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1 Základní údaje o škole 

1.1 Charakteristika školy 

 

Název školy: Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední 

odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková 

organizace 

Sídlo školy: Zborovská 519, 511 01 Turnov 

Právní norma: příspěvková organizace 

IČ: 75129507 

Identifikátor právnické osoby: 691 000 093 

 

Zřizovatel: Liberecký kraj 

Sídlo zřizovatele: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

IČ zřizovatele: 70891508 

 

Vedení školy je řídícím orgánem, který řeší a dále rozpracovává zásadní otázky chodu školy 

jako komplexní vzdělávací instituce. 

Ing. Eva Antošová, ředitelka 

tel: 481 350 013, 481 319 114, e-mail: eva.antosova@ohsturnov.cz 

 

 

Ing. Jitka Vaňátková, zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování 

tel.: 481 350 031, e-mail: jitka.vanatkova@ohsturnov.cz  

  

Mgr. Dana Votrubcová, zástupkyně ředitelky pro praktické vyučování 

tel: 481 319 112, e-mail: dana.votrubcova@ohsturnov.cz 

Mgr. Mirka Kostříková, zástupkyně ředitelky pro praktické vyučování 

tel: 481 319 117, e-mail: mirka.kostrikova@ohsturnov.cz 

 

  

Jan Burda, vedoucí domova mládeže:  

tel.: 481 311 567, e-mail: jan.burda@ohsturnov.cz 

 

Martin Květ, vedoucí školní jídelny - výdejny  

tel.: 481 350 022, martin.kvet@ohsturnov.cz 

mailto:eva.antosova@ohsturnov.cz
mailto:jitka.vanatkova@ohsturnov.cz
mailto:votrubcova@ohsturnov.cz
mailto:kostrikova@ohsturnov.cz
mailto:jan.burda@ohsturnov.cz
mailto:martin.kvet@ohsturnov.cz
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Školská rada školní rok 2017/2018:          Mgr. Ondřej Illich, předseda 

            Ing. Tomáš Hocke 

            Ing. Martin Gold 

            Ing. Luboš Louda 

            Vilém Babec 

            Renata Pavlištová 

 

Datum změny zařazení do sítě: 1. 1. 2009 

Kapacita školy: 1 003 žáci 

Škola sdružuje: 1. Střední školu   IZO: 108 036 421 

 2. Domov mládeže  IZO: 108 009 882 

 3. Školní jídelnu  IZO: 102 766 011    

 3. Školní jídelnu-výdejnu IZO: 110 200 233 

 

Odloučená pracoviště školy: 1. Alešova 1723, 511 01 Turnov - škola 

2. Přepeřská 210, 511 01 Turnov – odborný výcvik  

 3. 28. října 584, 511 01 Turnov – domov mládeže 
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2  Organizace studia  
 

Kód oboru 

KKOV 

Název oboru Délka 

studia 

Charakter 

studia 

Forma 

studia 

Určeno 

pro 

poznámky 

63-41-M/02 Obchodní akademie 4 studijní denní abs. ZŠ 1. - 4. roč. 

65-42-M/01 Hotelnictví 4 studijní denní abs. ZŠ 1. - 4. roč. 

65-42-M/02 Cestovní ruch 4 studijní denní abs. ZŠ 1. - 4. roč. 

23-41-M/01 Strojírenství 4 studijní denní abs. ZŠ 1. - 4. roč. 

23-51-H/01 Strojní mechanik 3 učební denní abs. ZŠ 1. - 3. roč. 

23-52-H/01 Nástrojař 3 učební denní abs. ZŠ 1. - 3. roč. 

23-56-H/01 Obráběč kovů 3 učební denní abs. ZŠ 1. - 3. roč. 

23-62-H/01 Jemný mechanik-

optik 

3 učební denní abs. ZŠ 1. - 3. roč. 

65-51-H/01 Kuchař - číšník  3 učební denní abs. ZŠ 1. - 3. roč. 
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3 Rámcový popis personálního zabezpečení školy 
 

Počet zaměstnanců  

(fyzické osoby) 

80 z toho ženy:  

56 

Učitelé 38 29 

Učitelé externí 0 0 

Učitelé odborného výcviku 9 3 

Vychovatelé  4 2 

Pedagogů celkem 51 34 

THP  4 4 

Provozní zaměstnanci 21 16 

Celkem 25 20 

Důchodci - učitelé 3 2 

Důchodci – učitel odborného 

výcviku 

1 0 

Důchodci celkem 4 2 

          

Přehled počtu zaměstnanců:  

Začínající, na mateřské dovolené, ukončení pracovního poměru (přepočtený počet) 

Kategorie Přijatí 

absolventi 

Mateřská 

dovolená 

Odchod ze 

zaměstnání 

Učitelé 0 1,00 1,00 

Učitelé OV 0 0 0 

Vychovatelé 0 0 0 

THP 1,00 1,00 0 

Provozní 

zaměstnanci 

0 0 0 

Celkem 1,00 2,00 1,00 

 

Věková skladba pedagogického sboru  
v přepočtených úvazcích  

    

  

˂ 30 let 

 

31 – 40 let 

 

41 – 50 let 

51 – 

důchodový 

věk 

Důchodový 

věk 

 

Celkem 

Celkem 0,00 10,25 6,00 32,96 1,91 51,12 

Z toho ženy 0,00 6,25 5,00 20,96 0,89 33,10 

 

 

Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost  
v přepočtených úvazcích 

 

Počet 
(přepočtení na plně 

zaměstnané) 

Z toho bez 

odborné 

způsobilosti 

51,12 2,00 
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Z toho: Počet 
(přepočtení na 
plně zaměstnané) 

Z toho bez 

kvalifikace 

Výchovný poradce 1,00 0,00 

Koordinátor školního vzdělávacího programu a 

vzdělávacích programů VOŠ 

0,00 0,00 

Koordinátor informačních a komunikačních 

technologií 

2,00 1,00 

Školní metodik prevence 1,00 0,00 

Koordinátor environmentální výchovy 0,00 0,00 

 

 

Přehled domova mládeže 

v přepočtených úvazcích 

 
Vychovatelé Asistenti pedagoga ostatní THP Celkem 

3,00 1,00 1,00 0,00 4,00 

 

 

Přehled nepedagogických pracovníků, bez domova mládeže 
v přepočtených úvazcích 

 

Pracovní zařazení středisko počet 

THP škola 3,52 

uklízečka škola 4,75 

školník škola 2,00 

Kuchaři, výdej stravy školní jídelna 13,00 

Celkem                                      23,27 
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4 Údaje o počtu žáků  

4.1.1  Počet žáků v jednotlivých studijních a učebních oborech 

Kód oboru 

KKOV 

Název oboru Počet žáků Počet 

tříd 

63-41-M/02 Obchodní akademie 98 4 

65-42-M/01 Hotelnictví 80 4 

65-42-M/02 Cestovní ruch 111 4 

23-41-M/01 Strojírenství 71 4 

23-51-H/01 Strojní mechanik 7 0,47 

23-52-H/01 Nástrojař 55 1,83 

23-56-H/01 Obráběč kovů  18 1,2 

23-62-H/01 Jemný mechanik -optik 26 1,5 

65-51-H/01 Kuchař - číšník 73 3 

66-51-H/01 Prodavač 0 0 

Celkem: 539 24 

 

 

4.1.2  Průměrný počet žáků ve třídě: 

 

 

 Počet tříd Počet žáků průměr 

Celkem 24 539 22,46 

4.1.3 Průměrný počet žáků na jednoho učitele 

 

Počet žáků 539 

Počet učitelů 51,12 

Počet žáků na učitele 10,54 
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4.2 Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2017/18 

SŠ  počet 

Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 289 

Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 44 

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 203 

Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 86 

Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 49 

        z toho vyřešeno autoremedurou 49 

        z toho postoupeno krajskému úřadu 0 

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 42 

Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 2 

Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 11 

Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 0 

 

4.3 Údaje o správním rozhodnutí 

Rozhodnutí vydaná ředitelkou školy  

Počet  

  

Rozhodnutí: počet 

o přestupu do jiné SŠ 9 

o změně oboru vzdělání 4 

o přerušení vzdělávání 5 

o opakování ročníku 10 

o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 ŠZ 0 

o podmíněném vyloučení podle § 31 ŠZ 28 

o vyloučení podle § 31 ŠZ 3 

o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a § 100 ŠZ 0 

o povolení individuálního vzdělávání žáka 1 

o zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka 0 

o odkladu povinné školní docházky 0 

o snížení úplaty za poskytování školských služeb 0 

o prominutí úplaty za poskytování školských služeb 0 

celkem 60 
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5 Výsledky výchovy a vzdělávání 

5.1 Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek 2016/2017 
 

Úspěšnost žáků při závěrečných zkouškách      

         

zkoušky v řádném (jarním) 
termínu 

zkoušky v náhradním termínu opravné zkoušky 

počet žáků, 

kt. 

neprospěli 

počet 

žáků, kt. 
konali 

zkoušku 

počet žáků, 
kteří prospěli 

počet žáků, 

kt. 

neprospěli 

počet žáků, 

kt. konali 

zkoušku 

počet žáků, 
kteří prospěli 

počet žáků, 

kt. 

neprospěli 

počet žáků, 

kt. konali 

zkoušku 

počet žáků, 
kteří prospěli 

5 0 0 5 0 0 5 0 0 

         

Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách - počet     

zkoušky v řádném (jarním) 
termínu 

zkoušky v náhradním termínu opravné zkoušky 

počet žáků, 

kt. konali 
zkoušku 

počet 

žáků, kteří 
prospěli 

počet žáků, 

kt. neprospěli 

počet žáků, 

kt. konali 
zkoušku 

počet žáků, 

kteří prospěli 

počet žáků, 

kt. neprospěli 

počet žáků, 

kt. konali 
zkoušku 

počet žáků, 

kteří prospěli 

počet žáků, 

kt. 
neprospěli 

89 52 37 0 0 0 39 26 13 

5.2 Údaje o výchovných opatřeních 

Výchovná opatření   

počet   

   

 1. pololetí 2. pololetí 

pochvala třídního učitele 64 38 

pochvala ředitele školy 19 40 

jiná ocenění 0 0 

napomenutí 29 37 

důtka třídního učitele 27 25 

důtka učitele odbor. výcviku 0 0 

důtka ředitele školy 12 21 

snížená známka z chování 3 7 

5.3 Přehled o prospěchu, chování a absenci žáků 

Prospěch žáků   

Počet   

 1. pololetí 2. pololetí 

prospěl s vyznamenáním 15 21 

prospěl 414 496 

neprospěl 94 22 

nehodnocen 24 0 
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Souhrnná statistika tříd 
 1. pololetí školního roku 2017/18 

zpracováno dne: 15. 10. 

třída žáků 

z toho hodnocení 

 P 5 
snížená 

známka Ch 
průměrný 

prospěch 
absence na žáka 

celkem neomluv. třídní učitel 

1CR 32  1 28 1 1 - 2.387 62.06 - Ing. Davidová Agáta 

1H 22  0 14 7 1 2 (1+1) 2.935 97.18 4.41 Mgr. Seppová Veronika 

1KČ 25  1 18 5 1 4 (0+4) 2.669 96.28 3.16 Mgr. Vlčková Zuzana 

1N 27  0 22 5 - - 2.517 55.25 - Ing. Bednárová Ludmila 

1OA 27  1 13 9 4 - 2.595 90.37 0.04 Ing. Chuchmová Dita 

1OO 23  0 16 5 2 - 2.617 59.34 - Jiroš Petr 

1S 23  2 21 - - - 2.229 52.82 - Mgr. Vodrážka Karel 

2CR 26  0 17 7 2 1 (0+1) 2.673 116.42 - Mgr. Semenská Jana 

2H 21  0 18 3 - - 2.558 69.85 - Mgr. Jeníčková Marcela 

2KČ 26  0 20 5 1 1 (0+1) 2.558 65.42 0.42 Bc. Dědková Eva 

2N 28  4 18 3 3 - 2.303 77.35 - Mgr. Rudolfová Alena 

2OA 22  0 17 4 1 - 2.508 88.22 - Mgr. Tůma Zbyněk 

2S 15  0 14 - 1 - 2.189 69.20 - Bc. Barochovský Jan 

3CR 27  0 20 4 3 - 2.281 75.81 0.07 Mgr. Votrubcová Dana 

3H 20  0 13 6 1 1 (0+1) 2.745 85.85 0.60 Mgr. Chvalová Štěpánka 

3KČ 23  1 18 3 1 - 2.535 101.47 0.09 Mgr. Srnová Jana 

3N 21  0 15 5 1 3 (2+1) 2.586 78.42 3.86 Ing. Louda Lubomír 

3O 12  3  8 1 - - 2.140 71.33 - Mencl Miroslav 

3OA 28  0 25 3 - - 2.475 53.10 - Mgr. Loudová Alena 

3S 11  0 10 1 - - 2.187 51.45 - Mgr. Koutková Helena 

4H 19  2 15 2 - - 2.628 62.10 - Lišková Ivana 

4S 21  0 14 6 1 - 2.707 98.14 - Ing. Melichová Veronika 

A4 21  0 16 5 - - 2.746 96.28 - PhDr. Špínová Eva 

C4 28  0 24 4 - - 2.570 113.60 - Ing. Černá Iva 

Legenda V - prospěl s vyznamenáním 
P - prospěl 
5 - neprospěl 
N - nehodnocen 
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Souhrnná statistika tříd 
 2. pololetí školního roku 2017/18 

zpracováno dne: 15. 10. 

třída žáků 

z toho hodnocení 

 P 5 
snížená 

známka Ch 
průměrný 

prospěch 
absence na žáka 

celkem neomluv. třídní učitel 

1CR 30  2 26 2 - 8 (7+1) 2.309 83.76 8.37 Ing. Davidová Agáta 

1H 21  0 20 1 - 3 (3+0) 2.958 75.38 0.48 Mgr. Seppová Veronika 

1KČ 25  1 21 3 - - 2.455 110.20 0.08 Mgr. Vlčková Zuzana 

1N 27  0 26 1 - - 2.321 71.18 - Ing. Bednárová Ludmila 

1OA 27  0 24 3 - 2 (2+0) 2.568 101.33 - Ing. Chuchmová Dita 

1OO 23  1 21 1 - 2 (2+0) 2.478 95.47 - Jiroš Petr 

1S 23  3 20 - - 3 (3+0) 2.275 48.52 0.61 Mgr. Vodrážka Karel 

2CR 26  0 24 2 - 1 (0+1) 2.717 105.15 0.42 Mgr. Semenská Jana 

2H 21  0 20 1 - 1 (0+1) 2.581 83.42 1.05 Mgr. Jeníčková Marcela 

2KČ 26  2 22 2 - - 2.452 74.65 - Bc. Dědková Eva 

2N 25  6 19 - - 1 (1+0) 2.003 77.80 0.08 Mgr. Rudolfová Alena 

2OA 22  0 20 2 - 2 (1+1) 2.481 110.63 1.18 Mgr. Tůma Zbyněk 

2S 15  0 14 1 - 1 (0+1) 2.092 75.86 2.93 Bc. Barochovský Jan 

3CR 27  0 26 1 - - 2.304 81.33 - Mgr. Votrubcová Dana 

3H 19  0 19 - - 1 (1+0) 2.708 81.15 0.05 Mgr. Chvalová Štěpánka 

3KČ 22  1 21 - - - 2.704 79.00 0.05 Mgr. Srnová Jana 

3N 19  1 18 - - - 2.588 47.15 - Ing. Louda Lubomír 

3O 12  2 10 - - - 2.313 86.91 - Mencl Miroslav 

3OA 28  0 26 2 - 1 (1+0) 2.583 65.35 0.11 Mgr. Loudová Alena 

3S 12  0 12 - - - 2.113 60.75 - Mgr. Koutková Helena 

4H 19  1 18 - - - 2.683 45.89 - Lišková Ivana 

4S 21  0 21 - - - 2.619 61.19 - Ing. Melichová Veronika 

A4 21  1 20 - - 1 (1+0) 2.657 66.00 - PhDr. Špínová Eva 

C4 28  0 28 - - - 2.526 77.35 - Ing. Černá Iva 

Legenda V - prospěl s vyznamenáním 
P - prospěl 
5 - neprospěl 
N - nehodnocen 
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5.4 Uplatnění absolventů školy 

Absolventi maturitních oborů Cestovní ruch, Hotelnictví a Obchodní akademie převážně 

pokračují dále ve studiu. Převládají vysoké školy s ekonomickým zaměřením, často 

i v návaznosti na svá studijní zaměření, tj. veřejná správa, cestovní ruch a gastronomie. Menší 

část absolventů pokračuje na jazykových školách nebo na školách v zahraničí. Absolventi 

oboru Strojírenství ve většině případů vstupují do praxe a ihned získávají pracovní místo.  

.  

Vzhledem ke stále se rozrůstajícímu cestovnímu ruchu v Českém ráji, Krkonoších 

a Jizerských horách  nacházejí absolventi gastronomických oborů zaměstnání v restauracích 

a pohostinských provozovnách v Turnově a v širokém okolí. Přínosem pro jejich uplatnění je 

absolvování Barmanského kurzu, Kurzu studené kuchyně, Cukrářského kurzu, Kurzu o kávě, 

Vykrajování ovoce a zeleniny, které pro žáky naše škola organizuje. Absolventi oboru Jemný 

mechanik – optik často pokračují v nástavbovém studiu nebo nacházejí zaměstnání 

v průmyslových podnicích.  

 

Absolventi oborů Strojní mechanik, Nástrojař a Obráběč kovů nacházejí dobré uplatnění 

především ve strojírenských firmách v celém regionu. Jedná se například o firmy Sklostroj 

Turnov CZ, s. r. o, Kamax, s. r. o., Turnov, Charvát Axl, a. s., Semily, ONTEX CZ, s. r. o., 

Turnov, Grupo Antolin Turnov, s. r. o., Šroubárna Turnov, Mahle BEHR Czech, s.r.o., 

Mnichovo Hradiště, VYVAPLAST, s.r.o. Turnov a další. 

Část absolventů učebních pokračuje dále ve studiu na našem  maturitním oboru Strojírenství. 
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6 Údaje o poskytování dalšího vzdělávání, resp. 
celoživotního učení 

6.1. Programy dalšího vzdělávání nabízené školou 

Škola je místním centrem celoživotního vzdělávání v rámci Centra vzdělanosti Libereckého 

kraje a je členem Vzdělávacího centra Turnov o.p.s. 

Spolupracuje s Úřadem práce v Semilech, Úřadem práce v Liberci a s Okresní hospodářskou 

komorou Liberec.  

Celoživotní vzdělávání zahrnuje různé typy a formy vzdělávání, naše škola poskytuje 

celoživotní vzdělávání ve formě kurzů rekvalifikačních i zájmových atd. Škola umožňuje 

i získání stupně vzdělání.  

Škola je Akreditovanou osobou dle zákona č. 179/2006 Sb., o Ověřování a uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání profesních zkoušek registrovaných na Ministerstvu průmyslu a obchodu 

a Ministerstvu pro místní rozvoj. 

Akreditovány jsou tyto dílčích kvalifikace: 

Kód dílčí kvalifikace Název dílčí kvalifikace 

(65-001-H) Příprava teplých pokrmů  

(65-002-H) Příprava pokrmů studené kuchyně  

(65-004-H) Příprava minutek 

(65-008-H) Složitá obsluha hostů  

(65-021-N) Průvodce cestovního ruchu 

(23-022-H) Soustružení kovových materiálů 

(23-023-H) Frézování kovových materiálů 

(23-024-H) Broušení kovových materiálů 

(23-025-H) Vrtání kovových materiálů 

(23-026-H) Obsluha CNC obráběcích strojů 

(23-033-H) Optik pro brýlovou techniku 

(66-001-H) Pokladní 

(66-002-H) Skladník 

(66-004-H) Manažer prodeje 

(66-003-H) Prodavač 
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Nabízené rekvalifikační kurzy: 

 Základy obsluhy osobního počítače 

 Kovoobráběčské práce 

 Obsluha CNC strojů 

 Kuchařské práce 

 Obchodní korespondence 

 

6.1 Realizované zkoušky profesních kvalifikací 

Ve školním roce byly realizovány zkoušky osvědčující profesní kvalifikace v návaznosti na 

zákon 179/2006 Sb.: 

 Optik pro brýlovou techniku - přihlášeno 23 /absolventů 23 

6.2 Kurzy a semináře organizované pro žáky školy 

 Kurz cukrářských technologií 

 Seminář o čokoládě 

 Seminář o pivu 

 Základní barmanský kurz 

 Carvingový kurz 

 Seminář o kávě 
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7 Spolupráce se sociálními partnery 

7.1 Spolupráce se sociálními partnery  

Při výuce spolupracujeme s těmito sociálními partnery: 

Česká barmanská asociace 

Czech carving studio, s.r.o. Benešov 

Kuchyňské studio Vladimír Picka, Pelhřimov 

Vila Rosenberg, Mariánské Lázně, Ing. Karel Babka 

Cukrářské studio, Praha, Pavlína Berzsiová 

Orea Resort Sklář – Harrachov 

Clarion Grandhotel Zlatý lev Liberec 

Hotel Karel IV. Turnov 

Hotel U Hroznu – Mnichovo Hradiště 

EA Zámecký hotel Sychrov, Bohemian Garnet 

Pivovarská restaurace – Rohozec 

Pizzerie, restaurant Plaudit – Turnov, Mnichovo Hradiště 

Hotel Paříž Jičín  

Státní zámek Žleby 

Státní hrad Karlštejn 

Hrad Kost 

Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace 

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově 

Státní hrad a zámek Frýdlant 

Státní hrad Grabštejn 

Státní zámek Hrubý Rohozec 

Státní zámek Lemberk 

Státní zámek Zákupy 

Státní hrad Bezděz 

Státní zámek Hrádek u Nechanic 

Muzeum Českého ráje Turnov 

Městský úřad v Turnově 
Úřad práce v Semilech 
Sklostroj Turnov CZ, s. r. o. 
Kamax, s. r. o., Turnov 
RESIM s.r.o., Turnov 
HSH Huntířov   
MPZ Mladá Boleslav 
CoorsTek Advanced Materials Turnov s.r.o. 
Nástrojárna HMB, spol. s.r.o. Liberec 
KERI, a. s., Turnov 
2L MARKERS s.r.o, Příšovice 
BENEŠ a LÁT, a.s. Slaná 
SFS intech s.r.o.  Turnov 

Rally component s.r.o. Malá Skála 
Hoya Lens, a. s. 
MAHLE BEHR Czech, s.r.o., Mnichovo Hradiště 
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Vzhledem k tomu, že odborný výcvik našich žáků studijních oborů zaměřených na služby se 

uskutečňuje již od prvního ročníku přímo v organizacích fyzických a právnických osob, proto 

škola spolupracuje s velkou řadou organizací jak v oblasti služeb, tak i z výrobní sféry. Viz 

příloha. 

 

7.2 Partnerské firmy: 
Rozvoj spolupráce se sociálními partnery vychází z potřeb školy. Partnery školy jsou obecní 

a městské úřady v regionu, dále pak několik desítek dalších subjektů, s nimiž škola 

spolupracuje v rámci odborné a učební praxe žáků.  

Úřady práce: 

S úřadem práce v Semilech spolupracujeme v rámci průřezového tématu Člověk a svět práce. 

Každá třída vycházejícího ročníku navštíví Informační a poradenské středisko ÚP. Velkou 

a pozitivně hodnocenou akcí je BURZA STŘEDNÍCH ŠKOL pořádaná ve spolupráci  

s Úřadem práce České republiky, územní pracoviště Semily. 

Úřadům práce Libereckého kraje poskytujeme informace o nabízených studijních oborech 

a úřady práce tímto prostřednictvím přispívají k propagaci naší školy v řadách žáků 

vycházejících ze ZŠ v rámci své poradenské činnosti. Škola průběžně informuje ÚP 

o organizování rekvalifikačních kurzů i možnosti vykonat standardizovanou zkoušku Národní 

soustavy kvalifikací. 
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8 Zapojení do projektů 
V letošním školním roce škola nezískala projekt Domu zahraniční spolupráce: 

 projekt ERASMUS+, tento projekt škola získala pro příští školní rok 2018/19  

 

Škola realizuje projekt: 

  „Centrum odborné přípravy“ na podporu technického vzdělávání 

v předpokládané výši Kč 52 051 530,-Kč. 
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9 Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 

9.1 Zavádění nových metod výuky a vzdělávání 
 

V rámci vzdělávání pedagogických pracovníků jsou prezentovány vyučujícím nové metody, 

které více aktivují práci žáků ve vyučovacím procesu. Naši pedagogové poté tyto metody 

používají pro zefektivnění výuky, např. e-learningové metody.  

 

Zlepšení spolupráce s výchovnými poradci a firmami 

Při náboru žáků do strojírenských oborů Nástrojař, Obráběč kovů a Zámečník se projevila 

dobrá spolupráce s výchovnými poradci základních škol a spolupráce s firmami v regionu.  

Do odborných dílen jsou zváni žáci 9. tříd základních škol. Celkem se zúčastnilo 

jednodenního soustředění v našich dílnách 66 žáků se svými učiteli. Toto vedlo ke zvýšenému 

zájmu ze strany žáků základních škol o tyto obory 
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9.2 Vlastní prezentace školy 

 

Termín Název akce 

6. 10. 2017 AMOS 2017 Jablonec na Nisou 

12. – 14. 10. 2017 EDUCA  MY JOB Liberec 2017 

20. – 21. 10.2017 Prezentace středních škol a zaměstnavatelů Jičín 

2. 11. 2017 Burza středních škol Turnov 

7. 11. 2017 Burza středních škol Česká Lípa 

9. 11. 2017 EduArt 2017 Mladá Boleslav 

22. 11. 2017 ZŠ Tanvald 

Listopad 2017 ZŠ Jilemnice  

Listopad 2017 ZŠ TGM Lomnice nad Popelkou 

Listopad 2017 ZŠ Studenec 

21. 3. 2018 Kulatý stůl – se sociálními partnery firem, kde žáci 

strojírenský oborů tříletého i čtyřletého studia vykovávají 

odbornou praxi 

 

1. Škola se prezentovala pravidelně na všech schůzkách s rodiči vycházejících žáků na 

základních školách v celém regionu. 

2. Škola zorganizovala tradiční Burzu středních škol na naší škole ve spolupráci s Krajským 

úřadem Libereckého kraje a Úřadem práce ze Semil. Burza se konala ve čtvrtek 

2. listopadu 2017 od 8:00 do 16:00 hodin. Navštívilo ji opět velké množství rodičů a žáků 

základních škol. 

3. Další prezentací byla účast na EDUCA 2017 MY JOB Liberec, kde se jsme nabízeli 

všechny své studijní obory. 

  



23 

9.3 Zprávy metodických a předmětových komisí za rok 2017/2018 

9.3.1 Hodnotící zpráva předmětové komise českého jazyka a literatury  

Předmětová komise na počátku školního roku provedla aktualizaci tematických plánů. Během 

září byl aktualizován školní seznam literárních děl pro ústní část MZ, seznam pro maturitní 

třídy 4H, 4S, A4, C4 ve školním roce 2017/18 byl zveřejněn v souladu s nařízením MŠMT na 

webových stránkách školy dne 26. září 2017. V dubnu 2018 byl upraven ŠVP pro 1. ročníky 

šk. roku 2018/19. 

9.3.1.1 Školní knihovny 

V prosinci 2017 byly zakoupeny do školní knihovny nové knihy, především podle školního 

seznamu ke společné MZ z českého jazyka a literatury a pro zvýšení zájmu o četbu i současná 

světová a česká tvorba. Obě knihovny nabízejí bohatý výběr všech žánrů české i světové 

literatury. 

9.3.1.2 Vzdělávání vyučujících 

Češtinářky, které nově nastoupily, absolvovaly školení pro hodnotitele ústní zkoušky 

z českého jazyka a literatury (včetně PUP). Všechny členky předmětové komise průběžně 

sledují informace na webových stránkách nová maturita a seznamují s novinkami své žáky. 

Členky komise v průběhu celého školního roku prováděly korekturu písemných textů před 

jejich zveřejněním na webu školy, popř. v médiích. 

9.3.1.3 Olympiáda v českém jazyce 

30. listopadu 2017 proběhlo školní kolo olympiády. Zúčastnilo se celkem 14 žáků, do 

okresního kola postoupila žákyně ze třídy 2CR a žákyně ze třídy C4. 

9.3.1.4 Maturitní zkoušky 

Vyučující vypracovaly pro ústní zkoušku společné části MZ další pracovní listy dle seznamu 

literatury platného pro školní rok 2017/2018. V tomto školním roce maturovalo ve 4 třídách 

(A4, C4, 4H, 4S) 92 žáků. Písemnou práci nezvládl 1 žák, didaktický test 17 žáků, ústní 

zkoušku 6 žáků. 

9.3.1.5 Akce zajištěné předmětovou komisí 

V lednu 2018 bylo pro žáky maturitních tříd zajištěno literární pásmo o životě a díle B. 

Hrabala, pro 1. ročníky pásmo o Bibli a v březnu pro 2. ročníky pásmo o K. H. Máchovi. 

V květnu zhlédly 2. ročníky filmové představení Největší showman. 

 

9.3.2 Hodnotící zpráva předmětové komise anglického jazyka 

9.3.2.1 Úvod 

Členové komise vzájemně spolupracovali a řešili aktuální problémy na obou pracovištích 

operativně i mimo plánované schůzky komise.  

Náplní práce byly konzultace o jazykových soutěžích, profilové části maturitních zkoušek a 

dále informace ze seminářů a konferencí a diskuze o studijních materiálech. Témata pro 

školní část ústní maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018 byla zveřejněna v souladu 

s nařízením MŠMT na webových stránkách školy dne 25. 8. 2017.  
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Činnost komise se zaměřila především na následující okruhy: 

9.3.2.2 Aktualizace učiva, učebnice, časopisy 

V letošním školním roce jsme vyučovali podle jednotných učebnic Maturita Solutions (OUP) 

pro všechny maturitní obory, učební obory se učily podle Maturita Solutions Elementary (1. 

ročníky) a Job Matters (2. a 3. ročníky). Všechny zmíněné učebnice je třeba doplňovat o 

odbornou slovní zásobu k jednotlivým oborům.  

 

Na pracovišti Zborovská odebírali všichni žáci v prvním ročníku časopis Gate a od 2. do 4. 

ročníku časopis Bridge.  

9.3.2.3 Účast na školeních a seminářích, studium 

Členové komise se dále vzdělávali prostřednictvím odborných seminářů. Využili konference a 

semináře pořádané OUP v Liberci, NIDV, Americkým centrem a Fulbrightovou komisí v 

Praze a turnovskou jazykovou školou FAN. 

Jedna členka komise absolvovala konzultační seminář hodnotitelů písemné maturitní práce 

z anglického jazyka (NIDV Liberec), další vyučující pak seminář o kulturních odlišnostech 

mezi ČR a USA, který byl zároveň první přípravnou akcí pro přijetí americké lektorky na naši 

školu. Dva vyučující se zúčastnili semináře o programu Erasmus+ a tři absolvovali 

inspirativní seminář „Kulatý stůl“ o moderních metodách výuky jazyků (FAN). 

9.3.2.4 Program Erasmus + 

V letošním roce se naše škola neúčastnila programu Erasmus+, ale školní koordinátor úzce 

spolupracoval s agenturou připravující zahraniční stáže v rámci tohoto programu. V červnu 

2018 byla podepsána smlouva o účasti 32 žáků a 2 pedagogů naší školy v Erasmu+ a proběhl 

první informační seminář s vedením školy a pedagogy, kteří povedou přípravné kurzy.  

9.3.2.5 Soutěže a další akce 

Na obou pracovištích byly uspořádány soutěže v angličtině. Anglické olympiády pro učební 

obory se zúčastnilo15 žáků, soutěže pro maturitní obory 42 žáků. Po zkoušce z poslechu a 

jazykovém testu prokázali žáci své dovednosti v konverzaci. 

Třída C4 absolvovala besedu se zkušenou cestovatelkou z USA, která pochází z Koreje, ale 

téměř celý život prožila v Kalifornii. Diskutovalo se o cestování, práci v zahraničí či politice.  

Žáci čtyř tříd se zúčastnili filmového představení Nejtemnější hodina v anglickém jazyce. 

Akce byla určena 2. a 3. ročníkům a byla pozitivně hodnocena jak žáky, tak vyučujícími.  

9.3.2.6 Spolupráce s komisí cestovního ruchu 

Členové komise ANJ pomáhají žákům při přípravě na praxi v CR individuálními 

konzultacemi k průvodcovskému výkladu v angličtině. 

9.3.2.7 Jazyková podpora žáků  

Členové komise poskytují po předchozí dohodě nad rámec výuky konzultace žákům, kteří 

mají problémy se zvládáním učiva, zároveň pracují s nadanými žáky, pomáhají jim v přípravě 

na přijímací zkoušky na VŠ či Stání jazykovou zkoušku (úroveň B2). Tu letos úspěšně 

zvládlo 7 žáků. Jednou týdně probíhaly lekce angličtiny MEGA-GA English a každý druhý 

týden hodiny anglického poslechu pro žáky. 
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9.3.2.8 Spolupráce s jazykovou školou FAN 

Přítomnost JŠ FAN v budově ve Zborovské je výhodou pro obě instituce. Letos poprvé naši 

žáci skládali celosvětově uznávané zkoušky Cambridge English. Sedm dosáhlo úrovně B1 a 

jeden úrovně C1. 

Pro naše pedagogy je výhodou, že mohou přímo ve škole zdarma navštěvovat metodické 

semináře Cambridge University Press a seznamovat se tak s novými strategiemi a materiály 

pro zkvalitnění výuky.  

9.3.2.9 Příprava na přijetí asistentky z USA 

Naše škola byla úspěšná v žádosti o přidělení asistentky do výuky angličtiny pro školní rok 

2018/19. Prostřednictvím Fulbrightovy komise u nás získá pedagogickou praxi absolventka 

bakalářského studia mezinárodních vztahů z Vermontu. V květnu už navázala kontakt 

s mentorkou z naší komise a připravuje se na stáž. 

9.3.3 Hodnotící zpráva předmětové komise německého jazyka  

9.3.3.1 Úpravy ŠVP  

ŠVP bylo upraveno podle nových učebnic SUPER, které budou využity pro budoucí 1. 

ročníky na Zborovské.  

Dále došlo k vytvoření nových ŠVP pro předmět německá konverzace, která bude probíhat od 

šk. roku 2020/21.   

9.3.3.2 Učebnice 

Pro budoucí 1. ročníky budou využity učebnice od nakladatelství HUEBER – SUPER.  

Další ročníky pokračují ve stávajících učebnicích.  

Objednávka učebnic proběhne společně podle aktuálního zájmu žáků. 

9.3.3.3 Časopisy 

Budou používány časopisy jako v minulých letech, jedná se o časopisy Freundschaft (4x) a 

Hurra  (4x).  

Ve třídě 1CR byl zaveden časopis Hurra pro všechny žáky.  

U budoucích 1. ročníků zavedeme časopisy Hurra pro všechny žáky, v ostatních ročnících 

individuálně.  

9.3.3.4 Soutěže 

V prosinci proběhla ve Zborovské Olympiáda v německém jazyce. Soutěžilo se ve dvou 

kategoriích.  

9.3.3.5 Exkurze, akce odborného semináře 

Žáci ze třídy 1H se zúčastnili s třídní učitelkou  a další vyučující projektu Gemini v Hejnicích. 

Této akce se účastnila i německá základní škola z příhraničí. 

V únoru jela opět třída 1H do německého Ostritz a v červnu třída 1OA do Hejnic. Zde se žáci 

naší školy setkali s žáky německého gymnázia.   

Maturantky z oboru cestovní ruch pořádaly v únoru dvoudenní exkurzi pro žáky naší školy s 

názvem „Fascinující Sasko“.  
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9.3.3.6 Požadavky na materiální vybavení 

Požadavky na materiální vybavení – učebnice SUPER a 3x CD  

9.3.3.7 Účast na seminářích, sebevzdělávání 

Během školního roku jsme se účastnili několika školení v Liberci či Praze 

9.3.3.8 Hospitační činnost 

Hospitace proběhly vzájemně u vyučujících.  

Během roku se komise scházela individuálně. 

9.3.4 Hodnotící zpráva předmětové komise PRV a tělesné výchovy 

9.3.4.1 Úvod 

Do komise patří předměty základy přírodních věd, fyzika, matematika a tělesná výchova. 

Vyučující těchto předmětů se účastní seminářů pořádaných NIDV v Liberci, organizují 

exkurze, prezentace, připravují žáky na maturitu a závěrečné zkoušky. K názornosti využívají 

Internet, aktuality z tisku a medií, interaktivní tabuli, prostorové modely. Členové komise řeší 

aktuální problémy na obou pracovištích průběžně.  

Členové komise působí u státní části maturitní zkoušky jako zadavatelé i jako zadavatelé pro 

žáky s PUP, dále působí u závěrečných zkoušek učebních oborů. Provádějí vzájemné 

hospitace během školního roku. 

9.3.4.2 Činnost v jednotlivých předmětech 

9.3.4.2.1 Základy přírodních věd, fyzika  

Vyučující předmětů doplňují výuku výukovými filmy, poznatky prohlubují exkurzemi 

do terénu, do firem a organizací, kde se žáci seznamují s využitím těchto předmětů v praxi. 

Každoročně probíhá akce Den Země, jehož součástí je úklid odpadků na vymezených trasách. 

Tato aktivita má vést žáky k pochopení vlivu člověka na životní prostředí.  

9.3.4.2.2 Matematika 

Ve výuce se používají učebnice, kde je dostatečné množství příkladů pro procvičení nejen ve 

výuce, ale i k domácí samostatné přípravě žáků, kteří mají o tento předmět zájem.  

Ve 2. pololetí 4. ročníku se výuka matematiky přizpůsobuje požadavkům státní maturitní 

zkoušky. Při opakování učiva se klade důraz na žáky, kteří si matematiku vyberou jako 

maturitní předmět. Vyučující ve 4. ročnících připravují žáky ke státní maturitní zkoušce 

průběžným opakováním. 

Výsledky z matematiky odpovídají hodinové dotaci tohoto předmětu a znalostem základních 

početních postupů ze základní školy. K podpoření motivace a přístupu k učivu používají 

učitelé při výuce interaktivní tabuli, digitální učební materiály, úlohy z praxe, úlohy spojené 

s jinými výukovými předměty jako je účetnictví, ekonomika, právo, gastronomické předměty, 

písemná komunikace, příklady z finanční matematiky, především z oblasti bankovnictví.  

V listopadu a prosinci pořádali vyučující na obou budovách soutěž v matematice jak pro 

studijní, tak i pro učební obory. 

Vyučující matematiky se účastnili 25. ledna 2018 kurzu Inspirace pro zkvalitňování výuky 

přírodovědných předmětů a matematiky, který byl pořádán ČŠI. 
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9.3.4.2.3 Tělesná výchova 

V rámci tělesné výchovy proběhly tyto sportovní akce: okresní turnaj v lehké atletice, 

košíkové, volejbalu, sálové kopané a kopané. 

Vyučující tělesné výchovy pořádali za školu:  

1) Okresní turnaj ve florbalu chlapců a dívek 

2) Běh číšníků - budova Zborovská 

3) Sportovní den pro studenty a absolventy školy  

4) Lyžařské výcvikové kurzy pro žáky druhých ročníků  

5) Sportovně turistický kurz pro žáky prvních ročníků ve Starých Splavech a na Frýdštejně 

6) Vánoční turnaj smíšených družstev ve volejbalu - budova Alešova 

9.3.5 Hodnotící zpráva předmětové komise informační a komunikační 

technologie 

Komise se během školního roku schází operativně při řešení aktuálních problémů. Členové 

komise vzájemně spolupracují a vyměňují si zkušenosti. 

9.3.5.1 Aktualizace učiva a mezipředmětové vztahy 

S návazností na rozvoj ICT byly upraveny tematické plány. Během září byla aktualizována 

maturitní témata z ICT, která byla komisí schválena a zveřejněna na webových stránkách naší 

školy.  

9.3.5.2 Správa ICT 

Z projektu TechUp byly v roce 2015 pořízeny a nainstalovány do počítačových učeben 

v Alešově ul. (č. 219, 218) strojírenské 3D programy - CAD systém SolidWorks a CAM 

systém HSMWorks. Dále díky projektu škola pořídila 3D tiskárnu, 3D scanner a výukový 

CNC stroj. V rámci udržitelnosti projektu se toto vybavení stále při výuce využívá. 

Z hlediska hardware a software neprošly počítače v učebnách tento rok žádnou větší změnou. 

V druhém pololetí došlo k zásadní změně evidence majetku + inventarizace. (Bylo třeba spojit 

rozdílné databáze majetku, odstranit duplicity, rozdělit položky, doplnit karty o čárové kódy, 

seznámit se s novým systémem + čtečkou čárových kódů atp. a zaškolit hospodářku školy.) 

V květnu došlo ke změně správce počítačové sítě, takže bylo nutné zanalyzovat stávající 

infrastrukturu všech IT technologií používaných školou, aby přechod byl pokud možno bez 

komplikací. 

9.3.5.3 Vzdělávání vyučujících 

Členové komise se zúčastnili Roadshow pro školy, pořádané firmou Microsoft.  

Dále navštívili workshop SolidWorksu, pořádaného firmou 3E Praha Engineering, a. s. Tato 

firma také zprostředkovala dvě školení programu SolidWork pro naše učitele přímo ve škole.  

Učitelé také byli proškoleni GDPR, kde se seznámili nejen s ochranou osobních údajů, ale 

také jak sdílet data na společných discích, jak bezpečně pracovat s elektronickou poštou a jak 

spravovat webové stránky školy.  

Člen komise absolvoval kurz „Digitální fotografie a její využití v pedagogické praxi.“ 

Vývoj ICT technologií je velice rychlý, vyučující musí stále sledovat novinky a studovat jak 

na internetu, tak v médiích, odborné literatuře a časopisech. 
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9.3.5.4 Příprava DDT pracoviště pro státní maturity 

Během školního roku byly vyzkoušené DDT pracoviště na Zborovské a Alešově ulici. Tato 

pracoviště slouží pro digitalizaci státních maturit. Digitalizace přijímacích a maturitních 

zkoušek proběhla bez problémů.  

9.3.5.5 Konzultace 

Členové komise poskytují konzultace žákům, kteří mají problém se zpracováním dokumentů 

potřebných k závěrečné zkoušce (např. scénáře u kuchařů a číšníků). 

Na Zborovské je žákům celoročně poskytována služba tisku a kopírování studijních materiálů. 

9.3.5.6 Soutěže 

Koordinace a technické zajištění soutěží „Logická olympiáda“, Mladý cestovatel a školního 

kola soutěže v grafických disciplínách. 

9.3.5.7 Příprava e-zkoušky na Alešově ul. 

V učebně č. 219 byl nainstalován software pro správu závěrečných zkoušek oboru kuchař-

číšník. Zkoušky proběhly bez technických problémů.   

9.3.5.8 Vnitřní řád učebny 

Komise vytvořila nový vnitřní řád počítačových učeben a poučení pro učitele, kteří 

v učebnách učí. 

9.3.6 Hodnotící zpráva předmětové komise ekonomických předmětů 

9.3.6.1 Úvod 

Členové komise řešili aktuální problémy operativně i mimo plánované schůzky komise. 

Členové komise vzájemně spolupracují a vyměňují si zkušenosti.  

9.3.6.2 Aktualizace učiva a semináře, školení, výuka, projekt 

Členové komise průběžně aktualizují učivo v souvislosti se změnami v ekonomice. Jde 

především o změny v oblasti daní, mezd, sociálních a nemocenských dávek atd. Aktualizace 

je dále zajištěna využíváním aktuálních učebnic. Učebnice pro Účetnictví (Vzdělávací 

středisko Štohl) i učebnice pro Ekonomiku (nakladatelství EDUKO) jsou pro každý školní rok 

aktualizovány, odrážejí reálnou ekonomickou praxi. 

Ve výuce odborných ekonomických předmětů byly využívány digitální učební materiály 

z oblasti ekonomiky, účetnictví, zbožíznalství a veřejné správy. 

Členové komise měli možnost navštěvovat odborné semináře. Vyučující se účastnili školení 

pořádaných autorem učebnic účetnictví ing. Štohlem a školení k používaným učebnicím        

od nakladatelství EDUKO (prosinec 2017). Vyučující písemné a elektronické komunikace 

využívají semináře GOVIN Praha a semináře pořádané STÚ Praha.  

Členové naší komise se aktivně účastnili zadávání státní části maturitní zkoušky a přijímacích 

zkoušek. Většina z nich je proškolena jako zadavatelé a osvědčení mají i jako zadavatel pro 

žáky s PUP. Jeden člen komise vykonával funkci školního maturitního komisaře. 

Současně se někteří vyučující podílí i na závěrečných zkouškách. Připravují žáky vybraných 

učebních oborů na písemnou zkoušku z ekonomiky a u ústní zkoušky na otázky z Obecného 

přehledu ze světa práce. 
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9.3.6.3 Exkurze, soutěže, přednášky, besedy 

Žáci 4. ročníku studijních oborů navštívili Úřad práce v Semilech, kde je odborní pracovníci 

seznámili s postupem, možnostmi a úskalími při získávání pracovních míst. 

Rovněž žáci 3. ročníku učebních oborů (3N, 3O a 3KČ) navštívili v různých termínech ÚP 

v Semilech. Upevnili si tak probrané učivo a navíc se dozvěděli i další užitečné a praktické 

informace.  

Žáci třídy 3CR se v únoru zúčastnili přednášky „Podpora spotřebitelského vzdělávání 

studentů středních škol“. Přednáška se konala na Krajském úřadu Libereckého kraje a 

přednášeli kontrolní pracovníci České obchodní inspekce. 

Pro žáky 3. ročníků oborů OA a CR jsme zorganizovali v dubnu 2018 přednášku v rámci 

projektu „Můžeš podnikat“.  Žáci se zúčastnili besedy s významným podnikatelem našeho 

regionu Daliborem Dědkem (firma Jablotron) a mladou podnikatelkou Hanou Kočkovou 

(firma Doučíme, naučíme).   

 V druhém pololetí roku 2018 jsme spolupráci s firmou P4L a společně pro žáky 3. ročníků 

oborů OA a CR připravili sérii workshopů na různá témata z oblasti podnikání – 

podnikatelský záměr, startupy, finanční a investiční produkty.  

9.3.6.4 Grafické předměty 

1. Státní zkouška z kancelářského psaní na klávesnici je již legislativně upravená a je tedy 

možné ji konat. Termíny a pravidla jsou uvedeny na stránkách STÚ.  

2. Soutěže 

V únoru 2018 proběhlo školní kolo soutěže v psaní na klávesnici na obou pracovištích. 

Soutěž proběhla v každé třídě, kde se vyučuje písemná a elektronická komunikace. Bylo 

vyhodnoceno pořadí úspěšných žáků. Tři nejúspěšnější postoupili do krajské soutěže, která se 

letos konala na Obchodní akademii v Jablonci nad Nisou.   

27. 3. 2018 se konala Krajská soutěž v grafických disciplínách na Obchodní akademii 

v Jablonci nad Nisou. Zúčastnili se jí 3 žáci z pracoviště Zborovská.  

9.3.6.5 Praxe 

U oboru Obchodní akademie je praxe rozvržena do tří ročníků studia, vždy po dvou týdnech. 

Žáci vykonávají praxi v podnicích různého výrobního a obchodního charakteru, v cestovním 

ruchu a veřejné správě. 

9.3.7 Hodnotící zpráva předmětové komise společensko-vědní 

9.3.7.1  Komise 

Komise pracovala neformálně, využívala spojení prostřednictvím e-mailu i telefonu. Členové 

komise si vyměňovali zkušenosti na schůzkách a během vzájemných hospitací. 

 

9.3.7.2 Učebnice, osnovy, tematické plány, časopisy, materiální vybavení 

Ve výuce byly použity vlastní materiály vyučujících dle TP. Dalším materiálem ve výuce 

byly odborné časopisy, např. Psychologie dnes. Hojně byla využívána výpočetní technika, s 

jejíž pomocí žáci vyhledávali informace, vytvářeli prezentace, čímž si zdokonalovali své 

komunikační dovednosti. Dále byly plně využívány moderní metody výuky s použitím 

interaktivních tabulí, za pomoci výpočetní techniky a webových portálů žáci vyhledávali 
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informace, vytvářeli prezentace, jejichž prostřednictvím zdokonalovali komunikační 

dovednosti.  

9.3.7.3 Besedy a semináře 

Vyučující aktivně spolupracují s Muzeem Českého ráje v Turnově, využívají zejména 

nabídku dílen a animačních programů v Kamenářském domě, např. Loutky ze staré půdy, 

Největší české drahokamy – akvizice století, Řemesla 19. století 

Žáci se v rámci prevence sociálně patologických jevů účastnili besed s odborníky. Tématem 

besed byla např. drogová závislost či kriminalita mladistvých. 

9.3.7.4 Exkurze, soutěže 

Byly navrženy a zrealizovány ve spolupráci s komisí cestovního ruchu exkurze – např. Země 

Beneluxu, Cesta do pravěku, aneb může být mým koníčkem archeologie?, Litomyšl – 

historický skvost východních Čech, Turistické cíle mikroregionu Dolní Střela. 

Ve spolupráci s komisí cestovního ruchu proběhla 12. prosince 2017 soutěž Mladý cestovatel, 

členové komise připravovali odborné otázky do závěrečného vědomostního testu. 

Naše škola se účastnila výtvarně historické soutěže vyhlášené Libereckým krajem  „MÁ 

VLAST V PROMĚNÁCH JEDNOHO STOLETÍ“, žáci  zpracovávali rok 1923 a 1954. 

9.3.7.5 Další vzdělávání 

Pedagogové se průběžně vzdělávají, účastní se webinářů portálu RVP a sledují moderní 

trendy ve výuce. 

9.3.8 Hodnotící zpráva předmětové komise cestovního ruchu 

9.3.8.1 Úvod 

Členové komise vzájemně spolupracují, účastní se vzájemných hospitací, vyměňují si 

zkušenosti na schůzkách, telefonicky i prostřednictvím e-mailu. Náplní práce byly především 

konzultace k moderním metodám výuky, exkurze, příprava studijních materiálů, příprava 

praktické maturitní zkoušky, změna ŠVP. 

9.3.8.2 Výuka oboru cestovní ruch 

Ve stěžejních odborných předmětech, kterými jsou technika cestovního ruchu, cestovní ruch, 

zeměpis cestovního ruchu a dějiny kultury, byly využívány moderní metody s použitím 

interaktivní tabule a služeb Google Earth a Google Maps. V aplikacích se žáci učili kreslit 

mapy, sestavovat itineráře cest, zhotovovat propagační materiály a vytvářet projekty 

příjezdového a regionálního cestovního ruchu. Na trenažérech jízdy autokaru nebo letu 

vyhlídkového letadla nacvičovali odborný výklad průvodce. V předmětu dějiny kultury byla 

využita další moderní metoda - myšlenkové mapy. Výuka předmětů probíhala úplně nebo 

částečně v učebnách výpočetní techniky, kde mohli žáci vyhledávat informace, používat 

webové služby a vytvářet dokumenty v cestovním ruchu. Žáci jsou rovněž připravování na 

řešení mimořádných situací v cestovním ruchu. 

9.3.8.3 Exkurze v rámci předmětu Seminář cestovního ruchu 

V rámci předmětu Seminář cestovního ruchu se uskutečnilo sedm tuzemských exkurzí a dvě 

zahraniční. Pro příští školní rok 2018-2019 bylo vylosováno osm tuzemských exkurzí a dvě  

zahraniční. Členové komise se účastnili přípravy, realizace a hodnocení exkurzí CR v rolích 

vedoucího akce nebo oponenta akce. 
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9.3.8.4 Praxe  

Žáci vykonávali praxi v památkových objektech, na státním hradě Karlštejn, na státním 

zámku Žleby. Kromě těchto památkových objektů vykonávali žáci praxi na objektech 

spravovaných NPÚ na Sychrově. Jedná se o Frýdlant, Grabštejn, Hrubý Rohozec, Lemberk, 

Sychrov, Bezděz, Hrádek u Nechanic. Další školou zprostředkovaná místa byla Valdštejn, 

Synagoga Turnov, Kost a I. C. Turnov. Část žáků praktikovala na individuálně zajištěných 

pracovištích na základě smlouvy o konání odborné praxe žáků. Jedná se o cestovní kanceláře, 

cestovní agentury, muzea, informační centra nebo ubytovací a stravovací zařízení. V letošním 

školním roce jsme rozšířili spolupráci s firmou Sundisk s. r. o. Téměř všichni žáci byli během 

praxe na svých pracovištích osobně zkontrolováni vyučujícími. Hodnocení našich žáků bylo 

velmi příznivé, v mnoha případech si žáci na místech, kde praktikovali, domluvili další 

spolupráci. 

9.3.8.5 Obhajoba písemné práce před maturitní komisí 

Obhajoby písemných prací probíhaly v rámci maturitního týdne před maturitní komisí. Žáci si 

předem připravili prezentaci v power-pointu. Na jejím základě obhajovali po dobu 10 minut 

svou písemnou práci. Zbývajících 5 minut odpovídali na dotazy jednotlivých členů maturitní 

komise. Všichni žáci maturitního ročníku své práce obhájili. 

1. 1. 1. 6 Soutěž Mladý cestovatel 

V úterý 12. prosince 2017 se v budově školy ve Zborovské ulici (Obchodní akademie, 

Hotelová škola a Střední odborná škola) v Turnově uskutečnil již 5. ročník soutěže Mladý 

cestovatel.  Zúčastnilo se 10 dvojic, které byly složeny z žáků naší střední školy a jejich 

kamarádů z vyšších ročníků základních škol. 

V prvním kole vyzpovídali naši žáci své spolu soutěžící ze základních škol. Ptali se na jejich 

záliby, cestovatelské zkušenosti, případně i sny.  Druhé kolo bylo velmi náročné pro všechny, 

jednalo se o test, který prověřoval geografické, kulturní a historické znalosti. Z tohoto kola 

postoupilo do finále pouze 6 nejlépe obodovaných dvojic. V závěrečném kole se proměnili 

žáci základních škol na známé osobnosti, například na Leonarda da Vinci, a formou otázek 

soutěžící zjišťovali více o jejich osobním i profesním životě. 

Porotu tvořil PhDr. Miloš Kadlec, ředitel Národního památkového ústavu, ÚSP na Sychrově, 

Ing. Eliška Gruberová, ředitelka organizace Turnovské památky a cestovní ruch, a Mgr. Jana 

Semenská, třídní učitelka druhého ročníku oboru cestovní ruch. 

Vítězové i všichni účastníci si ze soutěže odnesli řadu cen, především ve formě volných 

vstupenek na hrady, zámky, památkové objekty a turistické atrakce v blízkém i širším okolí 

naší školy. V příštím kalendářním roce si tak zpestří cestování i volné chvíle o víkendech či 

prázdninách. 

S organizací soutěže pomáhali žáci 4. ročníku oboru Cestovní ruch. 

1. 1. 1. 7 Soutěž Region v proměnách času v rámci doprovodných akcí veletrhu 

Euroregiontour Jablonec nad Nisou 

V rámci programu veletrhu Euroregiontour Jablonec nad Nisou se uskutečnila 16. 3. 2018 

soutěž Region v proměnách času. Této soutěže se účastnila pouze dvě družstva ze škol 

VOSMOA Jablonec nad Nisou a OHS Turnov. 

Za naši školu se účastnilo družstvo 2CR, které soutěžilo s prezentací "Turnovsko 

v proměnách času". 

Zvítězila v těsném bodovém pořadí a za výrazné podpory domácího publika domácí škola 

VOSMOA Jablonec nad Nisou. 
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1. 1. 1. 8 Výtvarně – historická soutěž Má vlast v proměnách jednoho století 

Tato soutěž byla pojata jako výtvarně-historický projekt žáků ZŠ a SŠ zřizovaných 

Libereckým krajem a soukromými subjekty k výročí 100 let od vzniku Československé 

republiky. Žáci naší školy dostali za úkol ztvárnit roky 1923 a 1954, ze Zborovské se soutěže 

ujaly žákyně 3CR. Termín odevzdání děl byl stanoven do 29. 6. 2018. Ve výukové podpoře 

bylo soutěži věnováno nejvíce času o hodinách techniky cestovního ruchu. 

1. 1. 1. 9 Vytváření dokumentů informačního centra školy 

O výuce techniky CR třídy 3CR dostali žáci v souladu s tematickými plány v učivu o 

informačních centrech praktické pokyny k tvorbě dokumentů zahrnujících informačně-

propagační účely naší školy, které by mohly posloužit při prezentačních akcích pro získávání 

dalších žáků. Vytvářejí prezentace k různým účelům (např. DOD, informace pro nastupující 

žáky prvních ročníků, výletní náměty do okolí školy, jízdní řády dosažení začátku vyučování i 

odjezdů domů, náměty ke zdokonalení webových stránek školy, fotografický jídelníček 

školního stravování, případně další vlastní náměty) 

1.1.1.10 Den otevřených dveří 

Členové komise se tradičně účastnili všech termínů dne otevřených dveří, veletrhů škol a 

dalších podobných propagačních akcí. 

1.1.1.11 Spolupráce s Asociací průvodců ČR 

V letošním školním roce komise opět prohloubila kontakty s Asociací průvodců ČR, další 

spolupráce je naplánována na podzim příštího školního roku. 
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9.3.9 Hodnotící zpráva metodické komise technické 

Komise KOVO se skládá z osmi členů, z toho čtyř učitelů teoretické výuky a čtyř učitelů 

praktické výuky. 

Komise OPTICKÁ se skládá z čtyř členů, z toho dvou učitelů teoretické výuky a dvou učitelů 

praktické výuky. 

9.3.9.1 Ročníky KOVO oborů: 

Učební obory: 

1. až 3. ročník -  obory nástrojař, strojní mechanik a obráběč kovů 

Studijní obor strojírenství: 

1. až 4. ročník 

9.3.9.2 Ročníky oboru Jemný mechanik: 

1. a 3. ročník 

V příštím školním roce nebude 3. ročník 

9.3.9.3 Nábor žáků 

Obory byly prezentovány na těchto akcích: 

 Burzy škol 

 Dny otevřených dveří 

 Nábory na základních školách. 

Na náborech a prezentacích oborů se podíleli učitelé odborných předmětů, učitelé odborného 

výcviku, vedoucí odborného výcviku a vedení školy. 

Na pracovišti odborného vyučování ve Sklostroji proběhly od září do prosince pracovní dny 

pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ z Turnova, Jenišovic, Hodkovic n. M., Rovenska p. T., Kobyl, 

Železného Brodu a obou ZŠ ze Semil. Byly představeny strojírenské obory s možností 

zhotovení konkrétních výrobků. Zúčastnilo se více než 60 žáků, kteří si prověřili svoji 

technickou zdatnost a zručnost.  

9.3.9.4 Spolupráce se strojírenskými firmami 

Vedení školy uspořádalo akci nazvanou „Kulatý stůl“, které se zúčastnil náměstek hejtmana 

Lbc kraje a zástupci firem, s kterými odborně spolupracujeme nebo chceme spolupráci 

navázat a učiteli odborných předmětů.  

Došlo ke vzájemné shodě mezi školou a firmami týkající se odborné praxe, rozvoje 

technického vybavení zejména budovaného COV Technického se zaměřením na robotizaci, 

na které se budou firmy finančně podílet. 

9.3.9.5 Odborná praxe žáků učebního boru Kovo a Optik 

I v letošním roce se opět osvědčila úzká spolupráce se strojírenskými firmami. 

Odborné praxe se zúčastnili žáci 2. a 3. ročníků. V praktické výuce byly poskytnuty optimální 

podmínky pro prohloubení řemeslných dovedností. V některých firmách získali žáci 

perspektivu možného uplatnění po dokončení studia. 



34 

Na pracovišti odborného výcviku vykonávali žáci produktivní práci pro firmy. Za tuto práci 

byli žáci finančně ohodnoceni. 

Optici vykonávali odbornou praxi ve firmách HOYA Turnov, Oko optik Liberec a ve firmě 

Optika Zemánek Jablonec nad Nisou. 

9.3.9.6 Odborná praxe studentů oboru Strojírenství 

Žáci oboru Strojírenství vykonali měsíční odbornou praxi ve strojírenských firmách. Praktická 

činnost byla zaměřena tak, aby odpovídala probíraným tématům dle ŠVP. Žáci vypracovali 

zprávu z praxe, kde se zaměřili jak na technickou, tak na administrativně provozní 

problematiku firmy. 

9.3.9.7 Exkurze 

Kovo 

Ve firmách: průběžně během školního roku podle možností a probírané látky ve Sklostroji 

Turnov, dále ve firmách Dormer a Pramet Šumperk (3N a 3S), Kovovýroba Kadlec na Malém 

Rohozci, Slévárna Turnov, Kamax Turnov, SFS Turnov, Šroubárna Turnov a Antolin Turnov. 

Optici 

Ve firmách: Konvex Rovensko pod Troskami, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. 

9.3.9.8 Závěrečné učňovské zkoušky 

Žáci 3. ročníků obou učebních oborů Nástrojař a Jemný mechanik skládali státní závěrečnou 

zkoušku. 

Úspěšným absolventům maturitního směru Strojírenství bylo slavnostně předáno maturitní 

vysvědčení, žákům učebních oborů výuční listy a vysvědčení o závěrečné zkoušce. 

9.3.10  Hodnotící zpráva předmětové komise gastronomie 

Úvod  
Komise pracovala neformálně, scházela se v případě potřeby, využívala spojení 

prostřednictvím e-mailu i telefonu. Náplň práce tvořila účast na seminářích, příprava a 

schválení témat pro maturitní zkoušku, uvedení nových učebnic, účast na soutěžích, zajištění 

praxí a kurzů, účast na akcích doplňkové činnosti.  

V rámci komise gastronomických předmětů vyučujeme předměty technologie přípravy 

pokrmů, stolničení, nauka o potravinách a výživě, hotelové a lázeňské služby, seminář 

gastronomie, potraviny a výživa, provoz a zařízení v gastronomii, odborný výcvik. 

Reprezentace školy  

září 2017 

- občerstvení, raut Šroubárna Turnov pro 500 osob 

- občerstvení, oslava narozenin, Nemocnice Turnov 

- občerstvení, schůzka Komise komunitního plánování, Město Turnov 

- rodinná oslava 

- AMOS Jablonec nad Nisou – prezentace školy, barm. vystoupení žákyň 3H 

říjen 2017 

- soutěž běh číšníků 

- soutěž v čepování piva, Žatecký pivovar cup – v rámci Veletrhu For Gastro & Hotel 

2017, naši žáci celkové 2. místo v soutěži pivních specialistů 
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- účast na soutěži RIO MARE - 3 žáci 3H 

- občerstvení Město Turnov, cestovatelská přednáška 

- ochutnávka vín, Znovín Znojmo, občerstvení 

- občerstvení pro Spokojený domov, o. p. s. 

- prezentace školy, míchané nápoje Educa Liberec 

listopad 2017 

- Burza škol – carving, flambování, míchání nápojů, raut pro VIP, ukázka tabule 

- exkurze do hotelu Four Season Prague, žáci 1H, 2H 

- účast na workshopu pro pedagogické pracovníky – Hotel Voroněž Brno, organizováno 

CBA – vyučující odborných gastronomických předmětů 

- občerstvení na sportovní den školy v hale TJ 

- organizace DOD v gastro části, ukázky a občerstvení pro zájemce o studium, pečení 

cukroví 

- pečení perníků  

- banket pro ZŠ Turnov, prezentace školy – zajistili žáci 2H + vyučující 

prosinec 2017 

- vánoční tabule v hale školy 

- barmanský kurz pana Smolného 

- 2 bankety pro ZŠ Turnov, prezentace školy – žáci 2H + vyučující 

- projektový týden – v rámci SEG, tabule a slavnostní obědy pro VIP 

leden 2018 

- 2 bankety pro ZŠ Turnov, prezentace školy, žáci 2H + vyučující  

- sommelierský kurz 

- DOD – ukázky dovedností, prezentace školy a občerstvení v gastro části 

únor 2018 

- banket pro ZŠ Turnov, prezentace školy, žáci 2H + vyučující 

- přednáška o zdravé výživě pro žáky, p. Ing. Hladík Countrylife s. r. o., žáci 3H, 2H a 

2KČ 

- soutěž Carmel Cup Mladá Boleslav, účast 4 žáci 2H a 3H – barmani, pekařská soutěž – 1. 

místo v pečení chleba žákyně 2H 

březen 2018 

- příprava velikonoční tabule 

- soutěž pro žáky - velikonoční pečení, výstava výrobků 

- raut pro firmu VYVA PLAST Turnov 

- raut pro soukromou osobu 

duben 2018 

- raut pro Granát Turnov – galerie 

- ochutnávka vín Znovín Znojmo, občerstvení 

- příprava občerstvení – akce Příběhy sousedů, Město Turnov 

- svatba 

- organizace praxí, závěrečných zkoušek, příprava a organizace maturitních zkoušek 

květen 2018 

- občerstvení Město Turnov, cestovatelská přednáška 

- občerstvení pro maturitní komise 

- maturitní zkoušky Hotelnictví 

červen 2018 

- závěrečné zkoušky oboru kuchař – číšník 
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- kontrola praxe žáků 

- svatba 

- grilování v přírodě 1H a 2H  

- exkurze do gastronomických zařízení v Turnově – 2H 

- exkurze do Sklárny a minipivovaru Novosad v Harrachově – 2H a 3H 

Průběžně 

- v průběhu celého školního roku organizace a zajištění provozu školní restaurace 

- tematická výzdoba školy v průběhu školního roku – slavnostní tabule pro významné dny, 

svátky 

- půjčování inventáře klientům 

- příprava volebních místností 
 

Při výuce odborných předmětů používáme různé metody výuky a snažíme se využívat 

moderní prostředky. Internetové sítě využíváme při zadávání domácích cvičení, referátů, při 

získávání aktualit z oboru.  

Žáci všech ročníků se podílejí na hospodářské činnosti školy, reprezentují školu v různých 

soutěžích, dobročinných akcích, na burzách škol, při každodenní cestě do školy svým 

zevnějškem, vystupováním a chováním ke spoluobčanům. 

9.3.11 Hodnotící zpráva domova mládeže (DM) 

Hodnocení výchovné činnosti na DM za školní rok 2017/2018 

Domov mládeže využívají zájemci o ubytování během školního roku z důvodu vzdálenosti 

školy od bydliště nebo z důvodu špatné dopravní obslužnosti, ale i třeba z důvodů 

osamostatnění se a získání relativní nezávislosti na rodičích. Mají zde možnost kvalitního 

využití svého volného času, celodenně se stravovat, využít vychovatelů, popř. svých 

spolužáků k doučování, prozkoušení, pomoci s úkoly. 

K dispozici jim jsou velmi dobře zařízené pokoje, každý z žáků má svůj uzamykatelný botník, 

skříň, noční stolek. Využijí též jak pevné připojení k síti v každém pokoji, tak také domovní 

síť wi-fi a mohou použít počítače na studovně. Kromě studovny jsou na DM také společenské 

místnosti s televizí, přehrávačem DVD a také skvěle vybavená, i když malá kuchyňka. 

V bývalých sklepních prostorách mají solidně vybavenou dílničku a totéž se dá říci i v případě 

malé tělocvičny a posilovny tamtéž. I dvůr DM nezaostává a může se pochlubit hřištěm pro 

plážový volejbal, stolem na stolní tenis, košem na basket a travnatou plochou pro lenošení, 

učení, včetně ohniště a laviček pro teplé večery. 

Asi není nutné se zmiňovat o tradičních sportovních akcích našeho DM – turnaj ve stolním 

tenisu, vánoční turnaj ve volejbalu, turnaj ve stolním fotbálku. Kolečkové brusle, posilovna, 

velká tělocvična také nepřišly zkrátka. Navíc do turnovské sportovní haly chodí žáci bruslit, 

navštěvují bazén. Nezapomněli jsme ani na sjezd Jizery na raftech. 

Co se týká kulturních akcí – jedná se o návštěvy turnovských událostí, návštěvy turnovského 

kina, divadla i muzea. Dílnička byla opět plně vytížená při tradičních akcích – dlabání dýní, 

korálkování, drátkování, práce s papírem, linoryt, výroba dárků a ozdob na Vánoce, 

Velikonoce, … 

Když jsem zmínil Vánoce a Velikonoce, zde byla plně vytížena kuchyňka. Cukroví, vánočky, 

záviny, jidáši, příprava na vánoční besídku, zkoušení nových receptů – v tom všem hraje 

hlavní roli. Ale peklo se nejenom v ní, ale i na ohništi, např. špekáčky. 
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Žáci se též zúčastnili několika charitativních sbírek – jmenujme „Světluška“, „Život dětem“, 

„Český den proti rakovině“ a „Fond Sidus“. Probíhala spolupráce s DM SZŠ (sportovní akce, 

beseda o první pomoci). 

Samozřejmě i letos se konala Celoroční bodovací soutěž, ve které jsou disciplíny jak 

sportovní, tak rozumové. Zúčastněným byla každý měsíc předána malá cena a celkovému 

vítězi, druhému a třetímu v pořadí na konci školního roku pak cena větší, úměrná jejich 

celoročnímu snažení. 

A nakonec se bohužel musím také zmínit o kázeňských přestupcích. Byly uděleny tři 

napomenutí skupinovým vychovatelem, tři důtky vedoucím vychovatelem a čtyři podmíněná 

vyloučení z ubytování na DM. Je ale pravda, že některá opatření dostali jedni a ti samí žáci za 

opakovaný přestupek. Přestupky se týkaly převážně alkoholu, kouření na DM a pozdních 

ranních odchodů. 

Vychovatelé se zúčastňovali pedagogických rad, porad a školení (protipožární, bezpečnost 

práce, GDPR). 

 

9.4 Vzdělávání pedagogů  

Ekonomicky vzdělaní učitelé se neustále vzdělávají, aby vyučovali aktuální a neustále se 

měnící informace. Pro ekonomy je velmi důležité navštěvovat semináře, vyučující účetnictví 

a ostatních  ekonomických předmětů se zúčastňují seminářů pořádaných Svazem účetních 

a Národním ústavem pro vzdělávání. 

Učitelé odborného výcviku i teoretických předmětů se pravidelně zúčastňují seminářů 

pořádaných odbornými firmami pro oční optiky, dále spolupracují s firmou OMEGA Optix, 

která jim umožňuje školení na jejich moderních strojích. Vyučující odborného výcviku 

strojírenských oborů jsou v neustálém těsném kontaktu s firmou Sklostroj Turnov CZ, s.r.o., 

a tím učitelé mohou sledovat nové trendy v odborné praxi. Učitelé udržují neustále kontakt 

s reálnou praxí, tj. uskutečňují se exkurze do firem, probíhá úzká spolupráce s organizacemi 

zajišťujícími stravování, kulturní akce, ale i s hrady a zámky. 

Druh vzdělávání Pořádající organizace 

Odborný seminář - SOLIDWORKS 3E Praha Engineering a.s. 

Škola jako úřad aneb správní řízení ve školství Aliaves, s.r.o.  

Školení AMBG, Omega optix 

workshop pro pedagogické pracovníky Asociace barmanů ČR 

Workshop pro gastronomické učitele Brno CBA 

Worshop pro ped.pracovníky (téma:káva, čaj, 

speciální piva, sirupy v barmanství) 
Česká barmanská asociace -Brno 

Seminář EDUCO pro vyučující ekonomiky Educo - ing. Klínský 

Metodický seminář Kulatý stůl 
Evropské centrum jazykových zkoušek  

+ JŠ FAN 

Technologie výroby šroubů, školitel Ing. Vávra, 

jednatel firmy 
Firma Šroubárna, s.r.o. 

Seminář Kulturní odlišnosti ČR a USA  Fulbright Comission, American Center  

Využití médií ve výuce Nj aneb Portály vhodné 

pro učitele nejen Nj 
jazyková škola Contexta 

Školení první pomoci Jiří Marel-JIRMA BOZ 

Metodický seminář Kulatý stůl JŠ FAN ve spolupráci s Cambridge 
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Druh vzdělávání Pořádající organizace 

University Press  

Odborná exkurze  Konvex - receptová optika 

NAKAP KÚLK 

Pracovně právní vztahy KÚLK 

Finanční dokumenty KÚLK 

Inventarizace KÚLK 

FaMa - modul energie  KÚLK 

Správní řízení KÚLK 

Veřejné zakázky malého rozsahu KÚLK 

Povinnosti vůči OŠMTS KÚLK 

Veřejné zakázky KÚLK 

Zásoby a dlouhodobý majetek KÚLK 

Filmy ve vyučování německého jazyka  Liberec, ZŠ Husova 

Kurz Inspirace pro zkvalitňování výuky 

v přírodovědných předmětech a matematice 
Liberecký kraj a NÚOV, ČŠI 

Kurz "Digitální fotografie a její využití v pedag. 

praxi" 
LŠF Liberec, s.r.o. 

Konference "Roadshow pro školy" Microsoft 

GDPR Miroslav PAVELKA 

Proškolení pro zadavatele MZ  NIDV – e-learning 

Proškolení pro hodnotitele ÚMZ pro žáky s PUP NIDV – e-learning 

Inventarizace NIDV Liberec 

Anglický jazyk NIDV Liberec 

Proškolení pro hodnotitele ÚMZ z ANJ NIDV Liberec 

Konzultační seminář pro management škol NIDV Liberec 

Zážitková pedagogika v odborných předmětech, 

její využití v edukační praxi 
NIDV Liberec 

GDPR na pracovišti OHS Turnov 

Semináře k metodice výuky ANJ Oxford University Press 

Vybrané problémy z aplikace pr. předpis Paris, s. r. o. 

Seminář výchovných poradců PPP a SPC Semily 

Sociálně právní ochrana dětí PPP a SPC Semily 

Vých. poradce v kontextu nové legislativy PPP a SPC Semily 

Vzdělávání cizinců. PPP a SPC Semily 

Hodnocení žáků s SVP. PPP a SPC Semily 

Informace k GDPR ve vých. Poradenství PPP a SPC Semily 

Školení první pomoci pro pedagogy, vykonávající 

dohled při mimoškolních aktivitách 
Střední zdravotnická škola 

Seminář k učebnicím účetnictví Štohl, Ing. 

Studium FTVS UK Praha 

GDPR VATAK, s. r. o. 
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10 Poradenské služby 

10.1 Hodnotící zpráva výchovného poradenství  

1) Harmonizační kurzy 

V průběhu měsíce září se na naší škole uskutečnily pro nové žáky 1. ročníků poznávací 

adaptační kurzy. 

Stejně jako v loňském školním roce, tak i letos jsme využili spolupráce s odborníky turnovské 

pobočky PPP a SPC Semily.  Psycholožka a speciální pedagožka si pro žáky studijních oborů 

Hotelnictví, Cestovní ruch, Obchodní akademie a Strojírenství připravily program, jehož se 

zúčastnili i třídní učitelé těchto nových kolektivů. 

Žáci učebních oborů měli možnost se více poznat mezi sebou a se svými třídními učiteli 

 v harmonizačních kurzech zrealizovaných výchovnou poradkyní Mgr. J. Srnovou  

a metodičkou primární prevence Mgr. J. Chrumkovou. 

Veškeré aktivity těchto kurzů se setkaly u žáků s příznivým ohlasem a přispěly k vytváření 

nezbytného pozitivního klimatu ve třídách. 

Na začátku 2. pololetí někteří třídní učitelé 1. ročníků využily možnosti sociometrického 

šetření klimatu třídy prostřednictvím serveru www. proskoly.cz. 

2) Žáci s potřebou podpůrných opatření 

Výchovná poradkyně vypracovala pro nové příchozí učitele metodický návod k vyplňování 

Plánu pedagogické podpory a současně připravila podklady k aktualizaci ŠVP ve vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Činnosti výchovné poradkyně po celý školní rok 

vyžadovaly spolupráci se školními poradenskými zařízeními a průběžně doplňovala do 

školního Centrálního vzdělávacího plánu nová doporučení žáků zařazených mezi žáky se 

SVP. 

V tomto roce bylo evidováno ve školním Centrálním vzdělávacím plánu celkem 37 žáků se 

SVP, byl vypracován 1 IVP a 4 Plány pedagogické podpory pro žáky s odlišným mateřským 

jazykem. 

3 žáci byli zařazeni mezi žáky s  přiznanými uzpůsobenými podmínkami u maturitní zkoušky. 

3) Diagnostická činnost 

V průběhu celého školního roku výchovná poradkyně pomáhala žákům s řešením jejich 

psychických problémů, rodinných zátěží a doporučila jim bezplatnou konzultaci  

u psychologa v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Turnově. 

Dále prováděla diagnostické rozhovory se žáky, kteří vykazovali různé poruchy chování, 

zejména záškoláctví, podvody při omlouvání absence, slovní agresivita vůči učitelům a 

porušování pravidel na odborném výcviku. Celkem bylo uděleno 31 podmíněných vyloučení. 

Při všech intervencích vždy probíhala dobrá spolupráce mezi výchovnou poradkyní, vedením 

školy, třídními učiteli a školní metodičkou prevence.  

4) Kariérové poradenství 

V 1. pololetí proběhl pro žáky 4. ročníků seminář k přijímacímu řízení na VŠ od společnosti 

SCIO týkající se informací o Národních srovnávacích zkouškách.  

Průzkum výchovné poradkyně ukázal, že většina žáků z oboru Cestovní ruch a Obchodní 

akademie uvažuje o pomaturitním studiu na VŠ nebo VOŠ. U žáků z oboru Strojírenství  
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a Hotelnictví naopak převažuje zájem jít po absolvování střední školy pracovat. Někteří 

respondenti uvedli i praxi v zahraničí. 

V letošním školním roce si někteří žáci 3. ročníků učebních oborů podali přihlášky  

do nástavbového studia nebo na jinou střední školu. 

Všichni žáci studijních a učebních oborů obdrželi ke svým maturitním vysvědčením  

a výučním listům europassy v české a anglické verzi, které přesně vymezují kompetence 

daného oboru a mohou tak pomoci absolventům s lepším uplatněním na trhu práce. 

5) Odborné vzdělávání 

Semináře: 

- Sociálně právní ochrana dětí 

- Výchovný poradce v kontextu nové legislativy 

- Vzdělávání cizinců 

- Hodnocení žáků se SVP 

- Informace k GDPR ve výchovném poradenství 

Účast na dvou setkáních výchovných poradců Semilského okresu  

10.2 Hodnotící zpráva prevence sociálně-patologických jevů 

Harmonizační kurz 

Z organizačních důvodů se letos uskutečnil jednodenní harmonizační kurz na škole v Alešově 

ul. pouze pro třídy 1KČ a 1N s jejich třídními učitelkami, výchovnou poradkyní a metodikem 

prevence. Aktivity byly rozděleny do dvou částí. V rámci první části byly pro žáky připraveny 

hry na seznámení. Druhá část, ve které žáci spolupracovali ve skupinkách, byla zaměřena na 

přátelství a šikanu. Pro první ročníky maturitních oborů jsme letos vyžili nabídku 

pedagogicko-psychologické poradny v Semilech, jejíž lektorky měly pro žáky připraveny hry 

na seznámení.   

 

Přednáška Mgr. Aleny Blažkové – se uskutečnila pro třídy 1OA, 1S, 1CR, 1KČ, 1OOK, 1N 

na téma „Holky z Venuše, Kluci z Marsu.“  

 

Přednáška „ Kyberšikana, kyberkriminalita“ a „Rizika porušování zákonů“ – i v letošním roce 

jsme navázali spolupráci s Městskou policií v Turnově, která nabízí preventivní přednášky. 

Pan str. Bc. Vladimír Hladík měl pro žáky třídy 1N připravenou přednášku o rizicích 

internetové komunikace a žáci třídy 3N měli přednášku na téma rizika porušování zákonů. 

 

Přednáška „Závislosti“ – beseda vedená přednášejícími z Psychiatrické nemocnice 

v Kosmonosech (resocializační oddělení a Detox K20) se uskutečnila pro žáky tříd 1KČ a 1S. 

Na začátku školního roku měli žáci ze tříd 2S a 4S možnost zařízení navštívit v rámci Dnů  

duševního zdraví, kde byla pro ně připravena přednáška a navštívili i jednotlivá oddělení. 

 

Přednáška „Prevence HIV/AIDS“ – i v letošním roce měl lektor Martin Hornych přednášky 

pro třídy 1S, 1OOK, 2S, 2KČ na téma prevence HIV/AIDS. 
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Přednáška „Prevence kriminality a teorie sebeobrany“ – v letošním roce jsme dostali nabídku 

a začali spolupracovat s instruktorem sebeobrany Jiřím Hrabou. Žáci ze tříd 1OA, 1CR, 2CR, 

2KČ, 1N, 1S se během první části přednášky mohli seznámit s problematikou násilné trestné 

činnosti. Druhá a třetí část přednášky byla praktická a seznámila žáky, jak se mají bránit 

v případě nebezpečí, a byli jim ukázány i techniky sebeobrany.  

 

Věznice ve Stráži pod Ralskem – žáci ze třídy 2OA navštívili věznici ve Stráži pod Ralskem, 

kde jim reálné podmínky života ve věznici přiblížil vězeňský terapeut PhDr. Vojtěch 

Roztočil. Žáci měli i možnost si některé části věznice projít. 

 

Individuální problémy byly řešeny ve spolupráci s výchovným poradcem.  
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11 Řízení školy 
 

Výchovně vzdělávací proces probíhal na pracovištích v různých částech města. Jednak 

v Alešově ulici, dále ve Zborovské ulici a  dílny pro strojírenské obory jsou umístěny v areálu 

firmy Sklostroj Turnov CZ, s.r.o. Domov mládeže je odloučeným pracovištěm v ulici 

28. října.  

Školu řídila v roce 2017/2018 Ing. Eva Antošová, zástupkyně pro teoretické vyučování 

Ing. Jitka Vaňátková, zástupkyně pro praktické vyučování Mgr. Dana Votrubcová a 

zástupkyně pro ekonomickou činnost Mgr. Mirka Kostříková.  

12 Další záměry školy, závěr 
  

Vedení školy pokračuje v osvědčených akcích, které pomáhají náboru nových žáků. Tradičně 

se pořádala Burza středních škol pro oblast Turnovsko, Semilsko, Liberecko, 

Mladoboleslavsko a Jičínsko. 37 středních škol v roce 2017 představovalo své obory 

vzdělávání v naší škole. 

13 Údaje o výsledcích kontrol – viz přílohy 
 

Ve školním roce 2017/2018 proběhla na škole kontrola České školní inspekce, která 

zjišťovala a hodnotila podmínky, průběh a výsledek vzdělávání podle příslušných školních 

vzdělávacích programů a dále dodržování vybraných ustanovení školského zákona a 

prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytovanému vzdělávání.  

Příloha: protokol o kontrole Čj: ČŠIL-670/17-L a inspekční zpráva Čj: ČŠIL-669/17-L 

Další přílohy: 

 fotodokumentace z akcí pořádaných školou 

 seznam partnerů 
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Seznam partnerů - službové obory  

 

Školní jídelna OAHŠ 

511 01 Turnov 

IČ: 75129507 

 

Pivovarská restaurace 

Malý Rohozec 

511 01 Turnov 

IČ: 76620859 

 

Restaurace ALBION 

511 01 Turnov 

IČ: 65193164 

 

GRAND RESTAURANT MAGIC 

511 01 Turnov 

IČ: 47030640 

 

PARADIS TURNOV s.r.o. 

Roháčova 145/14 

13 000 Praha 

IČ: 02967782 

 

Krajská nemocnice, a. s. 

Husova 357/10 

460 01 Liberec 

IČ: 27283933 

 

Saloon U SUPA, Turnov 

511 01 Turnov 

IČ: 74247565 

 

PIZZERIA PLAUDIT 

Bezručova 698 

511 01 Turnov 

IČ: 26000601 

 

Hotel Karel IV. 

511 01 Turnov 

IČ: 18876242 

 

Restaurace Belgický dvůr 

Hluboká 285 

511 01 Turnov 

IČ: 49697617 

 

EA Zámecký Hotel Sychrov 

463 44 Sychrov 

IČ: 27361861 

Restaurace U Hroznu 

Masarykovo nám. 27 

295 01  Mnichovo Hradiště 

IČ: 47035757 

 

Řeznictví  Dvořák s. r. o. 

Víta Nejedlého 273 

 295 01 Mnichovo Hradiště 

 IČ:45103607 

 

Restaurace U Kvapilů 

Jana Švermy 384 

295 01 Mnichovo Hradiště 

IČ:48943479 
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Závodní jídelna  

Nová 178 

 295 01 Mnichovo Hradiště 

 IČ: 64718182 

 

Restaurace Jilm 

Příšovice 211 

Svijany 

 IČ: 46743651 

 

Podzámecká restaurace 

Arnoldova 91 

295 01  Mnichovo Hradiště 

IČ: 13741012 

 

Restaurace Pod Kaštany 

 Příhrazy 23 

 294 12 Žďár u Mnich. Hradiště 

 IČ:42740762 

 

GaB s. r. o. 

Restaurace Galaxie 

Boleslavská 438 

294 01 Bakov nad Jizerou 

IČ: 24314684 

 

DRAYDAY s. r. o. 

Malá Bělá 16 

294 01 Bakov nad Jizerou 

IČ: 24742449 

 

PICTON s. r. o.  

Café Kolej 

Nádražní 1118,  

511 01 Turnov 

HOTEL ZÁMEK  

HRUBÁ SKÁLA s. r. o. 

Hrubá Skála 1 

511 01 Turnov 

 

Základní škola Ivana Olbrachta Semily, 

příspěvková organizace 

Nad Špejcharem 574 

513 01 Semily 

 

Miroslav PELTA 

Restaurace Žižkův Vrch 

Na kopci 10 

46601 Jablonec nad Nisou  

 

PENZION MAXÍK RESTAURACE 

468 46  Plavy 

 

Martin Vondrouš a Dalibor Hamada 

PIZZERIA MALÁ SKÁLA 

Krkonošská 358 

468 01 Jablonec nad Nisou 

 

PLAUDIT s. r. o. 

T. G. Masaryka 245 

295 01 Mnichovo Hradiště 

IČ: 26000601 

 

Hotel a Pizzerie Na Staré poště 

Masarykovo nám. 9 

514 01 Jilemnice 

IČ:87129965 
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TABGHA s.r.o. 

Restaurace U svaté Kateřiny 

nám. TGM 123 

294 04 Dolní Bousov 

 

Josef Novotný 

"U Námořníka" 

Kozákovská 121 

513 01 Semily 

IČ:12989339 

 

Jana Mikysková 

Letná 537 

507 91 Stará Paka 

IČ: 61221139 

 

Restaurace U Medvěda 

nám. Dr. K. Kramáře 227 

512 11 Vysoké nad Jizerou 

IČ: 71933620 

 

ZŠ Dr. Františka Lad. Riegra 

Jizerská 564 

513 01 Semily 

IČ: 00854841 

 

MAREK HRUŠKA 

hostinská činnost 

512 02 Košťálov 2 

IČ: 68260008 

 

MARIAN DANIEL 

ROKA BAR 

28. října 69 

513 01 Semily 

IČ: 73299669 

 

Šárka Armenta 

Na Olešce 431 

513 01 Semily 

IČ: 69864624 

 

MIKA GASTRO s. r. o. 

Karlovo náměstí 290/16 

120 00 Praha 2 

IČ: 27299121 

 

Scolarest - zařízení šk. strav. 

Jankovcova 1603/47a 

170 00 Praha 7 

IČ: 25607341 

 

Hotel Jičín s.r.o. 

U DĚLOVÉ KOULE 

Havlíčkova 21 

506 01 Jičín 

IČ: 27528278 

 

MIVERT s.r.o. 

M. Koněva 73 

506 01 Jičín 
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Hotel Arcivévoda Štěpán 

nám. TGM 112 

Hodkovice nad Mohelkou 

IČ: 02026805 

 

Eurocentrum  

Jiráskova 9 

466 01 Jablonec nad Nisou 

IČ:13935101 

 

Restaurace ŽIŽKŮV VRCH 

466 01 Jablonec nad Nisou 

IČ:14887843 

 

Ing. Adam Košek 

Restaurace Pod Kostelem 

Růžová 125 

463 42 Hodkovice nad Mohelkou 

IČ: 03709990 

UNIKOLUX 

Václav Fichtner 

468 22 Železný Brod - Jirkov 61 

IČ: 10420142 

 

 

MOTOREST H a H 

Československé armády 3654/7 

466 01 Jablonec nad Nisou 

IČ: 71916555 

 

Motorest MORAVA 

468 46 Plavy 79 

IČ: 62245627 

 

HYMY s. r. o. 

V Závětří 85 

460 10 Liberec 

IČ: 04059000 

 

Seznam partnerů - výrobní obory 

 

MAHLE Behr Mn. Hradiště  

Víta Nejedlého 1471 

295 01 Mnichovo Hradiště 

IČ: 26150905 

DIČ:  CZ 26150905 

 

Šroubárna Turnov, a. s. 

Bezručova 788 

511 23 Turnov 

IČ: 46504613 

DIč: CZ46504613 

 

 

CoorsTek Advanced 

Materials Turnov s.r.o. 

Za Viaduktem 2150 

511 01 Turnov 

IČ: 25763121 

DIČ: CZ25763121 

 

SFS intec s. r. o. 

Vesecko 500 

511 01 Turnov 

IČ: 648 27 593 

DIČ:  CZ64827593 
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HSH Nástrojárna s.r.o. 

Huntířov 54 

468 22 Skuhrov 

IČ: 04584571 

DIČ: CZ 04584571 

 

Kamax, s. r. o. 

Nudvojovice 1474 

511 01 Turnov 

IČ: 47455705 

DIČ: CZ 47455705 

 

KERI, a. s. 

Koňský trh 615 

511 01 Turnov 

IČ: 28981901 

DIČ: CZ 28981901 

 

Hoya Lens CZ, a. s. 

Bezručova 800 

511 01 Turnov 

IČ: 27500721 

DIČ: CZ 27500721 

  

2L MARKERS s.r.o 

Příšovice 157 

463 46 Příšovice 

 

 

SKLOSTROJ Turnov CZ s.r.o.  

Přepeře 210 

512 61 Přepeře 

 

RESIM s.r.o.  

Nudvojovická 2257 

511 01 Turnov 

 

BENEŠ a LÁT, a.s. 

Sutice 2 

512 01 Slaná 

 

HMB s.r.o Liberec 

Chabarovská 240/19 

460 06 Liberec 

 

Michal Anděl 

rally component 

Vranové 1. díl 384 

468 22 Malá Skála 

 

Kovo – Mazánek s.r.o. 

Tatobity 169  

512 53 Tatobity 

 

 

 

 

 

 

 


