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Budova školy z různých úhlů pohledu

Charakteristika školy

Pobočka  školy  v  Jablonci  nad  Nisou  zahájila  svoji  činnost  14.9.2009, 
otevřením 1.ročníku  denního studia, se vzdělávacím oborem Hotelnictví, kód 
oboru: 65-42-M/01.

Vzdělávání na pobočce školy bylo a  je určeno zejména pro studenty  romské 
menšiny a studenty sociálně znevýhodněné. Z přijetí ke studiu nejsou 
vyloučeni ani ostatní vážní zájemci o uvedený obor. Škola  poskytuje 
studentům úplné střední odborné vzdělání, zakončené maturitní zkouškou.

Charakteristika studijního oboru: 65-42-M/01 Hotelnictví
Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího  programu-  Hotelnictví a 
turismus  ve čtyřletém  denním  studiu. Po úspěšném vykonání maturitní 
zkoušky mohou absolventi  pokračovat ve  studiu na oborově odpovídající 
vyšší odborné škole nebo na vysoké škole, např.  na Technické univerzitě v 
Liberci, ekonomické fakultě, na které  byl před několika málo lety otevřen 
navazující  obor cestovní ruch.

Přijímací řízení-  uskutečňuje formou přijímacího pohovoru, při splnění 



zákonných podmínek a kritérií pro přijetí ke studiu na střední škole.

Průběh vzdělávání ve školním roce 2010/2011

Ve školním roce 2010/2011 byly otevřeny dvě třídy denního studia. Jedna třída 
prvního ročníku a jedna třída druhého ročníku. Ke zvýšení počtu studentů v obou 
třídách došlo po přestoupení studentů  z pobočky školy v Liberci, Vrchlického 
981/43 ke studiu na  pobočku školy v Jablonci n. Nisou.

K datu 30.9.2010 studovalo v 1. ročníku této pobočky  31 studentů. Z důvodu 
náročnosti středoškolského učiva, někdy laxního přístupu k výuce,   ale také 
vzhledem ke zvláštnostem sociokulturního prostředí, ze kterého naši studenti ve 
většině případů pocházejí, ukončilo vzdělávání na této pobočce školy v průběhu 
školního roku celkem 19 studentů. Ke konci školního roku bylo z rozhodnutí ředitele 
školy z důvodu nezájmu o studium a absence na výuce vyloučeno dalších  18 
studentů. 

Během školního roku bylo  nově přijato 11 studentů, z toho 4 studenti  na základě 
rozhodnutí ředitele  školy o přestupu z jiné střední školy a z důvodů opakování 1. 
ročníku přibylo během měsíce září dalších 7 studentů.  Na konci školního roku bylo 
v evidenci 1. ročníku 12 studentů.  

V evidenci 2. ročníku bylo k datu 30.9.2011 vedeno celkem 23 studentů. Během 
školního roku 8 studentů studium ukončilo. K datu 30.6.2011 bylo evidováno v 
tomto ročníku  14 žáků. Po rozhodnutí ředitele školy o vyloučení studentů ze studia 
z důvodu nezájmu o studium a absenci na výuce, zbylo k datu 1.7.2011 v evidenci 
2.A pouhých 7 osob.

Jako nejlepší studenti v 1.pololetí šk.roku 2010/2011 byly vyhlášeny studentka 1.A 
Lenka Kolesová se studijním průměrem 1,46  ( prospěla s vyznamenáním a nárokem 
na prospěchové stipendium , a ve 2.A Lada Peštová, se studijním průměrem 1,25. Ve 
druhém pololetí sa stala nejlepší studentkou  Adriana Gíňová, studijní průměr  1,46 
a Michaela Belková, studijní průměr  1,4  ,obě z 1.A ( také obě prospěly s 
vyznamenáním a s nárokem na prospěchové stipendium).

Přehled uložených kázeňských opatření a pochval ve školním roce 2010/2011
                                         Kázeňská opatření
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                                                         Pochvaly
Pochvala tříd. učitele Pochvala tříd. učitele Pochvala řed. školy Pochvala řed. školy

      1.pololetí    2. pololetí 1.pololetí 2.pololetí

        1.A.              1 0 0 0

        2.A.              1 0 0 0

PERSONÁLNÍ   ZABEZPEČENÍ   VÝUKY  ve škol. roce  2010/2011

Pozice                 Jméno a příjmení       Vyučující předměty

Zást. řediteleJ

a  vedoucí  pobočky    JUDr.Vladimíra  Procházková        PR, ON, TV

Tř. učitel  1. ročníku             Veronika Vlčková                           ČJ, TV 
( jen do 31.1.2011)                  ( stud. VŠ )

 

Tř. učitel  2.ročníku             Lenka Krupičková                           M, ZCR
                                                 ( stud. VŠ)

Učitel                                    Wesley Neal Rasko                          AJ
                                                       (VŠ)

Učitel                                    Kristýna Procházková                      AJ( zast. ČJ, ADM)
                                                    ( stud. VŠ)

Učitelka                               Štěpánka Jančušová                          ŠJ
                                                     ( SOŠ)

Učitelka                               Iveta Mádlová                                     HOT,TCHPP, TOS
Učitel                                   Viktor Skořepa                                    HOT,TCHPP,TOS
                                                   ( oba SOŠ)

Učitel                                   Mgr. Josef Urbánek                           ZPV, NOV, EKO, D
                                               ( VŠ , aprobace)

Ucitel                                   PaeDr.Ladislav Urbánek ( zast.) ZPV, NOV, EKO, D
                                                ( VŠ , aprobace)

Učitel                                       Oto Suchomel                                   VPT a ADM
 tř.uč.1.A ve 2.pol.                    ( stud. VŠ)          

                                



                                 Fotogalerie 

Vedoucí pobočky JUDr.Vladimíra Procházková

organizační manažer Eva Červeňáková (uprostřed) , zprava  -Lenka Krupičková ( M, ZCR)

Š.Jančušová-předmět ŠJ                                            Iveta Mádlová- předmět   
                                                                                    HOT,TCHPP, TOS



                     

Debatní kroužek vedený v anglickém jazyce. Wesley Neal Rasko- rodilý mluvčí  a 
učitel  AJ-vpravo 
 

 
   K. Procházková- vyučující  předmět AJ, ADM            Oto Suchomel- vyučující  
                                                                                     předmět VPT
                                                                                 

       Mgr. Josef Urbánek- vyučující předmět  ZPV, EKO, NOV, D, ON 



  

Seznam  povinných vyučovacích předmětů 1.a 2.roč 
st. oboru: 65-42-M/01 Hotelnictví            
               
                   Šk. rok 2010/2011
   PŘEDMĚT                             ZKRATKA                POČ. VÝUK. HOD./TÝDEN 
                                                                                                  1.roč./ 2.roč.

Český jazyk a literatura                     ČJ                        4           5 
Anglický jazyk                                     AJ                       5           6

Španělský jazyk                                  ŠJ                        3           2 

Dějepis                                                 D                        1           1
Občan.nauka                                       ON                       1           1
Základy přír. věd                                 ZPV                     1           1

Nauka o výživě                                    NOV                    1           1
Matematika                                          M                        2           2

Tělesná výchova                                 TV                        2           2
Výp.technika a admin.                        VPT                      2           2
Ekonomika                                           EKO                     1           1

Právo                                                    PR                       1           1

Technologie přípravy pokrmů            TCHPP                  4           4 

Technika obsluhy služeb                     TOS                      2           2
Zeměpis cest. ruchu                             ZCR                     1           1

Hotelnictví                                            HOT                     0           1

Odborná praxe                                     OP                       2 týdny/2 t 

PRAXE

Odborná praxe studentů probíhala  stejně jako  minulý  rok,  a  to  v termínu od 
7.12.2010–17.12.2010 a od 13. 6. 2011 do 24. 06. 2011 v gastrononomických 
provozech restaurací,  hotelů a  škol  v Liberci-  ZŠ a ZUŠ Jabloňová v Liberci, 
hotel  Liberec,  hotel  Zlatý  lev  a  v  gastronomických  zařízeních  v  Jablonci  nad 
Nisou- Caffe bar Balada, restaurant Adam a Eva, Skleněnka , Stará pošta, hotel 
Rehavital a hotel Merkur.

Studenti měli možnost prověřit si v praxi ve škole nabyté vědomosti z předmětu 
technologie přípravy pokrmů a technika obsluhy služeb a hotelnictví.

Součástí  vybavení  studenta  byl  docházkový  list,  deník  praxe  a  výstupní  list- 
hodnocení teoretických a praktických dovedností studenta, vyplněný a potvrzený 
provozovatelem gastroslužeb. 



Na foto níže je vyhlášený nejlepší student zimní praxe 2010 Daniel Tatar ( praxi vykonával v 
restaurantu Stará pošta v Jablonci nad Nisou

                                                                 Student 1.roč. Péťa na praxi ve školní kuchyni
                                                                            
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:
                                  22.11. 2010 

  24.01. 2011
  24.04. 2011   
  09.06. 2011

Třídní schůzky probíhaly vždy v den konání ped rady, od 17 hod.

                            ,,VZDĚLÁNÍ  PRO  KAŽDÉHO“………..
V rámci motta-  se uskutečňuje na pobočce zdělávací program pro studenty ze 
sociálně slabých rodin a  rómského etnika,  pro studenty, kteří chtějí využít 
jedinečnou šanci a získat odborné vzdělání na střední škole, otevřít si cestu ke 
kariéře a současně se i bavit…………………….

                       AKCE ŠKOLY
V minulém školním roce jsme připravili pro studenty 
celou řadu zajímavých kulturních, společenských i 
sportovních akcí.

16.11.2011 Halloween party- večírek pro studenty  a 
jejich sourozence, samozřejmě  v maskách
                   



23.11.2011  se konala přednáška tř.učitelky Veroniky Vlčkové na téma: ,,Oběti 2.sv.v., 
-koncentrační tábor v Osvětimi

23.03.2011 -beseda na téma- ,,  Drogy,  alkohol,  sex a násilí  “s PaeDr. Ladislavem 
Urbánkem           
23.1.2011 – se uskutečnila beseda s měst. a kraj. zastupitelem a politikem Milanem 
                    Šírem na téma: ,, Občan  a zastupitelská demokracie

07.04.2011- návštěva Čističky odpadních vod v Liberci



               
01.06.2011 -organizace a účast na ,,Mezinárodním dni dětí“

03.06.2011-výstava na hradě Grabštejn ,, Sklo netradičně“



24.03.2011 probíhal první bowlingový turnaj mezi pedagogy a studenty
01.06.-9.6.2011 probíhal druhý bowlingový turnaj mezi pedagogy a studenty
27.6. a 28.6.2011  se konal školní výlet na přehradu Na Černé Nise na

                                                                                          na rozhlednu  na Císařském kameni  

 Studentky 1. roč. Tereza s Janou na občerstvení po plavání v přehradě na Černé Nise 
  

PROPAGACE ŠKOLY  A  DNY  OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V rámci propagace školy a náboru nových studentů se uskutečnilo na pobočce 
školy několik dnů otevřených dveří. Internetovou pozvánkou byli osloveni výchovní 
poradci, ředitelé základních škol, třídní učitelé žáků 9. tříd a formou vylepených a 
rozdaných propagačních letáků  a inzerce v místních periodikách, i celá široká 
veřejnost.

Výchovné poradenství a prevence sociálně patologických jevů

Výchovným poradcem a metodikem prevence na pobočce školy je PaeDr.Ladislav 
Urbánek.  Jeho  činnost  vychází  z náplně  práce,  plánu  práce  na  školní  rok,  ale 
zejména  z  aktuální  potřeby  řešení  konkrétních  konfliktních,  náročných  i 
nestandardních situací studentů. ( Problémové chování studentů, časté absence při 
vyučování, nedostatečné studijní výsledky ).

Činnost  vých.  poradce  který  je  současně  i  metodikem  prevence  sociálně 
patologických jevů, byla v uplynulém školním roce zaměřena v souladu s plány a 
cíli  na  vzdělávání  v  obl.  zdravého  životního stylu,  na  pozitivní  rozvoj  osobnosti 
studentů,  ale  také  na  primární  prevenci,  (  návykové  látky,  sexuál.  oblast,  násilí,  
šikana, ) na  optimalizaci vztahů mezi žáky a učiteli, na individuální poradenství při 
volbě profesního uplanění studentů, na diagnostiku speciálně vzdělávacích potřeb, 
metodickou  pomoc  pedagog.  pracovníkům  školy,  práci  s  nadanými  žáky,  nebo 
naopak se žáky, kteří neprospívají, mají výchovné problémy.
Konzultačních  hodin  vých.  poradce  využilo  jen  velmi  málo  zákonných  zástupců 
studentů, největší jeho  přínos byl v přímém působení na mladé lidi konáním besed 
a přednášek  na téma záškoláctví a špatný studijní prospěch, návykové látky,  násilí,  



šikana, sex, optimalizace vztahů mezi žáky a učiteli.

Závěr: 
Škola vychovává žáky k odpovědnosti, toleranci a demokracii. Mnozí 
studenti mají dobré  předpoklady  uspět v  oboru hotelnictví.  Studijní obor je 
atraktivní  s širokým  spektrem  využití   v praxi.  Škola  rozvíjí  vedle  teoretických 
znalostí zejména praktické schopnosti a dovednosti,  které pomohou   žákům  při 
uplatnění v daném oboru a neustále  stoupající konkurenci na trhu  práce.

Základním kritériem podle něhož  se posuzuje kvalita školy  je  spokojenost žáků a 
rodičů s prací školy, naplněnost  tříd, zájem o studium, vztah žáků ke škole, dobré 
uplatnění absolventů školy v dalším životě.

O tom, že se nám v těchto oblastech daří svědčí skutečnost, že v letošním školním 
roce 2011/2012 nastoupilo do 1. ročníku denního studia  šestnáct nových studentů, 
podařilo se doplnit stavy ve  2. a 3. ročníku denního studia tak,  že ve 2. ročníku 
studuje  k  datu  30.9.2011  čtrnáct  studentů,  ve  třetím ročníku  patnáct  studentů  a 
vedle toho jsme od 1.9.2011 otevřeli  pro studenty,  kteří  v  minulém školním roce 
neuspěli, dvouletý učební obor 65-51-E/02 Práce ve stravování, kde se učí celkem 
šestnáct studentů. 

V Jablonci nad Nisou dne 30.9.2011
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