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Základní informace o odl. pracovišti školy  v Jablonci nad Nisou 

Ředitel školy: JUDr. Emil Ščuka  

Jednatel: JUDr.Emil Ščuka,  Marta Raichlová 

vedoucí pobočky školy a zástupce ředitele školy: JUDr. Vladimíra Procházková   

kontakt: sosmap@seznam.cz, sosmap.jablonec@seznam.cz, tel. 608 377 729                         

Pobočka školy SOŠMAP, s.r.o, v Jablonci nad Nisou zahájila svoji činnost ve 
školním roce 2009/2010 v objektu budovy č.p. 3 ul. Generála Mrázka, Jablonec n. N                            
Od 1.9.2013 přesídlila do ul. Opletalová a ve školním roce 2014/2015 výuka probíhá 
v pronajatých prostorách  Podhorská 54, Jablonec nad Nisou 

Cílové zaměření- studium na pobočce školy je určeno pro všechny vážné zájemce  
( o dále uvedené obory ), kteří chtějí získat středoškolské vzdělání  s maturitou nebo 
s výučním listem a současně se při tom bavit … 

Ve smyslu motta školy ,Vzdělání pro každého...“je cílem školy vytvořit optimální 
podmínky pro zdárný průběh vzdělávacího procesu, vytvoření příznivého klima 
školy, aby studenti zdárně ukončili studium úspěšným vykonáním maturity, či 
závěrečných zkoušek a mohli se uplatnit jako plně kvalifikovaní a plnohodnotní 
členové společnosti na trhu práce. 

Obory vzdělávání: 
 
Škola umožňuje studentům získání úplného středního odborného vzdělání 
zakončeného maturitní zkouškové formě čtyřletého denního studia nebo pětiletého 
dálkového studia, ve studijním oboru: 65-42-M/01 Hotelnictví. 
 
                               
Od 1.9.2012 umožňuje škola  získání středního  vzdělání zakončeného závěrečnými 
zkouškami a výučním listem, ve formě denního studia ve dvouletém učebním oboru: 
65-51-E/02 Práce ve stravování. 
   
Přijímací řízení 
   
Ve školním roce 2014/2015 nebylo realizované přijímací řízení do 1. ročníku. 

Co nabízíme 

1)Kvalitní institucionální zázemí v Jablonci nad Nisou ( Studenti mají k dispozici 
plně   vybavené učebny, učebnu VPT, TV  v objektu Sokolovny v Jablonci nad Nisou 
)   
2) Profesionální pedagogický tým  
3) Sportovní výuku  i netradičně  
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4) Povinnou výuku dvou světových jazyků: angličtiny a španělštiny 

5) Odbornou praxi v provozovnách  kuchyní škol, v restauracích, v hotelech a ve   vlastním 

výcvikovém středisku v Hájemství u Dvora Králové 

6) Taneční projekt školy- orientální tance ve spolupráci s profesionálními tanečnicemi 

 

 

8) Lyžařský kurz, či harmonizační dny na skautské základně                                                      
9) Vedle výuky zabezpečuje škola pro studenty celou řadu zajímavých akcí- dle  
plánu   činnosti školy na přísl. šk. rok  

Průběh studia ve školním roce 2014/2015 

Ve školním roce 2014/15 bylo na pobočce školy otevřené  3 třídy denního studia  
s celkovým počtem  cca 24 studentů.  Studijní maturitní obor Hotelníctví 2 třídy 4 a 3 
ročník a 2 ročník  - učební obor Práce ve starvování. 

 

Studium oboru Práce ve stravování lze přiřadit k méně náročným oborům. Je 
určeno zejména pro žáky se speciálními potřebami a pro žáky ze speciálních škol. 
Teoretická výuka probíhá na škole ve standartně vybavených učebnách, praktická 
výuka probíhá v gastro zařízeních u smluvních partnerů v regionu, v kuchyních škol, 
restaurací, penzionů , či hotelů.  

Za produktivní práci získávají žáci finanční odměnu. 



V rámci odborného výcviku v gastronomických zařízeních se od žáků vedle 
získávání potřebných pracovních dovedností a návyků vyžaduje pracovní morálka: 
pravidelná docházka, dodržování pracovní doby, dochvilnost, dodržování pokynů 
instruktora, podřízení se časovému plánu a časovým potřebám gastro zařízení. Tyto 
požadavky všichni žáci nejsou schopni zvládnout,  což se projevuje častými 
absencemi a střídáním provozoven. Malá snaha o překonání zejména počátečních 
obtíží vede k tomu, že žáci  ještě během školního roku  studium nedokončí, v lepším 
případě opakují ročník, často se stejným výsledkem. 

Absolventy oboru vzdělávání Hotelnictví naší pobočky ( ve šk. roce 2014-2015 jsou 
4 -  čtyři  maturantkteří úspěšně vykonali všechny maturitní zkoušky v řádných 
termínech MZ jaro 2014. 

Zbývající studenti buď neabsolvovali všechny povinné maturitní zkoušky ( ze 
závažných zdravotních či rodinných důvodů), či byli  neúspěšní ( zejména v 
didaktických testech z matematiky a společné části MZ) a mohou vykonat chybějící 
zkoušky  v průběhu 5 let od ukončení studia.   

Osmi studentům se nepodařilo úspěšně ukončit 4. ročník . 

Personální zabezpečení výuky 

  
Ve školním roce 2013/2014  zajištovalo výuku na pobočce školy celkem 18 odborně 
způsobilých pedagogů se zkušenostmi se vzděláváním studentů. 

      Vyučující                                                                                         Předmět  

  
JUDr.Vladimíra Procházková (VŠ, aprob., ped. 
způsobilost  

PR   

Mgr. Alžběta Matoušová ( VŠ, ped.zp. ,aprob.)                                       PR, EKO 

Mgr. Alexandra Pacholíková ( VŠ, aprob.)  ČJ, EVL,  ON, D,SV  

Ing. Hana Filipová ( VŠ, ped.zp., aprob.  )                                    VPT, ICT, UCE,OBK 

Bc.Veronika Zajíčková ( VŠ, ped.zp., aprob.  )                                                                   VPT, ICT, UCE,OBK 

Bc.Lenka Krupičková ( VŠ, aprob., stud.  )                                             M, ZCR, MCV 

Renata Jansová   ( SOŠ)                                                                   ŠJ  

Helena Rudolfová ( SOŠ)                                                                                  ŠJ  

Daniel Alvarez Perez ( VŠ, ped.zp., rodilý 
mluvčí)                        

ŠJ 

                                                                                                                    
Mgr. Monika Šulcová VŠ, aprob., ped. zp. )       

AJ, KCJ, ČJ, EVL 

Dana Černá ( SOŠ)                                            TCHPP, TOS, PX, HOT , MMH,  
SU,TP,OV, 

Iveta Mádlová (VŠ stud.,)                                 TCHPP, TOS, PX, HOT , MMH,  
SU,TP,OV 

 

Šárka Safraoui ( SOŠ)                                      
TCHPP, TOS, PX, HOT , SU,TP,OV 

Štěpánka Havlíková  ( SOŠ)                             MMH 



Mgr. Josef Urbánek ( VŠ, aprob, ped.zp.)       EKO ,ZPV,  NOV, CER  

Mgr. Eva Lepiešová (VŠ aprob.)                        TV 

( Mgr. Josef Lang )  (VŠ aprob.)                       TV  

Mgr. Věra Rubínová (VŠ aprob.)         TV  

Z celkového počtu vyučujících je: 
 
-12 pedagogů s ukončeným vysokoškolským vzděláním 

     -12 pedagogogů plně aprobovaných  
     - 2 studující VŠ ( 1 již získal titul Bc. a pokračuje v magisterském studiu) 
     - 5 vyučujících s ukončeným středoškolským odborným vzděláním   

 
Na úseku personálního zabezpečení výuky se  podařilo vytvořit tým kvalifikovaných 
a odborných pedagogických pracovníků, kteří se aktivně podílejí na výchovně 
vzdělávacím procesu. Jednak snahou o zpřístupnění a předávání  maximálního 
objemu informací ( za použití všech dostupných moderních metod vzdělávání) a 
jednak spoluvytvářením příznivého klimatu školy, snahou o individuální přístup   a 
respektování osobnosti a jedinečnosti každého studenta. 
Hospitace 
V rámci kontrolní činnosti byly u většiny vyučujících provedeny hospitace. Zápisy 
z provedených hospitací jsou uloženy v dokumentaci školy, výsledky jsou velmi 
uspokojivé.  
Rezervy: 
V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků získali dva učitele certifikát 
hodnotitele pro společnou část maturitních zkoušek ČJ, AJ a jeden kolega certifikát 
zadavatele u MZ. 
Určitá rezerva je ve vytváření podmínek  pro další zvyšování kvalifikace a 
odbornosti pedagogů-seniorů (organizování školení a e-learningových kurzů ) zejm. 
v oblasti výpočetní techniky a  dalším jazykovém vzdělávání. 
Také na úseku odborných gastronomických předmětů z důvodu absence státní 
vysoké školy přísl.oboru, učí většinou kolegové se středním odborným vzděláním.  
 

                                   
VYUČOVACÍ  PŘEDMĚTY PODLE UČEBNÍHO PLÁNU VE VZDĚLÁVACIM   
                                    OBORU 65-42-M/01 Hotelnictví 
                                         pro školní rok 2014/2015 
 
 

Předměty Značka 

Český jazyk CJ 

Anglický jazyk AJ 

Španělský jazyk SJ 

Dějepis D 

Občanská nauka ON 

Základy přírodních věd   ZPV 

Nauka o výživě    NOV 

Matematika M 

Tělesná výchova  TV 

Výpočetní technika a administrativa    VPT 

Estetická výchova a literatura     EVL 



Ekonomika     EKO 

Účetnictví    UCE 

Právo        PR        

Technologie přípravy pokrmů         TCHPP 

Technika obsluhy služeb   TOS 

Cestovní ruch                                               CER 

 Zeměpis cestovního ruchu    ZCR 

Obchodní korespondence    OBK 

Hotelnictví     HOT 

Marketing a manag. v hotelnictví                 MMH 

Praxe   PX  

Matematická cvičení 

Konverzace v cizím jazyce 

   MCV 

    KCJ    

  
 

   
      
       VYUČOVACÍ  PŘEDMĚTY PODLE UČEBNÍHO PLÁNU VE VZDĚLÁVACÍM   

                                    OBORU 65-51-E/02 Práce ve stravování 
                                      
                                         pro školní rok 2013/2014 
 

 Vyučovací předměty              Značka 

Český jazyk a literatura                  ČJL 

Občanská nauka                  ON 

Společenská výchova                   SV 

Matematika                   M 

Tělesná výchova                   TV 

Informační a komunikační technologie                   ICT 

Suroviny                   SU 

Technika provozu                   TP 

Odborný výcvik                   OV 

 

ODBORNÁ  PRAXE STUDENTŮ 
 
Souvislá odborná praxe probíhala pro  všechny studenty studijního oboru 
Hotelenictví v prvním pololetí škol. roku 2014/15v  termínu od XY do XY 2013 a ve 2. 
pololetí šk. roku probíhala od 5-30.5.2014. 
 
Studenti 1. a 2. ročníků vykonávali pomocné práce v kuchyních gastronomických 
provozů,  pomáhali při obsluze hostů v restauracích, hotelech a jídelnách, studenti 
3. a  4.ročníku pracovali většinou jako recepční v hotelech, referenti v cestovních 
kancelářích, pomocní administrativní pracovníci v ekonomicko-provozních úsecích. 
 



 
Studenti měli možnost prověřit si takto školou nabyté  vědomosti z předmětů 
technologie přípravy pokrmů, technika obsluhy služeb, hotelnictví, ale i z  ekonomie 
a účetnictví. 
Povinnou dokumentací praxe je závěrečná zpráva z praxe, ve které studenti hodnotí 
její průběh a význam z hlediska  přínosu  pro další studium a z hlediska jejich 
budoucího profesního uplatnění, dále výkaz práce studenta s denním 
zaznamenáváním docházky a výkonu odborné činnosti a výstupní list- hodnocení 
teoretických a praktických dovedností studenta, vyplněný a potvrzený  provozovate-
lem gastroslužeb 
 



 
AKCE ŠKOLY 
 
Plán akcí školy na školní rok je připravován ve spolupráci s třídními samosprávami 
tak, aby se i sami studenti mohli podílet na přípravě, organizaci a pořádání 
vzdělávacích, kulturních, sportovních činností a aktivit školy a zúčastnili se jich 
nejen jako účastníci-konzumenti, ale i jako organizátoři a spolupracovníci. Tím škola 
naplňujeme jeden z hlavních cílů své výchovně vzdělávací činnosti a tím je 
vytváření prostoru pro rozvoj každého jednotlivce, prostoru  pro spolupráci, dialog , 
vzájemné pochopení  a  vytváření příznivého  klimatu školy. 
 
Říjen 2014    Podzimní výzdoba školy 
        Prezentace kuchařského umění našich studentů v Klubu Woko  
                      s doprovodným programem 
                      Dny otevřených dveří na škole 
Listopad  201  
                     Návštěva předvánoční Prahy,  
                     Muzikál Super star copmpany , s.r.o., na Nové scéně Národního divadla    
                     v Praze 
                     Praxe studentů v restauračních a hotelových zařízeních 
 Prosinec 2014 
                    Vánoční besídka pro studenty a pedagogy 
                     
Leden  2015 Novoroční výstup na Ještěd 
                     Dny otevřených dveří na škole 
Únor 2015     Stužkovací večírek  maturantů v restauraci Window 
                       Přednáška Městské policie v Jablonci nad Nisou a Orgánu sociálně 
                       právní ochrany dětí Městského úřadu v Jablonci nad Nisou,  
                       na téma: Přestupky, kriminalita mládeže 
                      ( přednáška v rámci prevence sociálně  patologických jevů ) 
Březen 2015  Maturitní večírek 4.A 
Duben 2015 Praktické maturity 
Květen 2015 Maturity 
                       Praxe studentů v restauračních a hotelových zařízeních 
Fotogalerie z akcí: 



   
 
 

 



 

 
 

PEDAGOGICKÉ RADY A RODIČOVSKÉ SCHŮZKY 
 
V souladu se směrnicemi ředitele školy proběhly na pobočce školy v Jablonci nad 
Nisou pedagogické rady a třídní schůzky. Program a zápis z jednání je uložen 
v dokumentaci školy. Termíny ped. rad a třídních schůzek: 
                                     14.11.2014  
        16.01.2015 
                                     14.04.2015 
                                     19.06 2015 
                                     14.05.2015  
Ttřídní schůzky probíhaly vždy v den konání ped rady, od  17 hod. 30 min. nebo od 
18 hod.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREZENTACE  ŠKOLY  A  DNY  OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
 
Prezentace školy a  informovanost veřejnosti o činnosti školy se uskutečňovala 
celou řadou instrumentů: 
- prostřednictvím webových stránek ( proběhla úplná aktualizace webových stránek    
  pobočky školy  

 

 realizací ,,Dnů otevřených dveří“ pro uchazeče a širokou veřejnost 
 

- inzercí v místních periodikách a využívání plakátovacích služeb firmy Rengl,s.r.o., 
- prezentečním materiálem o organizaci a činnosti školy ( např. pro výchovné  
  poradce na ZŠ, pro poradce pro volbu povolání na Úřadu práce Jablonci nad Nisou   
  a v  Liberci   
- výkonem odborné praxe studentů v gastro zařízeních v rámci celého Libereckého   
   kraje 
   
VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ A PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
 
V rámci prevence sociálně patologických jevů proběhla na pobočce školy 
přednáška Městské policie v Jablonci nad Nisou, dne 6.2.2015, ve spolupráci  
s  Orgánem sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu v Jablonci nad Nisou, na 
téma ,,Přetupky a kriminalita mládeže“. 
                       
I v tomto školním roce pokračovala navázaná spolupráce s kurátory OSPODu MěÚ 
zejména v rámci prevence kriminality mládeže, záškoláctví, ochrany před 
návykovými látkami. ( Spolupráce probíhala formou pravidelných návštěv školy 
kurátory OSPODu, dohledem nad problematickými studenty, vyžadování posudků 
na jejich chování, sledování průběhu vzdělávacího procesu, školních výsledků  a 
vztahů se spolužáky). 
   
 
 



 
MATERIÁLNÉ TECHNICKÉ ZABEZPEĆENÍ ŚKOLY    

 
Výuka probíhala v pronajatých prostorách budovy Střední školy obchodní a právní, 
s.r.o.,  na adrese Podhorská 54,   Jablonec nad Nisou, v kmenových třídách 
vybavených standardním  nábytkem ( stoly, lavice, skříně, magnetické a klasické 
stíratelné posuvné tabule, korkové nástěnky, nástěnné mapy) a audiovizuální 
technikou.  
 

 
Učební hodiny předmětu výpočetní technika a administartiva, obchodní 
korespondence a účetnictví se uskutečňovaly ve speciální  učebně výpočetní 
techniky vybavené 22 počítači  připojených na internet a posuvnými  polohovacími  
křesílky.  



 
 
Pro výuku předmětu tělesná výchova byla v prvním pololetí školního roku k 
dispozici tělocvična na Základní škole Mozartova v Jablonci nad Nisou a ve druhém 
pololetí  cvičební sály Sokolovny v Tyršových sadech. 
  
ZÁVĚR:  
 
Ve smyslu motta školy ,, Vzdělání pro každého ...“bylo umožňeno i žákům ze  

 
speciálních základních škol získat v denním studiu  dvouletého učebního oboru 
Práce ve stravování středoškolské vzdělání, tj. získat výuční list a vysvědčení o 



závěrečné zkoušce  a dát i takovým studentům možnost pro uplatnění na trhu práce 
a prožití plnohodnotného života.  
 
Ve školním roce 2014/2015  v odloučeném pracovišti Jablonec nad Nisou proběhla 
inspekční činnost ČŠI – (viz. Inspekční zpráva), která jasně poukázala na 
nedostatky, které krom jiného vedli ředitele a zřizovatele školy k tomu, že 
v odloučeném  pracovišti k 30.6.2015  bude ukončená výuka. 
 
 
Bohužel, v letošním školním roce byla obrovská absence  žáků  2. ročníku   
učebního oboru a 3. ročníku maturitního oboru  ale také s přihlédnutím na to  že tyto 
třídy byli jako malotřídky 9 žáků ve  2. ročníku a 10 žáků  ve 3. ročníku k lednu 2015 
pro nezájem žáků pokračovat ve studiu, vedení školy ukončilo realizaci ŠVP 2. a 3. 
ročníku. 
V odloučeném pracovišti do výkonu MZ 2014/2015 pokračoval pouze maturitní 
ročník. 
 
 K 30.6.2015 škola ukončila vzdělávací činnost v odloučeném pracovišti Jablonec 
nad Nisou. 
 
 
dne 30.7.2015 
 
                                                                                   


