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2.  Charakteristika školy 

Název a adresa školy:     Akademie hotelnictví a cestovního ruchu – střední škola, s.r.o.,                              

Plzeň- Skvrňany, Nade Mží 1, 318 00 

Právní forma, zřizovatel:  Společnost s ručením omezeným, Ing. Aleš Linhart, MBA 

Jednatel:                             Mgr. Jana Linhartová – od 18.9.2014 

Ředitelka školy:                  Mgr. Jana Linhartová 

IČO 25214837 

DIČ 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 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 

 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. 

mailto:info@hotelovka-plzen.cz
http://www.hotelova-skola-plzen.cz/
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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 

 

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 
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3.  Akce školy 

Září 

 

Ve dnech 5. až 7. září 2017 absolvovali jako již tradičně žáci 1. ročníků naší školy Adaptační soustředění 
v rekreačním středisku Sobenský rybník. 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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Naši studenti se zúčastnili školy vaření italských pokrmů v provincii Emilia-Romagna. Tato provincie je 
známá nejen těstovinami (hlavní město Bologna), ale díky svému dlouhému pobřeží také pokrmy z 

ryb. Odborný program školy vaření se skládal z kurzů italské kuchyně, které vedli učitelé italského 
vzdělávacího institutu IAL Cesenatico a profesionálové z hotelů Deborah a Golf&Beach. Kurz probíhal 
v italštině a byl pro naše žáky plně tlumočen do českého jazyka.      

 

Dne 22. září jsme ve spolupráci s Plzeňským Prazdrojem modernizovali náš výčepní pult. Pořídili jsme 
nové chlazení, výčepní kohouty Baroko a Celli usazené ve stojanu Cobra, celý pult jsme umístili do nové 
místnosti. Nově vzniklá specializovaná učebna osazená profesionálním vybavením bude sloužit žákům 
oborů Hotelnictví a Kuchař-číšník. 

 
V sobotu 23. září se z chorvatské Crikvenice na Istrii vrátili do České republiky účastníci animačního 
kurzu pro vybrané studenty oboru Cestovní ruch. Chorvatsko je známé svým mořem a také jako 
tradiční destinace českých turistů, proto je ideálním místem pro nácvik animátorských dovedností. 
Navíc šance prodloužit si léto o týden plný zábavy také není k zahození. 

 

 



Akademie hotelnictví a cestovního ruchu 

Nade Mží 1, 318 00 Plzeň 

            Hotelova-skola-plzen.cz 

6 

 
 

Poslední školní akcí v měsíci září byl Veletrh cestovního ruchu ITEP 2017. Letos byl věnován období 
baroka a navštívili jej studenti prvního ročníku. 
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Říjen 

 

V říjnu byla udělena veřejná pochvala studentu oboru Kuchař-číšník Petru Matiaskovi za výborně 
odvedenou práci ve školní jídelně 15. základní školy v ulici Terezie Brzkové v Plzni. 

Další náš student, Jakub Husník, vyhrál první místo v kategorii Kuchař kadet v rámci gastronomické 

soutěže Olima Cup Olomouc 2017 – Martinská husa, která se konala ve dnech 5. až 7. října. Úspěšně 

zvládl úkol během 45 minut připravit tři porce libovolného pokrmu podle vlastního výběru. Za 

výbornou reprezentaci školy mu byla udělena veřejná pochvala. 

 

V tomto měsíci se naše škola Akademie hotelnictví a cestovního ruchu jako akreditované testovací 

středisko zkoušek ECDL rozhodla zapojit do Národní soutěže digitální gramotnosti vyhlášené Českou 

společností pro kybernetiku a informatiku. Cílem soutěže je podpoření využívání mezinárodního 

konceptu ECDL jako nástroje pro rozvoj digitální gramotnosti.  

 

Listopad 

Dne 3. listopadu se konala gastronomická soutěž Svačina roku 2017, na níž nemohli chybět 
reprezentanti naší školy. Letos jimi byli studenti prvního ročníku oboru Kuchař-číšník Jaroslav Rudolf 
a Toan Hoang.  
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Žáci naší školy prvního ročníku oboru Cestovní ruch dne 1. 11. 2017 odjeli na jednodenní exkurzi do 

Klatov, kde si vyzkoušeli své první provádění po klatovských památkách, a zjistili, že to není nic moc 

lehkého. 

 
 

Studentka třetího ročníku oboru Hotelnictví Beáta Gruberová se zúčastnila akce typu „řetězový 

román“. Tento román všichni autoři společnými silami dopsali a 11. listopadu proběhl jeho křest na 

zámku v Křimicích. Naší studentce byla udělena veřejná pochvala. 

 

 

Ve dnech 15 a 16. listopadu se v Praze na výstavišti Letňany konal gastronomický veletrh, pořádaný 

nadnárodní firmou Bidfood, dodavatelem potravin, nápojů a gastronomických zařízení a strojů. 

Vybraní studenti měli možnost tuto akci navštívit. Seznámili se s trendy ve výrobě a zpracování surovin 

a potravin, nápojů, pomůcek, nástrojů a technologických zařízení. Speciální prezentací byla také 
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takzvaná školní kuchyně, kde bylo možno ochutnat uvařená menu. Další zajímavostí byly nápojové 

automaty a to i na míchání alkoholických nápojů. Velká část byla věnována také masu a rybám. 

Nechyběli ani zástupci pivovarů a vinařství a to i ze zahraničí. 

 

 

Zástupci Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Plzeň přijali pozvání na akci Den s absolventy, kterou 

pořádala Pedagogická fakulta Západočeské univerzity. Zároveň studenti společně s pedagogy připravili 

společně pro tuto událost občerstvení ve formě bufetu. 
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V týdnu od 20. do 24. listopadu se žáci 1. ročníku Akademie hotelnictví a cestovního ruchu oboru 

Hotelnictví zúčastnili Barmanského kurzu, který byl garantován Českou barmanskou asociací (CBA) a 

veden profesionálním lektorem. V průběhu kurzu absolvovali žáci teoretickou i praktickou část, 

vyzkoušeli si přípravu míchaných nápojů, zdobení a servis. Seznámili se také mimo jiné s technologiemi 

výroby nápojů. 

 

 

Prosinec  

Dne 1. prosince získal náš lektor Bohumil Rydrych ocenění Restauratér roku. Cenu mu předal na 

slavnostním galavečeru v Olomouci prezident AHR ČR p. Ing. Václav Stárek se slovy: „Jste jeden z 

mála srdcařů, který velmi přispívá k dobrému jménu české gastronomie." 
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Leden 

Ve druhém lednovém týdnu absolvovali žáci 1. ročníku oboru Cestovní ruch v rámci svého školního 
vzdělávacího programu povinný Lyžařský výcvikový kurz. Letos se uskutečnil v Mariánských Lázních. 
 

 
 

 
Dne 16. 1. 2018 proběhl na naší škole Cukrářský kurz, který byl v letošním školním roce zaměřen na 
výrobu dezertních a čokoládových cukrovinek. Kurzu se zúčastnili žáci prvního ročníku oboru Kuchař-
číšník a zájemci z oboru Hotelnictví. 
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Únor 

 

  
 

Student Jakub Husník v lednu a únoru roku 2018 absolvoval šestitýdenní stáž v restauraci Next-door 
by Imperial v Praze. Ve stejném období byl na stáži v restauraci Café Imperial další náš student, Petr 
Matiaska.  

 

Březen 

V březnu skončila šestitýdenní stáž pro studentku Nikolu Dzámovou. Studentka získávala praktické 

zkušenosti v restauraci Ambiente. 

Zájemci z řad studentů tříd HC1, HC2, CR2 (kategorie Junior) a HC3 (kategorie Student) poměřili  
v pátek 16. 3. 2018 svoje síly v mezinárodní soutěži Matematický klokan. Naši žáci se do této soutěže 
zapojují pravidelně, přestože nepatříme svými obory mezi technicky zaměřené střední školy. Nejlepším 
žákem v kategorii Student se stal na děleném prvním místě Pavel Šindelář s bodovým ziskem 54 bodů 
a obhájil svoje loňské prvenství z kategorie Junior. Stejného úspěchu dosáhla letos i Tereza Beroušková. 
Pomyslnou hranici 50 bodů překonali ještě Hana Rothová, Kateřina Anderlová a Aneta Dudkovská. 
 
Naši studenti se od listopadu 2017 do ledna 2018 zúčastnili Národní soutěže digitální gramotnosti 
vyhlášené Českou společností pro kybernetiku a informatiku. Celorepublikového klání jsme se nijak 
nezalekli, přestože AHCR v té době ještě nebyla akreditovaným testovacím střediskem ECDL ani dva 
roky, a umístili jsme se na třetím místě v kategorii Nejaktivnější škola. 
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Duben 

Dne 18. dubna proběhla exkurze do Plzeňského pivovaru, jíž se zúčastnili žáci třídy HC1 a KČ2. Seznámili 
se s historií vaření piva a postupem jeho výroby v současnosti, s prostory stáčírny a historickými 
pivovarskými sklepy. 
 

 
 

V dubnu končila výuka pro maturitní ročník oboru Hotelnictví, jehož studenti se tradičním posledním 
zvoněním rozloučili se spolužáky i učiteli. 
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Květen 

Ve dnech 12. až 20. května studenti 1., 2. a 3. ročníku navštívili Itálii.  
 
Studenti oboru Cestovní ruch absolvovali náročný program plný návštěv mnoha památek ve větších či 
menších městech kolem Milano Maritimo. Všichni si vyzkoušeli jednak roli průvodce, ale také 
animátora pod vedením Paedr. Sudy. 
 

 
 

Studenti oboru Hotelnictví a Kuchař-číšník měli na programu kurzy vaření. 
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Na přelomu května a června absolvovali žáci 2. ročníku oboru Cestovní ruch tradiční vodácký kurz na 

řece Radbuze a turistický kurz nedaleko Rožmitálu pod Třemšínem. 

 

Červen 

Dne 15. 6. 2018 se v naší škole uskutečnil druhý ročník Letních Olympijských Her. Každá třída si 
vylosovala jednu zemi, kterou měla za úkol reprezentovat sportovně a představit z pohledu geografie 
a gastronomie.  
 

 

Červenec 

V rámci letních praxí oboru Cestovní ruch absolvovali žáci 2. ročníku Průvodcovskou exkurzi po Jižní 

Moravě. 
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4.  Plán dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků na školní rok 2017/18 

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. 

 

Dlouhodobý plán - do roku 2020 
 

Učitel Předmět Název akce zahájení ukončení 

p. Jančík Vladimír Doplnění kvalifikace Studium VŠ – učitel odborných předmětů 2016 2021 
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Krátkodobý plán – do roku 2019 
 

PhDr. Turníková Margit Seminář pro 

management škol 

NIDV 

Konzultační seminář k MZK a PKZ 2018 

 Nj Návštěva přednášek dle aktuální nabídky katedry germanistiky ZČU 

Mgr. Fialová Veronika Školení NIDV Školení hodnotitelů PUP 

 
Školení NIDV Školení zadavatelů 

 Seminář PC Práce s textem v hodinách literatury a slohu 

 Seminář PC Práce s literárním textem a filmovými ukázkami 17. 10. 

PaedDr. Suda Jiří Seminář PC Křesťanství v proměnách času 3. 12. 2018 

PhDr. Dvořáková Zuzana Seminář PC Hry inspirované životem ve výuce matematiky 

 Seminář PC Uplatnění různých motivačních prvků při výuce fyziky 

Mgr. Linhart Pavel školení NIDV 
Školení zadavatelů 

 Seminář PC Language Games Based on Popular TV Game Shows 

RNDr. Kučera Pavel Seminář PC Exkurze Krušné hory 

 Seminář PC Křesťanství v proměnách času 3. 12. 2018 

Mgr. Doubková 

Michaela 

Seminář PC 
Jak zaujmout žáky ve výuce němčiny 

 Školení NIDV Školení na školního maturitního komisaře 

Mgr. Pešková Radmila Školení NIDV Školení hodnotitelů ČJ + PUP 

Mgr. Süčová Aneta Školení NIDV Školení hodnotitelů AJ + PUP 

Ing. Kopičková Renata Školení NIDV Školení zadavatelů 

Ing. Brejchová Marcela Školení NIDV Školení zadavatelů 

 

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.  Zpráva o činnosti metodika prevence 
ve školním roce 2017/2018 

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 2017/2018 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 
2017/2018 

Ve školním roce 2017/2018 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. 
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7.  Zpráva o inspekční činnosti na naší škole 
v roce 2017/2018 

Ve školním roce 2017/2018 na Akademii hotelnictví a cestovního ruchu, s. r. o., provedla Česká školní 

inspekce kontrolu dne 19. června 2018 pod vedením ing. Drahuše Šefčíkové během závěrečných 

zkoušek. Předmětem kontroly bylo získání informací o průběhu závěrečné zkoušky podle jednotného 

zadání a kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona vyhlášky 47/2005 Sb., o 

ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání 

v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů (dále „vyhlášky“). Kontrola nezjistila žádné 

porušení právních předpisů. 

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, 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. 

 

Třikrát 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.  Činnost školy 

Škola je autorizovanou osobou v projektu Národní soustava kvalifikací. 

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

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

zkušenosti, ale nemají k prokázání těchto znalostí požadovaný doklad. 

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

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

dílčích kvalifikacích: 



Akademie hotelnictví a cestovního ruchu 

Nade Mží 1, 318 00 Plzeň 

            Hotelova-skola-plzen.cz 

21 

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 osm uchazečů dokončilo tři profesní kvalifikace v předepsaném složení a 

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

číšník. 

 

10. Účast žáků na vzdělávacích programech 
pořádaných různými institucemi 

Žáci naší školy se zúčastnili řady odborných a kulturně vzdělávacích akcí, sportovních akcí, exkurzí 

do výrobních provozů, výstav (viz Akce školy). 

 

Pro naše žáky jsme rozšířili nabídku hotelů, v nichž mohou vykonávat praxi. 

 

Pro veřejnost bylo uspořádáno pět Dnů otevřených dveří. Zájemce o studium provázeli a informace 

poskytovali naši studenti. Seznámili uchazeče s obory výuky, provedli je školní budovou. Nahlédli do tří 

počítačových učeben, klasických učeben, zázemí pro odbornou výuku, sportovního zázemí - posilovny, 

tělocvičny a hřiště, do školní jídelny. 

 

Škola organizuje cateringové akce pro veřejnost.  

 

Účast žáků v soutěžích 

V říjnu 2017 vyhrál náš student gastronomickou soutěž Olima Cup Olomouc 2017 – Martinská husa, 

která se konala ve dnech 5. až 7. října. V listopadu 2017 jsme se zapojili do třetího ročníku celostátní 

gastronomické soutěže Svačina roku. Viz Akce školy. 



Akademie hotelnictví a cestovního ruchu 

Nade Mží 1, 318 00 Plzeň 

            Hotelova-skola-plzen.cz 

22 

Pro své žáky pořádala škola v roce 2017/2018 celou řadu kroužků a seminářů. K nejoblíbenějším 
patřily: kroužek španělského jazyka, barmanské semináře, cukrářské semináře, baristické semináře a 
semináře vyšší gastronomie. 

 

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

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

Asociací soukromých škol, 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. 

 

12. Školská rada 

V únoru proběhly volby do školské rady. Rada byla ustanovena ve složení: 

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

 PaedDr. Jiří Suda – zvolený zástupce pedagogických pracovníků školy 
 Ing. Aleš Linhart, MBA - zástupce zřizovatele školy 

Školská rada na ustanovující schůzi projednala informace o volbách do rady a zvolila svého předsedu - 
Ing. Aleše Linharta, MBA. 

Dalšími body jednání rady bylo: 

- ustanovení jednacího řádu školy 
- informace o aktuálním plánu rozvoje školy a v současnosti běžících projektech 
- informace o současném stavu ŠVP a plánu na jejich obnovu 
Rada se usnesla, že zveřejní své kontaktní informace, aby zejména volení členové rady mohli být 
nápomocni při řešení praktických problémů žáků školy a pedagogického sboru. 

Kontaktní informace na členy rady jsou: 

Miloslava Fajrajzlová: miluska.fara@gmail.com 
Jiří Suda: Jiri.suda@hotelovka-plzen.cz 
Aleš Linhart: alinhart@lineastargazer.com 
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13. Personální údaje 

Počet zaměstnanců k 1. 9. 2017 - celkem 20, z toho 10 žen  

Počet zaměstnanců externích k 31. 8. 2018 - celkem 3, z toho žen 1 

Počet učitelů k 31. 8. 2018 - celkem 17, z toho 10 žen. 

Členění pedagogických pracovníků podle věku a pohlaví k 31. 8. 2018 

věk muži ženy celkem % 

do 20 let - - - 0 

21 - 30 let 1 1 2 10,52 

31 - 40 let 2 4 6 35,29 

41 - 50 let 2 3 5 29,41 

51 - 60 let 1 1 2 10,52 

61 a více let 1 1 2 10,52 

celkem 7 10 17 100,0 

% 41,18 58,82 100,0 x 

 

 

Přepočtený stav všech pracovníků k 31. 8. 2018 

fyzický počet  přepočtený počet 

23 12,13 

 

Přepočtený stav nepedagogických pracovníků k 31. 8. 2018 

fyzický počet  přepočtený počet 

6 3 
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Přepočtený stav pedagogických pracovníků k 31. 8. 2017 

 fyzický počet  přepočtený počet 

17 12,5 

 

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 3 1 4 23,53 

vyšší odborné 0 0 0 0 

vysokoškolské 3 10 13 76,47 

celkem 6 11 17 100,00 

 

14. 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. 

2017 

k 31.8. 

2018 

k 30.9. 

2017 

k 31.8. 

2018 

65-42-M/01Hotelnictví  38 27 - - 4 6,75 

65-42-M/02 Cestovní ruch 80 68 - - 5 13,6 

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

65-51-H/01 Kuchař-číšník 23 15 - - 3 5 

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

64 -41-L/54 Podnikání (dálková forma studia) - - - - - - 
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64 -41-L/54 Podnikání (distanční forma studia) - - 18 10 3 3,3 

Celkem SOŠ a SOU 145 132 18 10 3 3,3 

Rozdíl 7   8   

Celkem SOŠ a SOU denní a dálková forma 

k 30.9.2017 

145 

k 30.9.2017 

18 
11 14,8 

 Poznámka: byly sloučeny třídy denní formy studijního oboru 65-42-M/01Hotelnictví a 65-42-M/02 
Cestovní ruch první, druhý, třetí a čtvrtý ročník, tj. celkem byly na začátku školního roku 4 
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 

30.09.2018 

Počet 

odvolání 

proti 

nepřijetí 

Počet tříd Z toho 

víceobor

ové 

třídy * 

 

1.kolo 

př.říz. 

Další kola 

př.říz. 

65-42-M/01 Hotelnictví  10 3 12 - 1 - 

65-42-M/02 Cestovní ruch 38 6 27 - 1 - 

65-51-H/01 Kuchař-číšník  13 3 16 - 1 - 

64-41-L/51 Podnikání 0 18 16 - 1 - 

celkem 61 41 55 0 4  

 

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 30.09.2018 

Počet 

odvolání 

proti 

nepřijetí 

Počet tříd Z toho 

více 

oborové 

třídy  

1.kolo 

př.říz. 

Další kola 

př.říz. 

64-41-L/51Podnikání 0 18 16 - 1 - 

celkem 0 18 16 - 1 - 
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15. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 Prospěch žáků, školní rok 2017/2018 
Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Neklasifikováno Uvolněno Uznáno Průměr 

CR2 1 17 0 0 0 1 1 2.34 

HC1 5 21 1 0 0 1 0 2,11 

HC2 0 17 2 2 0 2 0 2,45 

KC1 0 6 2 2 0 1 0 2,82 

KC2 1 6 0 0 0 1 0 2,09 

KC3 0 3 0 0 0 0 0 2,13 

HC3 0 29 4 4 0 0 0      2,49 

HC4 0 10 0 0 0 0 1 2,23 

NP1 1 5 0 1 0 0 0 1,69 

NP2 0 2 0 2 0 0 0 3,23 

NP3 0 2 1 0 0 0 0 1,81 

Celkem: 8 118 10 11 0 6 2 2,23 

 

Výsledky maturitních zkoušek, školní rok 2017/2018 

 

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 
10 0 0 0 0 

65-42-M/01 Hotelnictví 9 0 0 0 0 

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

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

celkem 22 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 17 5 

Cizí jazyk 17 5 

Matematika 0 2 

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 
6 0 2 4 5 

65-42-M/01 Hotelnictví 4 0 2 2 4 

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

celkem 12 0 4 8 11 

 

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  
10 4 0 0 6 

65-42-M/02 

Cestovní ruch  
8 6 0 0 2 
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64-41-L/51 

Podnikání - 

distanční 

3 0 0 0 3 

Celkem 21 10 0 0 11 

 

Žáci s individuálním vzdělávacím plánem 

Počet žáků/ studentů s IVP z  toho talentovaní v jakém oboru /předmětech 

4 0 Cestovní ruch 
 

16. Řešení stížností 

Evidováno celkem z toho 

oprávněných částečně 
oprávněných 

neoprávněných postoupených 
jinému orgánu 

0 0 0 0 0 

 

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

Počet podaných žádostí o informace                                              0 
 
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti                          0 
 
Počet vydaných odvolání proti rozhodnutí                                    0 
 
Počet stížností na postup při vyřizování žádosti o informace     0 
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18. 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. 

 

19. Přílohy: 

 

Příloha č. 1. – Zpráva o hospodaření školy 

 

 

 

 

 

 

 

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

2017/2018 sestavila 12. 10. 2018 Mgr. Jana Linhartová v. r. 
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Výroční zprávu Akademie hotelnictví a cestovního ruchu – střední škola, s.r.o., pro školní rok 

2017/2018 schválila školská rada dne 12. 10. 2018 

předseda v. r. 

 

 

 

Příloha č. 1.: 
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

VÝNOSY V tisících Kč 

CELKOVÉ VÝNOSY 15.221 

z toho   

STÁTNÍ DOTACE 8.774 

POPLATKY OD ZLETILÝCH ŽÁKŮ, RODIČŮ, ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 2.962 

OSTATNÍ 136 

NSK 209 

NÁJEMNÉ 163 

PRODEM IM 0 

JÍDELNA 2.977 

  
NÁKLADY  
CELKOVÉ NÁKLADY 15.132 

z toho   

PLATY PRACOVNÍKŮ 6.368 

OON 892 

ODVODY SP/ZP 1.819 

VÝDAJE UČEBNÍ MATERIÁL 293 

VÝDAJE JÍDELNA 1.420 

REŽIJNÍ MATERIÁL 324 

DROBNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK 166 

OPRAVA BUDOVY A ODPISY 195 

ENERGIE SPOTŘEBA 718 

REŽIJNÍ SLUŽBY 2.134 

OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 803 

 

V roce 2017/2018 byla naše škola zapojena do projektu Šablony financovaného z dotačních zdrojů a 

byl zahájen projekt Rekonstrukce odborných učeben. 


