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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, 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 

Asistentka ředitelky: Dagmar Gillichová 

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

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

 

Zápisy do školského rejstříku 
Detaily posledních zápisů do rejstříku škol a školských zařízení relevantní k hodnocenému školnímu 

roku:  

• 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 

• 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. 
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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 

Obory vzdělávání:  
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. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
Září 

Ve dnech 1.-2. září 2016 absolvovali jako již tradičně žáci 1. ročníků naší školy Adaptační soustředění 
v Butově. Adaptační kurz se stal již nedílnou součástí „přivítání" studentů prvních ročníků na naší 
škole a skvělou příležitostí, jak hravou a zábavnou formou stmelit nový kolektiv.  
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V neděli 11.9. 2016 proběhl v lochotínském amfiteátru další ročník oblíbeného Radiofestu. Jedním z 
hlavních partnerů Radiofestu byl náš smluvní partner restaurace U majáku, kde praktikují naší žáci. 
Naši studenti pak v rámci Radiofestu obsluhovali ve VIP salonku. 

 

26. září byl zahájen veletrh ITEP. Je třetím největším mezinárodním veletrhem cestovního ruchu 
v České republice. V roce 2016 byly hlavní cílovou skupinou veletrhu děti a doprovodný program 
tomu byl přizpůsobený. Naši studenti navštívili veletrh v rámci výuky. 
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25. září se v Nebílovech konala nádherná Slavnost jablek. Zúčastnilo se jí několik desítek 
vystavovatelů. Nabízeli k prodeji výrobky z jablek - zavařeniny, moučníky, mošty, alkoholické nápoje a 
další. Žáci naší školy nabízeli návštěvníkům jablka v županu, salát z kořenové zeleniny s jablky a kuřecí 
prsa s jablečným chutney. 
 

 
 

Říjen 
V sobotu 17. října se v Plzni konala akce Plaveme prsa pod záštitou Mamma HELP. Naši studenti tuto 
akci podpořili a připravili tyto růžové muffiny. 

 
 

Listopad 

10.listopadu žák naší školy Petr Matiaska z 1. ročníku učebního oboru Kuchař-číšník postoupil se 
svým receptem do celostátního finále soutěže „Český kapr na dvoře Karla IV.", která se konala dne 
10. 11. 2016 v Českých Budějovicích.  Získal bronzovou medaili. 
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18. listopadu se žáci oboru Hotelnictví zúčastnili týdenního Barmanského kurzu, který je akreditován 
a certifikován Českou Barmanskou Asociací (CBA). Byl vyučován profesionálním lektorem. Po 
skončení získali žáci certifikát o absolvování kurzu s mezinárodní platností. 

 

 

Prosinec  

5. prosince proběhl druhý barmanský kurz, uspořádaný pro žáky druhého ročníku oboru Hotelnictví. I 
tento kurz byl akreditován a certifikován Českou Barmanskou Asociací (CBA) a byl vyučován 
profesionálním lektorem. Žáci po skončení získali certifikát o absolvování kurzu s mezinárodní 
platností. 
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Dne 3. prosince připravili žáci 3. ročníku oboru cestovní ruch pod hlavičkou naší cestovní kanceláře  
Akademie Travel adventní zájezd do Drážďan. Pro účastníky zájezdu připravili prohlídku města a 
adventních trhů. 

 
 
Lázeňský pohárek 
 
9. prosince se žáci Jan Kaňka a Martin Steibergr zúčastnili soutěže Lázeňský pohárek v Grandhotelu 
Pupp v Karlových Varech. Oba i pro porotu připravili tříchodové menu. Součástí každého jídla byly 
švestky – karlátka.  Ze švestek se vařilo na počest sedmistého výročí narození Karla VI. 
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Leden 
 13. a 14. ledna proběhl druhý ročník cestovatelského festivalu Země na dlani. Návštěvníci si poslechli 
 14 přednášek nadšených známých i neznámých cestovatelů, ochutnali 4 orientální jídla zdarma, 
zúčastnili se několika workshopů, mohli si vyzkoušet tetování henou, podívat se na ukázky tradičních 
tanců. Zajímavé byly i  hry, slosování vstupenek o hodnotné ceny, nákup exotického zboží a 
vymožeností na cesty. 
 
Přílohou výroční zprávy je program festivalu. 
 

 
 

Ve dnech 23.-27. ledna absolvovali studenti 1. ročníku oboru Cestovní ruch lyžařský výcvikový kurz v 
Nových Hutích na Šumavě. 
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Únor 
Dne 7. února navštívili žáci oboru Cestovní ruch hokejový zápas pořádaný studentským týmem 
Akademici Plzeň. Akce se konala při příležitosti zápasu EUHL (Evropské Univerzitní Hokejové Ligy). 
Domácí tým se střetl s týmem Prešova. Žáci připravili transparenty a soutěžili o hodnotné ceny. 
 

 

21.února se žáci ze třídy HC3 měli možnost navštívit VŠ Hotelovou v Praze a zúčastnit se semináře 
„Ochutnej VŠH". Jeden den byli součástí studijního programu na VŠH. Zúčastnili se přednášek: 
účetnictví, management a marketink. Také viděli barmanskou show a ochutnali kus VŠH. 
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Před více jak rokem dne 5. 1. 2016 se Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Plzeň stala 
plnohodnotným akreditovaným střediskem pro mezinárodní zkoušky ECDL (European Computer 
Driving Licence – „Evropský řidičák na počítač"). Její chod nezávislý na jiném testovacím středisku 
zajišťují naši 4 akreditovaní testeři a zkoušky studenti skládají v naší akreditované učebně s 24 
počítači. 28. února byly předány certifikáty prvním úspěšným absolventům. 

 

Březen 
10. března proběhl na naší škole přátelský mezistátní zápas reprezentačních celků ženského boxu. 
Zápas se konal v tělocvičně naší školy, kde během dvou hodin vyrostl profesionální boxerský ring. V 
přátelském utkání se zde v pátek večer utkaly reprezentantky ženských týmů Litvy a České republiky. 
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Dne 23. března se žáci třídy HC2 zúčastnili exkurze do Konstantinových Lázní. Měli možnost ochutnat 
místní léčivý pramen, podívali se do hotelů Prusík a Lowenstein. Místní zaměstnankyně je seznámila s 
různými procedurami, které pomáhají lidem s pohybovým onemocněním a kardiovaskulárním 
onemocněním. Žáci získali mnoho informací o novinkách v lázeňských službách. 

 
27. března se uskutečnilo na naší hotelové škole odpolední soaré s rodiči našich žáků, během nichž 
žáci oboru Hotelnictví připravili tříchodové menu formou banketní hostiny. 
 

 

 

Duben 
Ve dnech 17. – 18. března 2017 se konal v Eurocentru v Jablonci nad Nisou 17. ročník veletrhu 
cestovního ruchu Euroregion Tour. V rámci festivalu se konala soutěž studentů středních škol Poznej 
svůj kraj. Naši školu reprezentovali: Dušan Platzer a Jindřich Klíma. 
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Ve čtvrtek 6. dubna proběhl na naší hotelové škole baristický kurz pod vedením Gorana Josiče, 
majitele první plzeňské pražírny kávy a člena baristické asociace. 
 

 
 

11. dubna třída CR1 vydala na prohlídku historického centra Plzně. Studenti si zahráli na průvodce, 
každý si vybral jednu pamětihodnost a o té poreferoval ostatním dvojjazyčně, v českém i německém 
jazyce. 

 
 

Dne 20. dubna se uskutečnil v Domě ekologické výchovy v Klenčí den Ekologie pro základní školy. 
Jednalo se o pilotní ověření budoucí spolupráce našich studentů, Domu EV a Správy CHKO Český les. 
Během dopoledne se dostavily čtyři skupiny žáků místní ZŠ. Kromě stálé expozice o Českém lese byl 
program rozšířen o tvořivou dílnu na téma: les, louka a voda. 
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Květen 
17. května se třídy HC2 a HC3 zúčastnily interaktivní hry Rallye Plzeň, kterou pořádá spolek Knoflík. 
Studenti byli losováním rozděleni do skupinek po pěti, každá z nich dostala obálky, které je pomocí 
různých indicií prováděly centrem města. Těmito indiciemi byly portréty slavných osobností, 
fotografie či různé předměty, které souvisí s kulturou, sportem, historií či hospodářstvím v Plzni. 
 

 
 

19. května se tělocvična hotelové školy zaplnila školními lavicemi a ani nedutajícími studenty. 
Proběhla vyučovací hodina literatury na gymnáziu - divadlo Minor – Válka profesora Klamma, v 
hlavní a jediné roli vystoupil se svým monologem vynikající herec Oldřich Navrátil. Ztvárnil postavu 
profesora, kterému je studenty dávána za vinu tragédie, jež se stala před rokem na tomto gymnáziu. 
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29. května proběhl pod vedením zkušených instruktorů vodácký výcvik. Studenti druhého ročníku 
cestovního ruchu se naučili základní vodácké dovednosti – jízda na háčku, jízda na kormidle, 
přenášení jezu, koníčkování jezu, apod. Na kánoích spluli část řeky Berounky. 

 

Červen 

Dne 13. června proběhl na naší hotelové škole 1. ročník Evropské olympiády mládeže AHCR. Žáci si v 
rámci tříd vybrali jednu z evropských zemí, kterou představili v kostýmech, zvycích, vlajkách i 
národních pokrmech. Během dne soutěžili v četných sportovních disciplínách, ve kterých žáci mohli 
projevit nejen svoji fyzickou zdatnost, ale také logické myšlení a zkušenost 

 
 

15. června studenti 2. ročníku oboru Cestovní ruch vyrazili na Kurz přežití a přežili. Osvojili si různé 
dovednosti důležité při pohybu v přírodě a práci ve skupině. Stavěli stany, rozdělávali oheň bez 
použití moderních podpalovacích metod, ohřívali vodu na ohni na čas, a zejména se učili orientaci v 
lese podle mapy a busoly. 
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Ve dnech 17. až 24. června absolvovali studenti 2. ročníku studijního oboru cestovní ruch, v rámci své 
souvislé odborné praxe, osmi denní exkurzi po Jižní Moravě. Kromě hlavního cíle praxe, seznámit se 
se zásadami průvodcování, vyzkoušeli si studenti také skutečné provázení skupiny v jednotlivých 
dnech. 
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4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve 
školním roce 2016/17 

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 2017  
Učitel Předmět Název akce zahájení ukončení 

Mgr. Doubková 
Michaela 

Doplnění kvalifikace Rozšiřující studium Nj pro SŠ 2015 2017 

 
Krátkodobý plán – do roku 2017 
Učitel Předmět Název akce 

PhDr. Turníková Margit Seminář PC - řízení Výkon práv a povinností zaměstnavatele 29.11.2016 

 Nj Dr. A. Winter, Kannibalen, Tatovierte und Kunsthandwerker, 
říjen 2016 

 Nj Seminář: Dr. B. Blahak,Tschechische Staatsutopien des Jahres 
1918 , říjen 2016 

 
Seminář pro 
management škol 
NIDV 

Konzultační seminář k MZK a PKZ 1.12. 2016 

 seminář PC - řízení Systém směrnic, řádů a smluv školy a školského zařízení 

Mgr. Linhartová Jana Seminář PC - řízení Výkon práv a povinností zaměstnavatele 29.11.2016 

Ing. Česal Pavel školení NIDV Školní maturitní komisař 

Mgr. Fialová Veronika Seminář PC Poezie ve škole i mimo ni 
 

Seminář PC Islámský stát 
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 Seminář PC Slovem proti totalitě 

 Seminář PC Kreativní práce se současnou poezií 

PaedDr. Suda Jiří Seminář PC Islám a islámský fundamentalismus 
 

Seminář PC Jihovýchodní Asie 

Mgr. Řebounová Jana  školení NIDV Školní maturitní komisař 
 

PPP Plzeň školení Metodik prevence 12.10.2016 

PhDr. Suková Zuzana Seminář PC Jak na kázeň ve třídě 

 Seminář PC Banky a jejich produkty v oblastech – financování a 
zhodnocování prostředků 

 PF Plzeň Konference fyziků – Astronomické vzdělávání a zhodnocování 
prostředků 

Bc. Linhart Pavel školení NIDV Hodnotitel ústní části MZK z Aj 

RNDr. Kučera Pavel školení NIDV Školní maturitní komisař 

 Seminář PC Islám a islámský fundamentalismus 

 Seminář NIDV Informační seminář pro ředitele škol a školských zařízení 
k novele školského zákona § 16. 16. 2016 

Mgr Doubková 
Michaela 

Seminář PC Zadavatel PP a DDR společné části maturitních zkoušek 

 Seminář PC Hry do páru a malých skupinek ve výuce němčiny 

 Seminář PC Jazykové hry I. – tvorba a význam slov 

 školení NIDV Školní maturitní komisař 

 
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). 
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5. Činnost metodika prevence sociálně 
patologických jevů ve školním roce 2016/2017 

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 2016/2017 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 RNDr. Pavel Kučera. 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 
2016/2017 

Ve školním roce 2016/2017 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 – odpolední soaré. 

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 ČSI na naší škole 
v roce 2016/2017 

3. – 7. dubna provedla Česká školní inspekce zastoupená Ing. Drahuší Šefčíkovou na naší škole 
kontrolu a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona 
561/2004 Sb. Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělání  a jiném 
vzdělávání ( školský zákon ), ve znění pozdějších předpisů, zjišťování a hodnocení naplnění školních 
vzdělávacích programů podle § 174 odst. 2písm.c) školského zákona. 

V příloze č. 2 výroční zprávy je uveden celý protokol ČŠI 
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8. Rozvojové programy školy 
V roce 2016/2017 se naše škola zapojila do tvorby krajského akčního plánu Plzeňského kraje pro 
oblast vzdělávání. V rámci tohoto plánu se škola rozhodla pro modernizaci školní gastro laboratoře a 
úspěšně zažádala o investiční dotaci v rámci programu IROP. Součástí tohoto programu je i realizace 
bezbariérových úprav pro přístup do objektu školy. 

9.  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, adventní zájezd do Drážďan, 
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. 

 
3x 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.  
 

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 
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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. 

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. 
 
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.  

Účast žáků v soutěžích 
V listopadu 2016 jsme se zapojili do třetího ročníku celostátní gastronomické soutěže Svačina roku 
s Rio Mare. Zúčastnili jsme se dvou soutěží pořádaných AKC – Český kapr v Českých Budějovicích a 
Lázeňský pohárek v Karlových Varech. Studenti oboru cestovní ruch se umístili na soutěži  škol Poznej 
svůj kraj, která se konala v Jablonci nad Nisou v rámci 17. ročníku veletrhu cestovního ruchu 
Euroregion Tour. Viz. Akce školy. 
 
Pro své žáky pořádala škola v roce 2016/2017 celou řadu kroužků a seminářů. K nejoblíbenějším 
patřily: kroužek ruského jazyka, kroužek francouzského jazyka, barmanské semináře, baristické 
semináře a semináře vyšší gastronomie. 
 
 
 

12. Program celoživotního vzdělávání NSK 
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Akademie hotelnictví a cestovního ruchu je autorizovanou osobou v projektu Národní soustava 
kvalifikací (NSK), které připravilo MŠMT ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání. 
Národní soustava kvalifikací je průběžně budovaný, státem podporovaný a občany i zaměstnavateli 
využitelný registr profesních kvalifikací existujících na pracovním trhu v ČR. Umožňuje zájemcům 
získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesní kvalifikaci, aniž by museli zasednout do 
školních lavic.  

Díky existenci profesních standardů je možné, aby se uchazeči nechali u tzv. autorizovaných osob 
přezkoušet a získali certifikát o svém vzdělání. Na naší Hotelové škole může uchazeč složit zkoušky v 
těchto dílčích kvalifikacích: 

• Příprava teplých pokrmů (NSK kód 65-001-H) 
• Příprava pokrmů studené kuchyně (NSK kód 65-002-H) 
• Příprava minutek (NSK kód 65-004-H) 
• Složitá obsluha hostů (NSK kód 65-008-H) 

13. 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, Asociací hotelů a restaurací. 

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 Maják, 
Parkhotel Plzeň, vinárna Jadran, Zeke suschi, Angelo Pilsen. 

14. Školská rada 
V září 2016 proběhly doplňující volby do školské rady. Místo Ing. Martiny Vondrové, která ukončila 
pracovní poměr, byla do školské rady zvolena Ing. Martina Fajtová 

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 Faitová - zástupce pedagogických pracovníků školy 

 

15. Personální zabezpečení činnosti školy 
Počet zaměstnanců k 1. 9. 2016 - celkem 20, z toho 7 mužů a 13 žen  
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Počet zaměstnanců interních k 31. 8. 2017 - celkem 19, z toho 8 mužů a žen 11 

Počet učitelů k 31. 8. 2017 - celkem 11, z toho 5 mužů a 6 žen. 

Členění  interních pracovníků  podle věku a pohlaví k 31.8.2017 

věk muži ženy celkem % 

do 20 let - - - 0 

21 - 30 let 1 1 2 10:52 

31 - 40 let 2 3 5 26.31 

41 - 50 let 2 3 5 26.31 

51 - 60 let 1 1 2 10.52 

61 a více let 2 3 5 26.31 

celkem 8 11 19 100,0 

% 42,10 57,89 100,0 x 

 

Přepočtený stav všech zaměstnanců k 31.8.2017 

fyzický počet  přepočtený počet 

19 17,438 

 

Přepočtený stav pedagogických pracovníků k 31.8.2017 

 fyzický počet  přepočtený počet 

11 10,5 

 

Přepočtený stav nepedagogických pracovníků k 31.8.2017 

fyzický počet  přepočtený počet 

8 7,375 

 

Členění pedagogických pracovníků podle vzdělání a pohlaví 
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vzdělání dosažené muži ženy celkem % 

základní 0 0 0 0 

vyučen 0 0 0 0 

střední odborné 0 0 0 0 

úplné střední 2 1 3 15,71 

vyšší odborné 0 0 0 0 

vysokoškolské 6 10 16 84,21 

celkem 8 11 19 100,00 

 

16. 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. 
2016 

k 31.8. 
2017 

k 30.9. 
2016 

k 31.8. 
2017 

65-42-M/01Hotelnictví  28 27 - - 2 13,5 

65-42-M/02 Cestovní ruch 62 61 - - 3 20 

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

65-51-H/01 Kuchař-číšník 24 18 - - 3 6 

64 -41-L/54 Podnikání (denní forma studia) 0 0   0 0 

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

64 -41-L/54 Podnikání (distanční forma studia) - - 16 14 3 4,7 

Celkem SOŠ a SOU 114 106 16 14 11 11 

Rozdíl  8  2   

Celkem SOŠ a SOU denní a dálková forma 
k 30.9.2016  

114 

k 30.9.2016 

16 
 11 

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

2 0 Cestovní ruch 
 

17. Přijímací řízení 
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  15 6 11 - 1 - 

65-42-M/02 Cestovní ruch 29 8 18 - 0 - 

65-51-H/01 Kuchař-číšník  11 7 13 - 1 - 

64-41-L/51 Podnikání 0 12 4 - 1 - 

celkem 55 33 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 30.09.2016 

Počet 
odvolání 
proti 
nepřijetí 

Počet tříd Z toho 
více 

oborové 
třídy  

1.kolo 

př.říz. 

Další kola 

př.říz. 

64-41-L/51Podnikání 0 6 10 - 1 - 

celkem 0 6 10 - 1 - 

 

18. Výsledky vzdělávání žáků 
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 Prospěch žáků, školní rok 2016/2017 
Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Neklasifikováno Uvolněno Uznáno Průměr 

CR1 2 16 0 0 0 1 1 2.03 

CR2 0 19 0 0 0 1 0 2.26 

HC1 0 16 1 3 0 0 0 2,šž 

HC2 1 14 1 2 0 1 0 2,45 

KC1 1 5 2 2 0 1 0 2,39 

KC2 0 3 4 4 0 1 0 2,84 

KC3 0 1 1 2 0 0 0 2,79 

HC3 5 13 1 1 0 1 0      1.80 

NP1 0 3 1 1 0 0 0 2.10 

NP2 2 3 0 0 0 0 0 1.46 

NP3 0 5 0 0 0 0 0 2.31 

Celkem: 11 98 7 10 0 5 1 2,25 

 

Výsledky maturitních zkoušek, školní rok 2016/2017 
 

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 0 0 0 0 0 

64-41-L/524 Podnikání - distanční 6 0 3 3 0 

celkem 6 0 3 3 0 
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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 3 2 

Matematika 0 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 
0 0 0 0 0 

65-42-M/01 Hotelnictví 0 0 0 0 0 

64-41-L/524 Podnikání - distanční 4 0 2 2 3 

celkem 4 0 2 2 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 - 
distanční 

6 0 0 0 0 

Celkem 6 0 0 0 0 
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19. Řešení stížností 
Evidováno celkem z toho 

oprávněných částečně 
oprávněných 

neoprávněných postoupených 
jinému orgánu 

0 0 0 0 0 

20. 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 
 

21. 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. 

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. 
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