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1

Úvod

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 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 na www.charbulova.cz, v kanceláři školy, na počítačích
ve vestibulu školy a na intranetu školy – SharePoint.

2

Základní údaje o škole
Název a sídlo školy

Název školy:

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace

Sídlo:

Charbulova 1072/106, 618 00 Brno

IČ:

60 55 22 55

DIČ:

CZ 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 včetně všech jejich dodatků

Ředitel školy:

RNDr. Jana Marková

Adresa pro dálkový přístup:

info@ssposbrno.cz

Webové stránky:

www.charbulova.cz

Datová schránka:

gcvx7r7

Předseda školské rady:

PhDr. Pavel Mrázek
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Činnost školy a školní jídelny
Název

Kapacita

Střední škola

3 260

Školní jídelna Brno, Charbulova 106

1 800

Činnost školy
Příspěvková organizace vykonává činnost střední školy a školní jídelny formou 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, poskytovala školní stravování; její činnost se řídila
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 stravování zaměstnanců.
Stravování zaměstnanců a cizích strávníků probíhá po dobu školního vyučování v rámci
odborného výcviku a v rámci produktivní činnosti žáků formou tzv. „vlastní činnosti“ v rámci
činnosti hlavní, nejedná se o doplňkovou činnost. Doplňková činnost se uskutečňuje mimo
činnost hlavní.
Školní jídelna zajišťovala smluvní stravování i pro žáky a zaměstnance školy Gymnázium, Brno,
Křenová 36.
Zaměstnanci naší školy a cizí strávníci měli možnost při plném provozu školní kuchyně (mimo
období omezení provozu a uzavření školy) výběru z hlavního jídelníčku rozšířeného
o minutkový pokrm. Vzhledem k přijatým mimořádným opatřením ve školním roce z důvodu
koronaviru COVID 19, byla i v rámci provozu školní jídelny nastavena přísná hygienická
pravidla. Byl zaveden výdej stravy pro cizí strávníky formou odnosu s sebou mimo budovu
školy, tzv. „přes okénko“, v hygienických vakuovaných jednorázových obalech. S okamžitou
platností byl rovněž ukončen výdej obědů do jídlonosičů. V souvislosti s mimořádnými
opatřeními v rámci COVID 19 byla i zúžena nabídka výběru z hlavního jídelníčku především
z důvodu ekonomických dopadů a úspory provozních nákladů.
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Počet zapsaných strávníků
(stav k 31. 5. 2021)
Žáků školy
Žáků jiných škol
Pracovníků školy
Cizích strávníků
Celkem

Školní jídelna
994
423
268
121
1806

Produktivní činnost žáků
V rámci odborného výcviku žáků škola poskytovala a nabízela i v tomto školním roce, i když
ve značně omezeném režimu z důvodu koronavirových opatření, 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). Rozsáhlá a rozšířena byla především činnost na odloučeném
pracovišti na ulici Veslařská – restaurace Nová Svratka a pracoviště Česká 11 (kavárna UM
a prodejna v rámci vlastní činnosti) v době období hlavních prázdnin zejména z důvodů
posunutí závěrečných zkoušek a MŠMT schválené změna organizace školního roku pro
zajištění provozu a konání odborných praxí v měsících červenec a srpen.
Vzhledem k přijatým mimořádným opatřením ve školním roce z důvodu koronaviru COVID 19
muselo dojít k ukončení činnosti po dobu uzavření škol a omezení provozu. V maximálně
možném rozsahu byl však provoz po přerušení zahájen a realizován.
Zájem veřejnosti byl zejména o: zajištění obědového menu v restauraci Nová Svratka,
návštěvu kavárny Um a tradiční řeznické a uzenářské, cukrářské a pekařské výrobky.
Prodej výrobků
Cukrářské a pekařské výrobky – zákusky, dorty, koláče, buchty, vánočky, chleba, rohlíky apod.
Řeznické a uzenářské výroby – salámy, párky, klobásy, paštiky, aspiky.
Pokrmy studené kuchyně – bagety, chlebíčky, obložené mísy, cateringy na základě objednávek
s vlastním odvozem.
Zajištění gastronomických akcí
Obsluhu gastronomických akcí z důvodu pandemie v omezeném rozsahu zajišťovali žáci školy
pod vedením učitelů odborného výcviku, odborné a učební praxe a učitelů odborných
předmětů v rámci odborného výcviku, odborné a učební praxe formou produktivní činnosti
žáků nebo ve výuce v rámci učební a odborné praxe, kdy produktivní činnost nevykonávali, ale
v rámci ní se vzdělávali v souladu s ŠVP. Převážnou většinu gastronomických akcí zajišťovalo
odloučené pracoviště Svratka – restaurace Nová Svratka.
Zpráva 4.0.5.2021.03, verze A

Výroční zpráva školy za školní rok 2020/2021

Stránka 7 ze 93

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
sídlo: Charbulova 1072/106, 618 00 Brno
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 služeb – kadeřnické a kosmetické
Kadeřnické služby - pánské, dámské a dětské střihy; barvení vlasů, melírování vlasů a další
kadeřnické služby včetně poskytování odborné poradenské činnosti v rámci OV a produktivní
činnosti žáků byly stejně jako kosmetické služby – manikúra, péče o pleť, formování obočí
a další kosmetické služby včetně poradenské činnosti velmi omezeny platností mimořádných
opatření v době pandemie Covid 19. Větší část roku byly provozovny uzavřeny. Během jejich
otevření byl dodržován přísný hygienický režim a počet obsloužených zákazníků byl omezen.

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 2020/2021 probíhala nabídka a vlastní realizace kurzů celoživotního
vzdělávání formou rekvalifikačních kurzů, zejména víkendových pro samoplátce, pro úřady
práce a zkoušek profesních kvalifikací, i když ve značně omezeném režimu a za náročných
podmínek a požadavků z důvodu přijatých mimořádných opatření.
Oddělení CŽV a projektů v rámci propagace těchto kurzů a zkoušek úzce spolupracovalo se
školským zařízením „Vzdělávání všem“ a úřady práce v Jihomoravském kraji.
Stejně jako v praktickém vyučování, i v oblasti poskytování CŽV muselo dojít vzhledem k přijetí
mimořádných opatření z důvodu koronaviru COVID 19 a tím také k ukončení činnosti po dobu
uzavření škol a omezení provozu po znovuotevření škol. I přes tato omezení se však podařilo
většinu kurzů dokončit včetně zkoušek profesních kvalifikací.
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Součásti příspěvkové organizace a pracoviště OV
Teoretické vyučování probíhalo ve školním roce 2020/2021 nově pouze v budově školy na ulici
Charbulova 106 a v budově Centra praktického vyučování, kde probíhalo teoretické vyučování
odborných předmětů oborů vzdělání hotelnictví, cestovní ruch a gastronomie.
Průběžně i nadále probíhá výuka předmětu „Hotelová praxe“ v souladu se ŠVP formou učební
praxe ve 2. a ve 3. ročníku. U oboru vzdělání cestovní ruch byl ve 3. ročníku, v souladu se ŠVP,
předmět „Praxe v cestovním ruchu“ realizován formou učební praxe na pracovištích fyzických
a právnických osob podobně jako u oboru hotelnictví v reálném prostředí od 2. pololetí
zejména v restauraci Nová Svratka a kavárna UM na České 11. Pozitivně lze hodnotit zejména
učební a odbornou praxi probíhající v cestovních kancelářích a na Letišti Brno. Ta však musela
být bohužel ukončena v březnu z důvodu mimořádných opatření.
Pracoviště školy, na kterých probíhal odborný výcvik (OV), odborná a učební praxe ve školním
roce 2020/21 byla zejména:
• Školní kuchyně a jídelna Charbulova – odborný výcvik oborů vzdělání kuchař –
číšník, gastronomie.
• Centrum praktického vyučování (CPV) – OV oborů vzdělání cukrář, řezník – uzenář,
kadeřník a kosmetické služby, prodavač.
• Odloučené pracoviště, Nálepkova 5, Brno – OV oboru vzdělání cukrář.
• Odloučené pracoviště, Trnitá 8, Brno – OV oborů vzdělání pekař, cukrář, kadeřník
včetně odborné učebny pro žáky 1. ročníku, fotograf, aranžér.
• Odloučené pracoviště, Veslařská 54, Brno – OV oborů vzdělání kuchař – číšník,
gastronomie, kadeřník, kosmetické služby, prodavač, odborná a učební a odborná
praxe oboru vzdělání hotelnictví.
• Odloučené pracoviště, Nové sady 44 – OV oborů vzdělání kadeřník, kosmetické
služby.
• Odloučené pracoviště, Česká 11, Brno – odborný výcvik, učební a odborná praxe
žáků oborů vzdělání kuchař – číšník, gastronomie, hotelnictví, prodavač.
• Zajištění praktického vyučování, zejména odborného výcviku, odborné a učební
praxe na smluvních pracovištích do doby uzavření školy z důvodu nouzového stavu
a mimořádných opatření, zejména:
o OV oborů vzdělání kuchař – číšník, ŠVP kuchař, ŠVP číšník, ŠVP kuchař – číšník
a gastronomie, ŠVP kuchař, ŠVP číšník, ŠVP cukrář 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 v omezeném
režimu (uzavření a omezení činnosti hotelů a restaurací) zejména v hotelech
Voroněž, International, Continental, Maximus Resort a Santon. V hotelu
International probíhal rovněž OV oboru vzdělání Cukrář.
o Obor cukrář vykonával OV také v cukrárně smluvního pracoviště Globus
a hotelu International pod vedením instruktora OV.
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o Odborný výcvik žáků oboru vzdělání prodavač byl realizován na smluvních
pracovištích hypermarketů Globus a Albert Olympia pod vedením učitelek
odborného výcviku a ve školních prodejnách Česká, Veslařská, Charbulova.
o Realizace odborného výcviku žáků oboru vzdělání aranžér byla zajištěna
v odborných učebnách na odloučeném pracovišti Trnitá 8 pod vedením
učitelek odborného výcviku. Žáci 2. a 3. ročníků byli kromě výuky s učitelkou
zařazeni na individuální smluvní pracoviště v propagačních a reklamních
firmách, např. DIRECT Media, For PRESS, Parodia print, SRP, K+L, NEROLI,
SVIDA, REDA, LUK, C&A; výuka na smluvních pracovištích ale probíhala pouze
krátce v době prezenční výuky žáků z důvodu mimořádných opatření ve
značně zkráceném rozsahu.
• Odborná praxe žáků probíhala v reálných firmách. U žáků oboru vzdělání
podnikání a ekonomika a podnikání v hypermarketech Globus, TESCO
Cimburkova, Albert Olympia, C&A Starobrněnská, Vaňkovka a Olympia.
• Odborná praxe žáků oboru vzdělání fotograf byla realizována na smluvních
pracovištích přímo v reálném prostředí fotografických firem, např. AZ Foto,
Brněnský deník, CREATYP, MEVIA MARKETING, Megapixel, PhotoStudio 23, Truedesign, ZOO Brno, u fotografů Jan Dvořák, Kamil Jursa, Zdeněk Fiamoli, Jakub
Hemala, Vendula Karlíčková, Monika Čupová, Renata Pfefferová, Jiří Sláma, Milan
Škoda, Roman Škodík, Martin Tůma, Markéta Zelenková, David Židlický, Petr Žemla
a dalších.
• Odborná praxe oboru kosmetické služby byla realizována na školních pracovištích
CPV Charbulova 106, Nové sady 44 a Veslařská 54. Tato praxe byla realizována
od 17. 5. 2021 za dodržení mimořádných hygienických opatření vyplývajících
z opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví pro kosmetické provozovny.
Z důvodu zamezení shlukování osob a možného vytrasování byl využíván online
rezervační systém.
• Odborný výcvik oboru kadeřník byl realizován na školních pracovištích Nové sady
44, Charbulova 106 a Veslařská 54. I zde byl odborný výcvik realizován za dodržení
hygienických opatření vyplývajících z mimořádného opatření vydaného
Ministerstvem zdravotnictví pro kadeřnické provozovny. Z důvodu zamezení
shlukování osob a možného vytrasování byl veden online rezervační systém.
Odborný výcvik oboru vzdělání řezník – uzenář probíhal také částečně přímo
v reálném prostředí provozů firem Jatka Ivančice (porážka) a Steinhauser Tišnov
s.r.o. (bourání masa).
• Nejvýznamnější pracoviště, na kterých probíhal odborný výcvik gastronomických
oborů vzdělání:
o Hotel Continental, Kounicova 6, Brno
o Hotel International Best Western, Husova 16, Brno
o Hotel Maximus Resort, Hrázní 4a, Brno
o Hotel Voroněž, Křížkovského 47, Brno
o Hotel Santon, Přístavní 38, Brno
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o Hotel U Crlíků, Palackého 4, Tetčice
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3

Přehled oborů vzdělání

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučovala ve školním roce 2020/2021:
Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou – 4leté, denní
65-42-M/02

Cestovní ruch

63-41-M/01

Ekonomika a podnikání – zaměření Obchod a služby, Cestovní ruch

34-56-L/01

Fotograf

65-41-L/01

Gastronomie – zaměření Číšník, zaměření Kuchař

65-42-M/01

Hotelnictví

69-41-L/01

Kosmetické služby, ŠVP Kosmetička-vizážistka

66-41-L/01

Obchodník
Obory středního vzdělání s výučním listem – 3leté, denní

66-52-H/01

Aranžér, ŠVP Propagační tvorba

29-54-H/01

Cukrář

69-51-H/01

Kadeřník

65-51-H/01

Kuchař-číšník, ŠVP Číšník, ŠVP Kuchař

29-53-H/01

Pekař

66-51-H/01

Prodavač

29-56-H/01

Řezník-uzenář
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Obory středního vzdělání s výučním listem – zkrácené studium - jednoleté studium
29-54-H/01

Cukrář

69-51-H/01

Kadeřník

65-51-H/01

Kuchař-číšník, ŠVP Číšník, ŠVP Kuchař

29-53-H/01

Pekař

29-56-H/01

Řezník-uzenář

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou – zkrácené studium - dvouleté studium
69-41-L/01

Kosmetické služby, ŠVP Kosmetička-vizážistka

Nástavbové studium – 2leté denní
64-41-L/51

Podnikání – denní forma

Pilotní ověřování modelu oborů L+H
Gastronomie a Obchodník
3.1.1

Obor vzdělání 65-41-L Gastronomie
2020/2021

Počet žáků

PV

P

N

1.

12

0

12

0

2.

18

0

16

2

3.

16

2

12

2

4.

13

1

12

0

Ve školním roce 2020/2021 probíhala výuka oboru gastronomie ve všech 4 ročnících. 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. Koronavirová situace
trochu zkomplikovala přípravu žáků, ale vzhledem k odložení závěrečných zkoušek na výuční
list na září a možnost realizaci odborné praxe v červenci a srpnu, nebyla tato část vzdělávání
žáků ohrožena.
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
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výcviku formou skupinové výuky. Smluvními pracovišti byly hotely International, Voroněž
a restaurační provoz Nová Svratka 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.
Při výuce se využívalo standartních vyučovacích metod obdobně jako u tříletého oboru
vzdělání s výučním listem dle ŠVP.
Žáci, potažmo jejich rodiče, kladně kvitují možnost získání kvalifikačního dokladu již na konci
třetího ročníku, především z toho důvodu, že v případě neúspěšného složení maturitní
zkoušky mají doklad umožňující jim se zařadit platně na trhu práce. Zaměstnavatelé se s tímto
rovněž ztotožňují. Dle našeho názoru je vždy nejlepší začít u výučního listu a následně si
vzdělání dle potřeby doplnit.
Je možné sladit vzdělávání jak požadavků všeobecně vzdělávacího charakteru, tak požadavků
odborného charakteru a zajistit plnění a dosažení cílů deklarovaných prostřednictvím RVP
společností.
Obecně je prospěch ve třídách oboru gastronomie podstatně lepší než u tříletých oborů
vzdělání s výučním listem. Kázeňské problémy až na výjimky nejsou tak časté. Žáci projevují
zájem o studovaný obor, účastní se odborných seminářů, nácviků na soutěže. Celkově si
myslíme, že obor gastronomie má perspektivu.
Dle vyjádření vyučujících oboru Gastronomie nebyl problém v rámci upraveného ŠVP
s přípravou žáků k ZZ v odborných předmětech.
Při výuce se využívalo standartních vyučovacích metod obdobně jako u tříletého učebního
oboru dle ŠVP a v době koronavirového uzavření školy se využívaly distanční metody výuky.
Výsledky vzdělávání žáků odpovídají očekávaným výstupům rozpracovaným ve ŠVP potažmo
v tematickém plánu.
Dle našeho názoru je možné sladit vzdělávání jak požadavků všeobecně vzdělávacího
charakteru, tak požadavků odborného charakteru a zajistit plnění a dosažení cílů
deklarovaných prostřednictvím RVP společností. Jako nejpodstatnější vidím vlastní píli žáků,
pokud budou mít ovšem zájem o zvolený obor.

3.1.2

Obor vzdělání 66-41-L/01 Obchodník

Ve školním roce 2020 / 2021 probíhala výuka oboru obchodník pouze v jedné třídě, a to ve
4. ročníku. Žáci této třídy už neměli odborný výcvik, ten byl ukončen ve 3. ročníku závěrečnou
zkouškou. Z tohoto důvodu už nelze posuzovat sladění teoretické a praktické výuky. Letos se
žáci připravovali pouze v teoretickém vyučování ze všeobecně vzdělávacích a odborných
předmětů na maturitní zkoušku s výsledkem, který je uveden v následující tabulce:
2020/2021
4.ročník
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Počet tříd a žáků ve školním roce 2020/2021
Počet tříd a žáků podle oborů vzdělání v jednotlivých ročnících školního roku 2020/2021
vychází ze změn počtu žáků v průběhu školního roku.
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sídlo: Charbulova 106, 618 00 Brno

Počet tříd a žáků podle oborů v jednotlivých ročnících školního roku 2020/21
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem

Kód
oboru

Název
oboru

Počet
let
studia

Form
a
studia

Počet
tříd

Počet
žáků
30.9.202
0

Počet žáků
31. 8. 2021

Počet
tříd

Počet žáků
30. 9. 2020

Počet žáků
31. 8. 2021

Počet
tříd

Počet žáků
30. 9. 2020

Počet žáků
31. 8. 2021

Počet
tříd

Počet žáků
30. 9. 2020

Počet žáků
31. 8. 2021

Počet
tříd

Počet
žáků
30. 9. 20
20

Počet žáků
31. 8. 2021

6542M/01

Hotelnictví

4

DE

2

43

40

2

40

37

1

28

28

2

42

42

7

153

147

6542M/02

Cestovní ruch

4

DE

1

30

30

1

27

26

1

22

22

1

28

28

4

107

106

6541L/01

Gastronomie

4

DE

1

14

12

1

20

18

1

16

16

1

19

13

4

69

59

3456L/01

Fotograf

4

DE

1

24

23

1

26

26

1

23

23

1

14

14

4

87

86

6341M/01

Ekonomika a
podnikání

4

DE

2

40

38

1

31

31

1

33

33

1

23

22

5

127

124

6641L/01

Obchodník

4

DE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

12

12

1

12

12

6941L/01

Kosmetické
služby

4

DE

2

45

44

1

32

32

1

20

20

1

14

14

5

111

110

2953H/01

Pekař

3

DE

0,53

10

11

0,56

14

14

0,59

13

12

-

-

-

1,68

37

37

2954H/01

Cukrář

3

DE

2,47

71

65

2,44

57

52

2,41

56

55

-

-

-

7,32

184

172
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Počet tříd a žáků podle oborů v jednotlivých ročnících školního roku 2020/21
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem

Kód
oboru

Název
oboru

Počet
let
studia

Form
a
studia

Počet
tříd

Počet
žáků
30.9.202
0

Počet žáků
31. 8. 2021

Počet
tříd

Počet žáků
30. 9. 2020

Počet žáků
31. 8. 2021

Počet
tříd

Počet žáků
30. 9. 2020

Počet žáků
31. 8. 2021

Počet
tříd

Počet žáků
30. 9. 2020

Počet žáků
31. 8. 2021

Počet
tříd

Počet
žáků
30. 9. 20
20

Počet žáků
31. 8. 2021

2956H/01

Řezníkuzenář

3

DE

0,55

12

9

0,35

7

7

0,26

8

6

-

-

-

1,16

27

22

6551H/01

Kuchař-číšník

3

DE

4,45

119

99

3,65

68

62

3,74

96

84

-

-

-

11,84

283

245

6951H/01

Kadeřník

3

DE

4

95

89

3

78

76

3

82

82

-

-

-

10

255

247

6652H/01

Aranžér

3

DE

2

36

34

1

30

29

1

19

19

-

-

-

4

85

82

6651H/01

Prodavač

3

DE

1

27

27

1

23

20

1

29

27

-

-

-

3

79

74

3157H/01

Výrobce
textilií

3

DE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6941L/01

Kosmetické
služby –
zkrácená

2

DE

1

11

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

11

8

6951H/01

Kadeřníkzkrácená

1

DE

1

14

8

-

-

-

-

-

-

-

1

14

8

6551H/01

Kuchařčíšníkzkrácená

1

DE

0,67

16

12

-

-

-

-

-

-

-

0,67

16

12
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Počet tříd a žáků podle oborů v jednotlivých ročnících školního roku 2020/21
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem

Kód
oboru

Název
oboru

Počet
let
studia

Form
a
studia

Počet
tříd

Počet
žáků
30.9.202
0

Počet žáků
31. 8. 2021

Počet
tříd

Počet žáků
30. 9. 2020

Počet žáků
31. 8. 2021

Počet
tříd

Počet žáků
30. 9. 2020

Počet žáků
31. 8. 2021

Počet
tříd

Počet žáků
30. 9. 2020

Počet žáků
31. 8. 2021

Počet
tříd

Počet
žáků
30. 9. 20
20

Počet žáků
31. 8. 2021

2954H/01

Cukrářzkrácená

1

DE

0,625

15

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,625

15

12

2956H/01

Řezníkuzenářzkrácená

1

DE

0,33

8

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,33

8

7

2953H/01

Pekařzkrácená

1

DE

0,375

9

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,375

9

6

6441L/51

Podnikání –
denní forma

2

DE

1

26

24

2

38

36

-

-

-

-

-

-

3

64

60

31-57-H/01

Výrobce
textílií –
zkrácená

1

DE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29

665

598

21

491

466

18

445

427

8

152

145

76

1753

1636

Celkem
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Úrazovost žáků ve školním roce 2020/21
Ve školním roce 2020/2021 došlo celkem ke 12 úrazům žáků, z toho bylo odškodněno
pojišťovnou Kooperativa 5 úrazů. Celková částka vyplacená za odškodnění činila 21 000 Kč.
Ze zapsaných údajů v Knize úrazů vyplynulo, že k většině školních úrazů došlo ve sledovaném
období zejména v průběhu praktického vyučování žáků (především v gastronomických
oborech) 6 úrazů, 4 úrazy v hodinách tělesné výchovy a ke 2 úrazům došlo o přestávkách
nepozorností žáků (chůze po schodišti, uklouznutí).
Při šetření úrazů nebylo zjištěno porušení právních předpisů a pokynů ze strany zaměstnanců
ani žáků.
Osoby byly opakovaně poučeny o bezpečnosti a chování ve škole, na pracovištích OV,
tělocvičnách, hřišti a na akcích pořádaných školou.
Pět registrovaných školních úrazů bylo řešeno formou pojistného plnění pojišťovnou
Kooperativa a.s. prostřednictvím makléřů společnosti RENOMIA, od 1. 1. 2021 OK GROUP.
Ve srovnání se školním rokem 2019/2020, kdy bylo evidováno 29 školních úrazů, došlo
opětovně k poklesu o 17 úrazů. Hlavním důvodem snížení počtu úrazů byla opatření,
v důsledku kterých došlo k uzavření škol. Žáci se účastnili prezenční výuky odborného výcviku
a učební praxe ve značně omezeném rozsahu, a to jen v měsících září, částečně říjen 2020
a následně až postupně od měsíce května do srpna 2021 (červenec a srpen – odlišná
organizace školního roku).
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4

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti
Počet pracovníků školy

Ředitel

1

Průměrný
přepočtený
stav
k 31. 7.
2021*
1

Učitel

172

167,44

Zástupci ředitelky
školy

9

9

Školní psycholog

1

0,5

Asistentka
pedagoga

1

1

Speciální pedagog
(Šablony II)

1

1

185

179,94

81

77,89

Útvar

Pedagogičtí
pracovníci

Počet na SŠ (průměrný fyzický
stav)
k 31. 7. 2021*

Funkce

Celkem
Nepedagogičtí pracovníci
*Zdroj – Výkaz P 1 04 za 7. měsíc k 31. 7. 2021

Kvalifikace a aprobovanost – pedagogičtí pracovníci k 31. 7. 2021
Splnění kvalifikačních předpokladů (v %)

99,46

Věkové složení pedagogických pracovníků
Věk

Muži

Ženy

do 35 let

2

12

35 - 50 let

20

56

nad 50 let

19

65

Důchodci

2

Celkem

43

9
142

Celkem v %

23,24

142
76,76

Průměrný věk pedagogických pracovníků nad 50 let představuje 51,35% všech pedagogických
pracovníků.
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5

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2021/22 proběhlo v souladu s nastavenými kritérii pro přijímání
uchazečů. Uchazeči do oborů vzdělání s maturitní zkouškou 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.
V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2
v druhém pololetí školního roku 2019/2020 bylo legislativně stanoveno, že součástí kritérií
přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku
2019/2020.

Výkony 2021/22

Počet přihlášek

Z toho odvolání

Přijatých ve
všech kolech PŘ

Zápisové lístky

Potvrzení
nástupu

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

63-41-M/01

Ekonomika a
podnikání

-

60

109

4

94

41

-

65-42-M/01

Hotelnictví

-

60

74

0

70

32

-

65-42-M/02

Cestovní ruch

-

60

112

24

83

51

-

69-41-L/01

Kosmetické
služby

Kosmetičkavizážistka

60

89

12

78

49

-

34-56-L/01

Fotograf

-

30

50

12

41

29

-

65-41-L/01

Gastronomie

-

30

55

1

42

15

-

29-54-H/01

Cukrář

-

90

136

20

111

64

-

29-53-H/01

Pekař

-

30

23

0

22

10

-

29-56-H/01

Řezník-uzenář

-

30

16

0

13

8

-

65-51-H/01

Kuchař-číšník

Číšník

60

46

0

41

22

-

65-51-H/01

Kuchař-číšník

Kuchař

60

104

0

94

50

-

Kód oboru

Obor
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Výkony 2021/22

Počet přihlášek

Z toho odvolání

Přijatých ve
všech kolech PŘ

Zápisové lístky

Potvrzení
nástupu

sídlo: Charbulova 1072/106, 618 00 Brno

66-52-H/01

Aranžér

Propagační
tvorba

24

96

10

34

24

-

66-51-H/01

Prodavač

-

60

46

0

44

22

-

69-51-H/01

Kadeřník

-

90

208

47

129

88

-

31-57-H/01

Výrobce
textilií

-

18

0

0

0

0

-

-

30

84

21

36

-

30

Kód oboru

Obor

ŠVP

Nástavba denní – 2 leté studium
64-41-L/51

Podnikání

Zkrácená forma – 1 rok
29-54-H/01

Cukrář

-

20

28

0

20

-

16

31-57-H/01

Výrobce
textilií

-

12

0

0

0

-

0

69-51H/01

Kadeřník

-

20

24

0

24

-

16

65-51-H/01

Kuchař-číšník

Číšník

15

10

0

10

-

9

65-51-H/01

Kuchař-číšník

Kuchař

15

17

0

17

-

14

29-53-H/01

Pekař

-

15

15

0

15

-

7

29-56-H/01

Řezník-uzenář

-

12

10

0

10

-

8

CELKEM

-

901

1352

151

1028

505

100

Všem odvoláním bylo vyhověno – žáci byli přijati v rámci autoremedury nebo bylo odvolací
řízení zastaveno zpětvzetím podavatele odvolání. Žádné z doručených odvolání nemuselo být
postoupeno odboru školství JMK.
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Obory vzdělání s maturitní zkouškou – podmínky přijetí
65-42-M/02 Cestovní ruch, 65-42-M/01 Hotelnictví, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání,
34-56-L/01 Fotograf, 69-41-L/01 Kosmetické služby, 65-41-L/01 Gastronomie – doplňující
obor vzdělání s výučním listem 65-51-H/01
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. pol. předposledního a 1. pol. posledního ročníku (sledované
období) podle vzorce:
𝐶𝑃 =

100
𝐶𝑃𝑃

kde CPP je celkový průměrný prospěch uchazeče v tomto období. Uchazeč splnil toto
kritérium, pokud získal minimálně 50 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.
(3) V rámci třetího kritéria bylo hodnoceno chování uchazečů. Uchazeči bylo odečteno 5 bodů
za každý druhý stupeň z chování a 10 bodů za každý třetí stupeň z chování, kterým byl
hodnocen ve sledovaném období. Uchazeč splnil toto kritérium v rozmezí hodnot -5–0 bodů
celkem.
2. kolo a následující kola
I pro druhé kolo a následující kola přijímacího řízení byla stanovena tři kritéria.
(1) První kritérium bylo stanoveno shodně jako v prvním kole.
(2) 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, za hodnocení
nedostatečný bylo uchazeči odečteno 15 bodů, pokud byl z daného předmětu nehodnocen,
bylo uchazeči odečteno 5 bodů. Uchazeč splnil toto kritérium, pokud dosáhl minimálně
0 bodů.
(3) Třetí kritérium bylo stanoveno shodně jako v prvním kole.
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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 ve 2. pol. prvního ročníku a 1. pol. druhého a třetího ročníku
(sledované období) podle vzorce:
𝐶𝑃 =

100
𝐶𝑃𝑃

kde CPP je celkový průměrný prospěch uchazeče v tomto období. Uchazeč splnil toto
kritérium, pokud získal minimálně 40 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.
(3) V rámci třetího kritéria bylo hodnoceno chování uchazečů. Uchazeči bylo odečteno 5 bodů
za každý druhý stupeň z chování a 10 bodů za každý třetí stupeň z chování, kterým byl
hodnocen ve sledovaném období. Uchazeč splnil toto kritérium v rozmezí hodnot -5–0 bodů
celkem.
2. kolo a následující kola
Pro druhé kolo a následující kola přijímacího řízení byla stanovena tři kritéria.
(1) První kritérium bylo stanoveno shodně jako v prvním kole.
(2) 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, za hodnocení
nedostatečný bylo uchazeči odečteno 15 bodů, pokud byl z daného předmětu nehodnocen,
bylo uchazeči odečteno 5 bodů. Uchazeč splnil toto kritérium, pokud dosáhl minimálně
0 bodů.
(3) Třetí kritérium bylo stanoveno shodně jako v prvním kole.
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Obory vzdělání s výučním listem – podmínky přijetí
66-52-H/01 Aranžér, 29-54-H/01 Cukrář, 69-51-H/01 Kadeřník, 65-51-H/01 Kuchař-číšník,
29-53-H/01 Pekař, 66-51-H/01 Prodavač, 29-56-H/01 Řezník-uzenář, 31-57-H/01 Výrobce
textilií
1. kolo
Nekonaly se přijímací zkoušky a 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. pol. předposledního a 1. pol. posledního ročníku (sledované
období) podle vzorce:
𝐶𝑃 =

100
𝐶𝑃𝑃

kde CPP je celkový průměrný prospěch uchazeče v tomto období. Uchazeč splnil toto
kritérium, pokud získal minimálně 40 bodů.
(2) 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
15 bodů za hodnocení výborný a 10 bodů za hodnocení chvalitebný, 5 bodů za hodnocení
dobrý, 0 bodů za hodnocení dostatečný, za hodnocení nedostatečný bylo uchazeči odečteno
15 bodů, pokud byl z daného předmětu nehodnocen, bylo uchazeči odečteno 5 bodů. Uchazeč
splnil toto kritérium, pokud dosáhl minimálně 0 bodů.
(3) V rámci třetího kritéria bylo hodnoceno chování uchazečů. Uchazeči bylo odečteno 5 bodů
za každý druhý stupeň z chování a 10 bodů za každý třetí stupeň z chování, kterým byl
hodnocen ve sledovaném období. Uchazeč splnil kritérium v rozmezí hodnot -5–0 bodů
celkem.
2. kolo a následující kola
Nekonaly se přijímací zkoušky.
Pro obory aranžér, cukrář, kadeřník a kuchař-číšník byla stanovena shodná kritéria jako
v prvním kole.
Pro obory pekař, prodavač a řezník-uzenář bylo zmírněno první kritérium, hodnocení
prospěchu, kdy uchazeč splnil toto kritérium, pokud získal minimálně 37 bodů. Druhé a třetí
kritérium bylo stanoveno shodně jako v kole prvním.

Zpráva 4.0.5.2021.03 verze A

Výroční zpráva školy za školní rok 2020/2021

Stránka 26 ze 93

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
sídlo: Charbulova 1072/106, 618 00 Brno
29-54-H/01 Cukrář, 69-51-H/01 Kadeřník, 65-51-H/01 Kuchař-číšník, 29-53-H/01 Pekař, 2956-H/01 Řezník-uzenář, 31-57-H/01 Výrobce textilií – zkrácené studium
1. kolo
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.
Nekonaly se přijímací zkoušky.
Pro obory cukrář, kadeřník a kuchař-číšník byla stanovena dvě kritéria.
(1) V rámci prvního kritéria byl hodnocen prospěch a chování uchazečů. Jeden bod získal
uchazeč, pokud měl průměrný prospěch za sledované období do 2,5 včetně a další bod získal,
pokud neměl v průběhu studia na střední škole snížený stupeň z chování.
(2) V rámci druhého kritéria byly uchazečům přidělovány body na základě dalších skutečností,
které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Hodnotilo se motivační
portfolio, uchazeč mohl získat 0 až 3 body a dále motivační pohovor a ověřování vhodných
schopností a základních praktických dovedností, hodnoceno 0 až 5 body. Uchazeč splnil
kritéria pro přijetí při minimálním celkovém počtu dosažených 4 bodů, z toho minimálně 1 bod
z hodnocení ověřování vhodných schopností a základních praktických dovedností.
Pro obory pekař, řezník-uzenář a výrobce textilií byla stanovena také dvě kritéria.
(1) V rámci prvního kritéria byl hodnocen prospěch a chování uchazečů. Jeden bod získal
uchazeč, pokud měl průměrný prospěch za sledované období do 2,5 včetně a další bod získal,
pokud neměl v průběhu studia na střední škole snížený stupeň z chování.
(2) V rámci druhého kritéria byly uchazečům přidělovány body na základě dalších skutečností,
které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Hodnotilo se motivační
portfolio, za které uchazeč mohl získat 0 až 3 body.
2. kolo a následující kola
Nekonaly se přijímací zkoušky. Pro všechny obory zkráceného studia byla stanovena
sjednocená kritéria. Pro obor výrobce textilií se další kola nevyhlašovala.
(1) V rámci prvního kritéria byl hodnocen prospěch a chování uchazečů. Jeden bod získal
uchazeč, pokud měl průměrný prospěch za sledované období do 2,5 včetně a další bod získal,
pokud neměl v průběhu studia na střední škole snížený stupeň z chování.
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(2) V rámci druhého kritéria byly uchazečům přidělovány body na základě dalších skutečností,
které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Hodnotilo se motivační
portfolio, za které uchazeč mohl získat 0 až 3 body.

Zpráva 4.0.5.2021.03 verze A

Výroční zpráva školy za školní rok 2020/2021

Stránka 28 ze 93

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
sídlo: Charbulova 1072/106, 618 00 Brno

6

Výsledky vzdělávání žáků
Výsledky maturitních zkoušek
Nepřipuštěni
Prospěli s
ke zkoušce
Prospěli Neprospěli
vyznamenáním
pro
neprospěch

Třída

Přihlášených

Připuštěných

EP4

23

20

5

13

2

3

FM4

14

13

2

10

1

1

KO4

14

14

1

11

2

0

OB4

12

11

0

9

2

1

PO2A

20

19

6

10

3

1

PO2B

18

17

3

1

1

CR4

28

28

18

13
10

0

0

G4

19

13

3

9

1

6

HT4A

21

21

4

15

2

0

HT4B

21

21

4

16

1

0

Celkem

190

177

46

116

15

13

Úspěšnost u maturitních zkoušek 2021
Hotelnictví

19,0%

Gastronomie

73,8%

23,1%

69,2%

Cestovní ruch

64,3%

Podnikání
Obchodník0,0%

18,2%
14,3%

76,9%

25,0%
20%

Prospěli s vyznamenáním

0,0%
11,1%

78,6%

15,4%

0%

Zpráva 4.0.5.2021.03 verze A

63,9%
81,8%

Kosmetické služby 7,1%

Ekonomika a podnikání

7,7%
35,7%

25,0%

Fotograf

7,1%

7,7%

65,0%
40%
Prospěli

60%

10,0%
80%

100%

Neprospěli
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Obory

Ostatní obory
a obory
konzervatoře

Nástavbové
studium

Forma
studia

Počet žáků
konajících
zkoušku

Prospěli s
vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

Nepřipuštění
ke zkoušce
pro
neprospěch

denní
forma

141

37

93

11

11

ostatní
formy

0

0

0

0

0

denní
forma

36

9

23

4

2

ostatní
formy

0

0

0

0

0

177

46

116

15

13

Celkem

Rekapitulace v %

2018 / 2019

2019 / 2020

2020 / 2021

188

187

190

Připuštěných k MZ

165
87,77 %
z přihlášených

187
100 %
z přihlášených

177
93,16 %
z přihlášených

Prospělo
s vyznamenáním

20
12,27 %
z připuštěných

18
9,63 %
z připuštěných

46
25,99 %
z připuštěných

Prospělo

117
71,78 %
z připuštěných

127
67,91 %
z připuštěných

116
65,54 %
z připuštěných

Neprospělo

26
15,95 %
z připuštěných

42
22,46 %
z připuštěných

15
8,47 %
z připuštěných

Celkem přihlášených
k MZ k 30. 4.
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Úspěšnost u maturitní zkoušky v letech
2020-21

26,0%

2019-20

9,6%

2018-19

12,3%
0%

10%

65,5%

8,5%

67,9%

22,5%

71,8%
20%

30%

40%

Prospěli s vyznamenáním

50%

16,0%
60%

Prospěli

70%

80%

90%

100%

Neprospěli

Výsledky letošních maturitních zkoušek jsou více než velmi uspokojivé ve srovnání
s posledními dvěma obdobími. Žáci měli v tomto školním roce maturitní zkoušku snadnější
z důvodu zrušení písemné části a dobrovolného konání ústní části (k ústní zkoušce z českého
jazyka a literatury se přihlásilo pouze 24 žáků a z anglického jazyka pouze 43 žáků).
Příprava k maturitní zkoušce byla náročnější z důvodu distanční výuky, která probíhala
prakticky po celý školní rok.
Příprava žáků na maturitní zkoušku byla doplněna individuálními, příp. i skupinovými
konzultacemi žáků jejich vyučujícími.
Výsledky úspěšnosti maturitní zkoušky svědčí o tom, že příprava byla poskytnuta v dostatečné
míře a na dobré úrovni.
Z výše uvedených čísel a z grafu je vidět, že za poslední tři školní roky byla tato maturitní
zkouška s procentem úspěšnosti 91,53 % nejúspěšnější.
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Výsledky závěrečných zkoušek
Počet žáků
oprávněných
Prospěli
Prospěli Neprospěli
konat
s vyznamenáním
zkoušku

Obory

Nekonali
zkoušku

1leté obory
(zkrácená forma)

42

11

28

0

3

3leté obory
(denní forma)

269

45

213

9

2

Národní
kvalifikace

2

0

2

0

0

Celkem

313

56

243

9

5

% úspěšnost neúspěšnost

100

17,89

77,64

2,88

1,59

Čistá úspěšnost v
% (bez nekonali)

308 žáků

18,18

78,90

2,92

---

Prospěli
Výsledky závěrečných zkoušek Počet
s vyznamečerven a září 2021
žáků
náním
29-54-H/01
Cukrář
56
4

Prospěli Neprospěli
49

Žáci, kteří
zkoušku
nekonali

1
0

2
0

3

0

10

61
15

0

0

Pekař

29-53-H/01

12

Kadeřník

69-51-H/01

Prodavač

66-51-H/01

78
25

Aranžér

66-52-H/01

18

0

18

0

0

Kuchař-číšník,
zaměření
Kuchař

65-51-H/01

50

9

37

4

0

Číšník – číšník,
zaměření
Číšník

65-51-H/01

25

7

17

1

0

Řezník-uzenář

29-56-H/01

5

1

4

0

0

269

45

213

9

2

CELKEM
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Zkrácená forma
Cukrář

29-54-H/01

12

2

8

0

2

Pekař

29-53-H/01

6

2

4

0

0

Kadeřník

69-51-H/01

7

2

5

0

0

Kuchař

65-51-H/01

3

4

0

1

Číšník

65-51-H/01

8
3

2

1

0

0

Řezník-uzenář

29-56-H/01

6

0

6

0

0

42

11

28

0

3

CELKEM

Národní kvalifikace
Kuchař

65-51-H/01

1

0

1

0

0

Číšník

65-51-H/01

1

0

1

0

0

2

0

2

0

0

CELKEM

Úspěšnost u závěrečných zkoušek 2021
Řezník-uzenář

20,0%

Číšník

80,0%

28,0%

Kuchař

68,0%

18,0%

8,0%

100,0%

Prodavač

0,0%

40,0%

Kadeřník

4,0%

74,0%

Aranžér 0,0%

60,0%

17,9%

0,0%

90,7%

10%

20%

30%

40%

Prospěli s vyznamenáním
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3,8%

100,0%

7,4%

0%

0,0%

78,2%

Pekař 0,0%
Cukrář

0,0%

50%

1,9%

60%

Prospěli

70%

80%

90%

100%

Neprospěli
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Úspěšnost u závěrečných zkoušek 2021
zkrácená forma studia
Řezník–uzenář 0,0%

100,0%

Číšník

66,7%

Kuchař

33,3%

42,9%

Kadeřník

57,1%

28,6%

Pekař

71,4%

33,3%

Cukrář

66,7%

20,0%

0%

10%

80,0%

20%

30%

40%

50%

Prospěli s vyznamenáním

60%

Prospěli

70%

80%

90%

100%

Neprospěli

Úspěšnost u závěrečných zkoušek v posledních třech letech u učebních oborů denního studia
Rekapitulace v %

2018/19

2019/20

2020/21

Počet žáků, kteří konali ZZ

251

297

267

Prospělo s vyznamenáním

16

23

45

Prospělo

227

239

213

8

35

9

Neprospělo
Celkem v % (prospělo/neprospělo)

96,8/3,2

88,22/11,78

96,63/3,37

Úspěšnost u závěrečných zkoušek v letech
2020-21

16,9%

2019-20

7,7%

2018-19

6,4%
0%

79,8%

3,4%

80,5%

11,8%

90,4%
10%

20%

30%

40%

Prospěli s vyznamenáním
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50%

3,2%

60%

Prospěli

70%

80%

90%

100%

Neprospěli
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Úspěšnost u závěrečných zkoušek v posledních třech letech u oborů vzdělání s výučním listem
- zkrácené formy studia
Rekapitulace v %

2018/19

2019/20

2020/21

Počet žáků, kteří konali ZZ

42

35

39

Prospělo s vyznamenáním

10

5

11

Prospělo

28

28

28

4

2

0

90,5/9,5

94,29/5,71

100/0

Neprospělo
Celkem v % (prospělo/neprospělo)

Vysoké úspěšnosti bylo dosaženo i přes náročnou přípravu během distanční výuky a následně
zejména díky soustředěné přípravě formou individuálních, skupinových konzultací, doučování
a prodloužením výuky odborného výcviku po celý měsíc červen a částečně i červenec.
Závěrečné zkoušky až na výjimky oborů prodavač a aranžér se konaly až v měsíci červenec.
Součástmi závěrečné zkoušky byla písemná část a praktická zkouška, od ústní zkoušky bylo
upuštěno v souladu s mimořádnými opatřeními MŠMT.
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7

Hospitační a kontrolní činnost výchovně
vzdělávacího procesu
Sekce

Hospitační činnost

Kontrolní činnost

dílčí

komplexní

Gastronomie

23

82

60

Obchodu a služeb

50

57

136

Praktické vyučování S

62

25

50

Praktické vyučování O

103

12

47

Praktické vyučování CP

119

27

50

Praktické vyučování G

54

12

50

Ředitelka školy

116

6

45

Celkem

527

221

438

Hospitační a kontrolní činnost výchovně vzdělávacího procesu probíhala v období uzavření
školy a při distanční výuce zejména formou online hospitací a kontrol výstupů s využíváním
ICT. Prezenčně probíhaly hospitace a kontroly až po znovuotevření školy v měsících květen až
srpen.
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8

Školní poradenské pracoviště

Poradenské služby a s tím spojenou podporu žákům, rodičům a učitelům, poskytoval pod
vedením vedoucí ŠPP Mgr. Ditty Pokorné, ve školním roce 2020/2021, tým těchto pracovníků:
Sekce

Výchovný poradce
Mgr. Jana Moučková

Sekce
obchodu
a služeb

Metodik prevence
Mgr. Pavel Zapletal
Mgr. Libor Bílek

Kariérový poradce

Mgr. Libor Bílek
Mgr. Milada Slezáčková

Mgr. Pavla Kostková

Sekce
gastronomie

Mgr. Lucie Pravcová

Mgr. Lubomír Šíbl

Školní
speciální
pedagožka

Mgr. Ditta Pokorná

Školní
psycholog

Mgr. Martin Švanda
PhD.

Školní
asistentky

Ing. Jana Jurová
Mgr. Lucie Pravcová
Bc. Marta Ordeltová

Asistentka
pedagoga

Sabina Daute

Mgr. Ing.
Jaromír Jurka

Speciálně-pedagogické poradenství
Práce celého týmu Školního poradenského pracoviště, dále jen ŠPP (speciální pedagožka,
školní psycholog, výchovné poradkyně, metodici prevence, kariéroví poradci, školní asistentky
a asistentka pedagoga) byla značně ovlivněna mimořádnými protiepidemickými opatřeními
a vládními nařízeními, které byly zavedeny s výskytem Covid-19 a s tím související opakovanou
tzv. distanční výukou, kdy důsledky této celosvětové pandemie někdy způsobovaly konkrétní
obtíže spojené s touto neobvyklou a zátěžovou situací.
Jednotliví pracovníci ŠPP tedy poskytovali (kromě běžné účasti na výchovně vzdělávacím
procesu a tzv. společném vzdělávání) i další služby a pomoc svěřeným žákům a snažili se
případným obtížím operativně předcházet podle možností i dle potřeb všech zúčastněných.
V průběhu distanční výuky byly aktuálně revidovány individuální vzdělávací plány a byly
realizovány případné konzultace a intervence. Zvláštní pozornost byla v období distanční
výuky věnována žákům s PAS i jejich rodičům, sledována byla spolupráce asistentky pedagoga
s vyučujícími i žákem v prostředí online.
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Poradenství poskytované žákům:
• depistáž žáků se SVP, součinnost při diagnostice a následné péči;
• realizace podpůrných opatření PO-1;
• sestavování a realizace IVP (včetně tzv. úprav organizace vzdělávání);
• uplatňování a zajišťování doporučených PO;
• realizace pedagogických intervencí v prostředí online;
• odborné intervence (podpora učebních strategií, nácvik efektivního učení);
• poradenské konzultace (poradenství v oblasti adaptace na školní prostředí,
zvládání distanční výuky, vztahové potíže);
• krizové intervence (podpora při zpracovávání aktuálních problémů a psychických
stavů, závažných rodinných situací);
• depistáž žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí (možnost zapůjčení školních
notebooků, tabletů pro distanční výuku),
• kontaktování žáků se SVP, u kterých hrozily obtíže a neúspěch v rámci distanční
výuky, zjišťování jejich potřeb, poskytování příp. pomoci, sdělování zpětné vazby
jednotlivým vyučujícím.
Poradenství poskytované rodičům:
• poradenství v oblasti praktické realizace a postupů při PO;
• poradenství v oblasti speciálně pedagogické (náměty a konkrétní odkazy k
reedukaci obtíží jejich dětí);
• krizové intervence v souvislosti s mimořádnými rodinnými situacemi či potřebami
a potížemi jejich dětí;
• poradenství v případě sociálních či jiných (výchovných příp. i zdravotních) potíží
žáka či rodiny (zprostředkování kontaktů s OSPOD, kontaktů s jinými pomáhajícími
organizacemi, poskytování kontaktů k vyhledání následné péče);
• poradenství realizováno formou osobních kontaktů (i v pozdních odpoledních
hodinách), telefonické konzultace (v případě závažných situací či událostí i
bezodkladně a nepřetržitě), dále prostřednictvím Skype, Teams apod.
• poskytování námětů (konkrétních odkazů) pro období distanční výuky (např. Tipy
pro rodiče a učitele co vyzkoušet s dítětem, když se necítí dobře, 10 tipů pro rodiče
do náročného období, Co dělat doma…)
• nabízení konzultací a pomoci prostřednictvím eTK, webových stránek,
prostřednictvím učitelů
Poradenství poskytované učitelům:
• podpora při realizaci PO a IVP (operativní pomoc spojená s tzv. distanční výukou –
podávání zpětné vazby učitelům, snaha pomoci při motivaci žáků a ke spolupráci
žáků i online formou);
• konzultace při zjištění SVP žáků, při zjištění ostatních potíží žáků a pomoc při
zajišťování spolupráce se zákonnými zástupci a realizací následné péče;
• poskytování zpětné vazby ke zvolenému postupu při řešení potíží a problémů žáků;
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• možnost odborných konzultací či poskytování metodických materiálů a vedení
(např. problematika PAS, psychická onemocnění aj.) se školní speciální
pedagožkou či psychologem;
• snaha o minimalizaci administrativní zátěže učitelů, jež je spojena s inkluzí či
realizací PO;
• předkládání aktuálních odkazů pro práci se žáky i třídami v období distanční výuky
(prostřednictvím Teams)
• před nástupem do prezenční výuky dodání “nápadů” a metodik k vedení
třídnických hodin (jak překonávat obtíže v komunikaci v kolektivu třídy po
distanční výuce…)
Spolupráce s jinými organizacemi:
• ŠPZ (PPP především pracoviště Brno, Kohoutova, dále však i s PPP v celém
moravském regionu), SPC pro žáky se sluchovým i zrakovým postižením, SPC pro
žáky s poruchou autistického spektra;
• zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a dětské domovy, diagnostické
ústavy, střediska výchovné péče, výchovné ústavy, OSPOD aj.;
• neziskové a obecně prospěšné organizace (např. Podané ruce, o. p. s., Práh, o. p.
s., aj.)
• Masarykova univerzita – stáže studentů ve ŠPP.
Stálé činnosti a další aktivity:
• evidence žáků se zdravotními obtížemi či postižením (v rámci GDPR informace
zprostředkovány pro potřeby vyučujících);
• konzultace s rodiči a žáky i učiteli při řešení prospěchu, dotazníků do poradny,
doporučení k maturitní zkoušce (PUP);
• zpracovávání přehledů žáků s uzpůsobenými podmínkami k závěrečným
zkouškám;
• realizace školních výchovných komisí (snaha předcházet těmto situacím
preventivními opatřeními a konzultacemi se zákonnými zástupci a žáky);
• dle potřeby týmové intervize nad aktuálními kazuistikami a koordinace dalšího
postupu se členy ŠPP a konkrétními učiteli;
• porady ŠPP (v období distanční výuky prostřednictvím Teams);
• pravidelná účast na poradách s PPP Brno,
• sledování aktualit v oblasti poradenství, psychologie, speciální pedagogiky
• zahájeno studium výchovného poradenství na PdF MU – celkem 4 semestry,
začátek v září 2020 (Mgr. Lucie Pravcová);
• vedení Studentského parlamentu (v době distanční výuky pokračováno ve
schůzkách online prostřednictvím Teams, kdy např. proběhlo i zjišťování zpětné
vazby studentů na distanční vyučování, podněty studentů byly dále předány
vyučujícím a vedení školy).
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Výchovné poradenství
8.2.1

Potíže s učením, práce s žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami

Výchovní poradci stále vedli evidenci žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, pravidelně ji
na SHP aktualizovali a doplňovali. K těmto informacím bylo přistupováno jako k důvěrným
a byly zpřístupněny jen konkrétním pedagogům. Všichni výchovní poradci byli i přes změněné
podmínky v kontaktu s učiteli i žáky a zjišťovali případné výukové problémy žáků (spojené
s náročností distanční výuky).
Výchovní poradci se snažili monitorovat, jak vyučující pracují s žáky s podpůrnými opatřeními
a IVP a zda uplatňují v praxi nastavené metody a formy práce vyplývající z doporučení PPP i
v režimu distanční výuky.
Doporučení k vyšetření v příslušné PPP obdrželo
(výchovný poradce)
Počet doporučení (zpracované
dotazníky)

Sekce
Služby a obchod (SLE, MK)

30

13

Gastronomie (PPA)

15

Celkem

58

Žáci s PO
Sekce

Z toho
neprospěli k
30. 6. 2021
3
2

Počet žáků s PO

Služby a obchod (SLE, MK)

93

81

Z toho neprospěli
k 31. 8. 2021
0

0

Gastronomie

82

12

1

Celkem

256

17

1

Žáci s podpůrným opatřením a individuálním přístupem
Sekce
Služby a obchod
(SLE, MK)

PO-I
14

13

PO-II
67

57

PO-III
12

10

PO-IV
0

1

IP
11

IVP
4

5

5

Gastronomie

9

65

8

0

10

6

Celkem

36

189

30

1

25

16
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Žáci s uzpůsobenými podmínkami pro konání maturitní zkoušky
Sekce
Jarní termín

Opravný termín

Služby a obchod (SLE, MK)

1

1

13

3

Gastronomie

9

3

Celkem

23

7

Žáci s uzpůsobenými podmínkami pro konání závěrečných zkoušek
Sekce
Jarní termín
Opravný termín
Služby a obchod (SLE, MK)

27

8

1

1

Gastronomie

20

3

Celkem

55

5

8.2.2

Práce s problémovými žáky

Členové týmu ŠPP spolupracovali s učiteli i rodiči při řešení výchovných problémů žáků (např.
velká absence žáka, nízká motivovanost ke školní práci, nezvládnuté pracovní návyky,
nedostatečná znalost jazyka českého či případný výskyt sociálně patologických rysů). Byla
realizována snaha o pomoc a včasné řešení obtíží žáků i při nemožnosti osobního setkání,
a proto byly realizovány konzultace či ŠVK i v prostředí online (metodická pomoc ze strany ŠPZ,
souhlas všech účastníků, dodržování zásad důvěrného a bezpečného prostředí, vedení
příslušných písemných záznamů apod.).
Celkový počet ŠVK

Sekce

1. pololetí

Služby a obchod (SLE, MK)

4

2. pololetí
3

3

4

Gastronomie

2

5

CELKEM

9

12

Předčasné odchody žáků

Sekce
Služby a obchod
Gastronomie
Celkem
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Důvod ukončení studia
(k 30. 6. 2021)

SOS

Na vlastní žádost z důvodu přestupu na jinou školu
Na vlastní žádost osobní a zdravotní důvody
Na vlastní žádost osobní, nezájem o obor
Ze strany školy - ukončení po výzvě
Přestup na jiný obor na naší škole
Neprospěch, brigády
Na vlastní žádost - rodinné důvody
Přerušení studia
Vlastní žádost – bez uvedení důvodů
Těhotenství
Celkem

Gastronomie

SLE

MK

10
2
20
7
3
6
1
3
7
1

8
2
1
8
0
0
0
1
6
2

6
3
7
13
1
5
10
3
28
1
77

88

Doučování žáků ze znevýhodněného prostředí
I v době distanční výuky byla snaha poskytnout žákům s odlišným mateřským jazykem
(cizincům) pomoc dle možností distanční výuky. Byla realizována pedagogická intervence
formou online, především prostřednictvím Teams, a to nejen žákům-cizincům. Po návratu
z distanční výuky byly umožněny přednostně osobní konzultace žákům ze sociálně
znevýhodněného prostředí, byla jim poskytnuta i individuální pomoc před závěrečnými
zkouškami, a to rovněž především poskytnutím pedagogické intervence.
Počty cizinců
Sekce

Stav k 30. 6. 2020

Služby a obchod (SLE, MK)

15

7

Gastronomie

10

Celkem

32

Cizinci – neprospívající k 30. 6. 2021
Sekce
1. pololetí
Služby a obchod (SLE, MK)
0
Gastronomie
6
Celkem
7
Žáci se zdravotním znevýhodněním
Sekce
Služby a obchod (SLE, MK)
Gastronomie
Celkem
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8.2.3

Talentovaní žáci

Sportovně nadaným žákům bylo nabídnuto využít případné úpravy organizace vzdělávání
(IVP), kdy toho bylo u jednoho žáka i využito, avšak díky distanční výuce byla vlastní realizace
odlišná, než se původně předpokládalo, přesto žák prospěl a postoupil do dalšího ročníku.
Vzhledem k distanční výuce alespoň formou konzultací v prostředí Teams proběhly setkání
online se žáky, kteří měli např. zvýšený zájem o studovaný obor či se zajímali o problematiku
např. psychologie či speciální pedagogiky.

8.2.4

Spolupráce se Studentským parlamentem

Schůze studentského parlamentu probíhaly v letošním školním roce většinou online, kdy ale
alespoň touto formou byla studentům ponechána možnost vyjadřovat se ke studiu i chodu
školy či nastaveným vzdělávacím mechanismům.
Sekce

Schůze
1. pol.

2. pol.

5

5

Workshop

Soutěže

---

Valentýnské přání

Služby a obchod
--Gastronomie

4

3

19. 03. 2021
online Matematický
klokan

Vzhledem k tomu, že nemohl probíhat každoroční Vánoční koncert, bylo vytvořeno
„sestřihové“ video z vánočních koncertů uplynulých let s vánočním přáním ředitelky školy,
které bylo zveřejněno na YouTube.
Škola i žáci obdrželi za svou charitativní činnost opět děkovné dopisy Nadace „Dobrý anděl“,
„Život dětem – Srdíčkové dny“.
Charitativní činnost SP
Do charitativní činnosti se zapojily obě sekce, i když v tomto roce byla práce opět složitá.
Některé akce byly zcela zrušeny, jinde se přesouvaly termíny, žáci nemohli kontaktovat širší
veřejnost.
Název akce

Sekce

Vybraná částka

SOS
Srdíčkové dny – podzimní

7111
Gastro

Český den proti rakovině
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Vánoční charitativní koncert
– výtěžek pro nadaci Dobrý anděl – online

Gastro

2 342

SOS

16 000

Gastro

800

„Mikulášská nadílka pro Dobrého anděla“
Tombola – výtěžek pro nadaci Dobrý anděl
V době distanční výuky byly všechny
plánované akce zrušeny.

Vánoční zastavení
Vánoční galerie – výtěžek pro nadaci Dobrý anděl
"Valentýnské pečení”
Celková částka vybraná v rámci charitativních akcí

31 896

Srdíčkové dny – jarní a Český den proti rakovině se přesouvá na podzim 2021.
Sekce
Služby a obchod

Jednání s žáky/zákonnými zástupci
91 -SLE

82 - MK

Gastronomie

55

CELKEM

228

Kariérové poradenství (poradenská činnost)
Kariérové poradenství bylo (stejně jako v minulých letech) ve školním roce 2020/21
realizováno dvěma kariérními poradci (každý s úvazkem ve výši 0,1) – Mgr. Ing. Jaromír Jurka
pro sekci Gastronomie a Mgr. Libor Bílek pro sekci Obchodu a služeb. Financování bylo
zajištěno z prostředků ESF v rámci projektu „Šablony pro SŠ II.“
Náplň činnosti kariérových poradců tudíž byla dána jednak požadavky projektu Šablony pro SŠ
II, dále Školním akčním plánem rozvoje vzdělávání na období 2019 až 2022 a samozřejmě také
okamžitou potřebou žáků i pedagogů školy. Celý školní rok bylo kariérní poradenství výrazně
ovlivněno vládními opatřeními souvisejícími s pandemií nemoci COVID-19 (zejména distanční
výuka). Vzhledem k jasným pokynům ze strany MŠMT a díky dobré připravenosti školy se však
úspěšně podařilo minimalizovat negativní dopady celé situace.
Aktivity kariérových poradců se podobně jako v minulých letech zaměřovaly na tři základní
oblasti – propagace kariérového poradenství vůbec, poskytování individuálního poradenství
a organizování tematických akcí, zaměřených na rozvoj studijních a pracovních kompetencí,
na poznávání možností dalšího vzdělávání i na identifikaci vlastních silných a slabých stránek.
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Propagování možností kariérového poradenství se dělo v rámci školy jednak prostřednictvím
osobních návštěv poradců ve třídách a online sděleními v systému Edupage, které byly
doručovány jak žákům, tak zákonným zástupcům. Pevnou součástí webových stránek školy se
stalo nabízení služeb kariérových poradců – u prezentace každého oboru na škole nabízeného
jsou k dispozici kontaktní údaje daného kariérového poradce. Tyto kontakty zájemci o studium
intenzivně využívají, zejména pro zjišťování uplatnitelnosti daného oboru na trhu práce, při
dotazech na konkrétní náplň studia, na podmínky přijímacího řízení a podobně.
Individuální poradenství bylo realizováno formou pohovorů s jednotlivými žáky (v době
distanční výuky prostřednictvím videohovorů v platformě MS Teams). Jejich účastníci byli
vytipováni většinou přímo kariérovými poradci na základě analýzy prospěchu, účasti na
prezenční i distanční výuce, kázeňských opatření apod. a také ve spolupráci s výchovnými
poradci, třídními učiteli nebo vyučujícími odborného výcviku. V některých případech iniciovali
pohovor samotní žáci nebo jejich zákonní zástupci. Jednalo se zejména o žáky ohrožené
studijním neúspěchem. Během pohovorů se kariéroví poradci pokoušeli identifikovat možné
příčiny neúspěchů, pomoci s odhalováním silných a slabých stránek a hledat různé varianty
řešení. Důležitým aspektem těchto pohovorů je jejich preventivní funkce – žáci ohrožení
školním neúspěchem si díky nim uvědomují existenci problému a získávají možnost obracet se
na konkrétního pracovníka, který jim v případě zájmu může pomoci. V době distanční výuky
se touto formou podařilo vytipovat několik studentů, jejichž studijní neúspěchy souvisely s
nedostatečnými domácími podmínkami pro účast na online výuce (chybějící ICT vybavení).
Díky včasnému zásahu (zapůjčení školního notebooku) se tímto způsobem podařilo vytvořit
těmto studentům vhodnější podmínky pro vzdělávání. Častým efektem zmiňovaných
pohovorů bylo také uvědomění si, že současný obor studia pro daného žáka není zcela vhodný,
díky čemuž mohla být situace konstruktivně řešena (okamžitou změnou oboru, podáním
přihlášky na jiný obor pro následující školní rok a podobně).
V menším počtu se pohovory žáků a kariérního poradce zaměřovaly na pomoc s hledáním
možností dalšího studia po úspěšném absolvování SŠ. Za tímto účelem bylo rovněž
organizováno několik akcí – exkurze do Informačního a poradenského střediska pro volbu
povolání při Úřadu práce ČR v Brně pro všechny třídy závěrečných ročníků, workshopy „Jak na
pracovní pohovor“ pro vybrané třídy učebních oborů a tzv. profesní diagnostika pro zájemce
z řad maturitních ročníků. Z důvodu přechodu na distanční formu vzdělávání však musel být
původní plán, počítající s fyzickou účastí žáků na daných aktivitách, značně modifikován.
Profesní diagnostika (připravená na prosinec 2020) nakonec nemohla být uskutečněna vůbec.
Workshopy „Jak na pracovní pohovor“ a návštěvy Úřadu práce ČR byly díky ochotě
spolupracujících organizací uskutečněny online formou videokonferencí, což se u účastnících
se žáků setkalo s příznivým ohlasem.
Informovat o dalších možnostech studia měla za cíl také informační kampaň provedená
v únoru 2021 v posledních ročnících učebních oborů (zprávou v systému Edupage), v níž
kariérový poradce sekce obchodu a služeb představil studentům různé alternativy dalšího
vzdělávání.
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Hromadné akce pro žáky školy
Online workshopy „Jak na pracovní pohovor“
Sekce

Termín

Obchodu a služeb

Třídy

24. 11. 2020

C3B, KA3B

Online besedy s pracovníky Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání při Úřadu
práce ČR v Brně

Sekce

Termín

Obchodu a služeb

Sekce

Třídy

24. 3., 26. 3., 16. 4., 27. 4.,
28. 4. 2021

FM4, OB4, KA3A, KA3C,
CP3, C3A

Počet pohovorů

Obchodu a služeb

36

Gastronomie

11

Celkem

47

Prevence sociálně patologických jevů
Ve školním roce 2020/2021 působili ve škole postupně čtyři metodici prevence rizikového
chování: Mgr. Pavla Kostková, Mgr. Lubomír Šíbl, Mgr. Pavel Zapletal, kterého od 1. ledna
vystřídal Mgr. Libor Bílek. Jejich činnost koordinovala a vedla Mgr. Ditta Pokorná, vedoucí ŠPP.
Před začátkem školního roku byli učitelé všech ročníků SŠ Brno, Charbulova, p. o. seznámeni
s Preventivním programem pro školní rok 2020/2021, jehož součástí jsou i základní legislativa
prevence, krizový plán, seznam kontaktů na brněnská odborná centra a instituce v oblasti
primární a sekundární prevence, témata z oblasti prevence rizikového chování pro třídnické
hodiny, školní program proti šikanování a první pomoc při šikaně.
Tiskopisy kontaktů na odborníky z oblasti primární a sekundární prevence, krizový plán pro
učitele (manuál), jakož i seznam témat z oblasti prevence rizikového chování pro třídnické
hodiny dostali v přípravném týdnu třídní učitelé obou sekcí školy, aby s nimi seznámili žáky.
Všem učitelům Střední školy Brno, Charbulova, p. o. byla nabídnuta metodická pomoc v oblasti
prevence sociálně patologických jevů, zejména problémového chování, a dále možnost
konzultovat možnosti práce s třídními kolektivy v rámci zlepšování třídního klimatu.
V prvních dvou týdnech výuky byli i noví žáci osobně seznámeni se členy školního
poradenského pracoviště, jejich činností a aktualizovanými konzultačními hodinami.
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Třídním učitelům tříd, u nichž existovaly z předcházejícího školního roku signály o narušení
sociálních vztahů mezi žáky, byla nabídnuta možnost účasti žáků na programech
od Společnosti Podané ruce o.p.s., zaměřených na posilování vztahů a zlepšování třídního
klimatu. Akce se uskutečnily v průběhu září přímo v budově školy a zúčastnily se jich třídy C2A,
CP2 a CP3.
Adaptační programy a workshopy ke zvládání stresu
Žáci prvních ročníku se účastnili adaptačních programů, zaměřených na vzájemné seznámení,
stmelení kolektivu, podporu komunikace a budování zdravých mezilidských vztahů. Třídy A1A,
A1B, Č1A, K1B, KO1A, KO1B a PR1 se zúčastnily 4hodinového kurzu v prostorách školy, třídy
C1A, C1B, EP1A a EP1B se účastnily 8hodinového kurzu v Brně-Řečkovicích v prostorách
Společnosti podané ruce, která tyto programy uskutečnila.
Další jednodenní adaptační kurzy byly zajištěny SVČ Lužánky a účastnili se jich žáci tříd FM1,
HT1A, HT1B, G1, KA1A, KA1C a KA1D. Třídám Č1B a K1A jednodenní adaptační kurz
organizovala Pedagogicko-psychologická poradna Brno, p. o.
Ve třídách CP1 a KA1B adaptační program bohužel neproběhl – z důvodu onemocnění lektorky
se tyto třídy nemohly akce účastnit v původním termínu a náhradní konání už z důvodu
mimořádných opatření v souvislosti s pandemií covid-19 nebylo možné.
Od 4. září do 16. září 2020 byly pro žáky všech 15 tříd prvních ročníků učebních oborů (tedy
A1A, A1B, C1A, C1B, CP1, KA1A, KA1B, KA1C, KA1D, PR1, Č1A, Č1B, K1A, K1B a KŘ1C)
připraveny dvouhodinové preventivní programy “Zvládání stresu a studijních nároků“ formou
workshopu. Cílem bylo pomoci žákům zvládnout přechod ze základní na střední školu a rozvíjet
jejich studijní dovednosti. Realizátorem byla organizace DROM, romské středisko Brno a pro
žáky byla tato účast zdarma.
Spolupráce s jinými organizacemi
Dne 16. září 2020 se školní metodici prevence Mgr. L. Šíbl a Mgr. P. Zapletal zúčastnili schůzky
pro metodiky prevence středních škol v Pedagogicko-psychologické poradně Brno, Sládkova
45, kde byli seznámeni s hodnocením a nabídkou preventivních programů na školní rok
2020/2021.
S touto pedagogicko-psychologickou poradnou bylo naše ŠPP v kontaktu během celého
školního roku 2020/2021 a to především v průběhu distanční výuky. S vedoucí poradny
PhDr. Lenkou Skácelovou jsme operativně řešili některé situace, které se ve škole vyskytly
(např. nutnost realizovat školní výchovné komise online, příprava třídnických hodin po návratu
žáků z distanční výuky apod.), a metodicky jsme se radili o vhodných postupech (např.
konkrétní pomoc a podpora rodičům, žakům i učitelům v době distanční výuky).
ŠPP spolupracovalo během školního roku s těmito státními institucemi, neziskovými
a obecně prospěšnými organizacemi:
• Dobrý anděl, nadace
• Diagnostický ústav Veslařská, Brno
• DROM – romské středisko, Brno
• Krajské ředitelství Policie České republiky JMK
• Liga proti rakovině Praha, z. s.
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• Lužánky – středisko volného času Brno, příspěvková organizace
• Pedagogicko-psychologická poradna Brno (Kohoutova 4)
• Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Brno (Sládkova 45)
• Sdružení Podané ruce, o.p.s.
• Renadi, o. p. s.
• Centrum Anabell, z.ú.
• Práh jižní Morava, z. ú.
• jednotliví odborní lékaři (psychiatři a kliničtí psychologové poskytující následnou
péči po našem doporučení).
Nabídka pomoci v období distanční výuky
V období, kdy byla situace značně ovlivněna mimořádnými protiepidemickými opatřeními a
s tím spjatou distanční výukou, se snažili ŠMP i ostatní členové ŠPP přispět ke snížení dopadů
této zátěžové situace. V této době byly žákům i rodičům opakovaně nabízeny možnosti
individuálních konzultací nebo krizových intervencí v souvislosti s mimořádnými rodinnými
situacemi či potřebami a potížemi jejich dětí. Prostřednictvím eTk a webových stránek školy
byly také předávány užitečné odkazy, např. tipy pro rodiče a učitele co vyzkoušet s dětmi, když
jim není dobře (30 tipů, co mohou zkusit doporučit dítěti, když se necítí dobře; 10 tipů pro
rodiče, když jim není dobře aj.) Pedagogům byly v prostředí MS Teams zpřístupňovány odkazy
pro práci s žáky v období distanční výuky (v týmu „Nápady pro online výuku.“)
V den návratu jednotlivých tříd k prezenční výuce byly podle doporučení MŠMT realizovány
třídnické hodiny v délce tří vyučovacích hodin, které podpořily adaptaci žáků na obvyklý režim
a přispěly k znovunavázání osobních vazeb mezi žáky a třídním učitelem i mezi žáky navzájem.
Tento postup byl vedoucí ŠPP předem důkladně projednán s vedením školy.
Vyučujícím byly pro toto první setkání předány konkrétní náměty k aktivitám, které metodici
prevence připravili.
V období distanční výuky bylo provedeno ve spolupráci s třídními učiteli monitorování
jednotlivých tříd s cílem identifikovat ty žáky, kteří jsou během distanční výuky znevýhodněni
svou sociální situací, rodinným zázemím či domácími podmínkami. Těmto žákům byla pro
období distanční výuky nabídnuta individuální péče (intervence, možnost online setkávání se
školním psychologem či speciálním pedagogem) a také možnost zapůjčení školních notebooků
či tabletů pro možnost zapojovat se plnohodnotně do online výuky.
Projekt realizace třídnických hodin
V období března až června byl metodiky prevence ve spolupráci se společností MANSIO
připravován záměr intenzivněji pomáhat třídním učitelům s přípravou a realizací třídnických
hodin. Realizace tohoto projektu byla následně projednána s vedením školy. Na příští školní
rok jsou tudíž naplánovány aktivity směřující k přípravě, realizaci a vyhodnocení celkem osmi
třídnických hodin (4 x 90 minut), které budou mít za cíl podporovat vzájemnou komunikaci,
respekt a pozitivní mezilidské vztahy ve třídních kolektivech.
Poslední dny letošního školního roku (středa, čtvrtek a pátek 23. až 25. června, pondělí
28. června a úterý 29. června) byly opět věnovány aktivitám, zaměřeným na utužování
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dobrých vztahů v rámci tříd i mezi žáky a třídním učitelem. “Dny s třídním učitelem” tak
jednotlivé třídy podle uvážení věnovaly sportovním aktivitám, výletům do přírody a exkurzím.
Vyučující prvních ročníků byli seznamováni s možností zapojit se do projektu třídnických hodin,
byla připravována i odborná literatura (metodiky vedení třídnických hodin aj.).
Uskutečněné akce v rámci PP
Datum

Sekce

4. 9. 2020

OS

4. 9. 2020

OS

8. 9. 2020

OS

8. 9. 2020

OS

9. 9. 2020

OS

9. 9. 2020

OS

10. 9. 2020

OS

10. 9. 2020

OS

11. 9. 2020

OS
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Preventivní programy
DROM, romské středisko. Workshop “Zvládání stresu a studijních
nároků” - třída A1A
DROM, romské středisko. Workshop “Zvládání stresu a studijních
nároků” - třída A1B
DROM, romské středisko. Workshop “Zvládání stresu a studijních
nároků” - třída KA1A
DROM, romské středisko. Workshop “Zvládání stresu a studijních
nároků” - třída CP1
DROM, romské středisko. Workshop “Zvládání stresu a studijních
nároků” - třída C1A
DROM, romské středisko. Workshop “Zvládání stresu a studijních
nároků” - třída KA1B
DROM, romské středisko. Workshop “Zvládání stresu a studijních
nároků” - třída K1B
DROM, romské středisko. Workshop “Zvládání stresu a studijních
nároků” - třída KŘ1C
DROM, romské středisko. Workshop “Zvládání stresu a studijních
nároků” - třída Č1B
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Společnost Podané ruce o.p.s., Adaptační program 4hodinový –
14. 9. 2020

OS

14. 9. 2020

OS

14. 9. 2020

OS

14. 9. 2020

OS

14. 9.2020

OS

14. 9.2020

OS

14. 9. 2020

OS

14. 9. 2020

OS

14. 9. 2020

OS

15. 9. 2020

OS

15. 9. 2020

OS

15. 9. 2020

OS

třída KO1A.
Společnost Podané ruce o.p.s., Adaptační program 4hodinový –
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třída KO1B.
Společnost Podané ruce o.p.s., Prevence - pozitivní vztahy ve
třídě CP3.
SVČ Lužánky, Adaptační program jednodenní – třída KA1C.
Společnost Podané ruce o.p.s., Prevence - pozitivní vztahy ve
třídě C2A.
Společnost Podané ruce o.p.s., Adaptační program jednodenní –
třída C1A.
Společnost Podané ruce o.p.s., Adaptační program jednodenní –
třída C1B.
DROM, romské středisko. Workshop “Zvládání stresu a studijních
nároků” - třída C1B
DROM, romské středisko. Workshop “Zvládání stresu a studijních
nároků” - třída KA1D
SVČ Lužánky, Adaptační program jednodenní – třída KA1D.
DROM, romské středisko. Workshop “Zvládání stresu a studijních
nároků” - třída PR1
DROM, romské středisko. Workshop “Zvládání stresu a studijních
nároků” - třída KA1C
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Společnost Podané ruce o.p.s., Adaptační program 4hodinový –
15. 9. 2020

OS

15. 9. 2020

OS

16. 9. 2020

OS

16. 9. 2020

OS

16. 9. 2020

G

16. 9. 2020

OS

16. 9. 2020

OS

17. 9. 2020

OS

17. 9. 2020

G

SVČ Lužánky, Adaptační program jednodenní – třída HT1B

17. 9. 2020

G

Společnost Podané ruce o.p.s., Adaptační program – třída Č1A.

18. 9. 2020

OS

18. 9. 2020

OS

SVČ Lužánky, Adaptační program jednodenní – třída FM1.

21. 9. 2020

OS

SVČ Lužánky, Adaptační program jednodenní – třída KA1A.

třída A1A.
Společnost Podané ruce o.p.s., Adaptační program 4hodinový –
třída A1B.
DROM, romské středisko. Workshop “Zvládání stresu a studijních
nároků” - třída K1A
DROM, romské středisko. Workshop “Zvládání stresu a studijních
nároků” - třída Č1A
Jednodenní adaptační kurz – SVČ Lužánky – třída HT1A
Společnost Podané ruce o.p.s., Adaptační program jednodenní –
třída EP1A.
Společnost Podané ruce o.p.s., Adaptační program 4hodinový –
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třída PR1.
Společnost Podané ruce o.p.s., Prevence - pozitivní vztahy ve
třídě CP2.

Společnost Podané ruce o.p.s., Adaptační program jednodenní –
třída EP1B.
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22. 9. 2020

G

Společnost Podané ruce o.p.s., Adaptační program – třída KŘ1C.

22. 9. 2020

G

PPP Brno, p. o., Adaptační program – třída Č1B.

24. 9. 2020

G

SVČ Lužánky, Adaptační program jednodenní – třída G1

24. 9. 2020

G

Společnost Podané ruce o.p.s., Adaptační program – třída K1B.

29. 9. 2020

G

PPP Brno, p. o., Adaptační program – třída K1A.

Vyhodnocení akcí poradenského pracoviště
Ve školním roce 2020/2021 se vzhledem k distanční formě výuky po většinu školního roku
podařilo realizovat jen omezený počet preventivních aktivit. Bylo štěstím, že se podstatná část
preventivních programů (adaptační kurzy, workshopy ke zvládání stresu) stihla odehrát ještě
před uzavřením škol. Vzhledem k nedostatečným možnostem části žáků účastnit se
plnohodnotně synchronních online činností (špatný přístup k internetu, chybějící nebo
nevyhovující technické vybavení, nevhodné domácí prostředí) nebyly takové preventivní
aktivity až na výjimky uskutečňovány. O to více se členové ŠPP věnovali individuální práci se
žáky, vzájemné podpoře, společným konzultacím a diskusím a přípravě aktivit na další období.
Nové či plánované aktivity a postupy jsme intenzivně konzultovali s vedením PPP Sládkova.
Aktivity, které se podařilo uskutečnit, byly realizovány v souladu s PP nebo reagovaly
na aktuální problémy třídních kolektivů či na problémy, které byly řešeny školními metodiky
prevence v uplynulém školním roce. Stmelování nových třídních kolektivů bylo výrazně
podpořeno adaptačními kurzy (SCČ Lužánky. Společnost Podané ruce o.p.s. a PPP Sládkova
45). Workshopy “Zvládání stresu a studijních nároků“ realizované lektory organizace DROM,
romské středisko pomohly žákům prvních ročníků lépe zvládnout přechod na střední školu.
K rozvoji prosociálního cítění žáků, respektu a toleranci k ostatním přispěly charitativní akce.
Velmi zdařilým preventivním programem se měl stát, stejně jako loni, projekt Společnosti
Podané ruce, o.p.s. “Drug free Brno“, do kterého je jako jedna z brněnských škol zapojena
Střední škola Brno, Charbulova, p. o. Cílem tohoto víceletého projektu je minimalizovat
zdravotní a sociální rizika u osob ohrožených závislostmi. Žáci tuto akci vždy hodnotili velmi
pozitivně, protože se mohli otevřeně a bez předsudků bavit o drogách s výborně připravenými
lektory a také proto, že během těchto programů načerpali množství podnětných informací.
Plusem loňského druhého ročníku tohoto projektu bylo nové téma “Vztahy ve třídě“, které
bylo přidané na základě připomínek školních metodiků prevence naší školy a které reflektovalo
sledovaný sociálně patologický jev, kterým jsou špatné vztahy mezi žáky. V letošním školním
roce se však tohoto programu stihly kvůli uzavření škol pro žáky z důvodu pandemie covid-19
zúčastnit pouze tři třídy (CP2, CP3 a C2A). Zde uskutečněné aktivity splnily svůj účel – podařilo
se vylepšit vzájemné vztahy a zklidnit atmosféru v daných třídách, i když v menší míře, než
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bylo plánováno (ve třídě CP3 bylo plánováno více setkání, která však kvůli přechodu
na distanční výuku už nemohla proběhnout).
Třídnické hodiny, které ve svých třídách vedou jednotliví třídní učitelé a které tvoří podstatnou
součást PP, probíhaly ve školním roce 2020/2021 ve velmi omezené míře. Ne všichni třídní
učitelé se odvážili uskutečnit třídnické hodiny v online prostředí a ti, kteří to udělali, se potýkali
s překážkami, které se jim často nepodařilo eliminovat (malá účast, neochota komunikovat
online aj.) Zlepšit situaci v této oblasti, konkrétně pomoci třídním učitelům připravit
a realizovat efektivní třídnické hodiny zaměřené na primární prevenci, tedy zůstává hlavním
úkolem pro budoucí období.
Výskyt sociálně patologických jevů ve škole (počet kazuistik)
• alkohol – počet: 0
• kouření – počet: 0
• šňupání tabáku – počet: 0
• užívání měkkých drog (např. THC) – počet: 0
• užívání tvrdých drog – počet: 0
• elektronická cigareta – počet: 3
• opakované fyzické napadení mezi žáky – počet: 0
• nevhodné chování vůči vyučujícímu (slovní či fyzické útoky) – počet: 2
• podvodné jednání – počet: 0
• kriminalita majetkové povahy – počet: 1
• šikana – počet: 0
• kyberšikana – počet: 1
• stalking – počet: 0
• vandalismus – počet: 0
• záškoláctví (do 10 hodin neomluvené absence) – počet: 264 (z toho 44 sekce
gastronomie a 220 sekce obchodu a služeb)
• záškoláctví (nad 10 hodin neomluvené absence) – počet: 155 (z toho 35 sekce
gastronomie a 120 sekce obchodu a služeb)
• gamblerství – počet: 0
• špatné vztahy mezi žáky – počet: 3
• rasismus a xenofobie – počet: 0
• sebepoškozování a autoagrese – počet: 5
• kriminalita – přestupky či zločiny nemajetkové povahy – počet: 0
Přestože mnohá statistická data jsou ovlivněna dobou, která pro školní prostředí byla
mimořádná vzhledem k dlouhotrvající distanční výuce, a také mnoho akcí, pobytů i třídnických
hodin či individuálních setkávání učitelů a členů ŠPP se nemohlo vůbec konat, shoduje se
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kolektiv ŠPP na názoru, že se všichni členové snažili zůstat s žáky, rodiči i učiteli v co největším
kontaktu, pomáhat jim a být nablízku i za těchto zcela změněných podmínek.

9

Vzdělávání zaměstnanců
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 eviduje v elektronické formě, a to na intranetu školy v rámci
SharePointu, který je součástí balíku služeb a kancelářského softwaru Office 365. Tento
elektronický systém pedagogičtí pracovníci používají nejprve k plánování svého individuálního
vzdělávání (organizační funkce). Poté je 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 přehled dalšího vzdělávání konkrétního
pedagogického pracovníka a jeho hodnocení, přehled dalšího vzdělávání po jednotlivých
sekcích organizace, po oblastech vzdělávání a formě vzdělávání. 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). Z důvodu
protiepidemických opatření byla vzdělávací nabídka omezená.
Protože v tomto školním roce výrazně převažovalo distančního vzdělávání, probíhala výuka
prostřednictvím Teams (studijní materiály, výuka formou videohovorů, komunikace s žáky
prostřednictvím chatu a formou videohovorů), dále s využíváním prostředí Edupage
a v omezeném počtu rovněž Moodle, EduPage (v obou případech zadávání studijních
materiálů, úloh, testů a poskytování zpětné vazby). Všichni vyučující pokračovali ihned po
zahájení školního roku v měsíci září v proškolení prostředí Teams a možnostech jeho využívání
v rámci distanční výuky, stejně tak žáci v hodinách ICT. Dále naše škola poskytla pedagogům
odborná školení a konzultace pro práci v těchto rozhraních, k dispozici byl dále kompletní
manuál k programu EduPage, včetně názorných videí a zřízení teams „Nápady pro online
výuku“, ve kterém si vyučující předávali zkušenosti, inspirace, manuály apod.
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.
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Typ kurzu – školení

Počet účastníků

BOZP

1

Časté chyby při vedení účetnictví

1

Hygienické předpisy

12

Hygienické předpisy

49

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

7

Školení řidičů

20

Vzdělávání v oblasti cizích jazyků

2

Vzdělávání v oblasti ICT –EduPage, elektronická třídní kniha

67

Vzdělávání v oblasti ICT – Moodle

10

Vzdělávání v oblasti ICT – Office 365, OneDrive, Teams

97

Vzdělávání v oblasti řízení školy, školských předpisů

3

Celkem účastníků

255

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 – školení

Počet účastníků

BOZP

1

Časté chyby při vedení účetnictví

1

Hygienické předpisy

12

Inventarizace 2020

1

Novela zákoníku práce 2021

2

Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách

2

Personální agenda v programu Avensio

4

Účetnictví příspěvkových organizací pro školy

1
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Školení řidičů

38

Školní stravování

1

Vyhláška č. 50/1978 Sb. – odborná způsobilost v elektrotechnice

7

Vzdělávání v oblasti ICT – Office 365, OneDrive, Teams

2

Celkem účastníků

72
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Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Odborné exkurze, přednášky, akce, ostatní činnosti

Název aktivit

Akce

Exkurze

Počet akcí

Počet zúčastněných a
zapojených žáků

Za obory cukrář a pekař
neproběhla žádná akce z
důvodu omezení výuky
(Covid 19)

0

Za obory cukrář a pekař
proběhla pouze 1 odborná
exkurze, z důvodu omezení
výuky (Covid 19)

6

Kurzy
Náborové akce

Preventivní programy

Prezentace školy
Soutěže

Sbírky

0
Online DOD, inzerce v
médiích

0

Adaptační kurzy 1. ročníků

309

Prevence a opozitní vztahy
ve třídě

66

Online DOD

0

1 (školní kolo soutěže “O
nejlépe zpracovanou
projektovou práci”

183 cukrářů + 43 pekařů

Dobrý anděl

150

České dny proti rakovině

8

Srdíčkové dny

6

Ve školním roce 2020/2021 bylo možno naplánované aktivity realizovat pouze ve velmi
omezeném rozsahu, většina plánovaných aktivit se uskutečnit nemohla z důvodu uzavření škol
a přijatých mimořádných opatření.
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Soutěže
Podobně jako u naplánovaných akcí a činností (odborné exkurze, akce, činnosti apod.), nebylo
možno se zúčastnit ani realizovat naplánované soutěže. Přesto se podařilo zrealizovat alespoň
tyto soutěže:
Účast žáků školy v nejvýznamnějších soutěžích:

Umístění

Školní kolo soutěže “O nejlépe zpracovanou projektovou práci” Školní kolo
za obor cukrář
Školní kolo soutěže “O nejlépe zpracovanou projektovou práci”
Školní kolo
za obor pekař
Školní online soutěž “Día de Muertos” - mexický svátek mrtvých
- obor kosmetické služby

Webové stránky fiktivních firem – celostátní kolo

Školní kolo
3. místo

Národní kolo mezinárodní soutěže o nejlepší statistický plakát,
2. místo
Český statistický úřad, družstvo žáků oboru Aranžér
Celostátní fotosoutěž CANON – Světlo, žákyně oboru Fotograf 3. místo
Celostátní soutěž Tvýma očima, žáci oboru Fotograf
1., 2. a dvě 3. místa
„Charbulka
Distance
Cup“,
online
soutěž
na
Školní kolo
www.charbulova.cz v období distanční výuky

Kroužky, konzultace, doučování ve škole
Konzultace, kroužky a doučování probíhaly ve školním roce 2020/2021 pouze v době, kdy to
dovolovala mimořádná opatření. Doučování a kroužky probíhaly v rámci projektů ESF –
Šablony II a iKAP II.

Ostatní akce pro zaměstnance
Školní rok 2020/2021 společným akcím pro zaměstnance příliš nepřál. Důvodem byla
mimořádná opatření Vlády ČR související s výskytem onemocnění Covid 19. Přesto jsme,
stejně jako rok předtím, „Společně vypluli“ do začátku roku na parníku po brněnské přehradě.
Štěstí nám přálo i v červnu, takže jsme strávili odpoledne a podvečer na tradičním „Prasopeči“
s kulturním programem a školní rok tak ukončili.

Akce pro základní školy
Konání akcí pro základní školy v roce 2020/2021 bylo značně ovlivněno mimořádnými
protiepidemickými opatřeními a vládními nařízeními, které byly zavedeny s výskytem Covid19. Základní školy jsme oslovovali formou inzercí v tisku vč. Atlasu školství, spotů v rádiu,
sociálních sítích, internetových stránkách školy, vyberskoly.cz a stredniskoly.cz. Den
otevřených dveří se uskutečnil online ve dnech 27. 1. 2021 a 10. 2. 2021. K dispozici byli
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zástupci ŘŠ, učitelé praktického vyučování a teorie, kariérní poradci, pracovníci matriky
a referentka stravování prostřednictvím platformy Teams.

11

Dotazníková šetření

Ve školním roce 2020/21 jsme uskutečnili pouze interní dotazníková šetření, a to dvě se žáky
a jedno s učiteli.
Šetření probíhala elektronicky a vždy zcela anonymně, výsledky a analýzy jsou uloženy
u zástupců ředitelky školy a zveřejňovány na SHP – intranetu školy. Výsledky šetření byly
analyzovány v pracovních týmech, na poradách vedení školy a vedoucích pracovních týmů;
zaměstnanci jsou s nimi seznamováni na poradách nebo osobních pohovorech.
Přehled realizovaných dotazníkových šetření a zjišťování:
• Zjišťování uplatnění absolventů na trhu práce, příp. v dalším studiu – říjen 2020
• Názory na distanční výuku z pohledu žáků – duben 2021
• Distanční výuka z pohledu učitelů, jejich znalosti práce s PC a s programy, které se
využívají k DV (EduPage, Microsoft Teams, One Drive, apod.) – říjen 2020
Další pravidelné dotazníky jsme ve školním roce nezadávali, důvodem byla distanční výuka
(mimořádná opatření ve státě) prakticky v průběhu celého školního roku.

12

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

Tematické šetření ČŠI
Tematické šetření průběhu distanční výuky ČŠI proběhlo ve dnech 10. až 12. 2. 2021. Zástupci
ČŠI navštívili celkem 24 hodin distanční výuky.
Kontrola Krajské veterinární správy, SVS pro Jihomoravský kraj
Předmět kontroly ze dne 9. 6. 2021 – kontrola hygieny na výrobně a bourárně masa, odběr
vzorku podle zákona č. 255/2012 Sb. a podle §49 a §52 zák. č. 166/1999 Sb., a podle §16 odst.
4 zák. č. 110/1997 Sb.
Závěr: byl zjištěn požadovaný stav, laboratorní vyšetření odebraných vzorků učňovských
výrobků – negativní nález.
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Údaje o hospodaření školy

Celkový přehled plánu a skutečnosti příjmů a výdajů za období roku 2020 (v Kč)

Plán

Skutečnost

Rozdíl

% plnění

Výnosy

214 047 210,00

201 274 305,85

12 772 904,15

94,03

Náklady

214 047 210,00

201 273 760,89

12 773 449,11

94,03

Hospodářský
výsledek

0

544,96

+544,96

100,00

Oblast dotací na rok 2020
Dotace

rozpočet v Kč

Provozní dotace JMK
Dotace JMK Lékařské prohlídky
Dotace JMK Podpora vynikajících výsledků talentované mládeže
Dotace JMK Stipendia pro žáky v učebních oborech
Dotace JMK Příspěvek na krytí přímých výdají na vzdělávání
Dotace JMK provoz nemovitosti Česká 11
Dotace JMK vybavení provozu Česká 11
Dotace JMK Podpora odborného a celož.vzdělávání
Celkem provozní dotace zřizovatel
Dotace investičního charakteru zřizovatel
OINV označení provozovny Česká
Celkem investiční dotace zřizovatel
CELKEM DOTACE ZŘIZOVATEL
Dotace ze SR
Dotace SR ÚZ 33353
Dotace SR ÚZ 33160
Celkem dotace ze SR

čerpání v Kč

26 916 000,00 26 916 000,00
4 200,00
0,00
70 000,00
70 000,00
281 000,00
254 500,00
732 303,00
732 294,00
2 467 882,38 2 059 767,00
166 907,86
166 907,86
45 000,00
45 000,00
30 683 293,24 30 244 468,86
250 000,00
250 000,00
30 933 293,24
rozpočet v Kč
155 832 010,00
24 498,00
155 856 508,00

250 000,00
250 000,00
30 494 468,86
čerpání v Kč
155 832 010,00
19 883,00
155 851 893,00

čerpání v %
100,00%
0,00%
100,00%
90,57%
100,00%
83,46%
100,00%
100,00%
98,57%
100,00%
100,00%
98,58%
čerpání v %
100,00%
81,16%
100,00%

Oblast doplňkové činnosti v roce 2020
Doplňková činnost 2020

Částka v Kč

Náklady

7 654 820,56

Výnosy

8 578 880,03

Výsledek hospodaření
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Výsledek hospodaření
V roce 2020 organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření.
Celkový kladný hospodářský výsledek organizace ve výši 924 604,43 Kč byl vytvořen především
v rámci doplňkové činnosti, a to zejména v oblasti poskytování služeb celoživotního
vzdělávání. V rámci hlavní činnosti se podařilo udržet kladný hospodářský výsledek 544,96 Kč
díky nastavení úsporných provozních opatření, neboť v důsledku pandemie COVID19 a
uzavření všech našich provozoven, došlo k markantnímu snížení tržeb v oblasti vlastní činnosti.
Hospodářský výsledek v podobě zisku byl předložen radě JMK k odsouhlasení a následně
převeden do rezervního fondu. V účetním období kalendářního roku 2021 budou finance plně
použity na vybavení školního zařízení, gastro zařízení pro odborný výcvik a dále pak na nákup
investic v souladu s plánem investic. Investiční akce ve školním roce 2020/2021.

Investiční akce ve školním roce 2020/2021
Technické zhodnocení nemovitého majetku
Rok

Nemovitost

Druh technického zhodnocení

Zdroje
financování

2020

Budova Charbulova
106

Stavební a sádrokartonové úpravy

Vlastní IF

2020

Budova Charbulova
106

Rozvody elektroinstalace, úprava
kabinetů a kanceláří

Vlastní IF

Budova Nové Sady

Rekonstrukce kadeřnických
provozoven

2021

Vlastní IF

Nákup učebních pomůcek a hmotného majetku z fondu investic
Rok

2020

Nemovitost

Budova Česká 11
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2020

Budova Charbulova 106

Gastro zařízení pro obor
cukrář zaměřeno na
nové trendy v oboru

2020

Budova Charbulova 106

Osobní vůz Ford Focus
kombi

Vlastní IF

2020

Budova Charbulova 106

Ford Tranzit – užitný vůz

Vlastní IF

2020

Budova Charbulova 106

2021

Budova Veslařská

2021

Budova Česká, Budova CPV
Charbulova

Ford Tranzit Custom –
osobní vůz typu
mikrobus pro přepravu
žáků
Mycí stroj pro
provozovnu Nová
Svratka
Klimatizační jednotky

Vlastní IF

Vlastní IF

Vlastní IF

Vlastní IF

Investiční akce a velké opravy zajišťované a realizované
správou budov
Stavební a investiční činnost ve školním roce 2020/21 byla ovlivněna výdaji, spojenými
s opatřeními proti covidu a požadavkem zřizovatele o maximální šetření výdajů. Proto byly
některé plánované akce odloženy.
Hlavní akcí v tomto roce byla rekonstrukce dámského a pánského kadeřnictví na provozovně
Nové Sady, která byla několik let odkládaná kvůli pracím na provozovnách Česká a Veslařská,
a v loňském roce stěhování z Jánské. Vzhledem k havárii hlavní kanalizační větve, kvůli které
bylo nutno rozkopat celou vstupní chodbu do provozovny Nové Sady, bylo rozhodnuto
o souběžné rekonstrukci provozoven pánského a dámského kadeřnictví, částečně i z důvodu
havarijního stavu. Vybavení z těchto provozoven bylo použito do kadeřnických učeben
pro první ročníky a provozovny byly nově vybaveny nábytkem. V provozovně pánského
kadeřnictví byla provedena kompletní rekonstrukce vodoinstalace, elektrorozvodů
k obsluhám a položena nová dlažba na podlahu a obklady stěn.
Vzhledem ke stáří budovy bylo nutno provést i nové omítky v celé provozovně, protože kvalita
stávajících nekorespondovala s novou podlahou a obklady. V provozovně dámského
kadeřnictví byly provedeny rovněž elektrorozvody k obsluhám a nové omítky a změněno
umístění mycího centra. Byly provedeny nové přívody vody a odpady a následně v dotčené
části položena nová dlažba.
Z dalších akcí je možné jmenovat instalaci klimatizací do provozu cukrářů na CPV, do expedice
na provozovně Nálepkova, 3 klimatizace na České a do některých kanceláří na Veslařské
a Charbulově.
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Správa budov
Školní rok 2020/21 byl z pohledu správy budov poměrně výjimečný, protože prakticky celý
školní rok byl ve znamení covidových opatření a distanční výuky. Proto nevyplynulo příliš
nových zásadních požadavků na údržbu a pozornost byla věnována spíše drobným úpravám,
na které nebyl v dřívějších letech čas.
V průběhu školního roku 2020/2021 jsme se spolupodíleli na přípravě dokumentace
pro přístavbu školy. V závěru školního roku byly dodavatelskou firmou zpracovány podklady
pro stavební povolení a žádost o stavební povolení byla předána příslušnému stavebnímu
úřadu ÚMČ Brno – Černovice.
Budova Charbulova
• S ohledem na snahu o úsporu vody byla provedena kompletní revize toalet
a vyměněny přívody vody k WC a starší splachovadla tak, aby nedocházelo
k poruchám, a tím k následným únikům vody.
• Byly prováděny opravy osvětlení a výměny vypínačů, tam, kde je to již neúnosné
a kde nebylo možné čekat na pokračování plánované rekonstrukce
elektroinstalace
• Byla provedena kontrola žaluzií ve třídách a kabinetech a provedena oprava nebo
výměna
• Kontrola a případná výměna dataprojektorů ze zásob z vyklizení z Jánské
• Oprava omítek a výmalba sprch a šaten u tělocvičen
• Oprava zatékající střechy nad krčkem k CPV a na střeše nad 3. patrem
• Na okna nových kanceláří IT byly vyrobeny mříže
• Byly vyměněny pracovní desky na poškozených žákovských stolech
• Instalace klimatizace v kanceláři B11
• Nové osvětlení v kanceláři B2
• Zavedení telefonu a sítí do nově vytvořené kanceláře A4
• Síťové a elektro rozvody ve třídě 117, určené pro výuku s notebooky
• Opravy zatékání WC u jídelny - rozvody vody a omítky
Budova CPV
• Oprava kadeřnických a kosmetických křesel
• Rozšíření datových rozvodů učebny FIF
• Rozvody a instalace šokeru a výrobníku šlehačky
• Rekonstrukce elektrorozvaděče v cukrářské provozovně
• Rekonstrukce části zkorodovaných rozvodů ústředního topení a na ni navazující
oprava podlah u řezníků a oprava omítek v kanceláři řeznických mistrů
• Datové rozvody a instalace dataprojektoru ve cvičné restauraci
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Budova Trnitá
• Dobudování elektrorozvodů a sítí, které vyplynulo ze stěhování aranžérů
a prodavačů z Jánské
• Nové osvětlení na chodbě ve 4. patře
• Přemístění části aranžérů do bývalé učebny prodavačů
• Nová světla na provozovně pekaři
• Oprava toalet pekaři
• Výroba nového pracovního stolu pro aranžéry
• Oprava obkladů ve fotokomoře
• Oprava opadávajících omítek v pekárně a výmalba
• Výměna odpadů – fotografové
Provozovna Veslařská
• Dokončení rekonstrukce laboratorní kuchyně – vytvoření sestavy nábytku pro
jednotlivá pracoviště, instalace indukčních desek a elektrických trub, výroba
a instalace středového ostrůvku pro učitele, instalace konvektomatu
a multifunkční pánve. V souvislosti s těmito úpravami rekonstrukce
elektrorozvodů a rozvodné skříně s jističi. Výměna dveří do laboratorní kuchyně
a do skladu.
• Úprava studené kuchyně – instalace klimatizace, nového nábytku, úpravy rozvodů
• Sklad vedle studené kuchyně – doplnění regálů na základě požadavků hygieny
• Oprava střechy nad salonkem restaurace – zatékání.
• Oprava bojleru v kotelně, výměny ventilů a pojišťovacího ventilu
• Výměna jističů a celková rekonstrukce rozvodné skříně v kotelně
• Instalace vitríny na vstupu do restaurace
Provozovna Česká
• Dobudování cvičného baru – úpravy rozvodů vody a elektrorozvodů, doplnění
nábytku
• Vybudování nové zahrádky dle pravidel Městského úřadu, předělání poutačů,
úprava ohraničení zahrádky, nové stoly a židle
• Z důvodů reálného rozúčtování nákladů instalace podružného elektroměru
• Úpravy vybavení restaurace v závislosti na řešení problémů zjištěných při provozu
• Instalace klimatizací do konzultačních místností v podkroví
• Opravy zatékání na terase
• Oprava odsávání v restauraci
• Opakované opravy ploch od sprejerů
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Provozovna Nové Sady
• Rekonstrukce ohřevu teplé vody v patře – výměna starého plynového bojleru
za výměník, připojený ke kotli ústředního vytápění z důvodu potřeby většího
množství teplé vody.
• Instalace mycí mísy do učebny v patře místo přenosného umývadla
• Instalace druhé sušičky na prádlo
• Výmalba
Provozovna Nálepkova
• Instalace klimatizace do expedice
• Opravy madel u ledniček
• Úpravy elektrorozvodů – nové pece a klimatizace
• Nátěry a výmalba
• Opravy odpadaných kachliček.

14

Naplňování IKT plánu

Všichni žáci a učitelé byli v září 2020 proškoleni a připraveni na online výuku v MS Teams.
Během doby, kdy probíhala online výuka, proběhla řada dalších online školení a konzultací
na téma Office 365.
V dubnu 2021 na toto téma proběhlo akreditované prezenční školení vybraných
pedagogických pracovníků s externím lektorem Ing. Jaromírem Zapletalem v rámci projektu
Šablony 2019.
Byl vytvořen nový web kavarnaceska.cz, který v současné době dotváří a spravuje paní Zdeňka
Vymazalová.
V uplynulém období se činnost IKT soustředila především na rozšíření možností distančního
vzdělávání. Byla rozšířena kapacita cloudového prostoru Office365, do tohoto systému byly
začleněny nové funkční prostředky na podporu distanční výuky. Ve spolupráci s technickým
oddělení m Microsoftu byly rozšířena kapacita cloudového prostoru včetně možnosti instalací
desktopových aplikací Office pro více než 2000 studentů, tak aby byl zabezpečen přístup
k těmto aplikacím, jak končícím, tak nastupujícím ročníkům. Naše webové prostředí po těchto
zásazích bez problému zvládalo i denní online počet připojení více než 1700 studentů a 170
pedagogů.
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V uplynulém období byla také posílena konektivita školy na lokalitě Charbulova na 350Mb/s.
Dále bylo vybudováno nové spojení Charbulova – Nálepkova a bylo tím nahrazeno
nevyhovující ISDM spojení. Za toto období se v souladu ICT plánem nerozšiřoval počet PC
a notebooků a soustředily jsme se na jejich modernizaci. V průběhu období byly
modernizovány dvě počítačové učebny a modernizováno 35 PC. Dále bylo vyměněno
a nahrazeno 24 notebooků za nové typy. Dále bylo modernizováno 10ks projektorů. Byla také
vybudována nová učebna fiktivních firem a naistalována cvičná učebna na výuku
ekonomického systému KELOC.
V průběhu tohoto školního roku jsme také v souladu ICT plánem pokračovali v modernizaci
operačních systému na jednotlivých PC a noteboocích. Škola je tak nyní vybavena z 98 %
operačním systémem Windows 10 a zbývající pracovní stanice s Windows 7 budou do konce
kalendářního roku nahrazeny novými už s operačním systémem Windows 11. Pro další období
bude nutné se soustředit na rychlejší obnovu ICT tec niky na úrovní PC a notebooků,
a především projekční techniky. Taktéž se budeme věnovat inovaci tiskového prostředí
na škole a modernizaci serverů. Do konce roku 2021 se předpokládá dokoupení další ICT (PC,
NTB, tiskárny, dataprojektory apod.).
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Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
Kurzy DVPP

V oblasti DVPP se pedagogičtí pracovníci účastnili kurzu ICT dovedností, zejména práce s Office
365, vedeného externím lektorem Ing. Zapletalem. Během 16 hodin se všichni zdokonalili
a distanční výuka již nikomu nečiní takové potíže, jako v předchozím roce.
Průběžně probíhala dílčí školení se zaměřením na průběh distanční výuky. „Nápady online“ si
předávali vyučující prostřednictvím Teams – „Nápady online“ sdíleného všemi pedagogickými
pracovníky školy.
Poznatky a zkušeností ze školení a dalšího vzdělávání využívali všichni učitelé v rámci příprav
na distanční výuku, přípravu učebních pomůcek, tvorbu studijních textů, opor, pracovních listů
apod.

Zkoušky profesní kvalifikace
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 a Ministerstvem zemědělství autorizace pro konání
zkoušek profesních kvalifikací.
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Úplná kvalifikace

Počet
autorizovaných
zástupců

Profesní kvalifikace

Pekař

Výroba chleba a běžného pečiva

29-001-H

3

Pekař

Výroba jemného pečiva

29-002-H

7

Cukrář

Výroba zákusků a dortů

29-007-H

6

Cukrář

Výroba restauračních moučníků

29-012-H

5

Porážení, jatečné opracování a
porcování králíků
Přeprava a ustájení jatečných
zvířat
Prodej výsekového masa, masných
výrobků, drůbežího masa,
drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny
a ryb
Porážka a konečná úprava těl
jatečných zvířat
Bourání masa

29-006-E

1

29-017-H

2

29-018-H

3

29-019-H

2

29-021-H

3

29-022-E

2

29-023-H

3

29-026-H

3

29-035-H

1

75-016-N

2

Řezník-uzenář
Řezník-uzenář
Řezník-uzenář

Řezník-uzenář
Řezník-uzenář
Řezník-uzenář
Řezník-uzenář
Řezník-uzenář

Porážení, jatečné opracování a
porcování drůbeže
Výroba masných výrobků a
drůbežích masných výrobků
Balení a expedice masa, drůbežího
masa, králíků, zvěřiny a výrobků z
nich
Pracovník pro řádné zacházení s
velkými jatečnými zvířaty na
porážkách
Instruktor praktické výuky u
zaměstnavatele

Kuchař

Příprava teplých pokrmů

65-001-H

6

Kuchař

Příprava pokrmů studené kuchyně

65-002-H

6

Kuchař

Příprava minutek

65-004-H

5

Číšník

Jednoduchá obsluha hostů

65-008-H

2

Číšník

Složitá obsluha hostů

65-008-H

4

Barman

65-009-H

4
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Úplná kvalifikace

Počet
autorizovaných
zástupců

Profesní kvalifikace
Sommelier

65-010-H

4

Specialista maloobchodu Pokladní

66-001-H

3

Specialista maloobchodu Skladník

66-002-H

3

Specialista maloobchodu
Specialista maloobchodu
Kosmetička, vizážistka
Kosmetička, vizážistka
Manikérka, pedikérka
Manikérka, pedikérka
Výrobce textilií
Výrobce textilií

Prodavač
Manažer prodeje
Kosmetička
Vizážistka
Pedikérka a nehtová designérka
Manikérka a nehtová designérka
Přadlák
Tkadlec

66-003-H
66-004-H
69-030-M
69-035-M
69-025-H
69-024-H
31-021-H
31-031-H

3
3
3
2
2
3
2
1

Kadeřník

Kadeřník

69-071-H

4

Celkem

15.2.1

103

Realizované zkoušky profesní kvalifikace
Zkouška profesní kvalifikace

Počet
účastníků

Z toho
úspěšných

Výroba restauračních moučníků

7

6

Výroba chleba a běžného pečiva

8

8

Příprava teplých pokrmů

9

9

Výroba zákusků a dortů

5

4

Příprava pokrmů studené kuchyně

4

4

15

15

5

5

Kadeřník

11

11

Celkem

64

62

Výroba jemného pečiva
Bourání masa
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Rekvalifikační kurzy a zkoušky profesních kvalifikací
Škola průběžně na základě žádostí připravovala, organizovala a realizovala zkoušky profesních
kvalifikací v souladu s platnými právními předpisy.
Realizované rekvalifikační kurzy (1. 9. 2020 – 31. 8. 2021)
Profesní kvalifikace (zaměření)

Termín

Počet
účastníků

Úspěšně
složilo ZPK

Kadeřník

28. 08.2020 - 13. 07. 2021

7

6

Kadeřník

28. 08.2020 - 14. 07. 2021

7

5

Výroba zákusků a dortů

28. 08.2020 - 26. 04. 2021

9

5

Výroba restauračních moučníků 28. 08.2020 - 29. 09. 2020

7

6

Výroba chleba a běžného pečiva 28. 08.2020 - 29. 09.2020

8

8

Příprava teplých pokrmů

28. 08.2020 - 09. 02. 2021

8

8

Kosmetička

28. 08. 2020 - Covid

7

-

Bourání masa

06. 09. 2020 - 07. 07. 2021

8

5

Příprava pokrmů studené
kuchyně

09. 04. 2021 - 18. 05. 2021

4

4

Výroba jemného pečiva

09. 04.2021 - 15. 06. 2021

9

7

Výroba jemného pečiva

14. 05.2021 - 29. 06. 2021

9

8

83

62

Celkem

Profesní kurzy
Barista – konal se 2x ve školním roce, zúčastnilo se celkem 11 osob.

Zájmové kurzy
Vzhledem k hygienické situaci a pravidlům nastaveným státem zájmové kurzy ve šk. roce
2020/2021 neprobíhaly.
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Projekty realizované školou ve školním roce
2020/2021

Ve šk. roce 2020/21 byla škola zapojena do dvou projektů s podporou z ESF.
Jednak pokračovala v realizaci projektu šablon CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0015272 s názvem
Šablony 2019 a jednak je škola od 1. 9. 2020 partnerem projektu Implementace KAP II
Jihomoravského kraje pro gastronomické obory a obory služeb.
Do dalších projektů škola nebyla zapojena.

Projekty s podporou ESF
Projekt CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0015272 s názvem Šablony 2019.
Projekt Šablony 2019 měl být ukončen 30. 6. 2020. Vzhledem k tomu, že z důvodu
mimořádných opatření nemohly být původně plánované šablony naplňovány, byla podána
žádost o prodloužení realizace tohoto projektu do konce roku 2021. Žádosti bylo vyhověno,
stejně tak jako žádosti o podstatnou změnu vybraných šablon, které nebyly realizovány a byly
nahrazeny personálními šablonami, zejména těch, které zajistí kontinuitu poskytování
poradenských služeb speciálním pedagogem, školními asistenty a kariérovými poradci
do konce roku 2021.
Šablona

Cílová hodnota

Ve šk. r. 2020-21

Školní asistent – personální podpora SŠ

203

94

Školní speciální pedagog – personální podpora SŠ

300

120

Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele –
25
personální podpora SŠ

11

Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

48

19

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v
38
rozsahu 8 hodin

19

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v
3
rozsahu 8 hodin- varianta e) inkluze

1

Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na
93
inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

0

Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

0

0

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských
5
zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

0
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Šablona

Cílová hodnota

Tandemová výuka v SŠ

Ve šk. r. 2020-21

6

0

12

0

Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)

14

1

Zapojení ICT technika do výuky v SŠ

1

0

Využití ICT ve vzdělávání a) 48 hodin

4

0

18

7

1

0

Profesní rozvoj pedagogů SŠ
supervize/ mentoringu/ koučinku

Doučování žáků
neúspěchem

SŠ

prostřednictvím

ohrožených

školním

Komunitně osvětová setkávání

Projekty s podporou Jihomoravského kraje
16.2.1

Program „Preventivní programy

Nerealizováno, realizovány byly preventivní programy bez podpory Jihomoravského kraje.

Projekty v rámci Fondu malých projektů Interreg
Projektová žádost nebyla podána.

17

Spolupráce s odborovou organizací, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery, ostatní činnosti
školy
Spolupráce školy s odborovou organizací

Na začátku školního roku 2020/2021 se po vzájemné dohodě stanovily termíny jednání výboru
Odborového klubu s ředitelkou školy. Některá setkání proběhla vzhledem k pandemii Covid
19 a distanční výuce on – line přes aplikaci MS Teams. Vedení školy informovalo odborovou
organizaci o personální, provozní a ekonomické situaci ve škole a jejím vývoji. Výbor
Odborového klubu informoval ředitelku školy o požadavcích ze strany zaměstnanců.
Projednány byly zejména:
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• Změna ve vedení OK, odstoupení dosavadního předsedkyně Mgr. Barbory
Klobáskové z důvodu ukončení pracovního poměru a zvolení nového předsedy
Mgr. Pavla Hrančíka
• Práva a povinnosti vyplývající z Kolektivní smlouvy
• Zajištění pracovních podmínek během distanční výuky
• Rozpočet FKSP a hospodářský vývoj organizace
• Organizační a strukturální změny – zrušení pracovních míst, výpovědi
zaměstnanců pro nadbytečnost, systém hodnocení a odměňování zaměstnanců
včetně nastavení hodnotících kritérií, metrik a podkladů pro odměňování
nenárokovými složkami platu, další vzdělávání zaměstnanců.
Spolupráce mezi školou a Odborovým klubem i přes náročný Covidový rok byla vedením školy
hodnocena kladně. Vedení školy chápe Odborový klub jako partnera a projednává s ním
veškeré podněty pro zkvalitnění činnosti školy i řešení případných problémů.

Spolupráce školy s dalšími subjekty
Spolupráce s vysokými školami – stáže posluchačů. Ve škole proběhly praxe posluchačů
brněnských vysokých škol, kteří se připravovali na pedagogickou dráhu. Proběhly praxe
u vyučujících odborných předmětů i odborného výcviku. Posluchači VŠ se aktivně zapojili
do distanční výuky pod vedením učitelů školy.
• Masarykova univerzita, pedagogická fakulta, Brno – 17 posluchačů
• Mendelova univerzita Brno – 13 posluchačů
• Národní pedagogický institut – 7 posluchačů

Spolupráce školy s výrobními podniky a podnikatelskými
subjekty
Spolupráce probíhala ve školním roce ve velmi omezeném rozsahu, převážně během distanční
výuky pouze elektronicky, online formou. Jednalo se zejména o:
• Hotely: International, Maximus Resort, Santon, Voroněž, Continental
• Hypermarkety a supermarkety Globus a Albert
• Propagační a reklamní agentury DIRECT MEDIA, SVIDA, SÁRA, REDA, K+L, SRP
reklama, C A a další
• Spolupráce s vývojovým střediskem pekařů IREKS – odborné semináře, podpora
soutěží cukrářů a pekařů, zajištění kurzů pro odběratele Ireks enzyma – pekárny
• Letiště Brno
• Ostatní – Bacardi, Bohemia Sekt, Brněnské výstaviště a veletrhy, Ekolab, Sahm
Gastro, Vinaři brněnské oblasti, WELLA, BEMA, Ryor, Nová Mosilana a.s., Monin,
Gastrojobs, Tropico, Pepsico, Plzeňský Prazdroj, Wine Life, McCain a další
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• Spolupráce s firmou Delikomat – vytváření podmínek pro výuku oborů vzdělání
Hotelnictví, Kuchař – číšník, Gastronomie zápůjčkou nových technologií pro
přípravu kávy a vybavení.

Spolupráce s asociacemi
Spolupráce s asociacemi probíhala ve školním roce převážně online formou. Jednalo se
zejména o:
• Spolupráce s Asociací kuchařů a cukrářů České republiky dlouhodobě probíhá,
v tomto školním roce bohužel ve značně omezeném režimu z důvodu nouzového
stavu a přijatých mimořádných opatření.
• Spolupráce s Českou barmanskou asociací (dále CBA) – významná spolupráce byla
zejména v oblasti přípravy aktualizací ŠVP v rámci naplňování KA projektu NÚV
Modernizace odborného vzdělávání, dále pak možnost spolupráce v rámci
realizace projektu KAP II.
• Ředitelka školy a zástupkyně pro OV osobní služby jsou členkami 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, která se z důvodu nouzového stavu a přijatých mimořádných
opatření ve školním roce 2019/2020 nekonala.
• Škola se aktivně účastnila (i když v omezeném počtu z důvodu mimořádných
opatření) jednání vyvolaných Svazem pekařů a cukrářů v ČR, připomínkových řízení
– legislativní změny, spolupráce s NPI na připravované revizi RVP, revizi ZZ, ŠAP.
• Škola udržuje aktivní spolupráci s Českým svazem zpracovatelů masa – je
zakládajícím členem Vzdělávací sekce při ČSZM a ředitelka školy je její předsedkyní.
• Škola je členem Sdružení pro podporu partnerství Brno – Stuttgart
• Asociace hotelů a restaurací – aktivní účast a zapojení do činnosti vzdělávací sekce
ředitelky školy – členka vzdělávací sekce AHR, účast na společných jednáních –
konference, připomínkové řízení legislativních návrhů a změn apod.
• Asociace ředitelů hotelových škol – spolupráce škol, výměna zkušeností mezi
vedením škol vyučujících gastronomické obory vzdělání, připomínkové řízení
v rámci navrhovaných legislativních změn, ředitelka školy je místopředsedkyní
AŘHŠ.
• Sdružení učňovských zařízení – SUZ, aktivní členství školy v rozšířeném
předsednictvu SUZ.
• Člen krajské rady Czesha zastupující AŘHŠ – ředitelka školy.
• Sdružení Aranžérů České republiky.
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Účast žáků a pedagogů na životě obce
Z důvodu pandemie nebylo možno uskutečnit plánované akce a aktivity. V měsíci červnu se
uskutečnil na hřišti školy Den dětí, organizovaný ÚMČ Černovice, jejímž partnerem byla naše
škola.

Mezinárodní spolupráce
Naše škola v rámci mezinárodní spolupráce spolupracuje se školami v Rakousku, Slovensku,
Itálii, Chorvatsku, v rámci členství spolku Brno-Stuttgart také v Německu.
Z důvodů koronavirové epidemie se bohužel zahraniční projekty nemohly v tomto školním
roce uskutečnit.
V roce 2020/2021 se naše škola také zapojila o žádost v programu Erasmus + ( KA2). Jednalo
se o projekt spolupráce na inovacích a výměně osvědčených postupů v oblasti vzdělávání
a odborné přípravy mládeže. Hlavním cílem bylo podporovat poskytování základních
a průřezových dovedností, odborné přípravy a jazykových znalostí.
Žádost prošla formálním hodnocením, ale z důvodu malého počtu bodů byla naše žádost
zamítnuta.
V měsíci červnu byla nově navázána spolupráce o vzájemné spolupráci, sdílení dobrých praxí
a zejména výměnné pobyty a odborné stáže našich žáků s gastronomickou školou v Horném
Smokovci.

18

Závěr
Poskytování vzdělávání

Pozitiva činnosti školy i ve školním roce 2020/2021 lze spatřovat zejména v kvalitě poskytování
vzdělávání jak v teoretickém vyučování, tak zejména v odborném výcviku, v učební a odborné
praxi i s ohledem na distanční výuku téměř v celém období školního roku.
V teoretickém vyučování spatřujeme největší přínos v prohloubení znalostí pedagogických
pracovníků v oblasti ICT. Učitelé i žáci se naučili pracovat s novými platformami pro online
výuku (Teams, Google Forms). Dále byly využívány ve větší míře možnosti v elektronické třídní
knize, kromě prezentací a zadávání domácích úkolů a projektů se osvědčila ETK především
pro psaní testů a klasifikaci žáků.
Vyučující vytvořili nové studijní materiály do výuky, které sloužily především k posílení aktivity
žáků a k přípravě k MZ a ZZ.
Nelehké období distanční výuky vedlo k větší spolupráci mezi žáky a učiteli. Učitelé se
maximálně snažili motivovat žáky ke zvládnutí učiva a současně se od žáků učili poznávat
internet a vše, co toto prostředí nabízí.
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Učitelé současně s výukou udržovali a budovali pozitivní vztahy v kolektivu.
Mezi pozitiva patří také zapojení školy do oborových skupin NPI připomínkující RVP a JZZZ,
úzká spolupráce s CBA a dalšími odborníky z praxe v rámci zavádění nových forem výuky a
vytváření učebních pomůcek – zejména výuková videa gastronomických oborů vzdělání –
zaměření kuchař, dále poskytování a zajišťování DVPP, úroveň řízení školy, činnosti
poradenského pracoviště a další.
V průběhu školního roku byly zahájeny aktivity projektu iKAP II a průběžně dle možností
naplňovány indikátory a šablony projektu Šablony II, přispívající ke zkvalitňování práce
pedagogických pracovníků a zvyšování kvality jejich práce.
I v uplynulém školním roce byla opětovně škola uváděna jako příklad dobré praxe v rámci
supervize a monitoringu projektu P-KAP Podpora krajského akčního plánování, jehož úkolem
bylo zajistit průběžnou metodickou a supervizní podporu pro postupné využívání přístupů
akčního plánování ve středních školách (http://www.nun.cz/projekty/pkap). Uvedenými
příklady dobré praxe na naší škole byly zejména – zpracování administrativy a přehledné
předávání informací o podpůrných opatřeních jednotlivým učitelům a kreativní a podporující
přístup žáků se SVP ze strany konkrétních vyučujících.
I v uplynulém školním roce se pokračovalo v nastavených zpřísněných kritériích přijímacího
řízení a v povolování změn oborů vzdělání a přijímání do vyšších ročníků a přestupů. Kritéria
přijímacího řízení byla zpřísněna ve vztahu k dosaženému průměrnému prospěchu
ve sledovaném období.
V rámci poskytování vzdělávání je nutno zdůraznit zejména fakt, že výsledky letošních
maturitních zkoušek jsou více než velmi uspokojivé i přesto, že příprava k maturitní zkoušce
byla ztížena distanční výukou, prakticky pro maturanty po celý školní rok.
Výsledky maturitních zkoušek však svědčí o tom, že příprava žáků byla poskytnuta dostatečně
a na velmi dobré úrovni. Za poslední tři školní roky byla tato maturitní zkouška s procentem
úspěšnosti 91,53 % nejúspěšnější.
U všech oborů vzdělání proběhly zkoušky dle jednotného zadání ZZ. Jednotné zadání
závěrečné zkoušky zohledňovalo aktuální vývoj systému odborného vzdělávání. U závěrečné
zkoušky uspělo 96,63 % žáků 3letého studia a 100 % žáků zkráceného studia. Žáci, kteří
neuspěli, budou konat závěrečnou zkoušku v prosinci 2021.
Stejně jako v předcházejícím školním roce, i v období školního roku 2020/21 byla přijata
opatření s cílem vytváření podmínek a činnosti školního poradenského pracoviště,
kariérového poradenství a zintenzivnění spolupráce učitelů s členy školního poradenského
pracoviště. V této činnosti bude škola pokračovat i v dalším školním roce. Mezi splněné dílčí
strategické cíle v oblasti výchovně vzdělávacího procesu lze jmenovat zejména –
bezproblémové využívání a rozšiřování využitelnosti elektronické třídní knihy včetně
zavedených tematických plánů a průběžné vyhodnocování jejich naplňování elektronicky
v ETK, EduPage online, zavedení videokonferencí v rámci distanční výuky, využívání Teams,
vytvoření online a elektronických studijních materiálů apod.
Komunikace se zákonnými zástupci a žáky s využitím IKT se stala i v tomto školním roce běžnou
praxí. V plném rozsahu je využívána elektronická verze matriky, zaveden a využíván je i nadále
systém archivace elektronických výstupů, SharePoint jako intranet pro všechny zaměstnance
školy, čipový systém a zajištěno zabezpečení školy (vstupy, odchody, průchody).
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Bylo rozšířeno využívání požadavkového systému formou jeho aktualizací.
Postupně průběžně dochází také k zavádění vybraných procesů a postupů procesního řízení
do běžné praxe, využívání SW Attis – zavedený reporting metrik včetně nastavení hodnotících
kritérií a jejich vyhodnocení jako podklad pro hodnocení zaměstnanců a jejich odměňování
nenárokovými složkami platu, zejména odměn.
Byla realizována (i když v omezeném rozsahu z důvodu uzavření školy) 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 nadále, i když v omezeném rozsahu z důvodu uzavření školy a přijatých opatření,
realizovala CŽV formou rekvalifikačních a ostatních vzdělávacích kurzů, úspěšně realizovala
projekty Šablony 2019 a iKAP II. Pokračovala také dle možností v realizaci víkendových kurzů
pro samoplátce (i když v mnohem náročnějších podmínkách z důvodu nouzového stavu
a přijatých mimořádných opatření z důvodu onemocnění koronavirem COVID 19) a další.
Škola úspěšně pokračovala dle možností v realizaci projektu OPVV Šablony 2019 a průběžně
se snažila v maximálně možné míře o postupné naplňování indikátorů v omezeném režimu
z důvodu uzavření škol a nemožnosti pokračovat v zahájených činnostech.
Průběžně byl realizován a naplňován Školní akční plán ŠAP II na období 2019–2022.
V oblasti řízení ekonomiky, financování a interní kontroly bylo dosaženo dalšího posunu,
spočívajícího zejména v dalším rozšiřování možností využitelnosti komplexního účetního SW
Keloc, v maximálně možné míře využívání SW na pracovišti Česká – kavárna, prodejna, prodeje
učňovských výrobků ve zbývajících prodejnách s využíváním SW Keloc, ve zpracování
a průběžné aktualizaci výrobních norem, kalkulaci cen a další možné automatizované
provázanosti výroby, expedice a prodeje učňovských výrobků s využitím SW Keloc, za což patří
poděkování a pochvala zejména vedoucí úseku rozpočtu, financování a účetnictví a rovněž
všem zúčastněným a spolupracujícím zaměstnancům, a to jak nepedagogům, tak pedagogům.
V průběhu školního roku 2020/21 došlo rovněž k dalšímu zpracování, aktualizacím
nastavených procesů a zavádění nastavených postupů do běžné praxe v souladu s interní
dokumentací a řízenou dokumentací školy. V následujícím období bude kladen i nadále důraz
na jejich důsledné naplňování.
V rámci provádění sebehodnocení pracovníků byl realizován po celou dobu školního roku
model měsíčního reportingu všech pedagogických pracovníků a členů vedení školy, který byl
v průběhu školního roku postupně rozšířen i na další THP pracovníky školy – OV CPŘ,
sekretariát školy a kancelář ředitelky školy, úsek RFÚ.
Odborný výcvik – obory Cukrář, Pekař
Za zpřísněných hygienických podmínek z důvodu pokračujícího neutěšeného stavu
souvisejícího s pandemií Covid 19 započal i školní rok 2020-2021. Učitelé i žáci nastoupili
do školy v očekávání lepších časů a s touhou plnohodnotně se vzdělávat prezenční formou.
Za spolupráce sdružení rodičů byly zakoupeny nové soutěžní rondony pro žáky oborů cukrář
a pekař, s cílem co nejdříve je využít v rámci odborných soutěží. Byly naplánovány soutěže
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školního kola odborných dovedností. Byly naplánovány aktivity související s nabídkou projektu
iKAP, zejména kroužky a kurzy. To vše však již začátkem měsíce října vzalo za své. Školy byly
uzavřeny a výuka přešla z prezenční do distanční formy vzdělávání.
Učitelé v tomto školním roce po zkušenostech z loňského jara již dobře věděli, co obnáší
distanční výuka. Uměli si lépe výuku plánovat, v online hodinách plnohodnotně využívali
stávajících výukových materiálů, zejména pracovních sešitů a školních výrobních postupů,
začali intenzivně tvořit nové výukové materiály (fotopostupy cukrářských a pekařských
výrobků jak základních, tak z řady nových trendů). Učitelé si velmi uvědomovali, jaké velké
dovednostní rezervy může přinést další absence žáků v odborném výcviku.
Abychom podpořili aktivitu žáků při distanční výuce, byla žákům nabídnuta školní soutěž
“O nejlépe zpracovanou projektovou práci”. Tvorba projektových prací byla nedílnou součástí
samostatné práce žáků v domácím prostředí. Učitelé s pomocí vlastních výukových materiálů
zadávali žákům praktické úkoly přímo související s probíraným učivem, žákům byly nabídnuty
individuální online nebo jinou cestou neosobně zprostředkované konzultace pro případ
potřeby poskytnutí odborné rady či pomoci. Žáci vlastní realizaci plnění praktických úkolů
dokumentovali v rámci projektové práce prostřednictvím fotografií, popisků. Nedílnou
součástí bylo také zhodnocení vlastní práce = sebehodnocení žáka. Projektová práce byla
posléze konzultována a ohodnocena učitelem, současně byla použita za souhlasu tvůrce coby
ukázka práce spolužákům, prostřednictvím které se žáci navzájem učili kritickému hodnocení,
učili se umět posoudit práci druhého, navzájem se pochválit nebo se vzájemně poučit z chyb.
Učili se umět hledat řešení. V rámci domácího pečení žáci mnohdy naráželi na potíže, které
jim bránili ve výkonu práce, jednalo se zejména o nedostatek financí k zakoupení suroviny,
o potíže se zařízením potřebným ke zpracování suroviny – to vše a jiné učitelé odborného
výcviku brali v potaz a hledali s žákem jiné alternativy, možnosti, jak vyřešit zadaný úkol,
popřípadě upravili zadání tak, aby žák byl schopen projektovou práci vykonat. Mnohdy byl
do komunikace zapojen i zákonný zástupce, ale vždy se podařilo najít řešení. Každý vnímal
potřebu, byť na dálku v rámci distanční výuky, pokračovat ve vzdělávání. Projektové práce
v písemné formě žáci odesílali svým učitelům odborného výcviku, kteří práce vyhodnotili,
vybrali ty nejlepší, které dále předali k posouzení vedoucí učitelce/garantovi oboru
a zástupkyni ředitelky. Závěrem byly vybrány nejlepší projektové práce, vždy za jeden ročník
daného oboru jedna projektová práce. Žáci ve svých pracích projevili velkou snahu a píli,
předvedli mimo jiné znalost a dovednost práce s ICT.
V předvánočním čase se epidemiologická situace vylepšila a žáci se mohli vrátit do školy.
V rámci umožněné prezenční výuku byli vítězové soutěže “O nejlepší projektovou práci”
veřejně před svými spolužáky pochváleni, obdrželi diplom a drobnou odměnu. Touto soutěží
byla alespoň částečně nahrazena tradiční školní soutěž odborných dovedností, kterou nebylo
možné realizovat. Za zpřísněných hygienických podmínek proběhla prezenční výuka obsahově
zaměřena na výrobu s předvánoční tématikou. Žáci si současně upevňovali vědomosti
a dovednosti, které prozatím získali pouze prostřednictvím distanční výuky.
Bohužel začátek roku 2021 na období měsíce ledna a února opět vrátil učitele i žáky
k distančnímu vzdělávání. Nikoho to netěšilo. Občas bylo velmi obtížené z pozice učitele udržet
žáky se zájmem vnímat průběh online výuky. V této době bylo již k dispozici bezpočet
výukových matriálů buď vlastní tvorby, nebo z internetu. Učitelé poctivě vedli online výuky
a intenzivně udržovali pozornost žáků. Vedoucí učitelé i ZŘ PV pravidelně nahodile
navštěvovali online hodiny a na základě poznatků dávali vyučujícím k průběhu distanční výuky
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zpětnou vazbu. V rámci kontrol ze strany ZŘ PV a řiditelky školy, doloženo v kontrolních
záznamech, byla práce za dané období v distančním vzdělávání vyhodnocena, u některých
učitelů ohodnocena i pochvalou coby příklad dobré praxe. Také členové kontrolní komise
České školní inspekce neshledali v rámci práce učitelů při distanční výuce žádná pochybení.
Přesto bylo stále více znát „únavu“, která díky dlouho trvajícímu průběhu distanční výuky
na žáky i učitele přicházela. Chyběly sociální kontakty. V rámci konzultací 1:1 (žák: učitel) byla
v odborném výcviku, ve školních prostorách, realizována osobní setkání, což přinášelo
částečně prostor k řešení požadavků ze strany žáka či učitele, ale plnohodnotnou přípravu žáka
k profesi to v žádném případě nenahradilo.
Od poloviny dubna byly povoleny konzultace pro žáky absolventských ročníků. Do odborného
výcviku za zvýšených hygienických opatření začali docházet žáci mající zájem o ukotvení učiva
probraného pouze distančně. Od května byl umožněn odborný výcvik i pro žáky nižších
ročníků. Pocitově to pro všechny bylo jako na začátku školního roku – brzké ranní vstávání,
dojíždění do školy a na pracoviště, pracovat za dodržování zvýšených hygienických opaření,
pracovat samostatně i ve skupině, navázat na přerušené sociální vazby, převést teoretické
vědomosti do praktických dovedností. Pravidelné testování antigenními testy, povinnost nosit
předepsanou ochranu dýchacích cest nám to neulehčilo, ale nevzdali jsme se a bojovali
společnými silami za záchranu toho, o co jsme dlouhodobou uzavírkou dílen díky koronaviru
přišli. Docházet do odborného výcviku až do poslední možné chvíle před konáním praktické
závěrečné zkoušky, třeba i na úkor výuky teorie bylo umožněno všem žákům posledních
ročníků. Přípravu k závěrečné praktické zkoušce podpořila také dobrovolná účast žáků oboru
cukrář na 16hodinovém kroužku, zajištěném z projektu iKAP, kde si žáci mohli osvojit
dovednosti z oblasti nových trendů, ale i tradiční cukrařiny.
Konec školního roku byl v rámci oborů cukrář a pekař využit také pro přípravu vzorků
do soutěže o značku regionální potravina. Za obor cukrář bylo přihlášeno 5 učňovských
výrobků (vaječný věneček, laskonka kokosová, mrkvánek, trubička listová, brambora
modelovaná), za obor pekař jeden výrobek (slané tyčinky). Bohužel jsme byli z důvodu
neplnění maximálního počtu zaměstnanců 250 osob ze soutěže vyřazeni, přestože jsme dodali
čestné prohlášení, že na výrobě v rámci doplňkové činnosti se na naší školy podílí zejména žáci
a pouze část zaměstnanců.
K závěrečným zkouškám byli letos ze zákona automaticky přihlášeni všichni žáci posledních
ročníků, kteří v prvním pololetí v celkovém hodnocení prospěli. Zatímco závěrečná písemná
zkouška se konala v tradičním termínu, praktická zkouška byla naplánována až na měsíc
červenec. Žákům tak přibyl měsíc výuky odborného výcviku navíc. Cílem bylo vytvořit zejména
žákům absolventských ročníků podmínky pro doplnění dovedností. Bohužel tato přizpůsobená
změna nebyla využita žáky dle našeho očekávání.
Výsledky písemné zkoušky na to, že žáci letos výjimečně měli mít možnost dokonalé přípravy,
neboť znali celý obsah témat, tj. konkrétní znění a složení otázek, nebyly tak výjimečné, jak se
zprvu očekávalo. Ani výsledky praktické zkoušky, na kterou se žáci mohli o 2 měsíce déle
samostatně, ač za odborného dohledu ze strany učitelů OV připravovat (Samostatná odborná
práce byla v tomto školním roce zadána již v prosinci), nebyly nijak výrazně lepší. Velice
dobrých výsledků dosáhli zejména odpovědní žáci. A právě zejména odpovědnosti mohla ona
neplánovaná covidová doba všechny naučit.
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Odborný výcvik – obory Kadeřník a Kosmetické služby
Vzhledem k tomu, že naše obory kadeřník a kosmetické služby jsou zařazeny mezi
epidemiologicky závažné, jsme předpokládali, že nový školní rok pravděpodobně nebude
probíhat úplně standardně, ale doufali jsme, že za dodržení všech podmínek vydaných MZDR
budeme moci učit co nejvíce prezenčně.
Služby kosmetické provozovny pro nový školní rok jsme rozšířili o přístrojové lymfodrenáže,
připravovali jsme se na soutěže v odborných dovednostech apod. Bohužel jsme od začátku
října nastoupili na distanční výuku. Tato výuka probíhala přes aplikaci TEAMS dle zavedeného
rozvrhu – UOV si připravovali prezentace, výuková videa (i když prezenční výuku s modely není
možné ničím nahradit).
Pro zpestření výuky jsme v měsíci listopadu zorganizovali online soutěž prostřednictvím
sociální sítě “Día de Muertos” - mexický svátek mrtvých.
Od 25. 11. 2021 byla obnovena prezenční výuka a od 3. 12. 2020 jsme opět mohli otevřít naše
školní kosmetické a kadeřnické provozovny, i když podmínky pro provoz Osobních služeb se
opět zpřísnily. Bohužel situace v souvislosti s onemocněním COVID se opět zhoršila
a prezenční výuka byla předčasně ukončena 18. 12. 2020 a na 4 měsíce přešli žáci i UOV opět
na distanční výuku.
UOV se snažili žákům zpestřit výuku, jak to jen šlo – žáci zejména prvního ročníku si zakoupili
cvičné didaktické pomůcky (cvičné hlavy, cvičné prsty...).
Od ledna byly umožněny konzultace 1:1, ovšem tyto konzultace využili v omezené míře pouze
žáci 1. ročníku (pro žáky vyšších ročníků byly konzultace bez možné účasti modelů neefektivní).
V dubnu proběhlo školení pro obor kadeřník z projektu iKAP - střihy pana Kotlára. Od dubna
byly umožněny opět konzultace za účasti omezeného počtu žáků a probíhala zejména příprava
žáků oboru kosmetické služby k PMZ. Od května byla obnovena prezenční výuka, nabídku
našich kosmetických služeb jsme rozšířili o radiofrekvenci.
PMZ a závěrečných zkoušek se v letošním školním roce zúčastnili všichni žáci, kteří prospěli
v prvním pololetí. Termín praktických maturitních zkoušek byl posunut o 1 měsíc na konec
května, termín závěrečných zkoušek tříletého studia oboru Kadeřník na začátek července
a termín ZZ zkráceného studia na 30. července. Kadeřnická provozovna na ulici Trnitá byla
otevřena z důvodu odborného výcviku zkráceného studia oboru Kadeřník až do 23. 7. 2021.
Tím získali žáci zkráceného studia další měsíc soustředěné výuky odborného výcviku a přípravy
k závěrečné zkoušce.
Odborný výcvik - obory Kuchař – číšník, Řezník – uzenář
Za zpřísněných hygienických podmínek souvisejících s pandemií Covid 19 začal i školní rok
2020-2021. Učitelé počítali se zahájením nového roku i s návratem běžné prezenční výuky. Do
plánu práce byly vloženy soutěže a aktivity pro učitele i žáky, počítalo se se zajištěním akcí pro
odběratele a gastronomických služeb tak, jako v předchozích letech.
Pozitivní vývoj trval jen krátkou dobu. Učitelé po zkušenostech z loňského roku ocenili
zavedení distanční výuky jako povinné. Z doby jarní výuky již dobře věděli, co distanční výuka
obnáší. Pro řadu žáků bylo problematické se připojovat v době výuky podle rozvrhu
a požadavku učitelů. Výuku učitelé plánovali tak, aby žáci dokázali plnit zadávané úkoly.
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Především při přípravě pokrmů bylo problematické hodnocení postupu přípravy a chuti
pokrmu. UOV oboru řezník měli situaci ještě náročnější. O to více využívali UOV v hodinách
stávajících výukových materiálů a zpracovaná videa s tématy k výuce a snažili se průběžně pro
žáky vytvářet materiály nové, zpracované do jednoduchých, tematicky zaměřených
pracovních textů.
Učitelé si velmi uvědomovali, jaké velké dovednostní rezervy může přinést další absence žáků
v odborném výcviku.
Pro podporu aktivity žáků gastronomických oborů při distanční výuce, byla vyhlášena školní
soutěž “Charbulka Distance cup 2020" (aneb jíme hlavně očima)”. Ve třech kategoriích se měli
možnost zúčastnit žáci všech gastronomických oborů. Jedinou podmínkou účasti v soutěži, byl
za jednoho žáka jeden soutěžní produkt v jednotlivé kategorii. Každý měl možnost vytvořit to,
na co se cítí.
V předvánočním čase se epidemiologická situace zlepšila a žáci se mohli vrátit do školy.
Za zpřísněných hygienických podmínek proběhla prezenční výuka zaměřena na doplnění učiva
a procvičování dovedností a vědomostí ve všech oborech.
Bohužel začátek roku 2021 na období měsíce ledna a února opět vrátil učitele i žáky
k distančnímu vzdělávání. Učitelé poctivě vedli online výuky a intenzivně udržovali pozornost
žáků. Vedoucí učitelé i ZŘ PV pravidelně nahodile navštěvovali online hodiny a na základě
poznatků dávali vyučujícím k průběhu distanční výuky zpětnou vazbu. V rámci uvolnění
podmínek byly povoleny konzultace 1:1 (žák: učitel) a v odborném výcviku, ve školních
prostorách, byla realizována osobní setkání. Přesto stále chyběly sociální vazby mezi ostatními
žáky a učiteli.
Po zlepšení epidemiologické situace v dubnu byly povoleny konzultace pro žáky
absolventských ročníků. Od května byl umožněn odborný výcvik i pro žáky nižších ročníků.
Pravidelné testování antigenními testy, povinnost nosit předepsanou ochranu dýchacích cest
situaci komplikovalo, ale nezastavilo nový rozjezd praktické přípravy především ve vyšších
ročnících a jejich přípravu na maturitní a závěrečné zkoušky. Plynule se přidávala i praxe
nižších ročníků. Docházet do odborného výcviku až do poslední možné chvíle před konáním
praktické závěrečné zkoušky, třeba i na úkor výuky teorie bylo umožněno všem žákům
posledních ročníků.
Před koncem školního roku se obnovila výroba nejen na dílnách oboru řezník, ale i provoz
školní kuchyně zajišťovaný žáky a učiteli oboru kuchař. Do hotelových provozů se vrátili i žáci
oboru číšník.
K závěrečným zkouškám byli letos ze zákona automaticky přihlášeni všichni žáci posledních
ročníků, kteří v prvním pololetí v celkovém hodnocení prospěli. Závěrečná písemná zkouška
se konala v tradičním termínu, praktická zkouška byla naplánována až na měsíc červenec.
I přes možnost žáků seznámit se se zadáním témat pro písemnou závěrečnou zkoušku, nebyly
výsledky příliš uspokojivé a téměř třetina žáků písemnou zkoušku opakovala v měsíci září.
Odborný výcvik, učební a odborná praxe restaurace Nová Svratka a kavárna Um Česká
Provozovny Nová Svratka a kavárna Um Česká, včetně školních prodejen, se jako každý rok
připravovaly na provoz s nadějí, že veškerá omezení a hygienické podmínky se nebudou
zpřísňovat a omezovat jejich provoz. Počítalo se ze zajištěním cateringových akcí pro zákazníky
tak, jako v předchozích letech. Součástí plánu byly i gastronomické soutěže.
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Na přelomu prázdnin a začátku školního roku, ve dnech 28. 8. – 6. 9. 2020 se na BVV konala
Světová výstava vín Concours Modial de Brusels. Naše škola byla spoluorganizátorem soutěže
a celkem 72 žáků, především z oboru hotelnictví, napříč jednotlivými ročníky, zajišťovali
obsluhu a servis vín pro degustační komise z celého světa. I přes přísné hygienické podmínky
se akce povedla a hlavní organizátoři z bruselského centra byli spokojeni, stejně tak jako žáci
naší školy. Možnost nalévat a otvírat vína v nejvyšší cenové kategorii a kvalitě byl pro všechny
zážitek.
Měsíc září byl celkově náročný. Kromě Světové výstavy vín zajišťovali naší žáci společně
s učiteli odborného výcviku a provozními pracovníky v rámci komplexní nabídky a v rámci
výuky cateringových služeb i další akce. Jednalo se například o slavnostní akci u příležitosti 20.
výročí JmK v Besedním domě. Ta proběhla 4. září 2019 a žáci gastronomických oborů kuchař,
číšník a hotelnictví zajišťovali pod vedením vedoucího provozu a učitelů OV veškeré provozní
záležitosti od přípravy inventáře, pokrmů teplé a studené kuchyně až po samotný servis. Šlo
o slavnostní hostinu ve formě rautu pro 250 osob, celá událost byla velmi náročná
na organizaci a obsluhu při této příležitosti zajišťovalo celkem 25 žáků. Mezi další akce, u
kterých naše škola zajišťovala potřebné služby, patřily např. Galavečer u příležitosti vyhlášení
sportovce roku Jihomoravského kraje za rok 2019, pohoštění při zasedání zastupitelstva JmK
a další.
Kromě těchto akcí náročných na organizaci, probíhala příprava na otevření našich školních
provozoven. Od 7. září jsme plánovali zahájit provoz nejen odbytová střediska restauraci Nová
Svratka a kavárnu Um na České, ale i naše školní prodejny, kde nabízíme kromě výrobků našich
žáků oboru cukrář, pekař, řezník, také výrobky regionálních potravin. Po dvouměsíční
prázdninové přestávce a předchozích restrikcích, byla možnost znovu otevřít provoz v plné
délce kvitována s povděkem.
Restaurace Nová Svratka znovu nabízela k velké radosti našich hostů z Jundrova a okolních
firem výběr ze čtyř jídel. Zájem o jídla nabízená a připravovaná žáky oboru kuchař v rámci
poledního menu byl velký. V průběhu měsíce září se počet prodaných jídel neustále zvyšoval
a pohyboval se na počtu přesahující 220 porcí během 4hodinové otvírací doby. Přispěl k tomu
i servis, který zajišťují žáci oboru kuchař-číšník, zaměření číšník a maturitního oboru hotelnictví
pod vedením UOV.
Ve stejné době jako restaurace Nová Svratka byla po zkráceném prázdninovém provozu v plné
délce otevřena i kavárna Um Café Česká. Tato naše poměrně nová provozovna, otevřená
v minulém roce, je zařízena v moderním industriálním stylu a nabízí až 60 míst k sezení nejen
u kavárenských stolků, ale i u velkých sedacích boxů. Součástí doplňkových služeb je i dětský
koutek, který je oddělený od samotné kavárny skleněnou stěnou, poskytující soukromí pro
maminky s dětmi. Obsluhu v kavárně Um zajišťují převážně žáci oboru vzdělání hotelnictví,
které doplňují žáci oborů vzdělávání číšník, pod vedením UOV číšník. Součástí kavárny Um je
tzv. otevřená kuchyně, kde jsou připravovány a dokončovány pokrmy, a hosté tak mohou vidět
celý proces vaření a přípravy pokrmů, které v rámci své odborné praxe zajištují žáci tříletého i
čtyřletého oboru kuchař pod vedením UOV kuchař.
Základním cílem, který byl stanoven, bylo zajištění provozních podmínek tak, aby žáci
vykonávající učební praxi a odborný výcvik v rámci jednotlivých oborů, získávali zkušenosti
a znalosti reálného gastronomického provozu. Tím se jim otevřela možnost lépe se uplatnit
na trhu práce, což je také základní požadavek, který vznáší směrem ke školám profesní
organizace v oblasti gastronomie.
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Veškerý servis v odbytové části kavárny tedy zajišťují sami žáci. Ať již se jedná o přivítání hosta,
jeho usazení a následná nabídka nebo doporučení při výběru z nápojového a jídelního lístku.
Součástí přípravy na své budoucí povolání v Um café je nejen naučit se perfektní servis, ale
také znalost a umění přípravy kávy a kávových specialit, čaje, přípravy míšených nápojů,
domácích limonád a dalších nápojů, které jsou v nabídce nápojového lístku. Současně se každý
žák stává pod vedením učitelé odborného výcviku baristou, kdy veškeré nápoje včetně kávy
připravují žáci pro hosty sami, a to včetně kávových nápojů připravovaných technikou latte
art. Součástí náplně práce každého žáka během praktického vyučování v kavárně je také naučit
se administrativu, která je nedílnou součástí odborných znalostí absolventa gastronomického
oborů.
Založení stolu hosta pro následné markování a zadávání zakázek, až po konečné vyúčtování,
ať již je to platba kartou, nebo hotovostní platba, probíhá v režii samotných žáků, vždy však
pod dohledem odpovědného pracovníka v tomto případě učitele odborného výcviku.
Součástí baru, kde žáci zajištují provoz odbytové části, je tzv. Open Kitchen, žáci oboru kuchař
pod vedením UOV připravují pokrmy, které jsou v nabídce jídelního lístku. V nabídce kavárny
naleznete pokrmy připravované na grilu, domácí těstoviny a čerstvé saláty, speciality z řad
hotových jídel a samozřejmě polévky. Všechny pokrmy, které zde připravujeme, jsou
dohotovovány přímo na místě metodou fine dining, tak aby lahodil nejen chuti, ale
i oku. Veškeré nabídky jídel se v kavárně mění každé 3 měsíce a dle sezonních zvyklostí, kdy
žáci společně s UOV spolupracují na přípravě jídelního lístku.
Abychom obsáhli komplexní nabídku moderní kavárny, probíhal v ranních hodinách servis
snídaní. Během servisu snídaní se žáci oboru číšník i kuchař seznamují s problematikou
nabídky a podávání snídaní. Suroviny a výrobky pro pokrmy připravované v kavárně jsou
z produkce oborů, jako jsou uzenářské výrobky oboru řezník, pekařské výrobky oboru pekař a
cukrářské výrobky, které ve své moderní formě prezentuje obor cukrář.
Právě díky všem těmto službám, které kavárna Um nabízí, měla návštěvnost vzestupnou
tendenci i v tak krátké době měsíce září.
To vše však skončilo již v polovině měsíce října. Došlo k uzavření škol a výuka přešla z prezenční
do distanční formy vzdělávání.
Všichni učitelé odborného výcviku se však po zkušenostech získaných v minulém školním roce
velice rychle dokázali přeorientovat na online výuku za pomoci materiálů připravených již
dříve.
Jelikož si všichni uvědomovali, že chybějící praktické vyučování může způsobit žákům, ale
i absolventům problémy v praktickém vyučování, nebo i v další profesní dráze, plnohodnotně
využívali kromě stávajících výukových online pomůcek i nové výukové materiály a nové
způsoby online výuky.
Během této doby se podařilo vytvořit YouTube kanál pro podporu distanční výuky, který se
neustále plní novými a novými videi používanými i pro teoretickou výuku nejen na naší škole.
Videa určená hlavně pro žáky oboru kuchař, jsou natočená v moderním střihu. Jednotlivé
postupy při přípravě vybraných pokrmů jsou doplněny titulky s přesnou recepturou. To jsou
důvody, proč některé natočené postupy přípravy pokrmů mají i 11 000 stáhnutí.
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Doba uzavření pracovišť odborného výcviku z důvodu distanční výuky byla využita také
k rekonstrukci a modernizaci stávající cvičné kuchyně na Nové Svratce, díky které se nám i tato
kuchyně proměnila v moderním pracoviště plné nových technologií. Prostory této výrobní
části Nové Svratky se plánují využít nejen ke konání závěrečných zkoušek a k výuce našich žáků
oboru kuchař, ale i ke konání různých vzdělávacích odborných kurzů, pod vedením kvalitních
odborníků a špiček v oboru.
V předvánočním čase se epidemiologická situace zlepšila a žáci se mohli vrátit do školy.
V rámci prezenční výuky byla vyhlášená soutěž „Charbulka Distance cup 2020“, aneb jíme
hlavně očima. Současně se mohli vrátit žáci do školy a za přísných hygienických
a epidemiologických podmínek mohla probíhat praktická výuka, zaměřená hlavně na doplnění
učiva a procvičování praktických dovedností v jednotlivých oborech. Díky zlepšené situaci
a uvolnění opatření v boji proti Covid – 19, došlo k otevření všech našich gastronomických
provozoven, včetně prodejen učňovských výrobků.
Bohužel na začátku roku 2021 došlo znovu k uzavření provozoven a učitelé a žáci se vrátili
k distanční výuce. V rámci částečného uvolnění a z důvodů nutnosti připravit hlavně
absolventské ročníky jednotlivých oborů, byly povoleny konzultace 1:1. Tato situace trvala
prakticky do konce měsíce dubna, kdy došlo znovu ke zlepšení epidemiologické situace, a byly
povoleny konzultace pro žáky absolventských ročníků. Od května bylo umožněno praktické
vyučování i pro žáky nižších ročníků. Jelikož v této době nebylo možné otevřít odbytové
provozovny pro zákazníky, využili jsme možností jak v restauraci Nová Svratka, tak v kavárně
Um prodej přes okénko. Během velice krátké doby zákaznici ocenili prodej jídel do hygienicky
balených krabiček a počet přesáhl 250 porcí. Nabídka 2 pokrmů a zájem o jídla z nabídky menu
restaurace Nová Svratka pomohl alespoň částečně zmírnit dlouhodobý výpadek odborné
praxe, který distanční výuka nemohla nahradit. Zájem o docházku do praxe byl veliký. Tak jako
se žáci a učitelé odborného výcviku oboru kuchař na Nové Svratce zaměřili na prodej jídel do
krabiček, tak žáci pod vedení učitelů odborného výcviku oboru číšník, připravovali a nabízeli
kávu TO GO, včetně hygienicky balených výrobků našich cukrářů. Možnost přípravy kávy
a ocenili nejenom žáci naší škol, ale i zákazníci, kteří se opakovaně vraceli.
Před koncem školního roku, v průběhu měsíce června, se za přísných hygienických
a epidemiologických opatření otevřely všechny provozy gastronomické i prodejny a žáci se
mohli vrátit do praktického vyučování. Z důvodu chybějící praxe a zájmu žáků všech
gastronomických oborů doplnit si praktické zkušenosti byly provozovny restaurace Nová
Svratka a kavárna Um na České otevřeny i během hlavních prázdnin.
Odborný výcvik oborů Aranžér, Fotograf a Prodavač, odborná praxe oborů Ekonomika a
podnikání, Podnikání
Průběh vzdělávání včetně praktického vyučování oborů obchodu a služeb byl stejně jako
u ostatních oborů vzdělání ovlivněn současnou epidemickou situací.
V době prezenční výuky probíhal odborný výcvik žáků oboru Prodavač pod vedením učitelek
odborného výcviku v hypermarketech Albert Olympia Modřice, Globus Brno a ve školních
prodejnách. Odborný výcvik žáků oborů Fotograf a Aranžér byl zajištěn učiteli odborného
výcviku v odborných učebnách na odloučeném pracovišti Trnitá 8 a pro žáky 2. a 3. ročníku
oboru Aranžér také na individuálních smluvních pracovištích v propagačních a reklamních
firmách.
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Distanční výuku realizovali učitelé odborného výcviku prostřednictvím MS Teams a EduPage,
v každém vyučovacím dni prováděli online výuku včetně instruktáží a kontrol průběhu a
výsledku práce žáků s použitím videí a kamer počítačů či mobilních telefonů.
V měsíci květnu, kdy bylo možné uskutečňovat praktické vyučování prezenčně, se podařilo
zajistit a realizovat odbornou praxi žáků oborů Fotograf na smluvních individuálních
pracovištích v reálném prostředí fotografických firem, oborů Ekonomika a podnikání a
Podnikání v hypermarketech Globus Brno, TESCO Cimburkova Brno, Albert Olympia Modřice
a ve třech brněnských provozovnách C&A.
I přes nepříznivou epidemickou situaci se podařilo žákům oborů Aranžér a Fotograf velmi
pěkně umístit v celostátních soutěžích. Družstvo žáků oboru Aranžér v národním kole
mezinárodní soutěže o nejlepší statistický plakát, kterou organizoval Český statistický úřad,
získalo druhé místo. Žákyně oboru Fotograf v celostátní fotosoutěži CANON – Světlo obdržela
třetí místo, v celostátní soutěži Tvýma očima naši mladí fotografové kromě jednoho druhého
a dvou třetích míst získali i místo vítězné.
Žáci absolventských ročníků oborů Fotograf, Aranžér i Prodavač konali praktickou maturitní
zkoušku a zkoušky závěrečné v plánovaných termínech, a všem se podařilo úspěšně získat
svoje maturitní vysvědčení či výuční list.

19

Závěrečná ustanovení

Výroční zpráva školy vznikla spoluprací ředitelky školy se zástupci pro teorii, praktické
vyučování i odborný výcvik. Podklady dodali rovněž všichni vedoucí jednotlivých úseků
a oddělení školy.
Výroční zpráva školy za školní rok 2020/2021 je vyhotovena ve dvou originálech, které jsou
vytištěny oboustranně.
Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou dne 21. 10. 2021 bez připomínek.
Jeden originál bude uložen v archivu vrcholových dokumentů školy a jeden bude předán
zřizovateli.
Řízená kopie č. 1 bude v elektronické formě zveřejněna všem zaměstnancům na SharePointu
s odkazem v Teams, řízená kopie č. 2 bude zveřejněna rovněž v elektronické formě veřejnosti
na www.charbulova.cz , řízená kopie č. 3 bude v písemné podobě předána Školské radě.
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Příloha č. 1 Vyhodnocení úspěšnosti maturitních zkoušek 2020/21
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Společná část maturitní zkoušky

třída
EP4
FM4
KO4
OB4
PO2A
PO2B
Celkem
%

23
14
14
12
20
18
101

PV
2
1
1
1
1
1
7

P
18
12
13
10
18
16
87

N
0
1
0
1
0
0
2

NH
3
0
0
0
0
0
3

CR4
G4
HT4A
HT4B
Celkem
%

28
19
21
21
89

1
1
0
2
4

27
10
19
18
74

0
1
2
1
4

0
7
0
0
7

Celkem

190

celá
ŠKOLA

sekce OBCHODU a SLUŽEB

11

161

6

%
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10

23
14
14
12
19
17
99

jaro
20
13
14
11
19
17
94

28
13
21
21
89

28
13
21
21
83

188

177

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0

1

CHM
REM
HUL
PAŘ
REL
HUL

MIK
ČEP
MIK
ČEP

DT

ÚZ

DT

ÚZ

U
19
13
12
8
16
11
79
84,95

N
1
0
2
3
3
5
14
15,05

U
1
0
0
0
2
2
5
83,33

N
0
LIL
0
NOJ
1
NOJ
0
LIL
0
VÁŇ/NOJ
0
SLN/VÁŇ
1
16,67

U
17
12
8
10
13
11
71
83,53

N
U
0
2
0
0
5
2
1
2
5
3
3
6
14
15
16,47 100,00

N
0
0
0
0
0
0
0
0,00

28
13
18
20
79
95,18

0
0
3
1
4
4,82

8
6
3
1
18
100,00

0
0
0
0
0
0,00

28
10
18
18
74
93,67

0
2
2
1
5
6,33

16
6
4
2
28
100,00

0
0
0
0
0
0,00

19

43

LIČ/ŠIM
LIČ/BOU
VAR/ŠIM
VAR/FRI

158

18

23

1

145

89,77

10,23

95,83

4,17

88,41

11,59 100,00

OHÁ
POK
ZCH
OHÁ
VAR
VAR

ŠÍB
DVO
ŠÍB
ŠÍB

DT

ÚZ

U
2
1
1
0
1
1
6
75,00

N
PŘEDMĚT
1
DOU
EKO
0
HRA
FOT
0
ĎUR
KOS
0
NOR
EKO
0
BAK/ HRK EPR
1
KOU/ HRK EPR
2
25,00

0
0
0
1
1
25,00

0
1
1
1
3
75,00

KUB
DUF
KUB
KUB

Vyučující

žáci
konající
pouze
PČ MZ
podzim
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

pouze Jaro 2021
2. prof.zkouška

1. prof.zkouška

Vyučující

žáci
připuštěni
k MZ

Profilová část maturitní zkoušky
Matematika (J+P)

Vyučující

stav
žáků ke
konci
pololetí

pouze Jaro 2021
Anglický / Německý jazyk

Vyučující

stav k 1. pololetní
klasifikační poradě

sekce
GASTRONOMIE

počet žáků
přihlášených
k MZ Jaro
2020

Vyučující

Český jazyk a literatura

EKO
EÚ
EKO
EKO

U

N

20
13
13
11
18
16
91

0
0
1
0
1
1
3

96,81

3,19

28
13
21
21
83

0
0
0
0
0

100,00

0,00

BUL
HRA
KAŇ
BUJ
KOU
BAK

ÚZ

Celkový prospěch
(jaro+podzim)

ÚZ

PŘEDMĚT

U

N

OPR
MaO
ZDR
OPR
ÚČD
ÚČD

20
11
13
11
17
15
87

0
2
1
0
2
2
7

92,55

7,45

28
13
21
20
82

0
0
0
1
1

98,80

1,20

CR
PAŘ/PRE T
JUR
HOT
JUR
HOT
KON

JARO + PODZIM 2021
3.prof. zkouška

PMZ
PMZ
PMZ
PMZ
OMP
OMP

OMP
OMP
OMP
OMP

U

N

PV

P

N

19
13
13
11
19
17
92

1
0
1
0
0
0
2

5
2
1
0
6
3
17

13
10
11
9
10
13
66

2
1
2
2
3
1
11

90,00
92,31
85,71
81,82
84,21
94,12
88,30

10,00
7,69
14,29
18,18
15,79
5,88
11,70

97,87

2,13

28
13
21
21
83

0
0
0
0
0

18
3
4
4
29

10
9
15
16
50

0
1
2
1
4

100,00
92,31
90,48
95,24
95,18

0,00
7,69
9,52
4,76
4,82

100,00

0,00

46

116

15

91,53

8,47

0

7

5

174

3

169

8

175

2

0,00

58,33

41,67

98,31

1,69

95,48

4,52

98,87

1,13
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Příloha č. 2 – Přehled akcí a aktivit ve školním roce 2020/2021

Název akce

Druh akce

Seznámení se s pracovišti OV - Brno.
Gostol - nákup pomůcek. Lékařská
prohlídka pro Globus.
Ostatní

Místo konání

Brno

Kars - pracovní oblečení. Gostol nákup pracovních pomůcek.

Ostatní

Workshop "Zvládání stresu a
studijních nároků"

Preventivní Charbulova, uč.
program
314

Brno

Datum

Počet
zúčastněných
žáků
Sekce

02.09.2020

OV cukrář
78 pekař

03.09.2020

OV cukrář
38 pekař

04.09.2020

15 Sekce SOS

04.09.2020

OV cukrář
25 pekař

Kars - pracovní oblečení. Gostol nákup pracovních pomůcek.

Ostatní

Workshop "Zvládání stresu a
studijních nároků"

Preventivní Charbulova, uč.
program
313

04.09.2020

16 Sekce SOS

Workshop "Zvládání stresu a
studijních nároků"
Kars - pracovní oblečení. Pracoviště
OV. Gostol - nákup pracovních
pomůcek. Pracoviště hotel
International

Preventivní Charbulova, uč.
program
309

08.09.2020

26 Sekce SOS

08.09.2020

OV cukrář
34 pekař

Workshop "Zvládání stresu a
studijních nároků"

Preventivní Charbulova, uč.
program
110

08.09.2020

18 Sekce SOS

Workshop "Zvládání stresu a
studijních nároků"

Preventivní Charbulova, uč.
program
303

09.09.2020

29 Sekce SOS

Kars - pracovní oblečení. Pracoviště
OV.

Ostatní

09.09.2020

OV cukrář
10 pekař

Workshop "Zvládání stresu a
studijních nároků"

Preventivní Charbulova, uč.
program
310

09.09.2020

19 Sekce SOS

Workshop "Zvládání stresu a
studijních nároků"

Preventivní Charbulova, uč.
program
112

10.09.2020

Sekce
30 gastronomie

Workshop "Zvládání stresu a
studijních nároků"

Preventivní Charbulova, uč.
program
113

10.09.2020

Sekce
18 gastronomie

Adaptační kurz jednodenní Společnost Podané ruce

Preventivní
program
Hapalova 22

10.09.2020

28 Sekce SOS

Adaptační kurz

Preventivní
program
Hapalova 22

10.09.2020

22 Sekce SOS
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Workshop "Zvládání stresu a
studijních nároků"

Preventivní Charbulova, uč.
program
118

Sekce
21 gastronomie

11.09.2020

OV cukrář
10 pekař

Pracoviště OV - Nálepkova 5

Ostatní

Adaptační kurz 4hodinový
Společnost Podané ruce

Preventivní
program
Charbulova

14.09.2020

18 Sekce SOS

Adaptační kurz 4hodinový
Společnost Podané ruce

Preventivní
program
Charbulova

14.09.2020

24 Sekce SOS

Workshop "Zvládání stresu a
studijních nároků"

Preventivní Charbulova, uč.
program
303

14.09.2020

18 Sekce SOS

Kars - pracovní oblečení. Pracoviště
OV.

Ostatní

14.09.2020

OV cukrář
8 pekař

Workshop "Zvládání stresu a
studijních nároků"

Preventivní Charbulova, uč.
program
308

14.09.2020

20 Sekce SOS

Adaptační kurz jednodenní - SVČ
Lužánky

Preventivní
program
Lidická 1880/50

14.09.2020

25 Sekce SOS

Jatka Tišnov

14.09.2020

Sekce
10 gastronomie

Adaptační kurz 4hodinový
Společnost Podané ruce

Preventivní
program
Charbulova

15.09.2020

17 Sekce SOS

Adaptační kurz 4hodinový
Společnost Podané ruce

Preventivní
program
Charbulova

15.09.2020

21 Sekce SOS

Workshop "Zvládání stresu a
studijních nároků"

Preventivní Charbulova, uč.
program
109

15.09.2020

25 Sekce SOS

Workshop "Zvládání stresu a
studijních nároků"

Preventivní Charbulova, uč.
program
309

15.09.2020

Kurz lymfodrenáže

Kurz

15.09.2020

25 Sekce SOS
OV osobní
8 služby

Adaptační kurz jednodenní Společnost Podané ruce

Preventivní
program
Hapalova 22

15.09.2020

20 Sekce SOS

Adaptační kurz jednodenní - SVČ
Lužánky

Preventivní
program
Lidická 1880/50

15.09.2020

19 Sekce SOS

Fotografování zvířat v ZOO

Akce

15.09.2020

OV obchod
25 služby

Workshop "Zvládání stresu a
studijních nároků"

Preventivní Charbulova, uč.
program
112

16.09.2020

Sekce
48 gastronomie

Adaptační kurz 4hodinový
Společnost Podané ruce

Preventivní
program
Charbulova

16.09.2020

19 Sekce SOS

Workshop "Zvládání stresu a
studijních nároků"

Preventivní Charbulova, uč.
program
118

16.09.2020

Sekce
52 gastronomie

Bourání masa Tišnov
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Adaptační kurz jednodenní Společnost Podané ruce

Preventivní
program
Hapalova 22

16.09.2020

17 Sekce SOS

Prevence+ pozitivní vztahy ve třídě.
Podané ruce

Preventivní
program
Charbulova

17.09.2020

22 Sekce SOS

Adaptační kurz jednodenní Společnost Podané ruce

Preventivní
program
Hapalova 22

18.09.2020

21 Sekce SOS

Adaptační kurz jednodenní - SVČ
Lužánky

Preventivní
program
Lidická 1880/50

18.09.2020

18 Sekce SOS

Adaptační kurz jednodenní - SVČ
Lužánky

Preventivní
program
Lidická 1880/50

21.09.2020

21 Sekce SOS

Prevence+ opozitivní vztahy ve
třídě. Podané ruce

Preventivní
program
Charbulova

22.09.2020

24 Sekce SOS

Adaptační kurz jednodenní - SVČ
Lužánky

Preventivní
program
Lidická 1880/50

22.09.2020

17 Sekce SOS

Adaptační kurz jednodenní - SVČ
Lužánky

Preventivní
program
Lidická 1880/50

23.09.2020

20 Sekce SOS

Fotografování zvířat v ZOO

Akce

23.09.2020

OV obchod
22 služby

Prevence+ opozitivní vztahy ve
třídě. Podané ruce
Srdíčkové dny za jarní období

Preventivní
program
Charbulova
Akce
Charbulova 106

24.09.2020
25.09.2020

20 Sekce SOS
6 Celoškolní

Studentský parlament

Ostatní

206

29.09.2020

23 Sekce SOS

Český den proti rakovině

Preventivní
program
Charbulova 106

30.09.2020

8 Celoškolní

Prohlídka prodejen - Výtvarné
potřeby

Exkurze

05.10.2020

OV obchod
16 služby

ZOO Brno

Brno - město

Sekce
0 gastronomie
8 Sekce SOS

Školní kolo Sudoku, SG
Studentský parlament

Soutěž
Ostatní

učebna 219
Teams

06.10.2020
21.10.2020

“Día de Muertos” Mexická
ambasáda

Soutěž

Praha Mexická
ambasáda

01.11.2020

OV osobní
12 služby

Workshop "Jak na pracovní
pohovor"
Studentský parlament

Online v rámci
Preventivní distanční výuky
program
(MS Teams)
Ostatní
MS Teams

24.11.2020
24.11.2020

22 Sekce SOS
21 Sekce SOS

Preventivní
program
Ostatní
Ostatní

Online v rámci
distanční výuky
(MS Teams)
U 305
Teams - online

24.11.2020
15.12.2020
28.01.2021

21 Sekce SOS
13 Sekce SOS
19 Sekce SOS

Soutěž

Charbulova 106

03.02.2021

Sekce SOS

Workshop "Jak na pracovní
pohovor"
Studentský parlament
Studentský parlament
Školní kolo odborných dovedností
KAD KOS
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Studentský parlament
Studentský parlament
Online beseda - Úřad práce
(možnosti dalšího vzdělávání, vstup
na trh práce)
Online beseda - Úřad práce
(možnosti dalšího vzdělávání, vstup
na trh práce)
Online beseda - Úřad práce
(možnosti dalšího vzdělávání, vstup
na trh práce)
Školení na testování UOV KAD KOS
Online beseda - Úřad práce
(možnosti dalšího vzdělávání, vstup
na trh práce)

Ostatní
Ostatní

Teams - online
Teams - online

16.02.2021
23.03.2021

16 Sekce SOS
18 Sekce SOS

Exkurze

online (MS Teams)

24.03.2021

12 Sekce SOS

Akce

online (MS Teams)

24.03.2021

26 Sekce SOS

Akce

Online (MS Teams)

26.03.2021

12 Sekce SOS

Charbulova 106

15.04.2021

OV osobní
18 služby

online (MS Teams)

16.04.2021

28 Sekce SOS

online

16.04.2021

OV osobní
250 služby

Odborná
školení

Charbulova 106

22.04.2021

OV osobní
12 služby

Exkurze

online (MS Teams)

27.04.2021

16 Sekce SOS

Soutěž

EduPage

28.04.2021

30 Sekce SOS

Exkurze
Akce
Ostatní

online (MS Teams)
Teams - online
Teams - online

28.04.2021
28.04.2021
18.05.2021

20 Sekce SOS
30 Sekce SOS
25 Sekce SOS

Odborná
praxe,
stáže
Ostatní
Ostatní

Globus, Albert,
TESCO, CaA Moda,
individuální
Charbulova
U305

21.05.2021
26.05.2021
08.06.2021

OV obchod
139 služby
Celoškolní
15 Sekce SOS

Exkurze

webinář pro žáky oboru kadeřník od Odborná
firmy Goldwell
školení
školení UOV kadeřník Kotlár
Online beseda - Úřad práce
(možnosti dalšího vzdělávání, vstup
na trh práce)
Školní kolo soutěže ve znalostech
základů společenských věd
Online beseda - Úřad práce
(možnosti dalšího vzdělávání, vstup
na trh práce)
Studentský parlament
Studentský parlament
Odborná praxe EP2, EP3, FM2, FM3,
PO1
SČMZ - německý jazyk
Studentský parlament
Exkurze - Heroldovy pekárna,
Slavkov u Brna (pekař)

Ostatní

Slavkov u Brna

09.06.2021

OV cukrář
6 pekař

Charitativní sbírka Dobrý Anděl

Akce

učebny sekce
gastronomie

11.06.2021

Sekce
10 gastronomie

Sběr přírodnin

Ostatní

Brno - Bystrc

18.06.2021

OV obchod
14 služby

Kresba v přírodě (A1A)

Ostatní

Brno-Bystrc

22.06.2021

OV obchod
15 služby

Školení Keloc a exkurze OC
Vaňkovka

Exkurze

SŠ Charbulova a OC
Vaňkovka

23.06.2021

OV obchod
15 služby
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Sběr přírodnin A1A

Ostatní

Brno-Bystrc

25.06.2021

OV obchod
14 služby

Sběr přírodního materiálu do OVC
Aranžér

Ostatní

obora Holedná

28.06.2021

OV obchod
15 služby

Kresba skic v plenéru (prostorová
kresba)
Dobrý anděl - charitativní akce

Ostatní
Akce

okolí Brněnské
přehrady
SŠ Charbulova

29.06.2021
29.06.2021

OV obchod
12 služby
50 Celoškolní

Exkurze - brněnské cukrárny

Exkurze

Brno

29.06.2021

OV cukrář
10 pekař
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Příloha č. 3 - Naše škola v médiích
Školní rok 2020/2021
31. 8. 2020 Česká televize – Regionální vysílání Brno –
Opatření proti covidu ve školách (minuta 3:32)
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/320281381990831udalosti-v-regionech/obsah/786368-opatreni-proti-covidu-ve-skolach

1. 9. 2020 Česká televize – ČT24 – Události, komentáře –
Začátek školního roku v koronavirové době (min 1:30 )
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalostikomentare/220411000370901/obsah/786677-skolstvi-zacatek-skolniho-roku-v-koronavirove-dobe
5. 10. 2020 TV Seznam – Večerní zprávy – Koronavirus uzavřel střední školy (min 11:35)
https://www.televizeseznam.cz/video/vecerni-zpravy-porad/prvni-den-v-nouzovem-stavu-koalicepo-krajskych-volbach-a-zavrene-stredni-skoly-64099867
5. 10. 2020 TV Seznam – Největší střední škola v Česku je poloprázdná, praxe si žáci užívají
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/i-nejvetsi-stredni-skola-v-cesku-je-poloprazdna-praxe-si-zaciuzivaji-122911
9. 11. 2020 Česká televize – Dobré ráno Vaření: izraelská kuchyně (čas ve studiu 6:06 h)
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/320291310020106/video/800436
26. 11. 2020 TV Seznam – Návrat do škol (min 13:10 )
https://www.televizeseznam.cz/tv?tf=1606345200&dotId=4735342
1.12. 2020 iDNES zpravodajství Masírovat mohli leda příbuzné. Učňům hrozí, že zameškanou praxi
nedoženou.
https://www.idnes.cz/brno/zpravy/odborne-skoly-ucnove-praxe-zameskane-dovednosticovid.A201130_583425_brno-zpravy_krut
4. 12. 2020 ČT24 zpravodajství Střední školy se chystají na návrat žáků (čas ve studiu 6:35 h)
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/220411058271204
7. 12. 2020 ČT24 zpravodajství Středoškoláci se vracejí do lavic (min 8:50 nebo skutečný čas ve
studiu 13:40 h)
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/220411058271207
22. 12. 2020 Česká televize – Dobré ráno Zdobení stromku a vánoční trendy (čas ve studiu 6:06 h)
14. 1. 2021 Česká televize – Dobré ráno Vaření: chytré recepty (čas ve studiu 6:06 h)
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobrerano/321291310020004/video/813259
24. 2. 2021 Český rozhlas Vysíláme vesele i vážně (min 15:04 h, přesná minuta 15:32 h)
https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/brno/2021-02-24
20. 2. 2021 Brněnská drbna Distanční výuka dělá škole v Brně problémy u kadeřnic a kuchařů
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https://brnenska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/20131-distancni-vyuka-delala-skole-v-brne-problemyu-kadernic-a-kucharu.html
19. 4. 2021 Česká televize – Dobré ráno Vaření: Jarní vábení (čas ve studiu 6:06 h)
Jarní vábení se Zdeňkem Dřínovským
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/321291310020035/
3. 5. 2021 Česká televize – Dobré ráno Vaření: Jamajská kuchyně (čas ve studiu 6:05 h)
Jamajská kuchyně se Václavem Horkým 3. ročník obor gastronomie
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/321291310020040/
21. 5. 2021 Česká televize – Dobré ráno Vaření: Tortilly - rozmanité variace (čas ve studiu 6:05 h)
Rozmanitost kuchyní napříč světadíly s Michaelou Kolaříkovou 3. ročník obor kuchař
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/321291310020049/
Facebooková stránka se školou vaření – pravidelné příspěvky.
https://www.facebook.com/Cook-Book-of-Charward-academy-105823374833001
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