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I. Základní údaje o škole 
 

I.1  Kontaktní údaje 
 
Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram, 
Gen. R. Tesaříka 114 
Adresa: Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram  
Zřizovatel: Středočeský kraj 
IČ: 00508268  
IZO ředitelství školy: 600 170 233 
IZO střední školy: 108 051 692 
 
Kontakty: 
 
Číslo telefonu: 318 623 742 
E-mail: iss@pbm.czn.cz  
Webové stránky: www.isspb.cz 
  
Ředitelka školy: Ing. Marcela Hodková 
telefon: 318 623 742 – linka 121 mobil: 602 459 893 
e-mail: hodkovam@iss.pb.cz 
 
Statutární zástupce ředitele: Mgr. Naďa Vršecká, zástupce ředitele pro teoretické vyučování 
telefon: 318 623 742 – linka 126  
e-mail: vrseckan@iss.pb.cz 
 
Zástupce ředitele: Mgr. Václav Švenda, zástupce ředitele pro teoretické vyučování  
a ekonomické záležitosti 
Telefon: 318 623 742 – linka 122 
e-mail: svendav@iss.pb.cz 
 
Zástupce ředitele: Mgr. Jaroslav Melša, zástupce ředitele pro praktické vyučování  
a provozní záležitosti 
telefon: 318 623 742 – linka 131  
e-mail: melsaj@iss.pb.cz 
 
Pověřenec pro GDPR: Mgr. Klára Bambasová 
e-mail: bambasovak@iss.pb.cz 
 
 
Školská rada:  
 
Markéta Balková – zástupce zřizovatele – předseda Školské rady 
Věra Kresslová – zástupce zřizovatele 
Jakub Bartoš – zástupce z řad zletilých žáků 
Jakub Velebil – zástupce z řad zletilých žáků 
Aurelie Stiborová Peterková – zástupce školy 
Mgr. Klára Bambasová – zástupce školy 
Jitka Novotná – čestný člen 
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Datum účinnosti posledního rozhodnutí: 20. 11. 2013 
Datum vystavení posledního rozhodnutí: 20. 11. 2013  
Č. j. posledního rozhodnutí: MŠMT-42898/2013-5 
Datum zápisu do rejstříku: 1. 1. 2005 
Datum zahájení činnosti: 1. 9. 1950 
Poslední „Výpis správního řízení – škola/zařízení“: č. j.: MŠMT-42898/2013-5 ze dne 20. 11. 2013.    
 

 

I.2  Charakteristika školy 

 

Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy  
Škola jako příspěvková organizace s právní subjektivitou ve smyslu § 27 zákona č. 250/2000 Sb., 
v platném znění, zabezpečuje v hlavní činnosti výchovu a vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., 
v platném znění, v příslušných vzdělávacích programech středního vzdělávání s těmito stupni 
vzdělání: střední vzdělání s výučním listem (Kuchař – číšník, Cukrář, Aranžér) a střední vzdělání 
s maturitní zkouškou (Hotelnictví, Cestovní ruch, Pedagogické lyceum a Podnikání). 

 

Charakteristika školy 
Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb v Příbrami je příspěvková 
organizace, zřizovatelem školy je Středočeský kraj. Poskytuje vzdělávání ve čtyřletých oborech 
vzdělání zakončených maturitní zkouškou a tříletých oborech vzdělání zakončených výučním listem. 
Pro absolventy oborů vzdělání s výučním listem je určeno dvouleté denní nástavbové studium, 
zakončené maturitní zkouškou. 

Škola má sídlo v centru města, v ulici Gen. R. Tesaříka. Budova má více jak stoletou historii, původně 
sloužila jako budova základní školy. Celková kapacita všech učeben budovy školy je 730 žáků. Pro 
výuku je k dispozici 20 prostorných, moderně vybavených učeben. Převažují klasické učebny, 
všechny jsou vybavené novým nábytkem, dataprojektorem a katedrou s počítačem, vizualizérem 
a další technikou, umožňující kvalitní, moderní a názornou výuku. Škola má vlastní tělocvičnu a nově 
zrekonstruovanou a profesionálně vybavenou posilovnu, tři velmi dobře a plně vybavené učebny 
výpočetní techniky, učebnu pro výuku techniky obsluhy a čtyři multimediální učebny, jež jsou 
vybaveny interaktivní tabulí, dataprojektorem a snímacím zařízením, jedna z nich je ještě navíc 
zařízena jako jazyková laboratoř se sluchátky. 

Pro výuku písemné a elektronické komunikace, účetnictví a předmětů vyžadujících práci celé třídy 
na počítači, slouží dvě odborné učebny zařízené kvalitními počítači nebo notebooky, 
dataprojektorem, kopírkou a dalšími potřebnými přístroji. Škola má moderní posluchárnu pro 
64 žáků, kde probíhají nejenom semináře a různé besedy, ale i výuka, při níž žáci pracují na 
výukových počítačích – 30 tabletech. K dispozici jsou moderní technologie, učitelský počítač, 
dataprojektor, vizualizér a systém ozvučení 5.1, V rámci programu „DUM“ (digitální učební 
materiály), do kterého jsme se aktivně zapojili, jsme získali právě zmíněných 30 tabletů. Celá budova 
školy je zasíťována, takže v každé třídě je již nyní nainstalována moderní technologie, pomocí níž 
vyučující využívají projekci studijních materiálů i ostatních doprovodných programů a k udržení této 
činnosti škola pořídila výkonný server. Prostřednictvím programu Bakalář vedeme i elektronickou 
třídní knihu, což napomáhá zejména rodičům k aktuálnímu přehledu o klasifikaci i docházce jejich 
dětí na jednotlivé hodiny a slouží tak i k prevenci záškoláctví. Na chodbách jsou nainstalovány dva 
informační velkoplošné displeje, které slouží žákům, zaměstnancům i návštěvám ke zlepšení 
informovanosti o suplování, probíhajících nebo plánovaných akcích. Součástí projekce jsou 
i fotografie z akcí. Žáci mají neomezený přístup k internetu pomocí bezdrátové sítě. Prostřednictvím 
elektronického docházkového systému se žáci přihlašují osobními čipy, či kartou ISIC k evidenci 
docházky do třídní knihy. Čipy zároveň zabraňují vstupu nepovolaných osob do objektu školy 
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a zvyšují tak bezpečnost žáků a zaměstnanců školy. Občerstvení žákům i zaměstnancům školy 
poskytovala školní kantýna. 

V budově školy je pak ředitelna a sekretariát, dvě sborovny, kanceláře zástupců ředitele, kancelář 
ekonomického úseku, dvě spisovny (pedagogická a ekonomická), kabinet výchovného poradce, 
kancelář úseku praktického vyučování, kabinet výpočetní techniky a kuchyňka pro vyučující. 
Součástí školy je plynová kotelna, dílny, sklady a šatny žáků.  

Teoretická výuka probíhá v hlavní budově v ulici Gen. R. Tesaříka 114. Praktická výuka probíhá 
převážně ve vlastních prostorách zrekonstruované provozovny Restaurace Na Plzeňské (Uran), kde 
je zajišťována výuka oborů vzdělání Cukrář, Kuchař – číšník i Hotelnictví. Část žáků je po turnusech 
umístěna na pracovištích soukromých subjektů na základě smluvního vztahu. Pro praktické 
vyučování oboru vzdělání Aranžér jsou využívány prostory bývalého Telecomu v Příbrami na 
základě smluvního vztahu. Tělesná výchova probíhá jak v prostorách školy, tak i v sálech nedaleké 
sokolovny, sportovní haly, městského bazénu a fitness centra. V oblasti jazyků se ve škole vyučuje 
anglický, německý, francouzský a ruský jazyk. 

Škola nemá vlastní ubytovací kapacitu. Ubytování žáků z větších vzdáleností nebo s problémovým 
dojížděním poskytuje DM Střední zdravotnické školy a VOŠ zdravotnické v Příbrami a DM v areálu 
SOŠ a SOU Dubno – Příbram. 

ISŠ HPOS Příbram patří v regionu mezi největší školy, má bohaté zahraniční aktivity a stala se již 
nedílnou součástí kulturního života v regionu. Její žáci se podílejí na společenských akcích 
významných osobností a na celé řadě dalších akcí, které žáci vnímají jako nedílnou součást své 
odborné přípravy.  

 

Vzdělávací program školy 

Vzdělávací programy, podle kterých škola vyučuje, jsou schváleny MŠMT ČR a jsou k dispozici 
v sekretariátu školy. 

Jedná se o následující programy: 

Obory vzdělávání s maturitní zkouškou: 

Hotelová škola 65-42-M/01 
Cestovní ruch  65-42-M/02 
Pedagogické lyceum  78-42-M/03 

Nástavbové studium: 

Podnikání  64-41-L/51 

Obory vzdělání s výučním listem 

Kuchař – číšník  65-51-H/01 
Cukrář   29-54-H/01 
Aranžér   66-52-H/01  

Za svoji činnost při prvních krocích při tvorbě školních vzdělávacích programů obdržela škola 
od MŠMT ČR čestné uznání. 

Škola hodlá i nadále nabízet komplexní strukturu svých oborů a udržet si své postavení na trhu 
vzdělávacích nabídek v regionu. V rámci své hlavní činnosti pak chce produkovat 
konkurenceschopné absolventy (komplexní rozvoj osobnosti žáka, rozvoj klíčových dovedností) 
ve vhodném a příjemném prostředí s kvalifikovaným pedagogickým sborem. 
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II. Hlavní úkoly školního roku a jejich plnění 
 

II.1 Úkoly zřizovatele 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Středočeského kraje pro období 2020–

2024 je v oblasti středního odborného školství hlavním cílem zkvalitnění vzdělávání. Vycházíme 

z DZ pro stanovení našich dílčích úkolů v těchto oblastech a snažíme se je naplňovat: 

 spolupráce školy a zaměstnavatelů je činnost dlouhodobá a trvající jak v oblasti zajišťování 

PVY, tak i následného umísťování absolventů, reflexe na požadavky trhu práce, spolupráce 

při MZ a ZZ – členové komisí, spolupráce s OHK apod. 

 zavádění inovací do výuky, podpora rozvoje čtenářské, matematické, cizojazyčné a digitální 

gramotnosti – finanční podpora zřizovatele (jazyková učebna, kuchyňské studio) 

 podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol 

 podpora kariérového poradenství – zatím bohužel prostřednictvím VP, ale velmi aktivní 

pomoc, účast na veletrzích škol apod. 

 podpora snížení předčasných odchodů ze vzdělávání (identifikace  

a následná soustavná práce s touto ohroženou skupinou) 

 podpora zavádění systémů vnitřní evaluace škol 

 podpora projektové činnosti škol – v rámci Šablon, spolupráce  

se zahraniční partnerskou školou v Tulous – odborné stáže žáků 

 
II.2 Vlastní úkoly související s plněním koncepčních záměrů školy 

 

Personální oblast: 
1. Pracovat i nadále na zajištění stabilního a kvalifikovaného pedagogického sboru  

i ostatního personálu (odchod do starobního důchodu v posledních letech) 

2. Napomáhat zaměstnancům při zvyšování kvalifikace, přednostně však při rekvalifikaci pro 

ISŠ potřebnou 

 

Zkvalitnění výuky: 

Nezbytnou podmínkou pro další odborný růst žáků i pedagogických zaměstnanců školy  
je soustavná obnova zařízení, které slouží pro teoretické i praktické vyučování: 

1. Pořízení pomůcek pro hudební a estetické vzdělávání v oboru vzdělání (o.v.) PL 

2. Dovybavení pro o.v. Aranžér (laser. řezačka materiálů, 3D tiskárna, žákovské plotry) 

3. Rozšíření a dovybavení cvičné kuchyně pro o.v. Kuchař-číšník na školním PPV 

4. Pořízení licencí pro výukové materiály o.v. K-Č pro předmět Stolničení 

5. Obnova výpočetní techniky 

6. Práce na inovaci ŠVP (postupně pro všechny o.v.) 

7. Získání fin. zdrojů z OP VVV – Šablony III 

8. Smysluplné využití prostředků pro „doučování“ žáků 

9. Uzavření projektu OP VVV – Šablony II 

10.    Uzavření projektu Spolu po Covidu (6 běhů) 

 

Materiální oblast: 

1. Úprava interiérového vybavení některých učeben 

2. Obnova zastaralého vybavení EÚa kabinetu ZŘ  

3. Zajistit potřebné finanční zdroje na další renovaci podlah v některých učebnách 

4. Vyvíjet aktivitu ke komunikaci s majitelem školní budovy k potřebným opravám 
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Doplňkové aktivity: 
1. Realizace lyžařského kurzu  

2. Realizace kurzů (barmanský, someliérský, výtvarné techniky, masérský) 

3. Spolupráce s PČR 

4. Koordinace činností v zahraniční spolupráci (Francie) 

5. Rozšíření aktivizačních činností o pořádání soutěží. 

6. Žádosti o vyhlášené granty 

 

II.3 Naplňování cílů školního vzdělávacího programu 
I přes nestandartní průběh školního roku se podařilo dosáhnout požadovaných výstupů a ŠVP pro 
školní rok 2021/2022 byly splněny. Od počátku školního roku se všichni učitelé připravovali na 
případný přechod na distanční výuku, zakoupili jsme další techniku využitelnou pro případ 
opětovného uzavření škol (videokamery, tablety atd.) Všichni vyučující byli vybaveni školními 
notebooky, sociálně slabým žákům jsme umožnovali zapůjčení školních notebooků, aby 
nedocházelo k situaci, že žák nemá možnost zapojit se do případného distančního vyučování.  

Dosažení cílů ŠVP se podařilo také díky vysokému množství hodin doučování realizovaných v rámci 
projektu Národního fondu obnovy. Díky obětavosti a snaze vyučujících se téměř všichni žáci ve 
svých výsledcích dostali na svou obvyklou úroveň a absence prezenční výuky z předchozích let 
neměla žádný zásadní vliv na výsledky žáků u závěrečných a maturitních zkoušek. 
 

II. 4 Projektová činnost školy 
V monitorovaném školním roce se naše škola zapojila hned do několika projektů: 
 
a) Vyhlašovatel město Příbram – Oblast Výchova a vzdělávání  

„Příbramský Anděl“ – výtvarná soutěž pro žáky základních škol, speciálních škol, praktických 
a uměleckých škol. Soutěž propojuje výtvarné aktivity žáků všech typů základního a uměleckého 
školství a vytváří tak prostředí pro seberealizaci a integraci žáků ve výtvarné oblasti vzdělávání. 
Rovněž tak dochází k vzájemnému předávání zkušeností pedagogů z různých typů škol. Projekt byl 
realizován již po několikáté v předchozích letech. V loňském roce nemohl být realizován z důvodů 
covidových opatření. Nejprve jsme zvažovali on-line soutěž, ale vzhledem k cílům soutěže jsme 
Příbramského Anděla v roce 2022 nerealizovali a dotace ve výši 29 618,- Kč byla vrácena 
vyhlašovateli. 
 

b) Vyhlašovatel město Příbram – Oblast Zahraniční vztahy  

„Francouzská gastronomie a kultura se představují veřejnosti města Příbram“ je název 
projektu, který podporuje město Příbram v dotačním programu. ISŠ HPOS v Příbrami má tradici ve 
spolupráci s Lyceém Stanislav v Nancy v oblasti gastronomie a kulturních zvyklostí obou zemí. Pro 
žáky i pedagogy obou škol má tato vzájemná spolupráce velký vzdělávací i poznávací přínos. Obě 
zúčastněné strany tak získávají přímo v reálném prostředí neocenitelné zkušenosti v oblasti 
odborné, jazykové, pracovní i mezilidských vztahů v sociální oblasti. V roce 2022 projekt nemohl být 
realizován z důvodů covidových opatření obou zúčastněných škol ze zemí EU (Česká republika, 
Francie). Dotace ve výši 50 000,- Kč byla vrácena vyhlašovateli. 
 

c) Vyhlašovatel projektové výzvy „Spolu po Covidu“ bylo MŠMT České republiky pro žáky 
1. a 2. ročníků středních škol oborů J, E a H a rovněž i pro pedagogy středních škol. Název projektu 
výzvy „Spolu po Covidu“ pro naši školu je „WOW, už jsme zase spolu“. Projekt byl realizován jako 
týdenní pobytový ve středisku „Rekreace Brdy“ – Věšín. Celková požadovaná částka ve výši 
250 000,- Kč byla schválena a poskytnuta v plné výši MŠMT České republiky. Po vyhodnocení 
projektu a kontrole dokumentace bylo konstatováno administrátorem projektu, že projekt splňuje 

mailto:iss@pbm.czn.cz
http://www.isspb.cz/


 
 

Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram, 

Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram, 

IČO: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz 
tel.: 318 623 742, www.isspb.cz 

  

10 
 

všechny podmínky vyhlášení výzvy a z celkové poskytnuté částky škola nic nevrací. Příspěvek školy 
na takto rozsáhlou projektovou aktivitu byl pouze 15 307,- Kč. 

Cílem projektu bylo eliminovat negativní dopady distanční výuky aktivitami směřujícími ke 
znovunavázání sociálních vazeb žáků, utváření zdravých životních návyků, zvýšení psychické 
odolnosti proti negativním vlivům a jevům ve společnosti a aktivity zaměřené na globální vzdělávání. 
Součástí aktivit bylo rovněž vzdělávání pedagogických pracovníků v doporučených tématech. Pro 
žáky 1. a 2. ročníků oboru Kuchař – číšník, Aranžér a Cukrář byl sestaven harmonogram 
vzdělávacích aktivit z oblasti prevence, demokratické principy – dějiny 20. století s vazbou ke 
vztahům ve společnosti 50. let, 1968 a 1989, beseda s kriminalistou a preventistou, seminář 
výchovného poradce, zážitkové aktivity realizované externí firmou, sociální a preventivní seminář 
rovněž realizovaný externí firmou, sportovní aktivity, aktivity zaměřující se na EVVO, aranžérské 
výtvarné práce z přírodnin s cílem jejich uplatnění v dobrovolnictví atp. Důležité bylo soužití žáků 
a pedagogů, především třídních učitelů, v prostředí mimo objekt vzdělávání – outdoorové pobytové 
a zážitkové aktivity pomáhají výrazným způsobem utvářet osobnost jedinců. 

Projekt Spolu po Covidu – „WOW, už jsme zase spolu“ splnil zásadním způsobem v období těsně 
po covidových opatřeních svůj cíl v oblasti znovuobnovení a navázání sociálních vazeb mezi žáky 
a pedagogy a žáky. 

 

d) Vyhlašovatel projektové výzvy – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065, Šablony II pro střední a vyšší 
odborné školy bylo MŠMT České republiky. Pracovní název projektu školy je „Podpora VVČ 2“. 
Předchozím koordinátorem projektu byla podána žádost za oblasti aktivit podporující vzdělávání 
žáků v dovednostech ICT, výuka prostřednictvím ICT, vzájemná spolupráce pedagogů, projektové 
dny ve škole i mimo školu, spolupráce s odborníky ve vzdělávacím procesu žáků, doučování žáků 
(distanční vzdělávání a postcovidové vzdělávací potřeby žáků), DVPP v oblasti inkluze.   

Výše požadované částky dotace je 1 517 939,- Kč, která byla schválena s realizací v období od 
1. 9. 2019 do 28. 2. 2022 – prodlouženého období na základě žádosti o změnu z důvodů uzavření 
škol v rámci proticovidových opatření. 

Vybrané aktivity byly realizovány na začátku období, poté byla realizace aktivit přerušena a následně 
bylo pokračováno v realizaci do 31. 8. 2021. Za toto období byly realizovány aktivity ve výši 
443 442,- Kč. Od 1. 9. 2022 byla agenda předána jinému koordinátorovi grantového projektu. Ve 
spolupráci s pedagogy a vedením školy byla v rozmezí od 1. 9. 2022 do 10. 2. 2022, do podání 
závěrečné zprávy s přehledem čerpání grantu, tedy za méně než 7 měsíců, dočerpána realizací 
zbývajících aktivit šablon částka 1 074 497,- Kč. Po doplnění drobných dodatků požadovaných ze 
strany kontrolního administrátora MŠMT, byla závěrečná zpráva i celková požadovaná zbývající 
částka 1 074 497,- Kč schválena s tím, že škola splnila všechny požadované náležitosti projektu, 
celková grantová dotace schválena s tím, že škola nevrací žádné finanční prostředky z dotace. 

Grantový projekt „podpora VVČ 2“ se jeví pro zvyšování kvality výuky, aktivity realizované v rámci 
inovativní výuky, výuky s ICT technologiemi, které byly zakoupeny z grantových prostředků, 
vzájemné spolupráce pedagogů, doučování atd., jako velmi efektivní pro zkvalitňování výuky se 
zapojením odborníků z praxe. Nové metody a formy výuky přispěly k inovaci vzdělávacího procesu 
školy a užší spolupráci pedagogů a externích odborníků.  
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II.5 Spolupráce se sociálními partnery 
Škola se snaží vytvářet pro své žáky přátelské, podnětné a bezpečné prostředí. Naší prioritou jsou 
dobré vztahy mezi žáky, mezi učiteli a žáky i mezi zákonnými zástupci a školou. Nejdůležitějšími 
sociálními partnery jsou pro nás tedy právě rodiče žáků. Ti mohou kdykoliv kontaktovat jednotlivé 
učitele, třídní učitele, učitele odborného výcviku, výchovnou poradkyni, metodika prevence anebo 
se přímo obrátit na vedení školy. Konzultace probíhají prezenční formou nebo on-line 
prostřednictvím MS Teams. Dvakrát ročně se konají třídní schůzky, kde jsou zákonní zástupci 
informování o prospěchu a chování žáků, o odborném výcviku i o akcích, soutěžích a exkurzích, 
které škola organizuje. Průběžně jsou dále zákonní zástupci informováni pomocí elektronického 
systému Bakaláři, kde jim jsou k dispozici veškeré informace o vzdělávání, docházky a chování 
žáka. 

Naše škola má zřízeny webové stránky, na kterých mohou žáci, rodiče i uchazeči o studium najít 
všechny informace o možnostech studia na naší škole, o akcí a exkurzích organizovaných školou, 
maturitních a závěrečných zkouškách, o přijímacím řízení  atd. Úspěchy a aktivity našich žáků 
pravidelně zveřejňujeme na školním Facebooku a Instagramu. 
 
Další sociálními partnery, se kterými jsme v loňském školním roce spolupracovali, jsou: 

 Pedagogicko-psychologické poradny Příbram, Beroun, Hořovice atd. (diagnostika žáků, IVP 
atd.) 

 Oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže  

 Policie ČR 

 Věznice Příbram 

 Městský úřad Příbram 

 Krajská hospodářská komora 

 Magdalena (organizování přednášek v rámci prevence patologických jevů) 

 Informační centrum Příbram 

 Knihovna Příbram 

 Hornické muzeum Příbram 

 Ernestinum Příbram 

 Galerie F. Drtikola Příbram 

 Svatá Hora Příbram 

 Muzeum Vojna 

 Centrála cestovního ruchu Středočeského kraje 

 Hotel Thermal Karlovy Vary 

 Grandhotel Pupp Karlovy Vary 

 Tiskárna Příbram 
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III. Statistické údaje školního roku 
 

Nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k 30. 9. 2021)  

Druh/typ 
školy 

IZO 

Nejvyšší 
povolený 

počet 
žáků/stud. 

Skutečný 
počet 

žáků/stud.1 

Počet 
žáků/stud. 

v DFV2 

Přep. 
počet 
ped. 
prac. 

Počet 
žáků/stud. na 
přep. počet 
ped. prac. 

v DFV 

Střední škola 108051692 1100 428 428 41,39 10,34 
1všechny formy vzdělávání;  2DFV – denní forma vzdělávání 
 

III.1  Školská zařízení 
Nejvyšší povolený počet žáků/studentů (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost 
(k 30. 9. 2021)  

Školské zařízení IZO 

Nejvyšší 
povolený 

počet 
žáků/stud. 

(ubyt./stráv./
klientů) 

Skutečný 
počet 

žáků/stud. 
(ubyt./stráv./

klientů) 

Z toho 
cizích 

Přepočtený 
počet 

pracovníků 

x x x x x x 

 
 

III.2  Obory vzdělání a údaje o žácích v nich 

Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě vzdělávání – podle oborů vzdělání (k 30. 9. 2021) 

Kód a název oboru 
Počet 
žáků  

Počet 
tříd 

Průměrný 
počet 

žáků/tř. 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní 
zkouškou  

   

65-45-M/01 Hotelnictví* 36 2,5 14 

65-42-M/02 Cestovní ruch* 73 2,5 29 

78-42-M/03 Pedagogické lyceum 108 5 22 

64-41-L/51 Podnikání 58 2 29 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním 
listem 

   

29-54-H/01 Cukrář* 43 2,5 17 

66-52-H/01 Aranžér* 59 2,5 24 

65-51-H/01 Kuchař – číšník 51 3 17 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání     

x x x x 

Celkem  428 20 22 

*Dvouoborové třídy: HC1, HC2, HC4 – smíšené třídy oborů Hotelnictví a Cestovní ruch 
                                 AC3A – smíšená třída oborů Aranžér a Cukrář  
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Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v OFV1 – podle oborů vzdělání (k 30. 9. 2021) 

Kód a název oboru 
Forma 

vzdělávání2 
Počet 
žáků 

Počet 
tříd 

Průměrný 
počet 

žáků/tř. 

Obory vzdělání poskytující  
střední vzdělání s maturitní zkouškou  

x x x x 

x x x x x 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání 
s výučním listem 

x x x x 

x x x x x 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání  x x x x 

x x x x x 

Celkem  x x x x 
1ostatní formy vzdělávání; 2formu vzdělávání označte: VČ – večerní, DK – dálková, DČ – distanční, 
KO – kombinovaná  
 
Počet skupin a studentů VOŠ v denní formě vzdělávání – podle oborů vzdělání 
(k 30. 9. 2021) 

Kód a název oboru 
Počet 

studentů 
Počet 
skupin 

Průměrný 
počet 

stud./skup. 

 x x  x x  

Celkem  x  x x  

 
Počet skupin a studentů VOŠ v ostatních formách vzdělávání – podle oborů vzdělání 
(k 30. 9. 2021) 

Kód a název oboru 
Forma 

vzdělávání 1 
Počet 

studentů 
Počet 
skupin 

Průměrný 
počet 

stud./skup. 

 x x x x x 

Celkem  x x x x 

 

V průběhu školního roku 2021/2022 přestoupilo 5 žáků z jiných škol do denní formy vzdělávání. 
3 žáci byli přijati do vyššího ročníku. 
 
Cizí státní příslušníci:  

K 30. 9. školního roku 2021/2022 studovalo na naší škole 10 žáků s cizí státní příslušností: 
2 Rusové, 1 Vietnamec, 4 Ukrajinci, 1 Polák a 2 Slováci.  

Žáci dojíždějící do školy z jiných krajů: 

Ve školním roce 2021/2022 dojíždělo do naší školy celkem 43 žáků s trvalým bydlištěm v jiném kraji.  

Hlavní město Praha – 9 žáků 

Jihočeský kraj – 27 žáků 

Plzeňský kraj – 7 žáků 

Ústecký kraj – 2 žáci 

Všichni byli zařazeni v denní formě vzdělávání.  
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III.3  Údaje o výsledcích ve vzdělávání   
 

a) Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) 
– k 30. 6. 2022 

Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků  Počet žáků/studentů 

Obory vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání 

Studenti celkem    x 

Prospěli x 

Neprospěli x 

- z toho opakující ročník x 

Průměrný počet zameškaných hodin na studenta/z toho neomluvených x 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Žáci celkem    248 

Prospěli s vyznamenáním 34 

Prospěli 198 

Neprospěli 16 

– z toho opakující ročník 1 

Průměrný prospěch žáků 2,07 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 65,12/1,41 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem 

Žáci celkem   141 

Prospěli s vyznamenáním 11 

Prospěli 122 

Neprospěli 8 

– z toho opakující ročník 1 

Průměrný prospěch žáků 2,10 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 82,40/3,67 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání 

Žáci celkem  x 

Prospěli s vyznamenáním x 

Prospěli x 

Neprospěli x 

– z toho opakující ročník x 

Průměrný prospěch žáků x 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených x 

 

Ve druhém pololetí školního roku bylo neklasifikováno 58 žáků, kteří měli přistoupit ke klasifikaci 
v náhradním termínu (116 náhradních klasifikací). Zpravidla se jednalo o žáky, kteří vykazovali 
dlouhodobou absenci ze zdravotních důvodů, a nebylo je tedy možno klasifikovat v řádném termínu. 
Ve druhém pololetí bylo stanoveno 34 opravných zkoušek u 24 žáků. Nejčastěji se jednalo o zkoušky 
z matematiky, českého, anglického a německého jazyka. Největší počet opravných zkoušek bylo ve 
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2. ročníku nástavbového oboru Podnikání (5 opravných zkoušek) a následovaly 1. ročníky oborů 
Hotelnictví/Cestovní ruch, Kuchař – číšník a Podnikání (4 opravné zkoušky). 

Při tvorbě vysvědčení nebylo využíváno slovní hodnocení. 

 

b) Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek (bez opravných 
zkoušek)  

Kód a název oboru 

Žáci/studenti 
konající 
zkoušky 
celkem 

Prospěli 
s vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

Maturitní zkouška:     

65-45-M/01 Hotelnictví* 3 2 0 1 

65-42-M/02 Cestovní ruch* 16  3   9 4 

78-42-M/03 Pedagogické lyceum 10 1 7 3 

64-41-L/51 Podnikání 14                                                                                                                                                                                                                                                                      2 7 5 

Celkem 43 8 23 13 

Absolutorium: x x x x 

 x x x x 

Celkem x x x x 

Závěrečná zkouška (s výučním 
listem): 

    

29-54-H/01 Cukrář* 10 2 7 1 

66-52-H/01 Aranžér* 13 2 11 0 

65-51-H/01 Kuchař – číšník 14 7 7 0 

Celkem 37 11 25 1 

Závěrečná zkouška (bez 
výučního listu): 

x x x x 

 x x x x 

Celkem x x x x 

 

Opravnou závěrečnou zkoušku, která proběhla v září 2022, absolvovala žákyně oboru Cukrář 
úspěšně.  

 

c) Hodnocení chování žáků/studentů 
 
Chování žáků/studentů (k 30. 6. 2021) 

Druh/typ školy 
Počet žáků/studentů – hodnocení 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

Střední škola 384 2 3 

 
V průběhu školního roku bylo v rámci výchovných opatření uloženo 39 napomenutí třídního učitele, 
19 důtek třídního učitele a 9 důtek ředitelky školy. Bylo uděleno 27 pochval třídního učitele 
a 71 pochval ředitele školy. Napomenutí a důtky byly ukládány za drobné přestupky proti školnímu 
řádu, většinou se jednalo o neomluvenou nebo nedostatečně či pozdě omluvenou absenci, 
opakované zapomínání pomůcek a vyrušování v hodinách. Pochvaly byly uděleny za výrazné 
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úspěchy v soutěžích a  vzornou reprezentaci školy. Celkem 12 žáků bylo v průběhu celého školního 
roku podmíněně vyloučeno, vždy za závažná porušení školního řádu, zejména soustavné 
neomlouvání absence a nedovolené používání mobilního telefonu ve výuce. 
 

d) Výsledky žáků v soutěžích a přehlídkách 
 
Školní soutěže 
 
V průběhu roku již tradičně připravují vyučující školní soutěže, aby si mohli žáci v rámci školy 
porovnat své znalosti a dovednosti. Tato aktivita je pro žáky velmi motivačním prvkem a vede ke 
zvýšení zájmu o daný obor. Již tradičně připravujeme pro žáky školní kolo konverzační soutěže 
v anglickém a německém jazyce, odborné soutěže, kde si žáci poměří síly v rámci svého oboru, či 
sportovní soutěže, např. každoroční vánoční futsalový turnaj, kde proti sobě soupeří třídní týmy. 
 
Mimoškolní soutěže  
 
Naši žáci se pravidelně účastní jazykových, sportovních a odborných mimoškolních soutěží. Velice 
nás těší, když obstojí i ve velmi tvrdé konkurenci ostatních škol. 
 

 Například na „Okresním kole olympiády v německém jazyce“ jsme v tvrdé konkurenci 
gymnázií obsadili čtvrté místo stejně jako na „Okresním kole olympiády v anglickém 
jazyce“.  

 Stříbrnou příčku jsme obsadili v okresním kole „Soutěže finanční gramotnosti“. 

 V okresním kole „Logické olympiády“ postoupili naši žáci do krajského kola. 

 V „Podzimní celorepublikové soutěži v sudoku“ jsme obsadili 9. – 11. místo. 

 Žáci se také zúčastnili soutěže „Matematický klokan“. 

 V odborné soutěži v čepování piva „ Žatecký CUP“ jsme obsadili 3. a 5. příčku. 

 Velkým úspěchem je pro nás také 2. místo v soutěži „Bohemia Sekt Trophée – Sommelier 
ČR“. 

 Na soutěži „Sommelier Moravy“ jsme vybojovali 3. místo. 

 Zúčastnili jsme se také další prestižní soutěže v sommelierství – „Těšínská karafa“. 

 Také žáci oboru Cestovní ruch se účastnili mnoha mimoškolních soutěží a akcí, kde 
reprezentovali naši školu, např. „Veletrh FIF Písek“, kde obsadili 1. místo za nejlepší logo 
a slogan a „Veletrh FIF Příbram“, kde získali 1. místo za prezentaci firmy a 2. místo za 
nejlepší stánek veletrhu. 

 Naši žáci si také vyzkoušeli „Euroquiz 2021/2022“, kde v tvrdé konkurenci ostatních škol 
obsadili 21. místo. 

 Tradičně se také účastníme různých sportovních soutěží. V letošním roce to byla např. 
„Středoškolská futsalová liga – chlapci“, kde jsme ve 3. kole obsadili 4. místo, dále divizní 
finále „Středoškolské futsalové ligy – dívky“ – 3. místo. 

 
Přehlídky 
 

 Již tradičně se naše škola účastní „ Veletrhu středních škol v Příbrami“, dále na „ Burze 
škol Blatná“. 

 Žáci závěrečných ročníků pak se školní kariérovou poradkyní navštěvují akce „ Profesia 
days“ a „Gaudeamus“ v Praze. 
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e) Absolventi a jejich další uplatnění 
 

Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu – absolventi SŠ s dosaženým středním 
vzděláním s maturitní zkouškou a absolventi VOŠ 

Druh/typ školy 
Počet 

absolventů 
celkem 

Podali 
přihlášku 

na VŠ 

Podali 
přihlášku 
na VOŠ 

Podali 
přihlášku na 
jiný typ školy 

Nepodali 
přihlášku 
na žádnou 

školu 

Střední škola 31 min. 13 min. 7 0 max. 11 

 
Výběr a skutečný počet bohužel opět neznáme, protože absolventi poskytli škole informace 
v průběhu měsíce dubna a během dalších měsíců ještě podávali přihlášky v závislosti na úspěšnosti 
konání maturitní zkoušky v řádném i opravném termínu. Po opuštění školy nám zpětnou vazbu 
poskytla tradičně jen část absolventů. Prokazatelně víme o absolventech přijatých na VŠ v Praze 
a Plzni. Jedná se o obory, které nemají většinou celkovou vazbu k vystudovanému oboru, ale spíš 
jen navazují na některé z absolvovaných předmětů, například Vysoká škola ekonomická, Vysoká 
škola zemědělská, Vysoká škola regionálního rozvoje atd. Přihlášky ke studiu na VOŠ si žáci 
podávali zejména na školy v regionu (VOŠ OA, VOŠ PŠ). Větší množství absolventů nastoupilo do 
zaměstnání a našlo zaměstnání ve stejném, nebo příbuzném oboru, často i v zařízeních, která 
poznali během své odborné praxe. 
 
Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu – absolventi SŠ s dosaženým středním 
vzděláním s výučním listem 

Počet absolventů celkem 
Podali přihlášku do 

nástavbového studia 

Podali přihlášku na jiný typ 
střední školy 

44  15   0 

Téměř třetina absolventů oborů vzdělání s výučním listem si podávala přihlášku do nástavbového 
studia oboru Podnikání v ISŠ HPOS Příbram. Všichni uchazeči byli do oboru Podnikání úspěšně 
přijati. 

V průběhu školního roku 2021/2022 přestoupilo 13 žáků na jinou školu a 14 žáků zanechalo studia. 
Nejčastějšími důvody byly změna bydliště, zájem o jiný obor, ekonomická situace (především 
u nástavbového studia oboru Podnikání dochází často k tomu, že se žáci chtějí finančně 
osamostatnit a dávají přednost nabídce zaměstnání před studiem). 

 

f) Nezaměstnanost absolventů škol 

Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k 30. 4. 2021) 

Kód a název oboru 
Počet absolventů  

– škol. rok 2019/2020 

Z nich počet 
nezaměstnaných 

– duben 2021 

65-42-M/01 Hotelnictví 5 1 

65-42-M/02 Cestovní ruch 12 1 

64-41-L/51 Podnikání 5 1 

65-51-H/01 Kuchař – číšník 26 1 

29-54-H/01 Cukrář  9 0 

66-52-H/01 Aranžér 11 0 

Celkem 68 4 
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III.4  Údaje o přijímacím řízení uchazečů do 1. ročníků SŠ a VOŠ 

 

Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ  

Údaje o přijímacím řízení do denní formy vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro 
školní rok 2021/2022 – podle oborů vzdělání (stav k 1. 9. 2021) 

Kód a název oboru 

1. kolo 
počet 

Další kola 
počet 

Odvolání 
počet 

Počet 
tříd1 

přihl.  přij.  přihl.  přij.  
poda- 
ných 

kladně 
vyříz. 

 

Obory vzdělání poskytující střední 
vzdělání s maturitní zkouškou  

       

65-42-M/01 Hotelnictví* 23 11 1 1 0 0 0,5* 

65-42-M/02 Cestovní ruch* 34 13 2 2 0 0 0,5* 

78-42-M/03 Pedagogické lyceum 58 43 14 14 0 0 2 

64-41-L/51 Podnikání 32 25 5 5 0 0 1 

Obory vzdělání poskytující střední 
vzdělání s výučním listem  

       

65-51-H/01 Kuchař – číšník 32 15 6 6 0 0 1 

29-54-H/01 Cukrář  35 14 3 3 0 0 1 

66-52-H/01 Aranžér 36 23 6 6 0 0 1 

Celkem 250 144 40 40 0 0 7 

*HC1 – dvouoborová třída Hotelnictví a Cestovního ruchu 

 

Přijímací řízení do 1. ročníků VOŠ 

Údaje o přijímacím řízení do všech forem vzdělávání na VOŠ – podle oborů vzdělání (stav 
k 1. 9. 2021) 

Kód a název oboru 

1. kolo 
počet  

Další kola 
počet 

Odvolání 
počet Počet 

skup.1 

 
 

FV2 
přihl.  přij.  přihl.  přij.  

poda- 
ných 

kladně 
vyříz. 

x x x x x x x x x 

 

Údaje o přijímacím řízení do ostatních forem vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ 
pro školní rok 2021/2022 – podle oborů vzdělání (stav k 1. 9. 2021) 

Kód a název oboru 

1. kolo 
počet 

Další kola 
počet 

Odvolání 
počet Počet 

tříd 
FV2 

přihl. přij. přihl. přij. 
poda-
ných 

kladně 
vyříz. 

Obory vzdělání poskytující střední 
vzdělání s maturitní zkouškou  

x x x x x x x x 

Obory vzdělání poskytující střední 
vzdělání s výučním listem  

x x x x x x x x 

Obory vzdělání poskytující střední 
vzdělání 

x x x x x x x x 

Celkem x x x x x x x x 
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III.5  Výuka cizích jazyků a mezinárodní spolupráce 

Žáci/studenti v denním formě vzdělávání učící se cizí jazyk (stav k 1. 9. 2021) 

Jazyk 
Počet žáků 
/studentů 

Počet 
skupin 

Počty žáků/studentů ve skupině 

Minimálně maximálně průměr 

Anglický 428 31 7 23 14 

Německý 109 7 9 19 16 

Ruský 63 4 9 22 16 

Francouzský 67 4 11 23 17 

 
Učitelé cizích jazyků – rozložení kvalifikace (stav k 1. 9. 2021) 

Jazyk 
Počet 
učitelů 
celkem 

Kvalifikace vyučujících Rodilí 
mluvčí Odborná částečná žádná 

Anglický 8 4 3 1 0 

Německý 2 2 0 0 0 

Ruský 2 2 0 0 0 

Francouzský 1 1 0 0 0 

 

S výjimkou žáků dvou oborů vzdělání s výučním listem (Aranžér, Cukrář) a nástavbového oboru 
(Podnikání) studují všichni ostatní žáci v rámci svého studia dva cizí jazyky. Všichni žáci studují 
anglický jazyk. V oborech vzdělání s maturitou, kde se vyučuje dvěma cizím jazykům, si mohou jako 
druhý cizí jazyk žáci zvolit němčinu, francouzštinu nebo ruštinu, v oborech vzdělání s výučním listem 
Kuchař – číšník škola určila jako druhý cizí jazyk němčinu.  

 Pro řadu žáků je velmi obtížné zvládnout dva cizí jazyky. Platí to především o oborech vzdělání 
s výučním listem (Kuchař – číšník). U těchto oborů kladou vyučující důraz především komunikační 
dovednosti v základních životních situacích a na odbornou slovní zásobu a fráze, vztahující se 
k danému oboru a jejich praktické využívání. Ke zlepšení jazykových kompetencí dochází při 
zahraničních stážích, kterých se zúčastňují především žáci oboru vzdělání Cestovní ruch 
a Hotelnictví. K výuce se využívá jazyková učebna, všechny třídy jsou vybaveny kvalitní AV 
technikou. Při vyučování se používají i nejmodernější učebnice, žáci si kupují na doplnění výuky 
cizojazyčné časopisy a vyučující volí nové doporučené metody výuky, moderní pomůcky a využívají 
interaktivní tabule.  

K motivaci pro výuku francouzského jazyka přispívá také velkou měrou naše spolupráce 
s francouzskou školou v Nancy. I v tomto roce absolvovalo stáž v naší partnerské škole 10 žáků. 

V tomto školním roce jsme také nabídli žákům kroužek přípravy na zkoušky pro získání certifikátu 
Cambridge English B2, o který byl velký zájem. V tomto kurzu pokračujeme i v letošním školním 
roce. 

V tomto roce připravila vyučující spolu s žáky Pedagogického lycea divadelní představení 
v anglickém jazyce – Romeo a Julie. 

O neustále rostoucí kvalitě výuky cizích jazyků svědčí úspěchy v jazykových soutěžích. V tomto 
školním roce získala naše žákyně čtvrté místo v soutěži „Okresní kolo olympiády v ANJ“ a žák třetího 
ročníku obsadil v konkurenci žáků příbramských gymnázií čtvrté místo v soutěži „Okresní kolo 
olympiády v NEJ“. 
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Tým vyučujících cizích jazyků je velmi kvalitní, převážně kvalifikovaný (jedna z vyučujících 
v současné době začala se studiem pro splnění kvalifikace), který se neustále vzdělává a sleduje 
moderní trendy ve výuce cizích jazyků.  

 
Mezinárodní spolupráce a zahraniční akce 
Již přes 20 let spolupracuje naše škola s partnerskou hotelovou školou v Nancy, a to jednak formou 
týdenních výměnných exkurzí, kdy žáci navštíví spoustu zajímavých francouzských míst, mají 
možnost zkusit si tvořit výrobky francouzské kuchyně pod dohledem zdejších kulinářských mistrů 
a navazovat kontakty a přátelství pro další zdokonalování francouzského jazyka. Pravidelně se 
v rámci těchto akcí konají večery česko-francouzské kuchyně, kdy čeští žáci připravují pro 
francouzské studenty české speciality a naopak žáci z Francie nabídnou našim žákům ochutnávku 
francouzských národních pokrmů. Druhou formou naší dlouhodobé spolupráce jsou třítýdenní 
výměnné stáže, kdy mají žáci možnost pracovat ve špičkových restauracích a učit se od skvělých 
mistrů svého oboru. V letošním roce využilo tuto skvělou příležitost k rozvoji odborných i jazykových 
dovedností 10 žáků naší školy. 
 

III.6  Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole 
Škola je vybavena typem sítě „klient – server“, kabelovými rozvody (UTP cat.5e) a WiFi. Topologie 
počítačové sítě – hvězda a používané aktivní síťové prvky switche zn. CISCO a D-Link nebo Mikrotik 
s kaskádovým propojením většiny více portových switchů na 1Gb portu. Co se týká pokrytí budovy 
WiFi sítí je realizováno prostřednictvím 11 Acces Pointů zn. Mikrotik. Připojení k internetu je zajištěno 
prostřednictvím lokálního poskytovatele 0ůlginternetového připojení pomocí optické sítě firma NEJ 
(dříve Internet PB). K internetu jsou připojeny všechny počítače na škole.  

Škola je pokryta WiFi signálem s volným přístupem k internetu pro žáky školy, který je  
z bezpečnostních důvodů oddělen od doménové části. Učitelé mají chráněný WiFi přístup. 

Ve škole se nachází 21 učeben (z toho 2 učebny s osobními počítači, 1 učebna s notebooky 
a 1 jazyková učebna). Všechny učebny jsou kromě katedry s počítačem vybaveny dataprojektorem 
a audiovizuálním systémem. 6 učeben je vybaveno interaktivními tabulemi. Napříč školou je na 
všech počítačích využíván operační systém WINDOWS 10/11 PRO, kancelářský balík MS OFFICE 
2013, MS Office 365 A1 a antivirový systém Eset. Na škole je zaveden čipový docházkový systém 
pro všechny zaměstnance a žáky školy. 

 

Záměry školy v oblasti ICT ve školním roce 2022/2023 

 V souvislosti s COVID pandemií implementace nových informačních a komunikačních 
technologií pro distanční výuku. Dovybavení učeben webovými kamerami a dalšími 
technologiemi, které umožní výuku a konzultace pro chybějící žáky. Pozornost je stejně jako 
v loňském roce zaměřena na komplexní zapojení ICT do výukového procesu a na zkoumání 
nových a efektivnějších přístupů; 

 Pokračování v nastoleném trendu zefektivňování výuky s využitím pořízených ICT prostředků 
v rámci dotačních programů, včetně dalšího zkvalitňování výuky s využitím on-line 
technologií, aplikací a poskytovaných online informací o studijních výsledcích žáků, jejich 
absenci, změnách v rozvrhu hodin atd.;  

 Průběžná inovace webových stránek školy a přístup k informacím prostřednictvím aplikací 
mobilních zařízení včetně sociálních sítí; 

 Vybudování nových učeben v souvislosti s nárůstem zájemců o studium na naší škole; 

 Přechod na kancelářský MS Office 365 A3 u zaměstnanců školy (plánované pořízení 
středočeským krajem), který umožní práci s kancelářskými aplikacemi MS OFFICE i v rámci 
online prostředí. 

mailto:iss@pbm.czn.cz
http://www.isspb.cz/


 
 

Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram, 

Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram, 

IČO: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz 
tel.: 318 623 742, www.isspb.cz 

  

21 
 

K vytvoření komunikativního prostředí škola využívá vhodný počítačový systém, jehož 
prostřednictvím celá školní komunita publikuje pravidlům neodporující a výuku podporující materiály 
k dosažení výukových cílů. Cílem výuky zůstává pomocí větší míry zapojení ICT technologií lépe 
připravovat žáky do praktického života a to zejména: 

 Podporou využívání elektronické komunikace mezi učitelem a žákem; 

 Aktivním využíváním online technologií ve výuce; 

 Zlepšováním komunikačních a prezentačních dovedností žáků vedením k jejich 
samostatnému získávání informací ze sítě internet a jejich předávání ostatním ve třídě např. 
formou prezentací; 

 Zvýšením schopnosti orientace v obrovském množství informací, jejich získáváním, 
ověřováním a rozlišováním jejich informační hodnoty; 

 Pronikáním ICT do života školy směřovat k všudypřítomnému využívání prezentačních 
i mobilních zařízení učiteli i žáky. 

Stabilním cílem naší školy je také zvyšování úrovně počítačové gramotnosti pedagogů a vzdělávání 
pedagogů v ICT, tak aby mohli využívat moderní technologie ve výuce a dále vedli své žáky 
k uvědomělému využívání ICT technologií v teoretické a praktické výuce i v soukromém a budoucím 
profesním životě. V monitorovaném roce proběhlo např. školené pro využívání programu Canva 
a aplikací Quizlet, Kahoot a LearningApps.  

Využití ICT hraje významnou roli ve vizi ISŠ HPOS Příbram a je plně zahrnuto do koncepce rozvoje 
školy. Vize je sdílena celou školou včetně žáků. Je aktivně ověřována každodenní praxí a šířena 
ven. 

 

IV. Školní poradenské pracoviště 
Školní poradenské pracoviště tvoří výchovná a karierová poradkyně a školní metodik prevence. 

Výchovná a karierová poradkyně absolvovala čtyřsemestrální studium Kurz výchovného poradenství 
na FF UK Praha, e-learningové studium eKariera a eKariera plus NÚV Praha, doplňovací studium 
výchovných poradců Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním 
postižením I., program NIDV. 

Metodik prevence absolvoval studium k výkonu specializačních činností – prevence sociálně 
patologických jevů, Vzdělávací zařízení Středočeského kraje. 

Výchovná a karierová poradkyně působí v oblastech:   

 metodická a informační činnost; 

 práce s žáky s výukovými a výchovnými problémy; 

 práce s žáky nadanými a talentovanými; 

 zprostředkování pedagogicko-psychologické pomoci žákům; 

 speciální činnosti pomoci žákům při volbě dalšího karierového směřování;  

 spolupráce se školním metodikem prevence. 

Školní metodik prevence působí v oblastech: 

 tvorby a plnění Školního akčního plánu; 

 poradenství v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů; 

 zprostředkování kontaktu s odborníky   
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Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Středočeského kraje a speciálně 
pedagogickými centry: 

ŠPP úzce spolupracuje s PPP a SPC v rámci celého Středočeského kraje: pracoviště Příbram, 
Beroun, Hořovice, Dvůr Králové a další. Spolupráce probíhá zejména v oblasti tvorby IVP pro 
integrované žáky, při úpravě podmínek maturitních, závěrečných a přijímacích zkoušek u žáků 
s PUP. Využíváme možnosti metodického vedení a konzultací. Jako velmi důležitá se ukázala 
spolupráce s pracovníky PPP a SPC v době distanční výuky. 

Spolupráce s rodiči, lékaři, sociálními pracovníky, policií apod.: 

 Spolupráce s rodiči je uskutečňována  jednak v době individuálních konzultací, při 
výchovných komisích a při třídních schůzkách. Rodiče mohou také komunikovat s pracovníky 
ŠPP  prostřednictvím mailové komunikace, komunikace v Teams a telefonicky. Nejčastěji 
komunikace probíhá s rodiči žáků s SPU, žáky integrovanými, s výchovnými 
a prospěchovými problémy.  

 ŠPP spolupracuje s všeobecnými lékaři při prevenci záškoláctví a také s odbornými lékaři – 
psychiatry, internisty, neurology a dalšími. 

 Spolupráce s Oddělením sociálně právní ochrany dětí a mládeže, odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví MÚ Příbram je založená na vzájemné informovanosti o chování, docházce 
a prospěchu žáků, spolupráci zákonných zástupců žáků se školou a také o sociální situace 
žáků. 

 Pro PČR a MP Příbram vypracováváme posudky v případě, že jsou žáci vedeni jako svědci 
nebo jsou vyšetřováni v souvislosti s pácháním přestupků a trestných činů. 

 

 

IV.1  Vzdělávání žáků / studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků / 
studentů nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování  
jazykové přípravy 

Žáci a studenti se zdravotním postižením podle druhu postižení (k 30. 9. 2021) 

Druh postižení 
Počet žáků/studentů 

SŠ VOŠ 

Mentální postižení 0 - 

Sluchové postižení 0 - 

Zrakové postižení 2 - 

Vady řeči 0 - 

Tělesné postižení 0 - 

Souběžné postižení více vadami 0 - 

Vývojové poruchy učení a chování 17 - 

Autismus 0 - 

Žákům se SVP je podpora poskytována formou individuálního přístupu dle doporučení PPP  
a SPC: stupně PO 1. – 5. (zpravidla ne vyšší než 3. stupeň PO) a vypracování Plánů pedagogické 
podpory a Individuálních vzdělávacích plánů. 

Žákům s nárokem na poskytování jazykové přípravy škola zajišťuje hodiny Českého jazyka navíc, 
vedené certifikovaným učitelem. Žákům je také zprostředkována účast na kurzech Češtiny pro 
cizince.  

  

mailto:iss@pbm.czn.cz
http://www.isspb.cz/


 
 

Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram, 

Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram, 

IČO: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz 
tel.: 318 623 742, www.isspb.cz 

  

23 
 

Nadaní žáci a studenti 

Žákům nadaným a mimořádně nadaným je na základě žádosti ředitelce školy poskytovaná 
individualizovaná výuka ve formě IVP nebo individuálního přístupu k docházce a v rámci ověřování 
znalostí. Žákům fotbalové akademie poskytujeme také pravidelné konzultace k docházce 
a výsledkům vzdělávání. Stejně jako všem žákům školy, tak i žákům nadaným poskytují členové 
pedagogického sboru konzultace.  

  

 

IV.2  Výchovné poradenství 
Mezi hlavní aktivity, kterým se ve školním roce 2021 – 2022 se VP a KP věnovala, patří: 

 Činnosti spojené se společným vzděláváním (INKLUZE): 
- vyhledávání žáků s SPCH, SPU, práce s těmito žáky, sledování výsledků vzdělávání; 
- konzultace s PPP a SPC; 
- tvorba IVP a PLPP dle doporučení z PPP a SPC; 
- vyhodnocování a úprava PLPP a IVP; 
- sledování a aplikace změn ve společném vzdělávání; 
- sebevzdělávání. 

 

 konzultace se žáky, TU a kolegy v rámci konzultačních hodin nebo dle potřeby; 

 aktivní účast na výchovných komisích, dohled nad plněním závěrů z jednání; 

 pravidelná práce s žáky s SVP: SPU, SPO, s žáky ohroženými školní neúspěšností (žáci 
sociálně znevýhodnění, žáci s intelektovou výbavou na hranici LMR, aktivní vrcholoví 
sportovci atd.);  

 sledování úspěšnosti žáků – motivace, poradenství; 

 řešení individuálních problémů žáků (kontaktování, zprostředkování návštěv u odborníka, 
případně mediace, …); 

 spolupráce s TU a vyučujícími (metodická činnost, pomoc organizační, administrativní) – 
účast na TH, řešení výchovných problémů ve třídách – spolupráce se začínajícími kolegy, 
metodická pomoc); 

 spolupráce s SVP, PČR, OSPOD a dalšími spolupracujícími subjekty; 

 spolupráce se školním metodikem prevence – koordinace přednášek a besed, řešení 
záškoláctví a dalších negativních jevů, participace na projektech, vzájemné konzultace, 
vyhledávání projektů, internetové vyhledávání jako zdroj inspirace pro práci ŠPP a VP; 

 spolupráce s VŠ, VOŠ, ÚP – studijní oddělení, portály určené pro karierové poradenství; 

 sebevzdělávání (semináře a kurzy dle nabídky, zejména v oblasti práce s žáky s SPU, 
mediace); 

 vedení deníku VP; 

 evidence žáků s výchovnými a vzdělávacími problémy; 

 spolupráce s úsekem odborného výcviku při řešení výchovných a vzdělávacích problémů 
(docházka, výchovné problémy na praxi,…); 

 správcovství místnosti VP, vedení knihovny VP, doplňování literatury; 

 kariérové poradenství; 

 motivace žáků k účasti v soutěžích a aktivitách v oblasti všeobecného ale i odborného 
vzdělávání; 

 aktualizace nástěnných tabulí; 

 spolupráce s vedením školy v oblasti hodnocení výchovně - vzdělávacího procesu – školní 
akční plán. 
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IV.3  Kariérové poradenství 
Na ISŠ HPOS Příbram pracuje tým karierového poradenství, jehož členové se podílejí a organizují 
celou řadu aktivit směřujících k větší informovanosti žáků o možnostech dalšího vzdělávání 
a lepšímu uplatnění absolventů na trhu práce.   

 Mezi hlavní aktivity KP ve školním roce 2021/2022 patří: 

 aktualizace informační databáze (mailové adresy žáků); 

 příprava informačních materiálů – stránky školy – výchovný a karierový poradce; 

 vyhledávání žáků 1. ročníků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání; individuální 
i kolektivní konzultace;  

 adaptační kurz 1. ročníků – představení práce TKP; 

 doplňování knihovny odborné literatury KP; 

 práce s informačními materiály VŠ pro žáky maturitních ročníků; 

 třídní schůzky; 

 informační den ISŠ HPOS Příbram; 

 TH žáků 3. ročníků UO – motivace k dalšímu vzdělávání žáků (NS, kurzy, specializace, …); 

 poradenství k výběru odborných maturitních předmětů; 

 informace maturitním ročníkům – DOD, ID na VŠ a VOŠ; NSZ a požadavky k PŘ. 
 
Další aktivity KP:  
Profesia days 2021 – příprava 
Veletrh FF České Budějovice 
Veletrh FF Příbram 
Přednáška pracovníka ÚP – pracovní uplatnění absolventů 
Přednáška pracovníka FÚ – daňová problematika 
TH žáků 4. ročníků SO – motivace a výběr aktivit v dalším profesním rozhodování 
Gaudeamus Praha – veletrh VŠ 
Vyplňování přihlášek k dalšímu vzdělávání 
 

IV.4  Primární prevence 
Školní metodik prevence (ŠMP): 

 je tvůrcem a garantem Minimálního preventivního programu školy a jeho plnění; 

 připravuje a organizuje besedy k prevenci sociálně patologických jevů (záškoláctví, alkohol, 
návykové látky a další); 

 zajišťuje poradenství v oblasti prevence sociálně patologických jevů ohrožujících žáky, jako 
je záškoláctví, šikana, krádeže, kouření, experimentování s alkoholem i drogami; 

 pomáhá při rozpoznávání problému a hledání případné pomoci u dalších odborníků; 

 spolupracuje s dalšími pracovníky školního poradenského pracoviště. 
 
Aktivity zaměřené na prevenci z oblasti rizikového chování žáků 

 protidrogová prevence v rámci adaptačního kurzu pořádaného pro žáky 1. ročníků UO a SO, 
cílem seminářů „Problematika NL“ bylo zvýšit informovanost o dané problematice a  nastolit 
otevřenou debatu na dané téma;  

 interaktivní semináře pro SŠ na téma „Vztahy ve třídě“ pořádané Magdalénou o. p. s. 

proběhly u 1. ročníků studijních oborů Pedagogického lycea. Zvolené téma usnadnilo 

navazování nových vztahů v kolektivu a podpořilo rozvíjení zdravých vztahů mezi žáky; 

 monitoring rizikového chování – šikana, žáci 1. ročníků UO a SO; 

 interaktivní semináře na téma „Tabakismus“ u žáků 1. ročníků UO a SO. Žáci byli upozorněni 
na zdravotní rizika, seznámeni s aktuální legislativou „Protikuřácký zákon“ a možnými 
postihy; 
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 žáci vybraných 2. ročníků upozorněni na aktuální situaci v rámci problematiky onemocnění 

AIDS;  

 v rámci účasti na projektu „Spolu po Covidu“ – „WOW, už jsme zase spolu“, kterého se 
zúčastnily žáci 1. a 2. ročníků učebních oborů proběhla celá řada interaktivních seminářů 
(MP Education – pro dívky „Žena jako symbol života“, MP Education – pro chlapce „Cesta 
k mužnosti“, Proxima – „Podpora duševního zdraví žáků“). 

 
 

 

V. Personální zajištění činnosti školy 

Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2021)  
 

V.1  Údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků  Počet 
žáků 

v DFV na 
přepoč. 
počet 

pedagog. 
prac. 

celkem 
fyzický/přepoč

tený 

Nepedagog.  
fyzický/přep. 

Pedagog. 
fyzický/přep. 

Pedagog. 
inter./exter. 

Pedag.  
– s odbor. 

kvalifikací 1  

63/52,89 13/11,50 50/41,39 50/3 48 10,34 
1 ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 

 

Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9.2021) 

Počet pedag. 
pracovníků 

Do 30 let 
31 – 40 

let 
41 – 50 

let 
51 – 60 

let 
Nad 60 

let 
Z toho 

důchodci 
Prům. 

věk 

Celkem 50 5 16 14 5 10 6 45,62 

z toho žen 37 4 13 8 5 7 3 45,14 

 

Pedagogičtí pracovníci – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k 30. 9. 2021) 

Počet ped. pracovníků – dosažené vzdělání  

vysokoškolské 
– magisterské 

a vyšší 

vysokoškolské 
– bakalářské 

vyšší odborné střední základní 

34 2 0 14 0 

 

Pedagogičtí pracovníci – podle délky praxe (k 30. 9. 2021) 

Počet ped. pracovníků s praxí 

do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let  více než 30 let 

4 10 14 8 14 

V monitorovaném školním roce v naší organizaci nepůsobil žádný asistent pedagoga. 
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Personální změny ve školním roce 
Jedna učitelka, absolventka ČZU – obor učitelství odborných předmětů nastoupila za dlouhodobě 
nemocnou kolegyni. Z RD se předčasně vrátila na kratší úvazek učitelka ČJ. I ostatní noví 
pedagogové učí na naší škole na kratší pracovní úvazky, aby zabezpečili zbývající pracovní úvazky 
stávajících kolegů. Dvě učitelky jsou absolventy ZU v Plzni – obor učitelství dějepisu a výtvarné 
výchovy a učitelství pro SŠ a RJ. Nastoupily k nám i dvě bývalé zkušené učitelky a jedna učitelka 
na výuku cizího jazyka. Učitelka na výuku cizího jazyka si musí doplnit pedagogické vzdělání.  I na 
úsek OV (Ar, Cu, K – Č) nastoupili noví učitelé odborného výcviku. Jsou odborně vzděláni, ale musí 
si doplnit pedagogické vzdělání.  

Na konci školního roku a během prázdnin na naší škole ukončili činnost 3 pedagogové. Jeden učitel 
na krátký PP odešel v rámci termínovaného pracovního poměru a jedna učitelka odešla do důchodu. 
Z osobních důvodů ukončila pracovní poměr učitelka Českého jazyka. 

 

 

V.2  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích 
pracovníků  

(ve smyslu Vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační 
komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků) 
Dva učitelé odborného výcviku studovali (dle plánu DVPP) doplňkové pedagogické studium 
„Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku“ při VŠERS v Českých Budějovicích, 
úspěšně ho však dokončil pouze jeden, druhý v průběhu školního roku ukončil pracovní poměr. 
Vyučující anglického jazyka, která žila dlouhou dobu v zahraničí a vykazuje kvality rodilé mluvčí, 
započala studium ke splnění kvalifikačních předpokladu v letošním roce. 
 
V průběhu školního roku absolvovali naši zaměstnanci školení k prohlubování své odborné 
kvalifikace, např.:  

 Školení pro učitele odborných předmětů hotelových škol (1 účastník) 

 Seminář VISK – Projekt KAP – Kariérové poradenství (1 účastník) 

 Seminář KOSS k organizaci PZ a MZ žáků se SVP (1 účastník) 

 Facebook pro školy (1 účastník) 

 Účetnictví a daňový seminář (1 účastník) 

 Příprava žáků s OMJ k MZ z Čjl (1 účastník) 

 Připravované novinky ve výuce účetnictví (1 účastník) 
 
V tomto školním roce absolvoval zástupce ŘŠ vzdělávací program“ Formativní hodnocení“.  
 

Dále se zaměstnanci v průběhu školního roku účastnili mnoha dalších bezplatných webinářů, 
především k metodám a aplikacím, které lze využít při výuce (např.: Canva, Únikové hry ve školství, 
On line nástroje pro výuku atd.). 

Naše škola realizuje pro své zaměstnance pravidelné semináře, zaměřené především na 
problematiku práce využitím ICT ve výuce. (MS Teams, Canva, Quizlet, Kahoot, LearningApps, 
Flippity atd.). 

Pravidelně se taktéž konají školení v rámci BOZP a poskytování první pomoci. Pro zaměstnance 
využívající školní vozidla, se každoročně v září koná školení řidičů. 
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Finanční náklady vynaložené na DVPP 

Finanční náklady vynaložené na DVPP od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021 činily 10 986,- Kč a  v období 
od  1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 pak 31 830,- Kč. Za hodnocený školní rok činily finanční náklady 
vynaložené na DVPP celkem  42 816,- Kč. 

V druhém pololetí roku 2021 bylo vynaloženo na DVPP z prostředků státního rozpočtu (ONIV přímé) 
celkem 27 750,- Kč. V prvním pololetí roku 2022 bylo vynaloženo na DVPP z prostředků státního 
rozpočtu 10 986,- Kč. 

 

V.3  Údaje o odborném rozvoji nepedagogických pracovníků 
Také nepedagogičtí pracovníci naší školy se pravidelně zúčastňují školení k prohlubování své 
kvalifikace a seznamují se s novými předpisy a aktuálními trendy potřebnými pro výkon povolání. 

 Registr smluv – 7/21 – 2 600,- Kč – 1 účastník  

 Majetek – 8/21 – 1 790,- Kč – 1 účastník 

 Školení FKSP – 11/21 – 2 400,- Kč – 2 účastníci 

 Příjímací řízení do škol – 1/22 – 1 520,- Kč – 1 účastník 

 Dotace EU – 4/22 – 3 013,- Kč – 1 účastník 

 Příspěvky FKSP – 4/22 – 2 408,- Kč – 2 účastníci 

 Školení „Jaro ve mzdové účtárně“ – 5/22 – 1 980,- Kč – 1 účastník 

 

VI. Materiální podmínky a jejich rozvoj 

Prostorové i materiální podmínky se daří ve spolupráci se zřizovatelem neustále zlepšovat, a tak se 
mohou všechny součástí naší organizace chlubit příjemným a moderním prostředím. Budova školy 
(Gen. R. Tesaříka 116, 261 01 Příbram) je vlastnictvím města Příbram, Restaurace Na Plzeňské, 
kde probíhá odborný výcvik gastronomických oborů, je pak ve vlastnictví Středočeského kraje. 
Vzhledem k nedostatečné kapacitě vyučovacích prostorů v budově školy probíhá odborný výcvik 
oboru Aranžér v pronajatých prostorách budovy bývalého Telecomu.  
 
Prostorové zabezpečení teoretické výuky v budově školy je vyhovující, škola systematicky zajišťuje 
opravy budovy i vnitřních prostor, modernizuje jednotlivé učebny a jejich vybavení, přizpůsobuje 
prostory pro kmenové třídy i odborné učebny.  
 
V roce 2021 (1. 9. 2021. – 31. 12. 2021) byly uskutečněny tyto větší nákupy: 
 

 IT vybavení – monitory, notebooky, PC, mobilní telefony, tiskárny za celkem 1 140 243,- Kč 

 Nábytek do kanceláří a učeben za celkem 821 361,- Kč 

 Rekonstrukce kanceláří (podlahy, malířské práce, elektroinstalace) za 377 691,- Kč 

 Sportovní vybavení za 54 000,- 

 St. Nákupy, Restaurace Na Plzeňské (výrobník ledu, chladničky, mikrovlnka, airbrush) 
celkem cca 138 163,- 

 
V roce 2022 (1. 1. – 30. 6. 2022) byly uskutečněny tyto větší nákupy: 
 

 IT vybavení – tiskárna, telefon, kamery 85 376,- Kč 

 Vybavení kanceláří – 78 558,- Kč 
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Škola také pravidelně pečuje o zakoupené pomůcky, investuje do jejich oprav a nakupuje další 
moderní vybavení pro teoretickou výuku i pro odborný výcvik. Pravidelné také obnovuje svůj knižní 
fond, doplňuje beletrii, výukové a metodické publikace i učebnice, které mohou být zapůjčeny 
sociálně slabým žákům.  
 

VII. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

VII.1  Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení 
Naše škola ve školním roce 2021/2022 nenabízela žádné další kurzy, rekvalifikační studium či 
rekvalifikační kurzy ani kvalifikační kurzy v rámci celoživotního vzdělávání. 

 

VII.2  Další aktivity školy 
Občanské sdružení při Integrované střední škole hotelového provozu, obchodu a služeb 
Příbram, Gen. R. Tesaříka 114 pracuje již od roku 2013. V roce 2016 změnilo název na Spolek 
příznivců školy při Integrované střední škole hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram, se 
sídlem Plzeňská 75, 261 01 Příbram. Tento spolek je škole nápomocen zejména v oblasti přípravy 
a financování maturitních plesů a dalších akcí, jako jsou soutěže apod. 

Školská rada se v uplynulém období scházela dle potřeb školy během školního roku, jen poslední 
schůzka se nemohla uskutečnit z důvodu opatření proti Covid-19. Školská rada se podílí se na 
úpravách školního řádu, vyjadřuje se výroční zprávě školy a dalším školním dokumentům. Všechny 
zápisy ze zasedání školské rady jsou k dispozici na webových stránkách školy a školní nástěnce. 
Pro toto volební období jsou zvoleni dva členové pedagogického sboru, dva zletilí žáci a další dva 
členové byli jmenováni krajem.  

Ve škole pracuje na velmi dobré úrovni Školní parlament při ISŠ HPOS Příbram. Pravidelná 
jednání jsou vždy po třech týdnech. Z každé třídy se účastní školního parlamentu jeden zástupce, 
kterého si žáci zvolí ze svého středu. Na všech jednáních byl vždy přítomen minimálně jeden člen 
vedení školy. Prostřednictvím plodného a konstruktivního jednání došlo ke zlepšení podmínek jak 
pro volný čas žáků, tak i pro zkvalitnění vyučování. Školní parlament se již stal kvalitním partnerem 
vedení školy. Zápisy ze školního parlamentu jsou na webu školy a na nástěnce ŠP. 

V rámci zájmové činnosti organizované školou nabízela škola žákům kroužek anglického jazyka 
s přípravou na složení zkoušky Cambridge English s certifikátem B2, o který měli žáci velký zájem 
a který pokračuje i v letošním roce. V průběhu školního roku probíhalo dle stanovených kritérií velké 
množství doučovacích hodin, které výrazně pomohly žákům zacelit případné nedostatky ve 
vzdělávání, způsobené distanční výukou. 

Tradičně se naše škola zapojuje do soutěží zaměřených na environmentální výchovu a sama 
takové soutěže také organizuje. V monitorovaném roce proběhly následující soutěže a akce: 

 Mobil za Remobil – soutěž mezi třídami ve sběru starých nebo nefunkčních mobilních 
telefonů 

 Moje EkoVánoce – soutěž jednotlivců ve tvorbě originálních vánočních dárků 
z recyklovaných či přírodních materiálů, které nezatěžují životní prostředí 

 Příroda očima objektivu – soutěž jednotlivců o nejkrásnější a nejoriginálnější fotografii přírody 

 Sázíme budoucnost – výsadba vzpomínkové aleje 
  

mailto:iss@pbm.czn.cz
http://www.isspb.cz/


 
 

Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram, 

Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram, 

IČO: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz 
tel.: 318 623 742, www.isspb.cz 

  

29 
 

I v letošním školním roce absolvovali naši žáci mnoho výchovně vzdělávacích akcí, výletů, zájezdů, 
exkurzí a workshopů: 
 
Sportovní kurzy 

 Lyžařský kurz Herlíkovice 

 Cyklistický kurz 
 

Exkurze, workshopy 

 Letiště Václava Havla Praha 

 TowerPark Praha 

 Aktuální výstavy v Galerii F. Drtikola Příbram 

 Královská cesta Praha (průvodcovská činnost) 

 Chefparade – workshop asijské kuchyně 

 Vila Tugendhat Brno 

 Koněpruské jeskyně 

 Blatenská ryba – výlov rybníku a zpracování ryb 

 Pivovar Kamenice nad Lipou 

 Holiday World 2022 

 Terezín a České Švýcarsko 

 Český Krumlov – Památka UNESCO 

 Úřad práce Příbram 
 

Výlety 

 Praha a její památky 

 CHKO Brdy  

 ZOO Praha 

 Milín Adventure Golf 

 Zámek Dobříš a okolí 

 Šumava – Zadov – čtyřdenní turistický a poznávací pobyt 

 Výlet na Tok 

 Výlet do lomu Hřiměždice  
 

Další školní akce 

 Opět jsme v měsíci září byli spádovou školou pro podzimní termín maturitních zkoušek, kdy 
v naší škole zadáváme didaktické testy a písemné práce pro žáky všech škol příbramského 
okresu, kteří v řádném termínu nebyli u státní maturitní zkoušky úspěšní.  

Na začátku školního roku probíhá každoročně třídenní adaptační kurz pro žáky prvních ročníků, 
kde se seznámí nejen se školním řádem, budovou školy a okolím, dozví se spoustu užitečných 
informací o učebních stylech, protidrogové prevenci a ochraně zdraví, ale především mají možnost 
poznat se navzájem a vytvořit třídní kolektiv. 

 V rámci projektu „Spolu po Covidu“ jsme pro žáky 1. a 2. ročníků oborů Kuchař – číšník, 
Aranžér a Cukrář realizovali ve středisku „Rekreace Brdy“ ve Věšíně týdenní pobyt s mnoha 
vzdělávacími aktivitami z oblasti prevence, zážitkovými a sportovními aktivitami. Celá akce 
byla zaměřena na znovuobnovení a navázání sociálních vazeb mezi pedagogy a žáky. 

 Tak jako každoročně jsme se opět zapojili se svými obory vzdělání, zakončenými výučním 
listem, do projektu Nová závěrečná zkouška (NZZ).  
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 Žáci sportovního zaměření oboru Pedagogické lyceum absolvovali „Kurz tejpování“ 

 Každoročně připravují žáci maturitních ročníků oboru Hotelnictví slavnostní galavečeři pro 
své rodiče, kde svým rodinám mohou ukázat, co se během čtyř let studia tohoto oboru naučili. 

 V letošním roce nacvičili žáci Pedagogického lycea divadelní představení Romeo a Julie 
v anglickém jazyce. 

 Ve spolupráci se společností Magdaléna jsme pro naše žáky realizovali přednášky a workshopy 

v rámci prevence sociálně patologických jevů. 

VII.3  Prezentace školy na veřejnosti 

V listopadu a v lednu probíhá na naší škole informační den pro budoucí uchazeče o  obory vzdělání 
a jejich rodiče. Bohužel jsme z důvodu lockdownu nemohli uchazečům nabídnout připravený bohatý 
program a celý informačním den se konal pouze v on-line postředí. 

V červnu se uskutečnilo v příbramském zámečku Ernestinum slavnostní předávání maturitního 
vysvědčení úspěšným absolventům oboru Hotelnictví, Cestovní ruch a  Podnikání. Opět zde také 
proběhlo slavnostní předávání výučních listů úspěšným absolventům oborů s výučním listem. 
I v tomto školním roce škola pravidelně informovala veřejnost o svých aktivitách prostřednictvím tisku 
(Periskop, Příbramský deník atd.) a internetových portálů (Příbram EU, Příbram žije). Zároveň škola 
průběžně aktualizuje své webové stránky, kde mohou nejen žáci, ale i široká veřejnost získat 
veškeré informace o škole, o soutěžích, exkurzích, ozdravných pobytech a zahraničních stážích, 
kterých se žáci účastní. 

Informace o životě školy, úspěších našich žáků ve školních i mimoškolních soutěží, plánovaných 
akcích a exkurzích zveřejňujeme také na našem Facebooku a nově také na školním Instagramu. 
 

VIII. Vlastní hodnocení a externí kontroly 
 

VIII.1  Autoevaluace školy 

V rámci autoevaluace školy se hodnotily nejen podmínky ke vzdělávání žáků, ale také podmínky 
materiální, technické, ekonomické a hygienické. Cílem autoevaluace bylo zjistit aktuální informace 
o stavu školy a tím získat podklady pro plánování a realizaci dalšího rozvoje školy.  

V průběhu celého školního roku probíhala hospitační činnost na vyučovacích hodinách. Hospitační 
činnost nevykonávali pouze vedoucí pracovníci, ale také uvádějící učitelé a předsedové 
předmětových komisí, kteří potom poskytovali zpětnou vazbu vedení školy.  

Pravidelně také dochází k autoevaluaci práce jednotlivých pracovníků a hodnocení ředitelkou školy. 
K hodnocení zaměstnanců jsou stanovena kritéria pro posuzování pedagogické činnosti. 

Průběžně jsou také zpracovávány a řešeny podněty ze stran rodičů a žáků. Návrhy a podněty 
k neustálému zlepšování výuky i prostředí školy z řad žáků jsou často řešeny na Školním 
parlamentu, kde se pravidelně každý měsíc scházejí zvolení zástupci z jednotlivých tříd s vedením 
školy. 

Jedním z prvořadých úkolů a cílů školy je udržovat a zlepšovat kvalitu jejích absolventů, aby byli 

dobře uplatnitelní na trhu práce a měli zájem dále pracovat na svém osobním i odborném rozvoji 

v rámci celoživotního vzdělávání. K dosažení cíle pak je potřeba pracovat v několika oblastech a 

hodnotit je jako provázaný systém: 
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Podmínky ke vzdělávání 

 vnější – demografický vývoj, struktura školství v regionu  

 materiální – vybavenost školy, stav movitostí využívaných pro výuku 

 personální – soustavné zvyšování kvalifikovanosti pedagogického sboru,  

 mapování vhodných ekonomických zdrojů a jejich maximální, ale smysluplné využití, dobré 

hospodaření s vlastními provozními prostředky a prostředky fondů organizace 

Průběh vzdělávání 

 organizace vzdělávání – školní řád, formy a metody práce, projekty 

 aktuální ŠVP v souladu s měnícími se podmínkami a požadavky trhu práce  

 využívání dostupných pomůcek  

 naplňování stanovených úkolů a cílů – úroveň a dosažení 

Výsledky vzdělávání 

 náborové aktivity školy 

 výsledky přijímacího řízení (poměr plánu a skutečnosti) 

 prospěch žáků (komisionální a opravné zkoušky) 

 práce s neúspěšnými studenty 

 předčasné odchody ze vzdělávání 

 maturitní a závěrečné zkoušky 

 uplatnění absolventů školy 

 účast žákůna školních akcích (soutěže, praxe apod.) 

Komunikace školy (žák – rodič – veřejnost) 

 klima školy (v rovině zaměstnanců a zaměstnanců – žáků) 

 prezentace práce a výsledků školy směrem k veřejnosti 

 podpora školy žákům VP a MP, adaptační kurz, MPP, IVP, výchovné  

          mimoškolní aktivity – grantové programy, řešení problémů 

 spolupráce se Školskou radou  

 žákovské iniciativy – Školní parlament 

 vztahy se zřizovatelem, sociálními partnery a institucemi 

Vedení školy 

personální práce: komunikace, vedení, DVPP 

řízení školy: plánování řídicích činností, dopad a zpětná vazba 

organizační struktura, poradní orgány, předmětoví garanti, uvádějící učitelé  

Plnění závěrů a doporučení minulého hodnocení 

 pravidelné rozbory (personální zajištění, materiální podmínky, výsledky vzdělávání, klima 

v jednotlivých předmětech - vyučující) 

 sledování souladu časových plánů, TP, naplňování ŠVP 

 hospitační a kontrolní činnost 

 pravidelné hodnocení pracovníků 

 pozorování 

Standardně patří evaluace ke všem projektovým akcím školy (adaptační kurz, projektové dny, 

apod.).  

V některých zjištěných případech negativních výsledků se vedení školy společně s učiteli věnovalo 

k eliminaci jevů. Takovým oblastem je nadále potřeba věnovat zvýšenou pozornost. 
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VIII.2  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
a dalších kontrol neuvedených v bodě VIII. 

V uplynulém hodnoceném období neproběhla žádná kontrola Českou školní inspekcí.  

 

IX. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy 
 

IX.1  Základní údaje o hospodaření školy  

Základní údaje o hospodaření školy  
v tis. Kč 

Za rok 2021 (k 31. 12.) Za 1. pol. r. 2022 (k 30. 6.) 

Činnost Činnost 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem  47 438,38  25 717,01  

2. Výnosy celkem  47 679,86  25 724,74  

z
 

to
h
o
 příspěvky a dotace na provoz 43 534,54 

 
 22 102,81  

ostatní výnosy  4 145,32 
 

 3 621,93  

3. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 
před zdaněním  

241,48   
7,73 

 

 

 

IX.2  Přijaté příspěvky a dotace 

Přijaté příspěvky a dotace 
v tis. Kč 

Za rok 2021 
(k 31. 12.) 

1. Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (INV)  

2. 
Přijaté dotace z rozpočtu kraje (včetně vrácených příjmů 
z pronájmu) celkem (INV) 

1 210 

3. 
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního 
rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT apod.) celkem (NIV)  

43 850,168 

z toho 

přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353) 35 203,853 

z toho mzdové výdaje (platy a OPPP) 25 601,259 

ostatní celkem1 (vypsat všechny – např. UZ 33 163, 33 005,…) 250 

z toho ÚZ 33084 – Spolu po Covidu 250 

4. 
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje 
celkem (NIV) 

 

z toho 

běžné provozní výdaje celkem (UZ 000) 941,300 

ostatní účelové výdaje celkem1 (vypsat všechny – např. UZ 001, 002, 003,…) 7 454,915 

z toho 

ÚZ 002 – Primární prevence 10 

ÚZ 007 – Nájemné 1 401,692 

ÚZ 008 – Provoz 6 043,223 

5. 
Z jiných zdrojů (sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM 
EHP/Norsko atd.)  

0 
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Za rok 2021 bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku ve výši 241.754,34 Kč. Na výsledek 
mělo vliv pokračování v omezování či přerušování činnosti odborného vzdělávacího střediska Na 
Plzeňské (Covid 19), čímž pokračovalo nižší vykazování výnosů z tržeb na tomto středisku oproti 
minulým (předcovidovým) rokům. Vzhledem k navýšení rozpočtovaných finančních provozních 
prostředků vznikl kladný hospodářský výsledek. 

 

Škola dodržela všechny schválené závazné ukazatele pro rok 2021. Čerpání poskytnuté dotace 
UZ 000 – ONIV provozní – zavádění inovativních metod ve výši 941 300,- bylo odloženo na rok 
2022. 

V roce 2021 se konaly opravy a renovace velké části kancelářských prostor pro zaměstnance 
a učeben pro žáky (jednalo se hlavně o malířské práce, montáže podlahových krytin a nákupy 
nového nábytku). Dále v roce 2021 došlo k nákupům výpočetní techniky, jak do kancelářských 
prostor pro zaměstnance, tak i do učeben pro potřeby výuky žáků. 

V prvním pololetí roku 2022 vykazuje škola kladný hospodářský výsledek 7.731,58 Kč. Během 
prvního pololetí nedošlo k žádným větším investiční akcím či opravám. 

V roce 2021 bylo využito cca 68 tisíc Kč z prostředků investičního fondu na krytí nákladů na opravy 
a udržování hmotného majetku. V prvním pololetí roku 2022 nebylo žádné čerpání fondu investic. 

 

IX.3  Kontroly hospodaření 
V období roku školního roku 2021/2022 neproběhla žádná vnější kontrola. 
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X. Závěr 

ISŠ HPOS Příbram naplňovalo ve školním roce 2020/21 stanovené cíle. Pracovníci školy si 
každoročně kladou vysoké cíle a snaží se o jejich naplnění. V souladu s ŠVP vždy usilují o rozvoj 
vědomostní úrovně žáků, ale současně si uvědomují, že neméně důležitá je také stránka hodnotová.  

Cílem školy je připravit pro život vzdělané a řádně vychované odborníky. Škola vychází maximálně 
vstříc i žákům, kteří se z vážných osobních důvodů nebo například z důvodu vrcholových 
sportovních aktivit, onemocnění nebo péče o nezletilou osobu, nemohou pravidelně zúčastňovat 
výuky.  

Naše škola podporuje ve velké míře i mimoškolní aktivity žáků, ať už formou pravidelných kroužků, 
tak účastí na různých akcích a soutěžích.  

Pozitivním jevem je skutečnost, že se výrazně zvyšuje zájem o studium na ISŠ HPOS Příbram škola 
se nepotýká s většími problémy s naplněností nabízených oborů vzdělání. Stále však převládá zájem 
žáků i jejich rodičů o obory vzdělání zakončených maturitní zkouškou. 

Mezi klady školy patří skutečnost, že ve škole působí kvalitní pedagogický sbor s relativně nízkým 
věkovým průměrem. Mladí kolegové přinášejí do výuky nové trendy a tvůrčí nápady. Věříme, že 
tento omlazený kolektiv se bude v nadcházejících letech stabilizovat. 

Škola se systematicky snaží spolupracovat se zákonnými zástupci žáků, ať už formou třídních 
schůzek či pomocí programu Bakaláři. Zákonní zástupci mají možnost pravidelně nahlížet do 
klasifikace žáka, do jeho absence, informovat se o suplování či domácích úkolech. Automatickou 
informací o nepřítomnosti žáka ve výuce, kterou systém Bakalář zasílá zákonným zástupcům na 
e-mailovou adresu, předcházíme ve značné míře problematice záškoláctví. 

Příbramská a stále častěji i mimopříbramská veřejnost nás vnímá jako nedílnou součást 
společenského, kulturního i každodenního života. Podílíme se na mnoha kulturních akcích, 
přehlídkách a gastronomických akcích. Tradičně obsazujeme přední místa ve znalostních, 
odborných, praktických i sportovních soutěžích nejen v rámci regionu, ale i v rámci celé republiky. 
V tomto školním roce však bohužel byla značná část plánovaných akcí zrušena kvůli opatření proti 
Covid-19. 

Jsme nositeli dvou čestných uznání – MŠMT ČR a Hospodářské komory ČR.  

Dlouhodobým úkolem školy je zvyšování počítačové a finanční gramotnosti i právního vědomí, a to 
nejen žáků, ale i zaměstnanců školy. Snažíme se o soustavnou modernizaci stávajícího vybavení 
a následné uplatnění moderních technologií ve výuce i při komunikaci s žáky a jejich rodiči. 

Spravovaný majetek se snažíme udržovat v dobrém stavu, a pokud nám to umožní rozpočet školy, 
realizujeme i větší opravy stávajícího zařízení. Nutno podotknout, že rozsáhlejší opravy, 
rekonstrukce a pořádání zahraničních i tuzemských akcí bylo možné uskutečnit díky vydatné 
podpoře našeho zřizovatele, města Příbrami, sponzorským darům firem, podnikatelů, příkladnou 
prací většiny rodičů našich žáků. Děkujeme všem za dobré vzájemné vztahy. 
 
Datum zpracování zprávy:3. 10. 2022  
 
Datum a výsledek projednání v školské radě:  
Projednáno a schváleno na setkání členů ŠR dne 11. 10. 2022  
(viz prezenční listina a zápis obsahu jednání ŠR) 
 
Podpis ředitele a razítko školy:  
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XI.  Přílohová část výroční zprávy 
 

XI.1  Příloha č. 1 – Kritéria přijímacího řízení jednotlivých oborů 
 
1. Podmínky pro přijetí uchazečů a kritéria přijímacího řízení oborů Pedagogické lyceum, 
Cestovní ruch, Hotelnictví 
 

 Úplnost přihlášky ke vzdělávání (řádné vyplnění). 

 Doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního 
vzdělání před splněním povinné školní docházky (vysvědčení z posledního roku se 
předkládá škole při zahájení vzdělávání na SŠ). 

 Posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče příslušným registrovaným praktickým 
lékařem. 

 Pro cizince – doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU nebo 
jeho rodinným příslušníkem. 

 Pro žáky s odlišným mateřským jazykem je součástí přijímacího řízení pohovor v českém 
jazyce. Termín pohovoru bude stanoven v pozvánce, která bude odeslána zároveň 
s informačním dopisem k přijímacímu řízení. Pokud žák u pohovoru neuspěje, nesplní 
podmínku pro přijetí ke studiu. 

 V případě sníženého stupně z chování na ZŠ se uchazeči snižuje bodové hodnocení 
získané za výsledky vzdělávání na ZŠ takto: 

a. za „2 z chování“ se snižuje bodové hodnocení o 10 bodů 

b. za „3 z chování“ se snižuje bodové hodnocení o 20 bodů. 

 Výsledky povinné jednotné přijímací zkoušky – jednotná přijímací zkouška se koná 
formou testů a ověřuje osvojení přiměřeného obsahu učiva z oborů Český jazyk a literatura 
a Matematika a její aplikace, stanoveného RVP ZV.  

Každý uchazeč může v rámci 1. kola přijímacího řízení konat JPZ ve dvou termínech. 
Započítává se mu pouze lepší výsledek z každého testu, k horšímu výsledku se nepřihlíží. 
Maximální počet bodů je v testu z MAT i z ČJL stanoven na 50 bodů.  

 
Termíny JPZ: 
1. řádný termín ve škole uvedené v přihlášce na 1. místě: 12. 4. 2022 
2. řádný termín ve škole uvedené v přihlášce na 2. místě: 13. 4. 2022 
 
Pozvánky k JPZ budou školám zpřístupněny nejpozději 14 dní před jejím konáním, pak 
budou rozeslány uchazečům. Doporučujeme uvést na přihlášce kontaktní e-mailovou 
adresu, aby bylo možné poslat pozvánku elektronicky. Věnujte prosím pozornost všem 
údajům  
na pozvánce, zejména pokynům k povoleným pomůckám. 
 
U uchazečů – cizinců, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím 
řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z ČJL. Znalost českého jazyka nezbytná pro 
vzdělávání se ověří rozhovorem. 
 
Zadavatel je oprávněn vyloučit uchazeče ze zkoušky, a to v případě, že tento vážně 
nebo opakovaně porušil pravidla pro konání těchto zkoušek nebo jiným způsobem 
vážně narušil průběh zkoušek. O vyloučení uchazeče ze zkoušky rozhodne zadavatel 
bezprostředně. 
Další informace o JPZ včetně ilustračních testů najdete na www.cermat.cz 
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 Hodnocení prospěchu uchazeče na ZŠ 
Uchazečům se hodnotí průměr známek ze všech předmětů za 1. a 2. pololetí předposledního 
ročníku a 1. pololetí posledního ročníku školní docházky (bez ohledu na to, zda uchazeč 
ukončil povinnou školní docházku na ZŠ 8. či 9. třídou) 
 
 

Uchazečům budou přidělovány body za výsledky vzdělávání na ZŠ podle následující tabulky: 
 

Rozpětí 
prospěchu 

Počet 
získaných 

bodů 
 

Rozpětí 
prospěchu 

Počet 
získaných 

bodů 
 

1,00 – 1,30 50  2,21 – 2,25 20  

1,31 – 1,50 48  2,26 – 2,30 18  

1,51 – 1,60 46  2,31 – 2,35 16  

1,61 – 1,65 44  2,36 – 2,40 14  

1,66 – 1,70 42  2,41 – 2,45 12  

1,71 – 1,75 40  2,46 – 2,50 10  

1,76 – 1,80 38  2,51 – 2,55 8  

1,81 – 1,85 36  2,56 – 2,60 7  

1,86 – 1,90 34  2,61 – 2,65 6  

1,91 – 1,95 32  2,66 – 2,70 5  

1,96 – 2,00 30  2,71 – 2,75 4  

2,01 – 2,05 28  2,76 – 2,80 3  

2,06 – 2,10 26  2,81 – 2,85 2  

2,11 – 2,15 24  2,86 – 2,90 1  

2,16 – 2,20 22  nad 2,90 0  

 
 
Celkové hodnocení přijímacího řízení v 1. kole: Hodnocení JPZ se na celkovém hodnocení 
splnění kritérií přijímacího řízení podílí 67 %, cca 33 % pak tvoří hodnocení prospěchu uchazeče na 
ZŠ. 
 
Postup v případě rovnosti bodů (rozlišovací kritéria): V případě rovnosti bodů dvou a více 
uchazečů, se bude postupovat podle těchto rozlišovacích kritérií. Kritéria budou uplatňovaná 
postupně od a) do c), dokud nedojde k rozlišení pořadí uchazečů: 
a) lepší studijní průměr za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ   
b) lepší studijní průměr za 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ  
c) lepší studijní průměr za 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ. 
 
 
2. Podmínky pro přijetí uchazečů a kritéria přijímacího řízení do oboru Podnikání 

 Úplnost přihlášky ke vzdělávání (řádné vyplnění) 

Uchazeči, kteří již studium ukončili v minulých letech, jsou povinni předložit/zaslat ověřenou 
kopii výučního listu současně s přihláškou ke vzdělávání. Pokud předloží originál výučního 
listu, pracovnice sekretariátu školy zhotoví kopii sama. 

 Pro cizince – doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU nebo 
jeho rodinným příslušníkem. 

 

 Pro žáky s odlišným mateřským jazykem je součástí přijímacího řízení pohovor v českém 
jazyce. Termín pohovoru bude stanoven v pozvánce, která bude odeslána zároveň 
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s informačním dopisem k přijímacímu řízení. Pokud žák u pohovoru neuspěje, nesplní 
podmínku pro přijetí ke studiu. 

 V případě sníženého stupně z chování na SŠ se uchazeči snižuje bodové hodnocení 
získané za výsledky vzdělávání na SŠ takto: 

a. za „2 z chování“ se snižuje bodové hodnocení o 10 bodů 

b. za „3 z chování“ se snižuje bodové hodnocení o 20 bodů. 

 Výsledky povinné jednotné přijímací zkoušky – jednotná přijímací zkouška se koná 
formou testů a ověřuje osvojení přiměřeného obsahu učiva z oborů Český jazyk a literatura 
a Matematika a její aplikace, stanoveného RVP ZV.  

Každý uchazeč může v rámci 1. kola přijímacího řízení konat JPZ ve dvou termínech. 
Započítává se mu pouze lepší výsledek z každého testu, k horšímu výsledku se nepřihlíží. 
Maximální počet bodů je v testu z MAT i z ČJL stanoven na 50 bodů.  

 

Termíny JPZ: 
1. řádný termín ve škole uvedené v přihlášce na 1. místě: 12. 4. 2022 
2. řádný termín ve škole uvedené v přihlášce na 2. místě: 13. 4. 2022 
 
Pozvánky k JPZ budou školám zpřístupněny nejpozději 14 dní před jejím konáním, pak 
budou rozeslány uchazečům. Doporučujeme uvést na přihlášce kontaktní e-mailovou 
adresu, aby bylo možné poslat pozvánku elektronicky. Věnujte prosím pozornost všem 
údajům  
na pozvánce, zejména pokynům k povoleným pomůckám. 
 
U uchazečů – cizinců, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím 
řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z ČJL. Znalost českého jazyka nezbytná pro 
vzdělávání se ověří rozhovorem. 
 
Zadavatel je oprávněn vyloučit uchazeče ze zkoušky, a to v případě, že tento vážně 
nebo opakovaně porušil pravidla pro konání těchto zkoušek nebo jiným způsobem 
vážně narušil průběh zkoušek. O vyloučení uchazeče ze zkoušky rozhodne zadavatel 
bezprostředně. 
Další informace o JPZ včetně ilustračních testů najdete na www.cermat.cz 
 

 Hodnocení prospěchu uchazeče na SŠ 
V rámci přijímacího řízení do 1. ročníku se uchazečům hodnotí průměr známek ze všech 
předmětů za 2. pololetí 1. a 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku absolvované střední školy. 
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Uchazečům budou přidělovány body za studijní výsledky na SŠ podle následující tabulky: 
 

Rozpětí 
prospěchu 

Počet 
získaných 

bodů  

Rozpětí 
prospěchu 

Počet 
získaných 

bodů  

1,00 – 1,30 50  2,21 – 2,25 20  

1,31 – 1,50 48  2,26 – 2,30 18  

1,51 – 1,60 46  2,31 – 2,35 16  

1,61 – 1,65 44  2,36 – 2,40 14  

1,66 – 1,70 42  2,41 – 2,45 12  

1,71 – 1,75 40  2,46 – 2,50 10  

1,76 – 1,80 38  2,51 – 2,55 8  

1,81 – 1,85 36  2,56 – 2,60 7  

1,86 – 1,90 34  2,61 – 2,65 6  

1,91 – 1,95 32  2,66 – 2,70 5  

1,96 – 2,00 30  2,71 – 2,75 4  

2,01 – 2,05 28  2,76 – 2,80 3  

2,06 – 2,10 26  2,81 – 2,85 2  

2,11 – 2,15 24  2,86 – 2,90 1  

2,16 – 2,20 22  nad 2,90 0  

 
 
Celkové hodnocení přijímacího řízení v 1. kole: Hodnocení JPZ se na celkovém hodnocení 
splnění kritérií přijímacího řízení podílí 67 %, cca 33 % pak tvoří hodnocení prospěchu uchazeče na 
SŠ. 
 
Postup v případě rovnosti bodů (rozlišovací kritéria): V případě rovnosti bodů dvou a více 
uchazečů, se bude postupovat podle těchto rozlišovacích kritérií. Kritéria budou uplatňovaná 
postupně od a) do c), dokud nedojde k rozlišení pořadí uchazečů: 
a) lepší studijní průměr za 1. pololetí posledního ročníku SŠ  
b) lepší studijní průměr za 2. pololetí předposledního ročníku SŠ  
c) lepší studijní průměr za 1. pololetí předposledního ročníku SŠ. 
 
 
3. Podmínky pro přijetí uchazečů a kritéria přijímacího řízení do oboru Kuchař – číšník 
a Cukrář 

 Úplnost přihlášky ke vzdělávání (řádné vyplnění). 

 Pro cizince – doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU nebo 
jeho rodinným příslušníkem. 

 Pro žáky s odlišným mateřským jazykem je součástí přijímacího řízení pohovor v českém 
jazyce. Termín pohovoru bude stanoven v pozvánce, která bude odeslána zároveň 
s informačním dopisem k přijímacímu řízení. Pokud žák u pohovoru neuspěje, nesplní 
podmínku pro přijetí ke studiu. 

 Doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního 
vzdělání před splněním povinné školní docházky (vysvědčení z posledního roku se 
předkládá škole při zahájení vzdělávání na SŠ). 

 Posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče příslušným registrovaným praktickým 
lékařem. 

 V případě sníženého stupně z chování na ZŠ se uchazeči snižuje bodové hodnocení 
získané za výsledky vzdělávání na ZŠ takto: 
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a. za každou „2 z chování“ se snižuje bodové hodnocení o 10 bodů 

b. za každou „3 z chování“ se snižuje bodové hodnocení o 20 bodů. 

 Hodnocení prospěchu uchazeče na ZŠ 
Uchazečům se hodnotí průměr známek ze všech předmětů za 1. a 2. pololetí předposledního 
ročníku a 1. pololetí posledního ročníku školní docházky (bez ohledu na to, zda uchazeč 
ukončil povinnou školní docházku na ZŠ 8. či 9. třídou). 

 
Uchazečům budou přidělovány body za výsledky vzdělávání na ZŠ podle následující tabulky: 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přijímací zkoušky se v rámci přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022 nekonají. 
 
Postup v případě rovnosti bodů (rozlišovací kritéria): V případě rovnosti bodů dvou a více 
uchazečů, se bude postupovat podle těchto rozlišovacích kritérií. Kritéria budou uplatňovaná 
postupně od a) do c), dokud nedojde k rozlišení pořadí uchazečů: 
 
a) lepší studijní průměr za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ  
b) lepší studijní průměr za 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ  
c) lepší studijní průměr za 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ. 
 
 
4. Podmínky pro přijetí uchazečů a kritéria přijímacího řízení do oboru Aranžér 

 Úplnost přihlášky ke vzdělávání (řádné vyplnění). 

 Pro cizince – doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU nebo 
jeho rodinným příslušníkem. 

 Pro žáky s odlišným mateřským jazykem je součástí přijímacího řízení pohovor v českém 
jazyce. Termín pohovoru bude stanoven v pozvánce, která bude odeslána zároveň 
s informačním dopisem k přijímacímu řízení. Pokud žák u pohovoru neuspěje, nesplní 
podmínku pro přijetí ke studiu. 

 Doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního 
vzdělání před splněním povinné školní docházky (vysvědčení z posledního roku se 
předkládá škole při zahájení vzdělávání na SŠ). 

 Posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče příslušným registrovaným praktickým 
lékařem. 

 V případě sníženého stupně z chování na ZŠ se uchazeči snižuje bodové hodnocení 
získané 
 za výsledky vzdělávání na ZŠ takto: 

a. za každou „2 z chování“ se snižuje bodové hodnocení o 10 bodů 

Rozpětí 
prospěchu 

Počet získaných 
bodů 

1,00 – 1,50 80 

1,51 – 1,70 70 

1,71 – 2,00 60 

2,01 – 2,30 50 

2,31 – 2,60 40 

2,61 – 2,90 30 

2,91 – 3,20 20 

nad 3,20 0 
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b. za každou „3 z chování“ se snižuje bodové hodnocení o 20 bodů. 

 Portfolio prací 
- Deset výtvarných prací uložených v tvrdých deskách.  
- Portfolio prací doručí uchazeč osobně do kanceláře školy s vizitkou – jméno, obor, 

seznam a počet prací. 
 
o Seznam požadovaných prací:  

- 2x kresba 
- 2x malba 
- 2x zvolená výtvarná technika – např. koláž 
- 2x prostorový objekt 3D např. floristická tvorba (věnec), tvorba z papíru – 3D práce 

vyfotografujte a vytiskněte na formát A4. 
- 2x umělecká fotografie 

 
Každá práce bude ohodnocena maximálně 3 body. Za předložené práce je možné získat 
v součtu maximálně 30 bodů. Bodování donesených výtvarných prací bude připočítáno  
ke studijním výsledkům.  
 

 Hodnocení prospěchu uchazeče na ZŠ 
Uchazečům se hodnotí průměr známek ze všech předmětů za 1. a 2. pololetí předposledního 
ročníku a 1. pololetí posledního ročníku školní docházky (bez ohledu na to, zda uchazeč ukončil 
povinnou školní docházku na ZŠ 8. či 9. třídou). 

 
Uchazečům budou přidělovány body za výsledky vzdělávání na ZŠ podle následující tabulky: 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přijímací zkoušky se v rámci přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022 nekonají. 
 
Postup v případě rovnosti bodů (rozlišovací kritéria): V případě rovnosti bodů dvou a více 
uchazečů, se bude postupovat podle těchto rozlišovacích kritérií. Kritéria budou uplatňovaná 
postupně od a) do c), dokud nedojde k rozlišení pořadí uchazečů: 
 
a) lepší studijní průměr za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ  
b) lepší studijní průměr za 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ  
c) lepší studijní průměr za 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ. 
  

Rozpětí 
prospěchu 

Počet získaných 
bodů 

1,00 – 1,50 80 

1,51 – 1,70 70 

1,71 – 2,00 60 

2,01 – 2,30 50 

2,31 – 2,60 40 

2,61 – 2,90 30 

2,91 – 3,20 20 

nad 3,20 0 
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XI.2  Příloha č. 2 – Fotografická dokumentace školních akcí a soutěží 
 
 
 

 
Adaptační kurz prvních ročníků 
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Exkurze do hotelu Olšanka             Koněpruské jeskyně 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         
Exkurze – vila Tugendhat Brno 
 
 

 Návštěva rodilého mluvčího 

z Velké Británie 
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Spolu po Covidu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sázíme budoucnost  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soutěž v házené – chlapci 
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Slavnostní galavečeře pro rodiče žáků HT4 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exkurze na letiště Václava Havla   
 
 

 
 
 
 
 

Enviromentální soutěž EkoVánoce 
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Lyžařský kurz v Herlíkovicích 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soutěž Euroquiz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Holiday World 2022 – Praha 
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Veletrh fiktivních firem Písek      Veletrh fiktivních firem Příbram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Soutěž v čepování piva Žatecký CUP 
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Soutěž sommelierských dovedností 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exkurze – Královská cesta 
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Workshop Galerie F. Drtikola – František Drtikol v komiksu  
 
 
 
 
 
 

Rozhýbej si svého Drtikola – workshop  
Galerie F. Drtikola 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Exkurze – Čapkova Strž 
 

Exkurze Český Krumlov 
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Exkurze v bezobalovém obchodě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Výlet do CHKO Brdy 
 
 

Cyklistický kurz Štědronín 
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Divadelní představení Romeo a Julie v anglickém jazyce 
 
 
 
 
Odborná stáž ve Francii 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Zájezd do Terezína  
a Českého Švýcarsko 
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Předávání maturitního vysvědčení 
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