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1. Základní údaje o škole
Název:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,
Chrudim, Čáslavská 205

Adresa:

Čáslavská 205, 537 01 Chrudim

Zřizovatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Telefon:
Fax:

463 354 600
463 654 659

E-mail:

skola@sos-sou.chrudim.cz

www:

www.sos-sou.chrudim.cz

IČ:

13 582 259

IZO:

013 582 259

Údaje o vedení školy:
ředitel školy
zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování
zástupce ředitele školy pro praktické vyučování
vedoucí ekonomicko-provozního úseku

Mgr. Jaroslav Kořínek
Mgr. Lenka Morávková
Ing. Naděžda Stejskalová
Ludmila Sotonová

Údaje o školské radě:
Školská rada při Střední odborné škole a Středním odborném učilišti obchodu a služeb,
Chrudim, Čáslavská 205 byla ustavena Radou Pardubického kraje po volbách
uskutečněných dne 3. 1. 2018.
Školská rada má tři členy, a to:
Věru Šimonovou
jmenovanou zřizovatelem školy
Miloše Josku
zvoleného za pedagogické zaměstnance školy
Radka Papíka
zvoleného za rodiče nezletilých žáků a zletilé žáky.
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2. Přehled oborů zařazených v rejstříku škol, počty tříd
a počty žáků jednotlivých oborů
2.1. Přehled oborů zařazených v rejstříku škol
Kód oboru

Název oboru

Forma
vzdělávání

Délka
vzdělávání
v letech

Platnost

18-20-M/01

Informační technologie

denní

čtyři

neomezeno

29-54-H/01

Cukrář

denní

tři

neomezeno

65-41-L/01

Gastronomie a hotelnictví

denní

čtyři

neomezeno

64-41-L/01

Podnikání

denní

dva

neomezeno

65-51-H/01

Kuchař – číšník

denní

tři

neomezeno

65-51-H/01

Kuchař – číšník

dálkové

tři

neomezeno

66-51-H/01

Prodavač aranžér

denní

tři

neomezeno

2.2. Počet tříd podle ročníků, počet žáků celkem k 30. 9. 2018
Celkem denní vzdělávání

počty tříd denního studia
4 leté
nástavbové
3 leté
obory
obory
obory

1. ročník

6

2

1

3

2. ročník

6

1

1

3

3. ročník

5

2

-

3

4. ročník

2

2

-

-

Celkem tříd

18

7

2

9

Celkem žáků

389

117

57

215

2.3. Počet žáků jednotlivých oborů v ročnících k 30. 9. 2018
Kód

Název

Délka vzdělávání

Počet žáků studujících v ročníku
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

celkem

1820M01

Informační technologie

4 roky

39

18

12

21

90

2954H01

Cukrář

3 roky

26

29

18

-

73

6541L01

Gastronomie a hotelnictví

4 roky

12

4

4

7

27

6541L51

Podnikání

2 roky

29

28

-

-

57

6551H01

Kuchař-číšník

3 roky

44

30

34

-

108

6651H01

Prodavač - aranžér

3 roky

5

11

18

-

34
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2.4. Žáci školy podle státního občanství k 30. 9. 2018

Státní občanství

počet žáků

Česko

384

Vietnam

2

Maďarsko

1

Ukrajina

1

Slovensko

1

2.5. Žáci školy podle pohlaví k 30. 9. 2018
Žáci školy podle pohlaví

počet žáků

Chlapci

174

Dívky

215

2.6. Průměrné počty žáků ve třídách k 30. 9. 2018
1. ročník 2. ročník 3. ročník
průměrný počet
žáků ve třídě

25,8

20

17,2

4. ročník

škola
celkem

14

20,72

2.7. Vývoj počtu žáků školy v posledních letech

Počet žáků školy na začátku školního roku
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Počet žáků ukončujících ZŠ v okrese Chrudim
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Klesající počet žáků školy od školního roku 2010/11 koreluje s poklesem žáků ukončujících
základní vzdělání. V tabulce jsou uvedeny počty vycházejících žáků ze ZŠ pouze z okresu
Chrudim, neboť 73 % žáků školy jsou žáci s trvalým bydlištěm v okrese Chrudim (15 % z
okresu Pardubice, 12% odjinud). V datech je zřejmá určitá strvačnost daná postupným
absolvováním školy silnějšími populačními ročníky.
Nemalou měrou se na poklesu podílí též vyšší zájem absolventů ZŠ o střední vzdělání
s maturitní zkouškou oproti střednímu vzdělání s výučním listem. Na naší škole je 59 %
žáků prvních ročníků přicházejících ze ZŠ přijato do tříletých oborů vzdělání s výučním
listem.
Jednou z dalších zjevných příčin je také obecný pokles zájmu o gastronomické obory, který
lze vysledovat i u ostatních středních škol Pardubického kraje se stejným zaměřením.
Jednou z příčin může být i fakt, že průměrné mzdy mzdy v gastronomii a pohostinství jsou
v současné době jedny z nejnižších v České republice ve srovnání s ostatními obory.
Malým optimisměm nás naplňuje fakt, že pokles počtu žáků školy se zastavil ve školním
roce 2017/18 a má za poslední dva roky mírně vzrustající trend.

3. Rámcový popis personálního zabezpečení chodu školy
Ve školním roce 2018/2019 pracovalo ve škole celkem 35 pedagogů, včetně vedoucích
pracovníků.
V úseku teoretického vyučování pracovalo celkem 25 pedagogů a asistentka pedagoga na
čtvrt úvazku. V úseku praktického vyučování pracovalo 10 pedagogických pracovníků.
Správu školy zajišťovalo 6 pracovníků ekonomického oddělení (vedoucí ekonomickoprovozního úseku, účetní, mzdová účetní, skladová účetní, správce počítačové sítě a
sekretářka ředitele školy) a 6 pracovníků provozního oddělení (správce budov, řidičúdržbář, pracovník veřejnoprospěšných prací z Úřadu práce Chrudim a uklízečky).
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4. Údaje o přijímacím řízení
4.1. Přijímací řízení se konalo pro následující obory denního studia
18-20-M/01 Informatika s rozšířenou výukou cizích jazyků
65-41-L/01 Gastronomie a hotelnictví
64-41-L/51 Podnikání
65-51-H/01 Kuchař, catering
65-51-H/01 Kuchař – číšník
65-51-H/01 Číšník – barman – barista
29-54-H/01 Cukrář
66-51-H/01 Prodavač – aranžér
66-51-H/01 Prodavač – specialista prodeje
4.2. Kritéria přijímacího řízení
 Přijímací řízení do čtyřletých oborů a do nástavbového studia
18-20-M/01 Informatika s rozšířenou výukou cizích jazyků
65-41-L/01 Gastronomie a hotelnictví

 Přijímací zkoušky se konaly formou centrálně zadávaných jednotných testů z

matematiky a českého jazyka a literatury pouze v prvním kole přijímacího řízení. Testování
proběhlo podle jednotného harmonogramu a mělo formu písemných testů z českého jazyka
a matematiky. Dodavatelem a administrátorem testů včetně jejich hodnocení bylo
Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT).
 Rozsah přijímacích testů
Český jazyk a literatura: 60 minut, uzavřené i otevřené úlohy – max. počet bodů 50
Matematika a její aplikace: 70 minut , uzavřené i otevřené (hodnocen je i postup řešení)
úlohy – max. počet bodů 50
 Hodnocení výsledku přijímacího řízení
Část A – hodnocení výsledků přijímací zkoušky (hodnocení testů) bylo zohledněno
maximální hodnotou 100 bodů danou součtem hodnocení za ČJL+M.
Část B – uchazeč mohl získat max. 61 bodů za průměrný prospěch ze ZŠ a další
skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (olympiády,
vědomostní soutěže apod.). Pro hodnocení byl posuzován průměr klasifikace za druhé
pololetí předposledního roku školní docházky a za první pololetí posledního ročníku školní
docházky ZŠ.

počet bodů = (-3,75 x P8 + 18,75) + (-3,75 x P9 + 18,75) + P0
P9 - průměr z pololetí posledního ročníku školní docházky (max. 15)
P8 - průměr z konce předposledního ročníku docházky (max. 15)
P0 - doložené skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, dovednosti a zájmy uchazeče
(např. úspěšná účast v soutěžích, olympiádách - max. 1)

 Pořadí žáků v přijímacím řízení bylo dáno součtem dosažených bodů z části A a části B.
Z obou částí mohl uchazeč získat maximálně 161 bodů. Nutnou podmínkou pro přijetí
uchazeče ke vzdělávání je, aby v testech v součtu dosáhl minimální bodové hranice 20
bodů.
 V případě dosažení shodného celkového počtu bodů rozhodovalo o pořadí umístění žáka
postupně následující kritéria:
 dosažený počet bodů z přijímací zkoušky z části obecně studijních předpokladů
 průměr známek z pololetí posledního ročníku školní docházky
 dosažený počet bodů z přijímací zkoušky z matematické části.
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U osob, které nebyly státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání
v zahraniční škole, mohla být na jejich žádost prominuta přijímací zkouška z českého
jazyka – test tak byl nahrazen pohovorem.

 Přijímací řízení do tříletých oborů
65-51-H/01 Kuchař, catering
65-51-H/01 Číšník – barman – barista
66-51-H/01 Prodavač – aranžér

65-51-H/01 Kuchař – číšník
29-54-H/01 Cukrář
66-51-H/01 Prodavač – specialista prodeje

 Přijímací zkoušky se nekonaly na žádný z oborů. Žáci byli přijímáni na základě

hodnocení průměrného prospěchu známek ze základní školy za první pololetí
posledního ročníku školní docházky a druhé pololetí předposledního roku školní
docházky.
Pořadí žáků v přijímacím řízení bylo dáno výpočtem dosažených bodů dle níže
uvedených kritérií.
celkový počet bodů = (-12,5 x P8 + 62,5) + (-12,5 x P9 + 62,5)
P9 průměr z pololetí posledního ročníku školní docházky (max. 50)
P8 průměr z konce předposledního ročníku docházky (max. 50)
P0 doložené skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, dovednosti a zájmy uchazeče
(např. úspěšná účast v soutěžích, olympiádách - max. 1)

 V případě dosažení shodného celkového počtu bodů rozhodovala o pořadí umístění žáka
postupně následující kritéria:

 dosažený počet bodů za průměr známek z pololetí posledního ročníku školní docházky
 dosažený počet bodů za průměr známek z konce předposledního ročníku docházky
 dosažený počet bodů za průměr známek z pololetí předposledního ročníku školní docházky

4.3. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve všech kolech přijímacího řízení
přijato

přijetí
potvrdilo

18-20-M/01 Informatika s rozšířenou výukou cizích jazyků

50

26

65-41-L/01 Gastronomie a hotelnictví

28

14

64-41-L/51 Podnikání

40

28

65-51-H/01 Kuchař – číšník

114

70

29-54-H/01 Cukrář

47

27

66-51-H/01 Prodavač

24

11

obor vzdělání

4.4. Počet kol přijímacího řízení
Celkem se konalo 6 kol přijímacího řízení, a to v těchto termínech:
1. kolo
2. kolo
3. kolo

22. 4. 2019
6. 5. 2019
20. 5. 2019

4. kolo 3. 6. 2019
5. kolo 24. 6. 2019
6. kolo 24. 9. 2019
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1. Přehledy prospěchu
viz příloha č.1
5.2. Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2018/2019
Řádný termín
Počet žáků ve třídě
Připuštěno k MZ
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Neprospěli ze státní části MZ (z řádku výše)

I4
20
15
0
10
5
3

Náhradní termín – září 2019
Konalo MZ
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Neprospěli ze státní části MZ (z řádku výše)

I4
2
0
0
2
0

G4
1
0
0
1
1

N2
3
0
0
3
2

Opravný termín – září 2019

I4
5
0
5
0
0

G4
3
0
2
1
1

N2
12
0
4
8
8

Konalo MZ
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Neprospěli ze SČ

G4
7
6
0
3
3
3

N2
28
21
0
9
12
12

5. 3. Výsledky závěrečných zkoušek ve školním roce 2018/2019
Řádný termín
Počet žáků ve třídě
Konalo ZZ
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli

Č3.P
23
16
0
14
2

K3
23
13
0
13
0

C3
15
9
2
6
1

Náhradní termín - září 2019
Konalo ZZ
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli

Č3.P
4
0
3
1

K3
4
0
1
3

C3
3
0
0
3

Opravný termín - září 2019
Konalo ZZ
Prospěli
Neprospěli

Č3.P
2
1
1

K3
-

C3
1
1
0
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6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
6.1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
V rámci dalšího vzdělávání se pedagogičtí pracovníci zúčastnili seminářů, školení a dalších
vzdělávacích aktivit. S informacemi, poznatky a získanými materiály z těchto akcí
seznamovali účastníci akcí průběžně další vyučující. Akce byly hodnoceny jako přínosné a
na velmi dobré odborné úrovni: ekonomický seminář ČNB, workshop "Jak na podporu a
rozvoj podnikavosti", semináře VP a školních metodiků prevence v rámci setkání metodiků
a VP, dále seminář na téma Prevence a sebepoškozování dětí a mládeže, Jak vést třídnické
hodiny efektivně , účast na informačně vzdělávací kampani Hrozby napadení měkkých cílů,
stáž ŠMP v Laxusu a K-centru, vzdělávací akce pro učitele cizích jazyků AMATE,
konzultační seminář pro management škol k MZ apod.
Učitelé IT absolvovali – a výstupy seminářů zavedli do aktualizovaných ŠVP - odborné
semináře Zoner Photo Studio X, Firemní identita, aplikovaná informatika v digitálí dílně
FabLab a konzultace k ECDL. Učitelé odborných gastronomických předmětů se zúčastnili
odborného školení – workshopu CBA.
V rámci zlepšení kritického myšlení žáků jsme se účastnili se třídou Č2P projektu
Participace žáků na rozhodovacím procesu ve spolupráci s MKC Praha. Byli jsme
spolutvůrci a komentátory výukových lekcí včetně pilotní výuky v rámci Občanské nauky.
Dne 1. 2. 2019 jsme v rámci projektu Šablony I organizovali seminář pro všechny
pedagogické pracovníky v oblasti osobnostně sociálního rozvoje nazvaný „Stres a
komunikace“.
Vzdělání stanovené Zákonem č. 563/2004 Sb., v souladu s plánem dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků si doplňoval 1 pedagogiký pracovník.

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
7.1. Účast na soutěžích a mediálních projektech
Předmět

Soutěž

Účast

Umístění

účast 15 žáků
1. - 3. ročníků

školní kolo

okresní kolo

3 žáci, 11., 16. a 17. místo

Bobřík informatiky

Třídy I1, I2, I3,
I4

celostátní soutěž

Konverzační soutěž v AJ

účast žáků 1., 2.,
3. ročníků

školní kolo

Konverzační soutěž v AJ,
okresní kolo

Účast 2 žáků

9. a 20. místo

Konverzační soutěž v NJ,
školní kolo

účast žáků I3

školní kolo

Český jazyk, občanská nauka Olympiáda v českém jazyce

Informační technologie

Anglický jazyk

Německý jazyk
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Matematika a přírodovědné
předměty

Matematická soutěž
vlastní organizace

2 třídy

školní kolo

Přírodovědný klokan

Účast 20 řešitelů

školní kolo

Celostátní matematická
soutěž HK

7 žáků

celostátní kolo

Pišqworky

30 žáků

školní kolo

Pišqworky

účast I3, I4

oblastní kolo

Matematický klokan

56 žáků

školní kolo

Finanční gramotnost

žáci mat. tříd
vyjma I1 a I1G

školní kolo

Finanční gramotnost

Žáci tříletých
oborů

školní kolo

Soutěž v daňové evidenci

třídy I3, N1

školní kolo

Psaní všemi deseti

třídy N1, I1

školní kolo

Ekonomická olympiáda

I3, I4, N2

7 žáků postoupilo do
krajského kola

Ekonomická olympiáda

7 žáků

krajské kolo

Okresní kolo ve stolním
tenise

chlapci

1. místo

Okresní kolo ve stolním
tenise

dívky

1. místo

Krajská olymnpiáda dětí a
mládeže ve stolním tenise

dívky

3. místo

Krajská olymnpiáda dětí a
mládeže ve stolním tenise

chlapci

4. místo

Okresní kolo v kopané

chlapci

6. místo

Okresní kolo ve florbale

chlapci

5. místo

Okresní kolo v basketbale

chlapci

6. místo

Bohemia Cup

chlapci

6. místo

10 dní florbalu 2019

chlapci

4. místo

Ekonomika

Sportovní akce
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Organizace soutěží, testování a ostatních aktivit na půdě školy
Naše organizace má akreditované testovací středisko ECDL. 4 učitelé IT jsou
certfikovanými osobami pro zkoušení a opravování testů 7 modulů ECDL. Získání
certifikátu využívají zejména žáci maturitních ročníků.
Na naší kole jsme organizovali Den virtuální reality, Studentské volby, Pišqworky,
Technohrátky, Přijímačky nanečisto. Organizujeme vlastní školní soutěže – Soutěž ve
finanční gramotnosti, Soutěž v daňové evidenci a Soutěž v psaní všemi deseti, Matematická
soutěž, vědomostní fyzikální soutěž „Pevnost Boyard“, Poznávání potravin rostlinného
původu, třídní vědomostní soutěže v chemii, biologii a fyzice. Naši žáci se aktivně účastnili
2 charitativních akcí Knoflíkový den a Pestalozzi sbírka, pracovníci školy podporují
studium dívky z Keni. Organizovali jsme i v rámci předplatného návštěvy VČD Pardubice,
mezi další kulturní akce patří školní ples, vánoční setkání pracovníků školy y setkání při
konci školního roku. Organizujeme též sběr elektroodpadu.
Na začátku školního roku se žáci 1. ročníků (4 třídy) zúčastnili adaptačních dnů. V termínu
18. 2.-22. 2. se uskutečnil lyžařský výcvikový kurz pro 1. ročníky v Pustých Žibřidovicích,
27. 5.–31. 5. 2019 se uskutečnil letní sportovně turistický kurz pro žáky druhých ročníků ve
Sporthotelu Kurzovní.
V březnu (19.-24.) jsme uspořádali zájezd do Velké Británie pro žáky školy.
7.2. Přehled přednášek, exkurzí a dalších akcí ve školním roce 2018/2019

Třída

C1

C2

C3

K1

K2

Datum

Druh

Akce

5. 9. 2018

adapt. den

29. 11. 2018

beseda

Bolest – nemoc jménem šikana

14. 12. 2018

beseda

Šikana a Internet

7. 3. 2019

beseda

Skrytá nebezpečí internetu

24. 10. 2018

beseda

Holocaust

3. 12. 2018

div. představení

4. 12. 2018

beseda

Právo a stalking

13. 2. 2019

beseda

Bolest – nemoc jménem šikana

4. 10. 2018

exkurze

Historie a výroba perníku

4. 3. 2019

beseda

Úvod do světa práce IPS ÚP Chrudim

5. 3. 2019

beseda

Doprava a drogy

5. 9. 2018

adapt. den

29. 11. 2018

beseda

Bolest – nemoc jménem šikana

11. 12. 2018

beseda

Šikana a Internet

7. 3. 2019

beseda

Skrytá nebezpečí internetu

24. 10. 2018

beseda

Holocaust

3. 12. 2018

div. představení

18. 12. 2018

beseda

Adaptační den

Lakomec, divadlo K. Pippicha, Chrudim

Adaptační den

Lakomec, divadlo K. Pippicha, Chrudim
Právo a stalking
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K3

Č1.P

Č2.P

Č3.P

G3

G4

N1

N2

I1

13. 2. 2019

beseda

Bolest – nemoc jménem šikana

3. 12. 2018

div. představení

15. 1. 2019

beseda

Doprava a drogy

13. 3. 2019

beseda

Úvod do světa práce IPS ÚP Chrudim

5. 9. 2018

adaptační den

29. 11. 2018

beseda

Bolest – nemoc jménem šikana

7. 3. 2019

beseda

Skrytá nebezpečí internetu

2. 4. 2019

beseda

Šikana a Internet

2. 11. 2018

workshop

14. 11. 2018

beseda

Holocaust

24. 1. 2019

beseda

Právo a stalking

6. 3. 2019

beseda

Migrace lidí a AIDS

3. 12. 2018

div. představení

21. 12. 2018

přednáška

29. 1. 2019

beseda

Doprava a drogy

28. 2. 2019

beseda

Úvod do světa práce IPS ÚP Chrudim

14. 11. 2018

beseda

Holocaust

3. 12. 2018

div. představení

26. 3. 2019

beseda

Právo a stalking

7. 3. 2019

exkurze

ČNB Praha

3. 12. 2018

div. představení

Lakomec, divadlo K. Pippicha, Chrudim

4. 12. 2018

div. představení

Anglické divadlo

17. 12. 2018

beseda

Doprava a drogy

18. 2. 2019

beseda

Úvod do světa práce IPS ÚP Chrudim

14. 11. 2018

beseda

Holocaust

29. 11. 2018

beseda

Bolest – nemoc jménem šikana

3. 12. 2018

div. představení

Lakomec, divadlo K. Pippicha, Chrudim

4. 12. 2018

div. představení

Anglické divadlo

14. 3. 2019

exkurze

ČNB Praha

21. 11. 2018

exkurze

Finanční úřad Chrudim

3. 12. 2018

div. představení

Lakomec, divadlo K. Pippicha, Chrudim

4. 12. 2018

div. představení

Anglické divadlo

19. 12. 2018

beseda

Právo a stalking

25. 2. 2019

beseda

Úvod do světa práce IPS ÚP Chrudim

26. 2. 2019

beseda

Doprava a drogy

5. 9. 2018

adapt. den

Lakomec, divadlo K. Pippicha, Chrudim

Adaptační den

Zdravé koule

Lakomec, divadlo K. Pippicha, Chrudim
Náš kraj a 2. sv. válka

Lakomec, divadlo K. Pippicha, Chrudim

Adaptační den
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I1G

I2G

I3

I4

9. 11. 2018

přednáška

Kluci z Marsu, holky z Venuše – zdrav. prevence

4. 12. 2018

div. představení

21. 12. 2018

přednáška

22. 1. 2019

beseda

Šikana a Internet

13. 2. 2019

beseda

Bolest – nemoc jménem šikana

6. 3. 2019

beseda

Skrytá nebezpečí internetu

9. 4. 2019

přednáška

Jeruzalém a jeho historie (p. Kalát)

12. 4. 2019

přednáška

FIM HK, diagnostika počítače

5. 9. 2018

adapt. den

Adaptační den

9. 11. 2018

přednáška

Kluci z Marsu, holky z Venuše – zdrav. prevence

3. 12. 2018

div. představení

Lakomec, divadlo K. Pippicha, Chrudim

4. 12. 2018

div. představení

Anglické divadlo

21. 12. 2018

přednáška

22. 1. 2019

beseda

Šikana a Internet

13. 2. 2019

beseda

Bolest – nemoc jménem šikana

6. 3. 2019

beseda

Skrytá nebezpečí internetu

9. 4. 2019

přednáška

12. 4. 2019

exkurze

2. 11. 2018

workshop

3. 12. 2018

div. představení

Lakomec, divadlo K. Pippicha, Chrudim

4. 12. 2018

div. představení

Anglické divadlo

21. 12. 2018

výlet

6. 3. 2019

beseda

Migrace lidí a AIDS

9. 4. 2019

beseda

Drogy

12. 4. 2019

exkurze

Muzeum smyslů Praha

14. 11. 2018

beseda

Holocaust

3. 12. 2018

div. představení

Lakomec, divadlo K. Pippicha, Chrudim

4. 12. 2018

div. představení

Anglické divadlo

7. 3. 2019

exkurze

ČNB Praha

26. 3. 2019

beseda

Právo a stalking

16. 11. 2018

přednáška

3. 12. 2018

div. představení

Lakomec, divadlo K. Pippicha, Chrudim

4. 12. 2018

div. představení

Anglické divadlo

17. 12. 2018

beseda

Doprava a drogy

18. 2. 2019

beseda

Úvod do světa práce IPS ÚP Chrudim

Anglické divadlo
Náš kraj a 2. sv. válka

Náš kraj a 2. sv. válka

Jeruzalém a jeho historie (p. Kalát)
Muzeum smyslů Praha
Zdravé koule

Laser Game Pardubice

FIM HK, Moderní technologie
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7.3. Úsek praktického vyučování – souteže a stáže ve školním roce 2018/2019
Datum

Akce

3. 12. 2018

Junior mistr kávy Brněnský vánoční pohár 2018 - soutěž baristů, Vladyková Beáta
(Č2.P) 5. místo, Josef Čáslavský (K3) 11. místo

28. 2. 2019

Mezinárodní soutěž Cukrářské slavnosti Na Karmeli 2018 Mladá Boleslav, cukrářka
Tereza Kyselá C2 (3. místo), soutěž prodavačů Roman Žurek Č2.P (2. místo)

15. 3. 2019

Baristická soutěž Gastro Kroměříž 2019 - Vladyková Beáta (Č2.P) 4. místo

28. 3. 2019

Gastro Hradec Vitana Cup 2019, cukrářka Tereza Kyselá C2 - 5. místo, Simona
Kolofáčová (C3) - 2. místo

02. 4. 2019

Soutěž Kuchař Vysočiny 2019 - tým se vložení Tereza Pekařová (N1) a Jakub Suda (K3),
1. místo

4. 4. 2019

Celostátní soutěž Prodavač 2019, Ústí nad Labem, Roman Žurek (Č2.P) - 1. místo,
Andrea Bílá (Č1.P) 7. místo

16. 4. 2019

Soutěž mladých baristů třetí kávové vlny Polička - Vladyková Beáta (Č2.P) 8. místo

7. 5. 2019

Žatecký cup 2019 - Vladyková Beáta (Č2.P) 6 místo, Brandová Michaela (Č1.P) 13.
místo

18. 5. 2019

Gastronomické slavnosti M.G. Rettigové Litomyšl - kuchařský tým Tereza Pekařová
(N1) a Jakub Suda (K3), 2. místo

7.4. Úsek praktického vyučování – akce ve školním roce 2018/2019
Datum

Akce

14. 9. 2018

Raut pro 100 osob ČČK Sál J. Kašpara, Krajský úřad Pardubice

19. 9. 2018

Muzeum Chrudim - příprava rautu (kuchaři) pro 150 osob – soukromý klient

20. 9. 2018

Raut Muzeum Chrudim (příprava + obsluha) pro 150 osob – soukromý klient

23. 9. 2018

Muzeum Chrudim -příprava rautu (kuchaři) pro 150 osob – soukromý klient

26. 9. 2018

Raut SOŠ a SOU Chrudim – slavnostní otevření „Studia G“

2. 10. 2018
18. 10. 2018

Raut a coffee break 40 osob Hospodářskou komoru Pardubice, Sál J. Kašpara, KÚ
Pardubice
Raut a coffee break 50 osob Hospodářskou komoru Pardubice, Sál J. Kašpara, KÚ
Pardubice

22. 10. 2018

Hotel Jezerka Seč - porada ředitelů školských zařízení – coffee break

23. 10. 2018

Hotel Jezerka Seč - porada ředitelů školských zařízení – coffee break

24. 10. 2018
25. 10. 2018

Raut a coffee break 50 osob Česko-německá konference Labská stezka, Sál J.
Kašpara, KÚ Pardubice
Raut a coffee break 50 osob Česko-německá konference Labská stezka, Sál J.
Kašpara, KÚ Pardubice

26. 11. 2018

Hotel Jezerka Seč - porada ředitelů školských zařízení – coffee break

27. 11. 2018

Hotel Jezerka Seč - porada ředitelů školských zařízení – coffee break

28. 11. 2018

Hotel Jezerka Seč - porada ředitelů školských zařízení – coffee break
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12. 12. 2018

Raut pro 100 osob Mladý talent, Sál J. Kašpara, KÚ Pardubice

13. 12. 2018

Muzeum Chrudim -příprava rautu (kuchaři) pro250 osob – soukromý klient

14. 12. 2018

Muzeum Chrudim – příprava a realizace rautu K+Č pro 250 osob – soukromý
klient

24. 01. 2019

Raut pro 90 osob, Technohrádky, Sál J. Kašpara, KÚ Pardubice

22. 02. 2019

Občerstvení a oběd formou rautu, Sál J. Kašpara, KÚ Pardubice, hejtman Par.kraje

12. 04. 2019

Kancelář hejtmana Pardubického kraje, coffee break a oběd formou rautu

18. 05. 2019
21. 05. 2019

Slavnosti M. D. Rettigové – prezentace školy ve stánku kuchařskými a cukrářskými
výrobky
Tyflo centrum Pardubice - praktické ukázky míchaných nápojů s degustací (UOV
Doudová se svými žáky)

7.5. Další akce a aktivity školy


Prezentace na veřejnosti probíhala zejména na Burze středních škol v Pardubicích a
na Přehlídce středních škol v Chrudimi, dále jsme zorganizovali v listopadu 2018 a
v lednu 2019 dny otevřených dveří. Tradiční maturitní ples školy se uskutečnil ve
velkém sále Muzea v Chrudimi dne 1. 3. 2019.



Pro žáky, veřejnost i rodiče jsou zřízeny webové stránky školy, včetně elearningového portálu, školní facebooková stránka a školní instagram.



Na pomoc žákům, kteří potřebují doplnit a vysvětlit látku, jsou určeny pravidelné
konzultační hodiny vyučujících, ostatní problémy mohou řešit s výchovnou
poradkyní či školním preventistou.



Ve školním roce 2018/19 proběhlo jedno konzultační odpoledne a tři třídní schůzky
pro rodiče a zákonné zástupce našich žáků.



Informovanost rodičů o prospěchu a docházce žáků do školy je zajištěna také
prostřednictvím elektronické třídní knihy, prospěch a docházku do školy mohou
rodiče sledovat pomocí aplikace Bakaláři.



Nabídka mimoškolních aktivit: sportovní kroužek, návštěvy divadelních představení
ve VČD Pardubice.

8. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
8.1. Inspekční činnost ve školním roce 2018/2019
Inspekční činnost ČŠI ve školním roce 2018/19 na naší škole neproběhla.
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9. Údaje o zapojení školy do rozvojových programů
Škola nečerpala ve školním roce 2018/19 jakékoli dotace z rozvojových programů.

10. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
SOŠ a SOU obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 ve školním roce 2018/19 realizovala
jako autorizovaná osoba podle zákona č.179/2006, o ověřování a uznávání výsledků
dalšího vzdělávání, zkoušky pro ověření dílčích kvalifikací z oboru kuchař-číšník.

11. Údaje o předložených a školou realizovaných
projektech financovaných z cizích zdrojů
SOŠ a SOU obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 ve školním roce 2018/19 realizovala
projekt finacovaný z prostředků EU s názvem „Podpora výuky 2018 – 2019“. Projekt je
zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj
pedagogů a podpora extrakurikulárních aktivit.
Konkrétní aktivity projektu: zřízení pozice školního asistenta na 0,5 úvazku, vzdělávání
pedagogických pracovníků SŠ v oblasti inkluze a rozvíjení komunikačních a sociálních
kompetencí učitelů, kvalifikační studium metodika prevence školy a stáže pedagogů u
zaměstnavatelů.
Projekt je realizován v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019 s rozpočtem 1 003 796 Kč.

12. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Oblast prevence sociálně patologických jevů je zapracována v dokumentu Minimální
preventivní program školy, je organizována výchovným poradcem a školním metodikem
prevence.
Ve školním roce 2018/19 jsme zrealizovali přednášky a besedy s tematikou prevence
protidrogové, kyberšikany, rizikového chování, o právním povědomí, nebezpečí AIDS,
besedy zaměřené na vztahy mezi lidmi, dopravní výchovu a dále pracovně právní
přednášky na Úřadu práce v Chrudimi. Seznam je uveden v přehledu akcí školy.
Spolupracujeme úzce s Policií ČR, okresním metodikem prevence, pedagogicko
psychologickými poradnami regionu, Poradnou při ZŠ Svítání, Šance pro Tebe v Chrudimi,
Úřadem práce v Chrudimi a SVP Archa.
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13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi,
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při
plnění úkolů ve vzdělávání
Odborová organizace na škole není ustavena.
Tradiční úzká spolupráce existuje s Cechem podnikatelů hotelů, restaurací a hostinců
Chrudim, jakožto profesní organizací sdružující zaměstnavatele z oblasti gastronomie a
hotelnictví v regionu. Odborný výcvik žáků gastronomických oborů probíhá v mnoha
případech na provozovnách podnikatelů sdružených v cechu.
Škola je také členem Asociace kuchařů a cukrářů ČR. AKC sdružuje v osmi regionálních
pobočkách přes 1200 kuchařů a cukrářů z celé České republiky. Toto společenství se
zabývá gastronomií i v jejích širších souvislostech. Mimo jiné organizuje pro své členy i
veřejnost gastronomické akce - odborné přednášky, semináře a tréninky, celonárodní
soutěže i soutěže s mezinárodní účastní, výstavy i další kulturní akce. Škola se účastní
odborných seminářů a předvším soutěží odborných dovedností žáků oboru kuchař, číšník a
cukrář na krajské i celostátní úrovni.
Spolupráce s Krajskou pobočkou Úřadu práce v Pardubicích, zejména s kontaktním
pracovištěm Chrudim spočívá zejéma v organizování přednášek a besed pro žáky školy a v
monitoringu uplatnění absolventů školy na trhu práce.
Spolupráce s Fakultou informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové je zaměřena
na žáky oboru Informační technologie. Škola využívá nabídky FIM UHK a účastní se
vybraných odborných přednášek a seminářů přímo v prostorách fakulty v Hradci Králové.

14. Základní údaje o hospodaření školy
viz příloha č.2

V Chrudimi dne 10. října 2019

Jaroslav Kořínek
ředitel školy
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Příloha č. 1
Přehledy prospěchu tříd
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Příloha č. 2
Základní údaje o hospodaření školy
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