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Škola:                                 Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník 

 

Sídlo školy:                        790 01 Jeseník, U Jatek 916/8 

 

Právní forma:                    příspěvková organizace 

 

IČO:                                   00495433 

 

IZO:                                   107880741 

 

 

Zřizovatel:                         Olomoucký kraj 

IČO:                                   60609460 

Se sídlem:                          779 11 Olomouc, Jeremenkova 40a 

 

 

Datum zařazení do sítě:  1. 9. 2014 (pod novým názvem po sloučení s jiným subjektem) 

Zřizovací listina:              21. 12. 2001 

 

Ředitelka školy:               PhDr. Silvie Pernicová 

 

Celková kapacita školy:  440 žáků 

 

 

Telefon:                             584 411 171 

E-mail:                              info@sosjesenik.cz 

 

 

Školská rada:                   Iva Syptáková, předseda 

                                           Radka Vrtková 

                                           Jan Bátla 

                                           Ladislav Rozenský 

                                           Roman Štencl 

 Gabriela Doupovcová 
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1. Přehled oborů vzdělání 

                                               
29-53-H/01 pekař -  od 1. 9. 2009, č. j. 3 928/2009-21 MŠMT ČR 

  

29-54-H/01 cukrář - od 1. 9. 2009, č. j. 3 928/2009-23 MŠMT ČR 

  

29-56-H/01 řezník - uzenář  od 1. 9. 2009, č. j. 3 928 /2009-23 MŠMT ČR 

  

65-51-H/01 kuchař-číšník - od 1. 9. 2009, č. j. 3 928/2009-21 MŠMT ČR 

 

41-45-M/01 mechanizace a služby – od 1. 9. 2011, č. j. 32 302/2011-25 MŠMT ČR 

 

53-41-M/04 masér ve zdravotnictví – od 1. 9. 2020, č. j.  32 866/2019-7 MŠMT ČR 

 

82-51-L/01 uměleckořemeslné zpracování kovů – od 6. 5. 2009, č. j. 9325/2009-23 MŠMT ČR 

 

32-52-H/01 výrobce kožedělného zboží – od 1. 9. 2011, č. j. 32 302/2011-25 MŠMT ČR 

 

41-51-H/01 zemědělec – farmář – od 1. 9. 2011, 32 302/2011-25 MŠMT ČR 

 

41-52-H/01 zahradník – od 28. 6. 2007, 12 698/2007-23 MŠMT ČR 

 

41-54-H/01 podkovář a zemědělský kovář – od 1. 9. 2011, č. j. 32 302/2011-25 MŠMT ČR 

 

41-55-H/01 opravář zemědělských strojů – od 1. 9. 2011, č. j. 32 302/2011-25 MŠMT ČR 

 

82-51-H/01 umělecký kovář a zámečník, pasíř – od 1. 9. 2011, č. j. 32 302/2011-25 MŠMT ČR 

 

41-51-H/02 včelař – od 29. 5. 2008, č. j. 6 907/2008 – 23 MŠMT ČR 

 

41-53-H/02 jezdec a chovatel koní - od 29. 5. 2008, č. j. 6 907/2008 – 23 MŠMT ČR 

 

41-56-H/01 lesní mechanizátor - od 29. 5. 2008, č. j. 6 907/2008 – 23 MŠMT ČR 

 

Nástavbové studium: 

 

64-41-L/51 podnikání - od 1. 9. 2005, č. j. 29 944/04-21 MŠMT ČR 
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2. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník 

   Pernicová Silvie, PhDr. ředitelka SŠGaF Jeseník 

Bajzová Renata administrativní a spisová pracovnice 

   

Syptáková Iva, Mgr. 
zástupce statutárního orgánu, zástupkyně ředitelky pro 
teoretickou výchovu, výchovná poradkyně, koordinátor ICT 

   Rozenská Hana, Ing. metodik prevence 

   Učitelé střední školy - Jeseník 
  Adamcová Zdeňka, RNDr. učitelka střední školy  

Kolegarová Ester, Ing. učitelka střední školy  

Procházková Marie, Ing. učitelka střední školy 

Kunzfeld Vladimír, Mgr. učitel střední školy 

Kozaková Stanislava, Mgr. učitelka střední školy 

Navrátilová Lenka, Mgr. učitelka střední školy  

Olga Chovancová Najdeková Mgr. učitelka střední školy 

Rozenská Hana, Ing. učitelka střední školy 

Schöppel Peter, Ing.    učitel střední školy  

Vránová Nina, Mgr. učitelka střední školy 

Zuberová Vladislava, Ing. učitelka střední školy 

Oškera Ladislav, Mgr. učitel střední školy 

   Mimoškolní výchova 
  Kumarcisová Yvonna vychovatelka 

Machová Magdalena vychovatelka 

Polišenská Lenka vychovatelka 

Šulc Josef vychovatel HH 

Palečková Jana Vychovatel HH 

   Odborný výcvik - Jeseník 
  Ungermann Luděk vedoucí učitel OV 

   cukrárna - pekárna 
  Juránková Lenka  učitelka odborného výcviku 

Pavlovičová Jaroslava učitelka odborného výcviku 

Zajacová Lucie učitelka odborného výcviku 

   masná výroba 
  Hadwiger Rudolf  učitel odborného výcviku 

Hauková Jana provozářka 

   stravování 
  Spáčil Daniel vedoucí stravování, učitel odborného výcviku 

Baránková Pavlína učitelka odborného výcviku 

Danielová Monika učitelka odborného výcviku 

Svoboda Daniel učitelka odborného výcviku 

Pavlíček Vlastimil učitelka odborného výcviku 

Halouzková Jana provozářka 
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studená kuchyň 

Pavlíčková Karla učitelka odborného výcviku 

   školní prodejny 
  Brokešová Dagmar učitelka odborného výcviku 

   Správa Jeseník 
  Christmannová Renata, Ing. zástupkyně ředitelky pro technicko - ekonomický úsek 

Králová Kristýna mzdová účetní 

Jankovičová Jana účetní 

Žaža Petr, Ing. referent majetkové správy 

Paščinská Marcela bezpečnostní pracovník 

Vaněk Ladislav školník 

Divišová Vladislava dělnice prádelen a čistíren 

Kučerová Alena uklízečka 

Pacasová Dagmar uklízečka 

   Pracoviště Horní Heřmanice 
  Vrtková Radka, Mgr.  vedoucí učitelka OV  

   Učitel střední školy - Horní 
Heřmanice 

  Červík Blahoslav, Ing. učitel střední školy 

David Jan, Ing. učitel střední škol  

Krohmer Hubert učitel střední školy 

   Odborný výcvik - Horní Heřmanice 
  sedlář, brašnář, výrobce kožedělného zboží 

 Kwasniaková Kristýna učitel odborného výcviku 

   umělecký kovář, zámečník - pasíř 

  Frančiak Marek učitel odborného výcviku 

   opravář zemědělských strojů 
  Krohmer Hubert učitel odborného výcviku 

Vrtek Antonín učitel odborného výcviku 

   zemědělec - farmář  
 Vrtek Antonín učitel odborného výcviku 

Kubánková Martina, Ing učitelka odborného výcviku 

   Správa  Horní Heřmanice 
  Dubovan Karel, Dopita Martin provozář  

Chromková Melánie uklízečka 

Chromková Melánie bezpečnostní pracovník 

Palovčík Jozef topič, školník 

Zlatá Jitka Marie administrativní a spisová pracovnice 

Růžička Lubomír bezpečnostní pracovník 

Pištělák Petr údržbář 
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 3.Údaje o přijímacím řízení  pro školní rok 2020/2021 

 

U oborů vzdělávání zakončené závěrečnou zkouškou se přijímací zkoušky nekonaly. Uchazeči 

byli přijati na základě stanoveného pořadí podle průměrného prospěchu na základní škole v 8. 

ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku. Součástí přihlášky bylo vyjádření lékaře o vhodném 

zdravotním stavu uchazeče. 

Pro obor vzdělávání zakončené maturitní zkouškou - 64-41-L/51 Podnikání  a 53-41-M/04 

Masér ve zdravotnictví se v přijímacím řízení hodnotily výsledky z centrálně zadávané přijímací 

zkoušky. 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 

 

65-51-H/01 kuchař – číšník 

Počet přihlášek  - 39 

Přijato - 37 

 

29-54-H/01 cukrář 

Počet přihlášek - 22 

Přijato - 19 

 

29-53-H/01 pekař 

Počet přihlášek - 5 

Přijato - 5 

 

29-56-H/01 řezník – uzenář 

Počet přihlášek - 6 

Přijato – 6 

 

64-41-L/51 podnikání denní, večerní 

Počet přihlášek - 33 

Přijato - 26 

 

41-55-H/01 opravář zemědělských strojů 

Počet přihlášek - 10 

Přijato - 10 

 

41-51-H/01 zemědělec – farmář 

Počet přihlášek - 12 

Přijato - 12 

 

82-51-H/01 umělecký kovář a zámečník, pasíř 

Počet přihlášek - 1 

Přijato – 0 
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32-52-H/01 výrobce kožedělného zboží 

Počet přihlášek - 13 

Přijato - 13 

 
   41-53-H/02 jezdec, chovatel  

Počet přihlášek - 5 

Přijato – 5 

 

41-52-H/01 zahradník 

Počet přihlášek – 6 

Přijato – 6 

 

41-51-H/02 včelař 

Počet přihlášek – 8, 

Přijato - 8 

 

41-54-H/01 podkovář a zemědělský kovář 

Počet přihlášek – 11 

Přijato - 10 
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4. Výsledky vzdělávání žáků     

 

REKAPITULACE  ZA  ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 
Celkový počet žáků 289 

z toho dívky 191 

chlapci   98 
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Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek za školní rok 2021/2022 

 

Maturitní zkoušky                  11. 4. 2022       Písemná práce ČJL  

      19. 4. 2022                 Písemná práce JA 

2. – 5.  2022     Státní část maturitní zkoušky DT 

25. 4. 2022       Praktická maturitní zkouška 

    16. – 17. 2022  Ústní zkoušky  

  

Závěrečné zkoušky  1. 6. 2022          Písemná zkouška 

 2.  - 15. 6. 2022  Praktická zkouška 

 16. - 23. 6. 2022  Ústní zkouška   

 

 

Maturitní zkoušky 

 

 

Konalo prospělo neprospělo 

15 5 7 
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  Závěrečné zkoušky 

 

 

Konalo vyznamenání prospělo neprospělo 

55 13 41 1 
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5. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Hodnocení prevence rizikového chování u dětí a mládeže ve školním roce   2021/2022 

 

 

1. Škola má vypracovaný Minimální preventivní program, ve kterém je zahrnuta oblast teoretické 

výuky i mimoškolní výchovy. Hlavním cílem MPP je výchova ke zdravému životnímu stylu. Cíl 

naplňují všichni vyučující, témata jsou začleněna ve výuce jednotlivých předmětů. 

 

2.  K nejzávažnějším sociálně patologickým jevům patřila neomluvená absence.  Ke spolupráci 

při řešení těchto problémů jsou vyzýváni zákonní zástupci, škola intenzivně spolupracuje 

s OSPOD. 

 

3.  Během školního roku se žáci zúčastnili akcí, které měly za cíl zlepšit vztahy mezi nimi 

v třídních kolektivech, spolupráci mezi třídami a pomoci k lepší orientaci v mezilidských 

vztazích – viz přehled akcí. 

 

4. Žáci školy se pravidelně dobrovolně zapojují do charitativních akcí – vykazují velmi dobré 

výsledky. 

 

 

                                       

Školní rok  2021/2022 - kulturní a preventivní akce 
 

 Den bezpečnosti Jeseník 

 Dny medu Šumperk 

 Bramborobraní Horní Heřmanice 

 Realizace revitalizace čapího hnízda, kácení nebezpečných stromů, výsadba zeleně a 

medonosných keřů a květin v areálu škol v Horních Heřmanicích 

 Včelařský kroužek pro žáky SŠ GFaS Jeseník 

 Workshop ,,I traktor je dopravní prostředek“ 

 Workshop ,,Chutě Jesenicka“ 

 Workshop ,,Medobraní 
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Hodnocení práce výchovného poradce ve školním roce   2021/2022 
 

Na základě podkladů třídních učitelů byl vypracován přehled žáků s poruchami učení. 

Zákonní zástupci a zletilí žáci dodali potvrzení PPP o objektivním posouzení poruchy učení. 

Celkový přehled žáků byl zpřístupněn všem vyučujícím na společném portálu školy. Přehled 

byl průběžně aktualizován v průběhu škol. roku. 

 

Metodická výchovná komise jednotlivých ročníků se sešla třikrát, aby hodnotila chování 

žáků a navrhla ocenění jejich dobré práce, ale také případné snížení známky z chování. 

Přestupky žáků proti školnímu řádu projednávala výchovná komise ve složení: ředitelka SŠ 

GFaS Jeseník nebo zástupce řed. SŠ, výchovný poradce, třídní učitel, učitel OV. V případě 

závažného porušení ŠŘ nezletilým žákem jsou k jednání přizváni zákonní zástupci těchto 

žáků. Zápisy z jednání se žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků SŠ GFaS Jeseník jsou 

zakládány do složek příslušných žáků – sekretariát školy. 

 

Ve spolupráci s vedením školy byla vypracována Strategie řešení školní neúspěšnosti, její 

účinnost je průběžně vyhodnocována na metodické komisi – viz zápis z pololetí šk. roku. 

 

Výchovná poradkyně spolupracuje s PPP Jeseník – schůzky, dotazníky, podklady pro 

vyšetření žáků. 

 

Volba povolání, nábor žáků – úzká spolupráce s kariérovou poradkyní. 

 

Při prevenci a řešení výchovných problémů je velmi významná individuální spolupráce školy 

se zákonnými zástupci a konzultace s rodiči v době třídních schůzek. 

 

Výchovná poradkyně spolupracuje s odborem sociální péče, OSPOD – sociálně slabé rodiny, 

mateřství žákyň – pomáhá řešit aktuální problémy, bydlení žáků, dávky sociální pomoci. 

 

VP organizuje kulturní akce školy. 
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6. Předmětové komise 

 

Předmětové komise, které pracují na naší škole, úzce spolupracují s vedením školy a navzájem 

mezi sebou komunikují v rámci mezipředmětových vztahů. Každá předmětová komise má svého 

předsedu a pravidelné členy. Řeší otázky vycházející z výuky a další situace, které nastanou 

v průběhu vzdělávání. Ke své práci využívají odborné časopisy a publikace, které jsou zaměřené 

na vyučovaný obor.  

O práci předmětových komisí je pravidelně informována ředitelka školy.  

Na škole pracují předmětové komise: 

Předmětová komise cizích jazyků 

Zajišťuje výuku angličtiny a druhého volitelného cizího jazyka (němčina, ruština). K výuce 

jazyků se využívá multimediální učebna.  Komise zajišťuje volitelné doučování Anglického 

jazyka, hlavně pro žáky posledních ročníků. Zpracovává podklady pro maturitní zkoušku, 

především písemnou práci.  

Předseda: Mgr. Vladimír Kunzfeld 

Členové: Ing. Marie Procházková 

 Ing. Peter Schöppel 

 Mgr. Barbora Rýznarová 

 Ing. Jan David 

 Ing. Vladislava Zuberová 

 

 Předmětová komise oboru Řezník – uzenář 

Zajišťuje bezvadný chod v teoretické výuce a hlavně na odborném výcviku. Pomáhá při 

sjednávání smluvních pracovišť pro žáky oboru, aby se jejich odborná výuka co nejvíce blížila 

reálnému pracovnímu prostředí.  

Předseda: Ing Peter Schöppel 

Členové:  Rudolf Hadwiger 

 Ing. Hana Rozenská 
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Předmětová komise oboru Kuchař - číšník 

Zajišťuje bezvadný chod v teoretické výuce a hlavně na odborném výcviku oboru Kuchař – 

číšník.  Pomáhá při sjednávání smluvních pracovišť pro žáky oboru, aby se jejich odborná výuka  

co nejvíce blížila reálnému pracovnímu prostředí.  

Předseda: Mgr. Ladislav Oškera 

Členové:  Daniel Spáčil 

 Daniel Svoboda 

 Pavlína Baránková 

 Karla Pavlíčková 

 Vlastimil Pavlíček 

 Luděk Ungermann 

 

Předmětová komise ekonomických předmětů 

Poskytuje informace a metodickou pomoc v teoretické výuce nástavbového studia a posledních 

ročnících učebních oborů.  

Předseda: Mgr. Stanislava Kozaková 

Členové:  Ing. Vladislava Zuberová 

 Mgr. Iva Syptáková 

 Ing. Blahoslav Červík 

 Ing. Marie Procházková 

 Mgr. Olga Chovancová Najdeková 

 

 

Předmětová komise zemědělských předmětů 

Poskytuje informace a metodickou pomoc v teoretické výuce a v odborném vzdělávání 

zemědělských oborů vyučovaných na odloučeném pracovišti v Horních Heřmanicích.  

Předseda: Ing. Blahoslav Červík 

Členové: Mgr. Radka Vrtková 

 Hubert Krohmer 

 Ing. Martina Kubánková 

 Kristýna Kwasniaková 

 Marek Frančiak 

 Jan David 
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Předmětová komise oboru Cukrář, Pekař 

Poskytuje informace a metodickou pomoc v teoretické výuce a v odborném vzdělávání oboru 

Cukrář, Pekař. Pravidelně informuje o novinkách získaných z odborných článků, soutěží a 

z praxe.   

Předseda: Ing. Hana Rozenská 

Členové: Mgr. Markéta Baďurová 

 Lenka Juránková 

 Lucie Zajacová 

 Jaroslava Pavlovičová 

  

Předmětová komise všeobecně vzdělávacích předmětů 

Poskytuje informace a metodickou pomoc  ve všeobecně vzdělávacích předmětech. Pravidelně 

informuje o novinkách získaných v rámci projektu IKAP, kterého je většina členů komise 

součástí.  

Předseda: Mgr. Nina Vránová 

Členové: učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů 
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7. Údaje o DVPP 

 

Vzdělávání vedoucích pracovníků školy – přehled: 

(Vzhledem k epidemické situaci proběhlo téměř všechno vzdělávání on-line) 

 semináře k problematice zákoníku práce, katalogu prací, zákona o pedagogických 

pracovnících, organizaci nové maturity, školského managementu, 

 seminář k problematice nových maturit, certifikace softwaru Edookit, 

 účast na seminářích týkajících tvorby projektů a při zveřejnění nových výzev pro 

předkládání projektů financovaných z ESF, seminář k problematice domova mládeže, 

 účast na seminářích k jednotnému zadání závěrečné zkoušky, 

 nové financování školství PHMAX, 

 GDPR, 

 IKAP. 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků k nové maturitě 

 hodnotitel AJ a NJ, 

 hodnotitel ČJL, 

 zadavatel, 

 školní maturitní komisař, 

 konzultační seminář pro předsedy zkuš. matur. komisí, 

 konzultační seminář k maturitní písemné práci z ČJ. 

 

DVVP – učitelé teoretické výuky 

 konzultační seminář k ústní zkoušce z anglického jazyka, 

  konzultační seminář k ústní zkoušce z německého jazyka, 

 školení pro zvýšení kvalifikace v oboru PEKAŘ, 

 školení pracovníků masného průmyslu, 

 agresivita žáků,  

 výchova ke globálnímu občanství, 

 profesionální komunikace v náročných situacích – Krizová intervence  - OSPOD – 

spolupráce s dalšími složkami v rámci regionu.  

 

DVPP – učitelé OV: 

 

 odborné kurzy, 

 školení vedoucích pracovníků školních jídelen, 

 stáže přes Šablony II. 
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Vzdělávání v ostatních oblastech DVPP vedoucích k prohloubení odbornosti učitelů ve 

specializaci, kterou vyučují 

 

Dle nabídky jednotlivých center pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších 

vzdělávacích organizací a pedagogických iniciativ mohli průběžně všichni pracovníci školy 

využívat těchto nabídek v závislosti na organizaci výuky a finančních možnostech školy.  

Cíleně jsme se zaměřili na proškolení učitelů odborných předmětů a učitelů odborného výcviku 

k nové závěrečné zkoušce pro obory vzdělávání kuchař-číšník, pekař, řezník-uzenář, cukrář a na 

získávání nových poznatků v jejich oboru. 

 

Odborný seminář na téma INKLUZE ve vzdělávání - všichni pedagogičtí pracovníci  

 

Hodnocení DVPP ve škole – zejména s ohledem na hodnocení efektivnosti využití v práci 

školy 

 

Jsme přesvědčeni, že prostředky vynaložené na vzdělávání pedagogických pracovníků jsou dobře 

realizovány a podporují zkvalitnění pedagogické práce ve škole. Získaných znalostí z kurzů, 

seminářů i dalších forem studia je využito ve výuce a jistě tyto vědomosti přispějí k tvůrčímu 

přístupu pedagogických pracovníků při tvorbě ŠVP. Uvolňování pedagogických pracovníků je 

však omezeno organizačními možnostmi školy, proto jsou vedením preferovány akce pořádané 

v odpoledních hodinách v Jeseníku, popř. v Šumperku nebo v  Olomouci a odborné kurzy 

pořádané naší školou a školami v Olomouckém kraji.  
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8. Hodnocení jednotlivých úseků 

 

Pracoviště Jeseník 

Smluvní pracoviště 

         

Obor kuchař – číšník Priessnitzovy léčebné lázně a.s.  Jeseník 

    Welness hotel****Villa Grohmann, Lázně Lipová 

    Horský hotel**** Červenohorské sedlo 

    Restaurace Na Kovárně Horní Lipová 

    Restaurace KD Rapotín 

    HM GLOBUS Olomouc 

 

Obor cukrář, pekař  Priessnitzovy léčebné lázně a.s.  Jeseník 

    Welness hotel****Villa Grohmann, Lázně Lipová 

    Horský hotel**** Červenohorské sedlo 

    HM GLOBUS Olomouc 

 

Obor řezník-uzenář  Jatka Bludov 

    HM GLOBUS Olomouc 

 

Pracoviště Horní Heřmanice 

Smluvní pracoviště 

AGROPARKL Skorošice s. r. o. 

SW RANCH 

AGRO Česká Ves s. r. o. 

EKOFARMA Rybár – Stará Červená Voda 

 

Účast v profesních a odborných soutěžích: 

 

Řezník - uzenář 

 

 

Účast v profesních a odborných soutěžích: 
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Hodnocení úseku DM za školní rok 2021/2022 

 

Školní rok byl zahájen na domovech mládeže s počtem 75 ubytovaných, z toho bylo 44 dívek a 

31 chlapců. Hoši byli ubytováni ve druhém patře, ve třetím a čtvrtém patře objektu ND byly 

umístěny dívky. Maximální počet ubytovaných na pokoji byly 3 osoby. V souladu s počtem 

ubytovaných zajišťovali činnosti úseku MŠV čtyři vychovatelé a dva bezpečnostní pracovníci. 

Vzhledem k volné kapacitě bylo jedno patro využito k ubytování v rámci doplňkové činnosti. 

 

Mimoškolní činnost se řídila celoročním výchovným programem rozpracovaným do měsíčních a 

týdenních plánů. Ubytovaní byli vedeni, vedle pravidelné přípravy na vyučování, ke zdravému a 

účelnému trávení volného času. Měli možnost využívat organizované sportovní aktivity - stolní 

tenis, míčové hry, střelba ze vzduchovky, cvičení v posilovně. Dále společenské hry – stolní 

fotbal, kulečník, různé kvízy a soutěže, táborové ohně, propagována byla četba a využívání 

žákovské knihovny. Hlavně dívky se zapojovaly do rukodělných aktivit jako šití návleků, 

polštářků, výroba ozdob pro celoškolní akce a tradiční svátky. Stále náročnější bylo motivovat 

ubytované k péči o pořádek ve společných prostorách a v areálu. 

Pravidelně probíhala soutěž ve střelbě ze vzduchovky a turnaj ve vybíjené smíšených družstev. 

Ubytovaní žáci vyráběli dekorace na Vánoce, Velikonoce, Valentýna, jarní i podzimní vazby.  

 

Pod vedením vychovatelek hráli žáci na hudební nástroje, například klavír, kytaru.  

 

Navštěvovali SVČ Duha, zejména keramický kroužek.  

 

 

Úsek mimoškolní výchovy organizoval zapojení školy do sportovních aktivit OR Asociace 

školních sportovních klubů v Jeseníku. Naše škola se účastnila všech akcí pro střední školy.  

 

Většinou děvčata se zapojila do kuchařského kroužku, do péče o květiny uvnitř domova mládeže, 

ale i venku, kde si vybudovali malou zahrádku.  

 

Ubytování a stravování žáků oborů vyučovaných na odloučeném pracovišti zajišťovala školní 

jídelna a domov mládeže v Horních Heřmanicích. 
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9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Činnost školy se odvíjela na základě úzké spolupráce s významnými firmami regionu. Stálými 

firmami, se kterými škola úzce spolupracuje, jsou Priessnitzovy léčebné lázně, a.s. Jeseník, 

Selská pekárna Jeseník, IREKS Enzyma Brno. V oblasti gastronomie jsou to menší firmy 

Jesenicka, Javornicka, Šumperska a Zábřežska. 

Mimořádná pozornost byla věnována náboru nových žáků, a to prostřednictvím on-line 

zastoupení školy na burzách škol SCHOLARIS v Olomouci, Šumperku, Prostějově a Jeseníku, 

Bruntálu. Dále pozitivní prezentací v médiích, propagací při poskytování cateringových služeb. 

Vzhledem k epidemické situaci neproběhly návštěvy a prezentace přímo na ZŠ. 

 

Trvalá pozornost byla věnována inovaci a kontinuálnímu vedení webových stránek školy, na 

kterých jsou publikovány důležité informace, zdařilé akce a úspěchy žáků. 

 

Škola je vybavena vlastními výrobnami ve všech částech výuky, máme školní pekárnu, školní 

cukrárnu, řeznickou výrobu, výrobnu studené kuchyně, teplou kuchyni, jednu samostatnou 

prodejnu.  

Výše uvedené skutečnosti umožňují poskytovat cateringové služby veřejnosti. Provozujeme 

autoškolu. Dále máme vlastní opravárenskou dílnu, dílnu sedlářské výroby a kovárnu, ovocný 

sad, stáje se závodními koňmi a venkovní jízdárnu. Obhospodařujeme více než 10 ha orné půdy. 

 

Významným motivačním faktorem pro žáky jsou zahraniční stáže. V loňském roce neměli žáci 

školy možnost využít nabídky pracovních stáží v Německu a Rakousku. 

 

V oblasti odborných soutěží se zástupci naší školy nezúčastnili odborných soutěží 

nadregionálního významu, protože byly ovlivněny vyhlášením mimořádných opatření. Tradiční 

soutěží, kterou naše škola organizuje, je mezinárodní juniorská soutěž v cukrářských 

dovednostech „O Priessnitzův dortík“, která se ve spolupráci s firmami IREKS Enzyma Brno a 

PLL Jeseník, a.s. pod patronací Asociace kuchařů a cukrářů ČR a za podpory Svazu pekařů a 

cukrářů ČR také neproběhla z důvodů uzavření škol.  

 

Jsme tradičními účastníky soutěže o titul Regionální potravina Olomouckého kraje.  
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10. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 

 

Ve školním roce 2020/2021 nebyla provedena kontrola ČŠI.  
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11. Základní údaje o hospodaření školy 

 

V roce 2020 hospodařila škola s finančními prostředky ze státního rozpočtu MŠMT, rozpočtu 

zřizovatele, dalších zdrojů (SZIF, MZe, EU, Úřadu práce) a z vlastních zdrojů. 

 

Dotace od zřizovatele 
Skutečnost 

2020 

Příspěvek na provoz 5 326 tis. 

Příspěvek na provoz-účelově určený 11 tis. 

Příspěvek na provoz – odpisy 5 248 tis. 

Příspěvek na provoz – mzdové 

náklady 
445 tis. 

Příspěvek na provoz – opravy 109 tis. 

Stipendia 93 tis. 

Jesenická stipendia 321 tis. 

Podpora v oblasti ŽP 105 tis. 

Dotace z MŠMT 34 239 tis. 

 

Vlastní zdroje školy jsou tvořeny z výnosů za produktivní práci žáků odborného výcviku, výnosy 

za stravu a ubytování. Tyto výnosy jsou využívány na udržování a rozvoj těchto činností.  

Škola se v roce 2019 stala Centrem odborné přípravy a může čerpat dotaci v rámci programu 

ministerstva zemědělství na investice pro vybrané obory vzdělání. 

V roce 2020 tak byly nakoupeny nové stroje pro obory Cukrář a Řezník uzenář v hodnotě 1 767 

tis. 

Škola čerpala dotaci Šablony II CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014274 

 

 

Poř.

č. 
Název pomůcky  

Počet 

kusů 

Cena včetně 

DPH celkem 

Předfin.včetně 

DPH )1 

Podíl OK 

včetně DPH 
)2 

1 Nářezový stroj 1 306 130,00 Kč 275 517,00 Kč 30 613,00 Kč 

2 

Balička potravin do ochranné 

atmosféry 
1 202 070,00 Kč 181 863,00 Kč 20 207,00 Kč 

3 Myčka černého nádobí 1 367 840,00 Kč 331 056,00 Kč 36 784,00 Kč 

4 Multifunčkní pánev 1 565 312,00 Kč 508 780,80 Kč 56 531,20 Kč 

5 Multifukční zmracovač a zchlazovač 1 326 579,00 Kč 293 921,10 Kč 32 657,90 Kč 

CELKEM 

1 767 931,00 

Kč 

1 591 137,90 

Kč 

176 793,10 

Kč 

CELKEM po zaokrouhlení 

  

1 591 137,00 

Kč 

176 794,00 

Kč 
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Fond investic byl čerpán v souladu s Plánem oprav a investic na rok 2020 na nákup 

dlouhodobého majetku ve výši 964.822,64.  

Číslo 

žádanky 
Název akce Konečná částka 

2017/00540 Konvektomat – pracoviště  Horní Heřmanice 252 890,00 

2019/00282 Čelní žací lišta  381 150,00 

 Docházkový systém 66 767,00 

 Kondenzační kompenzátory 87 221,64 

2019/00277 
Učební pomůcky COP - spolufinancování (dotace od 

zřizovatele) 176 794,00 

 

Posílení zdrojů k financování oprav 70 718,45 Kč – oprava střechy kotelny na pracovišti 

Horní Heřmanice 

 

Přehled výnosů v hlavní činnosti (v tis. Kč) 

 Celkem 

Tržby za vlastní výrobky 1 321 

Tržby z prodeje služeb 1 452 

Tržby za prodané zboží 174 

Ostatní výnosy 48 134 

Výnosy z transferů 1 143 

C e l k e m   52 224 

  

Přehled nákladů 

 Celkem 

Spotřeba materiálu 5 007 

Spotřeba energií 2 033 

Prodané zboží 150 

Změna stavu zásob -1 203 

Opravy a udržování 1 249 

Ostatní služby 1 483 

Mzdové náklady 25 718 

Zákonné a ostatní sociální náklady 8 482 

Ostatní náklady 1 357 

Odpisy dlouhodobého majetku 5 248 

Náklady z DDHM 1 431 

C e l k e m   50 955 
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Doplňková činnost představuje významný zdroj příjmů školy, které následně prostřednictvím 

rezervního fondu posilují fond investic a jsou využity pro další rozvoj školy, zejména v oblasti 

nákupu dlouhodobého majetku pro odborný výcvik a opravy nemovitého majetku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stěžejními doplňkovými činnosti školy byly v roce 2020 zejména: 

- pronájem nemovitého majetku – pronájmy tělocvičny pro sportovní účely, pronájem bytů 

- hostinská činnost – zajištění stravování cizích strávníků, rauty, společenské akce 

- ubytovací služby – škola nabízí nevyužitou kapacitu Domova mládeže školám, sportovním 

oddílů i rekreantům, kteří mají možnost využít i nabídky stravování 

- provozování autoškoly – škola nabízí získání řidičského oprávnění typu B a T a možnost 

rozšíření z B na T 

- provozování zemědělské činnosti – škola nabízí možnost ustájení koní 

- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti 

 

Všechny tyto činnosti přispívají k propagaci a zviditelnění školy v rámci našeho regionu. 

Následující tabulka udává stručný přehled nákladů a výnosů jednotlivých okruhů doplňkové 

činnosti: 

 

 

 

Všechny okruhy doplňkové činnosti byly v roce 2020 ziskové.  

 

 

 

Ubytovací služby 217 521,16 371 848,00 154 326,84 

Rekvalifikační kurzy 71 462,00 106 350,00 34 888,00 

Hostinská činnost 113 128,97 124 428,79 11 299,82 

Pronájem majetku 193 553,20 328 269,00 134 715,80 

Provozování autoškoly 111 873,06 125 900,00 14 026,94 

Zemědělské práce 32 926,42 54 979,20 22 052,78 

CELKEM 740 464,81 1 111 774,99 371 310,18 
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5. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání  

 

Na škole působí odborová organizace pracovníků ve školství, kolektivní smlouva byla podepsána 

na dobu neurčitou a platí od 1. 1. 2009.  

Škola je členem Hospodářské komory ČR, Agrární komory ČR, ČSZM, AKC ČR, Asociace 

číšníků ČR, Podnikatelského svazu pekařů a cukrářů ČR. Dále je členem Spolku středního 

školství Olomouckého kraje, Asociace středních průmyslových škol ČR a Asociace vzdělávacích 

zařízení pro rozvoj venkovského prostoru. Tradičně spolupracujeme s našimi sociálními partnery. 
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16. Závěr  

Téměř všechny plánované akce ve školním roce 2020/2021 se nám bohužel nepovedlo 

zrealizovat vzhledem k vyhlášení mimořádných opatření a zavření škol, ale i přes to se nám 

podařilo zajistit kvalitní výuku distanční formou. Všichni pracovníci školy se podíleli na její 

organizaci a technickém zajištění. Díky mimořádné situaci se nám podařili vybudovat solidní 

vztahy mezi školou, zřizovatelem, rodiči a žáky.  

 

Nábory nových žáků probíhaly on.line formou, mohli jsme oslovit i žáky vzdálenějších regionů a 

i díky přijímacímu řízení se podařilo naplnit 6 prvních ročníků včetně nového oboru Masér ve 

zdravotnictví.  

 

 

 

 

 

V Jeseníku dne 30. 9. 2021             PhDr. Silvie Pernicová 

   ředitelka  

 

 

 

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 18. 10. 2021 

 

 

 

  

                                                                                                             Mgr. Iva Syptáková 

                                                                                                         předsedkyně školské rady 

 


