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1 Úvod 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 je zpracována v souladu se zákonem 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění, zejména pak ustanovení části čtvrté a prováděcími předpisy 
k zákonu. 

Zpráva je určena zřizovateli, zaměstnancům, rodičům žáků a všem zájemcům z řad odborné 
i laické veřejnosti. Je k dispozici v kanceláři školy, na počítačích ve vestibulu školy 
a na intranetu školy-SharePoint. 

2 Základní údaje o škole 

2.1 Název a sídlo školy 

Název školy: Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace 

Sídlo: Charbulova 1072/106, 618 00 Brno 

IČ: 60 55 22 55 

IZO školy: 060 552 255 

REDIZO:  600 013 766 

Právní forma:  příspěvková organizace  

Zřizovací listina:  č. j. 20/5 ze dne 30. 4. 2015 

Ředitel školy:  RNDr. Jana Marková   

Adresa pro dálkový přístup:   info@ssposbrno.cz  

Webové stránky: www.charbulova.cz  

Předseda školské rady: PhDr. Pavel Mrázek 

2.2 Školy a školská zařízení, jejichž činnost organizace 

vykonává 

2.2.1 Činnost školy a školní jídelny 

Název Kapacita 

Střední škola  3 260 žáků 

Školní jídelna Brno, Charbulova 106 1 800 strávníků 

http://www.ssposbrno.cz/
http://www.charbulova.cz/
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Činnost školy 

Příspěvková organizace vykonává činnost střední školy a školní jídelny v rámci tzv. „hlavní“ 
a tzv. „vlastní“ činnosti školy. 

Příspěvková organizace jako střední škola poskytuje střední vzdělávání; její činnost se řídí 
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími právními předpisy 
k zákonu č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů.  

Činnost školní jídelny 

Příspěvková organizace jako školní jídelna včetně školní výdejny stravy na ulici Jánská 22 
poskytuje školní stravování; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, zejména pak ustanovením §119, a prováděcími právními předpisy k zákonu. 

Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením §33b) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, poskytovat rovněž závodní stravování. 

Závodní stravování a stravování cizích strávníků probíhá po dobu školního vyučování v rámci 
odborného výcviku a v rámci produktivní činnosti žáků formou tzv. „vlastní činnosti“, nejedná 
se o doplňkovou činnost. Doplňková činnost se uskutečňuje mimo činnost hlavní a vlastní. 

Od září 2014 školní jídelna zajišťuje smluvní stravování i pro žáky a zaměstnance školy 
Gymnázium, Brno, Křenová 36. 

Zaměstnanci naší školy a cizí strávníci měli možnost výběru z hlavního jídelníčku rozšířeného 
o minutkový pokrm. 

Počet zapsaných strávníků 

 (k 31. 3. 2017)  

Školní jídelna a výdejna 
Jánská 

Náhradní stravování 

Žáků školy 992 Pracoviště OV 

Žáků jiných škol 537  

Pracovníků školy 268 Pracoviště OV 

Cizích strávníků 109  

Celkem 1906  
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2.3 Produktivní činnost žáků a doplňková činnost 

V rámci odborného výcviku žáků a v rámci doplňkové činnosti škola poskytovala a nabízela 
služby gastronomické, výrobu a prodej cukrářských, pekařských, řeznických a uzenářských 
výrobků, výrobků studené kuchyně, dále zajišťovala gastronomické akce, poskytovala služby 
kadeřnické, kosmetické, fotografické, žáci oboru Prodavač vykonávali odborný výcvik 
ve vlastních prodejnách (prodej v rámci doplňkové činnosti), pokračoval prodej výsekového 
masa v naší prodejně, který zajišťovali žáci oboru řezník pod dohledem instruktora v rámci 
produktivní činnosti žáků v souladu s ŠVP. 

Zájem veřejnosti byl zejména o: 

Prodej výrobků 

 Cukrářské a pekařské výrobky - zákusky, dorty, koláče, buchty, vánočky, chleba, 
rohlíky… 

 Řeznické a uzenářské výrobky - salámy, párky, klobásy, paštiky, aspiky a prodej 
masa 

 Pokrmy studené kuchyně – bagety, chlebíčky, obložené mísy, cateringy na základě 
objednávek… 

Zajištění gastronomických akcí 

Obsluhu gastronomických akcí zajišťovali žáci školy pod vedením učitelů odborného výcviku 
a odborných předmětů zejména v rámci odborného výcviku formou produktivní činnosti žáků. 
V případě zajišťování rautů a cateringových služeb byl dodáván zpravidla vlastní sortiment 
výrobků teplé a studené kuchyně. Výjimečně byly zajišťovány tyto akce v rámci doplňkové 
činnosti. 

Nabídka kadeřnických a kosmetických služeb  

Kadeřnické služby - pánské, dámské a dětské střihy; barvení vlasů, melírování vlasů a další 
kadeřnické služby včetně poskytování poradenské činnosti v rámci OV a produktivní činnosti 
žáků. 

Kosmetické služby - manikúra, péče o pleť, formování obočí a další kosmetické služby včetně 
poskytování poradenské činnosti. S velkým ohlasem se setkalo poskytování kosmetických 
služeb novými technologiemi - přístrojem Byas a novými kosmetickými prostředky, které byly 
po zavedení poskytovaných služeb a vzhledem k velkému zájmu zákaznic o tuto službu 
využívány a nabízeny na všech pracovištích OV.  
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Doplňková činnost 

Zřizovatel povolil organizaci níže uvedených okruhů doplňkové činnosti navazující na hlavní 
účel činnosti příspěvkové organizace, a to nad rámec tzv. vlastní činnosti realizované v rámci 
odborného výcviku žáků – produktivní činnosti žáků, učební a odborné praxe: 

 Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, 

 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 
činnosti, 

 Hostinská činnost, 

 Holičství, kadeřnictví, 

 Kosmetické služby, 

 Fotografické služby, 

 Ubytovací služby, 

 Velkoobchod a maloobchod, 

 Pekařství, cukrářství, 

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Ve školním roce 2016/2017 byla rozšířena nabídka a vlastní realizace kurzů celoživotního 
vzdělávání formou rekvalifikačních kurzů, zejména víkendových pro samoplátce, pro úřady 
práce a zkoušek profesních kvalifikací. 

Oddělení CŽV a projektů v rámci propagace těchto kurzů a zkoušek úzce spolupracovalo 
se školským zařízením „Vzdělávání všem“ a úřady práce v Jihomoravském kraji.  

2.4 Součásti příspěvkové organizace a pracoviště OV 

Teoretické vyučování probíhalo ve školním roce 2016/2017 v budově školy na ulici Charbulova 
106 a Jánská 22.  Na ulici Charbulově 106, v budově Centra praktického vyučování, probíhalo 
také teoretické vyučování odborných předmětů oborů vzdělání Hotelnictví, Cestovní ruch 
a Gastronomie. 

Pracoviště školy, na kterých probíhal odborný výcvik (OV) ve školním roce 2016/17 byla: 

 Školní kuchyně Charbulova - odborný výcvik oborů vzdělání Kuchař – číšník. 

 Centrum praktického vyučování (CPV) – OV oborů vzdělání Cukrář, Řezník, 
Kadeřník a Kosmetické služby, OV – obor Prodavač 

 Odloučené pracoviště, Nálepkova 5, Brno – OV oboru vzdělání Cukrář 

 Odloučené pracoviště, Trnitá 8, Brno – OV oborů vzdělání Pekař, Cukrář, Kadeřník 
(rozšíření o odbornou učebnu OV oboru Kadeřník místo původního pracoviště OV 
aranžér), Fotograf 

 Odloučené pracoviště, Veslařská 54, Brno – OV oborů vzdělání Kuchař – číšník, 
Gastronomie, Kadeřník, Kosmetické služby, OV – obor Prodavač 
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 Odloučené pracoviště, Nové sady 44 – OV oborů vzdělání Kadeřník, Kosmetické 
služby 

 Odloučené pracoviště, Jánská 22, Brno – teoretické vyučování oborů vzdělání 
Ekonomika a podnikání, Obchodník (čtyřleté denní studium), Aranžér, Prodavač 
v denní i dálkové formě studia a OV oboru vzdělání Prodavač a Aranžér. Odborný 
výcvik u těchto oborů vzdělání byl realizován zejména na smluvních pracovištích 
školy. 

 Odloučené pracoviště, Roviny 2, Brno – vyučování na tomto pracovišti neprobíhá, 
objekt byl nabídnut zřizovateli již ve školním roce 2013 /2014 jako nepotřebný.  

Zajištění praktického vyučování, zejména odborného výcviku na smluvních pracovištích: 

 OV oborů vzdělání Kuchař – číšník, ŠVP Kuchař, ŠVP Číšník, ŠVP Kuchař – číšník 
a Gastronomie, ŠVP Kuchař, ŠVP Číšník a odborná praxe žáků oboru vzdělání 
Hotelnictví probíhaly na pracovištích hotelů a restaurací města Brna na základě 
Smlouvy o zajištění odborného výcviku nebo Smlouvy o zajištění odborné nebo 
učební praxe. Praktické vyučování probíhalo zejména v hotelech Voroněž, 
International, Holiday Inn, Continental, Maximus Resort, Barcelo, Myslivna 
a Santon. V hotelu International a Holiday Inn probíhal rovněž OV oboru vzdělání 
Cukrář v rámci přeřazovacího plánu pod vedením instruktora OV. 

 Obor Pekař vykonával OV nejen na pracovišti OV na ulici Trnité, ale také 
v pekárnách UNITED BAKERIES a. s., provozovna Brno, pod vedením UOV 
a pekárně Globus pod vedením instruktora OV. 

 Odborný výcvik u žáků 2. a 3. ročníku oboru vzdělání Prodavač byl realizován jeden 
den v týdnu ve školních odborných učebnách, zbývající dny v prodejnách ve městě 
Brně na základě Smlouvy o zajištění PV. Žáci 1. ročníků vykonávali odborný výcvik 
na smluvních pracovištích Globus a Ahold pod vedením učitelek odborného 
výcviku. Mezi nejvýznamnější smluvní pracoviště patří Globus, Ahold - Albert, 
Tesco, Bauhaus, Datart, dm Drogerie, C&A Móda, Vichr, KARS, Neroli, VYDO aj. 

 Odborný výcvik žáků oboru vzdělání Obchodník probíhal na základě uzavřené 
smlouvy v obchodních společnostech Globus a Tesco pod přímým vedením 
učitelek odborného výcviku. 

 Realizace odborného výcviku žáků oboru vzdělání Aranžér, byla zajištěna u 1. 
ročníků přímo ve škole, v odborných učebnách na odloučeném pracovišti Jánská 
22 pod vedením učitelek odborného výcviku. Žáci 2. a 3. ročníků byli zařazeni na 
individuálních smluvních pracovištích školy v propagačních a reklamních firmách, 
jakými jsou např. Sára, COMA, Direkt Media, Reda, Svída, K+L, C&V, Helbich, SRP 
REKLAMA, LUK studio a tiskárna, Royal Press a dalších. 

 Odborná praxe žáků je realizována v reálných firmách. U žáků oboru vzdělání 
Ekonomika a podnikání se zaměřením – obchod, služby probíhala na smluvních 
pracovištích školy u firmy TESCO a žáci se zaměřením na cestovní ruch realizovali 
odbornou praxi v cestovních kancelářích pod vedením zkušených instruktorů žáků. 

 Odborná praxe žáků oboru vzdělání Fotograf byla realizována na smluvních 
pracovištích školy přímo v reálném prostředí fotografických firem TROZ s. r. o. – 
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click4foto, FOTOPARTNER s. r. o., A2 FOTO Brno, OLYMPUS, firma ZONER Press, 
která se stala zároveň sponzorem odměn pro žáky ve školním kole fotosoutěže. 

 Odborný výcvik oboru vzdělání Řezník – uzenář probíhal částečně také přímo 
v reálném prostředí provozů firem Jatka Ivančice (porážka) a Steinhauser Tišnov 
s. r. o (bourání masa). 
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3 Přehled oborů vzdělání 

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučovala ve školním roce 2016/2017: 

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou – 4leté, denní 

65-42-M/01 Hotelnictví 

65-42-M/02 Cestovní ruch 

69-41-L/01 Kosmetické služby 

65-41-L/01 Gastronomie – zaměření Číšník, zaměření Kuchař 

34-56-L/01 Fotograf 

66-41-L/01 Obchodník 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – zaměření Obchod a služby, Cestovní ruch,  

Obory středního vzdělání s výučním listem – 3leté denní a dálkové 

29-53-H/01 Pekař - denní 

29-54-H/01 Cukrář – výroba - denní 

29-56-H/01 Řezník – uzenář - denní 

65-51-H/01 Kuchař – číšník, ŠVP Číšník, ŠVP Kuchař, ŠVP Kuchař – číšník - denní 

66-51-H/01 Prodavač – denní, dálkové 

66-52-H/01 Aranžér - denní 

69-51-H/01 Kadeřník - denní 

31-57-H/01 Výrobce textilií 
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Obory středního vzdělání s výučním listem – zkrácené studium - jednoleté studium 

65-51-H/01 Kuchař – číšník, zaměření Kuchař, zaměření Číšník 

29-54-H/01 Cukrář 

29-56-H/01 Řezník 

69-51-H/01 Kadeřník 

66-51-H/01 Prodavač 

31-57-H/01 Výrobce textilií 

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou – zkrácené studium - dvouleté studium 

69-41-L/01 Kosmetické služby 

Nástavbové studium – 2 leté denní a 3 leté dálkové 

64-41-L/51 Podnikání – denní 2 leté studium, dálkové – 3 leté studium 

3.1 Pilotní ověřování modelu oborů L+H  Gastronomie a 

Obchodník 

3.1.1 Obor vzdělání 65-41-L Gastronomie 

Ve školním roce 2016/2017 probíhala výuka oboru vzdělání 65-41-L Gastronomie 
Gastronomie pouze v 1. a 2. ročníku.  Rozsah a obsah učiva ŠVP v jednotlivých ročnících 
teoretického vyučování i odborného výcviku odpovídal požadavkům na vzdělávání žáků oboru 
vzdělání Gastronomie. Učivo umožňuje vyučujícím postupně u žáků rozvíjet stanovené klíčové 
kompetence. 

V rámci odborného výcviku měli žáci možnost uplatnit teoretické znalosti a rozšířit získané 
praktické dovednosti z daného oboru. Odborný výcvik probíhal v pravidelných týdenních 
cyklech na smluvních pracovištích sociálních partnerů, pod vedením učitelů odborného 
výcviku formou skupinové výuky. Smluvními pracovišti byly hotely International, Barcelo Brno 
Palace, Maximus Resort, Voroněž a Continental v Brně. Zaměstnavatelé z pracovišť trvale 
projevují zájem o žáky tohoto oboru vzdělání během studia nabídkou brigád. 

Výsledky vzdělávání žáků odpovídaly očekávaným výstupům rozpracovaným ve školním 
vzdělávacím programu a tematických plánech. Z dosavadního ověřování pilotního programu 
vyplývá, že lze dosáhnout cíle vzdělávání deklarované rámcovým vzdělávacím programem. 
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3.1.2 Obor vzdělání 66-41-L/01 Obchodník 

Ve školním roce 2016/2017 u oboru vzdělání Obchodník, probíhala výuka pouze v 1. a 4. 
ročníku. Teoretické vyučování probíhalo v budově Jánská 22. Rozsah a obsah učiva ŠVP 
v jednotlivých ročnících teoretického vyučování i odborného výcviku plně odpovídá 
požadavkům na vzdělávání žáků oboru vzdělání Obchodník. Umožňuje vyučujícím 
postupně  žáků rozvíjet stanovené klíčové kompetence a současně je průběžně připravovat 
pro zdárné vykonání závěrečné zkoušky. Neustálou nutností je sledovat nové trendy v oblasti 
obchodu a služeb a ty postupně začlenit do vzdělávání žáků. Metody a formy výuky se 
přizpůsobovaly charakteru jednotlivých předmětů. Vyučující ve vzájemné shodě usilovali 
o formování profesních vlastností pracovníků obchodu, jako je kultivované vystupování ve 
styku se zákazníky, estetické a ekologické cítění, schopnost řízení a rozhodování. Při výuce bylo 
využíváno moderní vybavení školy – dataprojektory, DVD, CD, přehrávače, počítače. Mezi 
používané formy výuky byl zařazen brainstorming, individuální přístup a skupinová výuka, 
důraz byl kladen na podporu samostatného úsudku a odpovědnosti. Žáci byli vedeni 
ke kooperaci a práci v týmu s následným sebehodnocením a respektováním názoru druhých. 
Součástí výuky byly besedy, odborné exkurze a návštěvy kulturních akcí. 

V edukačním procesu byla nejvíce využívána forma instruktáže a metody názorně 
demonstrační, slovní, praktická procvičování odborných dovedností, problémová a motivační. 
Problémové metody byly uplatňovány pro získávání nových poznatků z obchodní činnosti 
firmy na skupinových pracovištích žáků (školení, přednášky, odborný výklad) a formou 
odborných exkurzí, odborným výkladem obchodních zástupců jednotlivých dodavatelských 
firem, výstav s obchodní tematikou. 

V rámci odborného výcviku měli žáci možnost uplatnit teoretické znalosti, ověřit si a rozšířit 
získané poznatky z daného oboru tak, aby byli schopni řešit úkoly samostatně nebo 
ve spolupráci s odbornými pracovníky. Po dobu studia se učili organizaci práce, umění řešit 
nenadálé situace, umění komunikovat a předcházet konfliktním situacím. Důležitým úkolem 
učitelů odborného výcviku bylo naučit žáky schopnosti spolupracovat v týmu. Odborný výcvik 
probíhal v pravidelných cyklech 12 hodin týdně na smluvních pracovištích sociálních partnerů, 
pod vedením učitelů odborného výcviku formou skupinové výuky. Smluvními pracovišti byly 
nadnárodní subjekty hypermarket Globus a Tesco v Brně, kde měli žáci možnost srovnání 
se zahraničními metodami práce a mohli pracovat s nadstandartním vybavením firem.  

Zaměstnavatelé ze skupinových pracovišť projevují zájem o žáky tohoto oboru vzdělání jak 
během studia nabídkou brigád, tak možností stálých pracovních míst na různých pozicích 
obchodní činnosti a umožňují našim žákům další profesní růst napříč celou obchodní 
společností. V rámci odborného výcviku a plnění učebních osnov jsou naši žáci zařazováni 
do cyklu firemních přednášek, seminářů a školení. 
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Z 5 žáků 4. ročníku na konci 2. pololetí bylo k maturitní zkoušce připuštěno 5 žáků, z nichž 
3 žáci u maturitní zkoušky prospěli: 

Počet přihlášených 
žáků 

Prospěl 
s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Nekonal 

9 0 3 2 0 

Počet žáků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce: 0 
Počet žáků, kteří ukončili vzdělávání před koncem 2. pololetí: 4 

 

3.1.3 Aplikování modelu L+H u dalších oborů vzdělání 

Stejně jako v předchozím školním roce i ve školním roce 2016/2017 pokračovala jednání 
o možnosti ověřování modelu L+H u oboru vzdělání Kosmetické služby v rámci asociace 
AKAKOS, s Hospodářskou komorou a Unií kosmetiček. Závěrem těchto jednání bylo zahájení 
jednání o zavedení oboru „H“ s MŠMT na doporučení Asociace krajů. 

MŠMT po mnoha jednáních oznámilo nutnost revize RVP tohoto oboru vzdělání a vyjádřilo 
vstřícnost k možnosti realizace modelu L+H v rámci této revize. Nutností však je zavedení 
tříletého oboru vzdělání do soustavy oborů vzdělání.  
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3.2 Počet tříd a žáků ve školním roce 2016/2017 

Počet tříd a žáků podle oborů vzdělání v jednotlivých ročnících školního roku 2016/2017 
vychází ze změn počtu žáků v průběhu školního roku a zachycuje stav k 31. 8. 2017. 

Obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou (kód M, L) - stav k 31. 8. 2017 vč. posledních ročníků 

Roč. 

obory M a L0 obory L5 (nástavbové studium) 

denní studium jiné formy studia denní studium jiné formy studia 

Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků 

1. 9 211 0 0 2 50 2 25 

2. 8 147 0 0 2 40 1 28 

3. 6 125 0 0 0 0 1 21 

4. 7 135 0 0 0 0 0 0 

Celkem 30 618 0 0 4 90 4 74 

Obory vzdělání s výučním listem a obory poskytující střední vzdělání 

Roč. 

obory H, J, E/5 obory C, D, E/0 

denní studium jiné formy studia  denní studium jiné formy studia 

Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků 

1. 19 359 1 13 0 0 0 0 

2. 14 307 1 13 0 0 0 0 

3. 12 248 1 14 0 0 0 0 

4. 0 0 0 0     

Celkem 45 914 3 40 0 0 0 0 
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Počet tříd a žáků podle oborů v jednotlivých ročnících školního roku 2016/17 

Kód 
oboru 

Název 
oboru 

Počet 
let 

studia 

Form
a 

studia 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem 

Počet 
tříd 

Počet žáků 
30. 9. 2016 

Počet žáků 
31. 8. 2017 

Počet 
tříd 

Počet žáků 
30. 9. 2016 

Počet žáků 
31. 8. 2017 

Počet 
tříd 

Počet žáků 
30. 9. 2016 

Počet žáků 
31. 8. 2017 

Počet 
tříd 

Počet žáků 
30. 9. 2016 

Počet žáků 
31. 8. 2017 

Počet 
tříd 

Počet žáků 
30. 9. 2016 

Počet žáků 
31. 8. 2017 

6542M/01 Hotelnictví 4 DE 2 53 50 2 36 36 2 51 50 2 37 35 8 177 171 

6542M/02 Cestovní ruch 4 DE 1 28 28 1 31 30 1 24 22 1 30 30 4 113 110 

6541L/01 Gastronomie 4 DE 1 28 26 1 20 20 0 0 0 0 0 0 2 48 46 

3456L/01 Fotograf 4 DE 1 30 24 1 19 19 1 16 15 1 16 16 4 81 74 

6341M/01 
Ekonomika a 

podnikání 
4 DE 1 24 26 1 13 12 1 23 22 1 26 25 4 86 85 

6641L/01 Obchodník 4 DE 1 23 22 0 0 0 0 0 0 1 9 5 2 32 27 

6941L/01 
Kosmetické 

služby 
4 DE 1 29 28 1 19 20 1 16 16 1 26 24 4 90 88 

2953H/01 
Pekař 

 

 

 

 

3 DE 0,5 10 10 0,52 13 13 0,50 14 12 0 0 0 1,52 37 35 

2954H/01 Cukrář 3 DE 2 59 52 2 55 53 2 50 46 0 0 0 6 164 151 
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Počet tříd a žáků podle oborů v jednotlivých ročnících školního roku 2016/17 

Kód 
oboru 

Název 
oboru 

Počet 
let 

studia 

Form
a 

studia 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem 

Počet 
tříd 

Počet žáků 
30. 9. 2016 

Počet žáků 
31. 8. 2017 

Počet 
tříd 

Počet žáků 
30. 9. 2016 

Počet žáků 
31. 8. 2017 

Počet 
tříd 

Počet žáků 
30. 9. 2016 

Počet žáků 
31. 8. 2017 

Počet 
tříd 

Počet žáků 
30. 9. 2016 

Počet žáků 
31. 8. 2017 

Počet 
tříd 

Počet žáků 
30. 9. 2016 

Počet žáků 
31. 8. 2017 

2956H/01 
Řezník-

uzenář 
3 DE 0,50 10 10 0,48 12 10 0,50 14 13 0 0 0 1,48 36 33 

6551H/01 Kuchař-číšník 3 DE 5 134 102 5 109 92 4 100 80 0 0 0 14 343 274 

6951H/01 Kadeřník 3 DE 3 89 71 3 84 80 3 75 68 0 0 0 9 248 219 

6652H/01 Aranžér 3 DE 1 29 28 1 25 24 1 12 12 0 0 0 3 66 64 

6651H/01 Prodavač 3 DE 1,68 35 32 2 40 35 1 22 17 0 0 0 4,68 97 84 

6651H/01 Prodavač 3 DA 1 31 13 1 17 13 1 16 14 0 0 0 3 64 40 

3157H/01 
Výrobce 

textilií 
3 DE 0,32 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,32 7 7 

6941L/01 
Kosmetické 

služby – 

zkrácená 

2 DE 1 13 7 1 11 10 0 0 0 0 0 0 2 24 17 

6951L/01 
Kadeřník-
zkrácená 

1 DE 1 21 13 0 0 0 0 
0 

 
0 0 0 0 1 21 13 
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Počet tříd a žáků podle oborů v jednotlivých ročnících školního roku 2016/17 

Kód 
oboru 

Název 
oboru 

Počet 
let 

studia 

Form
a 

studia 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem 

Počet 
tříd 

Počet žáků 
30. 9. 2016 

Počet žáků 
31. 8. 2017 

Počet 
tříd 

Počet žáků 
30. 9. 2016 

Počet žáků 
31. 8. 2017 

Počet 
tříd 

Počet žáků 
30. 9. 2016 

Počet žáků 
31. 8. 2017 

Počet 
tříd 

Počet žáků 
30. 9. 2016 

Počet žáků 
31. 8. 2017 

Počet 
tříd 

Počet žáků 
30. 9. 2016 

Počet žáků 
31. 8. 2017 

6551H/01 
Kuchař-

číšník-
zkrácená 

1 DE 1 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 18 12 

2954H/01 
Cukrář-

zkrácená 
1 DE 1 26 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 26 16 

6651H/01 
Prodavač-

zkrácená 
1 DE 0,80 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,80 4 2 

2956H/01 
Řezník-

uzenář-

zkrácená 

1 DE 1 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 4 

2953H/01 
Pekař-

zkrácená 
1 DE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6441L/51 
Podnikání – 

denní forma 
2 DE 2 60 50 2 44 40 0 0 0 0 0 0 4 104 90 

6441L/51 
Podnikání – 

dálková 

forma 

3 DA 2 60 25 1 32 28 1 25 21 0 0 0 4 117 74 

31-57-H/01 
Výrobce 
textílií – 

zkrácená 

1 DE 0,20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 1 0 

Celkem    33 829 658 26 580 535 20 458 408 7 144 135  86 2011 1736 



Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace 

sídlo: Charbulova 1072/106, 618 00 Brno 

 

Zpráva 4.0.5.2017.2, verze A Výroční zpráva školy za školní rok 2016/17 Stránka 18 ze 103 

4 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti 

4.1 Počet pracovníků školy 

Útvar Funkce 
Počet na SŠ (průměrný 

fyzický stav)  
k 31. 7. 2017* 

Průměrný 
přepočtený stav  
k 31. 7. 2017* 

Pedagogičtí 
pracovníci 

Ředitel 1 1,0000 

Učitel 163 160,483 

Zástupci ředitelky školy 9 8,619 

Školní psycholog 1 0,60 

Speciální pedagog (od 1. 6. 
2017) 

1 1,000 

Celkem 175 171,702 

Nepedagogičtí pracovníci 88 83,096 

*Zdroj – Výkaz P 1 04 za 7. měsíc k 31. 7. 2017 

S platností a účinností od 1. 4. 2016 byl aktualizován Organizační řád, ve kterém byly jednotlivé 
pracovní pozice, role a pracovní místa aktualizovány v návaznosti na požadavky zřizovatele 
k přijetí úsporných opatření spočívajících ve snížení počtu zaměstnanců a zajištění efektivity 
práce na jednotlivých úsecích útvaru výchovně vzdělávacího procesu a útvaru provozně 
ekonomického v souladu s popisovanými procesy s využitím SW Attis.  

Kvalifikace a aprobovanost – pedagogičtí pracovníci 

Splnění kvalifikačních předpokladů (v %) 100 

Ve školním roce splňovalo kvalifikační předpoklady, nebo se na zaměstnance, kteří nesplňovali 
kvalifikační předpoklady, vztahovaly výjimky ze zákona o pedagogických pracovnících, 100 % 
zaměstnanců. 

Další kvalifikační předpoklady splňují zaměstnanci vykonávající další činnosti spojené 
s výkonem: 

 Výchovný poradce – 3 pedagogičtí pracovníci 

 Školní metodik prevence – 1 pedagogický pracovník 

 Koordinátor ŠVP – 2 pedagogičtí pracovníci 

 Koordinátor IKT – 1 pedagogický pracovník 



Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace 

sídlo: Charbulova 1072/106, 618 00 Brno 

 

Zpráva 4.0.5.2017.2, verze A Výroční zpráva školy za školní rok 2016/17 Stránka 19 ze 103 

Další kvalifikační předpoklady – Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky v souladu s §7 
Vyhlášky č. 317/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů splňuje ředitelka školy a dva zástupci 
ředitelky školy.   

Ve školním roce 2016/2017 zajišťovali další služby související s poskytováním vzdělávání: 

 1 školní psycholog  

 3 výchovní poradci 

 2 koordinátoři ŠVP 

 11 metodiků ŠVP 

 21 vedoucích předmětových týmů na jednotlivých sekcích a na úrovni celé školy 

 4 školní metodici prevence 

 1 koordinátor IKT 

 3 metodici IKT 

 3 koordinátoři maturitních zkoušek na jednotlivých sekcích. 

Věkové složení pedagogických pracovníků 

Věk Muži Ženy 

do 35 let 5 8 

35 - 50 let 12 71 

nad 50 let 17 59 

Důchodci 0 3 

Celkem 34 141 
  



Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace 

sídlo: Charbulova 1072/106, 618 00 Brno 

 

Zpráva 4.0.5.2017.2, verze A Výroční zpráva školy za školní rok 2016/17 Stránka 20 ze 103 

5 Přijímací řízení  

Přijímací řízení pro školní rok 2017/18 proběhlo v souladu s nastavenými kritérii pro přijímání 
uchazečů. Uchazeči do oborů vzdělání s maturitní zkouškou (mimo zkráceného studia) konali 
v I. kole přijímacího řízení jednotné přijímací zkoušky ve formě písemných testů z českého 
jazyka a literatury a z matematiky podle § 60 odst. 5 školského zákona, kdy v rámci nastavení 
kritérií musel uchazeč získat v testech z českého jazyka a literatury alespoň 12 bodů 
a z matematiky alespoň 8 bodů a zároveň v součtu minimálně 25 bodů.  

Kód oboru Obor ŠVP, zaměření 
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63-41-M/01 
Ekonomika a 

podnikání 

Obchod a 
služby 

Cestovní ruch 

30 51 11 42 24 0 

65-42-M/01 Hotelnictví  60 96 7 74 46 0 

65-42-M/02 Cestovní ruch  30 114 17 45 29 0 

66-41-L/01 Obchodník  30 64 6 45 15 0 

69-41-L/01 Kosmetické 
služby 

 30 69 4 40 27 0 

34-56-L/01 Fotograf  30 45 2 37 22 0 

65-41-L/01 Gastronomie Číšník 15 10 0 7 3 0 

65-41-L/01 Gastronomie Kuchař 15 25 0 23 16 0 

29-54-H/01 Cukrář  90 131 8 111 76 0 

29-53-H/01 Pekař  30 24 0 24 16 0 

29-56-H/01 Řezník-uzenář  30 7 0 7 4 0 

65-51-H/01 Kuchař-číšník Číšník 60 35 2 33 22 0 
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Kód oboru Obor ŠVP, zaměření 
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65-51-H/01 Kuchař-číšník Kuchař 60 59 1 57 40 0 

65-51-H/01 Kuchař-číšník Kuchař-číšník 60 141 4 134 73 0 

66-52-H/01 Aranžér  30 76 11 43 32 0 

66-51-H/01 Prodavač  60 66 0 66 43 0 

69-51-H/01 Kadeřník  90 193 28 125 86 0 

31-57-H/01 Výrobce textilií  18 11 0 11 4 0 

Tříleté dálkové 

66-51-H/01 Prodavač 
Specialista 

maloobchodu 
30 26 0 26 0 23 

Nástavba denní - 2 leté studium 

64-41-L/51 Podnikání  60 97 0 65 0 55 

 Nástavba dálková - 3 leté studium  

64-41-L/51 Podnikání   60 53 0 37 0 33 

Zkrácená forma - 1 rok  

29-54-H/01 Cukrář  30 32 0 32 0 24 

31-57-H/01 Výrobce textilií  12 0 0 0 0 0 

69-51H/01 Kadeřník   30 33 0 33 0 24 

65-51-H/01 Kuchař-číšník Číšník 15 10 0 10 0 8 

65-51-H/01 Kuchař-číšník Kuchař 15 18 0 18 0 13 
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Kód oboru Obor ŠVP, zaměření 
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66-51-H/01 Prodavač  30 4 0 4 0 3 

29-53-H/01 Pekař  15 9 0 9 0 6 

29-56-H/01 Řezník-uzenář  12 5 0 5 0 5 

Zkrácená forma - 2 roky  

69-41-L/01 Kosmetické 
služby 

  30 27 0 27 0 23 

  CELKEM   1107 1531 101 1190 578 217 

Všem odvoláním bylo vyhověno – žáci byli přijati v rámci autoremedury nebo bylo odvolací 
řízení zastaveno zpětvzetím podavatele odvolání. Podmínkou autoremedury bylo splnění 
všech kritérií pro přijetí. 

5.1 Obory vzdělání s maturitní zkouškou – podmínky přijetí 

65-42-M/01 Hotelnictví, 65-42-M/02 Cestovní ruch, 65-41-L/01 Gastronomie, 69-41-L/01 

Kosmetické služby, 34-56-L/01 Fotograf, 66-41-L/01  Obchodník, 63-41-M/01 Ekonomika 

a podnikání 

1. kolo 

Pro přijímací řízení byla stanovena tři kritéria. 

1. V rámci prvního kritéria byl hodnocen prospěch uchazečů. Uchazečům byly 

přiděleny body za celkový průměrný prospěch v 1. a 2. pol. předposledního a 1. 

pol. posledního ročníku (sledované období) podle vzorce: 

 

kde CPP je celkový průměrný prospěch uchazeče v tomto období. 

Uchazečům s průměrem do 1,50 bylo uděleno 30 bodů. 

Za každé pololetí sledovaného období, v němž průměr uchazeče nebyl vyšší než 

1,50, bylo uchazeči připočteno 10 bodů. 

2. V rámci druhého kritéria byly hodnoceny výsledky jednotné přijímací zkoušky ve 

formě písemných testů z českého jazyka a literatury a matematiky. V každém 

z testů mohli uchazeči získat až 50 bodů, tedy 100 bodů celkem. Uchazeč splnil 

CPP
CP

50,130
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toto kritérium, pokud získal v testech z českého jazyka a literatury alespoň 12 bodů 

a z matematiky alespoň 8 bodů a zároveň v součtu minimálně 25 bodů. 

3. V rámci třetího kritéria bylo hodnoceno chování uchazečů. Uchazeči bylo 

odečteno 5 bodů za každý druhý stupeň z chování a 15 bodů za každý třetí stupeň 

z chování, kterým byl hodnocen ve sledovaném období. 

2. kolo a následující kola 

I pro druhé kolo a následující kola přijímacího řízení byla stanovena tři kritéria; první a třetí 
kritérium bylo stanoveno shodně jako v prvním kole. V rámci druhého kritéria byly uchazečům 
přidělovány body na základě jejich klasifikace z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka 
ve sledovaném období. Uchazečům bylo přičteno 10 bodů za hodnocení výborný a 5 bodů 
za hodnocení chvalitebný, za hodnocení dobrý nebyly uděleny žádné body, za hodnocení 
dostatečný bylo uchazeči 5 bodů odečteno a za hodnocení nedostatečný bylo uchazeči 
odečteno 15 bodů. 

65-41-L/51 Podnikání – denní a dálková forma vzdělávání 

1. kolo 

Pro přijímací řízení byla stanovena tři kritéria: 

1. V rámci prvního kritéria byl hodnocen prospěch uchazečů. Uchazečům byly 

přiděleny body za celkový průměrný prospěch v 2. pol. prvního a druhého ročníku 

a 1. pol. třetího ročníku (sledované období) podle vzorce: 

 

 

kde CPP je celkový průměrný prospěch uchazeče v tomto období. Uchazečům 

s průměrem do 1,50 bylo uděleno 30 bodů. 

Za každé pololetí sledovaného období, v němž průměr uchazeče byl od 1,00 do 

1,50, bylo uchazeči připočteno 10 bodů a za každé pololetí sledovaného období, 

v němž průměr uchazeče byl od 1,51 do 2,00, bylo uchazeči připočteno 5 bodů. 

2. V rámci druhého kritéria byly hodnoceny výsledky jednotné přijímací zkoušky ve 

formě písemných testů z českého jazyka a literatury a matematiky. V každém 

z testů mohli uchazeči získat až 50 bodů, tedy 100 bodů celkem. Uchazeč splnil 

toto kritérium, pokud získal v testech z českého jazyka a literatury alespoň 12 bodů 

a z matematiky alespoň 8 bodů a zároveň v součtu minimálně 25 bodů. 

3. V rámci třetího kritéria bylo hodnoceno chování uchazečů. Uchazeči bylo 

odečteno 5 bodů za každý druhý stupeň z chování a 15 bodů za každý třetí stupeň 

z chování, kterým byl hodnocen ve sledovaném období. 

2. kolo a následující kola 

I pro druhé kolo a následující kola přijímacího řízení byla stanovena tři kritéria; první a třetí 
kritérium bylo stanoveno shodně jako v prvním kole. V rámci druhého kritéria byly uchazečům 

CPP
CP

50,130
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přidělovány body na základě jejich klasifikace z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka 
ve sledovaném období. Uchazečům bylo přičteno 10 bodů za hodnocení výborný a 5 bodů 
za hodnocení chvalitebný, za hodnocení dobrý nebyly uděleny žádné body, za hodnocení 
dostatečný bylo uchazeči 5 bodů odečteno a za hodnocení nedostatečný bylo uchazeči 
odečteno 15 bodů. 

69-41-L/01 Kosmetické služby – zkrácené studium 

Ke studiu se mohli přihlásit žáci posledního ročníku čtyřletého oboru vzdělání s maturitní 
zkouškou, žáci posledního ročníku nástavbového studia a dále ti, kteří již maturitní zkoušku 
úspěšně vykonali. 

Nekonaly se přijímací zkoušky, uchazečům byly přiděleny body ve výši průměrné neomluvené 
absence za celou dobu studia ve střední škole, dále 5 bodů za každý druhý a 10 bodů za každý 
třetí stupeň z chování (body se sčítaly), pořadí uchazečů bylo poté sestaveno vzestupně.  

5.2 Obory vzdělání s výučním listem – podmínky přijetí 

29-53/H/01 Pekař, 29-54-H/01 Cukrář, 29-56-H/01 Řezník-uzenář, 31-57-H/01 Výrobce 

textilií, 65-51-H/01 Kuchař-číšník, 66-51-H/01 Prodavač, 66-52-H/01 Aranžér, 69-51-H/01 

Kadeřník 

Nekonaly se přijímací zkoušky, pořadí uchazečů bylo sestaveno vzestupně na základě součtu 
průměrných prospěchů z 1. a 2. pol. předposledního ročníku a 1. pol. posledního ročníku, ve 
kterých uchazeč plnil povinnou školní docházku nebo ve kterých ukončil základní vzdělávání 
před splněním povinné školní docházky. 

Uchazečům, kteří byli hodnoceni dvakrát druhým stupněm z chování nebo třetím stupněm 
z chování, bylo k výše uvedenému připočteno 10 bodů. 

66-51-H/01 Prodavač – dálkové studium 

Nekonaly se přijímací zkoušky, pořadí uchazečů bylo sestaveno vzestupně na základě součtu 
průměrných prospěchů z 1. a 2. pol. posledního ročníku, ve kterých uchazeč splnil povinnou 
školní docházku. 

Uchazečům, kteří byli hodnoceni dvakrát druhým stupněm z chování nebo třetím stupněm 
z chování, bylo k výše uvedenému připočteno 10 bodů. 

29-53-H/01 Pekař, 29-54-H/01 Cukrář, 29-56-H/01 Řezník-uzenář, 31-57-H/01 Výrobce 

textilií, 65-51-H/01 Kuchař-číšník, 66-51-H/01 Prodavač, 69-51-H/01 Kadeřník – zkrácené 

studium 

Ke studiu se mohl přihlásit žák 3. ročníku tříletého oboru vzdělání s výučním listem nebo žák 
4. ročníku čtyřletého oboru vzdělání s maturitní zkouškou, dále absolvent tříletého oboru 
vzdělání s výučním listem, který již úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku, nebo absolvent 
čtyřletého oboru vzdělání s maturitní zkouškou, který toto studium již úspěšně ukončil . 
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Nekonaly se přijímací zkoušky, uchazečům byly přiděleny body ve výši průměrné neomluvené 
absence za celou dobu studia ve střední škole, dále 5 bodů za každý druhý a 10 bodů za každý 
třetí stupeň z chování (body se sčítaly), pořadí uchazečů bylo poté sestaveno vzestupně. 
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6 Výsledky vzdělávání žáků 

6.1 Výsledky maturitních zkoušek 

Výsledky maturitních zkoušek pro jarní i podzimní termín jsou uvedeny v přiložených 
tabulkách a celkové souhrnné výsledky jsou uvedeny v Příloze č. 1 na základě podkladů 
dodaných CERMATEM. 

Třída Přihlášených Připuštěných 
Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

Nepřipuštěni 
ke zkoušce 

pro 
prospěch 

FM4 16 16 0 14 2 0 

KO4 25 19 0 17 2 4 

KO2Z 10 10 4 6 0 0 

PO2A 21 14 0 12 2 4 

PO2B 23 19 0 14 5 3 

PD3 21 19 (- 1 *) 0 14 4 2  

CR4 30 30 4 26 0 0 

HT4A 20 16 1 14 1 3 

HT4B 17 17 (-1 *) 1 14 1 0  

OB4 9 5 0 3 2 0 

EP4 25 22 0 13 9 2 

       

Celkem 217 187 (- 2 *) 10 147 28 18 

* omluva v podzimním termínu 

V tabulce jsou uvedeny souhrnné výsledky jarního i podzimního termínu maturitních zkoušek 
žáků posledních ročníků ve školním roce 2016/2017, tj. bez žáků, kteří konali v jarním termínu 
opravnou zkoušku. 

Z celkového počtu 217 přihlášených žáků k 1. prosinci 2016 ukončilo studium v průběhu 
posledního ročníku 12 žáků, tj. k 30. dubnu 2017 bylo k MZ přihlášeno 205 žáků. Z tohoto 
počtu maturitní zkoušku konalo 187 žáků, tj. 91,22 % žáků přihlášených k MZ 
a ke zkoušce nebylo připuštěno 18 žáků, což činí 8,78 %. 
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Obory 
Forma 
studia 

Počet 
žáků 

konajících 
zkoušku 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

Nepřipuštění 
ke zkoušce 

pro 
neprospěch 

Ostatní 
obory a 
obory 

konzervatoře 

denní 
forma 

125 (-1*) 6 101 17 9 

ostatní 
formy 

10 4 6 0 0 

Nástavbové 
studium 

denní 
forma 

33 0 26 7 7 

ostatní 
formy 

19 (-1*) 0 14 4 2 

Celkem 187 (-2*) 10 147 28 18 

* omluva v podzimním termínu 

Úspěšnost u MZ byla v tomto školním roce 84,86 % (ve školním roce 2014/2015 byla úspěšnost 
76,83 % a ve školním roce 2015/2016 – 88,73%).   

Celková úspěšnost maturitních zkoušek byla ovlivněna zejména neúspěšností složení 
maturitní zkoušky z matematiky. Vynikajících výsledků bylo dosaženo zejména u jednotlivých 
dílčích částí maturitní zkoušky společné části maturitní zkoušky z českého a anglického jazyka. 

Rekapitulace v % 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Celkem přihlášených 
k MZ k 30. 4. 

292 259 205 

Připuštěných k MZ  

246 

84,25 % 
z přihlášených 

215 

83,01 % 
z přihlášených 

187 

91,22 % 
z přihlášených 

Prospělo s 
vyznamenáním 

20 

8,13 % 
z připuštěných 

16 

7,51 % 
z připuštěných 

10 

5,41 % 
z připuštěných 

Prospělo 

169 

68,70 % 
z připuštěných 

173 

81,22 % 
z připuštěných 

147 

79,45 % 
z připuštěných 

Neprospělo 

57 

23,17 % 
z připuštěných 

24 

11,27 % 
z připuštěných 

28 

15,14 % 
z připuštěných 



Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace 

sídlo: Charbulova 1072/106, 618 00 Brno 

 

Zpráva 4.0.5.2017.2, verze A Výroční zpráva školy za školní rok 2016/17 Stránka 28 ze 103 

6.2 Výsledky závěrečných zkoušek 

Závěrečné zkoušky byly realizovány v souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb., o ukončování 
vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání 
v konzervatoři absolutoriem, a ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a jejich 
pozdějších novelizací v platném znění. 

U všech oborů vzdělání proběhly zkoušky dle jednotného zadání ZZ. Jednotné zadání 
závěrečné zkoušky zohledňovalo aktuální vývoj systému odborného vzdělávání.  

U závěrečné zkoušky uspělo 94,46 % žáků. Žáci, kteří neuspěli, budou konat závěrečnou 
zkoušku v prosinci 2017. Ve školním roce 2015/2016 byla úspěšnost u závěrečných zkoušek 
95, 52%. I přes to, že byly závěrečné zkoušky velmi dobře připraveny, což přispělo k celkovému 
dobrému průběhu, byla přijata následující opatření ke zlepšení výsledků u ZZ: 

 soustavně procvičovat s žáky odbornou terminologii a zdokonalovat komunikační 
dovednosti  

 vhodnou formou vést žáky ke kreativnímu myšlení 

 zvýšit využití vývojových trendů u jednotlivých oborů vzdělání  

 soustavně procvičovat klíčové dovednosti  

 zvýšit motivaci žáků jak v teoretickém vyučování, tak i v odborném výcviku  

 intenzivnější příprava žáků v odborných předmětech z okruhů učiva k závěrečné 
zkoušce. 

Obory 

Počet žáků 
oprávněných 

konat 
zkoušku 

Prospěli 
s vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 
Nekonali 
zkoušku 

1leté obory 
(zkrácená forma)  

45 6 39 0 0 

3leté obory 
(denní forma)  

250  25 206  16 3 

Dálková forma 
VL 

14 1 12 1 0 

Národní 
kvalifikace 

2 0 1 0 1 

Celkem 311 32 258 17 4 

% úspěšnost - 
neúspěšnost 

94,46 10,42 84,04 5,54 1,28  



Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace 

sídlo: Charbulova 1072/106, 618 00 Brno 

 

Zpráva 4.0.5.2017.2, verze A Výroční zpráva školy za školní rok 2016/17 Stránka 29 ze 103 

Výsledky závěrečných zkoušek 
červen a září 2017  

Počet 
žáků 

Prospěli 
s vyzname- 

náním 
Prospěli Neprospěli 

Žáci, kteří 
zkoušku 
nekonali 

29-54-H/01 Cukrář 46 3 40 3 0 

29-53-H/01  Pekař 11 2 8 0 1 

29-56-H/01 Řezník-uzenář 11 1 10 0 0 

65-51-H/01 
Kuchař-číšník, 
ŠVP číšník 

31 6 25 0 0 

65-51-H/01 
Kuchař-číšník, 
ŠVP kuchař 

38 3 30 5 0 

65-51-H/01 
Kuchař-číšník, 
ŠVP Kuchař-
číšník 

16 1 10 5 0 

66-52-H/01 Aranžér 12 0 11 0 1 

66-51-H/01 Prodavač 17 1 16 0 0 

69-51-H/01 Kadeřník 68 8 56 3 1 

66-51-H/01 
Prodavač - 
dálková forma, 
VL 

14 1 12 1 0 

CELKEM 264 26 218 17 3 

Zkrácená forma 

65-51-H/01 
Kuchař-číšník, 
ŠVP číšník 

6 1 5 0 0 

65-51-H/01 
Kuchař-číšník, 
ŠVP kuchař 

4 2 2 0 0 

69-51-H/01 Kadeřník 13 0 13 0 0 

66-51-H/01 Prodavač 2 0 2 0 0 

29-54-H/01 Cukrář  16 2 14 0 0 

29-53-H/01 Pekař 0 0 0 0 0 

29-56-H/01 Řezník-uzenář 4 1 3 0 0 

CELKEM 45 6 39 0 0 

Národní kvalifikace 

65-51-H/01 Číšník 1 0 1 0 0 

65-51-H/01 Kuchař 1 0 0 0 1 

29-53-H/01 Pekař 0 0 0 0 0 

29-56-H/01 Řezník-uzenář 0 0 0 0 0 

CELKEM 2 0 1 0 1 
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7 Hospitační a kontrolní činnost výchovně 

vzdělávacího procesu 

Sekce 
Hospitační činnost 

Kontrolní činnost 
dílčí komplexní 

Obchodu 34 11 297 

Gastronomie 72 42 268 

Služeb 53 37 576 

Praktické vyučování O-S 7 90 113 

Praktické vyučování CPŘ 1 24 77 

Praktické vyučování G 35 31 40 

Celkem 20 235 1 371 

8 Školní poradenské pracoviště 

Ředitelka školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole výchovným poradcem 
a školním metodikem prevence, kteří spolupracují se školní psycholožkou, třídními učiteli 
a učiteli teoretické i praktické výuky. 

Sekce Výchovný poradce Metodik prevence 

Sekce obchodu Mgr. Jana Moučková Mgr. Pavel Zapletal 

Sekce služeb Mgr. Milada Slezáčková Mgr. Michaela Vaňková 

Sekce gastronomie Mgr. Vladislava Skřivánková Mgr. Jaroslav Šrejma 

Školní psycholožka – pro sekci gastronomie, obchodu, služeb – PhDr. Jiřina Kolčavová 

Ve škole byly zajišťovány poradenské služby v rozsahu, který odpovídal počtu žáků a jejich 
vzdělávacím potřebám.  Služby byly zaměřeny zejména na: 

 prevenci školní neúspěšnosti, 

 primární prevenci sociálně patologických jevů, 

 kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu 
vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění, 

 péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, 

 odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním 
znevýhodněním, 
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 průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů 
pro jeho snižování, 

 metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně 
pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy. 

8.1 Psychologické poradenství 

Ve školním roce 2016/2017 vykonávala svou činnost školní psycholožka (ŠP) v budovách školy 
Charbulova 106, Brno a Jánská 22, Brno. 

Školní psycholožka zajišťuje odborné psychologické poradenství ve spolupráci s výchovnými 
poradkyněmi, školními metodiky prevence, vedením školy a pedagogy. 

Náplň práce je dána vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách 
a školských poradenských zařízeních, novelizovanou vyhláškou č. 197/2016 Sb. 

Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, psychoterapie) 

Jednání probíhala jednorázově nebo se jednalo o delší terapeutickou práci. S těmito jednáními 
souvisely konzultace s učiteli, rodiči, výchovnými poradkyněmi, zástupci ředitelky, ředitelkou 
školy či metodiky prevence. Problémy žáků mají často sociální příčiny, s nimiž si žáci nevědí 
rady. Poradenská práce je zaměřena na přizpůsobení se novému prostředí při příchodu 
do prvního ročníku, na speciální vzdělávací potřeby, techniky učení, kariérní poradenství, 
poradenství v oblasti vztahů s učiteli, spolužáky, rodiči, partnery, řešení finančních problémů, 
problémů s bydlením a uspokojením nejzákladnějších lidských potřeb, dále je zaměřena 
na podporu žáků ze sociálně problematického prostředí, žáků s jiným než českým mateřským 
jazykem, žáků s jiným než českým kulturním prostředím apod.  Hlavním cílem je prevence 
školního neúspěchu a prevence předčasných odchodů ze školy.  

Nejčastější psychologické diagnózy, se kterými se ŠP ve škole setkává, jsou následky stresu, 
poruchy chování, poruchy osobnosti, závislosti, deprese, úzkostné poruchy, psychotická 
onemocnění. Nejvíce rozšířenými jevy jsou u klientů školní psycholožky potíže v rodinných 
vztazích. Někteří žáci trpí nezájmem nejbližších osob o ně.  

Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce 

Prakticky stále probíhala krizová intervence ve prospěch žáka nebo ve prospěch pracovníka 
školy. Tato péče byla věnována žákům v náročné životní situaci, např. když bylo ohroženo 
jejich setrvání ve škole z důvodu dlouhodobé absence, závadového chování a nedodržování 
ustanovení školního řádu, která byla současně doprovázena narušením vztahů s rodiči. 
Objevovalo se ohrožení sociálně patologickými jevy (domácí násilí, závislosti a zneužívání 
návykových látek, dluhy). U pedagogů se krizová intervence týkala obvykle problémových 
žáků, problémových třídních kolektivů.  

Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky, metodická pomoc třídním učitelům  

Denně probíhalo několik konzultací s pedagogickými pracovníky. Obvykle se jednalo 
o konzultace nebo o zakázku na práci psycholožky s konkrétními žáky, dále o kontrolu 
a sledování situace po intervenci školní psycholožky, o jednání s rodiči či o výchovné komise. 
Psycholožka poskytovala metodickou pomoc učitelům v oblasti specifických vzdělávacích 
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potřeb, poskytovala učitelům pomoc při vypracování a při kontrole plnění individuálních 
vzdělávacích plánů.  
Dále spolupracovala s třídními učiteli, zástupci ředitelky, ředitelkou školy, výchovnými 
poradkyněmi a školními metodiky prevence a s institucemi mimo školu v případech sociálně 
znevýhodněných žáků a jejich rodin, intervenovala v oblasti omlouvání absence, změny oboru 
a školy, udělování kázeňských opatření a spolupracovala při tom s dalšími organizacemi 
(OSPOD, pedagogicko-psychologické poradny, lékaři a další).  Velká část žáků učebních oborů 
potřebuje z různých důvodů individuální přístup a většina vyučujících jim vychází vstříc. 

Školní psycholožka pracovala se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, jichž se týkají 
různá opatření související s inkluzí. 

Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí 

Osobní nebo telefonické konzultace s rodiči a se zákonnými zástupci žáků byly často krizovou 
intervencí. Rodiče vyhledali školní psycholožku na základě doporučení třídního učitele, jiného 
pedagoga, z vlastního zájmu, při příležitosti třídních schůzek nebo vyšel podnět ke společnému 
jednání od psycholožky.  

Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí 

Stejně jako v předchozím roce proběhla depistáž žáků s malou znalostí českého jazyka. Šlo 
o žáky a žákyně s cizí státní příslušností, kteří jsou uvedeni v systému SAS. Vytipovaní žáci byli 
opakovaně osloveni s nabídkou pomoci formou konzultací a doučování češtině 
Mgr. Klobáskovou. Tuto možnost využili jen někteří. V rámci pomoci cizincům z třetích zemí 
v oblasti jazykového vzdělávání (výuka cizinců češtině) předala školní psycholožka žákům 
kontakty na organizace, které se zabývají výukou češtiny pro cizince.  

Péče o integrované žáky, metodická pomoc pedagogickým pracovníkům při přípravě 

vyrovnávacích opatření pro žáky se sociálním znevýhodněním a žáky se zdravotním 

znevýhodněním 

V souladu s vyhláškou 73/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, školní psycholožka sestavila 
individuální vzdělávací plány pro žáky ve složité životní situaci, při vážných zdravotních obtížích 
nebo z důvodu sportovní reprezentace ČR a na doporučení Školského poradenského zařízení.  
Vyučujícími jednotlivých předmětů byly zpracovány přílohy ke zvládnutí učiva všech 
předmětů. Žáci s individuálním vzdělávacím plánem a s úpravou organizace vzdělávání jsou 
průběžně sledováni a absolvují pohovory zaměřené na techniky učení, organizaci studia, 
konkretizaci strategie učení včetně možnosti doučování a konzultací, pohovory zaměřené na 
způsob a organizaci prověřování znalostí, dále na povinnosti, které z takové úpravy studia 
vyplývají.  
Spolupráce s pedagogy probíhá intenzívně v případech sociálně znevýhodněných žáků a jejich 
rodin, při řešení absence, udělování kázeňských opatření, navrhování další lékařské péče, 
spolupráce s OSPOD. Probíhaly individuální konzultace s pedagogy v oblasti péče o žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami. 

Diagnostika a depistáž žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

Výukové a výchovné problémy nebo sociální znevýhodnění školní psycholožka zjišťuje 
při konzultacích s učiteli, s žáky samotnými, s rodiči, s vedením školy, při předání zprávy 
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z vyšetření (PPP, SPC a další instituce). Žák se sociálním znevýhodněním bývá identifikován při 
výuce, např. pro velkou absenci, zneužívání návykových látek, nedostatečné zvládání českého 
jazyka atd. 

Většina žáků se specifickými poruchami učení byla identifikována systémem poradenských 
služeb (PPP, SPC) již na základní škole. Diagnostika u nás probíhá formou studia dokumentace, 
pomocí psychologických testů a zkoušek, pozorováním, rozhovorem, zjišťováním anamnézy, 
studiem produktů činnosti žáka (sešity a praktické činnosti), rozhovorem s vyučujícími, rodiči. 
Naše péče přímo směřuje k doporučením žákům (metody učení, přípravy, doučování), 
rodičům (přístup k výchově, domácí přípravě), učitelům (vyrovnávací opatření, způsoby 
jednání a techniky efektivní komunikace se žákem).  
Nadání v odborných kompetencích zjišťují učitelé odborných předmětů a učitelé odborného 
výcviku. Povzbuzují žáky k účasti v kurzech a soutěžích pořádaných školou a jinými 
organizacemi.  
Naši školu navštěvuje několik pohybově velmi nadaných žáků ve sportovní přípravě 
a reprezentantů ČR, kterým ŠP ve spolupráci s třídními učiteli upravuje a organizuje docházku 
tak, aby se mohli účastnit soutěží, sportovní přípravy a současně řádně studovat.  

Snížení počtu činností ve školním roce 2016/17 oproti předcházejícímu školnímu roku bylo zejména 

z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti školní psycholožky v délce více než 6 měsíců. 

Typ činnosti Celkem 

Konzultace žáci 192 

Konzultace organizace 69 

Konzultace učitelé 334 

Konzultace vedení 150 

Konzultace výchovné poradkyně 63 

Konzultace školní metodik prevence 54 

Porady 69 

Jednání se zaměstnanci školy 84 

Snížení počtu činností ve školním roce 2016/17 oproti předcházejícímu školnímu roku bylo 
zejména z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti školní psycholožky v délce více než 
6 měsíců. 
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8.2 Výchovné poradenství  

8.2.1 Kariérové poradenství (poradenská činnost) 

Byly organizovány následující aktivity: 

Přednášky Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání při Úřadu práce ČR 
v Brně – Harmonogram přednášek pro žáky maturitních i učebních oborů všech sekcí 
zaměřených na problematiku trhu práce, seznámení s činností ÚP a možností dalšího studia:  

Sekce Měsíc Třídy 

Obchodu Listopad / Prosinec 2016 EP4, OB4, PR3, AR3 

Gastronomie Listopad 2016 - Duben 2017 
HT4A,HT4B,CR4,K3A, KČ3A, 
KČ3B, Č3A, Č3B 

Služeb Listopad/2016,Únor/2017 
FM4, KO4, C3A, C3B, KA3A, 
KA3B, KA3C, PŘ3 

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2016   

Sekce Termín Třídy 

Gastronomie 

1. –  4. 11. 2016 

HT4A, HT4B, CR4 

Služeb FM4, KO4, PO2A, PO2B 

Test Obecných studijních předpokladů (ve spolupráci se Scio Praha).  
Zkušební test byl určen studentům 3. ročníků, kteří dostali zpětnou vazbu, jaké jsou jejich 
šance na přijetí na VŠ. Test byl propojen s fakultami, o něž studenti projevili zájem. 

Sekce Měsíc Třídy 

Služeb Květen 2017 FM3, KO3, PO1A, PO1B 

Výzkumné šetření intelektových studijních předpokladů (MESS 2017 H) 

Sekce Termín Třídy 

Obchodu 24. 3. a 29. 3. 2017 A3, PR3 

Gastronomie 10. 4. 2017 KČ3B 

Služeb 3. a 4. 4. 2017 C3B, KA3C, PŘ3 
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Další činnosti: 

 aktivní poradenská činnost k dalšímu studiu (ve spolupráci s třídním učitelem) 

 distribuce propagačních materiálů VŠ, VOŠ, jazykových škol 

 tvorba nástěnek s informacemi o možnostech dalšího studia 

 zapojení do akce Den otevřených dveří na SŠ Brno, Charbulova, příspěvková 
organizace (11. 1. 2017 – Mgr. Slezáčková, Mgr. Skřivánková, 8. 2. 2017 - Mgr. 
Moučková, Mgr. Skřivánková) 

 účast na Veletrhu SŠ v Brně (Mgr. Moučková – sekce obchodu, 25. 11. 2016)   

 zapojení do náborových akcí 

 informační schůzka VP s řediteli ZŠ a VP (5. 10. 2016 Mgr. Skřivánková) 

8.2.2 Metodické a informační činnosti 

Práce s problémovými žáky 

Celkový počet školních výchovných komisí týkající se problémových žáků, se oproti 
předcházejícímu školnímu roku výrazně snížil – z 92 výchovných komisí na 59 za období 
školního roku, což svědčí o trendu zlepšování.   

Sekce 1. pololetí 2. pololetí 

Obchodu 19 16 

Gastronomie 7 7 

Služeb 5 5 

CELKEM 31 28 

Problémy docházky 

Neomluvená nepřítomnost žáka ve výuce byla řešena pohovorem s třídním učitelem 
a zákonnými zástupci žáka, případně před školní výchovnou komisí, a to podle ustanovení 
Metodického pokynu MŠMT č. j. 10 194/2002-14 k jednotnému postupu při uvolňování 
a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví a v souladu se školním řádem. 

Výchovné komise o neomluvené absenci a záškoláctví – rovněž v této oblasti došlo 
k výraznému posunu zlepšení oproti předcházejícímu roku – 61 výchovných komisí v roce 
2015/16 a pouze 41 komisí ve školním roce 2016/17. 

Sekce 1. pololetí 2. pololetí 

Obchodu 12 7 

Gastronomie 7 7 

Služeb 4 4 

CELKEM 23 18 

O průběhu a závěrech jednání byl proveden zápis. 



Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace 

sídlo: Charbulova 1072/106, 618 00 Brno 

 

Zpráva 4.0.5.2017.2, verze A Výroční zpráva školy za školní rok 2016/17 Stránka 36 ze 103 

Výstraha před vyloučením ze školy – srovnatelný počet jako ve školním roce 2015/16. 

Sekce 1. pololetí 2. pololetí 

Obchodu 3 2 

Potravinářská 0 0 

Služeb 0 0 

Celkem 3 2 

Potíže s učením, práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

Základní podmínky pro vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 
jsou stanoveny v § 16 školského zákona.  
Výchovné poradkyně vedou evidenci žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, pravidelně ji 
aktualizují a doplňují. Tato evidence obsahuje důvěrné informace. Všem pedagogickým 
pracovníkům je přístupná na SHP - poradenské pracoviště.    

Žáci se SVP (stav k 30. 6. 2017) - Počet žáků se navýšil o 15 oproti předcházejícímu období. 

Sekce Počet žáků se SVP Z toho 
neprospěli 

Z toho 
neprospěli v % 

Obchodu 50 2 4,00  

Gastronomie 82 1 1,21  

Služeb 135 5 3,70  

Celkem 267 8 2,99 

Žáci s podpůrným opatřením 

Sekce PO1 
Jednání spojená 

s PO1 
PO2 

Jednání 
spojená s PO2 

PO3 
Jednání spojená 

s PO3 

Obchod 11 33 5 10 1 2 

Gastronomie 5 15 7 14 1 2 

Služby 6 18 16 32 2 4 

Celkem 22 66 28 56 4 8 

Jednání spojená s PO1: informovaný souhlas, seznámení s PLPP, vyhodnocení PLPP 
(opakovaně), doporučení do PPP, jednání s TU a vyučujícími. 

Jednání spojená s PO2: informovaný souhlas, seznámení vyučujících s PO, v některých 
případech zpracování pedagogické intervence. 

Jednání spojená s PO3: informovaný souhlas, seznámení vyučujících s PO, v některých 
případech zpracování pedagogické intervence. 

  



Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace 

sídlo: Charbulova 1072/106, 618 00 Brno 

 

Zpráva 4.0.5.2017.2, verze A Výroční zpráva školy za školní rok 2016/17 Stránka 37 ze 103 

Žáci s uzpůsobenými podmínkami pro konání maturitní zkoušky 

Sekce Jarní termín Podzimní termín 

Obchodu 2 1 

Gastronomie 3 1 

Služeb 7 2 

Celkem 12 4 

Cílem všech pracovníků školního poradenského pracoviště a pedagogů školy je eliminovat 
riziko předčasného odchodu žáků ze vzdělávání. Žákům, kteří vykazují nedodatečný prospěch, 
popř. jsou neklasifikováni, nabídli učitelé doučování, prokonzultovali s nimi metody a formy 
práce a používání potřebných kompenzačních pomůcek. 

Individuální pohovory s žáky se SVP ohroženými předčasným odchodem ze studia: 

Ve školním roce 2016/17 se navýšil počet individuálních pohovorů z 36 na 63. 

Sekce 1. pololetí 2. pololetí 

Obchod 9 6 

Gastronomie 12 4 

Služby 18 14 

Celkem 39 24 

Doporučení k vyšetření v příslušné PPP obdrželo 

Sekce 1. pololetí 2. pololetí 

Obchod 1 5 

Gastronomie 3 4 

Služby 2 3 

Celkem 6 12 

Zpracování posudků pro PPP jako podklad pro PUP k MZ 

Sekce Počet posudků 

Obchod 2 

Gastronomie 3 

Služby 11 

Celkem 16 

Zvláštní péče je věnována žákům – cizincům. Tito žáci často patří k těm, kteří neprospívají díky 
nedokonalé znalosti českého jazyka. Těmto žákům přednostně nabízíme možnost doučování. 
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Počty cizinců 

Sekce stav k 30. 6. 2017 

Obchodu 8 

Gastronomie 21 

Služeb 13 

Celkem 52 

Jiné problémy 

V průběhu prvního pololetí spolupracovaly výchovné poradkyně se všemi institucemi, které se 
na školu obracely při řešení problémů s žáky naší školy. Nejčastěji jednaly s pracovníky orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí, policie a PPP. 

Mezi závažné problémy, které musely výchovné poradkyně řešit, patří problematika 
nevhodného chování vůči spolužákům nebo vyučujícím. 

Výchovné komise – projednávající nevhodné chování vůči spolužákům nebo vyučujícím: 

Sekce První pololetí Druhé pololetí 

Obchod 4 1 

Gastronomie 1 0 

Služby 0 1 

CELKEM 5 2 

 Pro srovnání - Školní rok 2015/16 – 15 výchovných komisí. 

Výchovné poradkyně řešily v průběhu pololetí i nevhodné chování celých tříd: 

Sekce První pololetí Druhé pololetí 

Obchod 1 (EP1) 0 

Gastronomie 1 (HT1B) 0 

Služby 0 0 

CELKEM 2 0 
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Výchovné komise – neoprávněná a prokázaná manipulace se zbožím a dalšími věcmi na 
pracovišti OV, požití alkoholu na pracovišti OV/ ve škole, zneužití návykové látky ve škole 

Sekce První pololetí Druhé pololetí 

Obchod 0 0 

Gastronomie 0 0 

Služby 0 0 

CELKEM 0 0 

Mezi nejčastější témata pohovorů s žáky patří: 

 Neomluvená absence 

 Studijní výsledky 

 Rodinné a osobní problémy 

Talentovaní žáci 

Žádný žák naší školy nebyl PPP uznán za žáka nadaného. Talentovaným žákům škola vytváří 
podmínky pro jejich další osobní rozvoj. Nabízí jim: 

 Zájmové kroužky 

 Odborné soutěže v rámci oboru, školy i mezi školami 

 Pomoc při přípravě k soutěžím 

 Tematické odborné exkurze dle plánu školy 

Spolupráce se školním metodikem prevence rizikového chování 

Výchovné poradkyně úzce spolupracovaly se školními metodiky prevence rizikového chování 
žáků. Vzniklé problémy byly okamžitě řešeny. 

Realizované přednášky a programy pro žáky 

Adaptační kurz  

Sekce Měsíc Třídy 

Obchod 

Září 2016 

A1 

Gastronomie HT1A, B, CR1 

Služby C1B 
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„Sexuální výchova pro pokročilé“ – projekt Lékařské fakulty MU v Brně 

Sekce Měsíc Třídy 

Obchod Květen 2017  EP1, OB1, PR1A, PR1V, A1 

Gastronomie Prosinec 2016 K1B, KČ1A, Č1A, K1A 

Služby Listopad 2016 

Duben 2017 

C1A,C1B, KA1C, KO1, PŘ1 

KA1A, KA1B 

Přednáška „Trestní odpovědnost mladistvých“ – školitel Police ČR 

Obchod 01.03.2017 PR1A 

Gastronomie 06.03.2017 K3A, KČ3B 

Spolupráce s rodiči 

Jednotné působení rodiny a školy založené na společných životních hodnotách a postojích je 
základem úspěšného výchovného systému. Rodiče se dobrovolně zapojují do činností Školské 
rady, 2x ročně se účastní třídních schůzek (konzultace VP s pozvanými rodiči), mimořádných 
třídních schůzek žáků prvních ročníků (červen) a výchovných komisí.  

Přehled výchovných komisí s rodiči a konzultace s pozvanými rodiči – účastníky mimořádných 
třídních schůzek 

Sekce 1. pololetí 2. pololetí 

Obchod 18 10 

Gastronomie 6 4 

Služby 2 2 

CELKEM 26 16 
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Spolupráce se Studentským parlamentem 

Studentský parlament (SP) patří již neodmyslitelně k životu školy. Studenti se zde učí 
pravidlům týmové práce, komunikace a argumentace, seznamují se s principy parlamentní 
demokracie. Mají možnost se otevřeně vyjádřit ke všemu, co souvisí s jejich studiem a chodem 
školy.  
Zasedání SP svolává předseda (1x za dva měsíce nebo podle potřeby). Na zasedání je přizván 
člen vedení školy, výchovná poradkyně, popř. host. Velké oblibě se těší workshopy „Klady a 
zápory naší školy“ a ankety. Podněty a připomínky jsou vyhodnocovány a vedení školy s nimi 
pracuje jako s hodnotnými a cennými náměty.  

Činnost SP 

Sekce Schůze Workshop Soutěže 

1. pol. 2. pol. 

Obchodu 3 2 --- Soutěž o nejhezčí 
adventní věnec 

Gastronomie 4 3 --- 

Služeb 4 4 Klady a zápory 
naší školy 

Škola i žáci obdrželi za svou charitativní činnost děkovné dopisy Nadace „Dobrý anděl“, „Život 
dětem – Srdíčkové dny“, „Český den boje proti rakovině“. 

Charitativní činnost SP 

Do charitativní činnosti se zapojily všechny sekce. 

Název akce Vybraná částka Období 

Srdíčkové dny – veřejná sbírka na pomoc 

handicapovaným dětem 

15 174 Září, Prosinec, 

Květen 

Veřejná sbírka pro Fond Sidus 1 050 Říjen 

Český den proti rakovině – veřejná sbírka 21 708 Květen 

„Mikulášská nadílka pro Dobrého anděla“ 2 800 Prosinec 

Vánoční charitativní bazar – výtěžek pro 

nadaci Dobrý anděl 

6 000 Prosinec 

„I andělům bývá zima“ – výtěžek pro nadaci 

Dobrý anděl 

12 750 Prosinec 
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„Přivítejme jaro mlsáním“ (charitativní akce pro 

Dobrého anděla) 

2 823 Březen 

„Víčka pro Vojtíška“ - sběr plastových vršků od 

PET lahví na pomoc vážně nemocnému dítěti 

(ve spolupráci s Envirotýmem) 

130 kg víček Leden – červen 

Celková částka vybraná v rámci charitativních akcí: 62 305 Kč 

Další činnosti výchovných poradců (zejména) 

 Tvorba plánu práce. 

 Zpráva o činnosti výchovného poradce za školní rok. 

 Zpracování měsíčních zpráv o činnosti výchovného poradce. 

 Stanovení konzultačních hodin pro rodiče a žáky. 

 Vyhodnocení prospěchu žáků se SPU, kterým byla ve školním roce poskytována 
individuální péče z důvodu neprospěchu. 

 Zpracování přehledu žáků se SPU a zdravotními problémy pro školní rok. 

 Zpracování tabulek PUP k MZ. 

 Zpracování tabulek propadajících žáků se SVP. 

 Zpracování tabulek žáků se SVP k ZZ a přijímacím zkouškám. 

 Účast na informačních schůzkách pro rodiče a žáky prvních ročníků. 

 Zpracování podkladů na SharePointu – Poradenské pracoviště (informace pro 
učitele). 

 Průběžná kontrola schránek důvěry. 

 Schůzky poradenského pracoviště. 

 Účast na poradách vedoucích předmětových týmů a na poradách učitelů. 

 Individuální konzultace pro pedagogy v oblasti výchovy a vzdělávání. 

 Kariérové poradenství. 

 13. 10. 2016 – Pracovní schůzka VP Mgr. Slezáčkové se zástupcem Národního 
ústavu vzdělávání. 

 18. 11. 2016 – Přednáška Mgr. Trávníkové z PPP pro učitele všech sekcí. 

 30. 11. 2016 – Účast na semináři pořádaném PPP Brno-problematika PO 

 13. 12. 2016 – Zajištění divadelního představení Saturnin v Mahenově divadle pro 
žáky studijních oborů (556 žáků a 27 učitelů) – Mgr. Slezáčková 
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8.3 Prevence sociálně patologických jevů 

Prevence sociálně patologických jevů byla realizována prostřednictvím Preventivního 
programu (dále PP), který byl pro školní rok 2016/2017 zaměřen hlavně na spolupráci 
s třídními učiteli a vytváření třídních kolektivů se zdravou atmosférou. Důraz byl kladen na 
předem vytipované třídy, např. ty, u kterých došlo k jejich sloučení. Další prioritou se stala 
úzká spolupráce s brněnskými organizacemi, které se zabývají primární a sekundární prevencí 
sociálně patologických jevů. 

Hlavním cílem PP pro školní rok 2016/2017 byla soustavná práce na udržitelnosti žáků naší 
školy.  

Způsoby realizace PP 

 Třídnické hodiny, třídní schůzky, studentský parlament 

 Adaptační kurz, preventivní semináře, programy a přednášky 

 Nástěnka metodika školní prevence 

 Školní výlety a odborné exkurze 

 Maturitní projekty, individuální konzultace 

Zaměření činnosti školního metodika prevence 

 Koordinace tvorby a kontrola realizace minimálního PP školy  

 Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci 
záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání 
sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů 
sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů 

 Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně 
patologických jevů 

 Prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání 
kulturní a etnické odlišnosti 

 Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence 
sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, 
preventivní práce s třídními kolektivy apod.) 

 Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají 
v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s odbornými 
pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími 
zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických 
jevů 

 Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci 
a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů 

 Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního 
metodika prevence, navržených a realizovaných opatření; aktualizace materiálů 
na nástěnce a Moodle soups pro preventivní aktivity školy 

 Plánování, analýza, koordinace a organizace preventiv. akcí pro žáky a studenty. 
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Uskutečněné akce v rámci MPP 

Datum Preventivní programy 

8. 9. – 27. 9. 
2016 

Adaptační program – Podané ruce o.p.s., Centrum prevence v Brně 
(Hapalova 22) – třídy KČ1A, KA1C, KA1B a C1A, PR1A 

19. – 20. 9. 
2016 

Adaptační kurz Křižanov, RS Drak – třídy A1, C1B a HT1B 

24. 10. 2016 
ELIM, P. Kotouček – Pravá tvář Facebooku; preventivní program – třídy EP1, 
EP2 

7. 11. 2016 
ELIM, P. Kotouček – Pravá tvář Facebooku; preventivní program – třídy A2, 
PR3 

16. 11. 2016 
Pervitin – Podané ruce, o.p.s. – komponovaný preventivní program na téma 
rizika užívání tvrdých drog – třídy FM1, KO1, PŘ1, K1A, G1 

29. 11. 2016 Kyberšikana, šikana ohrožující mládež – preventivní program – třída FM1 

12. 2016 
ELIM, P. Kotouček – Pravá tvář Facebooku; preventivní program – třídy PR1V, 
A1, A3 

19. 12. 2016 Nebuď plýtvák – projekt LF MU Brno – prevence plýtvání potravinami  

21. a 22. 12. 
2016 

Charitativní akce – Vánoční Jánská (Jánská 22), I andělům bývá zima 
(Charbulova 106) 

24. 1. 2017 
ELIM, P. Kotouček – Pravá tvář Facebooku; preventivní program – třídy C1B, 
C2B 

25. 1. 2017 
ELIM, P. Kotouček – Pravá tvář Facebooku; preventivní program – třídy KA2B, 
PŘ1, FM2, KA1C 

31. 1. 2017 ELIM, P. Kotouček – Pravá tvář Facebooku; preventivní program – třída PŘ2 

2. 2017 
ELIM, P. Kotouček – Pravá tvář Facebooku; preventivní program – třídy KA1B, 
KA2A 

2. 2017 
ELIM, P. Kotouček – Pravá tvář Facebooku; preventivní program – třídy C2A, 
KO2 

14. 2. 2017 
Změna – komponovaný programu primární prevence – Poradenské centrum 
pro drogové a jiné závislosti (Brno, Sládkova 45) – třída Č2B 
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20. – 24. 3. 
2017 

Srdíčkový den – dobročinná humanitární akce, jejíž výnos je určen na 
vybavení dětských zdravotnických zařízení – třída EP1 

23. 3. 2017 
Společně na Měsíc – preventivní program – Poradenské centrum pro 
drogové a jiné závislosti (Brno, Sládkova 45) – třída EP2 

10. 5. 2017 
Český den proti rakovině – celonárodní veřejné sbírka – peníze v rámci této 
sbírky vybírali žáci tříd PR3, HT3A, HT3B, C2A 

8. 6. 2017 
Preventivní vlak aneb vyhýbejte se hazardnímu chování a riskování v okolí 
železnice – dopravně bezpečnostní akce v rámci kampaně Brněnské dny bez 
úrazů – Hlavní nádraží Brno – třídy K2B, HT2B, KČ2A 

14. – 16. 6. 
2017 

Odborná exkurze a preventivní program Velké Losiny 2017 – třídy HT3A, 
HT3B 

27. 6. 2017 
Týmové hry a stmelovací aktivity pro žáky učebních oborů – preventivn 
program zaměřený na rozvoj dobrých vztahů a stmelování kolektivu, Střední 
škola Brno, Charbulova; školní hřiště – třídy C1B, KA2C, Č1A, K1A, KČ1A 

Vyhodnocení akcí pedagogických pracovníků 

Ve školním roce 2016/2017 se podařilo úspěšně zrealizovat většinu preventivních aktivit z PP, 
některé byly zajištěny ještě dodatečně. Tyto preventivní programy reagovaly na aktuální 
problémy, které byly ve třídách řešeny. Při dodatečném doplnění o některý z preventivních 
programů jsme zohledňovali problémy, které jsme řešili v uplynulém školním roce. 

Adaptační kurz pro žáky I. ročníků se stal již nedílnou součástí nabídky naší školy. Pozitivní 
ohlasy i samotná zkušenost metodiků prevence nás přiměla pro šk. rok 2017/2018 
zdvojnásobit počet tříd, které se jej budou účastnit. 

Stmelování nových třídních kolektivů bylo výrazně podpořeno i Adaptačním programem 
organizace Podané ruce o.p.s., který byl realizován v Centru prevence v Brně (Hapalova 22). 

Za velmi účinné z hlediska propojení se školním prostředím považujeme přednášky realizované 
přímo ve škole jako například: Pravá tvář Facebooku či Pervitin. 

Velmi zdařilým preventivním programem byl “Preventivní vlak“. Žáci si v reálném prostředí 
uvědomili rozdíl mezi virtuálními počítačovými hrami s více životy a skutečným světem, kde 
mají jen jeden život, ke kterému je potřeba přistupovat uvážlivě a s respektem. Žáci tuto akci 
hodnotili velmi pozitivně. 

Účast našich tříd v preventivních programech “Změna“ a “Společně na Měsíc“ v Poradenském 
centru pro drogové a jiné závislosti (Brno, Sládkova 45) pomohla žákům vylepšit vzájemné 
vztahy a přispěla ke zklidnění atmosféry v daných třídách. 

K rozvoji prosociálního cítění žáků, respektu a toleranci k ostatním přispěly charitativní akce 
(Český den proti rakovině, Srdíčkový den, Vánoční Jánská, I andělům bývá zima), do kterých se 
naše škola aktivně zapojila. 
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Domníváme se, že díky akcím realizovaným v rámci PP si žáci vytvořili povědomí o oblasti 
sociálně patologických jevů. Znají rizika spojená s kouřením, alkoholem a drogami. Vědí, jak se 
zachovat, budou-li šikanováni, či jinak zneužíváni. Ví také, jak se mají chovat k lidem se 
zdravotním hendikepem. Toto potvrzují i dotazníková šetření z oblasti prevence nevhodného, 
která jsou žákům školy pravidelně v rámci školního roku předkládána. 

V neposlední řadě jsme se snažili stmelovat a posilovat třídní kolektivy tam, kde došlo 
k narušení klimatu třídy. V ostatních případech jsme pomocí výše uvedených akcí učili žáky 
vzájemné toleranci, respektování se a spolupráci.  

Spolupráce s institucemi a organizacemi 

 ELIM Letovice, o.p.s. 

 Lékařská fakulta MU Brno 

 Lukáš Ovečka, program design manager 

 Camping Baldovec s.r.o., Rekreační středisko Drak Křižanov 

 Pedagogicko-psychologická poradna Brno (Sládkova 45, Kohoutova 4) 

 Podané ruce, o.p.s. 

 Policie ČR, Obvodní oddělení Brno-Komárov 

Spolupráce s rodiči 

Při realizaci PP má důležité místo spolupráce se zákonnými zástupci žáků. Ta probíhá několika 
různými způsoby. Rodiče jsou pravidelně informováni o dění ve škole zejména prostřednictvím 
studijních průkazů, informací o prospěchu a docházce žáků na stránkách školy (iSAS, eTK) 
a také prostřednictvím elektronické komunikace. Na třídních schůzkách jsou informováni 
o prospěchu a chování žáků, dále mají možnost využít konzultačních hodin metodika prevence 
rizikového chování, výchovné poradkyně a školní psycholožky.  

V kabinetu metodika prevence, ve školních třídách a sborovnách školy je pro rodiče k dispozici 
seznam dostupných kontaktů na odborníky v oblasti prevence sociálně patologických jevů 
v Jihomoravském kraji. Metodik prevence koordinuje spolupráci mezi rodiči žáka, žákem 
a třídním učitelem při nápravě nežádoucího chování. 

Výskyt a řešení sociálně patologických jevů ve škole (v závorce jsou uvedeny počty školního 

roku 2015/16) 

Jev Počet 
(201 

Jev Počet 

Alkohol, Kouření 0 (19) Fyzické napadení mezi žáky 1 (3) 

Stalking 1(0) Nevhodné chování vůči vyučujícímu 12(13) 

Užívání měkkých drog 1 (10) Podvodné jednání 2 (7) 

Užívání tvrdých drog 0 (0) Kriminalita majetkové povahy 0 (0) 

Elektronická cigareta 5 (0) Záškoláctví (do 10 h neoml. absence) 168 (104) 

Vandalismus 3 (0) Záškoláctví (nad 10 h neoml. absence) 125 (112) 

Kyberšikana 1 (0) Šikana (0) 



Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace 

sídlo: Charbulova 1072/106, 618 00 Brno 

 

Zpráva 4.0.5.2017.2, verze A Výroční zpráva školy za školní rok 2016/17 Stránka 47 ze 103 

9 Vzdělávání zaměstnanců 

9.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků 

Vzdělávání pedagogických pracovníků v souladu se Zákonem o pedagogických pracovnících 
patří k jejich základním povinnostem. Vedení školy podporuje realizaci dalšího vzdělávání, 
které probíhá v souladu se zpracovaným plánem osobního rozvoje každého pedagogického 
pracovníka (DVPP) na daný školní rok. 

Informace týkající se DVPP škola evidovala v elektronické formě, a to v rámci technického 
informačního systému (TIS). Tento elektronický systém pedagogičtí pracovníci používali 
nejprve k plánování svého individuálního vzdělávání (organizační funkce). Poté byl v průběhu 
školního roku tento systém využíván rovněž k evidenci reálně uskutečněného dalšího 
vzdělávání (evidenční funkce). Díky tomu jsou informace týkající se dalšího vzdělávání všech 
pedagogických pracovníků k dispozici centrálně a s aktuálními údaji, což umožňuje efektivnější 
sledování průběhu DVPP ze strany vedení školy (kontrolní funkce). Systém umožňuje 
vygenerovat i přehled dalšího vzdělávání konkrétního pedagogického pracovníka a jeho 
hodnocení. Výstupy jsou archivovány v elektronické podobě. 

Učitelé všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů i učitelé odborného výcviku se 
pravidelně dle časových možností účastnili zejména seminářů využitelných ve vlastní práci 
učitele (odborné vzdělávání, vzdělávání v ICT, metodické semináře a další). 

Škola i v tomto školním roce byla akreditovaným pracovištěm MŠMT pro poskytování 
vzdělávacích služeb v oblasti DVPP. Seznam akreditovaných kurzů DVPP je zveřejněn 
na intranetu. 

Typ kurzu – školení 
Počet 

účastníků 
Typ kurzu – školení 

Počet 
účastníků 

Kariérové poradenství 1 Kyberšikana a další zneužití ICT 1 

MZ – vzdělávání pro zadavatele, 
hodnotitele, komisaře, 
konzultační semináře 

6 
Odborná školení pro UOV a 
učitele odborných předmětů 
oboru cukrář, pekař 

1 

Odborné semináře pro UOV 
a učitele odborných předmětů 
oboru kadeřník 

5 
Odborná školení pro UOV a 
učitele odborných předmětů 
oboru kosmetička 

11 

Odborná školení pro UOV a 
učitele odborných předmětů 
oboru kuchař a číšník 

10 Ochrana osobních údajů 31 

Prevence, výchovné 
poradenství, žáci s SPU 

88 Přehled novel právních předpisů 30 
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Typ kurzu – školení 
Počet 

účastníků 
Typ kurzu – školení 

Počet 
účastníků 

Školení asociace kuchařů 
a cukrářů 

8 Školení řidičů 19 

Vzdělávání v oblasti cizích jazyků 14 Vzdělávání v oblasti ICT – Attis 120 

Vzdělávání v oblasti ICT –
EduPage, elektronická třídní 
kniha 

120 
Vzdělávání v oblasti ICT – 
Office 365 

88 

Vzdělávání v oblasti odborných 
kompetencí učitelů 
teoretického vyučování a UOV 

41 
Vzdělávání v oblasti řízení školy, 
školských předpisů 

15 

Způsobilost k obsluze plynových 
zařízení 

24  ××× ××× 

CELKEM účastníků 633 

I když ve školním roce 2016/17 již neprobíhala realizace projektu OPVK Na kompetence 
společně zaměřeného na DVPP, lze konstatovat, že se zaměstnanci – zejména pedagogičtí 
pracovníci aktivně do dalšího vzdělávání zapojili, o čemž svědčí i počet výše uvedených aktivit. 
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9.2 Vzdělávání nepedagogických pracovníků 

Stejně jako u pedagogických pracovníků i u nepedagogických pracovníků je podporováno 
odborné a profesní vzdělávání, ale také vzdělávání v oblasti aplikovaného SW. 

Typ kurzu Počet účastníků 

BOZP 1 

Dlouhodobý majetek 1 

Dotace PO a jejich účtování 1 

DPH 2 

Finanční kontrola 1 

FKSP a sociální fond 2017 1 

Hygienické minimum 15 

Inventarizace 2017 1 

Obsluha elektrických zařízení 12 

Obsluha plynových zařízení 10 

Obsluha tlakových nádob 10 

Odpisy 1 

Office 365 a SharePoint 3 

Registr smluv 2 

Revize vyhrazených elektrických zařízení 1 

Systém agent pro školy (SAS) 2 

Školení řidičů 20 

Školní stravování 2 

Zákon o zadávání veřejných zakázek 1 

Celkem účastníků 87 
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10 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

10.1 Mimoškolní aktivity a členství v asociacích 

Mezi mimoškolní aktivity a členství v asociacích patří zejména: 

Celoživotní vzdělávání – poskytování odborného vzdělávání formou kurzů a zkoušek 
profesních kvalifikací, rekvalifikačních kurzů, akreditovaných vzdělávacích programů v rámci 
DVPP (akreditované pracoviště MŠMT pro poskytování DVPP), poskytování odborného 
vzdělávání žáků navazujícího na teoretické a praktické kurzy (dle zájmu žáků). 

Poskytování služeb – výroba a prodej učňovských výrobků ve vlastních prodejnách v rámci 
OV – produktivní činnosti žáků – kadeřnické, kosmetické služby veřejnosti; poskytování 
gastronomických služeb apod. 

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU 

Pedagogická praxe studentů v odborném výcviku – Jánská -  68 studentů  

Pedagogická praxe studentů v odborném výcviku – Charbulova – 47 studentů 

Fakultní škola MZLU v Brně   

Pedagogická praxe studentů v teoretické výuce, sekce gastronomie – 2 studenti 

Pedagogická praxe studentů v odborném výcviku, sekce gastronomie - 14 studentů 

Pedagogická praxe studentů v odborném výcviku, sekce obchod, služby – 7 studentů  

Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, katedra Centrum školského 
managementu (CŠM) 

Realizace manažerských praxí a praxí v rámci předmětu „Řízení v praxi“ – 21 posluchačů 
studia Školský management 

NIDV Brno 

Pedagogická praxe studentů v teoretické výuce, sekce gastronomie –20  

České ručičky – gestor sekce služeb – kadeřnické a kosmetické soutěže – celostátní kolo 
Harmonie (pořadatel a organizátor soutěže, gastronomické služby Gastrojunior – obory 
vzdělání Kuchař, Číšník, Cukrář (organizátor soutěže) 

Zakladatel Asociace číšníků ČR – spolupráce při přípravě a organizaci akcí a soutěží pro žáky 
oborů vzdělání Kuchař, Číšník, při odborných přednáškách a seminářích pro učitele 
praktického vyučování a odborných předmětů, spolupořadatel a organizátor soutěže 
Vánoční pohár, Birel Cup, Grilování 
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Spolupráce s Hospodářskou komorou a cechy – zajišťování profesních kvalifikací, 
rekvalifikací, zejména navázání spolupráce s Regionální hospodářskou komorou, v závěru 
školního roku také členem HK – Unií kosmetiček 

Spolupráce s ČSZM – založení vzdělávací sekce, ředitelka školy se stala předsedkyní této 
sekce; organizace a realizace sekání škol vyučujících obor Řezník a představenstvem ČSZM. 

Spolupráce se Svazem pekařů – organizace a realizace sekání škol vyučujících obor Pekař a 
představenstvem Svazu pekařů. 

Spolupráce s Asociací kuchařů a cukrářů ČR – člen AKC, organizátor soutěže Moravský pohár 
2017, organizátor soutěže Gastro Junior Brno Bidvest Cup 2017 

Spolupráce s hotelovými a gastronomickými školami ČR v rámci Asociace ředitelů 
hotelových škol – pravidelná jednání s cílem výměny zkušeností a sdílení dobrých praxí mezi 
školami 

Spolupráce se středními školami vyučujícími obory vzdělání Kadeřník a Kosmetické služby  
ČR v rámci asociace AKAKOS – pravidelná jednání s cílem výměny zkušeností a sdílení 
dobrých praxí mezi školami 

Spolupráce s Asociací hotelů a restaurací – člen AHR, účast na odborných konferencích a 
vzdělávacích akcích, setkání s cílem sdílení dobrých praxí 

Spolupráce a členství ve Sdružení aranžérů České republiky  

Organizace soutěží s regionální a celostátní platností:  

 cukrářských a pekařských  

 kuchařských a číšnických 

 sommelierských a barmanských 

 soutěží kadeřnických a kosmetických 

Organizace seminářů, školení a kurzů pro učitele, DVPP 

Organizace a realizace akreditovaného vzdělávacího kurzu v rozsahu 16 hodin pro ředitele 
škol a ostatní vedoucí pedagogické pracovníky – Ekonomické a právní aspekty  

Organizace hodnotitelských zkoušek pro komisaře jednotlivých oborů vzdělání 

Členství v řídícím výboru AKAKOS – asociace kadeřníků a kosmetiček 

Členství v řídícím výboru Asociace ředitelů hotelových škol ČR 

Členství v Asociaci škol CŽU založené v rámci projektu UNIV II kraje 
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10.2 Soutěže 

Škola je organizátorem nebo spolupořadatelem celostátních nebo regionálních soutěží, mimo 
tyto akce se žáci zúčastňují soutěží pořádaných jinými školami, firmami, asociacemi. 

Účast žáků školy v nejvýznamnějších soutěžích: Umístění 

Brněnský vánoční pohár 2016 sommelier - HŠ 1. místo 

Atraktivní výrobek 2016 – obor Cukrář 4. místo 

Pekař roku 2016 – obor Pekař 4. místo 

Brněnský vánoční pohár 2016 barman - HŠ 6. místo 

Brněnský vánoční pohár 2016 barman – obor Číšník 10. a 13. místo 

Košt klobásků – obor Řezník - uzenář 3. místo 

Budějovické mlsání, České Budějovice - obor Cukrář 1. a 1. místo 

Makro HOREKA pětiboj, Praha, tým Kuchař- číšník 2. místo 

Svačina roku s RIO MARE 2016 - obor Kuchař 8. místo 

Priessnitzův dortík 2017 - obor Cukrář 6. místo 

Moravský pohár Brno 2017 - obor Cukrář 2. místo 

Gastro Kroměříž 2017 - obor Cukrář 1. a 2. místo 

Gastro Kroměříž 2016 - sommelier 1. a 6. místo 

Makro HOREKA pětiboj, regionální kolo,  Praha - obor Kuchař 1. místo 
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Gastro Hradec 2017 - obor Cukrář 7. a 6. a 23. místo 

Přehlídka odborných dovedností, Valašské Meziříčí - Řezník 5. místo 

Gastro Junior Brno BIDVEST CUP 2017 - obor Cukrář 5. místo 

Gastro Junior Brno BIDVEST CUP 2017 - obor Číšník 1. místo 

Gastro Junior Brno BIDVEST CUP 2017 – obor Kuchař 10. místo 

Gastro Labe 2017, Děčín – obor Kuchař 2. a 4. místo 

Gastro Labe 2017, Děčín – obor Číšník 1. místo 

Gastro Labe 2017, Děčín – obor Cukrář 1. a 2. a 3. místo 

Grilování 2017, Brno – obor KČ 3. místo 

Pohár hejtmana Jihomoravského kraje 2017 – obor Kuchař 2. místo 

Klání dvou škol Jeseník/Brno, soutěž oboru Řezník - uzenář místo 

HARMONIE – celostátní soutěž kadeřnic a kosmetiček  1., 2., 2x 4., 5. místo  

AR JUNIOR – celostátní soutěž aranžérů – České Budějovice  3., 4., 8., a 10. místo 

AR JUNIOR – celostátní soutěž žáků oboru vzdělání Aranžérů 
v Praze – Špendlení na živý model  

4. místo  

Fotosoutěž Olympia Brno – IGNIS BRUNENSIS – celostátní 
soutěž  

2. místo  

Foto luventars – celostátní soutěž fotografů v Českých 
Budějovicích  

2. místo  

CESOFOTO Jihlava – celostátní soutěž žáků oboru vzdělání 
Fotograf  

1., 4., 5., 8., 9. místo  

Photobase – celostátní soutěž oboru vzdělání Fotograf  1. místo  
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Soutěž o nejlepší Samostatnou OP – obor Cukrář 3. místo 

Soutěž o nejlepší Samostatnou OP – obor Kuchař 3. místo 

Soutěž TVK 8 – celostátní soutěž fotografů  2., 3x 3. místo  

Československá fotografie – mezinárodní soutěž fotografů  2. místo  

NSVAF Svitavy – celostátní soutěž fotografů  7x čestné uznání  

Fotoakademie Praha – obor vzdělání Fotograf  

1., 2x 2., 2x 3. místo, 1x 
cena poroty a 1. místo – 
nejlepší střední škola 
v soutěži  

Mladý módní tvůrce Jihlava – obor vzdělání Kadeřník, 
Kosmetické služby  

2., 3., 2x 4., 3x 5., 2x 6., 8. 
místo  

Mezinárodní soutěž v Dárkovém balení, žáků oboru vzdělání 
Prodavač -  Bratislava 

6. místo  

Bohemia Sekt Trophée 2016 – Sommelier - HŠ 

 
3. místo 

Sommelier Moravy 2016 - HŠ 3. místo 

Těšínská karafa 2017 – HŠ - sommelier 3. místo 

Těšínská karafa 2017 – HŠ  - degustátor 1. místo 
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10.3 Zájmové a jiné aktivity 

Škola vytváří podmínky pro mimoškolní aktivity žáků v bezprostřední návaznosti na výchovně 
vzdělávací proces. Patří mezi ně zejména zájmové kroužky, specializované odborné kurzy 
a odborné exkurze. Vzhledem k množství akcí, které se uskutečnily, jsou v tabulkách uváděny 
pouze ty nejdůležitější. 

Přehled nejvýznamnějších aktivit je uveden v Příloze č. 2. 

Odborné kurzy byly rovněž realizovány v rámci projektu Dámy a pánové, život začíná formou 
aktivity, kdy „žáci učí žáky“. Těchto kurzů se účastní mimo žáky naší školy i žáci 8. a 9. tříd 
základních škol (viz přehled akcí pro žáky ZŠ).  

Kroužky, konzultace, doučování ve škole 

Škola nabízela ve školním roce kroužek španělského jazyka a posilování. Mimo tyto kroužky se 
konaly individuální konzultace a doučování žáků. Zájem o účast v kroužcích je vždy pouze 
na začátku školního roku, v průběhu školního roku se snižuje. Problém nezájmu spatřujeme 
zejména v důvodu dojíždění mimobrněnských žáků, dále v realizaci odborného výcviku rovněž 
v odpoledních hodinách, v aktivitách na domovech mládeže, kde bývají ubytováni žáci 
z větších vzdáleností. 

Přehled nejvýznamnějších kurzů a stáží 

Název kurzu Počet akcí Počet žáků 

Příprava pokrmů z ryb mořských a sladkovodních 1 7 

Barman 1 12 

Sommelier 1 30 

Projekt stáží a výměn Retz (Brno, Retz) 2  16 

Odborná stáž Nitra 1 6 

Celkem 6 71 
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Akce pro žáky základních škol 

Kurz (aktivita) Datum ZŠ Vyuč_hod Źáků ZŠ 

Žáků 

SŠPOS 

Návštěva hotelu Holiday  31.10.2016 ZŠ BRNO, Horní 2 12 0 

Návštěva školy 03.11.2016 Elišky Krásnohorské 2 10 2 

Kadeřnictví, kosmetika 15.12.2016 ZŠ Masarova, Beno 3 39 15 

Jednoduché občerstvení 15.11.2016 ZŠ Horní, Brno 3 19  

Míchané nápoje, stolování 15.11.2016 ZŠ Horní, Brno 3 18  

Úprava zevnějšku 14.11.2016 ZŠ Zbraslav 2 12 6 

Kosmetika 14.11.2016 ZŠ Zbraslav 2 12 6 

Kosmetika, kadeřnictví, 
Vánoční pohár 05.12.2016 ZŠ Chalabalova 2   

Kosmetika, kadeřnictví 12.12.2016 ŽŠ Brno, Blažkova 3 20 20 

Základní dovednosti - 
stolničení 30.01.2017 ZŠ Křenová, Brno 2 13 1 

Míchané nápoje, 
jednoduchá obsluha 06.03.2017 ZŠ Kneslova 3 17 1 

Jednoduché občerstvení 06.03.2017 ZŠ Kneslova 3 15 3 

Celkem   29 187 54 

Odborné exkurze, přednášky, další mimoškolní činnost  

Rekapitulace akcí – exkurzí, přednášek, preventivních programů a ostatních akcí mimoškolních 
a jiných akcí.  

Detailní přehled je uveden v Příloze č. 2. 

Sekce Počet akcí Počet účastníků 

Sekce gastronomie 160  

9513 
Sekce obchodu 143 

Sekce služeb 156 

Celkem 459 
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10.4 Ostatní akce pro zaměstnance 

Mezi další akce školy patří zejména akce pravidelně, každoročně organizované: 

 Vánoční setkání zaměstnanců v hotelu Continental 

 Den učitelů 

 Ukončení školního roku  

 Divadelní a ostatní kulturní akce s příspěvkem FKSP  

 Turisticko – cyklistický výlet  (Šumava) 

 Zájezdy a pobyty pro zaměstnance a rodinné příslušníky 

 Adventní dílna 

 a další 
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11 Dotazníková šetření 

Již druhým školním rokem realizujeme pravidelná plánovaná dotazníková šetření (DŠ), 
ale i DŠ dle aktuálních potřeb. Mezi nejvýznamnější dotazníková šetření patří zejména: 

a) Vstupní dotazníky pro žáky 1. ročníků 

Zjišťujeme, kdo žákům pomohl vybrat naši školu nebo co je inspirovalo (převážně rodiče – 39% 
a kamarádi 21%), zda byli návštěvníky dne otevřených dveří (35%), co očekávají od svého 
studia (získání maturitního vysvědčení, výučního listu, odbornost, kamarády, chci 
pokračovat v dalším studiu). 

b) Dotazníkové šetření absolventů studijních a učebních oborů 

Dotazujeme se absolventů na to, zda pokračují v dalším studiu a pokud ano jaký typ studia, 
školy si zvolili, pokud nestudují, tak jestli jsou zaměstnaní a pokud ano, tak jestli ve svém oboru 
nebo mimo obor, zda by doporučili naši školu přátelům a známým. 

c) Dotazníkové šetření zaměřené na vnímání školy žáky i rodiči 

Zajímáme se o vnímání školy ze stran rodičů a to rodičů prvních a posledních - absolventských 
ročníků, zda jsou dostatečně informování o studiu svých dětí, spokojeni se způsobem výuky 
v teorii, ale i na praxi, zda škola respektuje a poradí v případě vzdělávacích a výchovných 
problémů. Zajímá nás také názor na třídní schůzky, vybavení školy, co se jim na škole líbí a co
 nelíbí. 

d) Dotazníkové šetření Prevence patologických jevů 

Školní poradenské pracoviště dělá průzkum v oblasti Prevence patologických jevů, kde pro 
účely statistického vyhodnocení zjišťujeme kolik je kuřáků, kdo už měl nějakou zkušenost 
s drogami, hracími automaty apod. 

e) Hodnocení spokojenosti žáků 

Na konci školního roku se koná DŠ – Hodnocení spokojenosti žáků (vztahy mezi učitelem 
a žákem) – dotazy na přístup učitele k třídě, k jednotlivému žákovi, zda učitel splňuje jeho 
představy o studiu na naší škole, jestli se učitele nebojí na cokoliv zeptat apod. 

f) Vnímání školy zaměstnanci – Kultura školy 

V závěru školního roku se realizovalo dotazníkové šetření zejména pedagogických pracovníků   
Kultura školy – celkové vyhodnocení za školu je uvedeno v Příloze č. 3. 

g) Silné a slabé stránky spolupráce se zaměstnavateli gastronomických oborů, 

inspirace, očekávání 

Koncem školního roku byly připraveny podklady pro zahájení činnosti poradního týmu 
zaměstnavatelů gastronomických oborů vzdělání (výhledově i oborů obchodu a služeb), se 
kterými spolupracujeme, zaměřené především na to, jak vidí spolupráci potenciální 
zaměstnavatelé našich žáků a jak si můžeme být vzájemně nápomocni v motivaci žáků o 
studium a jejich uplatnění v oboru po ukončení studia. 

Všechna DŠ realizujeme elektronicky a anonymně. Výsledky šetření zpracováváme statisticky, 
graficky a jsou k dispozici všem vedoucím pracovníkům po jednotlivých sekcích a úsecích. Jsou 
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hledány příčiny negativních hodnocení a přijímána opatření ke zlepšení. Výsledky jsou 
zveřejněny pro všechny zaměstnance na intranetu školy SHP a zaměstnanci jsou se závěry 
seznamováni na poradách. 

S výsledky a analýzou po jednotlivých hodnocených oblastech pracuje pracovní tým VIZE 2020 
a jsou projednávány s Odborovým klubem. 

Počínaje příštím školním rokem budou vyhodnocení dotazníků srovnávána s předešlým rokem 
a i nadále budou základem pro zjišťování příčin nedostatků, negativních hodnocení oblastí, 
naplňování stanovených cílů, příležitostí ke zlepšování na jednotlivých 
úsecích školy i škole samotné. 

Z důvodu rozsahu nejsou podklady a výsledky součástí této výroční zprávy, ale jsou 
archivovány. 
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12 Inspekční a kontrolní činnost orgánů státní kontroly 

12.1 Inspekční a kontrolní činnost ČŠI, KÚ JmK a orgánů státní 

kontroly 

Kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje a přezkumy maturitních zkoušek 

Přezkum ze dne 2. 9. 2016 – přezkoumání výsledku dílčí zkoušky společné části maturitní 
zkoušky konané formou písemné práce ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura Jiří 
Sklenák. 

Předmět kontroly ze dne 14. 10. 2016 – dodržování právních předpisů a řídících aktů vydaných 
Jihomoravským krajem při hospodaření s veřejnými prostředky v souvislosti s ukončením 
pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2013, z důvodu nadbytečnosti vlivem úbytku počtu 
žáků, nastavení procesů v interních předpisech upravujících kontrolované oblasti a jejich 
realizace, prověření souladu operací zachycených v účetních záznamech s právními předpisy 
a s uloženými povinnostmi zřizovatelem a hospodárnost realizovaných operací, a to zejména 
v oblasti :  

 organizační změna 

 počet žáků, tříd a úvazky pedagogických pracovníků 

 ukončení pracovních poměrů a vyplacení odstupného 

Závěr: Nebyly zjištěny nedostatky. 

Kontrola Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj 

Předmět kontroly ze dne 14. 10. 2016 – kontrola hygieny na bourárně a odběr vzorků. 

Závěr: Nebyly zjištěny nedostatky. 

Předmět kontroly ze dne 9. 3. 2017 –odběr vzorků masa a masných výrobků na obsah kostních 
úlomků. 

Závěr: Nebyly zjištěny nedostatky. 

Předmět kontroly ze dne 1. 6. 2017 – kontrola hygieny na prodejně a výrobně a odběr vzorků. 

Závěr: Nebyly zjištěny nedostatky. 

Kontrola Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje 

Předmět kontroly ze dne 2. 9. 2016 – plnění povinností stanovených v Zákonu č. 258/2000 
Sb., vyhláška č. 137/2004 Sb., nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 
o hygieně potravin., nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002., nařízení (ES) č. 
882/2004, zákon č. 110/1997 Sb., nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, 
vyhláška č. 366/2005 Sb.  

Závěr: Nebyly zjištěny nedostatky. 
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Předmět kontroly ze dne 8. 9. 2016 – kontrola provozu školy odloučené pracoviště Jánská 22, 
Brno, v souvislosti s epidemiologicky významným kontaktem onemocnění VHA. 

Závěr: Na místě byla dohodnuta preventivní protiepidemická opatření. 

Předmět kontroly ze dne 22. 9. 2016 – kontrola provozu školy Charbulova 106, Brno, 
odloučené pracoviště Veslařská 54, Brno, v souvislosti s epidemiologicky významným 
kontaktem onemocnění VHA. 

Závěr: Na místě byla dohodnuta preventivní protiepidemická opatření 

Předmět kontroly ze dne 30. 5. 2017 – provedení stěrů   pracovního prostředí: 

 Školní jídelna, Charbulova 106, Brno + studená výroba 

 Centrum praktické výuky, Charbulova 106, Brno – pracoviště oboru cukrář 

 Středisko praktické výuky, Trnitá 8, Brno – pracoviště oboru cukrář 

 Středisko praktické výuky, Trnitá 8, Brno – pracoviště oboru pekař 

 Středisko praktické výuky, Nálepkova 5, Brno  

Závěr: Nebyly zjištěny nedostatky. 

Předmět kontroly ze dne 14. 11. 2016 – kontrola pracovišť žáků oborů kadeřník a pekař – 
odloučené pracoviště Trnitá 8, Brno, v oblasti ochrany veřejného zdraví stanovené zejména 
v zákoně č. 258/2000 Sb., a jeho prováděcí vyhlášce č. 137/2004 Sb. 

Závěr: Nebyly zjištěny nedostatky. 

Předmět kontroly ze dne 23. 11. 2016 – opakovaná kontrola pracoviště SPV Veslařská – plnění 
opatření ze dne 22.9.2016 v souvislosti s výskytem onemocnění VHA.  

Závěr: Nebyly zjištěny nedostatky. 

Kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce 

Předmět kontroly ze dne 3. 10. 2016 – provedení stěrů a odběr vzorků – cukrářského výrobku 
s názvem věneček vaječný . 

Závěr: Nebyly zjištěny nedostatky. 

Předmět kontroly ze dne 6. 12. 2016 – provedena kontrola balených a nebalených potravin a 
surovin určených k výrobě potravin 

Závěr: Nebyly zjištěny nedostatky. 
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Kontrola Ministerstva pro místní rozvoj  

Předmět kontroly ze dne 8. 3. 2017 – činnost autorizované osoby, ověření správnosti postupu 
při zkoušce profesní kvalifikace. 

Závěr: Nebyly zjištěny nedostatky. 

Kontrola Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj 

Předmět kontroly ze dne 21. 11. 2016 – dodržování povinností vyplývajících z právních 
předpisů k zajištění bezpečnosti práce, dodržování povinností vyplývajících z právních 
předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení. 

Závěr: nedostatky odstraněny v průběhu kontroly 
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13 Údaje o hospodaření školy 

Hospodaření školy je zpracováváno za kalendářní rok a je součástí Zprávy o činnosti 
příspěvkové organizace zpracovávané za kalendářní rok v souladu se Zásadami vztahů orgánů 
Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací. 

Celkový přehled plánu a skutečnosti příjmů a výdajů za období roku 2016 (v Kč) 

 Plán Skutečnost Rozdíl % plnění 

Výnosy 155 401 400,00 155 965 965,46 564 565,46 100,36% 

Náklady 155 401 400,00 156 371 816,80 970 416,80 100,62% 

Oblast dotací na rok 2016 

Dotace Rozpočet v Kč Čerpání v Kč Čerpání v % 

Provozní dotace JMK 25 829 000,00 25 830 184,00 100,00  

Dotace JMK Lékařské 

prohlídky 

2 000,00 1 300,00 65,00 

Dotace JMK Podpora 

vynikajících výsledků 

talentované mládeže 

90 000,00 90 000,00 100,00  

Dotace JMK Stipendia pro žáky 

v učebních oborech 
212 000,00 215 000,00 101,41  

Dotace JMK České ručičky 125 000,00 125 000,00 100,00  

Dotace JMK Odstupné 457 000,00 456 696,00 99,99  

Dotace JMK „Do světa“ 73 800,00 65 784,75 89,14 

Dotace JMK Preventivní 

programy škol 

79 000,00 79 000,00 100,00 

Celkem dotace z JMK 26 867 800,00 26 862 964,75 99,98 

Dotace SR ÚZ 33353 103 055 000,00 103 055 000,00 100,00  

Dotace SR ÚZ 33034 104 230,00 100 082,00 96,02  

Dotace SR ÚZ 33049 267 526,00 267 516,45 99,99  

Dotace SR ÚZ 33050 280 265,00 227 599,54 81,21  

Dotace SR ÚZ 33052 2 482 316,00 2 482 315,52 99,99  

Dotace SR ÚZ 33160 50 200,00 29 835,00 59,43  

Celkem dotace ze SR 106 239 537,00  106 162 348,51 99,93 
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13.1 Oblast doplňkové činnosti v roce 2016 

Vedle činností, pro něž byla příspěvková organizace zřízena, je oprávněna vykonávat také 
doplňkovou činnost. Zřizovací listinou čj. 20/5 ze dne 30. 4. 2015 zřizovatel povoluje níže 
uvedené okruhy doplňkové činnosti, které navazují na hlavní účel organizace: 

 realitní činnost, správa a údržba nemovitostí,  

 mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 
činnosti,  

 hostinská činnost,  

 další vzdělávání pedagogických pracovníků,  

 holičství, kadeřnictví,  

 kosmetické služby,  

 ubytovací služby,  

 velkoobchod a maloobchod,  

 pekařství, cukrářství.  

Ke dni 3.12.2016 má organizace platné tyto živnostenské listy:  

 hostinská činnost, 

 kosmetické služby, 

 holičství, kadeřnictví, 

 prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, 

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:  

 velkoobchod a maloobchod, 

 ubytovací služby,  

 realitní činnost, správa a údržba nemovitostí,  

 fotografické služby, 

 mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 
činnosti.  

V rámci doplňkové činnosti dosáhla organizace za rok 2016 kladného hospodářského 
výsledku ve výši 516 015,95 Kč. 

Doplňková činnost 2016 Částka v Kč 

Náklady 8 869 300,49 

Výnosy 9 385 316,44 

Výsledek hospodaření 516 015,95 
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13.2 Výsledek hospodaření 

V hlavní činnosti v roce 2016 organizace nedosáhla kladného hospodářského výsledku. 
Záporný hospodářský výsledek ve výši 405 849,30 Kč byl dokryt kladným výsledkem 
hospodaření z doplňkové činnosti. 

Záporný výsledek hospodaření byl způsoben jednorázovým odpisem pohledávek po splatnosti 
ve výši 529 331,06 Kč. Tyto pohledávky byly po splatnosti 19 až 23 let a dlužníky již nebylo 
možno dohledat, upuštění od dalšího vymáhání bylo provedeno v souladu s čl. 4.5.6 Zásad 
vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací. Pokud by nešlo k této 
jednorázové operaci, výsledek hospodaření za rok 2016 by byl kladný ve výši 123 481,72 Kč. 

Organizace dosáhla v roce 2016 kladného hospodářského výsledku před zdaněním ve výši 
110 166,61 Kč, v následujícím rozdělení: 

 hospodářský výsledek z hlavní činnosti ve výši            - 405 849,34 Kč 

 hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši   516 015,95 Kč 

 celkový zisk za rok 2016       110 166,61 Kč 

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 byl předložen Radě Jihomoravského 
kraje k jeho schválení. Návrh byl schválen dle návrhu organizace, zisk byl převeden 
do rezervního fondu.  

13.3 Investiční akce ve školním roce 2016/2017 

Technické zhodnocení nemovitého majetku 

Rok Nemovitost Druh technického 
zhodnocení 

Zdroje financování 

2016 Škola Charbulova Implementace bezdrátového 
připojení 

Investiční příspěvek 
JMK 

2016 Škola Charbulova Odběratelská trafostanice 
22/0,4 kW 

Investiční příspěvek 
JMK 

2017 Škola Charbulova Úprava vstupu na sekretariát 
školy Charbulova 

Vlastní FI 

2017 Škola Charbulova Dodávka klimatizačních 
jednotek 

 

Vlastní FI 
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Nákup učebních pomůcek a hmotného majetku z fondu investic 

Rok Nemovitost Druh učební pomůcky Zdroje financování 

2016 Škola Charbulova Dodávka užitkového vozidla 
Dacia Dokker 

Vlastní FI 

2017 CPV  Dodávka mrazícího boxu – 
obor řezník 

Vlastní FI 

2017 CPV Dodávka nastřikovacího 
zažízení pro obor řezník 

Vlastní FI 

2017 Pracoviště oboru cukrář Dodávka cukrářské 
technologie 

Vlastní FI 

2017 Škola Charbulova, ŠK Dodávka mycího zařízení vč. 
montáže do ŠK 

Vlastní FI 

13.4 Investiční akce a velké opravy zajišťované a realizované 

správou budov 

Ve srovnání s předchozími lety zajišťovala správa budov ve školním roce 2016/17 ve spolupráci 
s externími firmami akce menšího rozsahu. Byly to: 

 Rekonstrukce vstupu do budovy CPV – vybourání stávající poškozené dlažby 
včetně prostupů do podzemních technických prostor, nové vydláždění a výmalba 
vstupní haly. 

 Rekonstrukce vstupu do ředitelny – na základě návrhu firmy ATAK Design došlo 
k modernizaci vstupu do prostoru sekretariátu a ředitelny tak, aby byla zachována 
estetická návaznost na výmalbu chodeb a došlo ke zlepšení vzhledu. 

 Modernizace učebny stolničení a přilehlých prostor – V návaznosti na vybudování 
Gastrostudia v loňském roce, jsme pokračovali v návazných modernizacích učebny 
stolničení – dle návrhu ATAK Design jsme vlastními silami zmodernizovali staré 
vybavení učebny a místo starých shrnovacích dveří byla vybudována příčka, za 
kterou vznikl prostor pro přípravnu, ze které bude možno zajišťovat jak obsluhu ve 
stolničení, tak v zasedací místnosti.  Vzhledem ke značnému množství drobnějších 
oprav bylo vybavení přípravny a úpravy vybavení v zasedací místnosti přesunuty 
do šk.roku 2017/18.    

 Dokončení výmalby chodeb a dveří – pokračovali jsme ve výmalbě chodeb, která 
byla započata v minulém roce – v loňském roce byla výmalba chodeb s ohledem 
na finanční náročnost provedena pouze v jednotlivých chodbách. V letošním roce 
na ně navazovaly barevné nátěry zárubní dveří, výmalba středových částí chodeb 
a výmalba hlavního a bočních schodišť. V celé škole došlo v souvislosti s touto 
modernizací k výměně dveří do tříd a kabinetů. Následně jsme započali 
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s vytvářením nového informačního systému – nové označení učeben a kanceláří, 
na které bude navazovat hlavní orientační značení. Byla tak dokončena další etapa 
modernizace vzhledu školy. 

 Byl instalován nový mrazicí box v řeznické dílně. 

13.5 Nákup IKT a oprava rozvodů počítačových sítí 

Ve školním roce 2016/2017 pokračovala škola v plnění schváleného IKT plánu.  

Škola dále pokračovala v rozvoji využívání systému Office 365. V systému byly nasazeny další 
aplikace PowerApps, Flow, Teams a Power BI. Do systému Office 365 budou nadále zařazovány 
i odkazy na školní aplikace jako TIS, Docházka apod. Ke konci tohoto školního roku byly také 
provedeny přípravné práce, tak aby bylo možné od následujícího školního roku poskytovat 
služby Office 365 i pro studenty školy. Do tohoto systému byla začleněna i doména 
student.charbulova.cz určena pro studenty školy. Byla zprovozněna doména Charbulova.cz, 
která bude nadále hlavní doménou školy jak pro služby www, tak pro služby elektronické 
pošty. 

Škola nadále zavádí identifikačních průkazů ISIC pro další ročníky. V této oblasti byl 
zaktualizován a rozšířen systém druhů těchto průkazu a možnost využití tohoto průkazu jak se 
studentskými slevami tak bez těchto slev.  

Nadále pokračujeme ve využívání a rozšiřování systému elektronických třídních knih firmy ASC 
začali vyučující využívat většinu dostupných funkcí třídní knihy včetně tematických plánů.  

Škola postupně obnovuje SW vybavení na PC. Standardem používaných počítačů se stal 
operační systém WINDOWS 10 a Office 2016 a v tomto školním roce je tento systém nasazen 
už na 45 % počítačů školy.  

V tomto školním roce byla v rámci plánované obměny výpočetní techniky provedena výměna 
20ks počítačů, 10ks monitorů a 10ks projektorů. Dále byla provedena výměna 7ks 
velkokapacitních multifunkčních tiskáren na budově Charbulova a 4ks na budově Jánská. 

Na budově Charbulova a CPV byla provedena instalace WiFi sítě, která pokrývá celou rozlohu 
těchto budov. Síť je koncipována pro studenty, zaměstnance a hosty školy. Celý tento projekt 
byl zrealizován za podpory zřizovatele školy. 

V tomto školním roce škola obnovila licenční smlouvu s firmou Microsoft na poskytování 
licencí na systém Windows a Office v rámci programu EES. 

13.6 Správa budov  

Hlavním úkolem správy budov jsou nejen drobné opravy a úpravy, kterými se zajišťuje plynulý 
provoz a chod školy, ale současně se také provádějí i další úpravy, které mají zkvalitnit pracovní 
prostředí provozoven. V tomto školním roce to byly: 

Charbulova 106 

 Výmalba tříd, nové linoleum v kanceláři psycholožky a několika třídách 

 Opravy stoupaček na chlapeckých toaletách 
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 Vybourání vestavěných skříní a zapravení prostoru po vybourání ve dvou učebnách 

 Oprava kanceláře školní psycholožky 

 Výměna osvětlení ve školní kuchyni, oprava poškozených vypínačů a zásuvek 

 Oprava skladů a zděných chladicích boxů ve školní kuchyni – oprava omítek, 
protiplísňový nátěr, výmalba, nátěry zárubní 

 Nátěry strojů a zařízení ve školní kuchyni 

 Instalace nového záznamového zařízení na EZS a výměna 2 ks kamer 

 20 ks nových tabulí do tříd 

 Výroba vestavěných skříní do zázemí gastrostudia 

 Nové parkovací značení v kuchyňském dvoře 

 Rekonstrukce venkovního basketbalového hřiště 

 Nové koše do všech tříd 

 Výroba boxů pro přepravu mís na rauty 

 Oprava žákovských stolů a židlí 

Jánská 22 – ve spolupráci s Magistrátem města Brna 

 Výmalba tříd a chodeb 

 Oprava výtahu 

 Oprava podlahy v tělocvičně 

 Oprava vodovodního řádu 

 Oprava podlahy ve třídě, kde došlo k zatečení při poruše vodovodu 

 Oprava vodovodního řádu v přízemí – prasklé potrubí 

 Výroba stěny do výkladní skříně pro soutěž AR Junior 

CPV, Charbulova 106 

 Výměna světel na řeznické dílně 

 Instalace nových kadeřnických křesel 

 Výroba vitrín do vstupní chodby provozovny řezník a provozovny cukrář 

 Oprava nouzového osvětlení 

Trnitá 7 

 Výměna světel – fotografové 

 Nátěry regálů a stolů u cukrářů a pekařů 

 Nové desky stolů v malé dílně pekaři 

  Kadeřnictví – šatna a kancelář mistrů – kuchyňská linka a připojení internetu 

 Výmalba schodiště a podkroví, malování pekařské dílny, malování kadeřnictví 

 Výroba vestavěného pracovního stolu do kanceláře pekaři 
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Nové sady 2 

 Výměna mycích mís na učebně – pánská dílna 

 Instalace mycí mísy na pánské provozovně 

 Oprava šatních skříněk a podlahy v šatně 

 Instalace protiskluzových pásek na schodiště 

Veslařská 54 

 Výmalba a úpravy vybavení prodejny učňovských výrobků dle požadavků obsluhy. 

 Výmalba kosmetiky a kuchyně 

 Oprava hydrantového rozvodu a výměna ventilů na hydrantech 

 Vybudování uzamykatelného skladu evidovaného obalového materiálu 

 Zřízení výlevky v úklidové místnosti v kosmetice 

 Instalace protiskluzových pásek na schodiště 

Nálepkova 5 

 Oprava dlažby a obkladů, výmalba celé provozovny 

 Vybudování nové přepážky na dílně, instalace druhého dřezu a další úpravy 
spojené s rozdělením dílny na dva výukové prostory 

Roviny 2 

 Řešení havárie kotelny 

 Řešení havárie trafostanice 
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14 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 

V souladu s platností zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků vzdělávání, 
v platném znění, byly škole uděleny na základě žádosti Ministerstvem pro místní rozvoj, 
Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství 
autorizace pro konání zkoušek profesních kvalifikací.  

Ve školním roce 2016/2017 byli autorizováni další zástupci z pedagogických pracovníků školy. 
Střední škola Brno, Charbulova, p. o. byla autorizovanou osobou pro tyto úplné kvalifikace 
a profesní kvalifikace: 

Úplná kvalifikace  Profesní kvalifikace  Počet 
autorizovaných 

zástupců  

Pekař  Výroba chleba a běžného pečiva  29-001-H  3  

  Výroba trvanlivého pečiva  29-044-H  2  

Pekař  Výroba jemného pečiva  29-002-H  7  

Cukrář  Výroba zákusků a dortů  29-007-H  6  

Cukrář  Výroba jemného pečiva  29-002-H  7  

Cukrář  Výroba restauračních moučníků  29-012-H  5  

  Řemeslná výroba perníků  29-042-H  3  

  Výroba perníků  29-043-H  3  

  Výroba a zpracování modelovací 
a marcipánové hmoty  

29-008-H  3  

Řezník-uzenář  Porážení, jatečné opracování 
a porcování králíků  

29-006-E  1  

Řezník-uzenář  Přeprava a ustájení jatečných zvířat  29-017-H  2  

Řezník-uzenář  Prodej výsekového masa, masných 
výrobků, drůbežího masa, drůbežích 
výrobků, králíků, zvěřiny a ryb  

29-018-H  3  

Řezník-uzenář  Porážka a konečná úprava těl 
jatečných zvířat  

29-019-H  2  
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Úplná kvalifikace  Profesní kvalifikace  Počet 
autorizovaných 

zástupců  

Řezník-uzenář  Ošetření jatečně upravených těl 
jatečných zvířat a vedlejších jatečných 
produktů  

29-020-H  3  

Řezník-uzenář  Bourání masa  29-021-H  3  

Řezník-uzenář  Porážení, jatečné opracování a 
porcování drůbeže  

29-022-E  2  

Řezník-uzenář  Výroba masných výrobků a drůbežích 
masných výrobků  

29-023-H  3  

Řezník-uzenář  Výroba konzerv  29-024-H  4  

Řezník-uzenář  Zpracování živočišných tuků  29-025-H  4  

Řezník-uzenář  Balení a expedice masa, drůbežího 
masa, králíků, zvěřiny a výrobků 
z nich  

29-026-H  3  

  Pracovník pro řádné zacházení 
s malými jatečnými zvířaty na 
porážkách  

29-034-H  1  

  Pracovník pro řádné zacházení 
s velkými jatečnými zvířaty 
na porážkách  

29-035-H  1  

Kuchař  Příprava teplých pokrmů  65-001-H  6  

Kuchař  Příprava pokrmů studené kuchyně  65-002-H  5  

Kuchař  Příprava minutek  65-004-H  5  

  Výpomoc při přípravě pokrmů  65-005-E  3  

Číšník  Jednoduchá obsluha hostů  65-007-H  3  

Číšník  Složitá obsluha hostů  65-008-H  3  

  Barman  65-009-H  5  

  Sommelier  65-010-H  5  
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Úplná kvalifikace  Profesní kvalifikace  Počet 
autorizovaných 

zástupců  

Specialista 
maloobchodu  

Pokladní   66-001-H  2  

Specialista 
maloobchodu  

Skladník  66-002-H  2  

Specialista 
maloobchodu  

Prodavač  66-003-H  2  

Specialista 
maloobchodu  

Manažer prodeje  66-004-H  2  

  Pracovník evidence zásob zboží a 
materiálu  

66-006-H  2  

Kosmetička, vizážistka  Kosmetička  69-030-M  2  

Kosmetička, vizážistka  Vizážistka  69-035-M  2  

Manikérka, pedikérka  Pedikérka a nehtová designérka  69-025-H  2  

Manikérka, pedikérka  Manikérka a nehtová designérka  69-024-H  1  

Fotograf  Reportážní fotograf  34-047-M  4  

Fotograf  Fotograf architektury a krajiny  34-039-M  4  

Fotograf  Portrétní fotograf  34-038-M  4  

Fotograf  Fotograf laborant  34-046-M  2  

Fotograf  Produktový a dokumentační fotograf  34-031-M  4  

Výrobce textilií  Přadlák  31-021-H  2  

Výrobce textilií  Tkadlec  31-031-H  1  

  Lektor dalšího vzdělávání  75-001-T  2  
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Úplná kvalifikace  Profesní kvalifikace  Počet 
autorizovaných 

zástupců  

Celkem  146  

14.1 Přehled o počtu kurzů a zkoušek za školní rok 2016/2017 

Škola průběžně na základě žádostí připravovala, organizovala a realizovala rekvalifikační kurzy 
a zkoušky profesních kvalifikací v souladu s platnými právními předpisy. 

14.1.1 Realizované rekvalifikační kurzy 

Profesní kvalifikace (zaměření)  Termín  
1. 9. 2016 – 31. 8. 2017 

Počet 
účastníků  

Úspěšně 
složilo ZPK  

Barman  1. 9. 2016 – 14. 9. 2016  6 5 

Výroba restauračních moučníků 26. 8. 2016 – 11. 10. 2016 7 7 

Výroba zákusků a dortů 9. 9. 2016 – 8. 11. 2016 8 6 

Příprava teplých pokrmů 3. 10. 2016 – 9. 11. 2016 7 7 

Výroba zákusků a dortů 30. 9. 2016 – 29. 11. 2016 9 5 

Příprava minutek 23. 11. 2016 – 7. 12. 2016 7 6 

Výroba jemného pečiva 21. 10. 2016 – 20. 12. 2016 8 6 

Příprava pokrmů studené kuchyně 18. 1. 2017 – 31. 1. 2017 7 7 

Příprava teplých pokrmů 9. 9. 2016 – 31. 3. 2017 4  4 

Výroba zákusků a dortů 27. 1. 2017 – 11. 4. 2017 6  6 

Příprava teplých pokrmů 6. 2. 2017 – 8. 3. 2017 7  7 

Výroba zákusků a dortů 17. 2. 2017 – 19. 4. 2017 8  7 

Výroba chleba a běžného pečiva 3. 3. 2017 – 28. 3. 2017 7 7 

Barman 20. 3. 2017 – 31. 3. 2017 6 5 

Bourání masa 24. 3. 2017 – 16. 5. 2017 4 3 
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Profesní kvalifikace (zaměření)  Termín  
1. 9. 2016 – 31. 8. 2017 

Počet 
účastníků  

Úspěšně 
složilo ZPK  

Příprava teplých pokrmů 18. 4. 2017 – 23. 5. 2017 5 4 

Výroba jemného pečiva 21. 4. 2017 – 27. 6. 2017 9 9 

Jednoduchá obsluha hostů 9. 5. 2017 – 20. 6. 2017 3 3 

Příprava pokrmů studené kuchyně 12. 5. 2017 – 13. 6. 2017 4 4 

Příprava pokrmů studené kuchyně 29. 5. 2017 – 13. 6. 2017 5 5 

Prodavač 23. 5. 2017 – 26. 7. 2017 4 4 

Výpomoc při přípravě pokrmů 11. 8. 2017 – 29. 8. 2017 5 4 

Celkem  136 121 

14.1.2 Realizované zkoušky profesní kvalifikace 

Zkouška profesní kvalifikace  Počet 
účastníků  

Z toho 
úspěšných  

Barman 10 10 

Výroba restauračních moučníků 7 7 

Výroba zákusků a dortů 32 27 

Příprava teplých pokrmů 23 23 

Příprava minutek 10 9 

Výroba jemného pečiva 16 15 

Příprava pokrmů studené kuchyně 17 17 

Výroba chleba a běžného pečiva 7 7 

Bourání masa 3 3 

Jednoduchá obsluha hostů 3 3 

Prodavač 4 4 
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Zkouška profesní kvalifikace  Počet 
účastníků  

Z toho 
úspěšných  

Výpomoc při přípravě pokrmů 4 4 

Porážka a konečná úprava těl jatečných zvířat 4 4 

Kosmetička 1 1 

Celkem  141 134 
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15 Projekty realizované školou ESF 

Ve školním roce 2016/2017 nebyly zahájeny ani realizovány žádné projekty s podporou EU. 
Důvodem je konec minulého programovacího období a rozpačitého zahájení nového 
programovacího období ze strany MŠMT. Proto probíhala pouze udržitelnost již ukončených 
projektů. 

Na konci šk. roku skončilo období udržitelnosti všech projektů v programu OPVK a byla podána 
žádost v novém programovacím období Šablony SŠ – Šablony 2017, které byly schváleny 
a realizace mohla být zahájena v červenci 2017. Jedná se o projekt na období do června 2019 
v celkové částce cca 4 mil. Kč. 

15.1 Projekty s podporou Jihomoravského kraje 

15.1.1 Do světa 

Škola dokončila realizaci projektu „U sousedů vždy chutná lépe“. Skupina žáků oboru Kuchař 
a Cukrář se vycestovala s pedagogickým doprovodem do partnerské školy v Zadaru 
(Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola). Naši a zadarští žáci se navzájem učili připravovat 
regionální speciality obou regionů (cukrářské a pokrmy). 

Výjezdu se zúčastnilo 7 žáků a 2 učitelé odborného výcviku (10 dnů).  

Na začátku kalendářního roku jsme také připravili podmínky pro realizaci odborné praxe žáků 
gastronomických oborů a oboru „cestovní ruch“ v Italském Comu. 

15.1.2 Dotační preventivní programy 

Škola v 1. pololetí dokončila projekt “Bezpečný start na střední“.  

Projektu se zúčastnili žáci I. ročníků v této struktuře aktivit: 

 Týmové hry a stmelovací aktivity – 27. 6. 2016 (první ročníky šk. roku 2016/17) 

 Adaptační kurz – Křižanov – 19. - 20. 9. 2016 (první ročníky 2016/17) 

 Adaptační program – Podané ruce o.p.s. – 8. - 27. 9. 2016 

 Komponovaný program pervitin – Podané ruce o.p.s. – 16. 11. 2016 

Počet zúčastněných žáků byl následující:  

 Týmové hry a stmelovací aktivity – 60 žáků 

 Adaptační kurz – Křižanov – 75 žáků 

 Adaptační program – Podané ruce o.p.s. – 50 žáků 

 Komponovaný program pervitin – Podané ruce o.p.s. – 100 žáků 

Počet zúčastněných tříd: 14 (z toho 4 třídy studijních oborů a 10 tříd učebních oborů) 

Na začátku roku 2017 jsme připravili do stejného programu nový projekt. Naše žádost byla 
úspěšná, takže v červnu byla zahájena realizace tohoto projektu stmelovacími aktivitami pro 
žáky 1. ročníků. 
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16 Spolupráce s odborovou organizací, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery, ostatní činnosti 

školy 

16.1 Spolupráce s odborovou organizací 

Ve školním roce 2016/2017 se dle potřeby na vyzvání Odborového klubu nebo vedení školy 
konala jednání výboru Odborového klubu s ředitelkou školy. Zaměstnavatel informoval 
Odborový klub o personální, finanční a ekonomické situaci ve škole a jejím vývoji, projednával 
personální a ekonomická opatření, zejména: 

 jednal o pracovních podmínkách a jejich změnách, o rovném zacházení mezi 
ženami a muži, o nabídce volných pracovních míst, o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci, 

 projednával s Odborovým klubem hospodářský vývoj organizace, 

 projednával strukturální změny – rušení pracovních míst, výpovědi zaměstnancům 
pro nadbytečnost, pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou, zkrácené pracovní 
úvazky, kolektivní smlouvu, systém odměňování a hodnocení zaměstnanců včetně 
nastavených kritérií hodnocení, metrik a podkladů pro odměňování nenárokovými 
složkami platu, systém školení a vzdělávání zaměstnanců, 

 poskytoval další informace v souladu se Zákoníkem práce 

 informoval a projednával další náměty a problematické oblasti při řízení školy. 

Spolupráce mezi školou a Odborovým klubem byla ve školním roce 2016/2017 hodnocena 
vedením školy velmi kladně. Vedení školy chápe Odborový klub jako partnera a projednává 
s ním veškeré podněty pro zkvalitnění činnosti školy a případné řešení vzniklých problémů. 

16.2 Spolupráce školy s dalšími subjekty 

I ve školním roce 2016/17 pokračovala započatá spolupráce, mezi nejvýznamnější spolupráci 
s dalšími subjekty patřila zejména: 

 Spolupráce se Sdružením rodičů, zapsaným spolkem, který se velkou měrou 
spolupodílí na podpoře zejména talentované mládeže, na zajištění školních 
a mimoškolních akcí školy, na vytváření materiálních podmínek pro výuku a vlastní 
činnost školy 

 Spolupráce v oblasti výměny zkušeností s Hotelovou školou Nitra; byla realizována 
výměna zkušeností pedagogických pracovníků při soutěžích a vzájemných 
návštěvách 

 Průběžná spolupráce s úřady práce, cechy, živnostenskými úřady, hospodářskou 
komorou, asociacemi kuchařů a cukrářů, barmanů, číšníků, AKAKOS, Svazem 
pekařů a cukrářů, Českým svazem zpracovatelů masa a dalších 
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 Spolupráce s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity Brno a s Pedagogickou 
fakultou Masarykovy univerzity se rozvíjela ve dvou rovinách. Škola zajišťovala 
pedagogické stáže celkem více než 119 studentům PdF MU při jejich přípravě na 
budoucí povolání, a to na obou budovách školy.  

 Spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně (MZLU) se zaměřila na přípravu 
učitelství praktického vyučování a odborného výcviku. Na školních pracovištích 
vykonali studenti praxi u oborů vzdělání Fotograf, Kadeřník, Kosmetické služby, 
Aranžér, Prodavač a Obchodník.  

 Nadále probíhala spolupráce s katedrou CŠM PedF UK v Praze při zajišťování 
odborných manažerských praxí v rámci studia Školského managementu. 

16.3 Spolupráce školy s výrobními podniky a podnikatelskými 

subjekty 

Škola spolupracuje s celou řadou firem, jejichž činnost souvisí s obory vzdělání, které naše 
škola vyučuje. Spolupráce spočívá především v zajištění odborného výcviku a odborné praxe 
žáků na firemních pracovištích, v podpoře při organizaci soutěží, seminářů a ostatních akcí 
školy. Část odborného výcviku žáků oboru vzdělání Řezník – uzenář je realizována přímo 
v praxi. Škola spolupracuje s firmami Steinhauser, s. r. o., Tišnov (bourání masa) a Jatka 
Ivančice (porážka) k zajištění odborného výcviku žáků. Tím dochází k naplnění ŠVP nad rámec 
povinností a požadavků. 

Spolupráce s podnikatelskými subjekty - hotely, restaurace, pekárny, cestovní kanceláře, 
a ostatními fyzickými nebo právnickými osobami, zejména ve městě Brně: 

 hotely: Barceló, Continental, Holliday Inn, International, Maximus Resort, 
Myslivna, Voroněž 

 Restaurace: Expo, Moravská vinotéka, Nekonečno, Tropico   

 Cestovní kanceláře: Alka, Apollon, Autoturist, Čebus, Dan, Eko, Gal, Go Service, 
Kudrna, Last minute centrum, Momentka, Natour, Skytour 

 Hypermarkety a supermarkety Globus, AHOLD Czech Republic, TESCO Stores, 
IKEA, BAUHAUS, UNI HOBBY, VICHR, DATART, KARS, dm Drogerie, VICHR a dalších 
cca 20 firem 

 Propagační a reklamní agentury DIREKT MEDIA, SVIDA, SÁRA, REDA, COMA 

reklama, K+L, SRP reklama, CV Brno a další  

 Spolupráce s vývojovým střediskem pekařů IREKS – odborné semináře, podpora 
soutěží cukrářů a pekařů  

 Pekárny: United Bakeries a.s., pracoviště Brno 

 Ostatní – Bacardi, Bohemia Sekt, Brněnské výstaviště a veletrhy, Bylinky cz., 
Ekolab, Sahm Gastro, Vinaři brněnské oblasti, WELLA, BEMA, Ryor, Nová Mosilana 
a.s., TZÚ, Monin, Gastrojobs, Tropico, Pepsico, Plzeňský Prazdroj, Wine Life, 

McCain a další. 
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16.4 Spolupráce s asociacemi 

Ve školním roce 2016/17 došlo k rozšíření aktivní spolupráce zejména s Českým svazem 
zpracovatelů masa, Svazem pekařů a Asociací hotelů a restaurací. 

 Spolupráce s Asociací kuchařů a cukrářů České republiky dlouhodobě probíhá 
v rámci regionálních kol soutěže GASTRO JUNIOR – BIDVEST CUP a mezinárodního 
kola soutěže GASTRO JUNIOR BRNO – BIDVEST  CUP a v neposlední řadě také při 
zajištění odborných komisařů oboru Kuchař při hodnocení školního kola soutěže 
odbornosti 

 Škola je garantem činnosti Asociace číšníků. Asociace se ve spolupráci se školou 
podílí na odborných gastronomických soutěžích, odborných vzdělávacích 
seminářích, školení v oblasti pro veřejnou i neveřejnou gastronomickou oblast, na 
předváděcích akcích přispívá a napomáhá při zvyšování profesní úrovně mladých 
odborníků v přípravě na budoucí povolání 

 Škola je členem řídícího výboru Asociace středních škol oborů kadeřník, 
kosmetička České republiky (AKAKOS), je garantem vzdělávací sekce oboru 
Kadeřník, pořadatelem odborných seminářů pro pedagogické pracovníky, školení 
hodnotitelů kadeřnických a kosmetických soutěží, spolupracuje při zajištění 
organizace celostátní soutěže s mezinárodní účastí HARMONIE 

 Škola zorganizovala setkání zástupců všech školů vyučujících obor vzdělání Pekař 
a představenstvem Svazu pekařů, aktivně se účastnila všech jednání vyvolaných 
Svazem pekařů a připomínkových řízení – legislativní změny, spolupráce s NÚV na 
připravované revizi RVP. 

 Škola navázala aktivní spolupráci s Českým svazem zpracovatelů masa – stala se 
zakládajícím členem Vzdělávací sekce při ČSZM a ředitelka školy se stala jejím 
předsedou. 

 Škola je členem Sdružení pro podporu partnerství Brno - Stuttgart 

 Škola je členem ACŽU JMK, ředitelka školy je členkou výboru asociace škol 
poskytujících CŽU JmK 

 Asociace hotelů a restaurací – účast ve vzdělávací sekci AHR, nominace na ocenění 
Škola roku, účast na společných jednáních – konference, vzdělávací sekce, apod. 

 Asociace ředitelů hotelových škol – spolupráce škol, výměna zkušeností mezi 
vedením škol vyučujících gastronomické obory vzdělání 

 Sdružení Aranžérů České republiky 

 a další. 

16.5 Účast žáků a pedagogů na životě obce 

Žáci školy se aktivně zúčastňují pod vedením pedagogických pracovníků akcí města Brna 
a městské části Brno - Černovice formou zajišťování gastronomických služeb, poskytováním 
kadeřnických a kosmetických služeb a rovněž zajištěním občerstvení a obsluhy včetně prodeje 
učňovských výrobků. Mezi nejvýznamnější činnosti v této oblasti patří zejména: 
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 Hudba a víno Valtice 2. ročník – zajištění obsluhy při prezentaci vín jako součást 
koncertu 

 TOP 77 vín v ČR – hostesky na slavnostním vyhlášení výsledků TOP vína 

 BVV - hostesky 

 Expo restaurace, a. s. – obsluha 

 Brno – nám. Svobody – prezentace oborů 

 Region Tour 

 Vánoční trhy – vystoupení žáků 

 Školní ples hotel Voroněž 

 Veletrh škol 

 Doprovodný program BVV – Svět ženy (obory vzdělání Kadeřník, Kosmetické 
služby) 

 Aktivní spolupráce při zajišťování kulturních akcí MMB, KÚ, ÚMČ Brno - Černovice 
– plesy, , Učitel roku a další 

 České ručičky v Rotundě pavilonu A, areál BVV – zajištění rautu s obsluhou 

 Bohemia Sekt – prezentace vín, obsluha 

 Aktivní spolupráce s obchodními organizacemi – inventarizace, vánoční strom 
splněných přání 

 Prezentace nových výrobků na prodejnách  

 BVV Vinex – obsluha  

 Moravská vinotéka – prezentace vín, obsluha 

 Gastro junior Brno – organizační zajištění, prezentace, obsluha 

 Vinaři brněnské oblasti – prezentace vín, obsluha 

 a řada dalších akcí 

16.6 Mezinárodní spolupráce 

Mezinárodní spolupráce (nad rámec realizovaných projektů) je směřována do dvou oblastí: 

 Výměnné pobyty žáků a pedagogů v zahraničních školách a u nás  

 Účast žáků v soutěžích s mezinárodní účastí 

Škola využívá mezinárodní spolupráci k navázání dalších družebních vztahů a rozšíření počtu 
škol, se kterými škola spolupracuje. Ve školním roce 2016/2017 byla realizována setkání 
týkající se možností další spolupráce: 

 Slovensko – Nitra, Chorvatsko – Zadar, Itálie – Como, , Rakousko – Retz. 

V průběhu školního roku se zúčastnila družební škola z Coma (Itálie)  škola Cometa jako 
účastník soutěže Gastrojunior a proběhla jednání o dalších možnostech spolupráce.  
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17 Závěr 

Ve školním roce byla průběžně naplňována Koncepce rozvoje školy a Dlouhodobý plán školy 
na období do roku 2020 a strategické cíle na období 2014 až 2020. 

Nejvýznamnějším úspěchem školy ve školním roce 2016/17 bylo dosažení ocenění Národní 
cenou kvality v programu CAF – vítěz a dosažení na Cenu hejtmana Jihomoravského kraje Za 
společenskou odpovědnost – vítěz (Příloha č. 4 – fotokoláž ocenění), dále také ocenění 
Nejlepší učeň oboru řezník – ocenění ČSZM. 

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 podává souhrn vybraných výsledků, kterých 
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace dosáhla při poskytování vzdělávání, 
a to jak v rámci teoretického a praktického vyučování, tak i při výchově mimo vzdělávání – 
zejména při realizaci celoživotního vzdělávání a projektů a při poskytování ostatních služeb 
veřejnosti v rámci činnosti hlavní, vedlejší i doplňkové. 

Ve školním roce 2016/2017 byl platný Certifikát AKC ČR stvrzující vysokou kvalitu vzdělávání 
v oboru gastronomie do roku 2017, škola byla uváděna zaměstnavateli jako škola, se kterou 
nejčastěji spolupracují. 

Poskytování vzdělávání 

Pozitiva činnosti školy ve školním roce 2016/2017 lze spatřovat zejména v kvalitě poskytování 
vzdělávání v odborném výcviku, v poskytování a zajišťování DVPP, v oblastech řízení školy, 
zřízení a činnosti poradenského pracoviště a v dalších oblastech. 

Úspěšnost MZ byla v tomto školním roce sice jen 84,86 %, což bylo více oproti školnímu roku 
2014/2015, kdy byla 76,83 %, ale bohužel méně oproti předcházejícímu roku, kdy to bylo až 
88,73%. Snížení úspěšnosti bylo zejména z důvodu nízké úspěšnosti maturitní zkoušky 
z matematiky. Byla přijata opatření spočívající zejména v redukci učiva v návaznosti na 
naplnění RVP a standardů MZ z matematiky, výhledově opak od školního roku 2018/19 
postupné zavádění dělení 1 hodiny matematiky na skupiny u maturitních oborů vzdělání 
počínaje 1. ročníkem. 

Závěrečné zkoušky - u všech oborů vzdělání proběhly zkoušky dle jednotného zadání ZZ. 
Jednotné zadání závěrečné zkoušky zohledňovalo aktuální vývoj systému odborného 
vzdělávání. U závěrečné zkoušky uspělo 94,46 % žáků. Žáci, kteří neuspěli, budou konat 
závěrečnou zkoušku v prosinci 2017. Ve školním roce 2015/2016 byla úspěšnost u závěrečných 
zkoušek 95, 52%. I přes to, že byly závěrečné zkoušky velmi dobře připraveny, což přispělo 
k celkovému dobrému průběhu, pro následující období školního roku byla přijata opatření ke 
zlepšení výsledků u ZZ. 

Mezi splněné dílčí strategické cíle v oblasti výchovně vzdělávacího procesu a provozně 
ekonomické oblasti lze jmenovat zejména - bezproblémové využívání a rozšíření využitelnosti 
elektronické třídní knihy včetně zavedení tematických plánů a průběžné vyhodnocování jejich 
naplňování elektronicky v ETK, iSASu, komunikace se zákonnými zástupci a žáky s využitím IKT 
se stala běžnou praxí. V plném rozsahu je využívána elektronická verze matriky, zaveden 
a využíván systém archivace elektronických výstupů, zaveden SharePoint jako intranet pro 
všechny zaměstnance školy, zaveden čipový systém a zajištěno zabezpečení školy (vstupy, 
odchody, průchody), je využíván požadavkový systém a jeho aktualizace. Postupně docházelo 
také k zavádění procesního řízení do běžné praxe s využíváním SW Attis – byl zaveden 
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reporting metrik včetně nastavení hodnotících kritérií a jejich vyhodnocení jako podklad pro 
hodnocení zaměstnanců a jejich odměňování nenárokovými složkami platu, zejména odměn. 

Byla realizována dotazníková šetření (viz přílohy výroční zprávy), která byla sjednocena 
a budou využívána i v následujících období za účelem zpětné vazby a zjištění trendu 
v naplňování stanovených cílů. 

V případě negativních hodnocení, nebo výsledků, kde nebylo naplněno očekávání – očekávaný 
stav jsou na jednotlivých úsecích i na úrovni celé školy přijímána opatření ke zlepšení. 

Škola dále rozšiřuje a realizuje CŽV formou rekvalifikačních a ostatních vzdělávacích kurzů, 
úspěšně realizovala projekty, zejména udržitelnost projektů OPVK a projekty dotované 
zřizovatelem. Získala zakázku pro realizaci kurzů CŽV pro úřady práce Jihomoravského kraje, 
zavedla realizaci víkendových kurzů pro samoplátce a další. 

Pro další období byl schválen projekt OPVV Šablony SŠ – Šablony 2017 s celkovým objemem 
finančních prostředků ve výši téměř 4 miliony Kč. 

V oblasti ekonomiky, financování a interní kontroly bylo dosaženo značného pozitivního 
posunu s úspěchy, které lze spatřovat zejména v pokračování rozšiřování využitelnosti 
komplexního účetního SW Keloc, prodeje učňovských výrobků v prodejnách s využíváním SW 
Keloc, ve zpracování výrobních norem a provázanosti výroby, expedice a prodeje učňovských 
výrobků s využitím SW Keloc. 

Dále došlo ke zpracování, aktualizacím stávajících pravidel do běžné praxe v souladu s interní 
dokumentací a řízenou dokumentací školy a jejich důsledné naplňování. 

V rámci provádění sebehodnocení vedoucích pedagogických pracovníků byl zahájen 
a realizován ve 2. pololetí školního roku model měsíčního reportingu všech pedagogických 
pracovníků a členů vedení školy, který bude v následujícím školním roce rozšířen postupně i na 
ostatní vybrané THP pracovníky školy.  

Za období školního roku 2016/17 proběhlo dotazníkové šetření týkající se zjišťování vnímání 
kultury školy jako součást Killman-Saxtonových kulturních mezer. Ani v jedné hodnocené 
oblasti nebylo výsledné hodnocení pod hranicí průměru – viz Příloha č. 3.  

Příležitosti ke zlepšení 

Schválení a vydání Školního akčního plánu jako závazného dokumentu a naplnění v něm 
stanovených cílů a úkolů se zaměřením na poskytování vzdělávání v rámci hlavního procesu. 

Úspěšnost maturitních a závěrečných zkoušek – zejména udržení minimálně stávající úrovně 
úspěšnosti. 

Rozšíření činnosti pracovních týmů, pravidelné konání kulatých stolů se zaměstnavateli 
a zaměstnanci školy s cílem zvýšení podílu zaměstnavatelů na naplňování učebních plánů 
a stanovených cílů.  

Zlepšení propagace oborů vzdělání a zvýšení zájmu o daný obor, zejména u oborů vzdělání 
řezník, výrobce textilií, pekař, v dalším snižování počtu žáků jednotlivých oborů vzdělání 
(odchody ze školy v průběhu školního roku nejen v prvním, ale zejména ve vyšších ročnících, 
nejvíce však u oborů vzdělání Kuchař-číšník, Cukrář, Prodavač). V dalším období budou 
hledány cesty k přijetí na zkrácené studium oborů vzdělání řezník a výrobce textilií 
zahraničních uchazečů ve spolupráci s firmou Nová Mosilana, a. s. a Steinhauser Tišnov. 
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Postupné snižování vysoké absenci žáků – často neomluvené, a s tím souvisejícím značným 
počtem nehodnocených a neprospívajících žáků, rozšíření činnosti Školního poradenského 
pracoviště pod vedením Speciálního pedagoga a rozšířením poskytovaných služeb v oblasti 
inkluze, kariérového poradenství a dalších, financovaných zejména z prostředků ESF (Šablony 
2017). 

Problémem zůstává také značně vysoká neúspěšnost složení maturitní zkoušky z matematiky 
– zavedení dělení hodin výuky matematiky v rozsahu 1 hod. týdně u maturitních oborů 
vzdělání počínaje školním rokem 2018/19 jako opatření pro zvýšení úspěšnosti povinné 
maturitní zkoušky z matematiky. 

Pro další období byla přijata opatření spočívající zejména v podobě úprav Školního řádu 
zpřísňujících pravidla absence a v podobě úprav ŠVP – navýšení hodinových dotací matematiky 
u oborů vzdělání s maturitní zkouškou. Dále došlo k zavedení přijímacích zkoušek z českého 
jazyka a matematiky u všech oborů vzdělání s maturitní zkouškou a k dalšímu zpřísnění kritérií 
i pro obory vzdělání s maturitní zkouškou (nastavení minimálního počtu bodů úspěšnosti 
z přijímací zkoušky) a výučním listem (snížené stupně z chování), dále pak zpřísnění kritérií pro 
povolování přijetí do vyšších ročníků, opakování ročníku, přestupy apod. 

Pokračování v činnosti hledání optimální organizační struktury pro řízení školy v návaznosti na 
potřeby školy (navyšování odpovědnosti školy – orgán veřejné moci, zvyšující se 
administrativy, nastavení dalších pravidel a postupů právními předpisy a zřizovatelem), 
vytváření podmínek pro týmovou spolupráci, popisech jednotlivých procesů v rámci 
procesního řízení a v nastavování pravidel pro pracovní činnosti pro jednotlivé role, pracovní 
pozice a pracovní místa. 

18 Závěrečná ustanovení 

Výroční zpráva školy za školní rok 2016/2017 je vyhotovena ve dvou originálech, které jsou 
vytištěny oboustranně. 

Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou dne 24. 10. 2017 bez připomínek. 

Jeden bude uložen v archívu vrcholových dokumentů školy a jeden bude předán zřizovateli. 
Řízená kopie č. 1 bude v elektronické formě zveřejněna všem zaměstnancům na SharePointu, 
řízená kopie č. 2 bude zveřejněna rovněž v elektronické formě veřejnosti, řízená kopie č. 3 
bude v písemné podobě předána Školské radě. 

19 Přílohy 

Příloha č. 1 – Vyhodnocení úspěšnosti maturitních zkoušek - CERMAT 

Příloha č. 2 – Přehled aktivit 2016/17 

Příloha č. 3 - Vyhodnocení vnímání kultury školy pedagogickými pracovníky, současný stav 

Příloha č. 4 – Fotodokumentace – cena NCK CAF, Cena hejtmana Jihomoravského kraje za 
Společenskou odpovědnost (koláž) 

Příloha č. 5 – Zpráva o činnosti Studentského parlamentu SŠ Brno, Charbulova, p. o.  
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Příloha č. 1 Vyhodnocení maturitních zkoušek ve školním roce 2016/17 

Samostatný dokument pdf, v tištěné podobě A3 – 1 strana 
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Příloha č. 2 – Přehled aktivit 2016/17 

Samostatný dokument v pdf, v tištěné podobě  – 14 stran  
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Příloha č. 3 Vyhodnocení dotazníkového šetření Kultura školy – současný stav  

Vyhodnocení pedagogičtí pracovníci – rekapitulace odpovědí 

 

 

 

 

 

Úplná znalost společných cílů, jasná orientace, 

spol. plán 5,00 11 7,01%

Dobrá znalost cílů, účast na společném 

plánování 4,00 63 40,13%

Průměrné povědomí, možnost účasti na 

plánování 3,00 65 41,40%

Malá znalost cílů a nízká účast na plánování 2,00 13 8,28%

Žádné povědomí o cílech školy, neúčast na 

plánování 1,00 5 3,18%

Celkem 3,39 157 100,00%

1. Společné cíle

Vysoká důvěra ve vedení školy 5,00 26 16,56%

Převládá důvěra ve vedení školy 4,00 87 55,41%

Průměrná či částečná důvěra 3,00 28 17,83%

Nízká důvěra ve vedení školy 2,00 11 7,01%

Nedůvěra ve vedení školy 1,00 5 3,18%

Celkem 3,75 157 100,00%

2. Důvěra ve vedení školy

Pracovníci mají vždy možnost se vyjádřit k 

důležitým otázkám 5,00 22 14,01%

Vedení obvykle k názorům pracovníků hodně 

přihlíží a využívá je i při rozhodování 4,00 26 16,56%

Lidé mají možnost se k věcem vyjádřit, někdy 

je to bráno v úvahu při rozhodování 3,00 76 48,41%

Jsou omezené možnosti vyjádření se, názory 

jiných se berou v úvahu jen zřídka 2,00 28 17,83%

Neexistuje možnost spoluúčasti na řízení a 

rozhodování 1,00 5 3,18%

Celkem 3,20 157 100,00%

3. Převládající styl řízení ve vztahu k lidem

Velmi dobře zaběhlý, dodržovaný režim, 

funkční struktura včetně delegování pravomoci 5,00 27 17,20%

Dobrý režim školy s fungující organizační 

strukturou 4,00 70 44,59%

Režim i struktura s některými problémy, klady 

i zápory 3,00 55 35,03%

Formální režim i struktura nejsou dodržovány, 

delegování nefunguje 2,00 2 1,27%

O režimu nelze mluvit, nefunkční struktura 1,00 3 1,91%

Celkem 3,74 157 100,00%

4. Režim školy
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Škola je vysoce orientovaná na výkon, plnění 

úkolů se velmi sleduje 5,00 57 36,31%

Výsledkům a výkonnosti se věnuje náležitá 

pozornost 4,00 56 35,67%

Výsledky a výkony se sledují, někdy více, 

někdy méně 3,00 37 23,57%

Výkonové ukazatele a výsledky práce nejsou 

hlavní 2,00 5 3,18%

Velmi nízká orientace na výkon 1,00 2 1,27%

Celkem 4,03 157 100,00%

5. Zaměření vedení na pracovní úkoly

Kontrola je systematická a kvalitní, zaměřená 

na hledání příčin i na prevenci, postihuje vše  5,00 37 23,57%

Kontrola je na dobré úrovni, hledají se i příčiny 

problému, nejen viníci 4,00 67 42,68%

Kontrola je průměrně přísná a intenzívní s 

průměrným zaměřením na všechny 3,00 39 24,84%

Kontrola je zaměřena pouze na vyhledávání 

viníků 2,00 13 8,28%

Chybí účinná kontrola téměř všeho a všech 1,00 1 0,64%

Celkem 3,80 157 100,00%

6. Kontrola

Motivace ve škole má systém, vede k 

vysokému nasazení 5,00 10 6,37%

Motivace pracovníků je na dobré úrovni 4,00 60 38,22%

Motivace pracovníků je částečná, průměrná 3,00 56 35,67%

Lidé jsou minimálně motivováni k práci 2,00 27 17,20%

Motivaci se nepřikládá žádný význam 1,00 4 2,55%

Celkem 3,29 157 100,00%

7. Motivace pracovníků

Velmi kvalitní, škola věnuje velkou pozornost 

komunikaci s partnery, zejména s rodiči 5,00 49 31,21%

Je dobrá, zaměřená především na rodiče 4,00 68 43,31%

Je pravděpodobně dostatečná, jsou zde 

příležitosti pro zlepšení 3,00 36 22,93%

Škola se jí věnuje málo, je podprůměrná 2,00 3 1,91%

Nedostatečná, vykazuje řadu nedostatků a 

nedorozumění 1,00 1 0,64%

Celkem 4,03 157 100,00%

8. Komunikace školy s okolím a rodiči
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Mimořádná inovativnost, škola je považována 

za průkopníka 5,00 21 13,38%

Inovativnost pracovníků je všude patrna, je 

ceněna 4,00 80 50,96%

Inovativnost je jen průměrná, vyvolaná 

naléhavou nutností 3,00 52 33,12%

Inovativnost pracovníků se nevyžaduje, je nízká 2,00 2 1,27%

Projevy inovativnosti prakticky nejsou, není 

podpora 1,00 2 1,27%

Celkem 3,74 157 100,00%

9. Inovativnost

Výjimečná estetická úroveň pracovišť i 

pracovníků 5,00 4 2,55%

Velmi dobrá estetická úroveň, bez problémů 4,00 83 52,87%

Vcelku dobrá estetická úroveň, čistota 3,00 57 36,31%

Nižší estetická úroveň včetně problémů s 

hygienou a úklidem 2,00 11 7,01%

Velmi špatná estetická úroveň, nepořádek, 

špína 1,00 2 1,27%

Celkem 3,48 157 100,00%

10. Estetické prostředí

Výborné vztahy, atmosféra týmové spolupráce 5,00 17 10,83%

Vztahy jsou dobré, pracovníci spolupracují 4,00 69 43,95%

Vztahy umožňují potřebnou spolupráci 3,00 51 32,48%

Vztahy nejsou vyrovnané, spolupráce nízká 2,00 17 10,83%

Špatné vztahy, některé až nepřátelské 1,00 3 1,91%

Celkem 3,51 157 100,00%

11. Vztahy mezi pracovníky

Jasná personální politika, vysoká podpora 

rozvoje učitelů a DVPP 5,00 36 22,93%

Jasná personální politika, která se v zásadě 

dodržuje a podporuje, včetně DVPP 4,00 88 56,05%

Personální politika existuje, v praxi se hodně 

porušuje, DVPP se přikládá malý význam 3,00 25 15,92%

Personální politika je založena na intuici, 

DVPP téměř neprobíhá 2,00 5 3,18%

Neexistuje jasná personální politika, DVPP se 

nepodporuje 1,00 3 1,91%

Celkem 3,95 157 100,00%

12. Rozvoj učitelů



Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace 

sídlo: Charbulova 1072/106, 618 00 Brno 

 

Zpráva 4.0.5.2017.2, verze A Výroční zpráva školy za školní rok 2016/17 Stránka 89 ze 103 

 

 

 

Celkové vyhodnocení všech zaměstnanců – 166 respondentů – příloha v tištěné podobě - pdf 
8 stran 

   

Vynikající pracovní podmínky, které berou v 

úvahu do určité míry individuální požadavky 5,00 18 11,46%

Dobré pracovní podmínky pro práci učitelů 4,00 80 50,96%

Průměrně, něco by mohlo být určitě i lepší 3,00 53 33,76%

Špatné, v určitých případech neodpovídají 2,00 6 3,82%

Velmi špatné, neodpovídají zákonným normám 1,00 0 0,00%

Celkem 3,70 157 100,00%

13. Pracovní podmínky pro výuku

Výborné vztahy a atmosféra důvěry přispívají k 

výsledkům 5,00 6 3,82%

Dobré vztahy přispívají k pohodě při výuce 4,00 96 61,15%

Interakce je průměrná s výkyvy na obě strany 3,00 45 28,66%

Vztahy mohou být lepší, často se vyskytují 

problémy 2,00 8 5,10%

Vztahy jsou špatné, vyskytují se i závažné 

problémy 1,00 2 1,27%

Celkem 3,61 157 100,00%

14. Vztahy mezi učiteli a žáky

Vysoké očekávání výborných a vynikajících výsledků výuky 5,00 16 10,19%

Očekává se dosažení nadprůměrných výsledků 4,00 54 34,39%

Očekává se dosažení standartu 3,00 82 52,23%

Nízké očekávání výsledků vzdělávání 2,00 4 2,55%

Neočekávají se dobré výsledky, nezájem 1,00 1 0,64%

Celkem 3,51 157 100,00%

15. Očekávání výsledků vzdělávání
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Příloha č. 4 – Fotokoláž ocenění NCK a Cena hejtmana Za společenskou odpovědnost 

Samostatný dokument v pdf, v tištěné podobě  – 1 strana 
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Příloha č. 5 Zpráva o činnosti Studentského parlamentu SŠ Brno, Charbulova, p. o. 

Zpráva o činnosti Studentského parlamentu 

školní rok 2016/2017 

Studentský parlament byl na Střední škole Brno, Charbulova, příspěvková organizace založen 
v roce 2013 (dále SP). Každá třída si do něj volí svého zástupce. SP hájí názory a postoje 
studentů a žáků při jednáních s pedagogickým sborem a s vedením školy. Poskytuje jim 
prostor pro vyjádření vlastních názorů, vedení školy pak zpětnou vazbu, která umožňuje ověřit 
potřebnost a reálnost připravovaných změn. 

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace se snaží poskytovat svým studentům 
a žákům prostor pro vyjádření vlastních názorů, umožňuje jim podílet se na její správě a dávat 
podněty k jejímu rozvoji. Studenti a žáci se tak učí jednat s dospělými, přijímat autoritu, 
vyslovit se, odůvodnit a přiměřeným způsobem prosazovat svůj názor.  

SP pomáhá vytvářet demokratické klima ve škole. Výchova k zájmu o dění kolem sebe 
napomáhá k vytváření takových postojů mladých lidí, které jsou potřebné pro fungování 
demokratických principů ve společnosti. 

Předsedové, místopředsedové i zástupci tříd všech sekcí školy (gastronomie, obchod, služby) 
se v průběhu školního roku 2016/2017 řídili stanovami a plány práce SP. 
Informace o plánovaných a uskutečněných akcích (včetně zápisů ze zasedání) byly průběžně 
předávány zástupcům tříd na zasedáních SP, prostřednictvím Moodle a nástěnek SP.  

Cílem SP je: 

 prezentovat zájmy studentů a žáků v oblastech vzdělávání, sportu a jiných školních 
aktivit, 

 realizovat nápady a podněty vzešlé z řad studentů, žáků, pedagogů a zaměstnanců 
školy, 

 pomáhat studentům a žákům v jakýchkoli věcech týkajících se školy, 

 vytvářet prostor pro diskusi studentů a žáků.  

Předsedové a místopředsedové studentského parlamentu 

Sekce gastronomie:  Jan Ostřížek, od 2.pololetí Jan Oulehla (HT2A) 

Sekce obchodu:  Klára Nováková 

Sekce služeb:  Jakub Havlík (C3A), Matěj Kalina (FM2) 

Studentský parlament se scházel po jednotlivých sekcích  - minimálně jednou za dva měsíce, 
popř. dle potřeby. 

Hlavní činností Studentského parlamentu bylo zprostředkovávat setkání zástupců tříd 
s vedením školy, vedením školní jídelny a s výchovnou poradkyní. Na každém zasedání byly 
řešeny dotazy, podněty a připomínky studentů a žáků pro zlepšení výuky, chodu školy a 
stravování. Některým požadavkům bylo vyhověno, jiné byly zamítnuty jako neodůvodněné. 
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V průběhu měsíce září se konaly na sekci gastronomie, obchodu a služeb řádné volby členů 
do SP. Nad správností voleb dohlíželi třídní učitelé. 

Na první schůzi SP byli zvoleni předsedové a místopředsedové SP, a to na dobu jednoho 
školního roku, a členové studentské rady. Všemi přítomnými členy SP byl odsouhlasen plán 
práce na nový školní rok. Zástupci tříd obdrželi informace o službách školní psycholožky, 
výchovných poradkyň a metodiků prevence sociálně patologických jevů, o elektronické burze 
učebnic, která funguje v prostředí Moodle, a o plánovaných školních i mimoškolních akcích 
v průběhu školního roku. Prospěchově slabším studentům a žákům bylo nabídnuto 
mimoškolní doučování. 

Studentský parlament se podílel na organizačním zajištění charitativní sbírky „Srdíčkový den“, 
jejímž pořadatelem bylo občanské sdružení Život dětem, o. p. s. Sbírka byla určena na pomoc 
dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů 
(na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického materiálu, 
speciální výživy, rehabilitačních pobytů a podobně). Za všechny tři sekce školy byla 
Občanskému sdružení předána finanční částka 6860 Kč. 

V říjnu byly zástupcům tříd zodpovězeny dotazy z prvního zasedání a představen plán školních 
akcí na měsíc listopad. 

Pod záštitou SP se uskutečnila charitativní sbírka pro pražský Fond Sidus, který dlouhodobě 
podporuje nemocné děti. Na jeho konto byla odeslána finanční částka 1050 Kč. 

V listopadu vyhlásil SP soutěž o nejkrásnější adventní věnec. Do soutěže se mohli zapojit 

jednotlivci i třídní kolektivy.  

V prosinci se uskutečnil charitativní bazar „I andělům bývá zima“, jehož výtěžek byl určen 

nadaci „Dobrý anděl“, která pomáhá rodinám v tíživé životní situaci.  Bylo vybráno 18750,- Kč. 
Před vánočními prázdninami byla vyhodnocena soutěž o nejkrásnější adventní věnec. 
Soutěžícím (jednotlivcům i třídním kolektivům) byla předána sladká odměna. 

Od prosince do konce měsíce února se mohli studenti, žáci i absolventi zapojit do soutěže 
„Střední roku“ a svými hlasy prostřednictvím sociální sítě Facebook dát najevo, jak se jim v naší 
škole studuje nebo studovalo. 

V tomto měsíci pořádal SP další charitativní sbírku „Srdíčkový den“. Prodejem předmětů 
s logem Život dětem činil výtěžek 2.995 Kč. 

V lednu pořádal SP sekce služeb populární workshop „Klady a zápory naší školy“. S jeho 

závěry bylo seznámeno vedení školy. 

KLADY ZÁPORY 

fungování Studentského parlamentu  nedostatek ovoce, zeleniny a mléčných 
výrobků v kantýně  

komunikace zástupců ředitelky se studenty 
a žáky 

chybí papírové utěrky ve třídách 

nápojové a potravinové automaty  nevyhovující vnitřní prostory šatních skříněk  
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kvalitní a chutné obědy málo kulturních akcí v rámci teoretické 
výuky (výstavy, koncerty, divadelní 
představení)  

nepořádání kulturních akcí pro žáky 
zkrácených oborů 

nabídka sportovních aktivit dlouhá lhůta oprav PC a dataprojektorů 

nové tabule ve třídách  absence mléčných výrobků v automatech  

elektronická třídní kniha   

nové nástěnky na chodbách   

vstřícnost a empatie recepčních (mužů)   

hospitační činnost zástupců ředitelky   

koše na tříděný odpad   

výmalba chodeb    

možnost využití PC v době přestávek   

školní soutěže   

divadelní představení Saturnin v Mahenově 
divadle 

 

čipy a ISIC karty   

tabule na fixy  

velká kantýna   

dezinfekční mýdlo na toaletách  

šatní skříňky   

Na únorovém zasedání provedli předsedové jednotlivých sekcí zhodnocení činnosti SP za 

první pololetí a představili plán práce na druhé pololetí. 
Členové SP se rozhodli pomoci 4letému chlapci z Olší u Tišnova, který trpí cytomegalovirou 
infekcí. Sběrem vršků od PET lahví podpoří jeho rodinu, aby mohla financovat chlapcovu léčbu 
v sanatoriu.  

Na březnovém zasedání SP vyhlásil předseda SP sekce služeb a Mgr. Zuzana Dolejšová školní 

kolo soutěže o nejoriginálnější velikonoční přání. Tři tvůrci nejkrásnějších přání obdrželi 
sladkou odměnu. Dále se konala charitativní akce pro Dobrého anděla „Přivítejte jaro 
mlsáním“ s výtěžkem 2823,- Kč. 
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V dubnu byla rodičům vážně nemocného chlapce předána první sbírka cca 130 kg vršků od PET 
lahví.  

V květnu Studentský parlament podpořil projekt „Český den boje proti rakovině“. Žáci, kteří 
dobrovolně pracovali ve prospěch Ligy proti rakovině, prodejem žlutých kvítků pro ni získali 
21708,- Kč. 

Na květnovém zasedání SP se členové vyjadřovali ke vzhledu na obsahu nových webových 
stránek školy. Vyjádřili požadavek, aby od nového školního roku byla přidána záložka 
„Studentský parlament“. 

V květnu probíhaly 3.“Srdíčkové dny“, při kterých se vybralo 5319,- Kč. 

Na červnovém zasedání SP byla zhodnocena práce SP za uplynulý školní rok a představen 
předběžný plán práce na školní rok 2017/2018. 

V posledním červnovém týdnu byli předsedové a místopředsedové SP přijati paní ředitelkou, 
která jim poděkovala na celoroční práci.  

Vybrané aktivity Studentského parlamentu během školního roku 2016/2017 

 Podpora charitativních projektů 

 Žáci naší školy celkem vybrali na charitativní akce 59482,- Kč a dostali děkovné 
dopisy od nadace Dobrý anděl, Život dětem a Český den boje proti rakovině. 

 Soutěže a workshopy pro studenty a žáky 

 Diskuze s paní ředitelkou školy 

 Diskuze se zástupci ředitelky školy 

 Diskuze s vedoucí stravování 

 

 

 

 

 

 

Vypracovali:  

Jan Oulehla, Klára Nováková, Jakub Havlík  

ve spolupráci s VP:  

Mgr. Vladislava Skřivánkovou, Mgr. Janou Moučkovou a Mgr. Miladou Slezáčkovou  

V Brně dne 20.6.2017 
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VYHODNOCENÍ  

požadavků Studentského parlamentu  

Školní rok 2016/17  

OBLAST STRAVOVÁNÍ 

POŽADAVEK SEKCE ODPOVĚĎ VÝSLEDEK 

 

Absence kantýny obchodu 
Kantýnu nemá kdo 

provozovat 
nevyřešeno 

Proč byla zrušena nabídka 
prodeje nápojů na vrátnici 

obchodu 
Vrátní se nechtějí na této 

službě podílet  
nevyřešeno 

Oběd č. 4 pro žáky  
gastronomie 

služeb 
obchodu  

Nelze řešit, financováno 
z jiných zdrojů 

zamítnuto   

Prodej ovoce a zeleniny 
v kantýně 

gastronomie 
služeb  

Požadavek předán vedoucí 
kantýny  

vyřešeno 

Prodlužení obědové přestávky  služeb 
Navýšení času by znamenalo 

prodloužení doby výuky 
zamítnuto 

Druhá kantýna  
gastronomie 

služeb 
Nejsou volné prostory zamítnuto 

Chuť obědů služeb 
Příprava jídel dle daných 

norem 
zamítnuto 

Zrušení prodeje cukrovinek 
v automatech, nahrazení 

mléčnými výrobky  
služeb 

Prodej mléčných výrobku 
zajištěn v kantýně 

vyřešeno 

Více automatů na bagety  služeb 
Požadavek předán vedení 

školy 
zamítnuto 

Dovážka obědů na Trnitou služeb 
Požadavek předán vedení 

školy 
nevyřešeno  
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Prodej větších baget v kantýně  služeb 
Konečná cena větších baget 

by byla vyšší než 
v automatech 

zamítnuto 

Prodej krájeného salámu 

v kantýně 
služeb 

Krájení salámů by zdržovalo 
obsluhu, která má na prodej 

pouze přestávky 
zamítnuto 

Zařazení pizzy, masových baget 
a ovocných salátů 

gastronomie 
Z finančních a hygienických 

důvodů pizza a masové 
bagety nelze 

vyřešeno 

V bufetu platit kreditní kartou  gastronomie Požadavek byl vyřešen vyřešeno 

Nevhodná skladba jídelníčku 
(někdy 3 „dobrá jídla“ jindy se 

těžko vybírá) 
gastronomie 

Problém již nebyl řešen 
vzhledem k blížícímu se konci 

školního roku 
zamítnuto 

 

OBLAST MATERIÁLNÍHO VYBAVENÍ 

POŽADAVEK SEKCE ODPOVĚĎ VÝSLEDEK 

 

Ve všech učebnách nejsou u 
umyvadel ubrousky a 

bezoplachová desinfekce (ve 
škole se vyskytl případ 

žloutenky) 

obchodu 

Požadavek hygieny na 
umístění bezoplachové 

desinfekce – šatna, vrátnice, 
jídelna - dostačující 

vyřešeno  

Zahnívající podlaha v učebně č. 
10 

obchodu Požadavek byl vyřešen vyřešeno 

Požadavek, zda by bylo možné 
umístit do kmenové učebny 

uzamykatelnou skřínku, kam by 
si studenti mohli ukládat 

učebnice  

obchodu 
Požadavek byl předán vedení 

školy 
nevyřešeno 

Zřízení pánských toalet na 
třetím podlaží 

služeb  

Dvoje dámské toalety a 
zrušení pánských toalet na 

třetím podlaží si v uplynulém 
školním roce odhlasovali 

zástupci SP 

zamítnuto 
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Oprava zástrček a splachování 
na dámských toaletách  

gastronomie 
služeb  

Požadavek na opravu předán 
vedení školy  

nevyřešeno 

Úklid v učebnách – neplnění 
povinnosti služby  

služeb 
Neprodleně informovat TU, 

vyučujícího či službu na 
chodbě 

vyřešeno  

Varné konvice do tříd služeb 
Nelze realizovat 

z bezpečnostních a 
hygienických důvodů 

zamítnuto 

Mikrovlnná trouba – 
samoobslužný provoz 

služeb 
Nelze realizovat z 

bezpečnostních důvodů 
zamítnuto  

Kontejnery na třídění odpadu 
gastronomie 

služeb 
Byly umístěny na chodbách vyřešeno  

Dodání antibakteriálních mýdel 
do tříd 

gastronomie 
Požadavek předán vedení 

školy 
vyřešeno 

Bojlery na teplou vodu 
v učebnách 

služeb 
Není nutné, ve třídách teče 

teplá voda 
zamítnuto  

 

Důslednější kontrola osob 
vstupujících do budovy školy – 

zápisy do Knihy návštěv  

gastronomie 
služeb 

Stížnost předána vedení 
školy 

vyřešeno 

Instalace boxů na papírové 
utěrky do všech učeben  

gastronomie 
služeb 

Požadavek předán vedení 
školy 

zamítnuto 

Požadavek na větší šatní skříňky služeb 

Stížnost se týká pouze 
několika jedinců; objemnější 

část oblečení lze odložit 
v učebně 

zamítnuto  

Na dívčích toaletách chybí 
mýdlo 

obchodu 

Požadavek musí směřovat 
k panu školníkovi, studenti 

mohou oslovit i paní 
uklízečky  

vyřešeno 

Z vodovodu teče rezavá voda obchodu Staré vodovodní rozvody vyřešeno 
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V učebně č. 10 tabule nedrží 
v požadované výšce 

obchodu 
Správce učebny musí řešit 

přes pana školníka 
vyřešeno 

Proč je před šatnou velké PR2A 
hromada bačkor a jiných věcí 

obchodu Řešeno s třídními učiteli vyřešeno 

Přezouvání žáků  
gastronomie 

služeb 

Žáci si mohou zakoupit na 
recepci návleky 

vyřešeno 

 

OBLAST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ 

POŽADAVEK SEKCE ODPOVĚĎ VÝSLEDEK 

 

Stížnost na zadávání známek do 
SASu s velkým zpožděním 

gastronomie 

obchodu 

Vyučující byli upozorněni na 
včasné zadávání známek 

vyřešeno 

Odpadlé hodiny – včasná 
informovanost žáků  

gastronomie 
služeb  

Povinností žáka je průběžně 
sledovat změny v rozvrhu (na 

stránkách školy, na školní 
nástěnce) 

vyřešeno  

Problémy v komunikaci mezi 
žákem a vyučujícím  

služeb  

Problémy mezi třídou a 
vyučujícím (nebo žákem a 
vyučujícím) řešit nejprve 
s příslušným vyučujícím, 

v případě nenalezení řešení 
požádat o pomoc ZŘ 

vyřešeno  

Správce Burzy učebnic služeb  
Od října 2016 bude správcem 

Mgr. Libor Bílek 
vyřešeno 

Navýšit počet kulturních akcí 
v rámci teoretické výuky 

(výstavy, divadelní představení, 
koncerty), zkráceným oborům 
umožnit návštěvy těchto akcí 

gastronomie 
služeb 

obchodu 

Požadavek předán vedení 
školy 

nevyřešeno 

Otevírání oken v době 
přestávek 

gastronomie 
služeb 

Není-li v učebně přítomen 
vyučující, mohou být okna 

otevřena pouze na ventilaci 
(viz Školní řád) 

zamítnuto 
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Na webových stránkách školy 
přidat záložku SP  

gastronomie 
služeb  

Požadavek předán vedení 
školy, bude od září příštího 

školního roku 
vyřešeno 

Umožnit odchod ze školy 
v době polední přestávky 

gastronomie 

obchodu 

Požadavek odporuje 
školnímu řádu 

zamítnuto 

Na co jsou určeny peníze ze 
Sdružení rodičů 

gastronomie 

obchodu 

Bylo vysvětleno zástupcům 
SP 

vyřešeno 

Některé třídy připomínkovaly 
nedělené hodiny tělesné 

výchovy 

gastronomie 

obchodu 

Není žádný předpis, který by 
nařizoval dělení žáků na 

skupiny v TV 

vyřešeno od 
nového 

školního roku 

Výjezdy do zahraničí – proč jen 
na jeden den 

gastronomie Nejsou prostředky vyřešeno 

A3 – proč nemohli dostudovat 
na Charbulové a byli ve třetím 
ročníku přesunuti na Jánskou 

obchodu 
OV pro aranžéry je na Jánské, 
tudíž je logické, že tam byly  
přesunuty všechny třídy AR  

vyřešeno 

 

OBLAST IT 

POŽADAVEK SEKCE ODPOVĚĎ VÝSLEDEK 

 

Silnější signál Wi-Fi v budově 
Charbulova 106 

gastronomie 
služeb 

V řešení vyřešeno  

Zkrátit dobu oprav PC a 
dataprojektorů 

gastronomie 
služeb 

Reklamace a opravy 
vadných výrobků řeší 
autorizované opravny 
v souladu s vyhláškou  

zamítnuto  
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ZÁVĚR 

Celkový počet požadavků: 48 

   

z toho sekce gastronomie   23 

 obchodu 16 

 služeb 29 

   

z toho vyřešeno 25 

 nevyřešeno 6 

 zamítnuto 17 

Z celkového počtu 48 požadavků bylo úspěšně vyřešeno 25, nevyřešeno 6 – předáno k řešení,  
zamítnuto 17 požadavků. 

Studentský parlament i v příštím školním roce bude rozšiřovat své aktivity a uskutečňovat 
zasedání se zástupci tříd a předávat jejich podněty a nápady zástupcům vedení školy a vedení 
stravování. 
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