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Zprávu o činnosti školy schválila: 
 
 
1) Školská rada dne 23.9.2020 ve složení: 
 
 
pí. Jaroslava Simonová   
 ………………………………………………. 
 
Mgr. Bc. Ladislava Lišková  
 ………………………………………………. 
 
p. Pavel Tajč     
 ………………………………………………. 
 
 
 
2) Valná hromada školy dne 22.9.2020 ve složení: 
 
 
pí Jaroslava Simonová   
 ……………………………………………… 
 
Mgr. Bc. Hana Simonová  
 ……………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
Rodičům a studentům byla Zpráva o činnosti školy předložena dne 
29.9.2020. 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 Název, sídlo:  

Střední škola Pohoda s.r.o.                           
Na Vinici 2244, Litoměřice 

 
 Odloučené pracoviště:    

Žižkova 2/866, Litoměřice (Domov mládeže, učebny odborného 
výcviku) 
 

 IČO 250 220 16 

 
 Identifikátor školy (REDIZO):  

600 010 902  
 

 Čísla účtů:   

KB Litoměřice  273776140207/0100 (dotační) 
KB Litoměřice 19-5912750237/0100 (nedotační) 

 
 Registrace v obchodním rejstříku: 

Krajským soud v Ústí nad Labem dne 23. 6. 1997 pod spisovou 
značkou, oddíl C, vložka 12516  
Poslední změna zápisu dne 30.3.2011 s účinností od 1.9.2011 

 
 Datum zřízení školy: 

Činnost školy byla povolena s platností od 1.9.1997 dne 21.10.1996 
pod č.j. 4980/96-01-98 rozhodnutím MŠMT o zařazení školy do sítě 
škol MŠMT ČR 

 
 Poslední platné zařazení do sítě škol 

Podle rozhodnutí MŠMT ČR č.j.MSMT-36080/2016-4  ze dne 
23.1.2017 zařazení nového oboru. 
Podle rozhodnutí č. j. KUUK/80010/2019/SMT/14 ze dne 13.6.2019 
změna kapacity  
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 Zřizovatel školy: 

pí Jaroslava Simonová 
Mgr. Bc. Hana Simonová 

 
 Jednatel školy: 

Mgr. Bc. Hana Simonová 
pí Jaroslava Simonová 

 
 Pedagogické vedení školy: 

Ředitelka školy – Mgr. Bc. Hana Simonová 
Zástupkyně ředitelky  – Mgr. Bc. Ladislava Lišková 
       Mgr. Jana Šímová 

 Dálkový přístup 

www.soupohoda.com 
info@soupohoda.com, vedeni@soupohoda.com, 
dmzizkova@soupohoda.com  
 

 Školská rada 

Školská rada byla zřízena na základě §167, zákona č.561/2004Sb. 
O předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) 
Zřizovatel školy stanovil počet členů školské rady na 3  
a vydal její volební řád. 
Nové volby do školské rady proběhly v srpnu  2020. 
Ze zřizovatelů školy byla jmenována a zůstává pí Jaroslava 
Simonová, pedagogickým sborem byla opět po volbách zvolena 
Mgr. Bc. Ladislava Lišková a z řad zákonných zástupců a zletilých 
žáků byl v roce 2018 prostřednictvím portálu škola online, zvolen 
pan  Pavel Tajč. 
 

 Charakteristika školy 

Naše škola vstoupila do novodobé historie školství v Litoměřicích v roce 
1997. Jedná se o školu soukromou, která je řádně akreditována a je zařazena do 
sítě škol MŠMT ČR. Škola se zaměřila na odbornou všestrannou přípravu pro 
život s cílem využít moderní a efektivní metody učení. Prosazuje individuální 
přístup k žákům, vytváří příjemné klima pro žáky i pedagogické pracovníky. 
Škola má materiální a technické vybavení odpovídající moderním trendům. 

Specializuje se především na obory GASTRONOMIE a SLUŽEB a dále 
OSOBNÍ a PROVOZNÍ SLUŽBY. 
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Součástí školy jsou obory E, které jsou určeny především pro absolventy 
základních škol speciálních. Mezi tyto obory patří Kuchařské a Cukrářské práce 
(od 1.9.2010 RVP Stravovací a ubytovací služby a Potravinářská výroba) Žáci 
se připravují na jednoduché práce při přípravě surovin, jejich skladování, 
čištění skladovacích prostor, předběžnou přípravu surovin k dalšímu 
zpracování, přípravu pokrmů, apod. Od 1.9.2017 byla zahájena v rámci oborů E 
výuka oboru Pečovatelské služby. Pečovatelské služby se specializují na sociální 
obslužnou nebo asistentskou pomoc lidem v různých ambulantních a pobytových 
zařízeních jako jsou domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou, 
charitativní a další sociální zařízení, ale také poskytují terénní služby. Naši 
absolventi učebních oborů E získají po úspěšném ukončení studia v daném 
učebním oboru znalosti, schopnosti a dovednosti potřebné k vykonávání středně 
složité práce v uvedených odvětvích.  

Mezi obory H, ve kterých škola žáky vzdělává, patří obory  – Kuchař  číšník, 
Kadeřník, Rekondiční a sportovní masér a Cukrář. Tyto obory jsou určeny 
především pro absolventy základních škol. Žáci těchto oborů získají během 
studia teoretické i praktické znalosti a dovednosti potřebné pro odborné 
vykonávání budoucího povolání v uvedených oborech. Úspěšní absolventi 
učebních oborů H mají možnost se ucházet o nástavbové studium např. v oboru 
Podnikání, Vlasová kosmetika nebo některé z dalších oborů, které jsou na trhu 
nabízeny. Zde si mohou zvýšit své vzdělání, které vytváří předpoklady k získání 
kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit.  

U čtyřletých maturitních oborů L a M nabízela škola vzdělání v oborech 
Masér sportovní a rekondiční, Kosmetické služby a Cestovní ruch. Žáci 
uvedených oborů jsou připravováni na úspěšné složení maturitní zkoušky a 
následnou možnost studia na vyšším typu školy. Jejich teoretické i odborné 
znalosti jim usnadní vstup na trh práce a získání dobrého zaměstnání. 

Od 1. ledna 2006 se struktura školy změnila na ,,Střední školu“, což bylo 
změněno i v rozhodnutí o zařazení do sítě škol. 

 
 
Od  roku 2004 má škola vlastní Domov mládeže s kapacitou 70  lůžek. 

Domov mládeže se nachází v ulici Žižkova 2, Litoměřice a poskytuje ubytování 
nejen žákům naší školy, ale také žákům dalších škol v Litoměřicích. Otevřením 
vlastního Domova mládeže si škola vybudovala pevnější pozici na trhu škol, 
zajistila si kvalitnější formu nabídky v náborovém řízení a tím se jí otevřelo širší 
pole působnosti. V roce 2013/2014 se započalo s úpravami na internátu. Cílem 
bylo zvýšení kvality a úrovně poskytovaného ubytování. V rámci úprav došlo na 
kompletní výměnu oken, byly instalovány nové rozvody elektřiny, bezdrátová síť 
(Wi Fi), byla provedena modernizace koupelen, kompletní vymalování všech 
vnitřních prostor a další úpravy interiéru, což přispělo k celkovému zkvalitnění 
poskytovaných služeb na DM.  
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V roce 2014/2015 došlo k částečné opravě střechy a dovybavení obytných 
prostor. V roce 2015/2016 se dokončila oprava fasády DM. Vzhledem k tomu, že 
budova DM je budova s bohatou historií a je vystavěna v historickém stylu, bylo 
nutné i jednání s Národním památkovým ústavem, aby opravy nenarušily ráz 
budovy. I v dalších letech se nadále modernizoval DM, některé pokoje byly 
vybaveny televizí i novým nábytkem. 

 
Výuka a praxe odborného výcviku probíhá jednak na vlastních cvičných 

pracovištích školy, mezi které patří cvičná kuchyně a cukrárna, odborné učebny, 
masérské pracoviště, kosmetické a kadeřnické pracoviště, ale také je odborný 
výcvik zajišťován u vysoce renomovaných firem jako je Gastronomické centrum 
Pohoda, restaurace v okolí Litoměřic, Lázně Mšené, Lázně Teplice, nemocnice, 
rehabilitační pracoviště, masérské, kosmetické a kadeřnické salony. Po skončení 
studia nabízejí tyto firmy, ve kterých žáci konali odborné praxe, úspěšným 
absolventům pracovní uplatnění. Postavení absolventů školy na trhu práce je již 
nezpochybnitelné. Pracovní uplatnění jim nabízí nejen firmy, kde konali 
odbornou praxi, ale další podniky a firmy z okolí.  

Naše škola je aktivním členem Asociace kuchařů a cukrářů ČR. V rámci 
činnosti asociace se škola pyšní udělena bronzovou a stříbrnou medailí 
Magdaleny Dobromily Rettigové, udělenou prezidentem AKC ČR. 
 

Na naší škole se konala dne 18.2.2019 soutěž gastronomických oborů. 
V letošním roce se do soutěže zapojili žáci jak kuchařských tak cukrářských 
oborů, v tomto roce se zapojilo i hodně žáků oboru E. Především soutěžící 3. 
ročníků se snažili předvést to nejlepší, co se zde za léta studií naučili. Výrobky 
byly nápadité s inovativními prvky, odpovídaly současným požadavkům a 
trendům. Žáci používali k výrobě i dohotovení kromě osvědčených surovin též 
některé z novinek v cukrářské výrobě.  Žáci kuchařských oborů představili 
pokrmy zážitkové kuchyně, kdy se inspirovali vyhlášenými světovými i našimi 
kuchaři. Zároveň si měli žáci možnost vyzkoušet i jídla, která chtěli prezentovat 
jako hlavní chod ve své samostatné odborné práci k závěrečným zkouškám. 
Účastnici za své výtvory a snahu byli ohodnoceni peněžními poukázkami a 
diplomy. Vítězové se mohli účastnit prestižní soutěže GastroHradec. Tato soutěž 
z důvodu epidemiologie byla zrušena. 

Každý školní rok se škola zúčastňovala prestižních soutěží jako je např. 
Gastro Hradec, kde jsme již získali řadu pěkných ocenění. V kategorii  cukrář 
získávali i v minulých letech naši žáci zlaté medaile a další báječná umístění  za 
soutěžní dorty, např.  za  dort s názvem „ DARY BOHA POSEIDONA“, za 
slavnostní dort „ SLUNEČNÍ POLIBEK“, za dort s názvem „ POSELSTVÍ 
Z KRÁLOVSKÉHO MĚSTA“, kdy byl na dort vybrán motiv z Litoměřic a 
úspěšní byli i s tématem „ČÍNSKÝ LUNÁRNÍ KALENDÁŘ“. Oceňováni jsou i 
diplomy a poháry. Tato významná ocenění získali naši žáci pod vedením Mgr. 
Michaely Kaňové.  
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V kategorii kuchař junior byli naši žáci také úspěšní, většinou získávali 
stříbrné medaile. Přivezli bronzové ocenění za osmi porcovou mísu s názvem 
„POHODA“ a pod stejným vedením  – Bc. Josefa Lišky - zopakovali bronzové 
místo za osmi porcovou mísu s názvem „POHODA V NOVÉM “, dále obhájili 
bronzový stupínek s šesti porcovou mísou „LUNA“.  

Díky účasti na těchto soutěžích a důkladné přípravě na ně získávají naši žáci  
informace o nových trendech a pro svou budoucí profesi zajímavé náměty.  

 
Stalo se již tradicí, že studentky oboru Kosmetické služby a Kadeřník se 
pravidelně každý rok účastní soutěží, které pořádají profesionální firmy z oboru. 
6. 2. 2020 se v Lanškrouně na Moravě konal další ročník Mezinárodní soutěže 
Kalibr Cup , na téma „Party Look”. Do této soutěže se přihlásily soutěžící 
z oborů kadeřník a kosmetické služby. Kateřina Bartošová se se svou modelkou 
Karolínou Surmovou v účesové tvorbě umístili na 5 místě. Anežka Beseová 
s modelkou Terezou Tajmrovou se v makeupu umístili na 6 místě. 

V březnu 2020 se mělo konat v Praze při Mezinárodním veletrhu kosmetiky 
v prostorách PVA Letňany finále soutěže Kalibr Cup na téma „Party Look” pro 
studentky, které se umístili v první desitce.  Na této mezinárodní soutěži, která 
bývá profesně velmi náročná, protože zde bojuje 10 nejlepších studentek ve svém 
oboru, mají žákyně předvést ještě lepší výkony. Vzhledem k epidepické situaci se 
tato soutěž už neuskutečnila. 

Naše škola se může pochlubit i výbornými výsledky na poli sportovním. 
Asociace školních sportovních klubů ČR pořádá po celý školní rok sportovní 
klání v disciplínách - plavání, atletiky, florbalu, stolního tenisu, fotbalu apod. 
Naši žáci vždy obsadí některý ze stupínků vítězů. Účastí v těchto soutěžích je 
podporován zdravý vývoj a sportovní a kolektivní duch. 

Pro zvýšení povědomí o naší škole a také budování reklamy, která povede 
k utužení postavení nejen na trhu práce i v podvědomí veřejnosti, jsme se 
účastnili mnoha dalších akcí ve spolupráci s městem Litoměřice, s Výstavou 
Zahrada Čech a dalšími institucemi. Naše škola se prezentovala se žákyněmi i 
na Zahradě Čech 6.- 8.2.2020 při akci Děti a zvířata, která byla propagačně – 
naučnou výstavou. 

Naše škola využívá již několik let moderního školního informačního systému 
,,Škola OnLine“, který byl plně uveden v činnost roku 2007/2008. Pro svoji 
komplexnost  a přehlednost se velice osvědčil, a proto se škola rozhodla jej 
využívat i v dalších letech.  

Informační systém Škola OnLine poskytuje přehled o dění ve škole, vytváří 
komplexní systém pro řízení školy a slouží jako účinný komunikační kanál mezi 
školou, jejími žáky a jejich rodiči. Škola OnLine je tzv. elektronickým studijním 
průkazem. Učitelé školy prostřednictvím webových stránek www.skolaonline.cz  
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zapisují do třídní knihy docházku, dosažené výsledky v teoretické i praktické 
výuce, zaznamenávají akce školy, změny v rozvrhu a veškeré informace týkající 
se průběhu studia. Dále zadávají žákům úkoly a přes webové stránky 
zpřístupňují žákům výukové materiály. Žák nebo jeho zákonný zástupce má tedy 
ucelené informace o prospěchu, docházce, aktuálním počtu omluvených a 
neomluvených hodin, udělených kázeňských opatřeních, akcích pořádaných 
školou, termínech školních aktivit – výletů, exkurzí, besed a přednášek a o 
novinkách školy a to odkudkoliv z celého světa jen díky internetu. 
Prostřednictvím tohoto moderního informačního systému má zákonný zástupce i 
žák přístup k informacím, které škola poskytuje ohledně studia, k informacím, 
které rozesílá třídní učitel nebo některý z pedagogických pracovníků. 
V neposlední řadě získávají i užitečné informace o dění ve školství a informace 
vydávané MŠMT ČR. Všechny informace o docházce a hodnocení si může 
nechat žák i zákonný zástupce také zasílat prostřednictvím SMS na svůj mobilní 
telefon nebo na svůj e-mail. 

Díky tomuto systému se podařilo nejen zlepšit docházku žáků, ale také 
zefektivnit komunikaci mezi učiteli a zákonnými zástupci. Škola reagovala na 
problém, který spočíval v tom, že zákonní zástupci plně nevyužívali třídních 
schůzek, jejich účast na nich byla slabá. Jednalo se zejména o zákonné zástupce 
žáků, kteří měli problémy s docházkou, jejich prospěch byl ohrožený a z hlediska 
chování i prospěchu vyžadovali zvýšený dohled a pravidelnou spolupráci se 
školou. K řešení problému přispěl nejen systém Škola OnLine, ale také zavedení 
dnů, během kterých probíhají od rána do pozdních odpoledních hodin 
rodičovské schůzky. O těchto dnech jsou rodiče informováni právě skrze portál 
SOL a to v dostatečném předstihu. Pokud by některým zvolený termín rodičovské 
schůzky nevyhovoval, je možné si sjednat s vyučujícím individuální schůzku, opět 
přes tento portál. 

V současné době využívají rodiče a učitelé i další funkce a možnosti SOL-
např. omlouvání žáků, komunikaci mezi pedagogy, komunikaci učitelů se 
zákonnými zástupci přes e-mailové adresy. Zároveň tento portál velmi často 
využívá vedení školy pro interní informace a komunikaci s ostatními 
pedagogickými pracovníky. 

Vzhledem k instalaci interaktivních dataprojektorů v učebnách školy je 
portál využívaný také jako zdroj výukových materiálů, které mohou učitelé, ale 
především žáci využívat nejen v teoretické výuce, ale i doma k procvičení učiva 
z výukových zdrojů a ke zpracování zadaných úkolů. 

Vzhledem k epidepické situaci prověřila práci žáků a učitelů právě přes tento 
portál. Při dálkové výuce byl tento portál velkým pomocníkem, učitelé zadávali 
prezentace, výukové zdroje, úkoly, ..přes SOL. Také komunikace s rodiči byla na 
dobré úrovni. Přes tento portál a přes www.stránky dostávali žáci i jejich 
zákonní zástupce veškeré aktuální informace. Hlavně pro končící ročníky to bylo 
velmi důležité, neboť si všichni přáli, aby úspěšně složili maturitní a závěrečné 
zkoušky 
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PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, VE KTERÝCH ŠKOLA 
ZAJIŠŤOVALA VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/20 VÝUKU 

 

 Seznam oborů 

 29-54-H/01  cukrář 
 65-51-H/01  kuchař-číšník 
 69-51-H/01  kadeřník  
 69-53-H/01  rekondiční a sportovní masér 
 29-51-E/01  potravinářská výroba  
 65-51-E/01  stravovací a ubytovací služby  
 75-41-E/01  pečovatelské služby 
 69-41-L/02  masér sportovní a rekondiční (maturitní obor) 
 69-41-L/01  kosmetické služby (maturitní obor) 
 65-42-M/02  management cestovního ruchu (maturitní obor) 
 
 Počty žáků 

V následující tabulce je uveden přehled počtu žáků v učebních oborech na 
začátku školního roku k 30.9.2019 a na jeho konci k 30.6.2020. 

 

kód Obor 
1.roč. 
k 30.9. 
k 30.6. 

2.roč. 
k.30.9 
k 30.6 

3.roč. 
k.30.9. 
k 30.6 

4. roč. 
k 30.9 
k 30.6 

CELKEM 
30.9 

CELKEM 
30.6. 

69-41-L/01 kosmetické služby 0/0 0/0 5/5 3/2 8 7 
65-42-M/02 management cestovního ruchu 0/0 0/0 0/0 9/9 9 9 
69-41-L/02 masér sportovní a rekondiční 0/0 0/0 21/19 5/3 26 22 
69-51-H/01 kadeřník 12/9 12/11 11/11  35 31 
69-53-H/01 rekondiční a sportovní masér 30/28 20/26 33/34  83 88 
65-51-H/01 kuchař-číšník 22/15 12/11 13/11  47 37 
29-54-H/01 cukrář 22/23 20/17 8/8  50 48 
65-51-E/01 stravovací a ubytovací služby 3/2 2/2 0/0  5 4 
29-51-E/01 potravinářská výroba 9/9 6/3 7/5  22 17 
75-41-E/01 pečovatelské služby 6/6 3/2 6/4  15 12 

CELKEM 104/92 75/72 104/97 17/14 300 275 

Domov mládeže - ubytovaných     50 46 
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 Školné, zápisné 

Školné – učební obory  H   – 900 Kč/školní měsíc 
  učební obor kuchař-číšník - ŽÁDNÉ ŠKOLNÉ 
  studijní obor KOS  - 1.000 Kč/školní měsíc 
  studijní obor MAS  - 1.000 Kč/školní měsíc 
  studijní obor MCR  - 1.000 Kč/školní měsíc 
              učební obory  E    – ŽÁDNÉ ŠKOLNÉ 
 
Zápisné  - platí každý žák školy jednorázově 1000 Kč, kromě žáků 
z dětských domovů. 
 
Motivační odměny 

V rámci odborného výcviku jsou motivační odměny hrazeny žákům na 
pracovišti OV v naturáliích, což je u většiny firem formou bezplatných obědů,  
u cukrárny – obědy, zákusky.  

Nejlepší žáci jsou motivováni odměnami jako je např. bezplatná účast na 
exkluzivních odborných seminářích, např. vyřezávání melounů, tvorba 
cukrářských ozdob z karamelu, baristický kurz, akce pořádané AKC, semináře a 
školení firmy Dusy, BES, Wella, Prima Vera, apod. Dále jsme tento školní rok 
vyzkoušeli i stáže dlouhodobějšího charakteru jako např. pro obor Kadeřník 
spolupráce s kadeřnictvím 100CZK apod. 

Pro obory kadeřnice a kosmetička jsou pořádány odborné semináře firem 
jejichž kosmetiku a výrobky používá škola na odborném výcviku a zároveň je 
mohou žáci využít i pro vlastní činnost. Tyto semináře hradí škola. 

Škola též poskytuje bezplatně prostory pro pořádání různých školení, kde 
žáci získají osvědčení, která využijí pro svou budoucí kariéru v oboru. 

Každé pololetí vybere pedagogická rada ty žáky, kteří jsou za své výsledky, 
účasti na soutěžích, reprezentaci školy, odměněni hezkou knihou, případně 
praktickou pomůckou vhodnou pro svůj obor. 

Žáci, kteří jsou úspěšní na poli soutěžním, jsou motivováni vyšší finanční 
odměnou, která je odstupňována dle úspěšnosti. Tuto odměnu si poté promění za 
pomůcku dle vlastního výběru vhodnou pro studovaný obor – např. mixér, 
poukaz na nákup spotřebičů, elektrického náčiní, kosmetických a kadeřnických 
pomůcek, maséři využívají možnosti doplnění kurzů – lávové kameny, 
baňkování, lymfatická masáž, čokoládová masáž, apod. 
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ČASOVÝ PRŮBĚH A ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU VE 
ŠKOLNÍM ROCE  2019/2020 

 

 Pedagogické rady, porady, předmětové komise 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 

 
Pedagogické rady, pedagogické porady, předmětová komise 

 

Datum 

 

Den                                  Akce 

26.8.2019 Pondělí Zahajovací porada 
26.-30.8.2019 Po-Pá Předmětová komise 

29.8.2019 Čtvrtek Pedagogická porada 
16.9.2019 Pondělí Pedagogická porada 
7.10.2019 Pondělí Pedagogická porada 
4.11.2019 Pondělí Pedagogická porada 
6.11.2019 Středa Pedagogická rada-1.čtvrtletí 

18.-22.11.2019 Po-Pá Předmětová komise 
2.12.2019 Pondělí Pedagogická porada 
6.1.2020 Pondělí Pedagogická porada 

23.-31.1.2020 Čt-Pá Předmětová komise 
22.1.2020 Středa Pedagogická rada-2.čtvrtletí 

    3.2.2020 Pondělí Pedagogická porada 
10.3.2020 Úterý Pedagogická porada 

23.-27.3.2020 Po-Pá Předmětová komise 
6.4.2020 Pondělí Pedagogická porada on line 

15.4.2020 Středa Pedagogická rada-3.čtvrtletí on line 
23.4.2020 Čtvrtek Pedagogická rada – maturity on line 
19.5.2020 Úterý Pedagogická porada – omezení rizikové skupiny 
25.5.2020 Pondělí Pedagogická rada – závěrečné zkoušky 
8.6.2020 Pondělí Pedagogická porada 

16.6.2020 Úterý Pedagogická rada-4.čtvrtletí 
22.-26.6.2020 Po-Pá Předmětová komise 

 
 
 

Maturitní a závěrečné zkoušky 

 
Datum 
 

Den                                     Akce 

  TERMÍNY 
2.9.- 4.9.2019 Po - St Maturitní zkoušky – podzimní termín –společná část- písemná práce 

3.9. – 5.9.2019 Po - St Maturitní zkoušky – podzimní termín –společná část- didaktický test 
9.9.2019 Po Maturitní zkoušky – podzimní termín –profilová část- písemné testy 

18.9.2019 St Maturitní zkoušky – podzimní termín –společná část- ústní zkouška 
12.9.2019 Čt Maturitní zkoušky – podzimní termín –profilová část- praktická zkouška 

   
9.9.2019 Po Závěrečné zkoušky – podzimní termín – písemná část 
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10.-12.9.2019 Po-St Závěrečné zkoušky – podzimní termín – praktická část 

19.9.2019 Čt Závěrečné zkoušky – podzimní termín - ústní část 
   
  MATURITNÍ ZKOUŠKY – dle CERMATU 

zrušeno  Maturitní zkoušky -  jarní termín – společná část - písemné práce Čj a Aj, 
Nj 

1.-2.6.2020 Po - Út Maturitní zkoušky – jarní termín –společná část- didaktický test Čj a Aj, 
Nj 

9.-10.6.2020 Út-St Maturitní zkoušky – jarní termín –společná část- ústní zkouška Čj a Aj, 
Nj 

12.6.2020 Pá Maturitní zkoušky – jarní termín –profilová část- písemné zkoušky dle 
oborů 

4.6.2020 Čt Maturitní zkoušky – jarní termín –profilová část- praktická zkouška dle 
oborů 

9.-10.6.2020 Út-St Maturitní zkoušky – jarní termín –profilová část- maturitní práce 
s obhajobou (obor MCR) 

   
  ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 

Červen 2019   
1.6.2020 Po Závěrečné zkoušky – písemná část 

2.6-5.6.2020 Út-Pá Závěrečné zkoušky – praktická část 
11.6.-12.6. + 

15.6.2020 
Čt – Pá 
Po 

Závěrečné zkoušky - ústní část 

16.6.2020 Út Slavnostní předávání výučních listů od 10:00 
 
 
 
 
 

 Dny otevřených dveří a informativních schůzek pro rodiče žáků školy ve 
školním roce 2019/2020 

 
16.12.2019 Středa 
6.1.2020 Středa 
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 Preventivní programy a přednášky 

Datum Den Akce 

Září září Bezpečné klima ve třídě 

Září 19.-
20.9.2019 

Odborný seminář „Poruchy chování„ PhDr. ANDREJ DRBOHLAV 
(O.Rousová) 
 

Listopad 21.11.2019 Výtvarná soutěž o nejlepší protidrogový plakát                   
 5.12.2019 Bálintovská skupina v PPP Litoměřice (O.Rousová) 
Prosinec  prosinec Charitativní akce „Fond SIDUS“ 

Únor 4.2.2020 Vzdělávací přednáška pro pedagogy- Šikana a další rizikové chování 
Únor únor Projekt Kraje pro bezpečný internet                                                                           
Březen 3.3.2020 Přednáška „ Nejde jen o prsa „                                                                                  
 Akce 

plánované, 
ale zrušené 
kvůli 
Covid 19  

Přednáška- Nástrahy internetu                                                                                                   

  Přednáška - Reprodukční zdraví 
  Návštěva K - centra 
Duben   
  Soudní přelíčení                                                                                                    
Květen   
   
  Den proti rakovině – charitativní sbírka 
Červen  Přednáška - Řekni ne drogám, řekni ano životu 

 

 
 BOZP, PO 

Datum Den Akce 
2.9.2019         pondělí Školení BOZP a PO žáků v teorii i OV, školení učitelů 

19.11.2019 úterý Cvičný požární poplach- lichý týden 
14.11.2019 čtvrtek Cvičný požární poplach- sudý týden 
Jaro  2020 Covid 19 Cvičný požární poplach- lichý týden - zrušeno 
Jaro  2020 Covid 19 Cvičný požární poplach- sudý týden - zrušeno 

 

 
 Přijímací řízení 

Datum Den Akce 
do 1.3.2020 neděle Přijímání přihlášek do studia 

22.4.2020 středa 1.kolo přijímacího řízení  
22.4.2020 středa Rozeslat rozhodnutí o přijetí pro učební obry 
15.6.2020 pátek 2.kolo přijímacího řízení  
do 3 dnů úterý Rozhodnutí o přijetí v 2.kole přijímacího řízení 

31.8.2020 pondělí 3. kolo přijímacího řízení  
31.8.2020 pondělí Rozhodnutí o přijetí v 3.kole přijímacího řízení 
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Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 
 Seznam pracovníků školy, jejich funkce  

Stálí zaměstnanci - příjmení a jméno  funkce    
Mgr. Bc. Simonová Hana     ředitelka    
Mgr. Bc. Lišková Ladislava    zástupkyně ředitelky    
Mgr. Šímová Jana     zástupkyně ředitelky    
Dianišková Jitka     účetní     
Dubovický Miroslav     správce budovy školy 
Hrubý Pavel, Fábry Josef    správce budovy školy 
Pilnajová Štěpánka     sekretářka školy 
Ing. Simon Karel     učitel 
Bc. Liška Josef     správce SOL    
Pavlína Krejsová     vedoucí vychovatelka DM 
Mgr. Bc. Drábková Kateřina    učitelka 
Mgr. Kaňová Michaela    učitelka, spec. pedagog 
Ing. Slunečková Alena    učitelka 
Bc. Pekárová Leona     učitelka     
Bc. Slabochová Dana     učitelka 
Ing. Lišková Lucie     učitelka, správce ICT  
PhDr. Rousová Olga     učitelka, spec. pedagog 
Ing. Brabencová Markéta    učitelka 
Mgr. Šebánek Václav     učitel 
Hořejší Vlasta      vychovatelka  
Mgr. Jitka Dubovická     vychovatelka 
Kolářová Renata     vychovatelka  
Oncirková Radomíra     uklízečka školy a DM 
Božík Kateřina     uklízečka školy  
Bradová Jarmila, Vajglová Monika   učitelka OV    
Zeminová Jana     učitelka OV 
Svobodová Pavlína     učitelka OV    
Havlíčková Ivana     učitelka OV 
Kovářová Judith     učitelka + učitelka OV  
Musilová Milena     učitelka OV  
Obleserová Zdeňka     učitelka OV  
Stinka Ivan                                                           učitel OV 
Němcová Tereza     učitelka OV 
Suchá Eva      učitelka OV 
Hrabálková Lenka     učitelka OV 
Bandová Ladislava     učitelka OV 
Sedlecká Iva      učitelka OV 
        
Externí pracovníci     funkce    
    
Mgr. Zachová Veronika    učitelka 
Ing. Novotný Milan     učitel  
Ing. Svatoš Jaroslav     učitel 
Ing. Korejtko Roman     učitel + učitel OV 
Ing. Šťovíčková Světlana    učitelka 
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Jaroslava Simonová 
zřizovatelka a jednatelka 

Mgr. Bc. Hana Simonová 
jednatelka a ředitelka 

ÚSEK 
TEORETICKÉHO 

VYUČOVÁNÍ 

ÚSEK 
PRAKTICKÉHO 

VYUČOVÁNÍ 

 
EKONOMICKÝ 

ÚSEK 

Mgr. Bc. L. Lišková, Mgr. J. Šímová 
zástupci ředitelky 

Ing. Simon Karel 
Mgr. Svatoš Jaroslav 
Ing. Novotný Milan 
Mgr. Zachová Veronika 
Mgr. Slabochová Dana  
Mgr. Kaňová Michaela  
Ing. Slunečková Alena 
Mgr. Bc. Drábková Kateřina 
Ing. Šťovíčková Světlana  
Ing. Lišková Lucie 
Mgr. Šebánek Václav  
Ing. Korejtko Roman 
PhDr. Rousová Olga 
Bc. Pekárová Leona 
Ing. Brabencová Markéta 
Judith Kovářová 

Bc. Josef Liška 
 

rozpisy na OV 

Pracoviště 
praktického 
vyučování 

DOMOV 
MLÁDEŽE 

Pavlína Krejsová 
vedoucí vychovatelka 

 
Mgr. Jitka 
Dubovická 

vychovatelka 
  

Renata Kolářová 
vychovatelka 

 
Vlasta Hořejší 
vychovatelka 

 

 
PROVOZNÍ 

ÚSEK  

Dubovický M., 
Hrubý P. 

Správce a údržba 
budovy školy 

uklizečky školy 
 

Oncirková 
Radomíra,  

 
Božík Kateřina,  

 

Dubovický M., 
Hrubý P. 

správce Domova 
mládeže 

 

uklizečka DM 
 

Oncirková 
Radomíra 

 
Jitka Dianišková 

účetní 

 Organizační uspořádání Střední školy Pohoda s.r.o. 

 

 
Štěpánka Pilnajová 

sekretářka 
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  Pracoviště odborného výcviku u organizací 
Hotel Zámeček, Rynaltice 44 Poliklinika Litvínov 
Hradní restaurace, Tyršovo náměstí 68, Ltm. Live body Praha 
Gastro centrum Pohoda, Ltm. Tereza centrum Ústí n.L. 
Radniční sklípek s.r.o., Mír. nám. 21/13, Ltm. Rehabilitace Kateřina Děčín 

Restaurace 4tuna, Doksy 
Hezké domy s.r.o., Osvoboditelů 30, 
Lovosice 

Restaurace Chaloupka, Masarykova 53, Ústí n.L. Paracelsus Meziboří 
Charitní domov, Dominikánské nám. 92/1, Ltm. Arkadie Teplice 
Pizzaristorante Tinito, Pokratická 5, Ltm. Masér. studio Slaný 
Domov na svobodě, Čížkovice Fyzioterapie Děčín 
Hezké domy s.r.o., Osvoboditelů 30, Lovosice Ergoterapie Ústí n.L. 
Salon Black, Višňová 1011, Most Studio Posh, Litoměřice 
Restaurace Hvězda, Pražská 18, Rumburk Mšené - Lásně 
Restaurace Konírna, Turinského 128, 
Libochovice 

Hphysiocare VM Bílina 

Good new Life s.r.o., Mír. Nám. 10, Ltm. Léčebná rehabilitace Teplice 
RH Grisová, Žitenice Rehabilitace Skřivánek 
Rehabilitace MAJO, Doksy Salon Alinče, Ústí n.L. 
Salon Aulická, Ploskovice Perfekt studio Most 
DH Roztoky u Phy Lázně Teplice 
Nemocnice Mělník Paracelsus Litvínov 
Podřipská nemocnice Roudnice 

 
 
 
Tento organizační řád a organizační uspořádání Střední školy Pohoda s.r.o. je závazný pro všechny 
pracovníky školy a vstupuje v platnost dnem 1. září 2019. 
 
V Litoměřicích dne 25.8.2019 

Organizační uspořádání úseku praktického vyučování 
Mgr. Bc. Ladislava Lišková 
zástupkyně ředitelky 

Smluvní pracoviště 
odborné praxe 

Bc. Josef Liška 
rozpisy  OV 

Domov mládeže 
Pracoviště kadeřnictví 
Pracoviště kosmetika 
Pracoviště masérna 
Pracoviště pečovatelské služby 
 



 19 

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 

 
ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21 
 

Ve školním roce 2019/2020 proběhlo přijímací řízení pro maturitní ročníky. 
Postupováno bylo dle instrukcí společnosti CERMAT, Ministerstva školství 

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci.  Ostatní přijímací řízení probíhalo 
dle stanovených kritérií. 

 
 
65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby 
29-51-E/01  Potravinářská výroba 
75-41-E/01  Pečovatelské služby 
 
65-51-H/01  Kuchař-číšník 
29-54-H/01  Cukrář 
69-51-H/01  Kadeřník 
69-53-H/01  Rekondiční a sportovní masér 
 
53-41-M/04  Masér ve zdravotnictví 
69-41-L/01  Kosmetické služby 
 
Za průběh přijímacího řízení zodpovídá: 
 

Ředitelka školy:     Mgr. Bc. Hana Simonová 
Zástupkyně ředitelky :    Mgr. Bc. Ladislava Lišková 
        Mgr. Jana Šímová 

 
 Obory E a H 

Pro žáky těchto oborů nebyly vypsány přijímací zkoušky, žáci byli přijímáni na 
základě podané přihlášky, dle kritérií přijímacího řízení ve vypsaných 
termínech.  
Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí bylo zasíláno dne 22.4.2020, a následně  vždy 
do stanoveného data pro druhé a třetí kolo přijímacího řízení. 
 
1.kolo – přijímacího řízení 
Uzávěrka podaných přihlášek       1.3. 2020 
Rozhodnutí o přijetí zasláno       22.4. 2020 
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Ředitelka školy rozhodla o možnosti konání: 
 
2.kola – přijímacího řízení 
Uzávěrka podaných přihlášek       15.6.2020 
 

Rozhodnutí o přijetí žáka bylo zasláno do třech dnů. 
 
Ředitelka školy rozhodla o možnosti konání: 
 
3.kola – přijímacího řízení 
Uzávěrka podaných přihlášek       31.8.2020 
 

Rozhodnutí o přijetí bylo vydáno 31.8.2019 
 
 
 Obory L a M 

 
Ve školním roce 2019/2020 pro školní rok 2020/2021 se konaly přijímací 

zkoušky pro maturitní obor Masér ve zdravotnictví a Kosmetické služby. 
Postupováno bylo dle instrukcí spol. CERMAT, Ministerstva školství ve 
spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví. Ostatní přijímací řízení probíhalo dle 
stanovených kritérií. 
 
Pro žáky těchto oborů bylo pořádáno příjímací řízení dle instrukcí dle 
organizace přijímacího řízení. Žáci byli informováni na základě podané 
přihlášky. Přijímací zkoušky se konaly dle rozpisu Cermatu ve spolupráci 
s Ministerstvem školství, jejich výsledky byly prezentovány dálkovým přístupem, 
emailem, telefonicky a případně individuálně dle přání zákonných zástupců, 
kteří se dostavili. 
 
 
1.kolo – přijímacího řízení 
Uzávěrka podaných přihlášek       1.3.2020 

 
Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí bylo zasíláno po vydání výsledků Cermatem 
dne 17.6.2020. 
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 ORGANIZACE  AKCÍ  K VOLBĚ POVOLÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 

2020/2021 

Dny otevřených dveří:           11.12. 2019 
                                               8.1. 2020 

- návštěva školy byla možná vždy od 8 - 18. hod. 
- návštěva školy byla možná i po telefonické domluvě 

mimo domluvené termíny 
 
Kalendář akcí k volbě povolání: 
 
Škola 2019    12. 11. 2019  Kulturní dům Litoměřice   
 
Educa    10. 10. – 12. 10. 2019  Liberec 
 
Burza škol    20. 10. - 21. 10. 2019  Teplice 
 
Sokrates 2019   3.11. - 4. 11. 2019   Most 
 
Vzdělávání 2019   23. 10. 2019    Mělník 
 
Vzdělání 2019   nekonalo se    Ústí nad Labem 
 
Burza škol    12. 11. 2019    Česká Lípa  
 
ZŠ Terezín    21. 11. 2019    Terezín 
 
Vzdělání 2019   15. 11. 2019    Louny 
 
Vzdělání 2019   27. 11. 2019    Žatec 
 
Škola 2019    24. 10. 2019    Děčín 
 
Burza škol    7. 11. 2019    Nový Bor 
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12. 12. 2019  rodičovské schůzky pro žáky vycházejících ročníků ZŠ 
                      Praktická Mělník, sraz – 14:00                         p. Lišková 
 
15.10. 2019  rodičovské schůzky pro žáky vycházejících ročníků 

v Roudnici nad Labem - Karla Jeřábka – 15:30 - sraz ve 
sborovně školy                                                   p. Lišková 
 
 

14. 11. 2019  rodičovské schůzky pro žáky vycházejících ročníků 
v Roudnici nad Labem – školní ul. - 15:00 - sraz ve 
sborovně školy                                                   p. Lišková 

 
 

21. 11. 2019          rodičovské schůzky pro žáky vycházejících ročníků 
v Lovosicích, ZŠ A.Baráka, Sady pionýrů 361/4  

                p. Lišková 
 

27. 11. 2019          rodičovské schůzky pro žáky vycházejících ročníků 
v Lovosicích, 1.ZŠ Sady pionýrů 355/2   

                p. Lišková 
 

28. 11. 2019  rodičovské schůzky pro žáky vycházejících ročníků 
ZŠ Brozany                                                p. Lišková 

 
26. 11. 2019  rodičovské schůzky pro žáky vycházejících ročníků 

MŠ a ZŠ Liběchov                                      p. Lišková 
 
13. 12. 2019  Den otevřených dveří pro ZŠ praktická Lovosice 
           p. Šímová
   
10. 12. 2019  Den otevřených dveří pro ZŠ praktická Litoměřice 

                                                                    p. Lišková 
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RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ 
PROGRAM 

 
 Přehled  platnosti školních vzdělávacích programů 

 Kosmetické služby 
 
Č.j.: 69-41-L/01/2015  Kosmetička (4. roč.) 
Č.j.: 69-41-L/01/2017  Kosmetička (3. roč.) 
 

  Masér sportovní a rekondiční 
 
Č.j.:69-41-L/02/2015  Masér sportovní a rekondiční (4. roč.) 
Č.j.: 69-41-L/02/2017  Masér sportovní a rekondiční (3. roč.) 
 

 Cestovní ruch 
 

Č.j.: 65-42-M/02/2015  Management cestovního ruchu (4. roč.) 
 

  Rekondiční a sportovní masér 
 
Č.j.: 69-53-H/01/2017  Rekondiční a sportovní masér (3. roč.) 
Č.j.: 69-53-H/01/2018  Rekondiční a sportovní masér (1. a 2.roč.) 
 

 Cukrář 
 
Č.j.: 29-54-H/01/2017  Cukrář (3. roč.) 
Č.j.: 29-54-H/01/2018  Cukrář (1. a 2.roč.) 
 

 Kadeřník 
 
Č.j.: 69-51-H/01/2017  Kadeřník (3. roč.) 
Č.j.: 69-51-H/01/2018  Kadeřník (1. a 2.roč.) 
 

 Kuchař – číšník 
 

Č.j. 65-51-H/01/2017  Kuchař - číšník (3. roč.) 
Č.j. 65-51-H/01/2018  Kuchař - číšník (1. a 2.roč.) 
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 Potravinářská výroba 
 
Č.j. 29-51-E/01/2017  Cukrářské práce (1. až 3. roč.) 
 
 

 Stravovací a ubytovací služby 
 
Č.j. 65-51-E/01/2017  Kuchařské práce (1. až 3. roč.) 
 

 Pečovatelské služby 
 

Č.j. 75-41-E/01/2017  Pečovatelské služby (1. až 3. roč.) 
 
 
 
Pro všechny vyučované obory ve školním roce 2019/2020, které se vyučují 
podle ŠVP vydaných před 1.9. 2017,  je vydán  Dodatek č. 1/2017 týkající se 
kapitoly Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
mimořádně nadaných. 
 
Dodatek č. 1/2016 týkající se Způsobu ukončení vzdělávání  pro ŠVP:  
Č.j.: 69-41-L/01/2015  Kosmetička (4. roč.) 
Č.j.:69-41-L/02/2015  Masér sportovní a rekondiční (4. roč.) 
Č.j.: 65-42-M/02/2015  Management cestovního ruchu (4. roč.) 
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ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

 
 

UČEBNÍ PLÁN 
 
Kód a název oboru vzdělání:   29-51-E/01 Potravinářská výroba 
Název ŠVP:     Cukrářské práce 
Typ třídy:    speciální třída pro lehce mentálně postižené 
Dosažený stupeň vzdělání:   střední vzdělání s výučním listem  
Délka a forma studia:    3 roky, denní studium  
Platnost ŠVP:     1. 9. 2017  
Školní vzdělávací program je určen pro dívky i chlapce.  
 

 
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 

 
Počet týdenních vyučovacích hodin 

 
 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 
Celkem 

/celkem za 
studium 

A. Základní vyučovací předměty 6 6 6 18/594 
Český jazyk a literatura 1 1 1 3/99 
Občanská výchova 1 1 1 3/99 
Matematika 1 1 1 3/99 
Tělesná výchova 2 2 2 6/198 
Práce s počítačem 1 1 1 3/99 
B. Předměty specializace 6 6 6 18/594 
Základy potravinářské výroby 0 1 1 2/66 
Potraviny a výživa 2 1 1 4/132 
Potraviny pro cukráře 0 1 0 1/33 
Technologie 2 2 2 6/198 
Zařízení závodů 1 0 0 1/33 
Odborné kreslení 0 0 1 2/66 
Základy anglického jazyka 1 1 1 3/99 
Celkem hodiny ve škole 12 12 12 36/1188 
     
Odborný výcvik 18 21 21 60/1980 
     
Celkem 30 33 33 96/3168 

 
Přehled využití týdnů ve školním roce 

 
Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 
Vyučování dle rozpisu učiva 33 33 33 
Lyžařsko-turistický kurz (ad. 1) 1 - - 
Cyklistický kurz (ad. 1) - 1 - 
Dny týdnu Pohody (ad. 2) 1 1 1 
Časová rezerva 5 5 6 
Celkem týdnů 40 40 40 
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UČEBNÍ PLÁN 
RVP pro obor vzdělání:    65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 
Název ŠVP:     Kuchařské práce 
Typ třídy:    speciální třída pro lehce mentálně postižené 
Dosažený stupeň vzdělání:   střední vzdělání s výučním listem  
Délka a forma studia:    3 roky, denní studium  
Platnost ŠVP:     1. 9. 2017  
Školní vzdělávací program je určen pro dívky i chlapce.  
 

 
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 

 

Počet týdenních vyučovacích hodin 
 

 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Celkem/ 
Celkem za 
studium 

A. Základní vyučovací předměty 6 6 6 18/594 
Český jazyk a literatura 1 1 1 3/99 
Občanská výchova 1 1 1 3/99 
Matematika 1 1 1 3/99 
Tělesná výchova 2 2 2 6/198 
Práce s počítačem 1 1 1 3/99 
B. Předměty specializace 7 5 6 18/594 
Chování pracovníků ve službách 1 0 0 1/33 
Potraviny a výživa 2 1 1 4/132 
Potraviny pro kuchaře 0 0 1 1/33 
Stolničení 0 1 1 2/66 
Technologie 2 2 2 6/198 
Zařízení závodů 1 0 0 1/33 
Základy anglického jazyka 1 1 1 3/99 
Celkem hodiny ve škole 13 11 12 36/1188 
     
Odborný výcvik 18 21 21 60/1980 
     
 
 
Přehled využití týdnů ve školním roce 

 
Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 
Vyučování dle rozpisu učiva 33 33 33 
Lyžařsko-turistický kurz (ad. 1) 1 - - 
Cyklistický kurz (ad. 1) - 1 - 
Dny týdnu Pohody (ad. 2) 1 1 1 
Časová rezerva 5 5 6 
Celkem týdnů 40 40 40 
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UČEBNÍ PLÁN 
RVP pro obor vzdělání:    75-41-E/01 Pečovatelské služby 
Název ŠVP:     Pečovatelské služby 
Typ třídy:    speciální třída pro lehce mentálně postižené 
Dosažený stupeň vzdělání:   střední vzdělání s výučním listem  
Délka a forma studia:    3 roky, denní studium  
Platnost ŠVP:     1. 9. 2017  
Školní vzdělávací program je určen pro dívky i chlapce.  
 

 
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 

 

Počet týdenních vyučovacích hodin 
 

 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Celkem/ 
Celkem za 
studium 

A. Základní vyučovací předměty 6 6 6 18/594 
Český jazyk a literatura 1 1 1 3/99 
Občanská výchova 1 1 1 3/99 
Matematika 1 1 1 3/99 
Tělesná výchova 2 2 2 6/198 
Práce s počítačem 1 1 1 3/99 
B. Předměty specializace 7 6 5 18/594 
Chování pracovníků ve službách 1 0 0 1/33 
Technologie 2 2 0 4/132 
Stolničení 0 1 0 1/33 
Pečovatelství 1 1 3 5/165 
Zdravověda 0 0 1 1/33 
Úklidové práce 1 0 0 1/33 
Praní a žehlení 0 1 0 1/33 
Šití a opravy prádla 1 0 0 1/33 
Základy anglického jazyka 1 1 1 3/99 
Celkem hodiny ve škole 13 12 11 36/1188 
     
Odborný výcvik 18 21 21 60/1980 
     
Celkem 31 33 32 96/3168 
 
 
Přehled využití týdnů ve školním roce 

 
Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 
Vyučování dle rozpisu učiva 33 33 33 
Lyžařsko-turistický kurz (ad. 1) 1 - - 
Cyklistický kurz (ad. 1) - 1 - 
Dny týdnu Pohody (ad. 2) 1 1 1 
Časová rezerva 5 5 6 
Celkem týdnů 40 40 40 
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UČEBNÍ PLÁN 
Kód a název oboru vzdělání:   65-51-H/01 Kuchař-číšník 
Název ŠVP:     Kuchař-číšník 
Dosažený stupeň vzdělání:   střední vzdělání s výučním listem  
Délka a forma studia:    3 roky, denní studium  
Platnost ŠVP:     1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem 
Školní vzdělávací program je určen pro dívky i chlapce.  
 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 

 Počet týdenních vyučovacích hodin 

 1.ročník 
 

2.ročník 
 

3.ročník 
 

Celkem/celkem 
za studium 

A.Základní vyučovací předměty 10 10,5 8.5 29/957 
Český jazyk a literatura 1,5 1,5 1 4/132 
Cizí jazyk 1 2 2 2 6/198 
Základy společenských věd 1,5 1,5 1 4/132 
Základy přírodních věd 1 1 1 3/99 
Matematika 1 1,5 1,5 4/132 
Tělesná výchova 1 1 1 3/99 
Práce s počítačem 1 1 0 2/66 
Ekonomika 1 1 1 3/99 
B.Předměty specializace 5,5 5,5 6 17/561 
Cizí jazyk 2 1,5 1,5 1 4/132 
Komunikace ve službách 0 0 1 1/33 
Suroviny a výživa 1 0 0 1/33 
Technologie 1 1,5 1,5 4/132 
Potraviny a výživa 0 1 1 2/66 
Stolničení 1 1,5 1,5 4/132 
Vybavení provozoven 1 0 0 1/33 
     
Celkem hodiny ve škole 15,5 16 14,5 46/1518 
     
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50/1650 
     
Celkem 30,5 33,5 32 96/3168 
 
Přehled využití týdnů ve školním roce 
 
Činnost 1.ročník 2.ročník 3.ročník 
Vyučování dle rozpisu učiva 33 33 33 
Seznamovací kurz (ad.1) 0,5 - - 
Lyžařsko-turistický kurz (ad.2) 1 - - 
Cyklistický kurz (ad.2) - 1 - 
Dny týdnu Pohody (ad.3) 1 1 1 
Časová rezerva 4,5 5 6 
Celkem týdnů 40 40 40 
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UČEBNÍ PLÁN 
Kód a název oboru vzdělání:   65-51-H/01 Kuchař-číšník 
Název ŠVP:     Kuchař-číšník 
Dosažený stupeň vzdělání:   střední vzdělání s výučním listem  
Délka a forma studia:    3 roky, denní studium  
Platnost ŠVP:     1.9.2017 počínaje 1. ročníkem 
Školní vzdělávací program je určen pro dívky i chlapce.  
 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin 

 1.ročník 2.ročník 3.ročník 
Celkem/celkem 

za studium 

A.Základní vyučovací předměty 10 10 9 29/957 
Český jazyk a literatura 1,5 1,5 2 5/165 
Cizí jazyk 1 2 2 2 6/198 
Základy společenských věd 1,5 1,5 1 4/132 
Základy přírodních věd 1 1 1 3/99 
Matematika 1 1 1 3/99 
Tělesná výchova 1 1 1 3/99 
Práce s počítačem 1 1 0 2/66 
Ekonomika 1 1 1 3/99 
B.Předměty specializace 5,5 5,5 6 17/561 
Cizí jazyk 2 1,5 1,5 1 4/132 
Komunikace ve službách 0 0 1 1/33 
Suroviny a výživa 1 0 0 1/33 
Technologie 1 1,5 1,5 4/132 
Potraviny a výživa 0 1 1 2/66 
Stolničení 1 1,5 1,5 4/132 
Vybavení provozoven 1 0 0 1/33 
     
Celkem hodiny ve škole 15,5 15,5 15 46/1518 
     
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50/1650 
     
Celkem 30,5 33 32,5 96/3168 
 
Přehled využití týdnů ve školním roce 
 
Činnost 1.ročník 2.ročník 3.ročník 
Vyučování dle rozpisu učiva 33 33 33 
Seznamovací kurz (ad.1) 0,5 - - 
Lyžařsko-turistický kurz (ad.2) 1 - - 
Cyklistický kurz (ad.2) - 1 - 
Dny týdnu Pohody (ad.3) 1 1 1 
Časová rezerva 4,5 5 6 
Celkem týdnů 40 40 40 
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UČEBNÍ PLÁN 
Kód a název oboru vzdělání :    29-54-H/01 Cukrář  
Název ŠVP :      Cukrář  
Dosažený stupeň vzdělání :    střední vzdělání s výučním listem  
Délka a forma studia :     3 roky, denní studium  
Platnost ŠVP :      od 1. 9. 2017 počínaje 1. ročníkem  
Školní vzdělávací program je určen pro dívky i chlapce  
 

 
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 

 

Počet týdenních vyučovacích hodin 
 

 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Celkem/cel
kem za 
studium 

A. Základní vyučovací předměty 10 10 9 29 /957 
Český jazyk a literatura 1,5 1,5 2 5 /165 
Cizí jazyk 2 2 2 6 /198 
Základy společenských věd 1,5 1,5 1 4 /132 
Základy přírodních věd 1 1 1 3/99 
Matematika 1 1 1 3/99 
Tělesná výchova 1 1 1 3/99 
Práce s počítačem 1 1 0 2/66 
Ekonomika 1 1 1 3 /99 
B. Předměty specializace 6 5 6 17 /561 
Suroviny a výživa 1 0 0 1 /33 
Suroviny 0 2 3 5 /165 
Technologie 3 3 3 9 / 297 
Vybavení provozoven 1 0 0 1 /33 
Odborné kreslení 1 0 0 1 /33 
     
Celkem hodiny ve škole 16 15 15 46/1518 
     
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50/1650 
     
Celkem 31 32,5 32,5 96/3168 

 
Přehled využití týdnů ve školním roce 

Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 
Vyučování dle rozpisu učiva 33 33 33 
Seznamovací kurz (ad. 1) 0,5 - - 
Lyžařsko-turistický kurz (ad. 2) 1 - - 
Cyklistický kurz (ad. 2) - 1 - 
Dny týdnu Pohody (ad. 3) 1 1 1 
Časová rezerva 4,5 5 6 
Celkem týdnů 40 40 40 
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UČEBNÍ PLÁN 
Kód a název oboru vzdělání :   29-54-H/01 Cukrář  
Název ŠVP :     Cukrář  
Dosažený stupeň vzdělání :   střední vzdělání s výučním listem  
Délka a forma studia :    3 roky, denní studium  
Platnost ŠVP :     od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem  
Školní vzdělávací program je určen pro dívky i chlapce.  
 

 
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 

 

Počet týdenních vyučovacích hodin 
 

 
1.ročník 

 
2. ročník 3. ročník 

Celkem/cel
kem za 
studium 

A. Základní vyučovací předměty 10 10,5 8,5 29 /957 
Český jazyk a literatura 1,5 1,5 1 4 /132 
Cizí jazyk 2 2 2 6 /198 
Základy společenských věd 1,5 1,5 1 4 /132 
Základy přírodních věd 1 1 1 3/99 
Matematika 1 1,5 1,5 4 /132 
Tělesná výchova 1 1 1 3/99 
Práce s počítačem 1 1 0 2/66 
Ekonomika 1 1 1 3 /99 
B. Předměty specializace 6 5 6 17 /561 
Suroviny a výživa 1 0 0 1 /33 
Suroviny 0 2 3 5 /165 
Technologie 3 3 3 9 / 297 
Vybavení provozoven 1 0 0 1 /33 
Odborné kreslení 1 0 0 1 /33 
     
Celkem hodiny ve škole 16 15,5 14,5 46/1518 
     
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50/1650 
     
Celkem 31 33 32 96/3168 

 
Přehled využití týdnů ve školním roce 
 
Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 
Vyučování dle rozpisu učiva 33 33 33 
Seznamovací kurz (ad. 1) 0,5 - - 
Lyžařsko-turistický kurz (ad. 2) 1 - - 
Cyklistický kurz (ad. 2) - 1 - 
Dny týdnu Pohody (ad. 3) 1 1 1 
Časová rezerva 4,5 5 6 
Celkem týdnů 40 40 40 
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UČEBNÍ PLÁN 
Kód a název oboru vzdělání:   69-53-H/01, Rekondiční a sportovní masér 
Název ŠVP:     Rekondiční a sportovní masér 
Dosažený stupeň vzdělání:   střední vzdělání s výučním listem  
Délka a forma vzdělávání:   3 roky, denní studium  
Platnost ŠVP:     od 1.9.2017 počínaje 1. ročníkem  
Školní vzdělávací program je určen pro dívky i chlapce. 
 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin 

 

 1.ročník 2.ročník 3.ročník 
Celkem/celkem 

za studium 

A.Základní vyučovací předměty 10 10 9 29/957 
Český jazyk a literatura 1,5 1,5 2 5/165 
Cizí jazyk 2 2 2 6/198 
Základy společenských věd 1,5 1,5 1 4/132 
Základy přírodních věd 1 1 1 3/99 
Matematika 1 1 1 3/99 
Tělesná výchova 1 1 1 3/99 
Práce s počítačem 1 1 0 2/66 
Ekonomika 1 1 1 3/99 
B.Předměty specializace 7 5 5 17/561 
Masérství 3 2 2 7/231 
Rekondice a regenerace 1 1 0 2/66 
Zdravověda 2 2 2 6/198 
První pomoc 1 0 0 1/33 
Komunikace ve službách 0 0 1 1/33 
Celkem hodiny ve škole 17 15 14 46/1518 
     
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50/1650 
     
Celkem 32 32,5 31,5 96/3168 
 
 
Přehled využití týdnů ve školním roce 
 
Činnost 1.ročník 2.ročník 3.ročník 
Vyučování dle rozpisu učiva 33 33 33 
Seznamovací kurz (ad.1) 0,5 - - 
Lyžařsko-turistický kurz (ad.2) 1 - - 
Cyklistický kurz (ad.2) - 1 - 
Dny týdnu Pohody (ad.3) 1 1 1 
Časová rezerva 4,5 5 6 
Celkem týdnů 40 40 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33 

UČEBNÍ PLÁN 
Kód a název oboru vzdělání:   69-53-H/01, Rekondiční a sportovní masér 
Název ŠVP:     Rekondiční a sportovní masér 
Dosažený stupeň vzdělání:   střední vzdělání s výučním listem  
Délka a forma vzdělávání:   3 roky, denní studium  
Platnost ŠVP:     od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem  
Školní vzdělávací program je určen pro dívky i chlapce. 
 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 
 

Počet týdenních vyučovacích hodin 
 

 1.ročník 
 

2.ročník 
 

3.ročník 
 

Celkem/celkem 
za studium 

A.Základní vyučovací předměty 10 10,5 8,5 29/957 
Český jazyk a literatura 1,5 1,5 1 4/132 
Cizí jazyk 2 2 2 6/198 
Základy společenských věd 1,5 1,5 1 4/132 
Základy přírodních věd 1 1 1 3/99 
Matematika 1 1,5 1,5 4/132 
Tělesná výchova 1 1 1 3/99 
Práce s počítačem 1 1 0 2/66 
Ekonomika 1 1 1 3/99 
B.Předměty specializace 7 5 5 17/561 
Masérství 3 2 2 7/231 
Rekondice a regenerace 1 1 0 2/66 
Zdravověda 2 2 2 6/198 
První pomoc 1 0 0 1/33 
Komunikace ve službách 0 0 1 1/33 
Celkem hodiny ve škole 17 15,5 13,5 46/1518 
     
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50/1650 
     
Celkem 32 33 31 96/3168 
 
Přehled využití týdnů ve školním roce 
 
Činnost 1.ročník 2.ročník 3.ročník 
Vyučování dle rozpisu učiva 33 33 33 
Seznamovací kurz (ad.1) 0,5 - - 
Lyžařsko-turistický kurz (ad.2) 1 - - 
Cyklistický kurz (ad.2) - 1 - 
Dny týdnu Pohody (ad.3) 1 1 1 
Časová rezerva 4,5 5 6 
Celkem týdnů 40 40 40 
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UČEBNÍ PLÁN 
Kód a název oboru vzdělání:   69-51-H/01, Kadeřník 
Název ŠVP:     Kadeřník 
Dosažený stupeň vzdělání:   střední vzdělání s výučním listem  
Délka a forma vzdělávání:   3 roky, denní studium  
Platnost ŠVP:     od 1. 9. 2017 počínaje 1. ročníkem  
Školní vzdělávací program je určen pro dívky i chlapce  
 

 
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 

 

Počet týdenních vyučovacích hodin 
 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 
Celkem/celkem 

za studium 

A.Základní vyučovací předměty 10 10 9 29/957 
Český jazyk a literatura 1,5 1,5 2 5/165 
Cizí jazyk 2 2 2 6/198 
Základy společenských věd 1,5 1,5 1 4/132 
Základy přírodních věd 1 1 1 3/99 
Matematika 1 1 1 3/99 
Tělesná výchova 1 1 1 3/99 
Práce s počítačem 1 1 0 2/66 
Ekonomika 1 1 1 3/99 
B.Předměty specializace 5 5,5 6,5 17/561 
Technologie 2 2 2 6/198 
Zdravověda 1 1 1 3/99 
Materiály 1 1,5 1,5 4/132 
Výtvarná výchova 1 1 1 3/99 
Komunikace ve službách 0 0 1 1/33 
     
Celkem hodiny ve škole 15 15,5 15,5 46/1518 
     
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50/1650 
     
Celkem 30 33 33 96/3168 

Přehled využití týdnů ve školním roce 
 
Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 
Vyučování dle rozpisu učiva 33 33 33 
Seznamovací kurz (ad. 1) 0,5 - - 
Lyžařsko-turistický kurz (ad. 2) 1 - - 
Cyklistický kurz (ad. 2) - 1 - 
Dny týdnu Pohody (ad. 3) 1 1 1 
Časová rezerva 4,5 5 6 
Celkem týdnů 40 40 40 
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UČEBNÍ PLÁN 
Kód a název oboru vzdělání:   69-51-H/01, Kadeřník 
Název ŠVP:     Kadeřník 
Dosažený stupeň vzdělání:   střední vzdělání s výučním listem  
Délka a forma vzdělávání:   3 roky, denní studium  
Platnost ŠVP:     od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem  
Školní vzdělávací program je určen pro dívky i chlapce  
 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 
 

Počet týdenních vyučovacích hodin 

 
 1.ročník 

 
2.ročník 

 
3.ročník 

 
Celkem/celkem za 

studium 

A.Základní vyučovací předměty 10 10,5 8,5 29/957 
Český jazyk a literatura 1,5 1,5 1 4/132 
Cizí jazyk 2 2 2 6/198 
Základy společenských věd 1,5 1,5 1 4/132 
Základy přírodních věd 1 1 1 3/99 
Matematika 1 1,5 1,5 4/132 
Tělesná výchova 1 1 1 3/99 
Práce s počítačem 1 1 0 2/66 
Ekonomika 1 1 1 3/99 
B. Předměty specializace 5 5,5 6,5 17/561 
Technologie 2 2 2 6/198 
Zdravověda 1 1 1 3/99 
Materiály 1 1,5 1,5 4/132 
Výtvarná výchova 1 1 1 3/99 
Komunikace ve službách 0 0 1 1/33 
     
Celkem hodiny ve škole 15 16 15 46/1518 
     
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50/1650 
     
Celkem 30 33,5 32,5 96/3168 
 
Přehled využití týdnů ve školním roce 
 
Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 
Vyučování dle rozpisu učiva 33 33 33 
Seznamovací kurz (ad. 1) 0,5 - - 
Lyžařsko-turistický kurz (ad. 2) 1 - - 
Cyklistický kurz (ad. 2) - 1 - 
Dny týdnu Pohody (ad. 3) 1 1 1 
Časová rezerva 4,5 5 6 
Celkem týdnů 40 40 40 
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UČEBNÍ PLÁN 
Kód a název oboru vzdělání:   69-41-L/01 Kosmetické služby 
Název ŠVP:     Kosmetička 
Dosažený stupeň vzdělání:   střední vzdělání s maturitní zkouškou  
Délka a forma studia:    4 roky, denní studium  
Školní vzdělávací program je určen pro dívky. Platnost od 1.9.2015 počínaje 1.ročníky. 
 

Kategorie a názvy vyučovacích 
předmětů 

Počet týdenních vyučovacích hodin 

 1.ročník 2.ročník 3.ročník 
    X 

4.ročník 
     

Celkem/celkem 
za studium 

A. Základní vyučovací předměty 16 13 16 15 61/2015 
Český jazyk a literatura 2 2 3 2 9/297 
Český jazyk a literatura-cvičení 0 0 1 2 3/99 
Cizí jazyk 1 (AJ/NJ) 3 2 3 3 11/363 
Cizí jazyk 1 - cvičení 0 0 0 2 2/66 
Základy společenských věd 1 2 2 1 6/198 
Základy přírodních věd 2 2 2 0 6/198 
Matematika 2 2 2 2 8/264 
Tělesná výchova 2 2 2 2 8/264 
Práce s počítačem 3 0 0 0 3/99 
Ekonomika 1 1 1 1 4/132 
B.Předměty specializace 10 6 9 9 33/1089 
Cizí jazyk 2 (AJ/NJ) 2 1 1 1 5/165 
Zdravověda 2 1 2 1 6/198 
Materiály 1 1 2 2 6/198 
Kosmetika 2 2 3 3 10/330 
Výtvarná výchova 2 1 0 0 3/99 
Komunikace 1 0 0 0 1/33 
Cvičení z volit. předmětu k MZ 0 0 1 2 3/99 
Celkem hodiny ve škole 26 19 25 24 94/3102 
      
Odborný výcvik 6 14 7 7 34/1122 
      
Celkem 32 33 32 31 128/4224 

 
Přehled využití týdnů ve školním roce 
 
Činnost 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 
Vyučování dle rozpisu učiva 33 33 33 33 
Seznamovací kurz (ad.1) 0,5 - - - 
Lyžařsko-turistický kurz (ad.2) 1 - - - 
Cyklistický kurz (ad.2) - 1 - - 
Dny týdnu Pohody (ad.3) 1 1 1 1 
Časová rezerva 4,5 5 6 6 
Celkem týdnů 40 40 40 40 
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UČEBNÍ PLÁN 
Kód a název oboru vzdělání:   69-41-L/01 Kosmetické služby 
Název ŠVP:     Kosmetička 
Dosažený stupeň vzdělání:   střední vzdělání s maturitní zkouškou  
Délka a forma studia:    4 roky, denní studium  
Školní vzdělávací program je určen pro dívky. Platnost od 1.9.2017 počínaje 1.ročníky 
 
 
 

Kategorie a názvy vyučovacích 
předmětů 

Počet týdenních vyučovacích hodin 

 1.ročník 2.ročník 
   X 

3.ročník 4.ročník Celkem/celkem za 
studium 

A. Základní vyučovací předměty 17 16 19 20 72/2376 
Český jazyk a literatura 2 2 2 3 9/297 
Český jazyk a literatura-cvičení 0 0 2 2 4/132 
Cizí jazyk 1 (AJ/NJ) 3 3 3 3 12/396 
Cizí jazyk 1 - cvičení 0 0 0 2 2/66 
Základy společenských věd 1 1 2 2 6/198 
Základy přírodních věd 2 2 2 0 6/198 
Matematika 2 2 2 2 8/264 
Tělesná výchova 2 2 2 2 8/264 
Práce s počítačem 2 1 0 0 3/99 
Ekonomika 1 1 1 1 4/132 
Cvičení z matematiky k MZ 1 1 2 2 6/198 
Cizí jazyk 2 (AJ/NJ) 1 1 1 1 4/132 
B. Předměty specializace 4 3 6 3 16/528 
Zdravověda 2 1 2 1 6/198 
Kosmetika 2 2 2 2 8/264 
Výtvarná výchova 0 0 1 0 1/33 
Komunikace 0 0 1 0 1/33 
Celkem hodiny ve škole 21 19 25 23 88/2904 
      
Odborný výcvik 12 14 7 7 40/1320 
      
Celkem 33 33 32 30 128/4224 

 
Přehled využití týdnů ve školním roce 
 
Činnost 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 
Vyučování dle rozpisu učiva 33 33 33 33 
Seznamovací kurz (ad.1) 0,5 - - - 
Lyžařsko-turistický kurz (ad.2) 1 - - - 
Cyklistický kurz (ad.2) - 1 - - 
Dny týdnu Pohody (ad.3) 1 1 1 1 
Odborná praxe - 2 2 - 
Časová rezerva 4,5 5 6 6 
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UČEBNÍ PLÁN 
Kód a název oboru vzdělání:   69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční 
Název ŠVP:     Masér sportovní a rekondiční 
Dosažený stupeň vzdělání:   střední vzdělání s maturitní zkouškou  
Délka a forma studia:    4 roky, denní studium  
Platnost ŠVP:     od 1.9.2015 počínaje 1. ročníkem  
Školní vzdělávací program je určen pro dívky i chlapce. 
 

Kategorie a názvy vyučovacích 
předmětů 

Počet týdenních vyučovacích hodin 

 1.ročník 2.ročník 3.ročník 
    

4.ročník 
    

Celkem/celkem 
za studium 

A.Základní vyučovací předměty 16 13 16 15 61/2015 
Český jazyk a literatura 2 2 3 2 9/297 
Český jazyk a literatura - cvičení 0 0 1 2 3/99 
Cizí jazyk 1 (AJ/NJ) 3 2 3 3 11/363 
Cizí jazyk 1 – cvičení (AJ/NJ) 0 0 0 2 2/66 
Základy společenských věd 1 2 2 1 6/198 
Základy přírodních věd 2 2 2 0 6/198 
Matematika 2 2 2 2 8/264 
Tělesná výchova 2 2 2 2 8/264 
Práce s počítačem 3 0 0 0 3/99 
Ekonomika 1 1 1 1 4/132 
B.Předměty specializace 11 6 9 8 33/1089 
Cizí jazyk 2 (AJ/NJ) 2 1 1 1 5/165 
Materiály 1 1 0 0 2/66 
První pomoc 0 0 1 0 1/33 
Masérství 2 2 3 3 10/330 
Zdravověda 2 1 2 1 6/198 
Rekondice a regenerace 0 1 1 1 3/99 
Psychologie  3 0 0 0 3/99 
Komunikace 1 0 0 0 1/33 
Cvičení z volit. předmětu k MZ 0 0 1 2 3/99 
Celkem hodiny ve škole 27 19 25 23 94/3102 
      
Odborný výcvik 6 14 7 7 34/1122 
      
Celkem 33 33 32 30 128/4224 
 
 
Přehled využití týdnů ve školním roce 
 
Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 
Vyučování dle rozpisu učiva 33 33 33 33 
Seznamovací kurz (ad. 1) 0,5 - - - 

Lyžařsko-turistický kurz (ad. 2) 1 - - - 
Cyklistický kurz (ad. 2) - 1 - - 
Dny týdnu Pohody (ad. 3) 1 1 1 1 
Časová rezerva 4,5 5 6 6 
Celkem týdnů 40 40 40 40 
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UČEBNÍ PLÁN 
Kód a název oboru vzdělání:   69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční 
Název ŠVP:     Masér sportovní a rekondiční 
Dosažený stupeň vzdělání:   střední vzdělání s maturitní zkouškou  
Délka a forma studia:    4 roky, denní studium  
Platnost ŠVP:     od 1. 9. 2017 počínaje 1. ročníkem  
Školní vzdělávací program je určen pro dívky i chlapce. 
 
 

Kategorie a názvy vyučovacích 
předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin 

 1. ročník 2. ročník 
   

3. ročník 4. ročník Celkem 

A. Základní vyučovací předměty 17 16 19 20 72/2376 
Český jazyk a literatura 2 2 2 3 9/297 
Český jazyk a literatura-cvičení 0 0 2 2 4/132 
Cizí jazyk 1 (AJ/NJ) 3 3 3 3 12/396 
Cizí jazyk 1 - cvičení 0 0 0 2 2/66 
Základy společenských věd 1 1 2 2 6/198 
Základy přírodních věd 2 2 2 0 6/198 
Matematika 2 2 2 2 8/264 
Tělesná výchova 2 2 2 2 8/264 
Práce s počítačem 2 1 0 0 3/99 
Ekonomika 1 1 1 1 4/132 
Cvičení z matematiky k MZ 1 1 2 2 6/198 
Cizí jazyk 2 (AJ/NJ) 1 1 1 1 4/132 
B. Předměty specializace 4 2 7 4 17/561 
První pomoc 0 0 1 0 1/33 
Masérství 1 1 2 2 6/198 
Zdravověda 2 1 2 1 6/198 
Rekondice a regenerace 0 0 1 1 2/66 
Psychologie  1 0 0 0 1/66 
Komunikace 0 0 1 0 1/33 
Celkem hodiny ve škole 21 18 26 24 89/2937 
      
Odborný výcvik 12 13 7 7 39/1287 
      
Celkem 33 31 33 31 128/4224 

 
Přehled využití týdnů ve školním roce 
 
Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 
Vyučování dle rozpisu učiva 33 33 33 33 
Seznamovací kurz (ad. 1) 0,5 - - - 

Lyžařsko-turistický kurz (ad. 2) 1 - - - 
Cyklistický kurz (ad. 2) - 1 - - 
Dny týdnu Pohody (ad. 3) 1 1 1 1 
Odborná praxe - 2 2 - 
Časová rezerva 4,5 5 6 6 
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UČEBNÍ PLÁN 
Kód a název oboru vzdělání :  65-42-M/02 
Název ŠVP :    Management cestovního ruchu 
Dosažený stupeň vzdělání :  střední vzdělání s maturitní zkouškou  
Délka a forma studia :   4 roky, denní studium  
Platnost     od 1.9.2015 počínaje 1.ročníky.  
Školní vzdělávací program je určen pro dívky i chlapce. 
 

Kategorie a názvy vyučovacích 
předmětů 

Počet týdenních vyučovacích hodin 

 1.ročník 2.ročník 3.ročník 
    

4.ročník 
    

Celkem/celkem 
za studium 

A.Základní vyučovací předměty 
16 13 17 17 61/2015 

Český jazyk a literatura 2 2 3 2 9/297 
Český jazyk a literatura-cvičení 0 0 1 2 3/99 
Cizí jazyk 1 (AJ/NJ) 3 2 3 3    11/363 
Cizí jazyk 1 – cvičení (AJ/NJ) 0 0 0 2 2/66 
Základy společenských věd 1 2 2 1 6/198 
Základy přírodních věd 2 2 2 0 6/198 
Matematika 2 2 2 2    8/264 
Tělesná výchova 2 2 2 2 8/264 
Práce s počítačem 3 0 0 0 3/99 
Ekonomika 1 1 1 1 4/132 
Cvičení z matematiky k MZ 0 0 1 2 3/99 
B.Předměty specializace 17 17 16 15 67/2211 
Cizí jazyk 2 (AJ/NJ) 2 1 1 1 5/165 
Fiktivní firma 2 2 2 2 8/264 
Základy účetnictví 0 2 1 0 3/99 
Marketing v cestovním ruchu 2 2 2 2 8/264 
Management v cestovním ruchu 2 2 2 2 8/264 
Dějiny kultury 0 0 2 2 4/132 
Zeměpis cestovního ruchu 3 3 3 3    12/396 
Služby v cestovním ruchu 3 3 3 3    12/396 
Komunikace  1 0 0 0 1/33 
Technika administrativy 2 0 0 0 2/66 
Obchodní korespondence 0 2 0 0 2/66 
Celkem hodiny ve škole 33 30 33 32 128/4224 

 
Přehled využití týdnů ve školním roce 
 
Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 
Vyučování dle rozpisu učiva 33 33 33 33 
Seznamovací kurz (ad. 1) 0,5 - - - 
Lyžařsko-turistický kurz (ad. 2) 1 - - - 
Cyklistický kurz (ad. 2) - 1 - - 
Dny týdnu Pohody (ad. 3) 1 1 1 1 
Odborná praxe 0 2 2 0 
Časová rezerva 4,5 3 4 6 
Celkem týdnů 40 40 40 40 
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ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACE ŠKOLY  NA VEŘEJNOSTI 

 Akce školy   

Seznamovací výlet I.RSM, I.KČ       5.9.2019 
Pekárová, Drábková 
 
Žáci prvních ročníků se dne 5.9. zúčastnili seznamovacího výletu. Po Litoměřicích nás 
provezl výletní vláček, který nás zavezl až k jezeru Píšťany. Od něj se pak pokračovalo pěšky 
přes Marinu Labe a po cyklostezce do Litoměřic. Žáci tak měli možnost poznat Litoměřice a 
především se blíže poznat v prostředí mimo budovu školy.  
 
 
Seznamovací výlet I.CP, I.KP,I.PS, I.KA      5.9.2019 
Kaňová, Slabochová 
 
Žáci prvních ročníků se dne 5.9. zúčastnili seznamovacího výletu. Výletním vláčkem 
s výkladem jsme projeli nejprve okrajové části Ltm. Poté nás vláček zavezl k jezeru 
v Píšťanech, kde měli žáci možnost prohlédnout si okolí. Cestou zpět jsme měli možnost 
zhlédnout i historickou část Litoměřic. 
 
 
Technika a její vliv na životní prostředí  - III.KOS, III.MAS                          18.9. 2019                                                                    
Slunečková  
 
Žáci se v rámci přednášky dozvěděli, jak se technika postupně vyvíjela, jak technizace 
postupovala a jak ovlivňovala a ovlivňuje životní prostředí a člověka. Zpočátku si člověk 
vůbec neuvědomoval, že by pokrok ( technizace ) mohl ovlivnit život kolem něj i jeho 
samotného. Již ale před 200 lety „vizionáři“ předpověděli následky vlivu techniky na životní 
prostředí ( J. Verne, bratři Montgolfierové ). Teprve v 60. letech 20. stl. si člověk začal 
uvědomovat „meze růstu“ technizace a mnohá globální rizika. Proto byl vytvořen CTA = 
nástroj politického plánování techniky s ohledem na sociální únosnost techniky. Je potřeba 
plánovat, ale i předvídat, jak lidská činnost ovlivňuje životní prostředí a snažit se o udržitelný 
rozvoj = aby byly stejné šance a možnosti jako máme my poskytnuty i budoucím generacím. 
Tuto přednášku doporučuji. Žáci si tak uvědomí rizika plynoucí z překotné technizace, 
uvědomí si, že technika musí lidem sloužit a ne je ohrožovat. Uvědomí si, že příroda není 
všemocná, že není schopná se vyrovnat s jakýmikoliv zásahy člověka a pokud si ji i nadále 
budeme ničit na úkor vědeckého pokroku, bude její stav ohrožovat nejen budoucí generace, 
ale již i nás.  
 
 
Ekologická vycházka Ploskovice - III.KA, III.CV                             25.9. 2019                                                                    
Slunečková, Zachová 
 
Žáci se v rámci ekologické vycházky v areálu zámeckého parku v Ploskovicích seznámili 
Kovářovás jednotlivými ekosystémy, poznali jejich typickou faunu a flóru, zodpověděli 
jednotlivé otázky, které zjišťovali na tabulích naučné stezky. Jednotlivé informace si žáci 
fotili a zapisovali a mají z nich za úkol vytvořit prezentaci, která obsáhne podstatu naučné 
stezky. Dále žáci vyslechli informace o ploskovickém zámku, o literárních dílech, která byla 
na tomto zámku natáčena a pomocí nich vyplňovali křížovku a zjistili tajenku, která se též 
vázala k zámku.  
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Tuto exkurzi doporučuji, žáci se vlastní aktivní činností lépe seznámí s danou problematikou, 
pochopí specifika jednotlivých ekosystémů a nutnou péči o ně. V rámci základů 
společenských věd a českého jazyka si lépe zapamatují některá literární díla a historii zámku. 
 
 
Exkurze – ČOV Litoměřice – I. RSM                                               2. 10. 
2019                                                                     
Slunečková, Šebánek 
 
Žáci se v rámci předmětu Základy přírodních věd seznámili v praxi, jak se upravují odpadní 
splaškové vody v čistírně odpadních vod.  
Ing. Loužecký nám nejprve teoreticky vysvětlil jednotlivé kroky postupu čištění. Následovala 
názorná ukázka na schématu čističky odpadních vod a následná prohlídka jednotlivých kroků 
čištění odpadní vody s odborným výkladem. Žáci se dozvěděli, jak náročné je čištění 
odpadních vod, jak se nakládá s odpadovým kalem, kolik zaměstnanců čistírna potřebuje a jak 
se provádí kontrola vyčištěné vody. Na závěr byly zodpovězeny dotazy, které studenti 
vznesli.  
Tuto exkurzi doporučuji. Vhodně doplňují teoretické znalosti z jednotlivých odborných 
předmětů. Získané poznatky z praxe přispějí k lepšímu zapamatování dané problematiky a 
propojení znalostí ze Základů přírodních věd  s ekologickými problémy.  
 
 
Exkurze – Techdays 2019  – II. CV                                          3. 10. 2019                                                                    
Slunečková 
 
Žáci se v rámci akce Techdays 2019 seznámili s nabídkou technicky zaměřených oborů na SŠ 
a VŠ. Navštívili jednotlivé sekce, kde vybrané firmy prezentovali nabídku práce ( TRCZ, 
Lovochemie, Glanzstoff a jiné ).  
Se zájmem si prohlédli techniku a laboratorní zařízení, které prezentoval Technický klub 
mládeže v Litoměřicích. Žáci shlédli atraktivní a zajímavé fyzikální a chemické pokusy, se 
zájmem sledovali práci 3D tiskárny, jejíž výrobky si pak mohli odnést. Tato prezentace byla 
vhodným doplněním vybraných kapitol teoretického učiva přírodních věd. Žáci po 
absolvování této akce mají dobrý přehled, kde v případě zájmu mohou dále studovat nebo 
hledat zaměstnání.   
Tuto akci doporučuji, žáci získají dobrý přehled o možnosti dalšího studia, o možnosti získat 
práci v regionálních podnicích a zároveň shlédnou některé praktické pokusy a předváděné 
prvky, které se vážou na probírané učivo přírodních věd. 
 
 
Veletrh BEAUTY Praha Holešovice      8.11.2020 
Kovářová 
 
V Průmyslovém paláci na výstavišti v Praze 7 – Holešovicích proběhla první z řady 
profesionálních kosmetických veletrhů – Beauty Forum Praha. Značka Beauty Forum má v 
Evropě tradici již 34 let.  
Studentky 3.KOS se zúčastnily různých přednášek, navázaly profesní kontakty, nakoupily si 
materiál pro svou profesi  
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Lybar Velvěty         13.11.2019 
Kovářová 
 
Lybar Velvěty (listopad) je továrna na zpracování kosmetických přípravků, hygienických 
přípravků a autokosmetiky. Děvčata se podívala do areálu tohoto komplexu a na závěr si 
v podnikové prodejně měla možnost nakoupit kosmetické přípravky pro svou práci. 
 
 
Baristický kurz  2.CV                  19.11.2019 
Točoň (Kaňová) 
 
Dne 19.11.2019 proběhl na naší škole baristický kurz. Zahájen byl teoretickou výukou, kde se 
žáci dozvěděli vše o kávě - pěstování, skladování, pražení…Poté již kurz probíhal na 
dvoupákovém kávovaru. Žáci se naučili připravovat lahodné espresso a další druhy káv 
s mléčnou pěnou, na kterou poté vytvářeli obrázky (latte art). Též měli možnost vytvořit na  
kávě své portréty z 3D tiskárny. Věškerou kávu měli možnost žáci degustovat. Tyto kurzy  
doporučuji všem cukrářským a kuchařským oborům pro další růst v jejich budoucím  
povolání. 
 
 
Výtvarná soutěž o nejlepší protidrogový plakát                                21.11.2019                                    
Rousová 
 
Naši žáci se zúčastnili  soutěže o nejlepší plakát proti závislostem na drogách "Správným 
směrem 7" . V Kulturním konferenčním centru 21.11.2019 vítězům a všem účastníkům přišel 
poblahopřát starosta města Litoměřic Mgr. L. Chlupáč, vedoucí odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví Ing. Bc. R. Jurková a Ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych. 
Studentka z I.ročníku CV Lucie Konvalinková obsadila nádherné druhé místo a Adam Bartoň 
z III.ročníku PS obdržel cenu poroty.  

 

Okresní kolo ve stolním tenisu        26.11.2019 
Rousová, Drábková 
 
Dne 26.11.2019 se žákyně 2.PS a 2.KP zúčastnily okresního kola ve stolním tenisu mezi 
školami pořádaném OR AŠSK ČR Litoměřice + Gymnázium J.J.Litoměřice. Žákyně vzorně 
reprezentovaly a umístily se na krásném 2.místě.  
 
 
Projektovýden–Ekologickévánoce–IV.KOS,IV.MAS,IV.MCR____________3. 10. 2019                            
Slunečková 

V rámci projektového dne – Ekologické vánoce, který se koná již tradičně každoročně se žáci  
formou různých aktivit dozvěděli spoustu informací o historii vzniku vánoc, o vánočních 
zvycích a tradicích, o možnosti chovat se i o vánoce ekologicky a tím pomoct přírodě.  

Z aktivity č.1  nejvíce zaujal pracovní list, kde žáci zábavnou formou odpovídali na jednotlivé 
otázky a vypracovávali zadané úkoly, k jejichž zpracování jim byla návodem shlédnutá 
prezentace o vánočních zvycích, tradicích, poznávání historie vzniku vánoc a následná 
diskuze s vyučujícím na dané téma. 

Aktivita č.2 – zde žáci poznali i jiné vánoční zvyky a tradice, které mají v zahraničí, což pro 
ně bylo přínosné a obohatilo to jejich kulturní rozhled.  
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Aktivita č.3  - ekologická vycházka žáky přímo nadchla, mohli na vlastní kůži zažít 
předvánoční atmosféru vánočních trhů ve městě, zároveň si uvědomovali ekologické chování 
lidí ( nebo spíš neekologické ), v rámci ankety zjišťovali zadané úkoly, museli spolu 
diskutovat, mnohé informace se dozvěděli i od svých třídních učitelů. Během vycházky byla i 
legrace, společnou prací a zážitky se utužil kolektiv a část vycházky byla pojata jako 
rozloučení žáků a učitelů s rokem 2019.  

Celý průběh projektového dne hodnotím velmi kladně. Žáci měli možnost mimo běžný rámec 
výuky dozvědět se spoustu zajímavých informací, diskutovat s jednotlivými vyučujícími na 
zajímavá témata, která souvisejí s ekologií a vyzkoušet si na vlastní kůži různé aktivity, na 
které nebývá v rámci běžné výuky tolik času. Poznatky a zkušenosti, o které je projektový den 
obohatil, budou moct uplatňovat ve svém běžném denním životě, protože si jasně uvědomují, 
že jak my se chováme k přírodě, tak nám příroda oplácí, a že i na nich záleží, kam se naše 
planeta bude do budoucna ubírat. 

 

Rozpočti si to!                    1.12.2019 
Brabencová 
 
Na škole již druhým rokem probíhá soutěž finanční gramotnosti Rozpočti si to!, ve které za 
školu soutěží tým žáků z 1. RSM. Pokud žáci postoupí, čeká je finále v Praze. 
 
 
Vánoční setkání seniorů                     4.12.2019 
Kaňová 
 
Dne 4. prosince 2019 se konalo vánoční setkání seniorů v Kulturním a konferenčním centru v 
Litoměřicích. Město jako každoročně připravilo pro obyvatele starší 75 let kulturní odpoledne 
s živou hudbou a pohoštěním, které zajišťovalo  Gastronomické centrum Pohoda. O obsluhu 
všech 600 pozvaných seniorů se postarali žáci 2. a 3.  ročníků gastronomických oborů 
(Kuchař-číšník, Kuchařské práce, Cukrář …) ze SŠ Pohoda pod dohledem učitelů a učitelů 
odborných výcviků. 
 
 
Přednáška finanční gramotnosti                   06.12.2019 
Brabencová 
 
Pro třídy 3. RSM, 3. KA, 3. KČ, 4. KOS, 4. MAS, 4. MCR  byly připraveny 2 přednášky na 
téma hospodaření s financemi. Žáci byli pozitivně motivováni k aktivní spolupráci 
s přednášejícím, zapojovali se do diskuze. Téma bylo pro ně zajímavé. 
 
 
Vánoční trhy Drážďany                  10.12.2019 
Pekárová, Drábková 
 
Dnes 10. prosince 2019 se žáci SŠ Pohoda s.r.o. zúčastnili výletu do Drážďan.  
Žáci maturitních i učebních oboru si prošli náměstí Altmarkt, nejznámější drážďanský 
vánoční trh, nás přivítal vůní typických německých labužnických pochutin.  Nákupy v 
drážďanském Primarku jsme nemohli zapomenout, žáci nakoupili módní kousky a poslední 
chybějící vánoční dárečky. Výlet do Drážďan proběhl v příjemné atmosféře, žáci měli 
možnost vyzkoušet si své jazykové znalosti, mnozí z nich navázali nová přátelství. 
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Vánoční trhy na náměstí                  13.12.2019 
Brabencová 
 
Třídy KČ2 a KA2 se zúčastnily vánočních trhů na náměstí, kde shlédli vánoční vystoupení, 
český betlém a živá zvířátka. Měli možnost načerpat inspiraci na vánoční dekorace a nakoupit 
si drobné dárky pod stromeček. Žáci utužili kolektiv následným posezením u čaje.  
 
 
Vánoční trhy na náměstí                  16.12.2019 
Musilová 
 
Třída 3.RSM se zúčastnila vánočních trhů na náměstí, kde shlédli vánoční vystoupení, 
vánoční zvyky a tradice, český betlém a živá zvířátka. Mohli si zakoupit vánoční ozdoby, 
trdelník, jmelí a další vánoční dárky nejen na výzdobu, ale i pod stromeček.Žáci spolu 
diskutovali na téma – Moje vánoce a vyprávěli jsme si o zvycích u nás doma. 
 
 
Vánoční trhy na náměstí          17.12. – 18.12.2019 
Drábková 
 
Třídy 1.RSM,3.RSM a 4.MAS se zúčastnily vánočních trhů na náměstí. Viděli vánoční 
vystoupení, betlém a živá zvířátka. Načerpali vánoční atmosféru a inspiraci na dekorace. Měli 
možnost si nakoupit drobné dárky pod stromeček. Žáci utužili kolektiv následným posezením 
u čaje.  
 
 
Vánoční trhy na náměstí           17.12.2019 
Lišková Lucie 
 
Třídy 1. CV, III. KOS, III. MAS se zúčastnily vánočních trhů na náměstí. Viděli vánoční 
vystoupení, betlém a živá zvířátka. Načerpali vánoční atmosféru a inspiraci na dekorace. Měli 
možnost si nakoupit drobné dárky pod stromeček. Žáci utužili kolektiv následným posezením 
u čaje.  
 
Vánoční trhy na náměstí           17.12.2019 
Slabochová Dana 
 
V rámci zpříjemnění si předvánočního času jsme se byli se žáky prvních a třetích ročníků 
kadeřníků podívat na litoměřickém náměstí, kde probíhaly vánoční trhy. Náměstí bylo krásně 
vánočně vyzdobeno a ve stáncích probíhaly ukázky vánočních zvyků a tradic. Zde jsme 
všichni společně nasáli příjemnou vánoční atmosféru. 
 
 
Anglicko – české divadelní představení                 14.1.2020 
Brabencová 
 
Zájemci ze tříd 4. KOS, 4. MAS, 4. MCR, 3. RSM a 3. KOS shlédli anglicko – české 
činoherní představní s názvem Last Wish.  
 
Výstava drobného zvířectva       7.2.2020 
Rousová 
 
7.2.2020 žáci tříd III.PS a III.CP shlédli expozici zvířat ve vnitřních i vnějších prostorách 
Zahrady Čech. K závěrečným zkouškám jsme se především zaměřili na drůbež a oddělení 
medu. Žáci oboru Pečovatelské služby se specializovali na oblast „ Zvířata a senioři“. 
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Dozvěděli se, že domácí mazlíčci nezlepšují pouze náladu, ale u lidí ve starším věku mají 
blahodárný vliv i na zdraví. 
 
Děti a zvířata Litoměřice 2019 - II.CV, , II.KČ, III. KOS      _  __ 6.2.- 7.2. 2020   
Kaňová,Lišková 
 
Naše škola se zúčastnila propagačně naučné akce na Zahradě Čech. Žáci zde zdobili perníčky 
a učili malé návštěvníky technice zdobení. Kuchaři zde na ochutnávku flambovali palačinky a 
žákyně oboru - KOS  malovaly dětem různé ornamenty na obličej a vymalovávaly s nimi 
omalovánky zvířátek. Dále se měly děti možnost vyfotit u makety auta a zahrát si člověče 
nezlob se na bannerovém plátně… 
 
Soutěž kadeřnicko-kosmetická Lanškroun     14.2.2020 
Kovářová, Havlíčková 

 
V Lanškrouně na Moravě se konala mezinárodní soutěž Kalibr Cup na téma Party-look. 
Zúčastnili se jí školy tuzemské i mezinárodní. Beseová Anežka 3.KOS soutěžila v make-upu. 
Získala krásné 7.místo a umístila se mezi 10 nejlepšími. Modelkou jí byla Tajmrová Tereza 
3.KOS 
 
 
ÚŘAD PRÁCE, VSTUP DO ZAMĚSTNÁNÍ                                     14.2.2020 
Rousová 
 
Žáci tříd III.PS, III.CP, III. KA, III.CV,III.KČ, III.RSM se zúčastnili přednášky na téma : 
„ÚŘAD  PRÁCE, VSTUP DO ZAMĚSTNÁNÍ „. Dozvěděli se, že hlavní činností ÚP je 
poskytování informací z pracovního trhu, jak se mohou žáci uplatnit v praxi…. 
 
 
Parlament ČR - Praha                  19.2.2020 
Šímová 
 
Maturitní třídy a žáci 3.RSM měli možnost nahlédnout do tajů Parlamentu České republiky, 
prohlédnout si nejen prostory parlamentu, ale vyzkoušet si např. hlasování v hlavním sále.  
Průvodce žáky seznámil s Informačním střediskem Parlamentu ČR, s jeho akcemi, s historií 
volebního systému v Čechách. Hlavním volebním sálem Sněmovny Parlamentu ČR je provedl 
Tomio Okamura, kterého se žáci mohli zeptat na otázky, které je v souvislosti s Parlamentem 
a Sněmovnou ČR zajímali.  
 
 
Školní soutěž ,,Zlatá vařečka a metlička„  _______  18. 2. 2020 
Kaňová 
 
Na naší škole se konala dne 18.2.2020 soutěž gastronomických oborů (Kuchař – číšník, 
Cukrář..). Všichni soutěžící se snažili, aby jejich výrobky a pokrmy odpovídaly současným 
gastronomickým trendům. Účastnici za své výtvory a snahu byli ohodnoceni peněžními 
poukázkami a diplomy. 
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Vzdělávací přednáška „Nejde jen o prsa„                                          3.3.2020 
Rousová 
 
Třídy 1.CP,KP,1.PS, 1.RSM, 1.CV se zúčastnili vzdělávací přednášky „ Nejde jen o prsa 
„Součástí přednášky nestátní neziskové organizace pacientek s nádorovým onemocněním 
byla multimediální prezentace a nácvik samovyšetřování na fantomovém modelu. Lektorky 
vyzdvihly především spolupráci s lékaři – gynekology. Žákům byly rozdány brožury, letáky 
na téma: Kalendář prevence pro muže/ženy, Zdravý život pro zdravá prsa, Jak správně 
provádět samovyšetření prsu…. Na závěr přednášky žáci vyplnili krátký dotazník. Přednáška 
byla ukončena diskuzí a dotazy studentů. 
 
 
 
 
 
 
 
Charitativní akce: 
 
Ve školním roce 2019/2020 se naše škola podílela na těchto dobročinných akcích: 
Podzim 2019:  Dobročinná akce – prodej žlutých srdíček ,,Život dětem“ 
Zima 2019:  Dobročinná akce – fond SIDUS – podpora potřebných a nemocných 
Jaro 2020:   Dobročinná akce – sbírka - Český den proti rakovině 

 
        Účelem není jen prodej co největšího množství produktu, ale i seznamování  s prací 
manažerů. V letošním školním roce se zapojili žáci oboru Management cestovního ruchu. 
      Výtěžek sbírky je vždy zaslán po skončení akce příslušné nadaci spolu s ostatním 
materiálem, který jsme od této společnosti obdrželi.   
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VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

 
 Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých oborech 

Vysvětlivky: 
Čj  český jazyk 
Cj-cv  český jazyk cvičení 
M  matematika 
PP  práce s počítačem 
TV  tělesná výchova 
TECH  technologie 
M-cv cvičení z matematiky 
Aj  anglický jazyk 
PV  potraviny a výživa 
OV  občanská výchova 
 
 

Třída Celkový 
průměr 

Nejlepší průměr 
z předmětu 

Nejhorší průměr 
z předmětu 

Průměrný počet 
zameš. hodin 

I.KP 1,47 1,00 PP, PV, Tv 2,17 Čj 144,67 
II.KP 1,66 1,00 PP, Tv 22,28 Čj 137,5 
III.KP - - - - 
I.CP 2,02 1,00 PP 2,90 ZZ 214,1 
II.CP 2,02 1,00 PP, Tv 3,36 M 149 
III.CP 2,14 1,00 PP, Tv 3,31 M 237,99 
I.KČ 2,49 1,00 Tv 3,45 M 87,96 
II.KČ 2,50 1,00 Tv 3,30 M 171 
III.KČ 2,36 1,00 Tv 3,85 Čj 187,77 
I.CV 2,23 1,01 Tv 3,77 Tech 98,96 
II.CV 1,90 1,08 ZSV 2,57 Tech 105,65 
III.CV 2,15 1,00 Tv 3,19 M 178,38 
I.KA 2,19 1,00 Tv 4,12 M 163,64 
II.KA 1,90 1,00 Tv 2,82 Čj 158,25 
III.KA 1,82 1,00 Tv 3,00 M 154,58 
I.RSM 2,00 1,01 Tv 2,98 Čj 102,55 
II.RSM 1,83 1,07 Tv 2,93 Aj 107,57 
III.RSM 2,07 1,00 Tv 3,17 Čj 99,44 
I.PS 1,81 1,00 PP 2,49 Čj 150,33 
II.PS 1,59 1,00 PP, Tv 2,19 M 111,66 
III.PS 1,60 1,00 PP, Tv 2,47 M 121,17 
     
III.KOS 2,73 1,04 Tv 4,11 Čj-cv. 143,2 
IV.KOS 2,64 1,00 Tv 3,90 M 122 
     

IV.MCR 2,20 1,00 Tv 3,31 Čj 110,22 
     
III.MAS 2,02 1,11 OV, Tv 3,75 Čj-cv. 104,9 
IV.MAS 2,36 1,00 Tv 3,44 M-cv. 84,17 
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 Přehled výsledků závěrečných zkoušek 

 
Kuchař – číšník  
Prospěli s vyznamenáním 0 
Prospěli 9 
Neprospěli 1 
Nepřipuštěni k ZZ 0 
Celkem žáků v oboru 10 
 
Cukrář  
Prospěli s vyznamenáním 1 
Prospěli 7 
Neprospěli 0 
Nepřipuštěni k ZZ 0 
Celkem žáků v oboru 8 
 
Kadeřník  
Prospěli s vyznamenáním 1 
Prospěli 9 
Neprospěli 0 
Nepřipuštěni k ZZ 0 
Omluven - nekonal 1 
Celkem žáků v oboru 11 
 
Rekondiční a sportovní masér  
Prospěli s vyznamenáním 6 
Prospěli 24 
Neprospěli 3 
Nepřipuštěni k ZZ 0 
Celkem žáků v oboru 19 
 
Pečovatelské služby  
Prospěli s vyznamenáním 1 
Prospěli 3 
Neprospěli 0 
Nepřipuštěni k ZZ 0 
Celkem žáků v oboru 4 
 
Cukrářské práce  
Prospěli s vyznamenáním 0 
Prospěli 4 
Neprospěli 0 
Nepřipuštěni k ZZ 0 
Celkem žáků v oboru 4 
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 Přehled výsledků maturitních zkoušek  

 
Kosmetička  
Prospěli s vyznamenáním 0 
Prospěli 2 
Neprospěli 0 
Omluveni 0 
Ukončili před MZ 0 
Nepřipuštěni k MZ 0 
Celkem žáků v oboru 2 

 
Masér sportovní a rekondiční  
Prospěli s vyznamenáním 0 
Prospěli 3 
Neprospěli 0 
Omluveni 0 
Ukončili před MZ 0 
Nepřipuštěni k MZ 0 
Celkem žáků v oboru 3 

 
Management cestovního ruchu  
Prospěli s vyznamenáním 0 
Prospěli 9 
Neprospěli 0 
Omluveni 0 
Ukončili před MZ 0 
Nepřipuštěni k MZ 0 
Celkem žáků v oboru 9 
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PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ VE ŠKOLE 

 
Zpráva o činnosti výchovné poradkyně a metodičky prevence za školní rok 

2019/2020 
 

– akce navazují na plán činnosti 
 
Září:  
 
Od prvního týdne probíhaly u nových prvních ročníků ve spolupráci s třídními 
učiteli, vedením školy, výchovným poradcem a částečně i zákonnými zástupci - 
monitoringy – zařazení žáků do klimatu školy a vytváření kolektivů. Třídní 
učitelé se snažili o stmelení kolektivu, pomocí her, rozhovorů, apod. 

Bezpečné klima ve třídě                                                                            září, říjen 2019 

Intervenční práce ve třídě I. KČ, kde jsme zjistili narušené vztahy mezi 
spolužáky (šikana). Na základě šetření jsme provedly intervenční program pro 
tuto třídu (aktivace pozitivního potenciálu skupiny, vyjadřování pocitů, vlastní 
reflexe, nácvik asertivního chování, vedení k zodpovědnosti, naslouchání 
druhému…) 
 

Výtvarná soutěž o nejlepší protidrogový plakát                                21.11.2019                                    

Naši žáci se zúčastnili  soutěže o nejlepší plakát proti závislostem na drogách 
"Správným směrem 7" . V Kulturním konferenčním centru 21.11.2019 vítězům 
a všem účastníkům přišel poblahopřát starosta města Litoměřic Mgr. L. 
Chlupáč, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Ing. Bc. R. Jurková a 
Ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych. Studentka z I.ročníku 
CV Lucie Konvalinková obsadila nádherné druhé místo a Adam Bartoň z 
III.ročníku PS obdržel cenu poroty.  

Charitativní sbírka                                                                                       prosinec 2019 

 
Žáci naši školy se zúčastnili charitativní sbírky FOND SIDUS. Studenti vybírali 
finanční příspěvky pro dlouhodobě nemocné děti či se zdravotním postižením, 
které potřebují přispět na zdravotnické pomůcky, přístroje, na vybavení se 
speciálními úpravami. 
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Projekt Kraje pro bezpečný internet                                                                 únor 2020 

Žákyně druhých ročníků Cukrářské výroby se zúčastnily šestého ročníku 
soutěže „ Kraje pro bezpečný internet“. Účelem projektu bylo upozorňovat 
veřejnost a zejména děti a studenty na skrytá nebezpečí spojená s užíváním 
počítačů, tabletů a chytrých mobilních telefonů a cestou prevence tato nebezpečí 
minimalizovat. 
 

Vzdělávací přednáška „Nejde jen o prsa„                                                     3.3.2020 

Třídy 1.CP,KP,1.PS, 1.RSM, 1.CV se zúčastnily vzdělávací přednášky „ Nejde 
jen o prsa „Součástí přednášky nestátní neziskové organizace pacientek s 
nádorovým onemocněním byla multimediální prezentace a nácvik 
samovyšetřování na fantomovém modelu. Lektorky vyzdvihly především 
spolupráci s lékaři – gynekology. Žákům byly rozdány brožury, letáky na téma: 
Kalendář prevence pro muže/ženy, Zdravý život pro zdravá prsa, Jak správně 
provádět samovyšetření prsu…. Na závěr přednášky žáci vyplnili krátký 
dotazník. Přednáška byla ukončena diskuzí a dotazy studentů. 

 
Během celého roku je kladen důraz na prevenci mezi žáky na téma: Šikana ve 
škole a její prevence – plošně pro všechny žáky školy, mezipředmětově využito v 
některých hodin ZSV a OV. 
 
Vzdělávací přednáška pro pedagogy - Šikana a další rizikové 
chování - Rousová 
 
Březen – červen  
 
Akce podle plánu musely být vzhledem k epidemiologické situaci zrušeny. 
 
Červen:  
 
Monitoring výsledků maturitních výsledků a výsledků závěrečných zkoušek 
 
Monitoring velmi slabých žáků a práce s nimi – ve spolupráci s třídním  

učitelem 
 

 
Monitoring třídních kolektivů 
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ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH 
PRACOVNÍKŮ 

 Přehled účasti a absolvování kurzů, školení a přednášek pedagogickými 
pracovníky 

Ve školním roce 2019/2020 se pedagogičtí pracovníci zúčastnili následujících 
vzdělávacích akcí: 
 

 První pomoc při dopravní nehodě – Dis. Dominik Huňák 
Kurz byl zaměřen na první pomoc při dopravní nehodě. Součástí toho 
kurzu je praktický nácvik konkrétních situací, spojených s různými 
nehodami. 
Mgr. Bc. Kateřina Drábková 

 

 Prodlužování vlasů – Evženie Hulmáková  
Kurz byl zaměřen na prodlužování vlasů různými způsoby, pracovní 
postup a konečná úprava. 
Ivana Havlíčková, Monika Vajglová 

 

 Melírování vlasů, módní střihy – Evženie Hulmáková  
Školení bylo zaměřeno na módní melírování vlasů, různými barevnými 
odstíny Bess. Dále navazující mytí vlasů a extravagantní střihy. 
Ivana Havlíčková, Monika Vajglová 

 

 Gastronomie, kulinářství, vaření, pečení – Marco Moles 
Seminář zdravé výživy s přírodními produkty, spojené se sestavováním 
menu, zakončené sladkou tečkou. 
Ivan Stinka, Tereza Němcová, Lenka Hrabálková, Eva Suchá 

 

 Cukrářské novinky – Lucie Průšová 
Kurz byl zaměřen na novinky v receptuře cukrářských výrobků, jejich 
tvarování a zdobení. 
Eva Suchá, Lenka Hrabálková, Vladislava Bandová, Tereza Němcová 

 

 Novinky v relaxační masáži – Ing. Roman Korejtko 
Seminář byl zaměřen na nové masážní tahy tak, aby blahodárné účinky 
pro zákazníky byly ty nejlepší. 
Jana Zeminová, Milena Musilová 
 

 Neinvazivní metody omlazení pleti – Nu Skin 
Nová metoda omlazování pleti. Byla předvedena prakticky i teoreticky 
tato nová technologie, omlazení, vypnutí a projasnění obličeje.  
Judith Kovářová 
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 Ošetření problematické pleti – Libotovská 

Přednáška byla zaměřena na akné, atopický ekzém, ekzém, péče o pleť, 
suchá pleť a jak s tímto typem pleti pracovat. 
Judith Kovářová 

 
 Novinky v péči o ruce a nehty – Czernek 

Přednáška byla zaměřena na péči o ruce a nehty. Názorně předvedena 
výtvarná činnost spojena s malbou na nehty. 
Judith Kovářová 

 
 Novinky v kosmetice– Makhtiuk  

Přednáška byla zaměřena na nové trendy v kosmetice, nové materiály a 
předvádění této kosmetiky praktickým nácvikem. 
Judith Kovářová 

 
 Poruchy chování v souvislosti s ADHD – MUDr. Irena Pišvejcová 

Přednáška se zabývala problémem jak pracovat s dětmi s poruchami 
chování ADHD, s faktory ovlivňující jejich chování, nevybitou energii. 
PhDr. Olga Rousová 

 
 Vyučovací proces a jeho  fáze - Bc. Kateřina Děkaníková 

Seminář probíhal podle etap výchovného procesu dle realizace, motivace, 
expozice, fixace, verifikace. 
Mgr. Dana Slabochová 

 
 Didaktické hry ve výuce matematiky – Mgr. Barbora Šimůnková 

Cílem semináře bylo zabývání se problematikou používání didaktických 
her, která je složena ze dvou hlavních částí, teoretické a praktické. 
Nabídnout učitelům náměty, jak při výuce matematiky zvýšit porozumění 
žáků.  
Mgr. Bc. Ladislava Lišková 

 
 Jak na online výuku efektivně - PhDr. Tomáš Langer 

Seminář byl zaměřen na materiály, které mohou efektivně a přístupně učit 
žáky, které nechodí do škol. Tedy přesunout výuku do online prostoru.  
Mgr. Jana Šímová, Mgr. Bc. Hana Simonová 

 
 Nové metody výuky – PhDr. Hana Košťálová 

Seminář byl o záživných moderních metodách výuky, jako jsou projekty, 
jiné možnosti spolupráce mezi spolužáky a o propojení i mezi některými 
předměty.  

  Mgr. Jana Šímová,  



 55 

 Dělení výukových metod – Mgr. Michal Kaderka 
Seminář, který je zaměřený na rozdělení vyučovacích metod na tradiční  
a inovativní metody. 
Mgr. Jana Šímová 
 

 Masážní techniky a lymfodrenáže – Ing. Roman Korejtko 
Kurz byl zaměřen na novinky v masážních technikách a postup při 
lymfodrenáži. 
Mgr. Bc. Kateřina Drábková, Jana Zeminová, Milena Musilová  

 
 Kurz pletení – Eva Mrázková 

Kurz byl zaměřen na základní techniky pletení, které jsou potřeba pro 
vytvoření různých vzorů. Součástí kurzu se naučil každý uplést čepici či 
šálu, nebo jiný výrobek. 
Bc. Leona Pekárová 

 
 Aromaterapie – Martina Hanzlíková 

Seminář byl pod vedením zkušeného lektora a byl zaměřen na základní 
principy aromaterapie. Cílem bylo poznat účinky aromaterapie a pochopit 
její zákonitosti. 
Milena Musilová 

 
 GASTRO FOOD FEST - Kristínu Nemčkovou.  

Gastro food fest nabídl gastronomické zážitky, vaření, pečení, stolování. S 
možností ochutnat vše co zde uvaří a nejen uznávaní kuchařští mistři celé 
ČR, ale také prostě ti, co milují gastronomii. 
Mgr. Michaela Kaňová 

 
 Počítač součástí výuky – Bc. Daniel Vyskočil 

Školení je zaměřeno na využití počítačů ve výuce. Informační 
technologie, které jsou nedílnou součástí výuky a v poslední době nutností 
používat tyto technologie ve výuce. 
Ing. Lucie Lišková, Ing. Jaroslav Svatoš 

 
 Módní trendy v oboru Kadeřník – Zuzana Mlatečková 

Školení zaměřené na módní trendy vlasové kosmetiky - teoreticky i 
s praktickou ukázkou. 
Ivana Havlíčková, Monika Vajglová 

 
 Německý jazyk – formou hry - Mgr. Kateřina Černá, Ph.D. 

Kurz byl zaměřen na výuka němčiny hravou a zábavnou formou. 
Bc. Leona Pekárová 
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 Masážní salon Lenka Havlíčková v Ústí nad Labem – Střekov 
Předávání zkušeností sportovní či klasické masáže, masáže horkými 
lávovými kameny, v pyramidě, baňkování, havajské masáže. 
Ing. Roman Korejtko 

 
 Praktické využití lymfodrenáže v masážním salonu MASÁŽE KRABÍK. 

Ukázka přístrojové lymfodrenáže, účinky v praxi. 
Jana Zeminová, Milena Musilová 

 
 Středomořská kuchyně  – Václav Šulc 

Seminář na téma vaření ze surovin středomořské kuchyně, jako jsou např. 
mořské plody a olivy.  
PhDr. Olga Rousová 

 
 UK – Pedagogická fakulta – Výchova ke zdraví a pedagogika - 

magisterské studium 
Bc. Dana Slabochová 

 
 ČZU- Provozně ekonomická fakulta - Studium v oblasti Veřejné správy 

a regionálního rozvoje 
Bc. Leona Pekárová 

 
 VŠ- UJEP – CCV- Studium Speciální pedagogiky pro učitele  

Eva Suchá, Ing. Eva Zelinková, Tereza Němcová, Lenka Hrabálková, Ivan 
Stinka 

 
 Cermat – NIDV – Ústí n/L – hodnotitel ústní zkoušky z ČJ, CJ(+PUP), 

zadavatel (+PUP) 
Mgr. Veronika Zachová, Mgr. Václav Šebánek 

 
 
 
 
Interní školení Střední školy Pohoda s.r.o:  

 
 Aktivizující výukové metody II - Mgr. Jana Šímová 

Byly názorně ukázány další podnětné aktivizující metody. 
Mgr. Bc. Kateřina Drábková, Ing. Lucie Lišková, Ing. Alena Slunečková, 
Ing. Markéta Brabencová, Leona Pekárová, Ing. Roman Korejtko, Mgr. 
Veronika Zachová, Mgr. Bc. Hana Simonová, Mgr. Bc. Ladislava 
Lišková, Bc. Dana Slabochová, PhDr. Olga Rousová, Mgr. Václav 
Šebánek, Ing. Světlana Šťovíčková 
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 Finanční orientace v současnosti - Ing. Markéta Brabencová 
Na školení jsme si zopakovali a ujasnili, co všechno patří mezi finanční 
gramotnost, základné pojmy z oblasti finančnictví. média, Je velmi 
důležité si vždy uvědomit, současnou situaci v této oblasti, její novinky, 
protože z toho plyne, jakým způsobem budou žáci informováni o 
současném trhu a o finančních produktech a novinkách.. 
Mgr. Jana Šímová, Mgr. Bc. Kateřina Drábková, Ing. Lucie Lišková, Ing. 
Alena Slunečková, Ing. Markéta Brabencová, Leona Pekárová, Ing. 
Roman Korejtko, Mgr. Veronika Zachová, Mgr. Bc. Hana Simonová, 
Mgr. Bc. Ladislava Lišková, Bc. Dana Slabochová, PhDr. Olga Rousová, 
Mgr. Václav Šebánek, Ing. Světlana Šťovíčková 
 

 Šikana mezi žáky, projevy a její odhalení- PhDr.Olga Rousová 
Základní znaky projevu prevence, prevence šikany mezi spolužáky, 
rozpoznání rizikového chování. 
Mgr. Bc. Kateřina Drábková, Ing. Lucie Lišková, Ing. Alena Slunečková, 
Ing. Markéta Brabencová, Leona Pekárová, Ing. Roman Korejtko, Mgr. 
Veronika Zachová, Mgr. Bc. Hana Simonová, Mgr. Bc. Ladislava 
Lišková, Bc. Dana Slabochová, PhDr. Olga Rousová, Mgr. Václav 
Šebánek, Ing. Světlana Šťovíčková, Mgr. Jana Šímová 

 
 Informační a komunikační technologie ve výuce na dálku - Ing.Lucie 

Lišková 
Jak je možné využít informační technologie ve výuce na dálku, práce 
s vkládáním prezentací, vyhodnocení odevzdaných výstupů. 
Mgr. Bc. Kateřina Drábková, Mgr. Jana Šímová, Ing. Alena Slunečková, 
Ing. Markéta Brabencová, Leona Pekárová, Ing. Roman Korejtko, Mgr. 
Veronika Zachová, Mgr. Bc. Hana Simonová, Mgr. Bc. Ladislava 
Lišková, Bc. Dana Slabochová, PhDr. Olga Rousová, Mgr. Václav 
Šebánek, Ing. Světlana Šťovíčková, Ivana Havlíčková, Monika Vajglová, 
Iva Sedlecká, Milena Musilová, Jana Zeminová, Judith Kovářová, Tereza 
Němcová, Lenka Hrabálková, Eva Suchá, Zdeňka Obleserová 
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ČASOVÝ PRŮBĚH A ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU NA 
DOMOVĚ MLÁDEŽE 

 
 Hodnocení činnosti na DM za školní rok 2019-2020 

            O letních prázdninách byly provedeny opět drobné stavební úpravy.  
V koupelnách byla provedena výměna některých zrcadel a  byly doplněny 
poličky na hygienické potřeby. Ve většině pokojích  na DM byly nainstalované 
televizory. 
             Školní rok začal proškolením žáků, kteří byli ubytovaní v DM. Náplní 
bylo  školení  BOZP  a PO, dále z osnovy pro ubytované žáky. 
Dvakrát za měsíc proběhla schůzka žáků s vychovatelkami. Mezi pravidelné 
besedy patří besedy s tématy sociálně-patologických jevů. Také se vysvětloval 
běžný chod na DM, povinnosti pro všechny ubytované a soužití žáků. V rámci 
výchovných skupin probíhaly pravidelně schůzky žáků  s vychovatelkou, na nichž 
se řešily různé problémy, přání  a nápady ubytovaných. Žáci byli vedeni 
k pořádku, správnému chování k cizímu majetku, třídění odpadu, šetření 
el.energií, ke vztahu mezi spolubydlícími. 
              Žáci se zapojili do soutěží a to o nejlépe uklizený pokoj. Odměna byla 
v podobě drobných dárečků a sladkostí a Ti nejlepší si mohli vybrat buď 
návštěvu kina, divadla, plaveckého bazénu - vstupné jim bylo zaplaceno. Tak 
tomu bylo i u soutěže o nejlépe zdařilé foto – s tématem „Jak si tady žijeme“ 
              Během školního roku byly pro žáky pořádány různé zájmové akce. 
Přednáška s policistou na téma „šikana a obvinění“. Návštěva knihovny, muzea, 
zámku Ploskovice. Výlety po okolí na Radobýl, Mostnou horu, Kočku, Rozhlednu 
„Větruši“.  
              Oblíbené jsou sportovní aktivity (bowling, posilovna, plavecký bazén, 
in-line bruslení a stolní tenis. Žáci měli k dispozici cvičební stroje, které 
využívali po celý školní rok. 
             Závěr školního roku na DM byl velmi smutný, neboť se zde loučili jen 
závěrečné ročníky mezi s sebou, a to jen někteří. Chybělo pravidelné grilování 
jako rozloučení se školním rokem a hlavně se všemi společnými kamarády na 
DM. 
  
  



 59 

 Zájmová činnost žáků ubytovaných na DM 
 
 

Ve školním roce 2019/20 byla činnost DM zaměřená na vzdělávací, 
zájmové, a sportovní volnočasové aktivity. 

Na začátku roku studenti absolvovali povinné školení BOZP a PO. Se 
studenty se pravidelně pořádaly schůzky s vychovatelkou a 1x měsíčně schůzka 
všech ubytovaných s vychovatelkami a vedením DM na kterých probíhaly 
besedy s vychovatelkami na aktuální téma sociálně-patologických jevů.  

Vzdělávací a zájmové akce  
 Průběžné: pravidelná příprava na vyučování, zajišťování podmínek ke studiu a 
vzdělávání (studijní doba v domově mládeže: 19 - 20 hod.) pomoc při 
vypracování slohových a seminárních prací, kontrola připravenosti na výuku, 
zajišťování kontaktů mezi ubytovanými, pomoc při vyhledávání informací na 
internetu, doporučování naučných pořadů v televizi, pohovory o dění ve městě, 
v republice a ve světě (sledování zpráv, zájem o dění kolem sebe), naučné a 
vzdělávací přednášky, nabídka rozmanitých zájmových činností v domově 
mládeže využívání nabídky akcí ve městě, podpora osobních zájmů – žáci a 
studenti navštěvují sportovní kluby, sportoviště ve městě, společné zábavné 
večery, kroužek vaření, návštěva psího útulku a venčení psů, velmi oblíbenou 
sportovní aktivitou byl bowling, stolní tenis, návštěvy fitness,  
 Jednorázové akce: Přednášky, návštěvy akcí, návštěvy institucí:  
Září: vycházky do města a okolí – orientace, práce s hlínou, beseda o historii 
budovy,  
Říjen: společné focení, zahájení kroužku ručních prací,  
Listopad: návštěva divadla nebo kina, Halloween na domově mládeže, práce na 
vánoční výzdobě, příprava na vánoční besídku pro Domov seniorů Zdislava, 
filmový klub,  
Prosinec: vánoční výzdoba domova mládeže, společná oslava Vánoc - vánoční 
večer, zpívání koled na náměstí, návštěva vánočních trhů, vánoční besídka 
v Domově seniorů Sv. Zdislava, 
Leden: výroba Valentýnské výzdoby, den otevřených dveří na DM,  
Únor: Valentýn - přátelství, láska, sex (skupinové a individuální rozhovory), 
příprava na výrobu pedigu, návštěva kavárny s párou, háčkování, 
Březen - červen byl DM z důvodu epidemiologického stavu v České republice i 
ve světě uzavřen. Pobyt a činnost na DM byly přerušeny. 
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Zájmová činnost žáků ubytovaných na DM školní rok 2019/20 
 

Kulturní a společenská činnost: 
 
 
Návštěva kina „Máj“      
 

září 5 9 24                    
říjen 23                                            

listopad                                             
prosinec                                              

leden  16  20 29                                        
únor  6                                           

březen  2                                           
duben                                             
květen                                             
červen                                             

 
 
Návštěva knihovny                                                   
    

září 5 17                     
říjen  1  16                                         

listopad  4  14  19                                       
prosinec   2  5  16  18                                     

leden  7  8 13   15  20 22                                  
únor  5  10  12                                       

březen                                             
duben                                             
květen                                             
červen                                             

                                                                           
  
Návštěva čajovny „Hóra“                                        
 

září 17 23 30                    
říjen  7  15  22                                       

listopad 5                                           
prosinec                                              

leden  7  9 13   22                                     
únor  5  11                                         

březen                                             
duben                                             
květen                                             
červen                                             
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Hra na klavír, kytaru, flétnu    
   

září 9 10 16 17 18 23 24 26 30              
říjen  7  8  9  10  24                                   

listopad  5  7  28                                       
prosinec   4                                           

leden  15                                           
únor                                             

březen                                             
duben                                             
květen                                             
červen                                             

                                                                                                            
Kroužek vaření    
  

září 10 17 23 25 26                  
říjen  9  10  14  15  16  17  21                               

listopad  3  4  10  11  12  14  18  27                             
prosinec   1  4  5  9  10  11  17  18  19                           

leden  6  7  15  20  21  27  28                               
únor  6  11  12  13  17  18  20                               

březen  2  3  4                                       
duben                                             
květen                                             
červen                                             

                                                                                                   
Společenské hry      
                                                 

září 2 4 5 8 9 10 11 12 16 17 18 19 22 23 25        
říjen  1  7  8  14  16  21  22  24                             

listopad  4  7  10  13  17  18  19  20  28                           
prosinec  1  2  3  5  8  12  16  17  19                           

leden 5  8  9  13 14  20  21  23 29                            
únor 3 4 11 17 18 20                 

březen                                             
duben                                             
květen                                             
červen                                             

 
                                                 
Návštěva kostela sv. Štěpána                             11.9.                                                                               
 
Kreslení                                                              26.9., 15.10.                                                                        
 
Stopovací                                                            19.9.                   
                                                                                                                     
Uprava rámů                                                       11.9. 
 
Práce s hlínou                                                      19.9., 26.9., 3.10.                   
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Beseda o historii budovy                            19.9. 
 
Příprava vánočního programu v DD           25.9. 
 
Tanec                                                           2.10., 16.12.    
 
Karaoke                                                  4.12., 9.12., 28.1., 4.2., 10.2., 17.2., 19.2. 
 
Výroba sušeného ovoce                         12.11.,13.11., 21.11., 26.11., 27.11. 
 
Pečení perníčků                                       10.12. 
 
Vánoční výzdoba DM                               27.11., 2.12., 4.12., 10.12.,11.12.               
 
Zdobení vánočního stromečku, úklid          3.12., 6.1. 
 
Výroba háčkovaných zvonečků, srdíček         12.11., 9.12., 11.12., 12.12., 16.12.                                           
 
Výroba dekorace                                                     5.11., 20.11., 26.11.                                                  
 
Plánování divadelní hry                     6 .11., 11.11., 20.11., 26.11., 27.11., 28.11.                     
 
Nácvik na besídku                                                2.12., 3.12., 4.12., 8.12. 
 
Výroba valentýnské výzdoby                             26.1. 
 
Vánoční besídka v DD Zdislava                           9.12. 
 
Příprava a vánoční večeře, diskotéka                  17.12.                         
                                                                         
Plánování výroby vánočních dárků                       6.11.            
 
Návštěva koncertu k výročí Ltm                          19.9.                                       
 
Seznamování nových žáků s Vnitřním                  1.9., 2.9. 
Řádem DM 
 
Den otevřených dveří                                            8.1. 
 
Příprava na výrobu pediku                                   13.2. 
 
Návštěva kavárny s párou                                    20.2. 
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Háčkování                                                            19.2., 5.3. 
 
Grilování                                                              17.10. 
    

Sportovní činnost:  
 
Návštěva posilovny,solária 
 

září 2 4 12 25                   
říjen 8   10  14  24                                     

listopad  4  5  12  18  25                                   
prosinec  16  17                                         

leden  9  13 16   20  22                                   
únor  4  5  6  12                                     

březen  2  3                                         
duben                                             
květen                                             
červen                                             

  
                                                                                                                                                 
procházka na „Mostnou horu‘‘      
                       

září 10 17 23                    
říjen  1  15  23                                       

listopad  13                                           
prosinec                                              

leden  15                                           
únor  13                                           

březen                                             
duben                                             
květen                                             
červen                                             

 
 
In-line bruslení, skateboard     
                                                

září 3                      
říjen  1  24                                         

listopad                                             
prosinec                                              

leden                                             
únor                                             

březen  9                                           
duben                                             
květen                                             
červen                                             
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Bowling                             
 

září 24                      
říjen  22                                           

listopad  19                                           
prosinec                                              

leden                                             
únor  13                                           

březen  5                                           
duben                                             
květen                                             
červen                                             

 
                                     
Návštěva koupaliště a plavec. bazénu  
 

září 9 18 24                    
říjen                                             

listopad  19                                           
prosinec   2  3                                         

leden  6                                           
únor                                             

březen                                             
duben                                             
květen                                             
červen                                             

                                                                       
Návštěva hokejového zápasu                      16.10., 21.10., 12.2. 
 
Stolní tenis               4.9.,5.9                   
                                                                             
Běhání v parku                                           18.9.,24.9.,25.11.                                  
           
Turistika: 
 
Vycházka k Labi       
                                         

září 3 16 30                    
říjen  9  14  24                                       

listopad  6  11                                         
prosinec   4                                           

leden                                             
únor                                             

březen                                             
duben                                             
květen                                             
červen                                             
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Filmový klub                                                      2.10., 16.10.         
 
Trénování na maturitní ples                              23.1. 
 
Návštěva hradu                                                   8.10. 
 
Psí útulek                                                           25.9., 9.10. 
 
Stopovací hra                                                     19.9. 
 
Vycházka na parkány                                         4.3. 
 
Seznámení s okolím Litoměřic, DM                  2.9.       
 
Vycházky na Soutok                                          2.10.,9.3.       
 
Procházka v parku V. Havla                              8.10. 
 

 
Prevence sociálně patologických jevů – besedy: 
 
Besedy s vychovatelkami: 
 
Začlenění nových žáků do kolektivu                                             2.9. 
Základní zásady slušného chování, úcta k dospělým                    13.1.             
Dodržování základních hygienických návyků,                              7.10. 
Správné stravovací návyky                                                     2.3.                        
Šikana ,rasismus                                                                            3.2.             
Důležitost šetření energiemi a třídění odpadu na DM                 11.11.    
 

Ostatní činnosti: 
 
Internet na společenských místnostech    denně   
       
Studium                                                                   denně 
 
Čtení knih                                                                denně 
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ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A 
MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 

 
V letošním školním roce se naše škola do těchto programů nezapojila, 

vzhledem k velké časové tísni a velkému zatížení administrativou (tvorba ŠVP 
pro nový obor, „přípravy na maturity“ formou doučování, školení pro 
kvalitnější přípravu maturitní zkoušky, odesílání matriky, KEVIS apod. ), tvorba 
skript a učebnic pro různé předměty a další významné aktivity školy. Také 
epidemiologická situace v druhém pololetí. Učitelé i žáci museli pracovat 
z domova, první dny byly velmi náročné na organizaci, na komunikaci mezi 
pedagogy a žáky. Vedení školy věnovalo hodně času také organizaci a 
modernizaci nejen v budově Na Vinici – učebna stolničení a učebna technologie 
pro gastronomické obory. V tomto školním roce probíhala a pořád ještě probíhá 
modernizace nejen ve vybavení internátu, ale i ve zlepšení celkového zázemí 
s ohledem na rozvoj žáků. Zmodernizovali se některé pokoje – nábytek, 
elektronika apod. Škola  značně zefektivnila výuku i tím, že poskytla žákům i 
učitelům mnohem komfortnější přístup k učebním materiálům, prezentacím a 
současně zmodernizovala technické vybavení pro jejich prezentaci.   

V době distanční výuky všichni pedagogičtí pracovníci zpracovávali 
skripta pro přípravu k závěrečným zkouškám. Zároveň tvořili pracovní listy, kam 
si žáci budou zpracovanou otázku zpracovávat a jednotlivý vyučující jim zde 
mohou vypracování zkontrolovat, případně opravit. Vyučují mají zpracovaná 
skripta se správnou odpovědí. Tato skripta obsahují učivo za všechny tři 
ročníky, které je obsaženo v ŠVP a v jednotlivých částech závěrečných otázek. 
Tato skripta jsou velmi vhodná právě v době případné distanční výuky. 

Vyučují i dále budou zpracovávat další skripta pro předměty a jednotlivé 
obory, kde nám skripta ještě chybí. 
 
 

ÚDAJE O VYPRACOVÁNÍ MARKETINGOVÉHO PLÁNU 
ŠKOLY 
 
V minulém školním roce došlo k upravení dlouhodobého marketingového plánu 
rozvoje školy, který vznikl na základě sebehodnocení již z minulých  školních let. 
Tento plán se daří plnit dle nastavených cílů. Podařilo se dovybavit všechny 
učebny interaktivními dataprojektory, několika vizualizéry a zároveň vyučující 
dotvořili další výukové materiály což značně oživilo výuku a zvedlo i zájem žáků 
o zvolený obor a výuku jako celek. 
Střední škola Pohoda má velmi dobře vypracovanou SWOT analýzu – vytyčeny 
silné a slabé stránky a tím má jasně zformulovanou svou strategii pro 
budoucnost. Vedení školy mělo v plánu požádat o nové učební obory a to v září 
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2019 s možností otevřít tyto obory od 1.9.2020. Škola dále žádala o navýšení 
kapacity u oboru Rekondiční a sportovní masér – žádosti bylo vyhověno. 
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ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 
 

 Střední škola Pohoda má za sebou úspěšně několik roků, kdy se snaží 
zabývat otázkou z oblasti nových výrazných prvků rozvoje společnosti, směřovat 
k tzv. „učící se společnosti“. Podnětem, který  přivedl celoživotní učení do naší 
školy, byl zájem zlepšit zaměstnatelnost a adaptabilitu občanů se zřetelem 
k vysoké úrovni nezaměstnanosti, jež nejvíce postihla osoby s nižší kvalifikací a 
také zájem ze strany uchazečů o lepší umístění na trhu práce. 

 To se neobejde bez potřeby získání nových znalostí a dovedností, bez 
dalšího učení. Škola si uvědomuje, jak je pro člověka důležitá přístupnost ke 
vzdělávání po celý život a snaží se vytvářet u žáků i uchazečů pozitivní postoj 
k učení. Úspěšné celoživotní učení bude v brzké době klíčovým momentem pro 
zaměstnatelnost jedince a pro vybudování spokojeného a produktivního rozvoje 
života nejen v Litoměřicích. 

Naším cílem je co nejtěsněji spolupracovat s Úřadem práce 
v Litoměřicích a reagovat na poptávku na trhu práce. Příští školní rok škola 
nabídne ještě větší možnost rekvalifikačních kurzů z oblasti našich učebních 
oborů. V současné době máme schválené i Profesní kvalifikace  - Průvodce 
cestovního ruchu, Složitá obsluha hostů, Příprava minutek, Příprava pokrmů 
studené kuchyně, Příprava teplých pokrmů, Výroba jemného pečiva, Výroba 
restauračních moučníků, Výroba zákusků a dortů, Sportovní masáž. Tato 
spolupráce s Úřadem práce je hodnocena kladně a profesní kvalifikace se 
v současné době využívají zájemci z blízkého okolí. 
 

Celoživotní učení  bude na naší škole pro další školní roky cíleno na 
odborné vzdělávání těch občanů, kteří mají pozitivní postoj k učení , učení 
chápou jako potřebu a nedílnou součást dalšího života. Lze to dobře 
dokumentovat na faktu, že nejvyšší míra dlouhodobé nezaměstnanosti je u 
skupin osob, které získaly během svého základního vzdělávání nižší stupeň 
kvalifikace, školu opustily brzy s průměrnými či podprůměrnými studijními 
výsledky. Jejich studijní návyky a schopnost se učit je velice slabá. Řada z nich 
se nedokáže úspěšně rekvalifikovat, protože se neumí a ani nechtějí dále učit. 
 

Dalším významným prvkem podpory rozvoje celoživotního vzdělávání 
Střední školy Pohoda s.r.o. je snaha o trvalé zkvalitňování metod a podmínek 
vyučování a učení se. V maximální možné míře  využíváme různé metody a formy 
studia, které umožňují, aby se žáci, kteří se o studium uchází, mohli učit 
nezávisle na místě a čase. Důležitý je individuální přístup ke schopnostem a 
aktuálním životním podmínkám uchazečů.  Profesní role učitele se proto musí 
při vzdělávání dospělých osob zásadně změnit. Učitelé nemohou být „vykladači, 
předčítači či mentory obsahu, ale musí se přeměnit v rádce, tutory, kteří 
zprostředkují odbornou i pedagogickou pomoc a podporu studujícímu, 
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odpovídající jeho momentálním potřebám. Musí se naučit podporovat aktivní 
přístup k učení, používat metody otevřeného a participujícího učení, rozvíjet 
individuální přístup k učícímu se jedinci a prosazovat jeho samostatnou práci. 

 
Škola neustále zdokonaluje výuku pomocí multimediálnosti. To znamená, 

že ve výuce používá technické, komunikační a audiovizuální prostředky 
propojené s počítači. Prezentace učiva jsou interaktivní. Pomocí těchto 
prostředků dochází také ke komunikaci s žáky, kontrole průběžných studijních 
pokroků a k závěrečnému ověřování znalostí a odborných dovedností pomocí 
testů. Škola vytvořila učební materiály a prezentace, které vyučující používají 
pro vzdělávání výše uváděných osob, včetně skript pro odborné a všeobecné 
předměty. V letošním školním roce byly vytvořeny i potřebné materiály a skripta 
pro závěrečné testy. 

 
Další pomoc je směřována i našim žákyním na mateřské dovolené, či 

pracujícím osobám. Je jim umožněno individuální studium, jež je založeno na 
výuce a konzultacích, v rámci kterých jsou obsahy jednotlivých předmětů pružně 
sestavovány. Obsah i rozsah učiva dle příslušného ŠVP  je rozvržen podle 
aktuálních potřeb žáků. Tempo výuky odpovídá učebním dovednostem a 
schopnostem a reflektuje aktuální časové možnosti studujícího. Abychom vyšli 
vstříc požadavkům a potřebám uvedených skupin žáků, může v průběhu 
vzdělávacího programu nebo kurzu docházet ke změnám.  
 

ÚDAJE O VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI 
VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ 
NADANÝCH 
 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami probíhalo na 
Střední škole Pohoda s.r.o. podle platné legislativy.  

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami jsou  osoby zdravotně 
postižené, zdravotně znevýhodněné nebo sociálně znevýhodněné (viz 561/2004 
Sb. ve znění pozdějších předpisů). 

Ve škole se vzdělávali žáci se specifickými poruchami učení (dyslexie, 
dysgrafie,…). Všichni žáci oborů E byli integrováni do speciálních  tříd a byli 
vzděláváni podle platného vzdělávacího programu. 

Někteří žáci s těmito specifickými poruchami učení oboru H byli 
integrováni do běžných tříd. 

Tak jako každý rok se velmi osvědčila práce výchovného poradce, který 
ihned v září ve spolupráci s třídními učiteli a hodnocení dle ZŠ vepsaných 
v přihláškách ke studiu, podchytil žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  
a upozornil i ostatní kolegy, kteří v těchto třídách vyučovali. 

Práce s žáky s poruchami učení a chování spočívala především ve volbě 
vhodných metod a forem učení, v respektování druhu poruchy při hodnocení, ve 
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stanovení individuálního tempa a jiných podpůrných činností. Nejvhodnější 
přístup byl konzultován s výchovným poradcem a případně s pedagogicko-
psychologickou poradnou. 

Práce s žáky se sociálním znevýhodněním spočívala především v jejich 
motivaci k učení a ve volbě vhodného výchovného postupu. V těchto případech 
byla nutná těsná spolupráce výchovného poradce, třídních učitelů, případně 
rodičů a sociálních institucí.  
 Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami spočívala především 
v jejich motivaci k učení a ve volbě vhodného výchovného postupu.  

Žáci mimořádně nadaní pouze v některých oblastech byli též integrováni 
do běžných tříd a jejich podpora spočívala v individuálním přístupu. Ve výuce 
těchto žáků byli využívány náročnější metody a postupy, problémové a 
projektové vyučování, samostudium, práci  s informačními a komunikačními 
technologiemi.  
 Žáci z Dětských domovů, z Domů na půl cesty, aj. azylových domů byli 
osvobozeni od veškerých poplatků za vzdělávání. Byla jim umožněna 
individuální výuka při organizačních změnách ze strany domovů (výlety 
Dětských domovů, technické důvody apod.) 
 
 
ÚDAJE O NOVÉ ČINNOSTI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
PRO ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ŠKOLE 

 
 Skripta a učebnice Střední školy Pohoda s.r.o:  

 
Vyučující střední školy Pohoda se pro své žáky snaží vytvořit vlastní skripta pro 
výuku cizích jazyků, odborných předmětů a skripta odborných termínů v cizím 
jazyce pro jednotlivé obory. Skripta žáci používají v hodinách teoretické výuky, 
odborná skripta i na hodinách odborného výcviku. 
 
V současné době vyučující dokončili a plně využívají následující skripta 
 
1) Anglický jazyk pro začátečníky pro učební obory 
2) Anglický jazyk pro začátečníky pro maturitní obory 
3) Německý jazyk pro začátečníky pro učební obory 
4) Německý jazyk pro začátečníky pro maturitní obory 
5) Český jazyk pro učební obory 
6) Matematika pro učební obory 
7) Matematika pro maturitní obory 
8) Masérská skripta 
9) Fyzika pro učební obory 
10) Chemie pro učební obory 
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11) Technologie, potraviny a výživa, stolničení pro učební obory 
12) Zeměpis a cestovní ruch pro maturitní obory 
13) Práce s počítačem pro učební obory 
14) Ekologie pro maturitní i učební obory 
 
 
14) Odborné pojmy a výrazy pro jednotlivé obory v anglickém jazyce 
15) Odborné pojmy a výrazy pro jednotlivé obory v německém jazyce 
Tato skripta jsou zaměřena na odbornou terminologii, slovní zásobu, cvičení a 
testy se zaměřením pro jednotlivé obory. 
16) Skripta pro souhrnné opakování k závěrečným zkouškám – skripta jsou 
obsahově sestavena podle ŠVP a podle zadaných otázek u JZZZ. Skripta jsou 
vytvořena pro všechny učební obory jak skupiny oborů H, tak i pro obory E. 
 
Pro učební obory E – Cukrářské práce, Kuchařské práce, Pečovatelské služby - 
byla dokončena skripta na jednotlivé odborné a všeobecné předměty. Cílem 
skript je podat  žákům ucelený a přehledný obsah učiva. Vyučující se při tvorbě 
zaměřili na jednoduchost a stručnost, velkou část také tvoří pracovní listy, testy 
a další materiály k využití ve výuce. Skripta pedagogové zpracovali tak, aby se 
staly snadným pomocníkem žáků při jejich studiu. 
 
 
Vyučující během posledních dvou let zpracovávají prezentace k jednotlivým 
předmětům odborným i všeobecným. Ročně se jedná v průměru o 25 – 30 
prezentací na jednoho vyučujícího. Vize školy je mít do 5 let zpracované učební 
digitální materiály a k nim i pracovní listy v digitální podobě. Zásluhou těchto 
učebních materiálů bude výuka pro žáky jednodušší, přehlednější a názornější,  
a to především pro slabší žáky. Takto zpracované učební materiály také 
poskytují větší možnost využití aktivizačních metod ve výuce a skupinové práce. 
Digitální učební materiály jsou zpracovávány podle ŠVP střední školy tak, aby 
tvořily ucelený tematický celek pro jednotlivé ročníky, předměty a obory. 
 
Všechna tato skripta, která jsou žáci zvyklí používat byla hojně využívána a 
velmi kladně hodnocena žáky i zákonnými zástupci v době distanční výuky, která 
nás poprvé překvapila od března do června školního roku 2019/2020. 
 
ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH 
PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 
Střední škola Pohoda s.r.o. se ve školním roce 2011/2012 zapojila do 

projektu financovaného z cizích zdrojů. Jednalo se o projekt  „EU peníze 
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středním školám“, který měl za cíl usnadnit středním školám čerpání peněz 
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  

Škola sepsala projektový záměr a sestavila svůj projekt z předem 
definovaných šablon. Podle počtu žáků bylo zpracováno šest šablon pro 
odborné předměty jednotlivých oborů a dvě šablony na cizí jazyk. Tím, že splnila 
a dodržela i všechny formální požadavky, získala finanční prostředky na 
zakoupení vybavení IT do školy. 

V následných letech i nadále škola zpracovávala učební materiály, které 
využívá pro vlastní výuku. Většina těchto výukových prezentací byla již i 
prezentována a materiály zároveň poskytla k prezentaci MŠMT. 
 I v minulém školním roce škola pokračovala v tvorbě dalších šablon a 
prezentací. Tyto prezentace jsou vyučujícími vítány, vhodně je zařazují do výuky 
a aktivně s nimi pracují. V letošním roce jsme se zaměřili na prezentace, které 
ještě chyběly k ucelení ŠVP a také na zpracování pracovních listů. 

Ve školním roce 2015/2016 se škola zapojila do projektu „Čtenářská 
dílna jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti“, kde 
v rámci tohoto projektu škola vybavila knihovnu knihami pro Kánon titulů 
určený k ústní maturitní zkoušce. Dále byly zakoupeny i knihy různých autorů a 
žánrů vhodných pro výuku literatury, které má škola zakomponované v ŠVP. 
S knihami se pracuje nejen v hodinách literatury, ale také při slohové výchově a 
gramatice. Pro žáky je důležitá práce s textem, porozumění textu a výběr 
informací z textu. V letošním školním roce bylo s knihami pracováno v rámci 
ŠVP a dle potřeb žáků a učitelů. Zapojeni do Čtenářských dílen jsou nejen 
maturitní ale v určité míře také učební obory. 

Ve školním roce 2017/2018 se škola zapojila do projektu „ Moderní 
škola2“. Pedagogové se do uvedeného projektu zapojili formou vzájemné 
spolupráce, v rámci které probíhali hospitace a výměna zkušeností 
s jednotlivými výukovými metodami. Dále absolvovali stáže u budoucích 
zaměstnavatelů našich žáků. Zde získávali odborné znalosti a dovednosti, které 
po skončení stáže sdíleli s ostatními pedagogy. Žákům mohli poskytnout důležité 
informace o tom, jak může vypadat jejich budoucí zaměstnání, co je na 
jednotlivých pozicích čeká a jak se mohou realizovat. Důležitou částí bylo také 
další vzdělávání. Pedagogové se účastnili různých vzdělávacích kurzů a 
přednášek. Získané informace předávali v rámci interních školení ostatním. Na 
žáky ohrožené školním neúspěchem se zaměřili v rámci doučování. 
 

V současné době je škola vlastníkem dvou budov a do budoucna se pokusí 
získat finanční prostředky z evropských fondů a z programu „Zelená úsporám“, 
které by využila pro zvelebení prostředí. 
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ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, 
ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY 
PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 

 
 

V současné době Střední škola Pohoda s.r.o. spolupracuje s mnoha 
organizacemi v Litoměřicích, jeho blízkém okolí a také v celém Ústeckém kraji. 
Vedení Střední školy Pohoda s.r.o. a vedoucí učitelé OV zajišťovali  výuku 
odborného výcviku s organizacemi z blízkého i vzdálenějšího okolí školy. Mezi 
tyto organizace a firmy můžeme zařadit – kadeřnictví v České Lípě a v Mostě, 
Polikliniku Roudnice nad Labem, Lázně Mšené, Lázně Teplice – jednotlivé 
lázeňské masérství v  Teplicích, v Ústí nad Labem, Kadeřnictví Hervertová 
Žitenice, Mělnická zdravotní a.s., Rehabilitace MUDr. Hassan Mezian s.r.o. 
Litoměřice, Rehabilitace v Děčíně, Fyzioterapie Teplice, FIN-STAV REAL s.r.o., 
Děčín I, Nemocnice Liberec, rehabilitace, Livebody Praha 1, Salon Svobodová, 
Litoměřice, Studio POSH Libochovice, Masáže Krabík Litoměřice, Domov Na 
Svobodě Čížkovice, Restaurace Kamenický Šenov, MŠ Noviny pod Ralskem, a 
mnoho dalších pracovišť – viz tabulka Organizační uspořádání úseku 
praktického vyučování. 

Nejdůležitější a nejlepší spolupráce je s naším zřizovatelem – paní 
Jaroslavou Simonovou a Gastronomickým centrem Pohoda s.r.o. 
Všichni výše jmenovaní nám vychází vstříc při  řádném vedení žáků, pomáhají 
při pořádání odborných školení, besed a přednášek a umožňují nám pravidelnou 
exkurzi do provozů a jsou nápomocni při dalších akcích.  

Škola je aktivním členem Asociace kuchařů a cukrářů, ve spolupráci 
s ostatními členy pořádá odborná školení pro obory kuchař-číšník a cukrář. Pro 
tyto obory také organizuje kurzy sloužící k rozšíření odborných dovedností. 
  Navázali jsme též spolupráci se společností  Výstavy s.r.o., Litoměřice. 
Spolupráce se týká nejen hlavních akcí výstaviště, ale také akcí  pořádaných 
Městem Litoměřice nebo různými zájmovými spolky a organizacemi. V rámci 
kulturních akcí se podílíme na show v podání kadeřnic či kosmetiček, ale také 
kuchařů i cukrářů. V současné době se naše spolupráce rozšiřuje dle akcí, které 
jsou nově pořádány. 
Střední škola Pohoda si je vědoma své společenské odpovědnosti, která vyplývá 
z jejího postavení a významnou část svého času v rámci marketingu a 
managementu věnuje na podporu veřejně prospěšných a charitativních projektů. 
Dlouhodobě se věnuje podpoře aktivit v oblasti pomoci dětem – ,,Život dětem“. 
Nedílnou součástí se staly sbírky pro Červenou stužku - ,, Mašlička“, Tříkrálová 
sbírka, Píšťalka a v poslední době i Fond Sidus pro podporu nemocných a 
potřebných. Tyto akce byly uskutečňovány pod vedením p. učitelky PhDr. Olgy 
Rousové. 
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Na škole probíhá enviromentální výchova. V rámci ní dochází k propagaci 
a podpoře ekologie, žáci jsou vedeni k podpoře utváření krajiny a péče o ní nebo 
k informovanosti o trvale udržitelném rozvoji. Pomáhá přispívat k ochraně 
životního prostředí formou zapojení do projektu Recyklohraní. Zástupce 
zajišťující tuto činnost je Ing. Alena Slunečková. 

Spolupráci s těmito organizacemi škola využívá i při tvorbě ŠVP, využívá 
je jako podklad při diskuzích a při rozhodování o dalším vývoji školy. 
V souvislosti s tvorbou ŠVP a jeho doplňováním se zvyšuje počet sociálních 
partnerů, dochází k rozšíření rozsahu a forem spolupráce. 

Střední škola Pohoda s.r.o. má již v praxi mnoho absolventů, kteří mají ke 
škole kladný vztah a mohou se za kvalitu školy „zaručit“. Mají proto zájem  
o spolupráci a sami spolupráci nabízí škole, např. při zajišťování praxí, konání 
přednášek a školení, exkurzí, apod. 

Dalším typem spolupráce jsou i přednášky a školení, odborné exkurze, 
předvádění nových i starých technik a materiálů pro obory masér, kadeřník  
a kosmetička, kuchař číšník a cukrář, doplněné praktickými ukázkami od 
dodavatelských firem (např. Bess, Zopas, Wella, Nowaco, firma Fiala, Prima 
Vera, Vitana, Knorr, apod.).  

 Střední škola Pohoda s.r.o. vítá přínosné spolupráce nejen 
s organizacemi, ale i se školami, zapojuje se do aktivit, které sama vymýšlí  
a snaží se jednotlivé partnery zainteresovat do navazování další spolupráce. 
Tato spolupráce se ukázala jako velice důležitá, pedagogům přináší nové 
podněty pro práci s žáky a žákům ukazuje současné trendy v jednotlivých 
oborech. 

 
 

PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH DOKUMENTŮ VEDENÝCH 
ŠKOLOU 

Třídní knihy – formou Škola on-line 
Kniha zápisů pedagogických porad, pedagogických rad,  
(Opatření vyplývající z pedagogických rad – navržená opatření výchovnému 
poradci, komunikace se zákonnými zástupci, apod.) 
Zápisy z předmětových komisí 
Evidence vysvědčení, výučních listů, vysvědčení o ZZ a MZ, bianko formulářů 
Školská rada – zápisy, plán, volební řád 
Plán práce výchovného poradce 
Plán práce protidrogového preventisty 
Školní preventivní program 
Krizový plán školy 
Knihy zápisů výchovného poradce a protidrogového preventisty  
Zápisy z porad domova mládeže 
Zápisy ze skupinových schůzek na domově mládeže  



 75 

Učební dokumenty jednotlivých oborů, RVP a ŠVP pro jednotlivé obory  
Katalogy a katalogové listy jednotlivých tříd a žáků – písemně i formou školy 
on-line 
Evidenční listy žáků odborného výcviku pro cukrářské, kuchařské obory a pro 
žáky na smluvních pracovištích 
Smlouvy se smluvními pracovišti 
Měsíční rozpisy žáků na pracovištích odborného výcviku 
Kniha úrazů 
Školení BOZP a PO, rizika, revize, poučení 
Exkurze tříd – plán a plnění 
Bodový motivační systém pro jednotlivé třídy 
DVPP – plán a plnění 
Plán EVVO 
Koncepce rozvoje gramotností 
ICT plán školy 
Rozvrh školy –  tříd, učeben, učitelů 
Plán práce školy 
Řády školy      -  pracovní pro zaměstnance 

- organizační  
- provozní školy i domova mládeže 
- školní 
- klasifikační 
- archivační a skartační 
- pracoviště odborného výcviku 
- vnitřní řád domova mládeže + režim dne 
- provozní řády odborných provozoven kad., mas., kos. 
- provozní řády pro veřejnost – obor kadeřník,  kosmetička, 
masér 
- provozní řády odborných učeben 

Kniha odeslané pošty 
Kniha přijaté pošty 
Kniha odeslané a přijaté pošty v rámci správního řízení 
Osobní spisy žáků a studentů na DM 
Denní záznamy, deníky výchovných skupin žáků ubytovaných na domově 
mládeže 
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POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 

 
Poskytování informací se řídí zákonem106/1999 Sb. v  platném znění, O 

svobodném přístupu k informacím. 
 V období školního roku 2019/2020 nebyla na naší škole podána žádná 

žádost o poskytnutí informací.     

 
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

v platném znění 

 
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, za rok 2019/2020 
Zpráva je sestavena na základě povinnosti vyplývající z § 18 zákona č. 106/1999 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. 
  

§ 18 odst. 1 písm. a) počet podaných žádostí o informace 0 

§ 18 odst. 1 písm. a) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 

§ 18 odst. 1 písm. b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

§ 18 odst. 1 písm. c) opis podstatných částí rozsudku soudu 0 

§ 18 odst. 1 písm. d) výčet poskytnutí výhradních licencí 0 

§ 18 odst. 1 písm. e) počet stížností podaných podle §16a zákona č. 106/1999 Sb. 0 

§ 18 odst. 1 písm. f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0 

 
Zveřejňování informací bylo prováděno prostřednictvím webových stránek školy 
www.soupohoda.com, v informačních bulletinech, nástěnek ve vstupní hale, na úřední desce 
Střední školy Pohoda s.r.o. 
Informace jsou zákonným zástupcům žáků podávány i prostřednictvím konzultačních hodin a 
při DOD spolu s třídními schůzkami. Informace pro rodiče jsou podávány i prostřednictvím 
portálu http://portal.skolaonline.cz 
Škola přijala a zodpověděla ústní, telefonické a e-mailové dotazy, jejichž obsah se týkal 
upřesnění dnů DOD, přijímání žáků do 1.ročníku, třídních schůzek, kulturních a sportovních 
akcí mimo školu, akcí pořádaných školou, a dalších činností školy, které nebyly podle zákona 
č. 106/1999, a tedy v souladu se zákonem nejsou evidovány. 
 
Žádosti byly vyřízeny formou, v jaké je škola obdržela.  
Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 
Nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí. 
Střední škola neobdržela žádnou stížnost dle §16a). 
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Zprávy z inspekční činnosti – červen 2019 
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KOPIE POSLEDNÍHO  PLATNÉHO  ROZHODNUTÍ O 
ZAŘAZENÍ DO SÍTĚ ŠKOL 
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ZÁPIS Z PRVNÍHO ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY VE ŠKOLNÍM 
ROCE 2020/2021 

Zápis z prvního zasedání Školské rady 
 

při Střední škole Pohoda s.r.o., které se konalo dne 23. 9. 2020 v ředitelně střední školy od 
16.00 hodin. 
 
Prezence:  zvolení členové školské rady + ředitelka školy  
 
Program: 
1.Přivítání, seznámení s programem schůzky 
2.Školská rada a její kompetence dle § 167 a 168 školského zákona  
3.Návrh plánu práce školské rady pro školní rok 2020/2021 
4.Schválení Výroční zprávy školy za rok 2019/2020  
5.Schválení Školního a Klasifikačního řádu, Motivační odměny 
6.Schválení Plánu práce na školní rok 2020/2021, doplnění k strategickému plánu školy 
7.Termíny konzultačních hodin všech pedagogických pracovníků 
8.Výuka dle skript, návrh školení a dalšího vzdělávání učitelů, tvorba materiálů 
9.Dotazy, diskuze 
10.Závěr  
 
ad 1  
Všechny účastníky přivítala předsedkyně Školské rady paní Jaroslava Simonová, poděkovala 
všem přítomným, že se všichni pozvaní zúčastnili a jistě přinesli podnětné návrhy pro činnost 
ve Střední škole Pohoda. Popřála všem hodně sil do nového školního roku. 
 
ad 2   
Do školské rady byla dne 25.8.2020 na pedagogické poradě zvolena opět Mgr. Bc. Ladislava 
Lišková, z řad pedagogických pracovníků. Školská rada se tedy dohodla, že bude dále 
pracovat ve stejném složení jako v minulých letech: předsedkyně – p. Jaroslava Simonová, 
místopředsedkyně Mgr. Bc. Ladislava Lišková a člen z řad zákonných zástupců a zletilých 
žáků pan Pavel Tajč.  Předsedkyně ŠR připomněla všem přítomným náplň práce a 
kompetence školské rady, stanovenými v § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
ad 3 
Předsedkyně ŠR přednesla návrh plánu Školské rady na školní rok 2020/2021. Plán ŠR byl 
poté schválen. 
 
ad 4 
Zástupkyně školy předložila vypracovanou Výroční zprávu za minulý školní rok 2019/2020 
všem členům ŠR k připomínkování. Upozornila všechny přítomné, že výroční zpráva 
obsahuje akce školy pouze do března 2020 z důvodu omezení provozu škol díky 
epidemiologické situaci. Školská rada jednohlasně a bez připomínek schválila tuto Výroční 
zprávu školy za školní rok 2019/200. 
 
ad 5-6 
Pro letošní školní rok byl Školní řád doplněn o zákaz používat mobilní telefony, pokud to 
vyučující vyžaduje a pokud žáci nepracují s informacemi, které je nutné hledat na internetu. 
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Dále byl ŠŘ doplněn o kapitolu „ Vzdělávání na dálku“, kde je povinnost žáků spolupracovat 
s vyučujícími v době uzavření škol nebo v době karantény. V minulém roce byl doplněn na 
podnět ČŠI dodatkem, jinak nebyl nikým jiným připomínkován. Klasifikační řád, který je 
nedílnou součástí Školního řádu změněn nebyl. Školní řád s Klasifikačním řádem byl ŠR 
schválen bez připomínek. 
Zástupkyně školy předložila ke schválení návrh Plánu práce školy na školní rok 2020/2021. 
Zároveň byl školské radě předložen i Motivační bodový systém spolu s návrhy odměn pro 
žáky, který byl pro minulý školní rok opět nepatrně upraven. Motivační systém byl také 
vytvořen pro učitele, učitelé s ním byli seznámeni na zahajovací poradě. 
Ředitelka školy předložila i návrhy cen pro úspěšné absolventy a pro žáky, kteří si zaslouží i 
odměnu za práci při hodinách a za vzornou přípravu do školy.  
Školská rada jednohlasně a bez připomínek schválila Motivační bodový systém i 
Plán práce školy pro školní rok 2020/2021. 
 
ad 7 
Na školské radě byly předloženy konzultační hodiny pedagogických pracovníků pro školní 
rok 2020/2021, které byli doplněny i o Dny otevřených dveří a rodičovské schůzky. 
Konzultační hodiny, rodičovské schůzky byly vypsány pro vedení školy, výchovného 
poradce, ostatní pedagogické pracovníky a především pro zákonné zástupce a žáky. Tyto 
budou zároveň vyvěšeny na informační nástěnce při vstupu do budovy, na 
www.soupohoda.com, na portálu SOL pro zákonné zástupce. 
 
ad 8 
Během uzavření škol v období březen – červen, vyučující odborných předmětů a učitelé 
cizích jazyků vytvářeli skripta pro žáky k závěrečným otázkám a to k písemným a ústním. 
Otázky čerpali z otázek z minulých let a zároveň podle ŠVP. Obsah je rozdělen podle ročníku 
a pololetí. Zároveň z těchto skript budou žáci dělat testy pro klasifikaci za každé pololetí. 
Skripta budou velmi přínosným materiálem v době nemoci žáka, a hlavně jako velká 
pomůcka pro opakování k závěrečným zkouškám. Dokončuje se etapa vytváření skript, které 
tvořili jednotliví vyučující odborných předmětů zaměřených na odborné pojmy, správnou 
terminologie, které usnadní žákům výuku, hlavně domácí přípravy. Žáci školy mají možnost 
nejen sledovat výuku na prezentacích, prostřednictvím dataprojektorů, ale získají tím možnost 
i domácího opakování. 
V rámci interního školení na Střední škole Pohoda s.r.o, jsou naplánována školení, která 
budou zaměřena na další metody ve výuce, na práci s integrovanými žáky a na práci se 
slabšími žáky v maturitních, ale i ročnících s VL.  
 
 
ad 9 
V diskuzi se projednávaly státní maturity, výsledky naší školy, zároveň se diskutovalo o 
celostátních problémech. Letošní výsledky dopadly opět lépe než v minulém školním roce. 
Závěrečné zkoušky dopadli v červnu hůř než v loňském roce, ale v září si žáci neúspěch u 
některé části ZZ opravili a získali tak výuční list. Někteří žáci i sami požádali o opakování 
ročníku, spoustě žákům pomohlo doučování, které bylo zavedeno před dvěma lety. 
Doučování se týká především českého jazyka, cizích jazyků a matematiky. Pro učební obory 
je doučování zaměřeno na odborné předměty. I v letošním školním roce si budou moci žáci 
vybírat z možnosti maturovat z cizího jazyka nebo z matematiky. Vedení školy a navrhlo 
otevření kurzů z M, Aj, Nj, pro uchazeče ze 4. ročníků, a to od října, ty se budou konat 
v odpoledních hodinách. Žáci závěrečných hodinách budou podle vypracovaných skript 
chodit na konzultace s vypracovanými otázkami. 
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Školská rada se dohodla, že nejvhodnější termín a čas pro další schůzky školské rady budou 
středy  okolo 16.00 hodin. Další termín schůzky je předběžně v plánu stanoven na duben 
2020. 
 
Za ověřovatelku prvního zápisu z ustavující schůze byla zvolena Mgr. Bc. L. Lišková. Zápis z 
prvního zasedání sepíše Mgr. Bc. L. Lišková, ověří předsedkyně ŠR  Jaroslava Simonová. 
Ředitelka školy seznámila s budoucími plány školy, s dalšími plánovanými investicemi –
dovybavení některých učeben - učebna technologie pro obor KČ, KP, CV, CP, učebna 
stolničení, učebna pro obor Pečovatelské služby.. 
 
Škola v letošním roce bude v rámci prezentací spolupracovat s úřady práce v jednotlivých 
regionech a zapojí se do projektu propagace na podporu učebních oborů. První prezentace 
proběhnou již od října, na prezentacích se budou prezentovat všechny obory Střední školy 
Pohoda s.r.o. Nábory proběhnou v Litoměřicích, Liberci, Teplicích, Žatci, Lounech, Mělníku, 
… apod., dle harmonogramu měst. Samozřejmě bude zaležet na opatření Ministerstva 
zdravotnictví, ke shromažďování lidí. Škola bude reagovat na danou situaci a podle toho bude 
jednotlivé akce připravovat. 
 
ad 10 
Předsedkyně školské rady první zasedání školské rady v 17.00 hodin ukončila a všem 
poděkovala za jejich účast. 
 
 
 
Školská rada na svém prvním zasedání, konaném dne 23.9.2020 
schvaluje:  
 
Výroční zprávu o činnosti školy za rok 2019/2020 
  
Školní řád, Klasifikační řád, Plán práce,  - pro školní rok 2020/2021 
 
Motivační bodový systém a odměny pro žáky na školní rok 2020/2021 
 
 
 
bere na vědomí:   všechny body projednané na prvním zasedání,  
 
ukládá:    místopředsedkyni vyhotovit zápis z 1. zasedání.  
 
 
 
Zapsala dne: 23. 9. 2020                   Zápis ověřila dne: 23. 9. 2020                
 
Mgr. Bc. Ladislava Lišková.                                                Jaroslava Simonová 
 
 
Podpisy členů školské rady: 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

Vyúčtování dotace poskytnuté soukromé škole/školskému zařízení na období školního roku 2019/2020 
Název právnické osoby: Střední škola Pohoda s.r.o., Na Vinici 2244, 412 01 Litoměřice  IČO: 25022016 
 

  Ukazatel Celkem v Kč 
Skutečnost čerpání prostředků poskytnutých dle 

vyhlášky  č. 27/2016 Sb.: 

dle přílohy č.1 část A dle přílohy č. 1 část B 
ř./sl. a   c d 

1 Přijatá dotace na školní rok 2019/2020 24593567     
2 Náklady školního roku 2019/2020 hrazené z dotace, v tom: 24593567     
3 Mzdové prostředky hrazené z dotace celkem 15175177     
4 v tom: a) mzdy 13942603     
5           b) dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 1232574     
6 Odvody na zákonné pojistné 4843981     
7 Ostatní náklady celkem, v tom: 4574409     
8 učebnice a učební pomůcky 1446289     
9 softwarové vybavení 29524     
10 IT vybavení 54577     
11 nákup vody, paliv, energie 1889732     
12 služby pošt a telekomunikací 129045     
13 daně a poplatky 0     
14 další vzdělávání pedagogických pracovníků 27654     
15 nájemné* 20805     
16 opravy a udržování 258380     
17 cestovné 0     
18 ostatní materiál a služby 718403     
19 Rozdíl ř. 1 - 2 0 

*) s výjimkou nájemného v rámci smlouvy o koupi najaté věci uzavřené po 1.1.1997 
  

     Vypracoval:Dianišková Jitka Schválil:Mgr. Bc. Hana Simonová 
 

  Telefon:776607552 Datum: 25. 9. 2020 
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Vysvětlivky: 
  ř. 1 Právnická osoba uvede částku dotace, kterou obdržela od kraje na školní rok 2019/2020, tj. na období 1.9.2019 - 31.8.2020 

ř. 2 Právnická osoba uvede celkovou výši nákladů hrazených z dotace vztahujících se ke školnímu roku 2019/2020 
ř. 19 Vysvětlující komentář k nenulovému rozdílu bude uveden v Rozboru hospodaření s dotací za školní rok 2019/2020 
sl. c, d Právnická osoba vyplní za školní rok 2019/2020 

    


