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a) Základní údaje o společnosti a škole 
 

Název školy:  Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová 

SČMSD Pelhřimov, s.r.o. 

 

Právní forma:  společnost s ručením omezeným 

 

RED IZO:  600008461 

 

Zřizovatel:                                                     Svaz českých a moravských spotřebních družstev 

                                                                      U Rajské zahrady 1912/3 

                                                                      130 00 Praha 3 

Jednatel:                                                        PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc. 
(jednatel svazových škol) 
 

Vedení společnosti: 

Ředitel školy:     Mgr. Libor Capák 

      Tel. 565 350 627, 724 857 532  

      e-mail: lcapak@hs-pe.cz  

Zástupce ředitele pro teorii:   Mgr. Ondřej Carva 

      Tel. 565 350 628, 723 181 374 

      e-mail: ocarva@hs-pe.cz  

Zástupkyně ředitele pro praxi:  Ing. Iva Florianová  

      Tel. 565 350 625, 731 663 615 

      e-mail: iflorianova@hs-pe.cz 

Vedoucí hospodářské správy:  Ing. Miroslav Starý 

      Tel. 565 350 619, 602 116 508 

      e-mail: mstary@hs-pe.cz  

Zástupce ředitele pro ekonomiku:  Pavel Forejt 

    tel. 565 350 645, 724 287 580  

      e-mail: pforejt@hs-pe.cz 

Sekretariát a adresa školy:    Tel: 565 350 626                                                                           

e-mail: bvlckova@hs-pe.cz 

      Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov 

ID datové schránky:    ne9bi3s 

 

Stránky školy: www.hs-pe.cz   Facebook: voš a sšh Pelhřimov  Instagram: vosassh_pelhrimov 

 

Společnost byla založena na základě notářského zápisu ze dne 7. 12. 1992 

 

- zřizovatel: SČMSD, U Rajské zahrady 1912/3, Praha 3 

 

- den zápisu dozorčí rady: 1. 11. 1994  

 

- zřízení soukromé hotelové školy a její začlení do s.r.o. od 1994 

 

- den zápisu soukromé hotelové školy: 27. 1. 1995 

 

- zřízení VOŠ: 1. 9. 2004 (den zápisu VOŠ: 2. 7. 2004), konec akreditace 31. 12. 2019 

mailto:lcapak@hs-pe.cz
mailto:ocarva@hs-pe.cz
mailto:mstary@hs-pe.cz
mailto:pforejt@hs-pe.cz
mailto:bvlckova@hs-pe.cz
http://www.hs-pe.cz/


 

 
 

Stránka 4 
 

 

Hlavní činnosti společnosti: 

 

1) Zajišťování výchovy a vzdělávání žáků a dospělých pro výkon odborných činností 

 

učební obory:             Kuchař – číšník – denní forma studia    

Cukrář – denní forma studia 

Pekař – denní forma studia 
 

studijní obory:           Hotelnictví – denní forma studia 

    Logistické a finanční služby – denní forma studia 

         

nástavbové studium:    Podnikání – denní forma studia 

 

Profesní kvalifikace v oboru gastronomie: Příprava teplých pokrmů, Příprava pokrmů 

studené kuchyně, Příprava minutek a Složitá obsluha hostů. 

  

Rekvalifikace v gastronomických oborech: Kuchař, Číšník, Cukrář a příprava k vykonání 

zkoušek profesní kvalifikace pro výše uvedené gastronomické obory (viz výše). 

             

2) Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních včetně provozování hostinských činností 

Využití školní kuchyně a jídelny pro gastronomické akce a Domova mládeže a 

ubytovny během prázdnin i ve školním roce pro ubytovací služby. 

 

Stručná charakteristika školy: 
 

     Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o. připravuje žáky na 

povolání týkající se oblasti hotelnictví, gastronomie, potravinářství, podnikání a cestovního 

ruchu. Hlavním cílem je příprava žáků ve třech tříletých učebních oborech s výučním listem – 

Kuchař-číšník, Cukrář a Pekař, ve dvou maturitních oborech střední odborné školy – 

Hotelnictví a Logistické a finanční služby a v jednom maturitním oboru nástavbového denního 

studia – Podnikání. Celkový počet žáků se pohyboval v rozmezí od 170 do 175 žáků.   
 

     Pro teoretickou i praktickou přípravu žáků slouží vzájemně propojený areál budov, ve 

kterém se nachází budova školy, cukrářská dílna, cvičná kuchyň, chemická laboratoř, školní 

kuchyň a školní jídelna i domov mládeže.  
      

      Škola disponuje 17 učebnami pro výuku, z toho dvěma jazykovými učebnami, dvěma 

učebnami výpočetní techniky a chemickou laboratoří. Praktická cvičení a část odborného 

výcviku v oborech probíhají v laboratorní (cvičné) kuchyni, v sousedních salóncích, učebně 

stolničení nebo v cukrářské dílně a cukrářské učebně, popř. na smluvních pracovištích 

v regionu. 

     Odborný výcvik probíhá ve školní kuchyni, školní jídelně, v laboratorní cvičné kuchyni, 

cukrářské dílně nebo na smluvně sjednaných pracovištích v rámci města, okresu a kraje (viz 

partneři školy níže). 

     Pro žáky, kteří nemohou do školy denně docházet nebo dojíždět, nabízí škola ubytování ve 

vlastním domově mládeže. Zde pro ně kromě ubytování a stravování zajišťujeme i výchovu 

mimo vyučování.      

      Kromě výuky škola zajišťuje pro žáky i zájmovou činnost, a to v podobě kroužku sálové 

kopané, v tomto školním roce opět zůstala nevyužita nabídka keramického či výtvarného 

kroužku, a to z důvodu nepříznivé pandemické situace a kvůli malému zájmu žáků 

ubytovaných na DM. 
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Školská rada při VOŠ a Střední škole hotelové SČMSD Pelhřimov, s.r.o. 
 

Ve školním roce 2021/2022 skončil tříletý mandát dosavadní školské rady, v září 

2022 proběhly nové volby.  
 

Složení školské rady po volbách dne 29. 9. 2022:  

 

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a za žáky zletilé: 

 

Jan Jiří Krupička    žák třídy 3. A 

 

Daniel Pavlík    žák třídy NS1 

 
 

Za pedagogické pracovníky: 

 

Mgr. Olga Spálovská   učitelka školy 

 

Tomáš Kratochvíl    učitel odborného výcviku 

 

 

Členové jmenovaní ředitelem školy: 

 

Ing. Iva Florianová   zástupkyně ředitele pro praktické vyučování 

 

Mgr. Ondřej Carva   zástupce ředitele pro teoretické vyučování 

 

 

Předsedkyně školské rady: Mgr. Olga Spálovská – učitelka školy (znovuzvolena) 
 

 

Školská rada na svém jednání dne 6. října 2022 projednala a schválila 

Výroční zprávu za školní rok 2021/2022, ŠR byla také seznámena s 

Vyúčtováním dotace, Rozborem hospodaření s dotací a Zprávou o 

hospodaření, která je nedílnou součástí této výroční zprávy (viz bod k.). 

S Výroční zprávou školskou radu seznámil ředitel školy, Mgr. Libor 

Capák, Vyúčtování dotace, Rozbor hospodaření s dotací a Zprávu o 

hospodaření představil ekonom školy, p. Pavel Forejt. 
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b) Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučovala v souladu s rejstříkem škol a 

školských zařízení MŠMT 
 

 

Kód oboru  název oboru   forma studia ____délka studia 

 

KKOV 

 

29-54-H/01  Cukrář      denní  3 roky 

 

29-53-H/01  Pekař       denní  3 roky 

 

65-42-M/01  Hotelnictví      denní  4 roky 

 

37-42-M/01  Logistické a finanční služby   denní  4 roky 

 

65-51-H/01   Kuchař – číšník     denní  3 roky 

 

64-41-L/51  Podnikání      denní  2 roky 

 

Ve školním roce 2017/2018 začala škola vyučovat nový tříletý obor Pekař, ten 

byl zapsán do školského rejstříku s účinností od 1. 9. 2017 (č. j. MŠMT – 

36260/2016-2). V září 2020 požádala škola o zápis dvou nových oborů vzdělání: 

a) Výrobce potravin (29-51-H/01) – zaměření mlynář, pivovarník 

b) Logistické a finanční služby (37-42-M/01) – zaměření na cestovní ruch a 

hotelnictví, ten byl zapsán do školského rejstříku s účinností od 1. 9. 2021 (č. j. 

MŠMT-42278/2020-2). Obor Výrobce potravin nebyl MŠMT schválen přes 

doporučení KÚ Kraje Vysočina. 
 

Zároveň došlo k výmazu dálkové formy nástavbového studia oboru Podnikání 

s účinností od 15. 10. 2020. 
 

Nejvyšší povolený počet žáků v oboru Pekař byl stanoven na 60 žáků (dohromady 

ve všech třech ročnících) – viz Rejstřík škol a školských zařízení MŠMT.  
 

 

* Oboru VOV (vyššího odborného vzdělávání) skončila akreditace v prosinci 

2017, v návaznosti na tuto skutečnost budeme v budoucnu usilovat o změnu názvu 

školy, ve kterém chceme popř. zohlednit i do budoucna nově povolené obory 

maturitní i tříleté, a to vše v součinnosti se zřizovatelem (SČMSD), MŠMT a 

Krajem Vysočina, v nejbližší době očekáváme výmaz tohoto oboru vyššího 

odborného vzdělávání v rejstříku škol a školských zařízení. 
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c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Kmenoví pedagogičtí zaměstnanci: 
 

Výchovné poradenství (výchovný poradce): 
 

Ondřej  

Carva  
Od r. 2022 

Olga Spálovská  

  
H1A 

NS2 

VŠ 

VŠ 

TeV, ZCR, TeCR 

JN, ČJL 

15 

26 

Jméno pracovníka 

Datum 

Narození 

 

Pedag. 

praxe 
Třídnictví 

Vzdělání 

 

Vyučovací 

předměty 
Úvazek 

Capák  

Libor    
Ředitel školy 

  NE VŠ DEJ 3 

Carva 

Ondřej      
ZŘŠ pro TV 

  H1A VŠ TeV, ZCR, TeCR 15 

Čekalová  

Jarmila   H2A VŠ CJL, JN 25 

Florianová 

Iva 

ZŘŠ pro OV 

  NS1 VŠ JA, MaM, EKO 6 

Hotovcová 

Kateřina   H4A VŠ JA, OBN, TA 23 

Koudelková 

Zuzana   2. A VŠ 
Odborné 

předměty, PsP 
24 

Lemberk 

Petr   1. A VŠ MAT 20 

Novák 

Tomáš   NE VŠ TE, TPP, TEV 7 

Pejšková  

Gabriela   2. B VŠ AJ 21 

Příhonská  

Michaela   NE VŠ ZCR, OBN 7 

Spálovská 

Olga 

 

  NS2 VŠ JN, ČJL 26 

Valentová  

Iva    3. A VŠ EKO, PEKo 20 
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Pedagogičtí pracovníci na DPP a DPČ: 

 

Metodik primární prevence: 

 

Libor 

Capák  
  NE VŠ DEJ 3 

 
 

Úsek vedení a technickohospodářský: 
 
 

Jméno pracovníka 

 

 

Datum 

narození 

Rok nástupu 

do SOU 

Pracovní  

zařazení 

Vzdělání 

Mgr. Capák  

Libor    

 2000 ředitel školy 

 

VŠ 

 

Forejt  

Pavel      

 2014 ekonom  

školy 

ÚSO 

Ing. Starý  

Miroslav 

 1985 vedoucí správy 

budov a údržby 

VŠ 

Vomastek 

Josef 

 2018 údržbář vyučen 

Novák   

Jan 

 2017 údržbář vyučen 

Augustová 

Martina 

 2015 uklízečka vyučena 

Vondrů 

Radka 

 2021 uklízečka vyučena 

Jméno pracovníka 
Datum 

narození 

Pedag. 

praxe 
Třídnictví 

Vzdělání 

Způsob. 

Vyučovací 

předměty 
Úvazek 

Dvořáková 

Jaroslava    

DPČ a DPP      

  NE VŠ Odborné předměty 9 

Mynařík 

Petr 

DPČ 

  NE ÚSO 
Odborné 

předměty 
8 

Picková  

Dobromila 
DPP 

  NE SŠ 
Odborné 

předměty 
3 

Kopáček 

Jan 

DPČ 

  NE ÚSO 
Odborné 

předměty, PsP 
12 

Kharicheva 

Světlana 

DPP 

  NE VŠ RJ 3 

Vítek  

Luděk 

DPP 

  NE VŠ 

Odborné 

předměty,  

 ZPV 

8 
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Vepřovská  

Jaroslava 

 2018 uklízečka  vyučena 

Hendlová 

Gabriela 

 2017 uklízečka  vyučena 

Kociánová  

Jarmila 

 2021 uklízečka vyučena 

Vlčková  

Blanka 

  

2008 

odborná 

referentka  

 

ÚSO 

 

Úsek VMV – Domov mládeže 
 

 

 
Jméno pracovníka 

 
rok narození 

Pedagogická 

praxe 

Nástup do 

SOU 
vzdělání Úvazek 

 
Rejzek  

Pavel 
  2017 ÚSO, DPS 

40/32  

vychovatel 

 
Praktické vyučování 
 

 

 

Pracovníci školní jídelny 
 

Jméno pracovníka Rok narození Nástup do SOU Vzdělání Pracovní 

úvazek 

Kněžínková  

Olga 

 2010  vyučena provozní 

Hrubešová 

Lenka 

 2017 ZŠ pomocná 

síla 

 
 

 

Jméno pracovníka Rok 

narození 

Pedagogická 

praxe 

Nástup do 

SOU 

Vzdělání Pracovní 

úvazek 

Ing. Florianová  

Iva 
  1996 VŠ, DPS 40    ZŘŠTV  

Kratochvíl  

Tomáš 
  2018 SŠ 

40/35        

UOV 

Goldmanová  

Eva 
  1983 SŠ, DPS 

40/35        

UOV 

Kratochvílová 

Marie 

  1981 ÚSO 40/35 

UOV 

Humeš  

Jan 

  2016 SŠ 40/35           

UOV 
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Zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti: 
 

Úklid školy: pí Svobodová 

 

Recepce DM a ubytovna – bezpečnostní a kontaktní pracovníci:  

 

pí Blažková     pí Fantová    p. Dufek 

pí Šteflíčková    pí Teislerová   p. Větrovský 

pí Cahová     p. Němec    p. Jirsa 

pí Vlčková 

 

 

d) Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy (do 1. ročníku)  

 

 

Kód 

oboru 
Název oboru              Počet přihlášek  

 

Přijato 

 

 

Nastoupilo 

  1. kolo 2. kolo  3. kolo 

 

   

 

  

 

 

29-54-H/01 
 

Cukrář   

   

24            1          0 
 

25 

 

 

14 

 

65-51-H/01 
 

Kuchař-číšník  

 

19            2          2  
 

23 

 

 

9 

 

65-42-M/01  
 

Hotelnictví  

 

 

24            6           0   
 

30 

 

20 

37-42-M/01 
Logistické a finanční 

služby 

 

  7            0           0 
 

0 

 

0 

 

64-41-L/51             
 

Podnikání (denní forma) 

  

 14           3           0     
 

17 

 

 

17 

 

29-53-H/01 
 

Pekař 

  

   7           1           0                   
 

8 

 

 

4 

 

 

 

Celkem 

   

95          13            2 
 

103 

 

 

64 
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e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2021/2022                              

          (včetně výsledků maturitních a závěrečných zkoušek) 
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Výsledky ZZ oboru Kuchař/číšníka, Cukrář a Pekař – třída 3. A (tabulka viz výše) 

 

Řádný termín – červen a září 2022:  

- z celkového počtu 24 žáků připuštěno k ZZ 24 žáků   

- z 24 žáků 16 prospělo, 6 prospělo s vyznamenáním v červnovém termínu, další 2 žáci prospěli 

v podzimním termínu (poté co ukončili 2. pololetí - dodatkové zkoušky)  

 

Výsledky MZ oboru Hotelnictví – třída H4A (tabulka viz výše)    

 

Řádný a opravný termín  - květen a září 2022: 

- z celkového počtu 9 žáků připuštěno k MZ 9 žáků 

- z 9 žáků 8 prospělo, 2 žákyně prospěly s vyznamenáním, jedna žákyně opakovala na 2. 

pokus DT z angličtiny a uspěla v podzimním termínu MZ v září   

 

Výsledky MZ oboru Podnikání – třída NS2 (tabulka viz výše) 
 

Řádný a 1. opravný termín – květen a září 2022:  

- z celkového počtu 14 žáků bylo připuštěno k MZ všech 14, po obou termínech prospělo 9 z nich, 

5 žákyň čeká 2. opravný termín na jaře 2023. 

 

f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a 

zajištění podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných, 

mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování jazykové přípravy 
 

Ve škole pracuje jako „dočasný“ koordinátor sociálně patologických jevů (metodik 

primární prevence) – ředitel školy, Mgr. Libor Capák (po odchodu metodičky Mgr. Chalupové 

se připravuje předání funkce do rukou Bc. Michaele Příhonské, která bude absolvovat 

příslušné školení a funkční studium pro výkon této funkce od školního roku 2023/2024). Má 

připravený minimální preventivní program k prevenci těchto jevů a řídí se Programem 

poradenských služeb poskytovaných školou, který byl aktualizován v roce 2021.  
 

Ve škole podle možností probíhají přednášky na tato témata, žáci se účastní i přednášek 

v rámci regionu a v rámci města Pelhřimov (téma AIDS, zneužívání návykových látek, šikana, 

kyberšikana, kybergrooming - viz přehled akcí školy) apod. Jsou zpracovány postupy při řešení 

problémových situací a při výskytu nežádoucích sociálně patologických jevů ve škole, vše na 

základě doporučení a vzorových metodik MŠMT. 
 

V průběhu školního roku jsme nemuseli řešit žádný případ podezření požívání alkoholu a 

návykových látek, s rodiči jsme řešili několik případů podezření na skryté záškoláctví a 

podezření na kyberšikanu přes sociální sítě. Byl řešen případ opakovaného podezření na 

krádeže v šatnách žáků, kdy při odhalování pachatele napomohl i kamerový systém na 

chodbách školy. Ve spolupráci se ZZ žáky byl problém řešen bez asistence PČR a vyřešen 

kázeňsky podmíněným vyloučením ze studia. Většina problémů žáků vyplývala z obtíží 

některých žáků vyrovnat se s následky distanční výuky a novými metodami práce s ní 

spojenými často v návaznosti na horší rodinné zázemí - zvláště u tříletých učebních oborů. 

Častější je i výskyt psychických obtíží některých dospívajících žáků. 
 

Nejčastějším negativním jevem na tomto poli je záškoláctví, resp. skryté záškoláctví, které 

je řešeno u nezletilých žáků ve spolupráci s jejich rodiči, u zletilých osobními pohovory s ŘŠ 

za přítomnosti koordinátora, výchovného poradce, popř. zástupců ŘŠ a TU, kterých se absence 
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v předmětech týká. V závažnějších případech nebo při opakujícím se problému se k jednání 

přizvou ZZ nezletilého žáka a schází se celá výchovná skupina.  

Nejvíce se absence týká hodin odborného výcviku žáků oboru Kuchař - číšník. Nejčastějším 

výchovným opatřením je napomenutí třídního učitele a důtka třídního učitele. V případě 

neomluvených absencí se sahá i k důtce ředitele školy nebo k podmíněnému vyloučení. Zatím 

jsme jen výjimečně museli situaci řešit ve spolupráci s OSPOD. Zameškané hodiny v OV žák 

musí nahradit na gastronomických akcích nebo v době prázdnin ve školní jídelně nebo na 

smluvních pracovištích školy. 
 

Často řešeným problémem je i kouření žáků v těsném okolí školy – i tady je postupováno 

v souladu se Školním řádem nebo jsou žáci zapojováni do úklidu a zvelebování okolí školy. 

Pravdou však je, že boj s kouřením v okolí školy je nekončící a často neúspěšný. 
 

Ve dvou případech jsme se setkali s náznaky šikany popř. kyberšikany, oba případy jsme 

řešili ve spolupráci se zákonnými zástupci žáků ve spolupráci s TU. 
 

K prevenci sociálně patologických jevů přispívají i akce zaměřené charitativně (Srdíčkový 

den – Pomoc dětem, Fond SIDUS a Bílá pastelka), dále projekt Kraje Vysočina „1. pomoc do 

škol“ – kategorie 17 let, přednášky o etice, estetice a estetické výchově, návštěvy na Úřadu 

práce v Pelhřimově na téma Svět práce, návštěvy Městské knihovna Pelhřimov na začátku 

školního roku a v rámci akce Měsíc knihy, úklidové akce v okolí školy a na školní zahradě a 

v rámci města Pelhřimov, účast žáků na projektu Kraje Vysočina pro bezpečný internet KPBI 

v hodinách PsP (Mgr. Spálovská), exkurze a školní výlety, ale i DVPP v této oblasti – např. 

semináře a kurzy NPI Jihlava. 
 

Práci se žáky se SVP koordinuje ve spolupráci s ředitelem školy nová výchovná 

poradkyně Mgr. Olga Spálovská, která eviduje všechny posudky SPC a PPP včetně posudků, 

jejichž platnost byla omezena jen pro studium v ZŠ. Celkem bylo vykazováno v denní formě 

vzdělávání 10 žáků (z toho 6 žákyň), 6 žáků bylo vykazováno se zdravotním znevýhodněním 

(podle § 16 odst. 9 ŠZ), žádný žák nepatřil mezi mimořádně nadané žáky. Většina žáků vykazuje 

převažující stupeň podpůrných opatření 1 a 2 bez individuálních vzdělávacích potřeb a všichni 

jsou bez úprav vzdělávacích plánů, nejčastěji jsou diagnostikovány dysgrafické, 

dysortografické a dyslektické obtíže. Jedna žákyně je ve 4. stupni PO kvůli zdravotním 

omezením (vozíčkářka), pro ni byla uzpůsobena výuka odborných a praktických předmětů a 

postavena nájezdová rampa k učebnám odborných předmětů TOS a TPP. 

S žáky nadanými je pracováno individuálně a jsou zapojování do soutěží a olympiád podle 

oblasti jejich zájmu. Mezi žáky s podporou jazykového vzdělávání patří především noví žáci 

z Ukrajiny.   
 

Výchovná poradkyně informuje TU a vyučující o omezeních vyplývajících z vyšetření a 

posudků PPP či SPC na poradách nebo pedagogických radách, k posudkům je přihlíženo 

nejen v hodinách teoretických předmětů, ale jsou zohledňovány i při závěrečných a 

maturitních zkouškách, nebo u přijímacích zkoušek žáků tříletých oborů na obor Podnikání 

(jde především o časové limity u písemných zkoušek či povolené kompenzační pomůcky). 
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g) Údaje o mimoškolních aktivitách 
 

Zpráva o činnosti domova mládeže za rok 2021/2022 
 

     Domov mládeže zajišťuje mimoškolní činnost pro ubytované žáky a studenty. Pobyt na DM je 

vázán dodržováním Vnitřního řádu DM, domovního řádu a režimu dne, které jsou zakotveny 

v plánu VVČ školy a vychází ze ŠVP DM. Ten rovněž obsahuje konkrétní náplň a plán mimoškolní 

činnosti na příslušné období. Organizace provozu, metody a formy činnosti jsou zaměřeny na 

vytvoření dostatečného prostoru pro přípravu žáků na vyučování, relaxaci a rozvíjení psychické 

a fyzické zdatnosti. Příprava na vyučování je organizována formou samostatného studia, 

vychovatel v případě zájmu žáků poskytují individuální pomoc. Zásady pedagogiky volného času 

jsou při práci dodržovány. Roční plán VMV specifikuje nejdůležitější akce v oblasti zájmové 

činnosti. Zájmová činnost na DM je uskutečňována nabídkovou formou a je zcela dobrovolná. 
 

Využívání prostor a vybavení domova mládeže 
 

Pro provoz domova mládeže je vyčleněno 1. patro DM A, kde jsou studenti ubytováni v buňkách 

na dvou a třílůžkových pokojích. Ve školním roce 2021/22 došlo k nárůstu ubytovaných studentů 

na 14 a lze předpokládat další nárůst v roce příštím. V prvním pololetí 2022 proto z důvodu 

nárůstu ubytovaných studentů škola připravila další dvě buňky pro cca 10 studentů v 1. patře 

DM B. Celková kapacita je nyní 25 lůžek pro studenty školy. 

Pro kulturní vyžití žáků je určena Knihovna DM. Dle finančních prostředků dochází k aktualizaci 

a doplňování tohoto fondu. Žáci využívají dále převážně veřejnou posilovnu a spinning, které 

jsou umístěny v přízemí DM. Žáci mají k dispozici Wi-Fi připojení k internetu. K dispozici je stůl 

na stolní tenis a televizní hry. Žáci mohou navštěvovat městský bazén, hodiny spinningu a masáže 

v prostorách DM, kino apod. 
 

     Činnost jedné výchovné skupiny, ve které bylo zařazeno cca 14 ubytovaných žáků, zajišťoval 

jeden vychovatel – p. Rejzek Pavel. Splňuje požadavky na odbornou a pedagogickou způsobilost. 

Vychovatel se zúčastňuje pedagogických rad školy a dodává podněty k jejímu jednání, 

spolupracuje s učiteli teoretických i praktických předmětů a s učiteli odborného výcviku. Na 

rodičovských schůzkách informuje o chování žáků na domově mládeže. Závažné problémy a 

přestupky řeší písemnou formou, případně pozvánkou rodičů k ústnímu projednání. Je pravidelně 

v telefonickém kontaktu s rodiči. 

      Počet jednoho vychovatele je vzhledem k počtu ubytovaných žáků zatím dostačující. 
 

Ubytovna školy 

Pro využití kapacity domova mládeže jsou 2. – 4. patro využívány jako veřejná ubytovna pro 

ubytování cizích osob. V roce 2021/22 byla průměrný měsíční počet ubytovaných cca 90 osob. 
 

      Informace o dalších aktivitách, kde se navzájem prolínají školní a mimoškolní aktivity, viz 

kapitola i) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti.  

 

h) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Zhodnocení současného stavu: 
 

Ve školním roce 2021/2022 ve škole pracovalo 16 pedagogických pracovníků ve funkci učitel, 

z toho bylo 6 externích vyučujících (na DPP nebo DPČ), dále 4 pedagogičtí pracovníci ve 

funkci učitele odborného výcviku a 1 vychovatel na DM.  
 

K tomu je nutno přičíst vedení školy: ředitel školy, zástupce pro teoretické vyučování a 

zástupce pro praktické vyučování. K vedení školy patří vedoucí hospodářské správy a ubytovny 

a zástupce ŘŠ pro ekonomiku. Ředitel školy splňuje kritéria odborné kvalifikace podle zák. 
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563/2004 §9, zástupce pro teoretické vyučování nemá kvalifikaci pro SŠ. Zástupkyně pro 

praktické vyučování vyučuje jazyk anglický a ekonomické předměty. Splňuje kritéria podle zák. 

563/2004 §9, absolvovala DPS. 

      Z kmenových zaměstnanců splňovalo 10 zaměstnanců předepsané vzdělání, 2 zaměstnanci 

nesplňují pedagogické vzdělání na příslušný stupeň, ale splňují požadavek dlouhodobé praxe, 1 

zaměstnanec nesplňuje odborné vzdělání, ale splňuje pedagogické. Škola prokazatelně vyvíjí 

úsilí, aby získala aprobované učitele s odpovídajícím vzděláním podle potřeb. 
 

Vzhledem k úsporným opatřením a stoupajícímu počtu žáků jsou upravovány úvazky většiny 

učitelů tak, aby byla zajištěna odborná i pedagogická úroveň učitelského sboru, která 

zajišťuje odpovídající úroveň výuky, a zároveň, aby nemuselo docházet k propouštění 

zaměstnanců zajišťující výuku a chod školy. Škola získala nového učitele MAT a 

prokazatelně se snažila získat učitele AJ a odborných předmětů v souladu s ŠVP jednotlivých 

oborů i s ohledem na zákon o pedagogických pracovnících. 
 

Další vzdělávání je rozděleno do tří okruhů: 
 

A) Odborné vzdělávání pro všechny pracovníky, které organizovala škola 
 

B) Vzdělávání k maturitní, závěrečné zkoušce a jednotné přijímací zkoušce  
 

C) Vzdělávání organizované jinými subjekty 
 

A) V této oblasti probíhá pravidelné školení BOZP a PO a HACCP pro pracovníky školní 

kuchyně a ke GDPR. Tohoto školení se zúčastnili všichni pracovníci školy. Samostatně byli 

proškoleni noví zaměstnanci přijatí na dohody po 1. září 2021 – viz zápisy přiložené ke smlouvám 

a k pracovním dohodám. Každoročně je také pořádáno školení řidičů, kteří poté mohou 

obsluhovat služební vůz školy (viz níže). 
 

B) Ve školním roce 2021/22 pokračovalo vzdělávání v oblasti nového pojetí maturitní zkoušky, 

nových závěrečných zkoušek a jednotné přijímací zkoušky. Základního školení - studia 

pořádaného NPI (bývalé NIDV) Jihlava se zúčastnili noví hodnotitelé a zadavatelé písemných i 

ústních zkoušek společné části MZ pro český a anglický jazyk.  

Noví členové pedagogického sboru absolvují e-learning pro zadavatele didaktických testů, 

všichni vyučující zvládli proškolení v oblasti zadavatelů, hodnotitelů a ŠMK maturitní zkoušky a 

obdrželi certifikáty opravňující je podílet se na maturitních zkouškách ve školním roce 

2021/2022. Vedení školy se pravidelně zúčastňuje seminářů NPI pro management škol, 

nominovaní na předsedkyně zkušebních komisí pro MZ absolvovali školení v rámci NPI Jihlava. 

Někteří vyučující byli nominováni do systému CERTIS (Cermat), aby získali další osvědčení – 

ZAD písemných MZ a HOD ústních MZ (CJ) a pro žáky s PUP, a to v souladu se změnami 

v organizaci MZ – přesun části zkoušek do profilové části maturit. 
 

Například: 
 

23. 11.  Školní maturitní komisař – Koudelková – školení Cermat 

16. 1.  Cermat – Školní maturitní komisař - Koudelková 

1. 2.  Zadavatel MZ – Lemberk - Cermat 

10. 2.  Online konzultační seminář pro PZMK – Capák – NPI 

15. 2.  Online konzultační seminář k didaktickým testům z českého jazyka a literatury – 

Spálovská - NPI  

28. 3.  Zadavatel pro žáky s PUP MZ – Lemberk – Cermat 
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C) Další vzdělávání probíhalo přes NPI Jihlava, dále přes Vzdělávací centrum Jihlava, 

Vysočina Education pobočku Pelhřimov a Jihlava či další vzdělávací společnosti i formou e-

learningu, webinářů apod.  
 

Například:  
 

16. – 18. 12. Základní kurz učitele lyžování – Stulfelden – Kratochvíl 

16. – 18. 12. Kurz carvingu, školní výuka carvingu – Stulfelden – Carva 

10. 2.  Online konzultační seminář pro PZMK – NPI - Capák 

9. 3.  Webinář Přišlo vám málo přihlášek – a co teď? – www.nezzazvoni.cz - Capák 

15. 3. Webinář Odesíláme Matriku v prostředí MS Teams – Capák 

16. 3.  Webinář Práce s datovou schránkou – PF UK - Capák 

24. 3.  Webinář Bakaláři – Práce se sestavami v programu Bakaláři - Capák 

11. 4.  Neexistuje zdravá a nezdravá potravina, ale jen zdravé a nezdravé stravování – 

školení - NPI - Koudelková 

24. – 25. 6.  Jak propojit jazyk a aktuální společenská témata ve výuce – školení Tandem  

  v Plzni – Spálovská 

23. 8.  Seminář MŠMT pro ředitele škol před začátkem školního roku – Integrace a 

adaptace ukrajinských žáků - Capák 

 

i) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Přehlídky středních škol – říjen, listopad 2021 - Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Jihlava  
 

Den otevřených dveří: 
  

- pro žáky 9. tříd regionu Pelhřimovska  - 23. listopadu 2021 – formou pracovních dílen 
 

Nábor žáků 
 

17. 9.  Exkurze žáků 1. ročníků do MěK Pelhřimov – seznámení s knihovnou a jejím 

fungováním – NS1 – Čekalová 

13. - 16. 9. Exkurze žáků do Rakouska - 31 žáků školy. Dachstein, Salzburk, Planai, 

Mauthausen (Carva, Spálovská, Humeš, Hotovcová) 

17. 9.  Exkurze žáků 1. ročníků do MěK Pelhřimov – seznámení s knihovnou a jejím 

fungováním – 1A – Čekalová 

5. 10. Exkurze žáků 1. ročníků do MěK Pelhřimov – seznámení s knihovnou a jejím 

fungováním – H1A – Spálovská 

21. 10.  Burza škol v Jindřichově Hradci - Carva 

16. 10.  Bílá pastelka – Dobročinná sbírka (Dolejší, Babická, Šteflová) – Capák 

2. 11.  Mozaika SŠ regionu – Pelhřimov – nábor žáků v Kulturní domě Máj – Capák, 

Carva, Valentová, Florianová + žáci  

12. 11. Přehlídka SŠ v DK Jihlava – Capák, Spálovská + žáci 

10. 12. Nikolas Winton – kino Vesmír – celá škola – Hotovcová 

27. 1. – 2. 2.  LVVZ – Itálie Aprica - 20 žáků – Carva, Kratochvíl 

14. 2.  Školní kolo v JA – Pejšková – 1. Fikar Jiří H2A, 2. Matějka Ondřej H1A, 3. 

Vokasová Terezie H1A, první 2 postup do OK 

17. 3. Okresní kolo v JA – Fikar H2A, Matějka H1A 

7. 4.  Kuchař Vysočiny Junior 2022 – 1. místo – Vonderka Tomáš 2A, Kysela Šimon 

2A 

19. 5.  Finanční gramotnost – H2A – 4 vyučovací hodiny (Charita Pelhřimov) 

19. 5.  Finanční gramotnost – 2A, 2B – 4 vyučovací hodiny, každá třída zvlášť  

  (Charita Pelhřimov) 

1. 6.   Exkurze pivovar Pelhřimov – 2A - Vítek 

http://www.nezzazvoni.cz/
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9. 6.   Exkurze mlýn Adélka – pekaři 1A, 2A - Vítek 

14. – 16. 6. Vodácký kurz – Vltava – 31 studentů – Carva, Valenta. Mareš 
 

Akce Kraje Vysočina „1. pomoc do škol – sedmnáctiletí“ – cyklus přednášek ZZS KV. 
 

Další plánované akce, výlety, exkurze a školení v 1. pololetí školního roku se neuskutečnily 

kvůli Nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR a nařízení hygienicko-epidemiologických 

opatření vzhledem k onemocnění COVID-19. 
 

Škola se na veřejnosti dále zviditelňovala jednak formou cílené inzerce v denním a inzertním 

regionálním tisku (noviny Kraje Vysočina, 5+2, Pelhřimovský deník apod.), na internetových 

portálech s cíleným zaměřením na region (Mediatel, Firmy.cz, Atlas školství) a také články 

věnovanými škole a jejím aktivitám, gastronomickým akcím (např. Týdeník Pelhřimovska, 

Pelhřimovský deník, Inzertní noviny, Pacovsko apod.).   
 

Přehled fungování a aktivit praktického vyučování a školní jídelny ve školním roce 2021/22 
 

 V průběhu roku škola opět pravidelně zajišťovala gastronomické akce, z nichž převážná 

většina probíhala v areálu školy, který byl zrekonstruován - prostředí zde je velice příjemné. 

Zákazníci převážně oceňují soukromí a profesionální přístup všech zaměstnanců. 

 Již od začátku školního roku jsme měli nasmlouváno mnoho akcí, které nemalou měrou 

přispěly k rozpočtu školy. Mnoho organizací, které v minulých letech nemohly uskutečnit 

pravidelně plánované akce, nás nyní opět oslovilo a využilo našich služeb spojených se 

stravováním a pronájmem našich prostor. Proto se již od září 2021 uskutečňovalo mnoho 

gastronomických akcí a další se podařilo realizovat v průběhu celého školního roku.  

 Bohužel, opět z důvodu zhoršené situace spojené s onemocněním Covid 19, jsme museli 

některé již nasmlouvané akce zrušit v průběhu měsíců listopad, prosinec a leden. I přes výše 

zmíněné překážky proběhlo v tomto školním roce mnoho gastronomických akcí s kladnou 

odezvou a bylo získáno mnoho nových zákazníků. 

 Fungování školní jídelny nebylo naštěstí omezeno, a proto jsme zde nezaznamenali žádný 

pokles příjmů, naopak opět jsme přijali mnoho nových strávníků díky našemu pestrému 

sortimentu jídel v rámci denní nabídky, kdy je možný výběr ze dvou polévek a tří hlavních jídel.  

 Školní jídelna byla v provozu i v období jarních a podzimních prázdnin s výjimkou 14 dnů 

v průběhu letních prázdnin. Toto období jsme věnovali celkovému úklidu, malování a sanitaci 

prostor školní kuchyně, skladů a jídelny.  
 

V průběhu roku škola zajišťuje gastronomické akce pro veřejnost 

 Jedná se o nejrůznější firemní akce ke konci roku, zajištění svateb, narozeninových oslav, 

školení apod., pořádaných pro veřejnost přímo v prostorách školy (školní kuchyně a školní 

jídelna a salónky) za přímé účasti zaměstnanců a žáků školy.  

Žáci s mistry odborného výcviku se zároveň spolupodílejí na akcích konaných mimo areál školy. 

 

Gastronomické akce ve školním roce 2021/2022: 

Září:   soukromá akce (raut) – 30 osob 

firemní akce (ZUŠ Pelhřimov) – 30 osob 

Říjen:  pronájem prostor (Hodina H) 

firemní akce (Policie ČR) – 70 osob 

Listopad: Klub Českých Turistů (raut, pronájem prostor) – 90 osob 

Prosinec, Leden, Únor akce zrušené z důvodu nemoci Covid 19 

Březen: soukromá akce (raut) – 60 osob 

pronájem inventáře (soukromá akce) 

firemní akce (Obchodní Akademie Pelhřimov) – 30 osob 
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Duben: příprava občerstvení (Okresní Hospodářská Komora Pelhřimov) 

Květen: Otevření Malé scény Pelhřimov (raut) 

Agentura Dobrý Den – Praha Valdštejnská zahrada (raut) – 60 osob 

Bytové družstvo Pelhřimov (raut) – 80 osob 

Červen: Nemocnice Pelhřimov (50let výročí oddělení ortopedie v Pelhřimově) – 120 osob 

Chýnovské jeskyně - otevření nové expozice (zajištění občerstvení) 

Firemní akce (zajištění obědů) – 200 osob 

Soukromá akce (raut) – 30 osob 

 Mnohé z akcí jsou prezentovány v médiích a slouží jako součást propagace školy. Z výše 

zmíněného také vyplývá, že máme dobré kontakty s vedením města i s jeho institucemi, které se 

na nás pravidelně obracejí s žádostí o pořádání městských kulturních akcí. 

 Významnou událostí školy je též Den otevřených dveří, kde každoročně probíhá 

prezentace všech oborů, ukázky odborných dovedností žáků, uchazeči navazují kontakt se 

současnými žáky a získávají informace a představu o škole a její vzdělávací nabídce.  

 V tomto školním roce se DOD již uskutečnil a rodiče i zájemci z řad žáků si mohli školu 

prohlédnout osobně za doprovodu pedagogických pracovníků, což velká část zájemců využila. 

Provoz cukrárny – cukrářské dílny 

 Zajišťování provozu (včetně školní recepce) softwarovým vybavením napojeným na EET 

umožňuje prodej výrobků vlastní cukrářské dílny (průměrně cca 1600 zákusků měsíčně). 

Žákyně oboru cukrář/ka se dále podílejí na výrobě dortů a zákusků dle individuálního přání 

zákazníků a také na výrobě a prodeji vánočního cukroví, svatebního cukroví a veškerých zákusků 

pro pořádané akce. 

 Výrobky cukrářské dílny jsou neodmyslitelnou součástí příjmů školy. Široká veřejnost 

ráda a ve velké míře využívá jejich služeb. 

Profesní kurzy 
 

 Ve školním roce 2021/22 se ve škole uskutečnilo několik akcí, které mají za úkol 

prohloubit znalosti a dovednosti žáků napříč všemi obory a současně propagovat naší školu.  
 

1. – 2. 11. 2021 Baristický kurz (profesní kurz – základní) pan Smolný 

3. – 4. 11. 2021 Baristický kurz (profesní kurz – základní) pan Smolný 

21. – 24. 2. 2021 Barmanský kurz pan Smolný - profesní kurz pořádaný naší školou 

16. – 17. 3. 2021 Carvingový kurz pan Procházka (profesní kurz – základní) 

8. – 9. 6. 2021 Carvingový kurz pan Procházka (profesní kurz – vyšší) 

Soutěže 

 I když byla většina soutěží z důvodu epidemiologické situace zrušena, v dubnu jsme se 

zúčastnili gastronomické soutěže Kuchař Vysočiny Junior 2022 open na Hotelové škole 

v Havlíčkově Brodě. Do soutěže se přihlásilo 12 týmů, takže zde byla opravdu velká konkurence. 

Soutěžilo se ve dvou kategoriích (teplý předkrm a hlavní chod) a z naší školy se zúčastnili dva 

žáci oboru kuchař/číšník.  

 K naší velké radosti jeden z našich soutěžících zvítězil v kategorii teplý předkrm 

s názvem: Kuřecí játra s majoránkou a whisky, bramborovo-křenová pěna, karamelizované 

jablko, pistáciový prach v úpravě „sous vide“. 

Toto vítězství také velkou měrou přispělo k propagaci školy a našich oborů.  
 

Závěrečné zkoušky žáků třetího ročníku učebních oborů  

 Veškeré závěrečné zkoušky proběhly v řádných termínech. Žáci třetího ročníku konali 

praktickou, písemnou a ústní zkoušku a odevzdávali SOP.  
 

Odborný výcvik ve střediscích mimo budovu školy: 
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 Vzhledem k tomu, že nábor do učebních oborů zaznamenává rostoucí tendenci, je také 

nutné spolupracovat s externími středisky a nabízet žákům možnost odborné praxe v jiných 

provozovnách než je školní kuchyně a cukrářská dílna.   

Za tímto účelem je vždy na začátku školního roku sepsána Smlouva o obsahu, rozsahu a 

podmínkách praktického vyučování s danou provozovnou a následně žáci v rámci OV do daného 

střediska docházejí. Tato spolupráce také přispívá k propagaci školy, vzhledem k tomu, že žáci 

pracují ve školních uniformách. 
 

j) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí  

a další kontroly provedené ve společnosti 
 

      Poslední institucionální kontroly ČŠI byly provedeny ve dnech 10. – 12. a 15. 4. 2019, a 

následně 9. 9. 2019, a byly zaměřeny na dodržování právních předpisů podle § 174 odst. 2 

písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 

255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. 
 

- viz Protokol o kontrole ČŠI:  čj. ČŠIJ-506/19-J 

čj. ČŠIJ-1167/19-J 

- viz Inspekční zpráva ČŠI:  čj. ČŠIJ-505/19-J 
 

Inspekční zpráva konstatuje na straně 6.: Pro účely zvýšení dotací právnická osoba 

vykonávající činnost školy dosahuje výsledků hodnocení požadovaných dle § 5 odst. 3 písm. 

b) zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským 

zařízením, ve znění pozdějších předpisů. 

Protokol o kontrole na straně 4. konstatuje: Pro účely zvýšení dotací podle § 5 odst. 3 písm. b) 

zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským 

zařízením, ve znění pozdějších předpisů, nebylo Českou školní inspekcí zjištěno závažné 

porušení právních předpisů. 

Další kontroly či revize: 
 

- 19. 1. 2021 – Kontrola – Oblastní inspektorát práce pro Vysočinu – bez závad 
 

- 3. 11. 2021 - školení řidičů služebního vozidla 
 

- 19. 11. 2021 – Roční prověrky BOZP – smluvní firma BOZPO – závady odstraněny  
 

- Revize elektro -  školní kuchyně, internát, garáže, nářadí – zjištěné závady odstraněny 
 

- Revize plynu – kotelna, rozvody, spotřebiče školní kuchyně – zjištěné závady odstraněny 
 

- Revize – hasicí přístroje, hydranty – závady odstraněny 
 

- Revize komínů, výtahů – bez závad 
 

- Byla provedena kontrola technického stavu budov a stavu požární ochrany kontrolním 

pracovníkem Pojišťovny Kooperativa (květen - červen 2022 – bez závad)  
 

Pro zaměstnance školy jsou průběžně zajišťovány pravidelné lékařské prohlídky ve 

spolupráci s MUDr. Paušem, smluvním lékařem školy, jedenkrát ročně probíhají nácviky 

evakuace žáků a zaměstnanců pod dohledem akreditovaných pracovníků smluvní firmy. 
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k) Základní údaje o hospodaření školy a komentář k ekonomice společnosti  

 
Ekonomické údaje      

Ukazatel 
1. 7. 2021-31. 12. 

2021 
1. 1. 2022-30. 6. 

2022 
CELKEM školní rok 

21/22 

Tržby ubytovna + pronájem 2 747 980,00 Kč 2 953 244,00 Kč 5 701 224,00 Kč 

Tržby za ubytování žáků 58 850,00 Kč 66 875,00 Kč 125 725,00 Kč 

Tržby za stravování žáků 320 075,00 Kč 442 750,00 Kč 762 825,00 Kč 

Tržby za stravu zaměstnanci + cizí strávníci 
ŠJ 2 002 287,00 Kč  2 756 151,00 Kč 4 758 438,00 Kč 

Školné 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Dotace MŠMT 7 072 810,00 Kč 7 757 140,00 Kč 14 829 950,00 Kč 

Ostatní tržby 278 892,00 Kč 277 677,00 Kč 556 569,00 Kč 

Kryto Program OPVK  0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

VÝNOSY CELKEM 12 480 894,00 Kč 14 253 837,00 Kč 26 734 731,00 Kč 

Spotřeba materiálu 2 185 574,00 Kč 1 989 676,00 Kč 4 175 250,00 Kč 

Spotřeba elektřiny 357 033,00 Kč 601 510,00 Kč 958 543,00 Kč 

                    vody 308 696,00 Kč 310 630,00 Kč 619 326,00 Kč 

                    plynu 555 894,00 Kč 1 524 856,00 Kč 2 080 750,00 Kč 

Opravy a udržování 334 926,00 Kč 133 855,00 Kč 468 781,00 Kč 

Nájemné SČMSD 450 000,00 Kč 459 000,00 Kč 909 000,00 Kč 

Ostatní služby 440 613,00 Kč 829 920,00 Kč 1 270 533,00 Kč 

Mzdové náklady 6 020 252,00 Kč 6 209 155,00 Kč 12 229 407,00 Kč 

Odvod z mezd a sociální náklady 1 916 982,00 Kč 1 846 497,00 Kč 3 763 479,00 Kč 

Ostatní náklady 456 171,00 Kč 254 467,00 Kč 710 638,00 Kč 

NÁKLADY CELKEM 13 026 141,00 Kč 14 159 566,00 Kč 27 185 707,00 Kč 

ZISK/ ZTRÁTA PŘED ZDANĚNÍM - 545 247,00 Kč            94 271,00 Kč   - 450 976,00 Kč 
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Komentář k ekonomice školy podle stavu k 31. 8. 2022: 

Vývoj ekonomiky 
 

V současné době nedlužíme dodavatelům za faktury se splatností méně než 30 dní. Nemáme 

žádné dluhy vůči státním institucím, jako jsou zdravotní pojišťovny, OSSZ a finanční úřad.                                      

Z toho vyplývá, že škola nemá dlouhodobé závazky. 

K 31. 8. 2022 činil sice zůstatek na bankovních účtech 1.956.760,- Kč, ale z celkové částky musí 

být vyplaceny mzdy zaměstnanců školy za srpen a září 2022. Z celkové sumy se hradí i další 

závazky, jako jsou energie, potraviny do ŠJ, ostatní faktury, opravy, údržba, služby apod. 

Dosud přijatá dotace nám stačí na pokrytí zhruba dvojnásobku mezd, z čehož vyplývá, že na 

zbytek si musíme vydělat z vlastní činnosti nebo ztrátu vykompenzovat např. zdražení služeb, 

pronájmů, ceny obědů apod., dokud nepřijdou dotace, které na podzim chodí o měsíc později 

(až v druhé polovině listopadu 2022).  

Díky náboru do prvních ročníků (oproti loňsku) byl přijat mírně větší počet žáků. 

Vlastní činností, do které patří Domov mládeže a ubytovna, pronájem nebytových prostor 

firmám, pořádání gastronomických akcí pro veřejnost, prodej výrobků cukrářské dílny, 

stravování cizích strávníků apod., spolu s úspornými opatřeními, která byla zaváděna od r. 

2011 a zpřísněna v roce 2013/2014 (mzdové tabulky z roku 2011 ponížené o dalších 11%, 

spojování tříd, předmětů a ročníků, zaměstnávání pedagogů na DPP a DPČ, restrukturalizace 

pracovních míst a pracovní náplně zaměstnanců ve školní jídelně a ve správě budov) se tato 

opatření postupně zmírňují, snažíme se pokrýt ztrátu na dotacích i ztrátu v příjmech, která 

vznikla zrušením školného pro nově nastupující v zájmu vyrovnání výchozích pozic ve srovnání 

se státními školami Kraje Vysočina. 

Případné investice SČMSD do zateplení školní budovy a DM nebo výměna starých poškozených 

oken za plastová by pomohly především úsporám za energie (plyn a elektřina) a vše by 

pomohlo šetřit celkové výdaje školy. 

Návrh na řešení nakládání s nepotřebným majetkem 

Uvažujeme také o prodeji nadbytečného inventáře – podle rozvahy odborných učitelů a 

zástupkyně pro praktické vyučování a podle potřeb výuky a potřeb školní a cvičné kuchyně. 

Některé prozatím neobsazené prostory i učebny jsou využity ke krátkodobým i dlouhodobým 

pronájmům k pořádání kurzů pro další firmy jako prostory pro školení a vzdělávací kurzy apod. 

Uvolněné prostory na DM jsme využili pro potřeby ubytovny, nebytové prostory pronajali 

dalším menším firmám, ale vzhledem k nárůstu ubytovaných dojíždějících žáků se některé 

prostory znovu rekolaudovaly na nové pokoje DM. 

Prostory školy, školní jídelna a kuchyně jsou využívány také pro pořádání gastronomických 

akcí, příjem z nich zlepšuje také finanční bilanci školy. 
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Cash-flow ke dni 31. 8. 2022 

 
Součástí zprávy o hospodaření je příloha Přehled o peněžních tocích (výkaz cash-flow), 

rozvaha a výkaz zisku a ztrát ke dni 31. 8. 2022 (viz tabulka níže). 

 

  

označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní 

a b c 

období období 

5 6 

C. II.   Krátkodobé závazky (ř. 124 + 127 až 133) 123 3326 2 121 

C. II. 1 Vydané dluhopisy (ř. 125 + 126) 124 0 0 

    1.1 Vyměnitelné dluhopisy 125 0 0 

    1.2 Ostatní dluhopisy 126 0 0 

    2 Závazky k úvěrovým institucím   127 0 0 

    3 Krátkodobé přijaté zálohy   128 75 42 

    4 Závazky z obchodních vztahů   129 615 308 

    5 Krátkodobé směnky k úhradě   130 0 0 

    6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 131 0 0 

    7 Závazky - podstatný vliv 132 0 0 

    8 Závazky - ostatní (ř. 134 až 140) 133              2636 1771 

    8.1 Závazky ke společníkům 134 0 0 

    8.2 Krátkodobé finanční výpomoci 135 0 0 

    8.3 Závazky k zaměstnancům 136 777 558 

    8.4 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 

137 424 301 

    8.5 Stát - daňové závazky a dotace 138 1356 812 

    8.6 Dohadné účty pasivní  139 0 0 

    8.7 Jiné závazky 140 77 75 

D.     Časové rozlišení pasiv (ř. 142 + 143) 141 0 11 

D. I.   Výdaje příštích období 142 0 11 

D. II.   Výnosy příštích období  143 0 0 
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l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání a celoživotního učení 
 

Škola je autorizovanou osobou profesních kvalifikací v oboru gastronomie: 

Autorizace z roku 2009 byla prodloužena od dne 8. 6. 2014 a následně ode dne 10. 6. 2019 na 

dobu 5 let MMR ČR v Praze dne 8. 3. 2019 pod č. j. MMR-16505/2019-94 pro tyto profesní 

kvalifikace: 
 

 Kód profesní kvalifikace  název profesní kvalifikace 

  65-001-H   Příprava teplých pokrmů 

  65-002-H   Příprava pokrmů studené kuchyně 

  65-004-H   Příprava minutek 

  65-008-H   Složitá obsluha hostů  
 

Ve školním roce 2021/2022 nebyli prozkoušeni žádní uchazeči a nebylo uděleno žádná 

osvědčení o profesní kvalifikaci, což lze opět přičíst na vrub pandemické situace a s tím 

souvisejícími protikoronavirovými nařízeními. 

Někteří žáci nebo žákyně (i bývalí žáci školy apod.) by se na základě složení těchto zkoušek 

v předchozích letech mohli zúčastnit zkoušek závěrečných a získat výuční list v oboru Kuchař-

číšník – ale tuto možnost zatím nevyužili.  

V souvislosti s tímto stavem uvažujeme o zrušení autorizace pro tyto profesní kvalifikace.  
 

V kooperaci s NÚV škola také spolupracovala na KAP a ŠAP (popř. PA) – Mgr. Nemjová a KÚ 

Kraje Vysočina.  
 

  

m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
 

V průběhu roku 2021/22 nebyl realizován žádný nový projekt. Předchozí projekty 

byly dokončeny a jsou ve fázi udržitelnosti. 

Poslední dokončený projekt, SFŽP ČR: Přírodní zahrady - Vybudování a úpravy 

venkovních areálů a pozemků ZŠ a SŠ, byl finančně vypořádán. Škola obdržela od 

fondu dotaci ve výši 498868,56  Kč v souladu s uzavřenou smlouvou.   Pro 

profinancování projektu obdržela škola od zřizovatele SČMSD Praha dílčí částku 

272 042,- Kč. Po obdržení dotace byla tato částka vrácena zřizovateli. 

 

V dubnu roku 2022 jsme podali žádost o státní dotaci v rámci dotační výzvy – 

Prevence digitální propasti u MŠMT = Dovybavení školy digitálními 

pomůckami, e. č. : 0075/DIGIPROPAST/2022, do konce září 2022 jsme neobdrželi 

rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků v rámci této výzvy. 
 

 

n) Údaje o spolupráci s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při 

plnění úkolů ve vzdělávání 
 

 

      Škola v rámci rozvíjení profesních kompetencí žáků a v souladu s okruhy NZZ ze Světa práce 

spolupracuje s Úřadem práce Pelhřimov v otázkách Světa práce, kdy žáci závěrečných ročníků 

pravidelně navštěvují v hodinách OBN ÚP v Pelhřimově, aby se informovali o právech a 

povinnostech budoucích zaměstnanců i zaměstnavatelů na trhu práce a v jejich oborech 

vzdělávání i o nabídce služeb poskytovaných tímto úřadem. 
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Partneři v oblasti odborné praxe a odborného výcviku ve školním roce 2021/22: 
 

- Restaurace Na Čtyrce, Adélka a.s. 

- Hotel Slávie, S. M. K., a.s. 

- Restaurace Střepina, Lucerna Pelhřimov 

- Domově s pečovatelskou službou - Pelhřimov 

- Firma Adélka – praxe oboru cukrář 

- Firma Sankot – Cukrárna U Brány – praxe oboru cukrář 

- Mléčná jídelna Daňkovský - Pelhřimov – praxe oboru cukrář 

- Restaurace Kozlovna u Zachů – Pelhřimov 

- Hotel Farma Poříčí - Kojčice 

- Restaurace Oskar – Čížkov 

- Hostinec U Itala - Rynárec 

- Motorest Velký Rybník 

- Hotel Artaban - Žirovnice 

- Restaurace Kamenický pivovar 

- Resort Svatá Kateřina, Počátky 

- Poutní hotel Křemešník 

- Restaurace U Přemysla – Košetice 

- Cukrárna Vondráčková – Ústí nad Labem – praxe oboru cukrář 

- Restaurace Gstreet – Jihlava 

- Restaurace Hodovna – Pelhřimov 

- Pivovarská restaurace – Kamenice nad Lipou 

- Kavárna a cukrárna Kuna – Jihlava – praxe oboru cukrář 

- Restaurace Popovice - Pelhřimov 

- Hotel Fabrika – Humpolec 

- Cukrárna Vyskytná – praxe oboru cukrář 

- Lapek cukrárna – Jihlava – praxe oboru cukrář 

- Cukrárna Láskomina – Pacov – praxe oboru cukrář 

- Letohrádek Sv. Vojtěch – Počátky 

- Pivovarská restaurace - Jihlava 

 

Mezi další významné partnery patří: NEZA Pelhřimov, Okresní nemocnice Pelhřimov p. o., 

ZZN Pelhřimov, šachisté Pelhřimov ad.  

 

   

     
Ve spolupráci (s Mgr. Carvou, Ing. Florianovou, Ing. Starým a p. Forejtem) zpracoval: 

 
 

 

V Pelhřimově dne 6. října 2022 
Mgr. Libor Capák       

ředitel školy 


