VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
za školní rok 2020/2021

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
za rok 2020

Úvodní slovo ředitele školy
Vážené kolegyně a kolegové,
Vážení rodiče a žáci,
Vážení přátelé školy,
právě otevíráte Výroční zprávu Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední
průmyslové školy, Teplice, která má za cíl zhodnotit uplynulý školní rok, stručně uvést, jaký
byl z hlediska výchovně vzdělávacího a z hlediska hospodaření školy za rok 2020. Tato
výroční zpráva symbolicky uzavírá první dekádu společných let.
Po letech úbytku počtu žáků pokračuje výrazný růst a k 30. 9. 2020 navštěvovalo
školu o 115 žáků více než v roce předcházejícím. Počet žáků se zastavil na čísle 1 120.
I z pohledu roku 2021 se ukázalo, že jde o trend a počty žáků na naší škole opakovaně rostou.
Významné bylo otočení trendu vývoje počtu žáků na Obchodní akademii, která se jeden čas
ocitla na hranici samotné existence. Ukázalo se, že cesta z této „krize“ spočívala jen a jen
v tvrdé a trpělivé práci, v systematické spolupráci se základními školami, výchovnými
poradci na těchto školách. Toto se potvrdilo v práci s uchazeči na nový školní rok, netradičně
převážně on-line, kde lze opět očekávat nárůst, tentokráte o více jak 125 žáků, čímž se
dostáváme nad původní počty při sloučení škol. K 30.9.2021 navštěvuje školu 1 245 žáků
ve 49 třídách.
Tím lze výčet pozitiv uplynulého školního roku ukončit. Pandemie COVID-19 a
opětovné, říjnové uzavření škol pokračovalo v páchání škod v českém školství. Již v srpnu
2020 jsme vyhodnotili návrat pandemie a opětovné uzavření škol jako velmi pravděpodobné a
zahájili intenzivní přípravu na distanční výuku. Další vývoj ukázal, že to byla cesta správná a
učitelé mohli okamžitě po uzavření škol zahájit distanční výuku, která byla od září již pro
žáky povinná.
Velká nejistota opět panovala okolo přijímacího řízení a okolo maturit a závěrečných
zkoušek. Opětovná snaha rozdávat úřednickou maturitní zkoušku se naštěstí podařilo zmařit,
ale i tak prošly maturity a závěrečné zkoušky významnou úlevou. U maturitní zkoušky byla
povinná jen didaktická část společné části maturitní zkoušky, z profilové části jen odborná
část. Navíc všichni maturanti obdrželi další opravný termín, v době prázdnin. Opakovaně byly
zrušeny písemné práce z českého a cizího jazyka. Závěrečné zkoušky byly zredukovány na
dvě části, naše škola žákům odpustila písemnou část, která obvykle dělá žákům velké
problémy.
Bohužel doba „covidová“ rušila jednu tradiční akci za druhou, neproběhl tradiční
GASTRODEN, nepořádal se tradiční veletrh středních škol v Teplicích „ŠANCE“, neproběhl
ani jeden z autosalonů, školy nepořádaly své náborové akce „Den žákem školy“. Naopak jsme
poprvé sáhli k pořádání on-line přípravných kurzů k přijímacímu řízení z českého jazyka a
matematiky. O kurzy byl nebývalý zájem, a proto jej budeme pořádat i v letech příštích.
Na závěr mého úvodního slova dovolte, abych poděkoval všem, kteří se aktivně
podíleli na průběhu uplynulého školního roku. Děkuji také všem partnerům školy, bez kterých
si nelze představit kvalitní odborný výcvik a další rozvoj školy. Na úplný závěr musím
především všem poděkovat za zvládnutí opravdu krizového roku a přípravu na ten další, který
snad už bude „normální“.
Mgr. Jiří Nekuda
ředitel školy
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kapacita:
kapacita:
kapacita:
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1.
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18-20-M/01
23-41-M/01
23-45-M/01

Informační technologie
Strojírenství
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denní
denní
denní

63-41-M/02
65-42-M/01
75-41-M/01
2.

denní
denní
denní

Tříleté učební obory poskytující střední vzdělání s výučním listem
29-54-H/01
65-51-H/01

3.

Obchodní akademie
Hotelnictví
Sociální činnost
Cukrář
Kuchař - Číšník

denní
denní

Studijní obory pro absolventy tříletých učebních oborů poskytující střední vzdělání
s maturitní zkouškou
64-41-L/51

Podnikání

denní

Vedení školy

Mgr. Jiří Nekuda

ředitel školy, statutární orgán školy

Mgr. Pavel Vašíček

zástupce ředitele pro obory Hotelové školy
zástupce statutárního orgánu

Mgr. Olga Dlouhá

zástupce ředitele pro obor Obchodní akademie

Ing. Vladimír Koudelka

zástupce ředitele pro obory Střední průmyslové školy

Ing. Lucie Fričlová

zástupce ředitele pro praktickou výuku

Mgr. Jana Vachoušková

zástupce ředitele pro mimoškolní činnost

Ing. Imrich Kovács

ekonomický náměstek

Vedoucí školních jídelen

Ivana Antalová

vedoucí školní jídelny Čs. Dobrovolců

Vladislava Kálalová

vedoucí školní jídelny U Kantora

Pedagogický sbor
Balášová Pavlína, Bc.

ČJL

Beneš Tomáš

odborné předměty

Brožíková Alena, Mgr.

Aj

Císařovská Petra

asistent pedagoga

Černá Martina, Mgr.

Aj – ČJL

Černá Erika, Mgr.

Aj

Dlouhá Olga, Mgr.

Ekonomické předměty

zástupce ředitele OA

Doležal Zdeněk

odborné předměty

(do 31.7.2021 – SD)

Drábková Nikola, Bc.

technické předměty

Eisenmannová Ludmila, Mgr. M - F
Fiala Martin, Mgr.

M

Fričlová Lucie, Ing.

odborné předměty

Frišová Janette, Ing.

Aj

Frýdlová Ivana, Mgr.

M-Z-Tv

Fürst Roman, Mgr.

odborné předměty

Hlaváček Miroslav

odborné předměty

Hlávková Lenka, Mgr.

ČJL-Nj

Holek Jan

TEV, IT

Homolková Andrea, Mgr.

M

Honců Zdeněk, Ing.

odborné předměty

Horáčková Jitka, Mgr.

M–F

Hudská Michaela, Ing.

ekonomické předměty

Huf Josef, Mgr.

ČJL – SPV

Chárová Eva, Mgr.

Tv - Z

Ilkiv Jiří, Ing.

odborné předměty

Ilkivová Hana, Ing.

odborné předměty

Jarolímková Pavla, Mgr.

ČJL – SPV

Jarošová Jitka, Mgr.

ČJL, odborné předměty

Khattibová Vladislava, Mgr.

Aj

Kolbabová Lenka, Mgr.

ČJL – Nj

Koluch Toni, Ing.

technické předměty

Koudelka Vladimír, Ing.

odborné předměty

zástupce ředitele

(MD)

(do 31.7.2021 - SD)

metodik prevence HŠ
zástupce ředitele SPŠ

Kulčickij Alexandr, Mgr.

Tv

Kulhánek Zdeněk

IT, odborné předměty

Kulhánková Petra, Bc.

odborné předměty

Kypová Lenka, Ing.

odborné předměty

Lipská Milena, Mgr.

NEJ

Lišková Helena, Mgr.

Tv – NEJ - ČJL

Marková Dana, Mgr.

Nj

Mašková Ivana, Mgr.

CJL – D

Martínková Jitka, Bc.

ANJ

Melcová Ivana, Mgr.

ČJL – Nj

Mikotová Veronika, Bc.

ANJ

Milerská Hana, Ing.

odborné předměty

Mojžíšová Daniela, Mgr.

Nj, ekonomické předměty

(od 1.6.2021 – MD)

Nekuda Jiří, Mgr.

M

ředitel školy

Novotná Miroslava, Ing.

ekonomické předměty

výchovný poradce OA, SPŠ

Nožičková Michaela, Ing.

ekonomické předměty

Obr Pavel, Ing.

IT

Olšerová Eva, Ing.

ekonomické předměty

Opatrná Věra, Mgr.

ČJL – SPV

Ottisová Martina, Mgr.

ČJL - Aj

Pastyříková Adéla, Mgr.

Aj

Pavelková Gabriela, Mgr.

Aj

Pokorný Vít

odborné předměty

Prokešová Ivana, Bc.

odborné předměty

Prošková Barbora, Ing.

ekonomické předměty

Převrátilová Petra, Mgr.

odborné předměty

Přibylová Miroslava, Ing.

ekonomické předměty

Rumler Roman, Bc.

odborné předměty

Řeháčková Kateřina, Mgr.

M – SPV

Říha Miroslav, Mgr.

Tv - SPV

Salačová Lucie, Mgr.

Z-D

Semrád Josef, Ing.

odborné předměty

Skramušská Monika, Mgr.

ČJL-On

Stammová Eva, Mgr.

M-ZPV

(do 31.7.2021 – SD)

koordinátor ICT

(MD)

výchovný poradce HŠ

Stehlíková Magda, Mgr.

ČJL – Nj

Stojčenko Miroslav, Mgr.

Aj - Nj

Suchomelová Zdeňka, Ing.

ekonomické předměty

Světlík Miroslav, Ing.

odborné předměty

Světlík Pavel, Ing.

odborné předměty

Šplíchalová Hana, Ing.

ekonomické předměty

Šturc Jan, Mgr.

odborné předměty

Šudichová Marcela, Mgr.

ČJL – SPV

Tesařová Lucie, Bc.

Odborné předměty

Tišerová Vladimíra, Ing.

ekonomické předměty

Tomšíková Alexandra, Mgr.

ČJL - Nj

Vajner Jan, Mgr.

Z–D

Vandegrift Kateřina, Ing.

ekonomické předměty, Aj

Vašíček Pavel, Mgr.

Tv

Veltruská Jana, Mgr.

Nj

Volenec Jiří, Bc.

Aj

Vlček Pavel, Ing.

odborné předměty

Vrátilová Jitka, Mgr.

ČJL-Nj

Vyskočilová Radka

odborné předměty

Zamrzla Milan, Mgr.

Ch – ZPV

Zrostlíková Jana, Ing.

ekonomické předměty

Učitelé odborného výcviku
Bednár Lukáš

obor Kuchař

Cmíralová Zdeňka

obor Kuchař

Gaubeová Bronislava

obor Číšník, servírka

Horáčková Květa

obor Číšník, servírka

Krausová Vlasta

obor Cukrář

Pešková Ivana

obor Cukrář

Táborová Anna

obor Kuchař

Vančurová Daniela

obor Číšník, servírka

metodik prevence OA

metodik prevence SPŠ

zástupce ředitele HŠ

THP a ostatní zaměstnanci školy
Andrtová Anna

kantýna - Toyota

Antalová Ivana

vedoucí jídelny Dobrovolců

Bohdálková Alena

kuchařka, školní jídelna Dobrovolců

Beňáková Silvie

uklízečka

Bednářová Irena

recepční

Bílková Michaela

správa majetku

Bočková Jitka

personalistka, mzdová účetní

Burčynská Feofalija

uklízečka

Čermáková Lenka

kantýna - Tivall

Černá Jana

kuchařka, školní jídelna Dobrovolců

Doušová Jindra

uklízečka

Druxová Marta

účetní pokladní

Eisnerová Daniela

kuchařka, školní jídelna U Kantora

Feriová Iveta

uklízečka

Fantová Eva

kantýna SPŠ

Fuchsová Martina

skladní, školní jídelna U Kantora

Gaňová Eva

uklízečka

Glossová Ladislava

sekretariát ředitele školy

Gorolová Irena

uklízečka

Habenichtová Michaela

vedoucí sekretariátu ředitele školy

Horová Slávka

kuchařka, školní jídelna Dobrovolců

Janoušková Jana

kuchařka, školní jídelna Dobrovolců

Kálalová Vladimíra

vedoucí jídelny U Kantora

Kasalová Nikola

uklízečka

Klacková Pavla

kantýna - Kone

Klímová Jana

kuchařka, Jídelna Konzervatoř

Kotoučková Jana

provozní, školní jídelna Čs. Dobrovolců

Kovács Imrich, Ing.

ekonomický náměstek – zástupce ředitele

Kulhánek Zdeněk

správce sítě

Kunteová Martina

kuchařka, školní jídelna U Kantora

Kurasová Viktoriya

uklízečka

Lacková Helena

uklízečka – školní jídelna U Kantora

Landová Hana

kantýnská – kantýna Gymnázium Teplice

Ledecká Gabriela

kuchařka, školní jídelna Dobrovolců

Lepešková Alena

kantýny - Tivall

Linc Jakub

šéfkuchař školní jídelna U Kantora

Lukešová Jana

kuchařka – školní jídelna Čs. Dobrovolců

Malyševská Jitka

kuchařka, školní jídelna U Kantora

Manhartová Štěpánka

kantýna – Lesní Brána

Marková Martina

recepce

Matušková Eva

kuchařka – školní jídelna Čs. Dobrovolců

Rohrbachová Lucie

kuchařka, školní jídelna Dobrovolců

Rolová Kamila

uklizečka

Řeháková Lhnertová Kat.

kuchařka, školní jídelna U Kantora

Řeháková Marie

vedoucí kuchařka, školní jídelna Čs. Dobrovolců

Suchomelová Zdeňka, Ing.

hlavní účetní

Stroganová Iveta

uklízečka

Sýkorová Gabriela

uklizečka

Šafránková Petra

kuchařka

Šimovičová Martina

kantýna - Tivall

Šimůnková Radka

uklízečka

Šmíd Rudolf

školník

Šmídová Pavla

provozní ŠJ U Kantora

Štulerová Ivana

kuchařka, školní jídelna Čs. Dobrovolců (do 30.6.2021)

Vachoušková Jana, Mgr.

zástupce ředitele pro mimoškolní činnost

Věšínová Lenka

kuchařka, školní jídelna Dobrovolců

Vidicsová Petra

kantýna

Waicová Jana

sekretariát ředitele školy

Worth Jan

školník

Školská rada – volební období 1. 9. 2020 až 31. 8. 2023
Školská rada pracuje v tomto složení od 1. 9. 2020, v počtu 9 členů. K 14. 6. 2021 se členství
vzdala Iveta Žižková, jmenována jako zástupce za zřizovatele. Náhradník byl řešen až po
zahájení nového školního roku, předběžně je navržena Mgr. Kateřina Boudníková, ředitelka
Konzervatoře Teplice.
Členové školské rady se sešli ve školním roce 2020/2021 pouze na jaře, 14.6.2021, podzimní
setkání znemožnila hygienická opatření.
Podzimní termín měl projednat a schválit Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok
2019/2020, členové tak učinili metodou per-rollam. Jarní jednání bylo věnováno Výroční
zprávě o hospodaření školy za rok 2020.
Z jarního jednání existuje zápis, který je veřejně přístupný na stránkách školy.
Školská rada pracovala v tomto složení:
Ing. Luděk Forman – předseda ŠR, zástupce za zřizovatele
Mgr. Gabriela Pavelková – místopředseda ŠR, zástupce za pedagogické pracovníky
Bc. Jarmila Svobodová – zástupce za zřizovatele
Iveta Žižková – zástupce za zřizovatele (do 14.6.2021, vzdání se členství)
Mgr. Andrea Homolková - zástupce za pedagogické pracovníky
Mgr. Pavel Vašíček – zástupce za pedagogické pracovníky
Michaela Vrbová – zástupce za zákonné zástupce žáků a plnoleté žáky
Ing. Petra Vacková – zástupce za zákonné zástupce žáků a plnoleté žáky
Ing. Pavel Vlček – zástupce za zákonné zástupce žáků a plnoleté žáky

Školní rok 2020/2021
Školní rok 2020/2021 zahájila škola 1. září 2020 pro první ročníky netradičně v budovách
jednotlivých škol. V tuto dobu žádné omezení z hlediska hygieny neexistovalo, ale setkání
500 lidí jsme v danou chvíli vyhodnotili jako zbytečně vysoké riziko. Na slavnostním setkání
by chyběl tradiční host, který si vždy čas našel pozdravit nové žáky školy, Jaroslav Kubera,
předseda Senátu, který v lednu téhož roku zemřel :
Tabulka : Počty žáků a pedagogických pracovníků k 30.9.2020
Počet tříd
44

Počet žáků
1 120

Počet pedagogických pracovníků
95

Ve školním roce 2020/2021 byly v nabídce školy následující obory: obor Informační
technologie, obor Strojírenství, obor Dopravní prostředky, obor Obchodní akademie, od 1. 9.
2015 upravený o navýšené hodiny matematiky a cizího jazyka, obor Hotelnictví, obor Cukrář
a obor Kuchař – Číšník, který je vyučován podle dvou samostatných ŠVP, samostatně Kuchař
a Číšník – Servírka. Pro absolventy tříletých učebních oborů škola nabízí nástavbové
maturitní studium Podnikání. Obory vyučované na SPŠ mají v prvém ročníku stejnou
předmětovou skladbu, obory Hotelnictví a Obchodní akademie byly posíleny o hodiny
matematiky v reakci na připravovanou povinnou maturitu z matematiky, což se opět ve finále
ukázalo jako zbytečné a od září roku 2020 budeme na tuto skutečnost reagovat opět úpravou
ŠVP. Od 1.9.2018 byl do nabídky školy zařazen nový obor vzdělávání Sociální činnost, škola
využila mezeru na trhu vzdělávání v Teplicích, obor byl v tomto školním roce prozatím
vyučován ve třech ročnících.
Meziročně došlo k nárůstu počtu žáků na škole, celkem o 115. Počet pedagogů se zvýšil o 9,
počet pedagogů je včetně dvou asistentů pedagoga. K významnému nárůstu žáků došlo u
oborů Informační technologie a Obchodní akademie. K výraznému poklesu nedošlo u
žádného z nabízených oborů, změny jsou obvykle v jednotkách žáků. Nově otevřený obor
Sociální činnost naplnil již podruhé celý první ročník. Opakovaně se potvrzuje, že v okresu
Teplice existuje určitá, zhruba stejná, množina uchazečů o technické obory a vždy jde o to,
kam se soustředí jejich zájem. Zájem o naše technické obory je celkem stabilní, zejména u
oboru Strojírenství. Pokračuje malý zájem o nástavbové studium oboru Podnikání a výrazně
klesá úroveň uchazečů, otázkou je jak s tímto oborem v budoucnu naložit.
Stav počtu žáků k 30. 9. 2020 byl v jednotlivých oborech následující:
Tabulka: Počty žáků podle oborů, počty žáků vykonávající MZ a ZZ
Název oboru
Informační technologie
Strojírenství
Dopravní prostředky
Obchodní akademie
Podnikání
Hotelnictví
Sociální činnost
Cukrář
Kuchař - číšník

Počet žáků
179
111
51
208
33
221
77
61
179

Závěrečná zkouška
0
0
0
0
0
0
0
16
40

Maturitní zkouška
23
30
9
26
10
40
0
0
0

Tabulka: Vývoj počtu žáků podle jednotlivých oborů vzdělávání – 2014 až 2020
Název oboru/Počet žáků
Informační technologie
Strojírenství
Dopravní prostředky
Obchodní akademie
Podnikání
Hotelnictví
Sociální činnost
Cukrář
Kuchař-Číšník

30.9.14

30.9.15

30.9.16

30.9.17

30.9.18

30.9.19

30.9.20

159
69
65
152
44
303
0
42
189

136
68
64
155
34
290
0
54
196

134
98
51
129
33
261
0
60
193

108
110
36
115
36
230
0
70
145

125
112
47
150
37
213
19
72
179

154
109
46
176
34
216
51
64
155

179
111
51
208
33
221
77
61
179

V grafech vývoje počtu žáků v oborech, které nabízí naše škola, lze sledovat následující:
1. Obor Informační technologie byl v roce 2015 výrazně inovován s důrazem na
odbornost v IT, zvýšil se zájem, ale znalosti uchazečů v řadě případů neodpovídaly
požadavkům oboru. Postupně se obor stabilizuje na 2 třídy v ročníku.
2. Obor Strojírenství se stává vlajkovou lodí nabídky SPŠ Teplice, v roce 2015 byl
významně změněn vzdělávací program, byl podpořen projektem IPO a začal „atak“ na
žáky základních škol. Zájem je poslední roky stabilní, jedna třída ročně.
3. Zájem o obor Dopravní prostředky je celkem stabilní a pohybuje se okolo 0,5 třídy
ročně. Nový způsob financování škol ekonomickou stránku oboru celkem vyřešil.
Škola bude muset řešit i budoucí personální zabezpečení oboru.
4. Trend zájmu o obor Obchodní akademie se podařilo otočit. Rok 2018 až 2020 a
zájem uchazečů na rok 2021 ukazuje stabilitu na úrovni 2 tříd v ročníku, což byl
přesně stanovený cíl a odpovídá i kapacitě budovy. Obchodní akademie má
konkurenci především v teplickém Gymnáziu a Obchodní akademii v Ústí nad Labem.
S gymnáziem Teplice nebojujeme, kdo tam chce jít, obvykle jde a nějaké argumenty
obvykle nepomáhají. U OA v Ústí nad Labem bojujeme s její jazykovou nabídkou,
kterou si naše OA nemůže opravdu dovolit. Velkým tahákem pro žáky, zejména
„jazykové ZŠ“ Metelkovo náměstí je „právo státní jazykové zkoušky“, které sice
nemá pro středoškoláky žádný význam, ale je to prostě jazykovka….
5. Obor Hotelnictví přišel za 7 let o 80 žáků. Obor je významně spádový, podíl
dojíždějících z jiných okresů činil zhruba 50%. Do budoucna očekáváme trend dvou
tříd v ročníku, vzhledem ke kvalitě uchazečů nebudeme asi usilovat o více. Propad je
vykrytý nástupem nového oboru Sociální činnost a navíc pomalu narážíme na kapacitu
budovy a tělocvičny.
6. Čtyři roky jsme sledovali zvýšený zájem o obor Cukrář, dva roky po sobě došlo k
mírnému propadu. Přesto pravidelně otevíráme samostatnou třídu, propad je zaviněn
vysokou „úmrtností“ během studia. Zájem o první ročník je celkem stabilní.
Problematické je zajištění praxe pro obor a občas kvalita žáků.
7. Zájem o obor Kuchař-Číšník je nadále nepředvídatelný, varující je ovšem kvalita
zájemců o studium tohoto oboru. Procento těch, kteří o obor opravdu jeví zájem a
projevují snahu jej dokončit, rok od roku klesá. Změnit tento trend se od roku 2016
snažíme zavedením nové výukové metody „Kulinářské umění“, bohužel trend se
nedaří zastavit. Opět v prvním ročníku je zájem standardní, čísla zkresluje poměrně
vysoká úmrtnost, zejména mezi prvním a druhým ročníkem.
8. Vývoj nového oboru Sociální činnost je po prvním, trochu rozpačitém roce celkem
stabilní. Pravidelně každý rok nabíráme žáky do jedné, otevírané třídy. Postupně
dolaďujeme otázku odborných praxí a připravujeme se na první maturitní ročník, což
nastane v roce 2022. Poprvé v historii školy proběhnou praktické MZ na pracovišti
odborného partnera, konkrétně v DD v Bystřanech.
Tabulka : Počty žáků podle součástí školy, počty žáků vykonávající MZ a ZZ
Název oboru
Počet žáků
Hotelová škola
571
Obchodní akademie
208
Střední průmyslová škola
341

MZ/ZZ
96
26
62

Meziroční změna
+ 51
+ 32
+ 32

V letošní výroční zprávě opět zveřejňujeme pohled na průměrnou naplněnost tříd po
jednotlivých oborech a údaj za celou školu. Je pravda, že počty žáků v novém systému
financování už nehrají prvořadou roli, ale určitým koeficientem se do tvorby rozpočtu
přímých nákladů ve finále promítnou. Průměrná naplněnost jedné třídy za celou školu na
hodnotě 25,5 je na odbornou školu naší velikosti opravdu velmi slušný údaj.

Počty žáků ve školním roce 2020/2021 - stav žáků k 30.9.2020 – celá
škola
OBOR
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník CELKEM
Informační
59
59
38
23
179
technologie
Strojírenství
33
24
24
30
111
Dopravní prostředky
20
10
12
9
51
Obchodní akademie
66
65
51
26
208
Hotelnictví
67
72
42
40
221
Sociální činnost
33
28
16
0
77
Podnikání
23
10
0
0
33
Kuchař
58
24
24
0
106
Číšník, servírka
33
24
16
0
73
Cukrář
30
15
16
0
61
CELKEM
422
331
239
128
1120
Průměrná
naplněnost

PT 1

Počet tříd v ročníku
PT 2
PT 3

PT 4

2

2

1,5

0,5

1
1
2
2
1
1
2
1
1
14

1
1
2
3
1
1
1
1
1
14

1
0,5
2
2
1
0
1
1
1
11

1
0,5
1
2
0
0
0
0
0
5

44

30,1

23,6

21,7

25,6

25,5

Počty žáků ve školním roce 2020/2021 - stav žáků k 30.9.2020 - pouze maturitní
obory
OBOR
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník CELKEM
Informační
technologie
59
59
38
23
179
Strojírenství
33
24
24
30
111
Dopravní prostředky
20
10
12
9
51
Obchodní akademie
66
65
51
26
208
Hotelnictví
67
72
42
40
221
Sociální činnost
33
28
16
0
77
CELKEM
278
258
183
128
847
Průměrná
naplněnost

PT 1

Počet tříd v ročníku
PT 2
PT 3

PT 4

2
1
1
2
2
1
9

2
1
1
2
3
1
10

1,5
1
0,5
2
2
1
8

0,5
1
0,5
1
2
0
5

32

30,9

25,8

22,9

25,6

26,5

PT 4
0
0
0
0
0

12

0,0

22,8

PT 4
2
0
0
0
0
0
2

24

20,0

23,8

Počty žáků ve školním roce 2020/2021 - stav žáků k 30.9.2020 - pouze učební obory +
nástavba
Počet tříd v ročníku
OBOR
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník CELKEM
PT 1
PT 2
PT 3
Podnikání
23
10
0
0
33
1
1
0
Kuchař
58
24
24
0
106
2
1
1
Číšník, servírka
33
24
16
0
73
1
1
1
Cukrář
30
15
16
0
61
1
1
1
CELKEM
144
73
56
0
273
5
4
3
Průměrná
naplněnost
28,8
18,3
18,7

Počty žáků ve školním roce 2020/2021 - stav žáků k 30.9.2020 - HŠ
OBOR
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník CELKEM
Hotelnictví
67
72
42
40
221
Sociální činnost
33
28
16
0
77
Podnikání
23
10
0
0
33
Kuchař
58
24
24
0
106
Číšník, servírka
33
24
16
0
73
Cukrář
30
15
16
0
61
CELKEM
244
173
114
40
571
Průměrná
naplněnost

PT 1
2
1
1
2
1
1
8
30,5

Počet tříd v ročníku
PT 2
PT 3
3
2
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
8
6
21,6

Počty žáků ve školním roce 2020/2021 - stav žáků k 30.9.2020 - HŠ - pouze maturitní obory

19,0

OBOR
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník CELKEM
Hotelnictví
67
72
42
40
221
Sociální činnost
33
28
16
0
77
CELKEM
100
100
58
40
298
Průměrná
naplněnost

PT 1
2
1
3
33,3

Počet tříd v ročníku
PT 2
PT 3
3
2
1
1
4
3
25,0

19,3

PT 4
2
0
2

12

20,0

24,8

PT 4
1
1

7

26,0

29,7

Počty žáků ve školním roce 2020/2021 - stav žáků k 30.9.2020 - OA
OBOR
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník CELKEM
Obchodní akademie
66
65
51
26
208
CELKEM
66
65
51
26
208
Průměrná
naplněnost

PT 1
2
2
33,0

Počet tříd v ročníku
PT 2
PT 3
2
2
2
2
32,5

25,5

Počty žáků ve školním roce 2020/2021 - stav žáků k 30.9.2020 - SPŠ
OBOR
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník CELKEM
Informační
technologie
59
59
38
23
179
Strojírenství
33
24
24
30
111
Dopravní prostředky
20
10
12
9
51
CELKEM
112
93
74
62
341
Průměrná
naplněnost

PT 1

Počet tříd v ročníku
PT 2
PT 3

PT 4

2
1
1
4

2
1
1
4

1,5
1
0,5
3

0,5
1
0,5
2

13

28,0

23,3

24,7

31,0

26,2

PT 4
2
2

9

20,0

24,6

PT 4
0
0

3

0,0

25,7

Počty žáků ve školním roce 2020/2021 - stav žáků k 30.9.2020 Hotelnictví
OBOR
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník CELKEM
Hotelnictví
67
72
42
40
221
CELKEM
67
72
42
40
221
Průměrná
naplněnost

PT 1
2
2
33,5

Počet tříd v ročníku
PT 2
PT 3
3
2
3
2
24,0

21,0

Počty žáků ve školním roce 2020/2021 - stav žáků k 30.9.2020 - Sociální činnost
OBOR
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník CELKEM
Sociální činnost
33
28
16
0
77
CELKEM
33
28
16
0
77
Průměrná
naplněnost

PT 1
1
1
33,0

Počet tříd v ročníku
PT 2
PT 3
1
1
1
1
28,0

16,0

Počty žáků ve školním roce 2020/2021 - stav žáků k 30.9.2020 - Informační technologie
Počet tříd v ročníku
OBOR
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník CELKEM
PT 1
PT 2
PT 3
Informační
technologie
59
59
38
23
179
2
2
1,5
CELKEM
59
59
38
23
179
2
2
1,5
Průměrná
naplněnost
29,5
29,5
25,3

PT 4
0,5
0,5

6

46,0

29,8

PT 4
1
1

4

30,0

27,8

PT 4
0,5
0,5

3

18,0

17,0

PT 4
0
0

2

0,0

16,5

Počty žáků ve školním roce 2020/2021 - stav žáků k 30.9.2020 Strojírenství
OBOR
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník CELKEM
Strojírenství
33
24
24
30
111
CELKEM
33
24
24
30
111
Průměrná
naplněnost

PT 1
1
1
33,0

Počet tříd v ročníku
PT 2
PT 3
1
1
1
1
24,0

24,0

Počty žáků ve školním roce 2020/2021 - stav žáků k 30.9.2020 - Dopravní
prostředky
OBOR
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník CELKEM
Dopravní prostředky
20
10
12
9
51
CELKEM
20
10
12
9
51
Průměrná
naplněnost

PT 1
1
1
20,0

Počet tříd v ročníku
PT 2
PT 3
1
0,5
1
0,5
10,0

24,0

Počty žáků ve školním roce 2020/2021 - stav žáků k 30.9.2020 Podnikání
OBOR
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník CELKEM
Podnikání
23
10
0
0
33
CELKEM
23
10
0
0
33
Průměrná
naplněnost

PT 1
1
1
23,0

Počet tříd v ročníku
PT 2
PT 3
1
0
1
0
10,0

0,0

Počty žáků ve školním roce 2020/2021 - stav žáků k 30.9.2020 - Kuchař
OBOR

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník CELKEM

PT 1

Počet tříd v ročníku
PT 2
PT 3

PT 4

Kuchař
CELKEM
Průměrná
naplněnost

58
58

24
24

24
24

0
0

106
106

2
2

1
1

1
1

0
0

4

29,0

24,0

24,0

0,0

26,5

PT 4
0
0

3

0,0

24,3

PT 4
0
0

3

0,0

20,3

Počty žáků ve školním roce 2020/2021 - stav žáků k 30.9.2020 - Číšník, Servírka
OBOR
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník CELKEM
Číšník, servírka
33
24
16
0
73
CELKEM
33
24
16
0
73
Průměrná
naplněnost

PT 1
1
1
33,0

Počet tříd v ročníku
PT 2
PT 3
1
1
1
1
24,0

16,0

Počty žáků ve školním roce 2020/2021 - stav žáků k 30.9.2020 - Cukrář
OBOR
Cukrář

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník CELKEM
30
15
16
0
61
CELKEM
30
15
16
0
61
Průměrná
naplněnost

PT 1
1
1
30,0

Počet tříd v ročníku
PT 2
PT 3
1
1
1
1
15,0

16,0

Jednotná přijímací zkouška byla opět dvoukolová v jednom termínu s tím, že si žáci mohou
ponechat lepší výsledek. Bohužel letos nebyla jednotná přijímací zkouška povinná a byla tady
možnost volby školní verze přijímací zkoušky. Jednalo se o reakci na uzavřené školy. Některé
školy opět nezklamaly a velice rychle své přijímací systémy upravily tak, aby zkoušku vůbec
nekonaly.
Bylo úsměvné, spíše smutné vidět, jak se nám odhlašují někteří uchazeči z JPZ, protože již
byli přijati na gymnázium nebo na Obchodní akademii.
Tabulka : Přijímací řízení na školní rok 2021/2022
Název oboru
Hotelnictví
Cukrář
Kuchař
Číšník – servírka
Obchodní akademie
Sociální činnost
Strojírenství
Dopravní prostředky
Informační technologie

Plán přijetí
102
34
68
34
68
30
34
34
68

Přihlášeno
112
55
74
63
123
37
62
37
91

Přijato
106
55
77
63
122
37
62
36
90

Nastoupilo
67
30
58
33
66
33
33
20
59

Hodnotíme-li uplynulý školní rok 2020/2021 z hlediska prospěchu a chování, lze konstatovat,
že vzhledem k jeho průběhu, nelze dělat žádné závěry. Prospěch za první i druhé pololetí
zveřejňujeme, ale nijak velkou vypovídající hodnotu vzhledem k distanční výuce nemá.
Největší potíže žákům činí předměty, jako jsou matematika, cizí a český jazyk, ale bohužel
stále častěji i odborné předměty.
Přetrvávající problém je neomluvená absence, a to i vzhledem k tomu, že distanční výuka již
byla povinná. Nejvýrazněji se tento problém projevuje u tříletých učebních oborů. Někteří
žáci po celou dobu distanční výuky v podstatě nekomunikovali. Řadě žáků chybějí základní
pracovní návyky a jakýkoliv smysl pro zodpovědnost. Je to trend, který si řada žáků přináší ze
svých rodin, rodina je ještě v tomto podporuje. Bohužel trendy, které jsou typické pro učební
obory, se se objevují i na oborech maturitních.
(US – počet žáků, kteří v daném pololetí ukončili studium nebo nebyli klasifikováni)
Tabulka: Celkový prospěch žáků za 1. pololetí školního roku 2020/2021
Počet žáků
Prospělo s
Prospělo Neprospělo
k 31.1.2021 vyznamenáním
SPŠ
341
13
275
53
Obchodní akademie
206
23
163
20
HŠ – maturitní obory
330
10
257
61
HŠ – učební obory
240
6
162
65
Celkem
1 117
52
857
199
Název oboru

US
0
0
2
7
9

Tabulka: Celkový prospěch žáků za 2. pololetí školního roku 2020/2021
Počet žáků
Prospělo s
Prospělo Neprospělo
30.6.2021 vyznamenáním
SPŠ
337
25
259
53
Obchodní akademie
205
36
154
15
HŠ – maturitní obory
326
18
273
31
HŠ – učební obory
237
10
178
38
Celkem
1 105
89
864
137
Název oboru

US
0
0
4
11
15

Jestliže byla maturitní zkouška v roce 2020 velkým tématem a hledaly se všemožné cesty jak
vše žákům usnadnit, tak maturitní zkouška v roce 2021 překonala veškerá očekávání a pomalu
se přesunula mezi nástroje předvolebního boje. Pan premiér se tvrdě vymezil proti konání
maturitní zkoušky a požadoval s velkou podporou veřejnosti rozdávat tzv. administrativní
maturitu, tedy vypočítat výsledky z celého studia. Celá odborná veřejnost se postavila tvrdě
proti tomuto záměru, podpořila ministra školství a nakonec se maturitní zkouška konala, i
když za velkého množství úlev.
V roce 2021 vstoupila v platnost jedna zásadní novinka a to, že ve společné části maturitní
zkoušky absolvovali žáci už jen didaktický test z českého jazyka a cizího jazyka nebo
matematiky. Vše ostaní přešlo do profilové části maturitní zkoušky, tedy i písemná práce
z českého a cizího jazyka a ústní zkoušky z obou jazyků. Didaktické testy nebyly poprvé
v historii hodnoceny známkou, ale pouze prospěl nebo neprospěl. Podmínkou pro absovování
maturitní zkoušky bylo hodnocení prospěl z obou didaktických testů.
A teď ke všem úlevám. Opětovně byly zrušeny písemné práce z českého i cizího jazyka. Byla
snížena kritéria pro úspěšné absolvování všech didaktických testů. Nejzásadnější změnou byl
fakt, že ústní část profilové zkoušky z českého a cizího jazyka byla nepovinná. V případě, že
si tyto zkoušky žák zvolil a neuspěl, zkouška se mu nezapočítala a neměla vliv na celkovou
úspěšnost maturitní zkoušky. V rámci didaktických testů žáci obdrželi další, mimořádný
termín, který se navíc konal v průběhu prázdnin. Náhradní termín navíc, obdrželi žáci i
v případě praktické maturitní zkouškky.
Nelze se divit, že učitelé českého jazyka a cizích jazyků zažili významné rozčarování
z přístupu některých tříd k možnosti volby ústní zkoušky z českého a cizího jazyka.
Pochopitelně velká část volila cestu nejmenšího odporu a nepomohly ani argumenty, že
v případě neúspěchu tato zkouška nemá vliv na celkové hodnocení maturitní zkoušky. Žáci se
vyhnuli zejména ústní zkoušce z českého jazyka, cizí jazyk si přeci jenom volilo více
maturantů.
Celkově dopadly maturitní zkoušky o něco lépe, než bylo obvyklé. Faktory, které to ovlivnily,
jsou popsány výše, navíc letos nebyl takovou pohromou didaktický test z českého jazyka, tak
jak tomu bylo v letech minulých. Bohužel opět bylo velké množství propadajících
z odborných předmětů, zejména u oboru IT a letos bohužel i na Obchodní akademii.
Všeobecně, ale výsledky letošního roku je třeba brát s určitou rezervou…..
Tabulka: Výsledky maturitní zkoušky – jaro 2021
Název oboru
Hotelnictví
Podnikání
Obchodní akademie
Strojírenství
Dopravní prostředky
Informační technologie
Celkem jaro 2021

Počet přihlášených Nepřipuštěno
Prospělo s
žáků k maturitě
k maturitě
vyznamenáním

38
9
25
30
9
23
134

0
0
1
0
0
3
4

10
1
4
4
1
3
23

Prospělo

Neprospělo

22
3
10
21
6
5
67

6
5
10
5
2
12
40

Tabulka: Výsledky maturitní zkoušky – podzim 2021
Název oboru
Hotelnictví
Podnikání
Obchodní akademie
Strojírenství
Dopravní prostředky
Informační technologie
Celkem podzim 2021

Počet přihlášených Nepřipuštěno
Prospělo s
žáků k maturitě
k maturitě
vyznamenáním

6
5
11
5
2
15
44

1
1
0
0
0
4
6

0
0
0
0
0
1
1

Prospělo

Neprospělo

3
2
7
5
2
7
26

2
2
4
0
0
3
11

Tabulka: Výsledky maturitní zkouška – celkem rok 2021
Název oboru
Hotelnictví
Podnikání
Obchodní akademie
Strojírenství
Dopravní prostředky
Informační technologie
Celkem rok 2021

Počet přihlášených Nepřipuštěno
Prospělo s
žáků k maturitě
k maturitě
vyznamenáním

38
9
25
30
9
23
134

1
1
0
0
0
4
6

10
1
4
4
1
4
24

Prospělo

Neprospělo

25
5
17
26
8
12
93

2
2
4
0
0
3
11

Závěrečná zkouška proběhla v letošním roce s jednou úlevou, skládala se jen ze dvou částí.
Naše škola zrušila písemnou část závěrečné zkoušky. Časově nedošlo k žádnému posudu,
závěrečná zkouška se konala v tradičním čase a výsledky byly celkem slušné až na přístup
poloviny žáků oboru Cukrář v jarním termínu. Výsledek byl odrazem jejich celoročního
přístupu.
Tabulka: Výsledky závěrečná zkouška – jaro 2021
Název oboru
Kuchař
Číšník
Cukrář
Celkem jaro 2021

Počet přihlášených Nepřipuštěno
Prospělo s
žáků k ZZ
k ZZ
vyznamenáním

20
14
16
50

0
0
0
0

5
1
3
9

Prospělo

Neprospělo

13
10
6
29

2
3
7
12

Tabulka: Výsledky závěrečná zkouška – podzim 2021
Název oboru
Kuchař
Číšník
Cukrář
Celkem podzim 2021

Počet přihlášených Nepřipuštěno
Prospělo s
žáků k ZZ
k ZZ
vyznamenáním

2
3
7
12

0
0
2
2

0
0
0
0

Prospělo

Neprospělo

2
2
4
8

0
1
1
2

Prospělo

Neprospělo

15
12
10
37

0
1
1
2

Tabulka: Výsledky závěrečná zkouška – celkem 2021
Název oboru
Kuchař
Číšník
Cukrář
Celkem 2021

Počet přihlášených Nepřipuštěno
Prospělo s
žáků k ZZ
k ZZ
vyznamenáním

20
14
16
50

0
0
2
2

5
1
3
9

Jedna z nejproblematičtějších stránek života středních škol je i nadále vysoká absence žáků
bez rozdílu toho, zda se jedná o žáky zletilé nebo nezletilé. Řada žáků je díky vysoké absenci
z některých předmětů neklasifikována, především v odborném výcviku. V řadě případů je
naprosto nepochybné, že se jedná o neomluvenou absenci, ale v tu chvíli zasáhnou rodiče a
absenci omluví. Škola je v těchto případech naprosto bezmocná. U řady žáků, zejména u
tříletých oborů, chybí základní pracovní návyky a jakákoliv zodpovědnost k odbornému
pracovišti. Tato skutečnost nám velmi komplikuje vztahy s některými partnery.
Škola velmi dbá na přesnou evidenci docházky a k úzké spolupráci systematicky vyzývá
zejména rodiče a smluvní partnery. Včasná komunikace s rodinou je základ včasného
odhalení záškoláctví a ve většině případů se pak záškoláctví neopakuje.
Statistické údaje za tento školní rok jsou pochopitelně výrazně ovlivněny uzavřením škol
v říjnu 2020.
Tabulka: Statistika docházky žáků ve školním roce 2020/2021

Hotelová škola – 1. pol.
Hotelová škola – 2. pol.
Obchodní akademie 1.p.
Obchodní akademie 2.p.
Průmyslová škola – 1.p.
Průmyslová škola – 2.p.
Celkem – 1. pololetí
Celkem – 2. pololetí

Počet žáků

Zameškané
hodiny celkem

Omluvené
hodiny

Neomluvené
hodiny

570
563
206
205
341
337
1 117
1 105

38 184
28 726
7 423
6 142
9 272
9 836
54 879
44 704

35 730
26 164
7 134
6 011
8 372
7 901
51 236
40 076

2 454
2 562
289
131
900
1 935
3 643
4 628

Tabulka: Statistika výchovných opatření ve školním roce 2020/2021

1.pololetí
2.pololetí
CELKEM

Počet žáků

2.stupeň

3.stupeň

podmíněné
vyloučení

vyloučení
ze studia

1 117
1 105

73
40
113

31
34
65

5
1
6

0
0
0

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola každoročně klade velký
důraz na prevenci sociálně patologických jevů. Na škole působí tři metodici prevence, kteří
k 1. 9. předkládají minimální preventivní program. Minimální preventivní program se
soustředí na oblast prevence šikany, užívání a distribuce návykových látek a bezpečnosti
silničního provozu.
K prevenci škola využívá jak interní osvětu, tak i externích odborníků. Celý pedagogický sbor
je pravidelně vyzýván ke školení a školen k netoleranci jakýchkoliv náznaků šikany,
netoleranci žáků jiných národností a kultur. V případě potřeby škola spolupracuje s PPP
v Teplicích nebo s jinými odbornými pracovišti.
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola se zapojením všech
pedagogických pracovníků, zejména pak všech třídních učitelů, učitelů odborné přípravy a
instruktorů odborné přípravy důrazně bojuje s neomluvenou absencí, problémy s docházkou
na odborný výcvik a další odborné aktivity školy. I když boj s těmito nešvary není úplně
úspěšný, žáci vědí, že škola tyto přestupky netoleruje, vždy informuje rodinu a absenci řeší
s využitím všech možností uvedených v klasifikačním řádu školy.

Statistika uplatnění absolventů 2021 – stav známý k 30. 9. 2021
Tabulka: Statistika uplatnění absolventů – zjištěný stav k 30.9.2021
Hotelnictví
Obchodní akademie
Strojírenství
Dopravní prostředky
Informační technologie
CELKEM

VŠ studium

Pracuje v oboru

Pracuje mimo

Úřad práce

Není info/jiné

17
13
14
3
12
59

7
4
3
1
1
16

4
1
3
2
1
11

6
4
5
0
0
15

4
3
5
3
7
22

Velmi zarážející je evidence některých absolventů Střední průmyslové školy na Úřadu práce,
zejména v oboru Strojírenství. Pravděpodobnější je scénář evidence a práce na černo, nebo se
jim pracovat nechce.
Potěšitelný bezmála 50% zájem o vysokoškolské studium, opět převládají fakulty UJEP
v Ústí nad Labem, u průmyslováků pak Technická univerzita v Liberci a nově FSI UJEP
v Ústí nad Labem. Někteří absolventi studují i ČVUT v Děčíně a VŠE v Praze.
V poslední době se mezi absolventy SPŠ stále častěji objevuje zájem o práci u PČR a
Hasičského záchranného sboru. Na SPŠ probíhají pravidelné nábory.

Odborná praxe žáků Hotelové školy – maturitní obory
Odborná praxe žáků školy probíhá na pracovištích školy a pracovištích smluvních partnerů,
kterých má škola několik desítek. Smluvní pracoviště školy nalezneme na celém území
Ústeckého kraje, ale i mimo náš kraj. Smluvní pracoviště školy musí splňovat vysoké nároky,
a to jak po technické, tak i personální stránce. Žáci jsou střídáni na různých pracovištích tak,
aby si osvojili různé dovednosti. Pracují pod dohledem učitele nebo instruktora odborného
výcviku. V tomto školním roce plnila řada žáků odbornou praxi v hotelích v Německu.
Jednalo se o pravidelné dvoutýdenní pobyty.
Odborná praxe žáků hotelové školy je organizována v týdenních a dvoutýdenních blocích.
Souběžně s praxí organizovanou školou během celého školního roku žáci absolvují praxi
organizovanou cateringovou společností nebo jednotlivými hotely a restauracemi. Žáci
absolvují akce na Pražském hradě, v Obecním domě v Praze, na Žofíně, v Grandhotelu Pupp a
v Hotelu Imperiál v Karlových Varech, ale i akce pořádané školou.

1. ročník – obor Hotelnictví
Celková délka praxe je 3 týdny.
Odbornou praxi absolvují žáci v průběhu školního roku. Pracovní doba žáků je maximálně 30
hodin týdně, v pěti dnech. Žákům je zakázána práce přesčas a v noci.
Škola doporučuje žákům odbornou praxi v době hlavních prázdnin v rozsahu 1 týdne.
2. ročník – obor Hotelnictví
Celková délka praxe je 5 týdnů.
Odbornou praxi absolvují žáci v průběhu školního roku, z toho jeden týden (v rozsahu 30 h)
odpracují na akcích pořádaných nebo zabezpečovaných školou. Pracovní doba žáků je 35
hodin týdně, v pěti dnech. Žákům jsou zakázané přesčasy, v noci mohou pracovat pouze 1
hodinu v návaznosti na denní práci.
Škola doporučuje žákům odbornou praxi v době hlavních prázdnin v rozsahu 2 týdnů.
3. ročník – obor Hotelnictví
Celková délka praxe je 5 týdnů.
Odbornou praxi absolvují žáci v průběhu školního roku, z toho jeden týden (v rozsahu 30 h)
odpracují na akcích pořádaných nebo zabezpečovaných školou. Pracovní doba žáků je 35
hodin týdně, v pěti dnech. Žákům jsou zakázané přesčasy, v noci mohou pracovat pouze 1
hodinu v návaznosti na denní práci.
Škola doporučuje žákům odbornou praxi v době hlavních prázdnin v rozsahu 2 týdnů.
4. ročník – obor Hotelnictví
Celkový rozsah praxe je 3 týdny.
Odbornou praxi absolvují žáci v průběhu 1. pololetí školního roku, z toho jeden týden
odpracují na akcích pořádaných nebo zabezpečovaných školou. Pracovní doba žáků je 35
hodin týdně.

Jedno z prestižních pracovišť – karlovarský Grandhotel Pupp

Jedno z pracovišť v sousedním Sasku – Hotel Lugsteinhof

Odborný výcvik žáků učebních oborů Hotelové školy
Odborný výcvik žáků učebních oborů je organizován na pracovištích školy pod dohledem
učitele odborného výcviku nebo na pracovištích smluvních partnerů pod dohledem odborného
instruktora. Na smluvní pracoviště klade školy vysoké nároky, a to jak po technické, tak i
personální stránce. Je snahou školy u jednotlivých žáků měnit odborné pracoviště vždy na
konci každého pololetí školního roku tak, aby každý žák poznal co nejvíce pracovišť.
Rozdělování žáků na pracoviště organizuje a kontroluje vedoucí učitel odborného výcviku.
Odborný výcvik žáků učebních oborů probíhá v režimu týden praxe, týden škola. Pracovní
doba žáků prvních ročníků je 6 hodin, ostatních ročníků 7 hodin. Žáci pracují pět dní v týdnu.
Časový harmonogram jejich práce určuje v rámci platných předpisů dané pracoviště. Žáci
jsou za produktivní práci finančně odměňováni podle ekonomické směrnice školy, která byla
vypracována v souladu s vyhláškou MŠMT ČR a je aktualizována při každém zvýšení
minimální mzdy.

Příklady pracovišť školy
Hotel Větruše v Ústí nad Labem
Grandhotel PUPP Karlovy Vary
Hotel PRINCE DE LIGNE Teplice
Lázně Teplice – Lázeňský dům Beethoven
Clarion Congress hotel v Ústí nad Labem
Cukrárna „ČECHÁČKOVÁ“
Cukrárna Lagarto Teplice
Domov důchodců Bystřany
Tereziny Lázně Dubí
Školní jídelna U Kantora
Školní jídelna Čs. Dobrovolců
Cukrárna Mocca
Pecud Proboštov

Clarion Congres Hotel v Ústí

Restaurace a hotel Větruše v Ústí nad Labem

Odborná praxe žáků Obchodní akademie a Střední průmyslové školy

Žáci obou středních škol absolvují odbornou praxi v délce 2 týdnů po 7 hodinách ve druhém a
třetím ročníku školy. Na Obchodní akademii je praxe rozdělená: 3. ročník vykonává praxi
v listopadu, 2. ročník v květnu. Střední průmyslová škola má zavedenou praxi vždy v jarních
měsících. Vzhledem k nárůstu počtu tříd jsme v letošním školním roce plánovali 3 termíny
v průběhu dubna a května.
Na odbornou praxi žáků klademe velký důraz, jelikož ji pokládáme za velmi důležitou součást
výuky a vnímáme ji jako odrazový můstek pro bezproblémové uplatnění našich budoucích
absolventů na trhu práce. Dlouhodobě spolupracujeme s vybranými společnostmi např.
ČSOB, Reiffeisen Bank, Mahr, Roka Industry, Severočeské doly, PRODECO, Louda Auto,
a.s., Lannutti Cech, s.r.o.
Snažili jsme se kontaktovat i nové subjekty. Přesvědčit nové společnosti ke spolupráci nebývá
jednoduché. Jejich častými argumenty jsou: nemáme čas, kapacitu, bojíme se o bezpečnost
žáků. Daří se nám je přesvědčit nabídkou, že po úspěšné praxi žáka, mohou získat
„zapracovaného“ letního brigádníka. V dalším roce lze celý cyklus zopakovat a po maturitní
zkoušce se žák může stát jejich zaměstnancem. Výhodou je, že se již obě strany dobře znají.
Také s žáky domlouváme, zda jít opakovaně do stejné firmy, či ji změnit. Obojí má své
výhody: při opakované praxi ve stejné společnosti, popř. při doplnění letní brigády se zvětšuje
šance na získání nového zaměstnance. Ale také prosazujeme vystřídání společnosti a ideálně i
typu společnosti, aby žáci získali představu, jak to funguje v menší i velké firmě.
Bohužel ve školním roce 2020 – 21 byly školy v říjnu 2020 uzavřeny z důvodu
epidemiologické situace. Tím neproběhly odborné praxe třetích ročníků Obchodní akademie,
které byly plánovány v listopadu 2020. V tu dobu jsme optimisticky věřili v jarní termíny
praxí. Opak byl pravdou. A tak tento školní rok nebylo možné zorganizovat podzimní ani
jarní odborné praxe.
Malou útěchou nám může být pokračování v představení partnerů školy na našem webu, které
slouží současným i budoucím žákům pro přehled o našich praxích a jejich další výběr.
https://www.sostp.cz/content/partneri-skoly
Je potěšující, že je o naše absolventy stále velký zájem. Pracovní pozice jim od jara 2021
nabídly tyto partnerské společnosti: např. AGC, Air Products, Mahr, HASU, Snoeks
Automotive, ReiffeisenBank a další.
https://www.sostp.cz/pracovni-inzerce

Pedagogičtí pracovníci školy

Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola směřuje k co nejvyšší
kvalifikovanosti pedagogických pracovníků tak, jak to ukládá zákon č. 563/2004 Sb. Jako
největší problém se jeví plnit tuto podmínku u některých učitelů odborných předmětů
(technologie, stolničení, učitelé dílen na SPŠ). Jako velký problém do budoucna se jeví
rostoucí věk odborných učitelů na Střední průmyslové škole. Obor Strojírenství má
věkovou strukturu 60+.
Lze konstatovat, že se daří úspěšně kombinovat zkušenost střední generace s nově
nastupujícími. Bohužel ani naší škole se nevyhýbá trend stárnutí učitelského sboru, je to dáno
především tím, že noví, mladí učitelé nastupují do škol minimálně. Průměrný věk
pedagogického sboru celé školy klesl na 47,4 let, nejstarší sbor je na SPŠ s průměrem 50,2,
následuje OA s průměrem 47,4, HŠ 45,5 roku. 83% učitelského sboru má úplné vzdělání,
69% sboru tvoří ženy. Podíl mužů zvyšuje především průmyslová škola, naopak výrazná
převaha žen je na Obchodní akademii.
Tabulka: Věková skladba pedagogických pracovníků podle odborné a pedagogické
způsobilosti.
Odborná a
pedagogická
způsobilost
úplná
kvalifikace
neúplná
kvalifikace
Celkem

Nad 55 do
Celkový
důchod. věku Důchodci
Souhrn
(včetně)
celk. ženy celk. ženy celk. ženy celk. ženy celk. ženy celk. ženy
Do 35 let

Nad 35
do 45 let

Nad 45 do
55 let

3

2

21

16

28

24

24

14

5

3

81

59

6

4

5

2

1

1

4

2

1

0

17

9

6

6

26

18

29

25

28

16

6

3

98

68

Další vzdělávání pedagogických pracovníků školy

Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola pravidelně podporuje další
vzdělávání pedagogických pracovníků. Na školní rok 2020/2021 byl zpracován plán DVPP,
s důrazem na některé prioritní oblasti. DVPP bylo výrazně ovlivněno pandemií COVID-19.
Podpora získání kvalifikace dle zákona 563/2004 Sb.
- 3 učitelky pokračovaly nebo začaly vysokoškolské studium v rámci povinností
vyplývající ze zákona 563/2004 Sb.
- 1 odborná učitelka dokončovala maturitní studium, zatím neúspěšně
- Byla dokončena odborná příprava nového metodika prevence
- Byla úspěšně dokončena odborná příprava nové výchovné poradkyně
Podpora odborného vzdělávání
- Pravidelné vzdělávání pedagogických pracovníků pro výuku cizích jazyků
- Pokračuje příprava vyučujících matematiky pro zavádění nových metod výuky
matematiky
- Příprava učitelů ekonomických předmětů zejména v oblasti legislativy
- Celý učitelský sbor opakovaně prošel přípravou v podpory distančního vzdělávání
(Microsoft Teams)
- 4 odborní učitelů absolvovalo týdenní praxi u našich odborných partnerů
Příprava v oblasti společné části maturitní zkoušky
- Příprava nového maturitního komisaře
- Příprava nových zadavatelů, zejména v oblasti PUP
- Příprava hodnotitelů, návrat z MD
- Příprava nových centrálních hodnotitelů pro potřeby CERMAT

Výběr z odborných, sportovních a mimoškolních aktivit školy

Odborník z praxe na Hotelové škole – obor Cukrář

Mgr. Roman Fürst při výuce ve strojních dílnách, které prošly kompletní rekonstrukcí

Autodílna SPŠ – vyvažování kol

Burza škol on-line – školy hledaly nové formy prezentace

I přes těžkou dobu nechybělo vánoční cukroví z dílny Hotelové školy

Vestibul SPŠ získal novou výzdobu – grafické znázornění oborové nabídky

SPŠ se úspěšně zúčastnila projektu ÚK na podporu technických oborů

On-line přípravný kurz z matematiky pro žáky ZŠ k přijímací zkoušce

On-line přípravný kurz z českého jazyka pro žáky ZŠ k přijímací zkoušce

Symbolické stužkování – poprvé v historii školy neproběhly tradiční maturitní plesy

Velikonoce 2021 v podání cukrárny Hotelové školy

Velikonoce 2021 v podání cukrárny Hotelové školy

On-line kurz – Můžeš podnikat pro žáky Obchodní akademie

On-line kurz – Můžeš podnikat pro žáky Obchodní akademie

Praktická MZ na Hotelové škole – příprava slavnostní tabule ke které tentokráte zasednou
spolužáci maturantů

Praktická MZ na Hotelové škole – pohled do kuchyně, kde se připravovala jídla na slavnostní
tabuli pod dozorem odborného učitele Bc. Romana Rumlera

Napětí na SPŠ – chvíle před zahájení praktické části MZ

Hotelová škola je vyhledávaným dodavatelem pokrmů v rámci slavnostních příležitostí
různých organizací a firem

Raut u příležitosti vyhlášení osobnosti roku 2020 Ústeckého kraje

Podpis partnerské smlouvy mezi naší školou a FSI UJEP, smlouvu podepisuje ředitel školy a
děkan FSI UJEP

On-line projekt – výběrové řízení pro žáky naší školy, možnost zkusit si nanečisto ucházet se o
práci s pracovníkem HR oddělení

Naše škola se podílela na organizaci Road show v rámci „malé“ lázeňské sezony v Teplicích

Praktická MZ oboru Dopravní prostředky – teoretická část praktické zkoušky

Praktická MZ oboru Dopravní prostředky – praktická část praktické zkoušky

A je to za námi, šlo to i bez úřednické MZ – úspěšná třída S4

Hotelová škola Teplice a Pražský hrad
Únor 2006
Září 2006

Lech Kaczyński, polský prezident
Summit prezidentů V4, Lány
Ivan Gašparovič, slovenský prezident
László Sólyom, maďarský prezident
Lech Aleksander Kaczyński, polský prezident

Červen 2007

George W. Bush, americký prezident

Duben 2008
Prosinec 2008

Luiz Inácio Lula da Silva, brazilský prezident
Danilo Türk, slovinský prezident

Únor 2009
Březen 2009
Květen 2009
Červen 2009
Září 2009

Ivan Gašparovič, slovenský prezident
Viktor Andrijovyč Juščenko, ukrajinský prezident
Heinz Fischer, rakouský prezident
Ivan Gašparovič, slovenský prezident
Svatý otec Benedikt XVI., papež

Březen 2010
Duben 2010
Srpen 2010

Charles, princ z Walesu, následník britské trůnu
Barack Obama, americký prezident
Dmitrij Anatolijevič Medveděv, ruský prezident
Valdis Zatlete, lotyšský prezident

Duben 2011
Prosinec 2011

Giorgio Napolitano, italský prezident
Dmitrij Anatolijevič Medveděv, ruský prezident

Březen 2012
Červen 2012
Prosinec 2012

Michael Sulajmán, libanonský prezident
Eveline Widmer Schlumpf, prezidentka Švýcarska
Ivan Gašparovič, slovenský prezident

Leden 2014
Květen 2014

Serž Sarkisjan, arménský prezident
Joachim Gauck, německý prezident

Leden 2015
Březen 2015
Říjen 2015

Cachjagín Elbegdordž, prezident Státu Mongolsko
Albert II., monacký kníže
Réuven Rivlin, izraelský prezident

Březen 2016
Duben 2016

Si Ťin-pching, čínský prezident
Hainz Fischer, rakouský prezident

Květen 2017
Červen 2017
Září 2017

Tony Tan Keng Yam, singapurský prezident
Alexander Van der Bellen, rakouský prezident
Frank-Walter Steinmeier, německý prezident

Březen 2018

Inaugurace prezidenta Miloše Zemana

Září 2018
Říjen 2018

Rám Náth Kóvind, indický prezident
Ďorge Ivanov, prezident Republiky Makedonie

Duben 2019
Červen 2019
Říjen 2019

Kolinda Grabarová, prezidentka Republiky Chorvatsko
Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenska
Summit prezidentů V4, Lány
Miloš Zeman, prezident České republiky
Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenské republiky
Andrzej Duda, prezident Polské republiky
János Áder, prezident Maďarské republiky
Borut Pahor, prezident republiky Slovinsko
Aleksandar Vučič, prezident republiky Srbsko

V roce 2020 a 2021 z pochopitelných důvodů další kamínek do mozaiky „Pražský
hrad“ nepřibyl. Důvodem byl pochopitelně COVID-19 a částečně horší zdraví pana
prezidenta.

Mimoškolní činnost Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy
Mimoškolní činnost Obchodní akademie a Střední průmyslové školy Teplice a Hotelové
školy
Školní rok jsme zahájili netradičně: třídní učitelé přivítali své první ročníky ve svých třídách a
nikoli společným setkáním v Kulturním domě v Teplicích.
Plánovaný adaptační kurz pro první ročníky Obchodní akademie se v září 2020 také nekonal.
(Díky pružnosti učitelů OA se první ročníky vypravily na svůj adaptační kurz v závěru června
2021. Opět se konal v Jílovém u Děčína. A opět byli všichni spokojeni. Žáci se blíže
seznamovali po netradičním covidovém roce.)
4 paní učitelky všech tří škol zúročily své nově nabyté zkušenosti z Letní školy moderních
učitelů, která se konala v srpnu 2020 v Bílých Karpatech. Pořadatelem byl EduCentre CZ a
generálním partnerem byl Microsoft.
FotoAréna SPŠ Teplice – výstava ve Fokus kafe
Po vyhlášení 2. ročníku FotoArény SPŠ Teplice v červnu 2020 jsme plánovali výstavu
(22.9.2020 – 15.1.2021) včetně vernisáže 22. 9. 2020 ve Fokus kafe ve Školní ulici
v Teplicích. Soutěžní fotografie jsme instalovali a pozvali veřejnost na vernisáž. Ale
vzhledem k aktuální situaci byla účast veřejnosti spíše komorní. K vidění byly krásné záběry
z přírody, teplické monumenty i technické zajímavosti nafocené studenty průmyslovky,
hotelové školy a žáků ZŠ. V říjnu byla tato kavárna stejně jako další restaurační zařízení
uzavřena. Jsme domluveni, že za rok tuto výstavu zopakujeme.
Dále jsme měli domluvené postupně 2 termíny na výstavu soutěžních fotografií v Galerii Pod
věží v Bílině. Tato výstava se v tomto školním roce nemohla konat.
Ze stejných důvodů neproběhl ani veletrh vzdělávání ŠANCE „Studuj v Teplicích, pracuj
v Teplicích“ v Kulturním domě v Teplicích. Nekonal se ani veletrh SOKRATES v Mostě.
Tradiční listopadový termín Gastrodne byl přesunut na březen 2021. Ze stále stejných důvodů
se nemohla uskutečnit soutěž pro žáky základních škol Mladý ekonom a O nejlepšího ajťáka
Teplicka.
Podzim se zavřenými školami se nesl v duchu online vyučování a online komunikace s žáky
9. ročníků a jejich rodiči. Mj. jsme aktualizovali oborové letáky pro SPŠ a OA. Co nejvíce
informací o našich školách a studijních oborech jsme se snažili převést do online prostoru
tedy na školní webové stránky a školní facebook. A tak v prosinci proběhl Den otevřených
dveří, bohužel jen online formou přes MS Teams. Zachovali jsme plánovaný termín 2. 12.
2020. Vysílací bloky začínaly vždy v celou hodinu v 10:00 / 11:00 // 15:00 / 16:00 a 17:00
hod. Vedení škol a učitelé odborných předmětů informovali zájemce o možnostech studia na
našich školách, o jeho výhodách, o odborné praxi atd. Bylo milé sledovat zájem žáků a jejich
rodičů o naše školy. Současně jsme přijali nabídku zúčastnit se novinky tzv. BURZY škol,
opět online. Vysílali jsme v termínech: 8., 9. a 11. 12. 2020, vždy od 8:00 - 12:00 a 18:00 21:00 hod. Zájemcům jsme odpovídali i na mailové dotazy. V tu dobu jsme doufali v otevření
škol na lednový termín Dne otevřených dveří.
Vánoční volno jsme na průmyslovce využili ke zkrášlení vchodu. Díky p. Kamilu Vackovi
CAMO každý návštěvník této školy může na první pohled vidět vyučované obory. Mělo to

být překvapení pro naše žáky. A také jsme se těšili, že přivítáme nové zájemce o studium
v rámci Dne otevřených dveří.

Jak již víme, školy se neotevřely ani po novém roce. A tak jsme poprvé v historii školy
začátkem ledna 2021 využili světelnou reklamu v Alejní ulici v Teplicích na propagaci našich
studijních oborů. Dále jsme nabídli deváťákům a jejich rodičům další online akci: DEN
OTEVŘENÝCH OKEN v tradičním sobotním termínu - 9. 1. 2021 od 10:00 / 13:00 / 17:00
hod. Vedení škol a učitelé odborných předmětů zájemce opět informovali o možnostech
studia na našich školách, o jeho výhodách, o odborné praxi atd. Bylo milé vidět se s našimi
zájemci alespoň online a mít možnost s nimi komunikovat.
Po této akci jsme ještě nabídli uchazečům spojení s námi v rámci celorepublikové akce
BURZA ŠKOL online II. Vysílali jsme v těchto termínech: pro Ústí nad Labem 14.1. 2021,
pro Teplice 15.1. 2021 a pro Most 19.1.2021. Po těchto akcích jsme nabídli možnost
konzultací pro všechny zájemce.
Bohužel se nekonaly ani tradiční lyžařské výcviky.

Student 2. ročníku Obchodní akademie Teplice, ale hlavně nadějný cyklokrosař opět zazářil o
víkendu na MISTROVSTVÍ REPUBLIKY juniorů v cyklokrosu v Kolíně. Jak píše Teplický
deník: Princ Jindřich, my dodáváme z teplického zámečku OA. Ano, získal zlatou medaili a
prestižní titul mistr ČR. Velká gratulace od spolužáků, kantorů i vedení školy.
Pavla jsem poznala na adaptačním kurzu 1. ročníků OA v Jílovém u Děčína. Na rozdíl od
svých spolužáků tam přijel na kole. Pavel je jedním ze studentů, kteří využívají individuální
studijní plán. Celý kantorský kolektiv potěšila děkovná zpráva od jeho rodičů (bezprostředně
po získání triumfu) za podporu a skvělé studijní podmínky, které Pavlovi pomáhají skloubit
studium a náročný trénink. Otec p. Jindřich se v rozhovoru svěřil, že při výběru střední školy
pro Pavla dali na doporučení rodiny Patrika Žitného (absolventa obchodky), dnes už
teplického
fotbalisty.
Svého
rozhodnutí
rozhodně
nelitují.
Pavel Jindřich má již jistou účast na MISTROVSTVÍ SVĚTA v Belgii, které se má konat v
lednu 2021. Držíme Pavlovi palce, aby se mu i nadále dařilo, ale hlavně si držme palce my
všichni, aby se takovéto akce v příštích letech vůbec mohly konat. Věříme, že zúročí své
zkušenosti z minulého mistrovství světa ve švýcarském Dübendorfu.
https://teplicky.denik.cz/ostatni_region/neuveritelne-jsem-strasne-stast...

Tadeáš VACHOUŠEK - nadějný fotbalista a student Obchodní akademie Teplice. Je součástí
úspěšné sportovní skupiny OA. Talentovaní mladíci Matyáš Korselt a Tadeáš Vachoušek dnes
podepsali své první profesionální smlouvy s teplickým klubem a dle epidemiologických
nařízení
se
tak
mohou
zapojit
také
do
tréninku
s
A
mužstvem.
Článek k podpisu najdete zde https://fkteplice.cz/clanek.asp?id=9606
Blahopřejeme a přejeme hodně sportovních i studijních úspěchů.

Od poloviny února 2021 jsme připravili pro všechny zájemce tradiční kurz na přijímací
zkoušky z matematiky s obvyklými tématy. Novinkou opět byla online forma. Vysílání se
ujala p. uč. SPŠ a OA Radka Vyskočilová. Nově jsme žákům 9. ročníků nabídli kurz na
PZ z českého jazyka. Vysílání se ujali učitelé HŠ p. Josef Huf a Pavla Jarolímková. O oba
kurzy byl velký zájem, rekordní účast padla na matematickém kurzu – 170 připojených
zájemců. Tato forma přípravy byla zajímavá a poučná a stojí za zvážení, zda v ní pokračovat.
Výhodu měla zvláště pro žáky z mimo teplických lokalit, např. z Bíliny či Duchcova. Na
závěr kurzu z matematiky paní učitelka připravila pro zájemce únikovou hru. Úspěšní řešitelé

byli odměněni diplomem. I další vyučující využívali únikové hry ke zpestření svého
předmětu v nelehké covidové době.
Dne 19. 02. 2021 se třída OA 3. B zúčastnila velice zajímavé on-line přednášky vedoucího
odboru kriminalistické techniky KŘP, mjr. Mgr. Ivo Dunovského o kriminalistických
technikách. Pan major žáky poutavým způsobem seznámil s daktyloskopií, trasologií a
dalšími technikami. Žákům obchodní akademie se přednáška líbila, dokonce na závěr někteří
projevili zájem studovat policejní akademii a pracovat u Policie ČR.
Smutná zpráva dorazila do naší školy, v sobotu 13. března 2021 ve věku 81 let zemřel bývalý
ředitel Střední průmyslové školy v Teplicích, Ing. Kurt Nový. Do křesla ředitele školy usedl v
roce 1993 a školu řídil do roku 2002, kdy jej ve funkci ředitele nahradil Ing. Vlastimil
Klobása.
S Ing. Novým jsme se mohli potkávat i po jeho odchodu do důchodu, málokdy vynechal
příležitost účastnit se některé z akcí, kterou škola pořádala. Bohužel na podzimních oslavách
70. výročí založení Střední průmyslové školy v Teplicích už bude chybět.
Čest jeho památce.
V březnu 2021 jsme vyhlásili 3. ročník fotografické soutěže FotoAréna SPŠ Teplice pro
všechny žáky Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy Teplice.
Současně jsme se těšili na soutěžní snímky žáků ze základních škol Teplicka.
Téma: ČERNOBÍLÝ SVĚT nutně neznamená, že fotografie má být jen černobílá. Ale
samozřejmě může.
Jedním z problémů, který v současné době řešilo střední odborné školství, je velmi omezená
možnost praktického výcviku. Na Hotelové škole v Teplicích zvolili pro poslední ročníky,
které mají před zkouškami, formu konzultace jednoho vyučujícího a jednoho žáka. Vzhledem
k faktu, že souběžně probíhá také online výuka, je tato forma časově náročná. Přesto se podle
zástupkyně ředitele pro praktickou výuku, Lucie Fričlové, osvědčila.
„Konzultace probíhá napříč všemi učebními obory závěrečných ročníků oborů kuchař, cukrář
a číšník,“ informuje zástupkyně. Zmíněná forma praktické výuky běží už od ledna. Budoucím
kuchařům se ve cvičné školní kuchyni věnuje učitelka Anna Táborová. Žáci oboru cukrář
mají možnost využít konzultace v přípravně školní jídelny pod vedením učitelek odborného
výcviku Ivany Peškové a Vlasty Krausové. Budoucím číšníkům a servírkám se věnují Daniela
Vančurová, Květa Horáčková a Bronislava Gaubeová.
„Každý žák z oboru kuchař má na jednu konzultaci 4 hodiny, během kterých připravuje
pokrm. V tomto týdnu vařili žáci vlastní verzi svíčkové na smetaně s kynutým knedlíkem.
Měli jsme tak možnost ochutnat svíčkovou 8 x jinak a musím říct, co žák to originál.“ V
příštím týdnu si kuchaři vyzkouší další omáčky, jako je například smetanový křen, rajská
nebo koprová.
V oboru cukrář, cukrářka mají žáci za úkol vytvoření slavnostního dortu na vylosované téma
a přípravu specifického výrobku, jehož zadání si vylosovali. Budoucí číšníci a servírky si
vyzkoušejí flambování ovoce, palačinek, přípravu předkrmových salátů před hostem,
dekantaci červeného vína nebo přípravu a servis složitých káv. „Žáci mohou rovněž sestavit
menu ke zvolené slavnostní příležitosti, včetně slavnostní tabule v naší odborné učebně,“
doplňuje Lucie Fričlová.
Pro žáky oboru hotelnictví probíhá průběžně online výuka. Ujalo se ale také živé vaření na
dálku. „Učitel připravuje pokrm krok za krokem a žáci ho doma následují. Dnes například
odborná učitelka Lenka Opavová vařila s žáky polévku bramborový krém. Výsledky jsou
perfektní a žáky tato forma spolupráce velmi baví.“

Podle Lucie Fričlové současná doba oborům na hotelové škole nepřeje. Přesto se odborní
učitelé shodují v tom, že individuální forma přípravy na závěrečné zkoušky, je svým
způsobem unikátní. „Nikdy předtím nikdo z žáků neměl možnost mít odborného učitele jen
pro sebe,“ vyzdvihuje jedno z mála pozitiv současné doby zástupkyně Lucie Fričlová.
E-TEPLICKO
http://www.e-teplicko.cz/zpravy/teplice/213812-forma-jeden-vyucujici-a-j...

Na jaře 2021 probíhalo očkování učitelů a dalších zaměstnanců. Většina z těch, kteří projevili
o očkování zájem, získala termín na očkování v Hornické nemocnici s poliklinikou v Bílině.
Všichni, kdo už jsme se zúčastnili, jsme byli svědkem velmi příjemné atmosféry,
sympatického zájmu ze stran zdravotníků i pomocníků, a hlavně dokonalé organizace. Již
víme, že v této „malé“ nemocnici jsou schopni oočkovat cca 1 000 lidí za den, a ještě s
úsměvem
V pátek 19. 3. 2021 odpoledne jsem s radostí předala sladkou odměnu jednatelce Hornické
nemocnice s poliklinikou v Bílině p. Andree Abigail Novákové jako poděkování za jejich
extrémní
nasazení
při
očkování
proti
Covidu
včetně
víkendů.
Současně moc děkuji p. učitelkám odborného výcviku HŠ Ivaně Peškové a Vlastě Krausové
za upečení „svatebních koláčků“ a věnování velikonočního beránka a vajec s marcipánem.
Jmenované kolegyně právě pečou obrovské stádo beránků.
V době, kdy v ČR platila nejpřísnější opatření, naše cukrářky pekly jako o život a díky tomu
vyjeli beránci i mimo okres. I v letošním roce nás potěšil tradičně velký zájem o naše
velikonoční beránky a vejce zdobená marcipánem. Bohužel letošní jarní pečení musely
zvládnout učitelky odborného výcviku Hotelové školy Ivana Pešková a Vlasta Krausová jen s
pár kolegyněmi, žáky nám pandemie nechala doma. Ale zvládly upéct celé velké stádo čítající
830 beránků a další stovky vajec. Beránci voněli celou Hotelovou školou a pak už mířili do
různých koutů Teplic, ale jeli i mimo okres. Všem novým majitelům beránků jsme přáli
dobrou chuť a krásné Velikonoce.
MILÉ PODĚKOVÁNÍ, které potěší:
From: Marta Vodná [mailto:vodna@svkul.cz]
Sent: Thursday, April 01, 2021 10:36 AM
To: Šmídová Pavla
Subject: Poděkování ze SVKUL

Milá paní Šmídová,
ráda bych vám za sebe i kolegyně. které si objednaly u vás velikonoční dobroty,
poděkovala...kdo neodolal a již zakrojil, je moooc spokojený a ti co jsou ukáznění se již
moooc těší, že si zakrojí :o).
Přeji vám pohodové svátky jara, opatrujte se a pozdravujte všechny šikovné cukrářky,
cukráře.
S přátelským pozdravem
Marta Vodná
Oddělení komunikace - programový pracovník, lektor
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
The North Bohemian Research Library in Ústí nad Labem
Winstona Churchilla 3
400 01 Ústí nad Labem
Czech Republic

Dne 14.4.2021 proběhla online schůzka se zástupci naší partnerské společnosti: ORLEN
UNIPETROL v Litvínově. P. Miroslav Zavřel seznámil studenty SPŠ se společností.
Kolegyně z personálního oddělení přiblížily strojařům možnosti uplatnění v tak velké a
významné společnosti. Mimo mnoha zajímavých informací dostali studenti nabídku na
konzultaci na různá témata, jako jsou např.:
Jak sestavit životopis
Jak se připravit na pohovor
Jaké otázky očekávat a jaké otázky si připravit
Co např. u pohovoru naopak neříkat …
Jaké má očekávání od budoucího zaměstnavatele, co by rád dělal, co ho baví…
Zda by měl zájem o nějaké extra téma, kde bychom ho poté spokojili s naším vedením a
pohovořili by si spolu o odbornosti pracovní pozice.
Možnost uplatnění u nás na různých pozicích, možnost absolvovat program Absolvent…

Jelikož dlouhodobé online vyučování už bylo pro všechny náročné, přišla p. uč. OA
Miroslava Přibylová s nápadem zapojit se do hodiny plné pohybu Roztančíme Česko se
stříbrným olympionikem Jakubem Mazůchem. 23. 4. 2021 rekord v počtu zapojených
tanečníků sice nepadl, ale všichni zúčastnění na lekci tance dlouho nezapomenou. Bylo mil é
vidět, jak žáci a paní učitelky tančí v kuchyni či obývacím pokoji.
V květnu 2021 jsme poprvé využili nabídky spol. Můžeš podnikat. Úspěšní podnikatelé se
dělí o informace a zkušenosti se studenty. Vzhledem k okolnostem jsme opět zvolili online
formu. Na OA a následně i na SPŠ prezentoval absolvent SPŠ Martin Vohánka, zakladatel a
majitel spol. Eurowag. Úspěšně mu sekundoval kolega z IT oblasti Michal Štrál. Pánové
studenty zaujali, o čemž svědčily jejich zajímavé dotazy. Těšíme se, až se s pány uvidíme
naživo.
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (je jednou z 8 fakult ČVUT), detašované pracoviště v
Děčíně
se stala naší první PARTNERSKOU ŠKOLOU.
Dne 21.4.2021 podepsalo vedení naší školy a ČVUT FJFI DOHODU O SPOLUPRÁCI.
Střední průmyslová škola Teplice s touto fakultou již dlouhodobě spolupracuje. Fakultu v
Děčíně studenti SPŠ několikrát navštívili v rámci Dne otevřených dveří. Od r. 2015 zde

studovalo/studuje 9 našich absolventů. V letošním roce se jen na tuto fakultu hlásí dokonce 6
maturantů.
Těšíme se na novou fázi naší spolupráce.
Následně jsme jednali o partnerství s 2 fakultami UJEP: Fakulta strojního inženýrství a
Fakulta sociálně ekonomická. Těšíme se na pokračování naší spoluráce.
…………………………………………………………………………………………………
……………….
Kroužek pro žáky ZŠ na SPŠ Teplice ve spolupráci s DDM Teplice.
Společné jednání zástupkyně SPŠ, DDM Teplice a vedoucího klubu p. Petra Macka vyústilo
v nabídku
nového
foto
klubu
pro
žáky
základních
škol.
Naučíme vás chápat fotografii, seznámíme vás se základními principy fotografie. Budeme se
věnovat digitální fotografii v moderním webovém prostředí. Provedeme děti procesem úpravy
fotografie v běžně dostupném softwaru. Budeme se věnovat tvorbě fotografie prostřednictvím
mobilu i digitálního fotoaparátu. Více informací je na pozvánce. Přihlásit se mohli již od
1.6.2021 v DDM Teplice. Již v průběhu prázdnin se klub zcela zaplnil.

Letošní praktické maturitní zkoušky zahájili žáci Hotelové školy:
Žáci oboru hotelnictví se již několik měsíců připravovali na vylosované téma, vždy v souladu
s vládními opatřeními (online učení, výuka 1+1 nebo 6+1). V jejich den D pětičlenné týmy
předvedly, co se za 4 roky na Hotelové škole naučili. Mezi sebou si rozdělili role: kuchaře,
číšníka a manažera slavnostního oběda na dané téma. Zahajovací skupina tvořila dobroty na
téma: Mezinárodní gastronomie, žáci téma rozvedli v podobě Mezinárodní den Itálie. (Jiná
skupina si zvolila podtéma: Mexická kuchyně.) Za normálních podmínek žáci pozvou k
závěrečné zkoušce své rodiče, a ti jsou pak překvapeni, jak mají šikovné děti. Ale letos je vše
jinak. Rodiče museli být nahrazeni otestovanými spolužáky a zaměstnanci školy. Úkolem celé
skupiny je vytvořit kompletní menu včetně nápojů, zajistit suroviny, nazdobit ubrus včetně
květin, ale třeba i vybrat odpovídající hudbu. A jak se jim to povedlo? Všichni návštěvníci 1.
slavnostního oběda byli nadšeni. Nejen že si pochutnali na výtečných italských specialitách,
ochutnali italská vína a na závěr Limoncello. Po závěrečném hodnocení celé skupiny si ještě
řekli o recept na vynikající limetkový dort s mascarpone. Učitelé bedlivě mj. sledovali
překládání 2 chodů z levé strany hosta, následné debarasování příslušného nápoje a
samozřejmě pracovní a osobní hygienu žáků. Velké poděkování si kromě žáků zaslouží i
jejich učitelé, kteří to opět zvládli i v nestandardních podmínkách. A tak se žáci po
zbývajících částech maturitní zkoušky mohou vydat do světa. A to doslova. Mnozí z nich již

díky škole mají zahraniční zkušenost, a tedy jim nic nebrání odjet pracovat do Německa,
Švýcarska či někam úplně jinam. Přejeme jim hodně štěstí.
Dnes byli úspěšně ohodnoceni:
Manažerka - Klára Misařová
Číšníci - Jiří Soběslav a Miroslav Drábek
Kuchařky - Hana Lipertová a Adéla Temrová
TEPLICKÝ DENÍK
https://teplicky.denik.cz/ctenar-reporter/na-hotelove-skole-to-vonelo-it...

Ve čtvrtek 27. května 2021 se Obchodní akademie "převlékla" do kabátu Střední zdravotnické
školy. V tento den Česká televize pokračovala v Teplicích v natáčení jednoho z dílů seriálu
Ochránce. Před školou bylo možné zahlédnout Lukáše Vaculíka, v roli hlavního protagonisty
"školského ombudsmana".

V úterý 1. 6. 2021 studenti teplické průmyslovky zahájili sérii praktických maturit. Letos
začali žáci oboru: IT a dopravních prostředků. Po vylosování odborné otázky se pustili do
práce. Po uplynutí 4 hodin se páni učitelé ujali hodnocení úkolu. V dalších dnech čekají
praktické úkoly na naše strojaře.
Také žáci a žákyně Obchodní akademie do posledních dnů pilovali praktické úkoly např.
napsání dopisu v českém a anglickém jazyce, další úřední korespondence a také odborné
otázky z účetnictví. Na vyhodnocení dnešních úkolů si budou muset ještě počkat. Všem
maturantům přejeme úspěšné složení zkoušek dospělosti.
TEPLICKÝ DENÍK
https://teplicky.denik.cz/ctenar-reporter/foto-studenti-teplicke-prumysl...

Dne 9. 6. 2021 na OA vyvrcholil kurz „Úspěšné výběrové řízení“. Žáci v rámci projektu
absolvovali přípravu na jimi vybrané výběrové řízení a vlastní pohovor. Měli možnost volit

mezi těmito pozicemi: účetní, personalista – junior, bankéř, asistent ředitele logistiky a
obchodní manažer – junior. Výběrové řízení vedli odborníci ze spolupracujících firem –
Česká pošta s.p., Komerční banka, a.s., Knauf Insulation s.r.o., Mahr, s.r.o.. Tímto velmi
děkujeme všem zúčastněným za energii a čas, který věnovali našim žákům. Účast žáků byla
dobrovolná, a o to víc nás potěšil velký zájem třetích ročníků. Pro některé to byla jejich první
neocenitelná zkušenost a u někoho se dostavila i nervozita a stres. Pohovor byl veden
distanční formou.
A jaká byla odpověď našich účastníků na otázku „Co jste se o sobě dozvěděli nového“?
„Byla jsem sama překvapená, jak jsem se vyjadřovala i při takovém stresu.“
„Dozvěděla jsem se, že mohu komunikovat i s cizími lidmi, i když mi to dělá problém.“
„Dokážu poměrně rychle reagovat na situace a otázky při výběrovém řízení, přestože jsem se
bála, že nebudu mít, co říct.“
„Že moje slabé stránky ve skutečnosti mohou být ty silné.“ ……a spoustu dalšího.
Velkou radost nám udělala i zpětná vazba od spolupracujících firem, kdy ocenily kvalitní
přípravu našich žáků. Ředitelé a personalisté vybrali následující vítěze: Viktorii Sršňovou na
pozici personalista - junior, Nelu Brebisovou na pozici účetní, Jana Nechutu na pozici
bankéře, Dominika Koču a Karolínu Kočinovou na pozici asistenta ředitele logistiky,
Veroniku Šulcovou na pozici obchodního manažera – junior. Výherci navíc získali ve firmách
pracovní stáž. Všem účastníkům velmi gratulujeme.
Současně se projektu zúčastnili i studenti Střední průmyslové školy Teplice. Přes personální
agenturu mBlue se pokoušeli uspět na pozici trainee. Pohovor vedli s velmi zkušenou
personalistkou p. Marii Hořákovou. Ta jako bonus našim studentům poskytla
psychodiagnostiku: dotazník osobnostní a zátěže. K tomu jim nabídla individuální zpětnou
vazbu. Jsme potěšeni, že všichni studenti tuto šanci využili.
Věřím, že všichni zúčastnění tyto zkušenosti využijí při skutečném výběrovém řízení. Děkuji
p. učitelkám ekonomických předmětů - Ing. Miroslava Přibylová a Ing. Michaela Hudská - za
skvělou několikatýdenní přípravu studentů. Za většinou projektů naší školy stojí p. Lenka
Hlávková. Dále děkujeme všem pohovorujícím na HR pozicích i vedoucím pracovníkům:
Česká pošta - Vlastmil Rouč, Libor Plzák
Komerční banka - Petra Ťupková, Denisa Košková, Iveta Tyšerová
Knauf Insulation - Alena Havelková
Mahr - Monika Kalábová
mBlue - Marie Hořáková
Tento projekt vnímáme jako malou náhradu za neuskutečněné raxe.
ÚSTECKÝ KRAJ
https://www.kr-ustecky.cz/vyberove-rizeni-si-studenti-oa-a-sps-teplice-z...
TEPLICKÝ DENÍK
https://teplicky.denik.cz/ctenar-reporter/foto-uspesne-vyberove-rizeni-p...

Další příklad využití odborníka z praxe ve výuce: I v době, kdy výuka na některých školách
probíhala problematicky, na naší škole žáci ani učitelé nezaháleli. Krásný počin v odborném

vzdělávání učinili vyučující Pavel Obr a odborník na IT Miroslav Hlávka. Tandemovou
výukou prošli se studenty dvanáct témat, která byla zaměřena na NoSQL databáze,
poskytovatele cloudových služeb a obecně na praktické ukázky práce vývojáře.

ČESKO VESLUJE a Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice
vás zvou na ROAD SHOW.
Přijďte si vyzkoušet veslařský trenažer. Těšíme se na vás v neděli 27.6.2021 od 10 do 15 hod
na kolonádě KD Teplice v rámci LÁZEŇSKÉ SEZONY. Akce je určena pro všechny
zájemce nejen z řad ZŠ a SŠ.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ROZHOVOR Z TISKOVÉ KONFERENCE:
https://youtu.be/YvEDA_mdTFY
Naše průmyslovka byla v lednu 2021 vyhodnocena v rámci Školní ligy Česko vesluje v
kategorii „Střední škola s nejvyšším počtem bodů“ za uplynulou sezónu. Průmyslováci již
několik let poctivě trénují na veslařských trenažérech pod vedením p. uč. Miroslava Říhy. A
výsledky se dostavily. Při finálových regatách Česko vesluje stáli naši kluci opakovaně na
bedně. Nyní jsme v rámci vyhodnocení převzali věcné ceny a vyznamenání od zástupců
LABE ARÉNY, které nám na průmyslovku přivezli. Bohužel bez studentů.
Za přítomnosti ředitele školy p. Jiřího Nekudy a náměstka primátora města Teplic a
zastupitele Ústeckého kraje p. Jiřího Štábla jsme vzpomínali na velmi úspěšnou akci
TEPLICKO vesluje na SPŠ. Sportovní akce se tehdy zúčastnilo 44 družstev z našich tří škol
(Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice) a některých
základních škol. Závodili také partneři z Lázní Teplice a hlavně mistři Evropy, kteří nám
závod rozjeli, pomáhali s organizací a také se ujali role trenérů našich studentů. Od
vzpomínek jsme přešli k plánům na období, až se studenti vrátí do škol a budeme moci opět
pořádat větší akce. Domluvili jsme se na spolupráci s Magistrátem města Teplice. Také
věříme, že nám zůstanou věrni naši partneři např. Bílinská kyselka, která nám na naše závody
věnovala sportovní drinky. Společně se těšíme, jak to v Teplicích v době „pocovidové“ opět
rozjedeme v rámci celonárodní akce Česko vesluje. I z uvedených fotografií je cítit, jaká
skvělá atmosféra celou akci doprovázela.
V závěru školního roku, dne 17. 6. 2021, proběhla na OA tradiční soutěž v účetnictví pro žáky
druhého ročníku. Účastníci ze dvou tříd prokázali znalost základů účtování. Pandemie žákům
znesnadnila učení, ale to jim nezabránilo dosáhnout dobrých výkonů.
Na prvním místě se umístila Alena Schillerová ze 2. B, druhé místo patří Daniilovi G.
Komendantovi ze 2. A a třetí místo obsadila Veronika Matašeová, také ze 2. A.
Mezi účastníky této soutěže budou určitě i ti, kteří se vydají i na krajské a následně celostátní
soutěže zaměřené na účetnictví v dalších letech studia.
Maturitní zkoušky jdou po praktických zkouškách a didaktických testech do velkého finále.
Tento týden probíhá na Hotelové škole, Obchodní akademii i Střední průmyslové škole
Teplice ústní část maturit. Studenti si losují číslo otázky z příslušných odborných předmětů.
Průmyslováci např. z předmětů: strojírenská technologie, stavba a provoz strojů, ICT.
Zájemci mohou složit ústní zkoušku také z jazyka českého, anglického nebo německého. Na
Hotelové škole svůj um a znalosti prokazovali cukrářky, kuchaři, číšníci a servírky. Všem

studentům přejeme úspěšné složení maturitní zkoušky a úspěšné vykročení do dospělého
života, ať už budete pracovat nebo studovat VŠ.
TEPLICKÝ DENÍK:
https://teplicky.denik.cz/ctenar-reporter/maturita-na-hotelovce-prumyslo...

O služby Hotelové školy - Školní Jídelny U Kantora je stále zájem. 22.6.2021 servírky a
číšníci obsluhovali na 2 akcích. Od 18 hod se konalo vyhlášení Osobnosti roku 2020
Ústeckého kraje v Zahradním domě v Teplicích. Byli jsme u toho. Dále jsme zajišťovali
občerstvení na recepci u příležitosti návštěvy senátorů z podvýboru pro regiony v Ústeckém
kraji v novém sídle spol. ICUK v Ústí nad Labem. Oba rauty byly velmi povedené. Děkujeme
kolegům a kolegyním z Hotelové školy za skvělou reprezentaci školy. Bylo milé sledovat, jak
dobroty z táců mizí.
Závěrem máme jediné přání, aby ten příští školní rok byl co nejvíce normální.

Členství školy v odborných profesních sdruženích
1. Asociace kuchařů a cukrářů ČR
Odborný učitel Zdeněk Doležal byl v roce 1995 zakládajícím členem severočeské
pobočky a jejím dlouholetým předsedou. Sídlo pobočky bylo v budově školy. Dnes
škola úzce spolupracuje jak s centrálou v Praze, tak zejména s vedením severočeské
pobočky, které má sídlo v Lázeňském domě Beethoven v Teplicích. UOV Ladislav
Pertl byl zvolen za stálého člena představenstva severočeské pobočky AKC.
2. Česká barmanská asociace
Odbornou učitelku Květu Šebkovou, dlouholetou předsedkyni severočeské pobočky
CBA, nahradil v asociaci odborný učitel Václav Kulhánek. Ve spolupráci s novým
předsedou severočeské pobočky dochází k „oživení“ barmanství na Hotelové škole.
Velmi úzká je spolupráce s dlouholetým lektorem CBA, panem Javorským, který na
škole pořádá každoročně barmanský kurz pro žáky a významnou měrou se podílel na
pořádání barmanské soutěže Stará myslivecká 2010 a 2011.
3. Asociace hotelů a restaurací
Škola se v roce 2006 stala členem NFHR. Účelem tohoto členství je lepší přístup
k odborným aktivitám NFHR a zejména významné jsou kontakty na odborná
pracoviště z řad hotelů a restaurací. Na jaře roku 2007 se NFHR spojil s druhou
největší profesní organizací HOREKA a vznikl nový subjekt Asociace hotelů a
restaurací. Vedoucí školní jídelny U Kantora pan Nemrava vykonává funkci předsedy
krajské pobočky AHR pro Ústecký kraj, což velice pozitivně ovlivňuje postavení
školy v asociaci, možnost získávání informací a odborných materiálů. Od roku 2009
do roku 2016 byl ředitel školy členem vzdělávací sekce, kde hájí zájmy odborného
školství.
4. Asociace ředitelů Hotelových škol
Jedná se o sdružení ředitelů hotelových škol a gastronomických učilišť z celé ČR.
Asociace hájí zájmy svých členů vůči státním orgánům a profesním sdružením.
Ředitel školy je od roku 2007 předsedou této asociace.
5. Asociace Obchodních akademii
Škola se po sloučení stala nově členem Asociace Obchodních akademií, asociace
sdružující školy se zaměřením na výuku oboru obchodní akademie. Škola je aktivně
zapojena do práce ústecké pobočky AOA, která každoročně pořádá krajskou soutěž
obchodních akademií s názvem „Mladý ekonom“.
6. Asociace Středních průmyslových škol České republiky
Asociace SPŠ ČR je sdružení středních průmyslových škol a dalších středních
odborných škol vyučujících technické obory vzdělání. Jejím hlavním cílem je přispívat
k rozvoji technického odborného školství v oblasti metodické, odborné a organizační.
7. Unie školských asociací ČR - CZESHA

Ředitel školy zastupuje Asociaci ředitelů Hotelových škol v NR CZESHA a současně
vykonává funkci předsedy krajské rady CZESHA pro Ústecký kraj. Od května 2017 je
členem předsednictva NR CZESHA.

Mezinárodní spolupráce školy
Ve školním roce 2020/2021 byla opět plánována spolupráce s německým příhraničím, která
se postupně rozšiřuje do nových zařízení. Spolupráce s partnery byla těžce narušena
opatřeními v rámci epidemie COVID-19, zejména ze strany českých i německých úřadů.
Dlouhodobá prázdninová praxe – léto 2021 – proběhla alespoň částečně
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hotel Köhlerhütte Fürstenbrunn
Ferienpark Oberwiesenthal
Buntes Haus Seifen
Weißes Ross Marienberg
Hotel Hoher Hahn
Röhersdorfer Hof Chemnitz
Best Western Hotel Lichtenwalde
Landhotel Unkersdorf/Dresden
Waldgasthof + Hotel Am Sauwald Tannenberg

14denní praxe, silně omezena
Spolupracující hotely
• Hotel Lugsteinhof ***Superior, Zinnwald
• Hotel Zum Erzgebirge, Altenberg
• Schlosshotel Purschenstein****, Neuhausen/Erzg.
• Berghotel Schellhass***, Geising
• Landhaus Heidehof***, Dippoldiswalde
• Hotel Saigerhütte***, Olbernhau
• Haus Zum Klein-Erzgebirge, Oederan
• Hotel Schwarzbeerschänke ***Superior, Pobershau/Marienberg
• Gasthof Bärenfells
• Waldhotel Kreuztanne ****, Sayda

Údaje o inspekční a kontrolní činnosti ČŠI a zřizovatele školy
Ve školním roce 2020/2021 neproběhla na škole kontrolní činnost ze strany ČŠI, ani ze strany
zřizovatele školy.

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělání v rámci celoživotního vzdělávání
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola již dlouhodobě nabízí a
realizuje jazykové kurzy pro veřejnost, jedná se o kurzy v jazyce německém a jazyce
anglickém, letos byly kurzy opět významně narušeny.
Od září 2019 je škola zapojena do projektu „Šablony pro střední školy II“, v rámci tohoto
projektu škola využívá prostředky na DVPP.
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola nahodile, dle požadavků,
realizuje odborné kurzy v oblasti gastronomie a stolničení.
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola disponuje mnoha
zpracovanými vzdělávacími projekty, které vznikaly v rámci projektu UNIV 2 a UNIV 3.
Škola projekty již dlouhodobě nevyužívá, není o ně zájem. Výběrových řízení vyhlašovaných
v rámci nabídky ÚP se již neúčastníme. Školy zde dlouhodobě hrají pouze „stafáž“ a i přes
požadavky na změny pravidel se léta nic nemění.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní 2020/2021 byla projednána a
schválena Školskou radou dne 9. listopadu 2021
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2020 byla schválena Školskou
radou dne 14. června 2021.

Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2020
a) Příjmy
P.č.

Druh

Částka [tis. Kč]
2019

2018

97 723

111 514

2020
122 805

0

0

0

Příjmy z hospodářské činnosti

14 515

17 238

15 136

Ostatní příjmy

82 444

94 276

107 669

1.

Celkové příjmy

2.

Poplatky od zletilých žáků, rodičů

3.
4.

Škola obdržela z rozpočtu zřizovatele příspěvek v objemu 13 953 tis. Kč, na zajištění
provozu. V rámci motivačního programu Ústeckého kraje Dobrá škola – Moderní škola 4.0,
získala škola neinvestiční účelový příspěvek ve výši 391 tis. Kč. Ostatní příspěvky tvoří
úhrady v souvislosti s pojistnými událostmi - tvoří částku 5 tis. Kč.
Účelový neinvestiční příspěvek na přímé náklady ze státního rozpočtu obdržela škola
v objemu 87 196 tis. Kč. V rámci rozvojového programu Podpora financování přímé
pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax obdržela škola další dotaci v objemu 759 tis.
Kč.
V souvislosti s programy podpory zaměstnávání osob se ztíženým uplatněním na trhu práce
získala škola dotaci od Úřadu práce České republiky v objemu 415 tis. Kč
Na krytí nákladů spojených s pokračováním projektu - Šablony pro SŠ a VOŠ II, s názvem
„Moderní škola 21. století II“ byla v roce 2020 zúčtovaná částka 1 491 tis. Kč. Škola se
zapojila do čerpání Norských fondů společně s Fitjar vidaregaande skule a získala na realizaci
projektu, 1 246,8 tis. Kč. Na realizaci projektu z programu Erasmus+ jsme obdrželi dalších
985,5 tis. Kč.
Výnosy z prodeje výrobků, služeb a zboží dosáhli v objemu 18 071 tis. Kč. Zbytek příjmů
104 734 tis. Kč tvoří ostatní výnosy z činnosti.
b)Výdaje
P.č.

Druh

1. Investiční výdaje celkem
2. Neinvestiční výdaje celkem
- výdaje na platy zaměstnanců vč. náhrad
- ostatní osobní náklady
- zákonné sociální a zdravotní pojištění
- výdaje na učebnice, učební texty a pomůcky
- stipendia
- ostatní provozní náklady

Částka [ tis. Kč]
2 020
2018
2019
660
1 153
1 819
94 228
108 328
113 178
46 636
57 133
67 865
2 332
2 635
2 960
15 861
19 422
22 952
217
423
648
0
0
0
29 182
28 715
18 753

Hotelová škola byla vybavena novou WiFi sítí, hodnota dodávek činila – 605 tis. Kč.
Obchodní akademie byla vybavena novou, již třetí počítačovou učebnou v hodnotě 189 tis.

Kč. Celkem 60 tis. Kč jsme vydali na obnovu elektronického zabezpečovacího zařízení ve
školní jídelně U Kantora. V kuchyni školní jídelny Čsl. dobrovolců byla provedena výměna
vodní fritézy – investiční výdaje v objemu 56 tis. Kč.
Zřizovatel převedl do účetnictví školy bezúplatně technické zhodnocení budovy školní jídelny
Čsl. dobrovolců v hodnotě 14 121 tis. Kč, předané do užíván již v roce 2019.
Škola odvedla do rozpočtu zřizovatele z fondu investic celkem 3 042 tis. Kč, z toho část ve
výši 1 687 tis. Kč vytvořenou z odpisů nemovitého majetku a další mimořádný odvod ve výši
1 355 tis. Kč na základě usnesení Rady Ústeckého kraje ze dne 27. 8. 2020, číslo usnesení
006/107R/2020 z důvodu propadu daňových příjmů kraje.
Osobní náklady vč. sociálního a zdravotního pojištění tvoří 84 % nákladů. Výdaje na energie
ve výši 4.247 tis. Kč tvoří v rozpočtu školy 3,75 % z celkového objemu výdajů.
V roce 2020 byla vynaložena částka 5.417 tis. Kč na údržbu nemovitého a movitého majetku.
Údržba a opravy:
P.č.

Předmět údržby

Výdaje [tis. Kč]

1.

Stroje, přístroje, zařízení a inventář (vč. technických zařízení budov)

2.

Nemovitost – objekt školy Benešovo náměstí 604/1

3.

Nemovitost – objekt školy Poštovní 464/3

4.

Nemovitost – objekt školy Smetanovo náměstí 786/1

5.

Nemovitost – Školní jídelna Smetanovo náměstí 1452

60

6.

Nemovitost – Školní jídelna Čsl. dobrovolců 2865

68

396
2 276
134
2 483

Významnými položkami v údržbě a opravách nemovitostí jsou:
- SPŠ Benešovo náměstí 604/1, Teplice – výměna osvětlení a stropních panelů
v místnostech prvního nadzemního podlaží 2 037 tis. Kč
- Smetanovo náměstí 786, Teplice – výměna osvětlení, stropních panelů a zateplení
stropu v sedmi učebnách ve čtvrtém nadzemním podlaží, v objemu 2 335 tis. Kč.
- Poštovní 464/3 – malířské a natěračské práce 52 tis. Kč
Odpisy dlouhodobého majetku tvoří z celkových nákladů 2 714 tis. Kč tj. 2.18 %.
Hospodaření školy v roce 2020 bylo vyrovnané, s použitím rezervního fondu v objemu
1 965 tis. Kč.
P.č.

Hospodářské středisko (vyšší nákladové hlediska)

1.

Škola

2.

Školní jídelna U Kantora

3.

Školní jídelna Čsl Dobrovolců

4.

Pronájmy

Výsledek hospodaření [tis. Kč]
-3 456
-219
1 117
594

Výsledek hospodaření je tvořen ztrátou -2 113 tis. Kč v hlavní činnosti a ziskem 149 tis Kč
v hospodářské činnosti. Výsledek hospodaření byl vyrovnán s použitím rezervního fondu
v objemu 1 964 tis. Kč.
c) Informace o výsledcích kontrol hospodaření – v období 2020 byla provedena
veřejnosprávní kontrola hospodaření od zřizovatele. Kontrolou byly zjištěné různé nedostatky

v oblasti účtování elektronických identifikačních karet, přeúčtování nákladů na energie a
účtování výnosů za umístění nápojových automatů bez finančního dopadu. Další nedostatky
zjištěné při uplatňování schvalovacích postupů u faktur vydaných, a v oblasti uplatňování
ustanovení zákona o registru smluv.
d) Kopie účetních výkazů jsou přílohou výroční zprávy.

