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ZPRÁVA O ŠKOLE
a) Základní údaje o škole
Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu, o.p.s.
Stromořadí 420, 783 91 Uničov
Škola byla zapsána do rejstříku škol a zahájila výuku 1. září 2008. Pro
absolventy středních škol nabízí vyšší odborné vzdělání v oborech a
programech:
Obor vzdělání: 65-42-N/01 Hotelnictví
Vzdělávací program: Gastronomie a hotelnictví
Forma: denní, dálková
Obor vzdělání: 65-43-N/01 Cestovní ruch
Vzdělávací program: Cestovní ruch
Forma: denní, dálková
Obory jsou určeny všem absolventům středních škol a jsou zaměřeny na
studium služeb v oblasti gastronomie, hotelnictví a turismu. Absolventi
získají znalosti z odborných předmětů, ale také z oblasti ekonomiky,
managementu, práva a minimálně dvou cizích jazyků. Budou tak
připraveni vykonávat rozhodovací, odborné a řídící funkce v podnicích na

regionální i celostátní úrovni, případně samostatně podnikat a to
v provozech jako jsou např. hotely, restaurace, cestovní kanceláře,
informační centra, cestovní agentury, atd.
Zřizovatel školy: Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o.
Vedení školy:
Statutárním orgánem je ředitel společnosti Ing. Antonín Koudelka.
Předseda správní rady:

Ing. Antonín Navrátil

Ředitel školy:

Ing. Milan Koudelka

Předseda školské rady:

Ing. Antonín Koudelka

Adresa pro dálkový přístup:
e-mail: vosunicov@vosunicov.cz
Údaje o školské radě ve školním roce 2016/17:
Předseda školské rady:

Ing. Antonín Koudelka

Zástupce zřizovatele:

Ing. Antonín Koudelka
Vladimíra Pavelková

Zástupci studentů:

Kristýna Vyroubalová
Tomáš Jarmar

Zástupci pedag. pracovníků:

Mgr. Dagmar Smolková
Mgr. Petr Hudec

b) Přehled oborů vzdělávání, které škola ve školním roce 2016/17
vyučovala:
65-42-N/01

Hotelnictví
studium denní, dálkové, délka studia 3 roky

65-43-N/01

Cestovní ruch
studium denní, dálkové, délka studia 3 roky

Učební plány: viz příloha

c) Rámcový popis personálního zabezpečení:
Na VOŠ vyučují učitelé na pracovní smlouvu nebo na dohodu o provedení
práce.
Jméno

Aprobace- vzdělání

Ing. Milan
Koudelka – ředitel
Ing. Marcela
Zahradová
Mgr. Zdeňka
Kučerová
Mgr. Dagmar
Smolková
Ing. Klára
Gubi
Jelena
Finková
Mgr. Petr Hudec

Univerzita Tomáše Bati, Fakulta
managementu, obor Ekonomika a man.

Mgr. Marcela
Dostálová

Počet roků
praxe
23

VŠB Ostrava, ekonomická fakulta,
pedagogická způsobilost pro odborné
předměty
Hotelová škola, Učitelství odborných
předmětů VŠ Ostrava

21

UP Olomouc-filosofická fakulta
jazyk český, dějepis, jazyk německý

28

Univerzita Tomáše Bati, Fakulta
managementu, obor Ekonomika a
management
Sverdlovský státní pedagogický institut,
německý jazyk, ruský jazyk

13

Masarykova
univerzita
Brno,
pedagogická
fakulta,
lektorství
anglického jazyka
Pedagogická
fakulta
univerzity
Palackého, pedagogika pro základní
školy obor německý jazyk, rodinná

19

29

22

15

Ing. Antonín
Koudelkastatutármí zástupce

výchova, MÚ Brno, pedagogika pro
střední školy obor německý jazyk,
rodinná výchova
VŠZ Brno, Státní zkouška učitelské
způsobilosti Mech/Mat
Funkční studium pro vedoucí pedag.
pracovníky -1990

nad 32

d) Údaje o přijímacím řízení:
Přijímací řízení pro školní rok 2016/17
Údaje o přijímacím řízení
Přijímací řízení bylo organizováno podle zákona 561/2004 Sb. o
předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) a jeho novely č. 49/2009 Sb., v jejichž souladu ředitel
školy rozhodl, že se přijímací zkoušky nekonají. 1. kolo přijímacího řízení
proběhlo 1. června 2016. Další přijímací řízení bylo průběžné do naplnění
kapacity a bylo ukončeno 31. 10. 2016. K 1. kolu přijímacího řízení
bylo přihlášeno 12 uchazečů. Postupně v dalších kolech přijímacího řízení
bylo přijato 23 přihlášek. Všichni studenti byli přijati.
e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků:
Ve školním roce 2016/2017 ukončilo studium na vlastní žádost 1 student a
3 studenti studium přerušili.
Výsledky absolutoria:
3.ročník
Absolutorium studovalo
VS3A
VS3B
VS3C
VS3D
Celkem

konalo

vyzn.

prospělo neprospělo

13

11

2

8

1

18

14

4

9

1

2

2

1

1

0

8

7

3

4

0

41

34

10

22

2

Absolutorium v řádném termínu se konalo 12. - 20. 6. 2017, v opravném a
náhradním termínu dne 27. září 2017.
Odborná praxe :
Studenti 2. ročníku absolvovali v zimním i letním období dvoutýdenní
učební praxi . Praxi vykonávali na smluvních pracovištích v pracovních
pozicích odpovídajících vzdělávacímu programu s cílem získat odborné
kompetence v souladu s profilem budoucího absolventa.
V rámci volitelných modulů si navíc mnozí studenti splnili i další
dvoutýdenní praxi v době letních prázdnin. Studenti 3. ročníku vykonali
v zimním období souvislou odbornou praxi v rozsahu 16 týdnů (30 hod.
týdně). Praxi vykonávali na smluvních pracovištích, která byla vybrána
v souladu s tématem jejich absolventské práce a s ohledem na jejich
studijní zaměření. Několik studentů vykonávalo odbornou praxi
v zahraničí. Studenti 1. i 2. ročníku dálkového studia vykonali povinnou
odbornou praxi v rozsahu 2 týdnů na konci letního studijního období.
Zároveň většina absolvovala odbornou praxi v rozsahu 2 týdnů jako
volitelný modul.
Odborné exkurze:
Studenti 1. i 2. ročníku denního i dálkového studia využili možnost
absolvovat volitelný modul Odborná exkurze, který je vzdělávacím
programem předepsán v rozsahu 7 kalendářních dnů.
Některé odborné exkurze organizovala naše škola, další nabídku ve
spolupráci se školou připravili některé cestovní kanceláře. Sami studenti
mohli po předchozím schválení vedoucím učitelem ročníku absolvovat
exkurzi dle vlastního programu.

f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů:
Funkci zastává ředitel školy. Na počátku školního roku byl vypracován
Minimální preventivní program. Aktuální situace pak řešilo vedení školy
operativně dle potřeby ve spolupráci s vedoucími učiteli ročníku. Na konci
školního roku byl program vyhodnocen. Oblastí prevence byla
s přihlédnutím na věkové složení studentů tato problematika (riziková
chování): Prevence drogových závislostí, alkoholismu a kouření, Prevence
projevů xenofobie, rasismu a antisemitismu, Prevence rizikového
sexuálního chování, Zdravý životní styl, Prevence vniku poruch příjmu

potravy, Prevence virtuálních drog – patologické hráčství nebo závislost na
počítačových hrách. Byly stanoveny cílem v těchto jednotlivých oblastech
a kritéria hodnocení (ukazatele úspěchu). Aktivity pro studenty, které
přispěly k naplňování cílů, byly např.: představení Pohodářů, vánoční a
velikonoční vystoupení studentů pro stacionář Jasněnka Uničov (spolek,
pro pomoc osobám se zdravotním postižením), ples školy, odborné
exkurze. Jako evaluace programu slouží rozhor se studenty, dotazníkové
šetření (schránka důvěry).
g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků:
Další vzdělávání pedagogů:
Ing. Zahradová - Účetnictví
Svaz účetních Olomouc - DPH – Účetní uzávěrka, změny v zákoně o
Účetnictví,EET
Mgr. Zdenka Kučerová
Hygiena stravovacího provozu

h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti:
Aktivity:
- Prezentace školy na výstavě Scholariss Olomouc.
- Vánoční akce pro Jasněnku Uničov.
V rámci vzdělávacího programu studenti se svými vyučujícími
absolvovali následující odborné exkurze:
- prohlídka historického centra Olomouce s odborným výkladem
(3. roč.)
- návštěva 4* hotelu v Olomouci (IBIS, Clarion, NH Hotel) 1., 2. a 3.
roč.)
- prohlídka Vlastivědného a Arcibiskupského muzea v Olomouci
(3. roč.)
- návštěva Brna s prohlídkou vybraných historických objektů v centru
města
- exkurze v pivovaru Litovel ( 2. roč.)

- exkurze veletrhu OLIMA v Olomouci (1. roč.)
- přednáška manažera z KB o marketingových nástrojích
v bankovnictví (1. roč.)
- beseda s pracovní agenturou, zajišťující odborné pracovní stáže
v zahraničí ( 1. a 2.roč.)
V lednu 2016 škola pořádala již tradiční společenský ples, v jejichž
průběhu byli představeni budoucí absolventi. Na organizaci i zajištění
plesu se aktivně podíleli studenti školy 1. a 2. Ročníku.
i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti:
Bylo provedeno elektronické zjišťování realizované v souladu s § 174 odst. 2 písm. a)
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které nahrazuje
v daných záležitostech inspekční činnost na místě.

j) Základní údaje o hospodaření školy – vyúčtování dotace:
viz. příloha
k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů:
Ve šk. roce 2016/17 škole nebyla zapojena do mezinárodních projektů.

l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení:
Škola realizuje dva studijní programy Hotelnictví a Cestovní ruch v dálkové formě,
která je součástí celoživotního učení.
m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z
cizích zdrojů:

Ve školním roce 2016/17 škola nerealizovala žádný projekt.

n) Údaje

o

spolupráci

s

odborovými

organizacemi,

organizacemi

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání:

Škola funguje v úzkém vztahu s reálnou praxí. Je členem Asociace hotelů
a restaurací ČR.
Našimi partnery z řad odborných firem a institucí jsou např.:
- cestovní kancelář ATIS, a.s.,
- CK ALEX, s.r.o.,
- CK Kovotour plus s.r.o.
- Čedok, a.s.
- MONDO, cestovní kancelář
- GTS Olomouc, s.r.o. (cestovní agentura CKM)
- cestovní kancelář Bohemian Fantasy spol. s r.o.
- Victoria, cestovní kancelář
- cestovní kancelář SKI Rakousko, s.r.o.
- A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o., dodavatel pokladních systémů pro
restaurační zařízení
- MagicWare,s.r.o., dodavatel informačně –rezervačního systému istour
- Široko, spol. s r.o., dodavatel hotelového rezervačního systému
- jazyková škola PANGEA International s.r.o.
- Platforma pro aplikace, výzkum a inovace, s.r.o., výzkumná a
vzdělávací agentura
- Barmanská škola Jaroslav Labounek,
- obecní a městské úřady v regionu,
- hotely a restaurace v regionu,
- Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Jeseníky a Střední Morava.
Jsme členem Asociace vyšších odborných škol. V souvislosti s možností
dalšího vzdělávání našich absolventů spolupracujeme např. s Vysokou
školou Karla Engliše, a.s., Akademií Sting, o.p.s., soukromou vysokou
školou v Brně, s Vysokou školou podnikání, a.s., Vysokou školou
obchodní a hotelovou v Brně, Vysokou školou logistiky o.p.s. a dalšími.

o) Doplňující informace:
Vzdělávací proces
Nadále usilovat o zkvalitnění pedagogického sboru získáním externích
učitelů VŠ z Olomouckého regionu. Prioritou pro výuku cizích jazyků
bude jejich plné přijetí na plný pracovní úvazek. Dalším cílem je nadále
rozvíjet spolupráci se zahraničím pro realizaci odborné praxe studentů
především třetího ročníku.
Materiálně technické zázemí
Všechny učebny školy jsou vybaveny dataprojektory a plátnem. Areál
školy je pokryt WIFI signálem. Počítačová učebna je vybavena NB
v počtu 15ks.

SWOT analýza
Silné stránky
Stabilizovaný

a

plně

Slabé stránky

kvalifikovaný Škola nemá vlastní budovu-vyučuje

pedagogický sbor,

v pronajatých prostorech.

dobré klima školy,
podpora města Uničov.

Příležitosti

Rizika

Čerpání finančních prostředků z fondů Rušení VOŠ ze strany MŠMT.
EU – byly podány projekty,

Malý

Získání sponzorských darů,

demografického vývoje.

Otevření odloučeného pracoviště vysoké
školy hotelové Praha nebo Brno.

počet

studentů

v důsledku

Výroční zprávu o škole a výroční zprávu o
hospodaření školy za školní rok 2016/2017
vypracoval dne 30. 9. 2017

Ředitel školy Ing. Milan Koudelka
Výroční zpráva o škole a hospodaření byla projednána a schválena
Školskou radou při Vyšší odborné škole hotelnictví a turismu, o.p.s. dne
9. 10. 2017.

