10  7   

Celkem SOŠ a SOU denní a dálková forma 
k 30.9.2015  

89 

k 30.9.2015 

21 
 10 

• Poznámka: byly sloučeny třídy denní formy studijního oboru 65-42-M/01Hotelnictví a 65-42-
M/02 Cestovní ruch první a druhý ročník, tj. celkem byly na začátku školního roku 2 víceoborové 
třídy. 
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Přijímací řízení do 1. ročníku podle jednotlivých oborů v denní formě studia 
 

 

 

Kód  a název oboru 

Počet žáků přihlášených 
celkem 

Počet žáků 
přijatých 
celkem 

30.09.2016 

Počet 
odvolání 
proti 
nepřijetí 

Počet tříd Z toho 
víceobor
ové 
třídy * 

 

1.kolo 

př.říz. 

Další kola 

př.říz. 

65-42-M/01 Hotelnictví  14 1 11 - 1 - 

65-42-M/02 Cestovní ruch 35 3 26 - 1 - 

65-51-H/01 Kuchař-číšník  12 7 12 - 1 - 

64-41-L/51 Podnikání 0 0 0 - 0 - 

celkem 61 11 49  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 30.09.2016 

Počet 
odvolání 
proti 
nepřijetí 

Počet tříd Z toho 
více 

oborové 
třídy  

1.kolo 

př.říz. 

Další kola 

př.říz. 

64-41-L/51Podnikání 13 4 6 - 1 - 

celkem 13 4 6 - 1 - 
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16. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 Prospěch žáků, školní rok 2015/2016 

Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Neklasifikováno Uvolněno Uznáno Průměr 

CR1 2 17 0 0 0 0 0 1,97 

HC1 0 15 2 2 0 0 0 2,24 

HC2 2 16 1 2 0 1 0 2,1 

KC1 0 5 2 2 0 1 0 2,97 

KC2 0 6 0 1 0 1 0 2,24 

KC3 0 2 0 0 0 0 0 2,12 

PD2 0 4 2 0 0 0 0 3,18 

NP1 2 2 1 1 0 0 0 1,4 

NP2 0 5 0 0 0 0 0 1,94 

NP3 0 3 1 1 0 0 0 3 

Celkem: 6 68 9 9 0 3 0 2,32 

 

Výsledky maturitních zkoušek, školní rok 2015/2016 
 

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 
0 0 0 0 0 

65-42-M/01 Hotelnictví 0 0 0 0 0 

64-41-L/524 Podnikání  - denní studium 6 0 3 1 2 

64-41-L/524 Podnikání - distanční 5 0 2 2 1 

celkem 11 0 5 3 3 
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 Jarní termín maturitní zkoušky – společná část 
 

Počet žáků konajících MZ – jaro Prospěli Neprospěli 

Český jazyk a literatura 1 3 

Cizí jazyk 4 3 

Matematika 0 1 

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 
0 0 0 0 0 

65-42-M/01 Hotelnictví 0 0 0 0 0 

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

celkem 3 0 2 1 3 

 

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  

0 0 0 0 0 

65-42-M/02 
Cestovní ruch  

0 0 0 0 0 

64-41-L/51 
Podnikání 

6 0 0 0 0 

Celkem 6 0 0 0 0 
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Žáci s individuálním vzdělávacím plánem 
Počet žáků/ studentů s IVP z  toho talentovaní v jakém oboru /předmětech 

1 0  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 

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

2015/2016 sestavila 13. 10. 2016 Mgr. Jana Linhartová v. r. 

 

 

Školská rada ji schválila dne 14. 10. 2016 

Ing. Martina Faitová v. r. 
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