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1. Úvod 

AHOL – Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství vznikla 1. září 2007 tím, že se 
z původní AHOL – Střední odborné školy, s. r. o. vyčlenily obory gastronomické, a to obor 
vzdělání 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus, denní forma vzdělávání a obor vzdělání 65-41-
L/504 Společné stravování, denní a dálková forma vzdělávání. 

Ve školním roce 2016/2017 si připomínáme nejen 25 let existence škol AHOL, ale zároveň         
i deset let samostatné existence AHOL – Střední školy gastronomie, turismu a lázeňství. 
V tomto školním roce škola poskytovala střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech 65-
41-L/01 Gastronomie, 65-42-M/01 Hotelnictví, 65-42-M/02 Cestovní ruch, střední vzdělání 
s výučním listem v oboru 65-51-H/01 Kuchař – číšník a střední vzdělání s maturitní zkouškou 
v nástavbovém studiu oboru 65-41-L/51 Gastronomie.  

V prosinci 2016 udělilo Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Krajská hospodářská 
komora MSK školám AHOL v kategorii Vzdělávací instituce „Ocenění za dlouholetý přínos 
k rozvoji k rozvoji Moravskoslezského kraje“. V březnu 2017 škola obdržela od Asociace 
kuchařů a cukrářů ČR bronzovou medaili M. D. Rettigové. 

Výroční zpráva o činnosti AHOL – Střední školy gastronomie, turismu a lázeňství za školní 
rok 2016/2017 je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví 
náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, a vyhláškou č. 225/2009 Sb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ocenění škol AHOL za přínos k rozvoji Moravskoslezského kraje 

Zleva: Mgr. P. Sztulová, Ing. H. Holíková, Ing. R. Sosnová, JUDr. J. Holík, Mgr. M. Lacinová,        
Mgr. P. Masnikosová, Bc. D. Kučerová 
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2. Základní údaje o škole  

 

Název školy: AHOL – Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství 

Adresa školy: Dušní 1106/8, Ostrava-Vítkovice, 703 00 

IČ: 71340815 

IZO:  651035759 

Bankovní spojení: KB, pobočka Ostrava-Hrabůvka 

 č. ú. 35-8769400237/100 

Telefon: + 420 597 578 858 

E-mail:  aholss@ahol.cz 

ID datové schránky: g25i9gv 

Webové stránky školy: http://www.ahol.cz/home/ss/ 

Právní forma:  školská právnická osoba 

Den zápisu do rejstříku škol: 16. 1. 2007, č. j. 29630/06-21 

Název zřizovatele: AHOL – Střední odborná škola, s. r. o. 
 Náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26 
 Ostrava-Vítkovice, 703 00 
Orgány školské právnické  
osoby: ředitel a rada 
 
Předseda rady 
školské právnické osoby: JUDr. Josef Holík 
 
Členové: Ing. Jaroslav Černík, Ing. Pavel Fojtík 

Statutární zástupce:            ředitel školské právnické osoby 

Ředitelka: Mgr. Miriam Lacinová 

Předsedkyně školské rady: MUDr. Helena Horáková (za rodiče a zletilé žáky) 

Členové: Mgr. Lenka Skupienová (za pedagogický sbor) 
  Mgr. Libuše Radičová (za pedagogický sbor) 
  Dominik Švancara (za rodiče a zletilé žáky) 
 Tomáš Babica (jmenován zřizovatelem) 
 Gabriela Bulatová (jmenována zřizovatelem) 
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3. Přehled oborů, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském 
rejstříku 

 

 
65-42-M/02 Cestovní ruch  
ŠVP: Provoz cestovní kanceláře  denní forma vzdělávání, délka 4 roky 
 

ŠVP: Stevard v dopravních službách denní forma vzdělávání, délka 4 roky 
 

ŠVP: Zážitkový cestovní ruch  denní forma vzdělávání, délka 4 roky 
 
 
 
65-42-M/01 Hotelnictví  
ŠVP: Moderní hotelové služby  denní forma vzdělávání, délka 4 roky 
 

ŠVP: Barman – sommeliér   denní forma vzdělávání, délka 4 roky 
 
 
 
65-41-L/01 Gastronomie 
ŠVP: Kuchař v moderní gastronomii denní forma vzdělávání, délka 4 roky 
 
 
 
65-51-H/01 Kuchař – číšník  
ŠVP: Kuchař – číšník   denní forma vzdělávání, délka 3 roky 
 
 
 
65-41-L/51 Gastronomie 
ŠVP: Moderní gastronomie  denní forma vzdělávání, délka 2 roky 
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4. Počty žáků ve školním roce 2016/2017 k 30. září 2016 

 

Pořadí Obor 
vzdělání Délka Forma 

vzdělávání 
Kód 

oboru 
Ročník Celkem 

žáků 1. 2. 3. 4. 

1. Hotelnictví 4 roky denní 
65-42-
M/01 

4 11 18 16 49 

2. 
Cestovní 
ruch 

4 roky denní 
65-42-
M/02 

10 15 22 13 60 

3. Gastronomie 4 roky denní 
65-41-
L/01 

5 --- --- --- 5 

4. Gastronomie 2 roky denní 
65-41-
L/51 

11 7 --- --- 18 

5. 
Kuchař - 
číšník 

3 roky denní 
65-51-
H/01 

25 23 24 --- 72 

 
AHOL - SŠ 
GTL 
celkem 

   55 56 64 29 204 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výuka přípravy pokrmů s prezidentem AKC ČR Bc. Miroslavem Kubcem 
Zleva: P. Ságner, Mgr. A. Slaninová, D. Sobek, L. Hrabčáková, Bc. M. Kubec, A. Tunyanová, M. Vantuch,      

M. Dohnal, J. Mrkva  
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4.1. Přehled počtu žáků podle oborů od roku vzniku školy 

 

Obory 
vzdělání 

Forma  
vzdělávání 

Školní rok  

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 
 

2013/14 
 

 
2014/15 

 
2015/16 

 
2016/17 

Hotelnictví 
a turismus 

denní 
14 128 94 49 23 --- --- --- --- --- 

Služby cest. 
ruchu 

denní 
10 17 13 12 6 --- --- --- --- --- 

Společné 
stravování 

nástavba - 
denní 

25 35 20 15 7 --- --- --- --- --- 

Společné 
stravování 

nástavba - 
dálková 

17 43 37 21 5 --- --- --- --- --- 

Hotelnictví  denní 
--- --- 21 29 35 50 40 46 60 49 

Cestovní 
ruch 

denní 
--- --- 8 6 16 29 33 51 55 60 

Gastronomie denní 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- 5 

Kuchař - 
číšník 

denní 
--- --- --- 36 50 78 72 82 71 72 

Gastronomie 
nástavba - 
denní 

--- --- --- --- 10 13 24 26 23 18 

Celkem žáků 66 223 193 168 152 170 169 205 209 204 
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5. Personální zabezpečení činnosti školy 

Na začátku školního roku 2016/2017 tvořilo pedagogický sbor AHOL – Střední školy 
gastronomie, turismu a lázeňství 13 interních a 15 externích pedagogů včetně ředitelky školy   
a zástupkyň ředitelky školy. Mezi zaměstnance školy z řad nepedagogických pracovníků se řadí 
asistentka ředitelky školy. Přehled interních a externích zaměstnanců školy odráží následující 
tabulka.  

 

Interní a externí zaměstnanci k 1. 9. 2016 

ředitelka školy 1 
zástupkyně ředitelky školy 2 
pedagogičtí pracovníci 10 
fyzický stav interních zaměstnanců celkem 13 
fyzický stav externích zaměstnanců celkem 15 
asistentka ředitelky školy 1 
 

 

 

Vyučující podle 
předmětů 

Počet celkem Z toho ženy 

 

Z toho muži 

 

Interní 13 12 1 

pro všeobecně 
vzdělávací předměty 

9 8 1 

pro odborné předměty 4 4 0 

Externí 15 11 4 

pro všeobecně 
vzdělávací předměty 

9 8 1 

pro odborné předměty 6 3 3 
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5.1. Úvazky učitelů ve školním roce 2016/2017 k 1. září 2016 

 

A: Interní u čitelé: 

 

 Příjmení a jméno Celkem týdenní úvazek Celkem 
hodin 

1. Boháčová Karin, Bc. 24 AJ 24 
2. Davidová Klára, Mgr. 18 MAT, 2 CHEM, 1 ZPV, 3 BEK 24 
3. Kowalská Dana, Mgr. 4 HRP, 4 PAV, 3 TOS, 3 MGA, 2 UPX 16 
4. Kučerová Dagmar, Bc. 6 OPX, ODV 6 
5. Lacinová Miriam, Mgr. 4 CJL, 2 UPX 6 
6. Ondrušová Ingrid 35 ODV 35 
7. Radičová Libuše, Mgr. 22 CJL, 2 DEK 24 
8. Raynochová Dita, Mgr. 17 EKO, 2 MAMG, 2 OBK, 2 UPX 23 
9. Seibertová Šárka, Bc. 15 ODV, 8 TOS 23 
10. Skupienová Lenka, Mgr. 22 NJ, 2 UPX 24 
11. Slaninová Anna, Mgr. 12 ODV, 12 TPP, 2 KT 26 
12. Škuta Petr, Mgr. 8 AJ, 12 IT, 2 TEA, 2 OBK 24 
13. Urbánková Helena, Mgr. 6 NJ, 11 ZSV, 2 SZSV, 4 PRA 23 

 
B: Externí učitelé: 

 

 Příjmení a jméno Celkem týdenní úvazek Celkem 
hodin 

1. Bernát Vladimír 3 ODV 3 
2. Grygarová Alena, Mgr. 2 ZCR, 4 GCR, 2 CR 8 
3. Hofman Michal, Mgr. 10 TEV 10 
4. Karčmář David, Mgr. 2 RTS 2 
5. Kolková Anna, Ing. 8 UCE 8 
6. Molnárová Jana, Mgr. 1 ZPV, 2 FYZ 3 
7. Nováčková Blanka, Mgr. 6 ZCR, 2 ZD 8 
8. Oudjehani Cherif 3 MGA 3 
9. Pallaiová Iveta, Ing. 8 AJ 8 
10. Sabelová Martina, Mgr. 2 APSY, 2 SVSP, 2 KOM 6 
11. Swaczynová Jana, Mgr. 4 DEK, 4 DEJ 8 
12. Švajdová Lenka, Ing. Ph.D. 1 SCR, 3 SLvD, 3 SvD,1 LvD, 1 CR 9 
13. Špirková Stanislava, Mgr. 2 PRS, 3 TSCR, 2 RTS 7 
14. Verčimáková Marie 6 MvDS 6 
15.  Winklerová Hana, Mgr. 8 CJL 8 
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Třídní učitelé v jednotlivých třídách k 1. září 2016 
 
 
 
 

Jméno vyučujícího Třída Počet 
žáků 

Mgr. Klára Davidová 1 KČ 25 
Bc. Karin Boháčová 1 CR, 1 GK, 1 H 19 
Mgr. Petr Škuta 1 G 11 
Mgr. Anna Slaninová 2 H  11 
Mgr. Libuše Radičová 2 CR 15 
Bc. Šárka Seibertová 2 KČ 23 
Mgr. Petr Škuta  2 G 7 
Mgr. Lenka Skupienová 3 CR 22 
Mgr. Dana Kowalská 3 H 18 
Mgr. Helena Urbánková 3 KČ 24 
Mgr. Dita Raynochová 4 H, 4 CR 29 
Celkem  14 tříd 204 

 

 

 

 

 

Předmětové komise pro školní rok 2016/2017 k 1. září 2016  

 

 
Jméno vyučujícího Název komise 

Mgr. Dana Kowalská Metodická komise 
Mgr. Anna Slaninová Environmentální výchova 
Mgr. Karin Boháčová Výchovná poradkyně, školní metodik PSPJ 
Mgr. Libuše Radičová VPK JČ, SV 
Bc. Šárka Seibertová VPK GASTRO 
Mgr. Lenka Skupienová VPK CJ 
Mgr. Dita Raynochová VPK EKO, PV, CR 
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6. Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2017/2018 

Ve školním roce 2016/2017 došlo ke změně v přijímacím řízení pro maturitní obory. Ředitelka 
střední školy, jejíž činnost vykonává AHOL – Střední škola gastronomie, turismu   a lázeňství, 
Dušní 1106/8, Ostrava-Vítkovice, vyhlásila v souladu s § 60 až § 62, 64, 83, 85, 88 zákona        
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 
školský zákon, v platném znění, a vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání              
č. 353/2016 Sb. ze dne 24. října 2016, v platném znění a v souladu s následujícím systémem 
nutných organizačních opatření a závazných směrnic, dle kterých proběhlo přijímací řízení ve 
školním roce 2016/2017 pro žáky vzdělávacího školního roku 2017/2018 1. kolo přijímacího 
řízení s následujícími podmínkami: 

První kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví, ŠVP Moderní 
hotelové služby, ŠVP Barman – sommeliér, do oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch, ŠVP 
Provoz cestovní kanceláře, ŠVP Stevard v dopravních službách a ŠVP Zážitkový cestovní ruch 
a do oboru vzdělání 65-41-L/01 Gastronomie, ŠVP Kuchař v moderní gastronomii bylo 
vyhlášeno pro žáky 9. tříd základních škol a žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo 
úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky (§ 59 zákona 
561/2004 Sb., školský zákon). Součástí přijímacího řízení byly jednotné přijímací zkoušky 
z jazyka českého a z matematiky. 

První kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař – číšník bylo rovněž 
vyhlášeno pro žáky 9. tříd základních škol a žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo 
úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky (§ 59 zákona 
561/2004 Sb., školský zákon). Součástí přijímacího řízení byl motivační pohovor. Termín 
konání motivačních pohovorů byl stanoven na 24. a 25. 4. 2017. 

 

První kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 65-51-L/51 Gastronomie (nástavbové studium) 
bylo vyhlášeno pro žáky, kteří v souladu s nařízením vlády č. 2011/201 Sb.,             o soustavě 
oborů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 
úspěšně ukončili vzdělávání v oboru 65-51-H/01 Kuchař – číšník. Součástí přijímacího řízení 
byly taktéž jednotné přijímací zkoušky z jazyka českého a z matematiky, které se konaly 12. 4. 
2017 (v prvním termínu) a 19. 4. 2017 (v druhém termínu). 
 
 

Obor vzdělání Počet 
přihlášek 
v 1. kole 

Z toho AHOL 
SŠGTL na 1. 

místě 

Počet přijatých 
žáků v 1. kole 

Odevzdané 
zápisové lístky 

Cestovní ruch 31 15 31 20 
Hotelnictví 10 8 10 6 
Gastronomie 6 5 5 5 

Gastronomie - 
nástavba 

16 --- 15 --- 

Kuchař - číšník 35 21 26 16 
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Vzhledem k nenaplnění maximální kapacity oborů vzdělání byla vyhlášena další kola 
přijímacího řízení pro obory 65-42-M/01 Hotelnictví, 65-42-M/02 Cestovní ruch, 65-41-L/01 
Gastronomie, 65-51-L/51 Gastronomie a 65-51-H/01 Kuchař – číšník. Celkově pak do prvních 
ročníků školního roku 2017/2018 ve všech kolech přijímacího řízení bylo přijato        a studium 
zahájilo 74 žáků. 
 
Pro školní rok 2017/2018 byl přijat podle oborů níže uvedený počet žáků – stav k 30. 9. 2017 

 
Obor vzdělání Dívky Chlapci Celkem 
Cestovní ruch 17 6 23 
Hotelnictví 6 1 7 
Gastronomie - denní nástavba 13 2 15 
Kuchař - číšník 11 6 17 
Gastronomie 5 7 12 
Celkem 52 22 74 

 
 

 
 

Uchazeči maturitních oborů a nástavbového studia oboru Gastronomie byli při přijímacím 

řízení hodnoceni podle: 

A. výsledků z předchozího vzdělávání, 

Hodnotil se průměrný prospěch za poslední dvě klasifikační období ze základní školy, 
nebo obdobného hodnocení z víceletého gymnázia. 
Za průměrný prospěch v každém pololetí předchozího vzdělávání mohl uchazeč získat 
max. 50 bodů.  
Vzorec pro výpočet bodů za průměrný prospěch byl stanoven tak, že 50 bodů získal 
uchazeč s průměrem 1,00. Výsledek přepočtu se zaokrouhloval na celá čísla. 
Za hodnocení klasifikačním stupněm nedostatečný z jakéhokoliv předmětu se uchazeči 
strhávaly body. Za každý nedostatečný stupeň se odečetlo 20 bodů. 
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B. výsledků jednotného testu z českého jazyka, 

Hodnotil se počet bodů získaný v jednotně zadávaném testu z českého jazyka. Uchazeč 
mohl získat max. 50 bodů. 
 

C. výsledků jednotného testu z matematiky. 

Hodnotil se počet bodů získaný v jednotně zadávaném testu z matematiky. Uchazeč 
mohl získat max. 50 bodů. 
 
Uchazeč mohl získat maximálně 200 bodů podle vzorce: 
Celkový počet bodů = A + B + C, přičemž A, B a C znamenají počet bodů podle výše 
popsaných kritérií přijímacího řízení.  Podle celkového bodového hodnocení bylo 
stanoveno pořadí uchazečů. V případě, že na základě výše uvedených kritérií došlo 
k rovnosti bodů, rozhodlo o pořadí uchazeče dosažení vyššího počtu bodů v testech 
v pořadí český jazyk, matematika. Při opětovné shodě rozhodoval průměrný prospěch 
z předmětů český jazyk, matematika a první cizí jazyk ze základní školy či 
odpovídajícího hodnocení víceletého gymnázia. 

 

Pro uchazeče oboru vzdělání Kuchař – číšník byla stanovena tato kritéria přijímacího řízení: 

A. výsledky z předchozího vzdělávání, 

Hodnotil se průměrný prospěch za poslední dvě klasifikační období ze základní školy, 
nebo obdobného hodnocení z víceletého gymnázia. 
Za průměrný prospěch v každém pololetí předchozího vzdělávání mohl uchazeč získat 
max. 50 bodů.  
Vzorec pro výpočet bodů za průměrný prospěch byl stanoven tak, že 50 bodů získal 
uchazeč s průměrem 1,00. Výsledek přepočtu se zaokrouhloval na celá čísla. 
Za hodnocení klasifikačním stupněm nedostatečný z jakéhokoliv předmětu se uchazeči 
strhávaly body. Za každý nedostatečný stupeň se odečetlo 20 bodů. 
 

B. výsledky motivačního pohovoru. 

Za motivační pohovor mohl uchazeč získat max. 50 bodů. 
 
Uchazeč mohl získat maximálně 150 bodů podle vzorce: 
Celkový počet bodů = A + B, přičemž A a B znamenal počet bodů podle výše popsaných 
kritérií přijímacího řízení. Podle celkového bodového hodnocení bylo stanoveno pořadí 
uchazečů. V případě, že na základě výše uvedených kritérií došlo k rovnosti bodů, 
rozhodl o pořadí průměrný prospěch z předmětů český jazyk, matematika a první cizí 
jazyk ze základní školy či odpovídajícího hodnocení víceletého gymnázia. 
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Informace o přijímacím řízení – vyhlášení jednotlivých kol přijímacího řízení a kritéria 
přijímacího řízení pro jednotlivé obory byly uvedeny na www.ahol.cz, v informační brožuře 
vydané Úřadem práce v Ostravě, v příručce Kam po základní škole, na stránkách Krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Udělení bronzové medaile M. D. Rettigové 
Zleva: Viceprezident AKC ČR J. Sedláček, Mgr. M. Lacinová 
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7. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními 
vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 

Počet tříd ve školním roce 2016/2017 

     

  

Třída Třídní učitelka Počet žáků                 
ve třídě 

Kmenová 
učebna 

1. 1KČ Mgr. Klára Davidová  25 101 

2. 1H Bc. Karin Boháčová 4 307 

3. 1CR Bc. Karin Boháčová 10 307 

4. 1GK Bc. Karin Boháčová 5 307 

5. 1G Mgr. Petr Škuta 11 306 

6. 2KČ Bc. Šárka Seibertová 23 106 

7. 2H Mgr. Anna Slaninová 11 103 

8. 2CR Mgr. Libuše Radičová 15 302 

9. 2G Mgr. Petr Škuta 7 308 

10. 3H Mgr. Dana Kowalská 18 303 

11. 3CR Mgr. Lenka Skupienová 22 304 

12. 3KČ Mgr. Helena Urbánková 24 106 

13. 4CR Mgr. Dita Raynochová 13 305 

14. 4H Mgr. Dita Raynochová  16 305 

Celkem žáků k 30. 9. 2016 204   

     

   
Zpracovala: Gabriela Dočárová 
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Celkový prospěch tříd ve školním roce 2016/2017 

 
Údaje o prospěchu se vztahují k hodnocení za 2. pololetí školního roku 2016/2017. 

Zpracovala: Gabriela Dočárová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Výuka technologie přípravy pokrmů vaření pod vedením Ing. Václava Formana 

Zleva: Předseda pobočky Severní Morava a Slezsko AKC ČR Ing. V. Forman, M. Vantuch, J. Mrkva 

Třída 

Počet žáků Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 
Odešlo 
během 
roku 

Přistoupilo 
během 
roku 

Průměr t řídy                            
2. pololetí 

k 30. 
9. 

2016 

k 
31. 
8. 

2017 

2. pol. 2. pol. 2. pol. 2. pol. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 

1KČ 25 26 2 22 2 0 1 2 2,32    

1H 4 3 0 3 0 0 2 1 1,92    
1CR 10 13 3 9 1 0 2 5 1,96    

1GK 5 6 1 5 0 0 0 1 2,12    

1G 11 15 0 12 1 2 0 4 2,58    

2KČ 23 20 0 18 2 0 3 0 2,80 2,43   

2H 11 11 1 9 1 0 0 0 2,18 2,16   

2CR 15 15 3 11 1 0 0 0 2,22 2,09   

2G 7 6 1 5 0 0 1 0 2,31 2,43   

3H 18 17 1 14 2 0 1 0 2,52 2,32 2,54  

3KČ 24 26 2 23 1 0 0 2 2,30 2,45 2,58  

3CR 22 22 2 19 1 0 0 0 2,35 2,09 2,28  

4H 16 17 0 15 2 0 0 1 2,81 2,63 2,69 2,96 

4CR 13 12 0 11 1 0 1 0 2,08 2,09 1,99 2,28 

Celkem 204 209 16 176 15 2 11 16 2,38 2,31 2,45 2,88 
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7.1. Hodnocení maturitních zkoušek ve školním roce 2016/2017 

Ve školním roce 2016/2017 po úspěšně ukončeném závěrečném ročníku k maturitní zkoušce 
v řádném termínu přistoupilo 10 žáků oboru Cestovní ruch, 6 žáků nástavbového oboru 
Gastronomie a 12 žáků oboru vzdělání Hotelnictví.  

Z těchto 28 žáků všech maturitních oborů vykonalo úspěšně komplexní zkoušku z českého 
jazyka a literatury celkem 19 žáků úspěšně (68 % žáků).  

Výsledky u jednotlivých dílčích zkoušek z předmětu český jazyk a literatura zobrazuje                    
i následující graf: Nejúspěšnější dílčí částí byla ústní část, kterou v řádném termínu úspěšně 
zvládlo 27 žáků. Jedna žákyně vykonala tuto dílčí zkoušku v opravném podzimním termínu. 
Písemnou práci jako dílčí zkoušku zvládlo v řádném termínu 25 žáků, tři žáci byli v této části 
neúspěšní opakovaně i v podzimním termínu. Didaktický test z českého jazyka a literatury 
složilo v řádném termínu 19 žáků, devět žáků u didaktického testu neuspělo. 

 

 

 

Celkem 22 žáků si zvolilo jako maturitní předmět anglický jazyk, přičemž 18 žáků (82 % 
žáků) složilo tuto komplexní zkoušku úspěšně. Tři žáci byli opakovaně neúspěšní                             
i v podzimním termínu. 

Úspěšnost žáků u jednotlivých dílčích zkoušek opět zobrazuje následující graf. Didaktický test 
z anglického jazyka úspěšně zvládlo v řádném termínu 19 žáků, tři žáci neuspěli                                
u didaktického testu z anglického jazyka ani v opravném podzimním termínu. Písemnou práci 
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z anglického jazyka úspěšně zvládlo 20 žáků, dva neuspěli. Ústní část byla z dílčích zkoušek 
z anglického jazyka nejúspěšnější částí, v řádném termínu ji vykonalo 20 žáků, v opravném 
podzimním termínu pak další dvě žákyně. 

 

Dvě žákyně si vybraly německý jazyk jako maturitní předmět. Tuto komplexní zkoušku 
vykonaly ve všech částech úspěšně. 
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Matematiku  si ve školním roce 2016/2017 zvolili čtyři žáci, kteří však u tohoto didaktického 
testu nebyli úspěšní. 

Žáci byli velmi úspěšní v profilové části maturitní zkoušky. V profilové části vykonávali 
celkem tři zkoušky, které se lišily obsahem podle studovaných oborů. 1. odborný předmět, 
který zahrnuje ekonomické předměty, vykonalo úspěšně celkem 27 žáků (96 % žáků), jedna 
žákyně nebyla úspěšná. 

2. odborný předmět zahrnující odborné předměty daného oboru vykonali úspěšně všichni 
žáci (100 % žáků). 

Jako třetí předmět v profilové části maturitní zkoušky byla zařazena maturitní práce 
s obhajobou. Tuto maturitní práci  úspěšně obhájilo 27 žáků (96 %). Jedna žákyně uspěla 
s obhajobou maturitní práce až v opravném podzimním termínu. 

 

 

 

 

 

Z celkového počtu 28 žáků, kteří ve školním roce 2016/2017 byli přihlášeni k řádnému termínu 
maturitní zkoušky Jaro 2017 či následně opravnému termínu Podzim 2017, maturitní zkoušku 
úspěšně vykonalo celkem 15 žáků, tj. 54 % žáků. 
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U maturitních zkoušek byli nejúspěšnější žáci oboru Cestovní ruch. 

 

 

Zpracovala: Mgr. Dana Kowalská 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Absolvent ročníku 2017 Lukáš Kropáček u maturitní zkoušky 
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7.2. Hodnocení Jednotné závěrečné zkoušky oboru Kuchař - číšník 

Ve školním roce 2016/2017 se ve dnech 1. - 14. 6. 2017 konaly závěrečné zkoušky žáků oboru 
Kuchař – číšník podle Jednotného zadání závěrečných zkoušek pro daný školní rok. Těchto 
zkoušek se celkem zúčastnilo 23 žáků, přičemž dva žáci neuspěli u písemné části. 21 žáků 
vykonalo závěrečnou zkoušku úspěšně a získali výuční list ve svém oboru. Tři žáci složili 
závěrečnou zkoušku s vyznamenáním, z toho jedna žákyně s průměrem 1,00. 

 

Třída Počet žáků 
přihlášených k JZZ 

Počet úspěšně 
vykonaných JZZ 

Počet žáků s 
vyznamenáním 

3KČ 23 21 3 
 

Následující graf zobrazuje úspěšnost žáků u jednotlivých dílčích částí Jednotné závěrečné 
zkoušky v červnovém termínu. 

 

V náhradním a opravném termínu ve dnech 14. - 26. 9. 2017 konali závěrečnou zkoušku celkem 
4 žáci. Pro dva žáky byl podzimní termín termínem náhradním a vykonávali všechny části JZZ, 
dva žáci v tomto termínu konali opravnou zkoušku písemné části. V tomto termínu vykonali 
všichni žáci závěrečnou zkoušku úspěšně a získali výuční list. 

Třída Počet žáků 
přihlášených k JZZ 

Počet úspěšně 
vykonaných JZZ 

Počet žáků s 
vyznamenáním 

3KČ 4 4 0 
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Následující graf zobrazuje úspěšnost žáků u jednotlivých dílčích částí Jednotné závěrečné 
zkoušky v zářijovém termínu. 

 

 

Ve školním roce 2016/2017 v červnovém a zářijovém termínu vykonalo celkem 25 žáků 
Jednotnou závěrečnou zkoušku v oboru Kuchař – číšník úspěšně, 3 žáci prospěli 
s vyznamenáním.  

Zpracovala: Mgr. Dana Kowalská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrečné zkoušky oboru Kuchař - číšník v Clarion Congress Hotelu Ostrava  
Zleva: I. Ondrušová, A. Andrzejewski, K. Čechová, L. Šuláková, K. Mádrová, M. Filadelfi, K. Vybíralová 
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7.3. Hodnocení praktických závěrečných zkoušek 2. ročníku oboru Hotelnictví   

V rámci praktických závěrečných zkoušek žáků druhého ročníku oboru Hotelnictví si žáci 
připravili slavnostní raut na téma Moderní česká kuchyně. 

 

Odborná komise: Mgr. Dana Kowalská, Bc. Šárka Seibertová, Mgr. Anna Slaninová 

Datum: 13. června 2017 

 

Obsluha: Hodnocení: 

Brveník Kryštof     nehodnocen 

Dohnal Marek      výborný 

Prokopovská Nikola     výborný 

Sobek Dennis      chvalitebný 

Trčková Tereza     výborný 

 

Kuchaři:  Hodnocení: 

Kotán Stanislav     výborný 

Kučerová Veronika     výborný 

Kuchařová Lucie     výborný 

Radová Kristýna     výborný 

Sych Daria      výborný 

Vícha Tadeáš      výborný 

 

 

Zpracovala: Bc. Šárka Seibertová  
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7.4. Hodnocení splnění kritérií odborného výcviku žáků 1KČ   

V rámci školního vzdělávacího programu Kuchař – číšník vykonávají žáci třídy 1KČ 
postupovou zkoušku z oboru Kuchař – číšník. Cílem je zjistit úroveň odborné připravenosti 
žáků v praktickém vyučování a rozhodnout o jejich zařazení na odborný výcvik smluvních 
partnerů. 

Odbornou komise tvořili Vladimír Bernát, Mgr. Dana Kowalská, Bc. Šárka Seibertová, Mgr. 
Anna Slaninová. Ročníkové zkoušky probíhaly ve dnech 11. – 13. 1. 2017 a 12. – 14. 6. 2017 
s následujícími výsledky: 

 

  Příjmení a jméno 

ODV 
číšník 

klasifikace 

ODV 
kuchař 

klasifikace 
1. Adyová Tereza 3 2 

2. Anděl Tomáš 3 2 

3. Bezručová Martina 1 1 

4. Fifka Ondřej 2 3 

5. Foltera Dominik 2 1 

6. Chlum Jiří N 2 

7. Choleva Jan 1 1 

8. Janitová Markéta 2 1 

9. Jeřábková Andrea 4 4 

10. Kainerová Sandra 2 2 

11. Karvay Václav 3 2 

12. Kobeljáková Valérie 2 2 

13. Kubíček Daniel 2 2 

14. Lichovníková Lenka 1 1 

15. Nováková Tereza 1 1 

16. Pilár Jiří  1 1 

17. Pížová Adéla 2 2 

18. Rypel Michal 2 2 

19. Skalski Filip 2 2 

20. Sztuska Patrik 3 3 

21. Šestáková Denisa 1 2 

22. Štefek Radim 3 4 

23. Thomas Marek 2 4 

24. Vlček Patrik 4 N 

25. Zientková Nela 3 2 

 

Zpracovala: Bc. Šárka Seibertová 
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8. Oblast prevence sociálně patologických jevů 

8.1. Prevence společensky nežádoucích jevů ve školním roce 2016/2017 

Školní prevence vycházela z Minimálního preventivního programu ve školním roce 
2016/2017. Hlavním cílem tohoto programu bylo řadou konkrétních aktivit přispívat 
k vytváření pozitivního klimatu ve škole. 

Pedagogové školy byli průběžně proškolováni o problematice rizikového chování žáků,                
o diagnostice, řešení i prevenci. Tematicky byla zařazena problematika užívání návykových 
látek, patologické hráčství, vztahy v kolektivu, šikana, kyberšikana, extremismus, rasismus, 
trestná činnost a rizikové chování v některých předmětech. 

V prvních dnech školního roku se uskutečnil adaptační kurz pro žáky prvních ročníků zaměřený 
na vytvoření jednotlivých třídních kolektivů, neformálních vztahů mezi žáky v rámci tříd              
i mimo ně.  

S problematikou rizikového chování žáků (aktuální situace, diagnostika, řešení a prevence) byli 
na konzultačních schůzkách seznámeni i rodiče.  

V letošním školním roce jsme pokračovali ve spolupráci se školitelem primární prevence 
panem Mgr. Lukášem Látalem, který zastupuje subjekt Nebuď oběť. Všechny třídy prošly 
postupně proškolením, které se týkalo rizik internetu a komunikačních technologií. Konkrétně 
jsme ve dvou lekcích absolvovali téma kybergrooming a sociální sítě. Naši spolupráci hodnotím 
velmi pozitivně, žáci si sami během daných proškolení vytvořili postery, které byly následně 
vystaveny pro připomínku a uvědomění si všech nástrah, které jsou právě spojeny s internetem 
a komunikačními technologiemi. Přítomni byli i třídní učitelé. 

V tomto školním roce jsme spolupracovali i s preventivou Policie České republiky. Pro žáky 
druhého ročníku oboru Kuchař – číšník byla zorganizována přednáška na téma Trestní 
zodpovědnost s por. Ing. Viktorem Kašlíkem.  

V průběhu celého školního roku probíhaly ve spolupráci s třídními učiteli a ředitelkou školy 
konzultace, které jsem poskytovala žákům a jejich rodičům v problémech rizikového chování 
žáků. Dále bylo individuálně realizováno poradenství žákům ve vyhrazených úředních 
hodinách, které platily po celý školní rok. V rámci prevence nežádoucích jevů byla také 
realizována činnost řady kroužků, např. kroužek německého či ruského jazyka, čtenářský 
kroužek, barmanský kroužek, kroužek vaření. 

S cílem zlepšit spolupráci a komunikaci s rodiči jsme realizovali celou řadu aktivit: školní ples, 
slavnostní zahájení i ukončení studia, netradiční třídní schůzky se společným vařením, dny 
otevřených dveří, ukázkové hodiny, závěrečné ročníkové zkoušky s účastí rodičů atd. 

V příštím školním roce budeme nadále spolupracovat s preventivou Policie ČR i s panem Mgr. 
Lukášem Látalem a společně se chystáme spolupracovat na aktuálních tématech – nebezpečí 
užívání drog, mateřství nezletilých, která budou přínosem nejen pro naše žáky, ale   i pro naše 
pedagogy. 

 Zpracovala: Mgr. Klára Davidová 
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8.2. Výchovné poradenství ve školním roce 2016/2017 

Cíle činnosti výchovného poradce: 

- minimalizace sociálně patologických jevů ve spolupráci se školní metodičkou 
prevence, 

- poradenství žákům při řešení individuálních problémů, 
- poruchy učení a jejich eliminace ve výuce, 
- informace o možnostech dalšího vzdělávání, 
- zamezování projevů nežádoucí absence především prevencí,  
- výchovné komise společně s ředitelkou školy, třídní učitelkou, rodiči žáka, 

s výchovnými a kázeňskými problémy. 
 

Realizované aktivity:  
- spolupráce s Pedagogicko - psychologickou poradnou v Ostravě-Porubě, v Ostravě-

Zábřehu a ostatními orgány řešícími negativní projevy dětí a mládeže; v rámci zlepšení 
naší spolupráce proběhlo několik schůzek s paní PhDr. Janou Vysloužilovou a Mgr. 
Vladimírou Bienerovou – obě pracují pro PPP Ostrava-Zábřeh, 

- podchycení a vedení problémových žáků a ve spolupráci s třídními učiteli, vedením 
školy a rodiči sledování jejich dalšího vývoje; žáci posledního ročníku se zúčastnili 
podrobného vyšetření, na jehož základě byli přiřazeni do kategorie PUP pro konání 
státních maturitních zkoušek, 

- průběžné řešení nežádoucí absence žáků, probíhala jednání s rodiči s cílem řešit tuto 
absenci; pravidelně jsme svolávali výchovnou komisi a řešili kázeňské problémy žáků 
s rodiči a s vedením školy, 

- žákům, kteří potřebovali péči či pomoc psychologů nebo jiných odborníků, byly 
doporučeny vhodné poradny a s žáky pak byly vedeny pohovory k řešení jejich 
problémové situace, 

- průběžné poradenství pro žáky vyšších ročníků při výběru povolání s cílem naučit je 
orientovat se v možnostech dalšího studia na vyšších odborných a vysokých školách, 

- individuálně a citlivě jsme řešili problémy všech žáků, kteří přišli s žádostí o pomoc či 
radu za výchovnou poradkyní, 

- aktualizovali jsme průběžně evidence žáků se specifickými poruchami učení. 

Pravidelně jednou měsíčně výchovná poradkyně navštěvovala semináře pro výchovné poradce, 
které se konaly v Ostravě-Porubě na SŠ 17. listopadu. Postupně byly předávány nově nabyté 
informace kolegům na škole – informace, které se týkaly nové maturity a žáků se specifickými 
poruchami učení. Výchovná poradkyně se účastnila seminářů, které byly pořádány Ostravskou 
univerzitou. Nové informace byly velmi zajímavé a přínosné. Výchovná poradkyně se snažila 
tyto nové informace využívat při jednáních se studenty či rodiči. Podobné semináře do 
budoucna se jeví velkým přínosem. Poslední schůzka výchovných poradců v Ostravě-Porubě 
přinesla řadu informací k zaváděné inkluzi a opatřením s ní spojených. 

Zpracovala: Bc. Karin Boháčová, výchovný poradce  
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8.3. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

Na poli environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty byly ve školním roce 2016/2017 
realizovány následující aktivity: 

- žáci byli na začátku roku seznámeni se systémem třídění odpadu na škole, 
- byla uspořádána exkurze s ekologickou tematikou do OZO,  
- obměnily se nástěnky s environmentální tématikou v učebně 306 a na chodbě v prvním 

patře, 
- nově byly osázeny květinové truhlíky, které byly umístěny do jednotlivých tříd a do 

venkovního prostoru před školou, 
- o květinové truhlíky ve vnitřních i venkovních prostorách školy se žáci celoročně starali,  
- žáci se po celý školní rok podíleli na osázení a údržbě bylinkové zahrádky, 
- žáci pěstovali ve skleníku zeleninu a bylinky, vypěstovanou zeleninu průběžně 

zpracovávali, 
- byla prováděna osvěta vedoucí k šetření energií a vodou, 
- realizován byl tradiční Den Země na škole. 

 
Zpracovala: Mgr. Anna Slaninová 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Adaptační kurz žáků 1. ročníků 
Zleva: A. A. Lusková, Z. Koubek, I. Balážová, Bc. K. Boháčová, A. Rádl, M. Ziajová 
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9. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků   

Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňuje průběžně po dobu celého školního 
roku a je plně v souladu s plánem personálního rozvoje pedagogických pracovníků školy pro 
školní rok 2016/2017. Vzdělávací akce jsou zaměřeny na semináře pro společnou část maturitní 
zkoušky (školení komisařů, zadavatelů a hodnotitelů ústní nebo písemné části), rozvoj 
počítačové gramotnosti a znalosti využití informačních a komunikačních technologií ve výuce, 
prohlubování jazykových znalostí a profesní vzdělávání odborných vyučujících v kurzech            
a seminářích pořádaných odbornými profesními asociacemi. Ve školním roce 2016/2017 získali 
všichni interní zaměstnanci certifikát ECDL Start. 
 
V průběhu roku se vyučující účastnili následujících vzdělávacích aktivit: 
 

I. Hodnotitel pro ústní, písemné části MZ, PUP 
II.  Zadavatel MZ 

III.  Školní maturitní komisař  
IV.  Školní prevence a výchovné poradenství 
V. Odborné profesní kurzy – finanční gramotnost, baristický kurz apod. 

VI.  Odborná stáž  
VII.  Vzdělávání AHR ČR, AKC ČR, Kulinářské umění apod. 

VIII.  ECDL 
IX.  Odborné konference v gastronomii a cestovním ruchu 
X. Semináře k SMZ, školení předsedů zkušebních komisí 

XI.  Seminář, exkurze a kurzy v profesním vzdělávání 
XII.  Účast na jednáních profesních asociací – AHR ČR, CBA, AKC ČR, AŘHŠ, AČ ČR 

XIII.  BOZP 
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Přehled účasti pedagogů na vzdělávacích aktivitách  

 

 
 Interní pedagogové IX. X. XI. XII. I. II. III. IV.  V. VI. 

 
1. Boháčová Karin, Bc. XIII XI VIII        

2. Davidová Klára, Mgr. XIII  VIII  VIII IV  VIII   

3. Kowalská Dana, Mgr.  XIII XII VIII,
X 

 VIII XI XIII VIII  VI 

4. Kučerová Dagmar XIII    VIII   XII, 
VIII   

5. Lacinová Miriam, Mgr. XIII XII XII,
X. 

 VIII XI XIII VIII   

6. Ondrušová Ingrid XIII  VIII  VIII      

7. Radičová Libuše, Mgr. XIII    VIII  XI    

8. Raynochová Dita, Mgr. XIII  VIII  VIII  XII VIII   

9. Seibertová Šárka, Bc. XIII  XII, 
VIII  VIII   II, 

VIII  XII 

10. Skupienová Lenka, Mgr. XIII  VIII  VIII   VIII  VIII 

11. Slaninová Anna, Mgr. XIII XI VIII XI VIII  XI 
II, 

VIII XI  

12. Škuta Petr, Mgr. XIII    VIII   II   

13. Urbánková Helena, Mgr. XIII  VIII  VIII   III, 
VIII 

 VIII 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. Šárka Seibertová, vítězka 16. ročníku mezinárodní barmanské soutěže HUBERT CUP 2016 
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10. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

10.1. Umístění žáků v soutěžích 

V průběhu celého školního roku jsme připracovali žáky na účast v soutěžích s jazykovou, 
ekonomickou a společenskovědní orientací a podporovali jsme rovněž zapojení do soutěží 
v gastronomických dovednostech a znalostech. 

Z jazykových soutěží byla na škole organizována školní kola olympiády z anglického                  
a německého jazyka, přičemž do okresního kola v anglickém jazyce v kategorii III.                      
A postoupila Gabriela Daňková a v německém jazyce ve stejné kategorii postoupila Izabela 
Balážová. 

Žáci naší školy se rovněž zúčastnili 19. ročníku celostátní konverzační soutěže hotelových 
škol v cizích jazycích. Kristýna Ondřejová soutěžila v anglickém jazyce v kategorii AJ2, 
Angelique Turpel v německém jazyce v kategorii NJ2 . 

Kromě jazykových soutěží se žáci školy zúčastnili celé řady barmanských, baristických či 
kuchařských soutěží, soutěží pro teatendry nebo číšníky. Na OLIMA CUPu 2016 se Martin 
Vantuch v kategorii Kuchař Junior probojoval do stříbrného pásma a Jakub Mrkva  v téže 
kategorii do pásma zlatého. 

Mezi nejvýraznější úspěchy našich žáků ve školním roce 2016/2017 patří stříbrné pásmo 
Jakuba Mrkvy  na mezinárodním mistrovství České republiky GASTRO JUNIOR 
BIDVEST CUP BRNO 2017 v kategorii Kuchař a zlaté pásmo Veroniky Kučerové 
v kategorii Číšník. Díky těmto úspěchům se AHOL – Střední škola gastronomie, turismu             
a lázeňství umístila v celkovém pořadí škol na 7. místě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastro Junior Bidvest Cup Brno 2017  
Zleva: Mgr. M. Lacinová, J. Mrkva, V. Kučerová, Bc. Š. Seibertová 
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Na soutěži gastronomických znalostí a dovedností s mezinárodní účastí a porotou AHOL CUP 
2017 se žáci školy zapojili do všech soutěžních kategorií. Nejlépe se vedlo Lukáši Kropáčkovi 
v kategorii barman, kde se umístil na 8. místě. 

V barmanské soutěži O pohár náměstka Moravskoslezského kraje obsadila Veronika 
Kučerová 7. místo.  

Na soutěži Labyrintem ekonomie v Havířově se Kristýna Holcmanová umístila na 3. místě. 

Výrazného úspěchu dosáhl Jakub Mrkva  na soutěži Gastro Makro Cupu 2017 v Přerově. 
V kategorii Kuchař se probojoval do zlatého pásma a obsadil celkové 2. místo. Martin  
Vantuch se ve stejné kategorii umístil ve stříbrném pásmu.  

Veronika Ku čerová se v kategorii Číšník probojovala do zlatého pásma a obsadila celkové 
2. místo. 

Tříčlenné družstvo žáků oboru Hotelnictví ve složení Dominik Kubala, Klára Hrbáčová                
a Natálie Studená obsadilo 11. místo v soutěži v čepování piva ZLATOVAR OPAVA 2017 .  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

   Gastro Makro Cup 2017 
Zleva: J. Mrkva, V. Kučerová, M. Vantuch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   OLIMA CUP 2016 
Zleva: J. Mrkva, Mgr. A. Slaninová, M. Vantuch 
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10.2. Prezentace školy na veřejnosti 

Kromě uvedených soutěží se škola prezentovala na veřejnosti v průběhu dalších akcí, kterými 
byly například Dny otevřených dveří na naší škole. Dnů otevřených dveří pro veřejnost jsme 
v minulém školním roce realizovali celkem 5. K tomu pak lze připočíst i Dny otevřených dveří 
pro žáky základních škol, kterých bylo rovněž realizováno celkem pět. 

Škola se také aktivně zapojila svou prezentací na veletrhu vzdělávání Učeň, středoškolák, 
vysokoškolák na Výstavišti Černá louka v Ostravě a dále pak na veletrzích vzdělávání 
v Havířově, Orlové, Frýdku-Místku a Karviné. 

Směrem k veřejnosti se škola prezentovala i v průběhu dvoudenního food festivalu 
OSTRAVOVÁNÍ!!! , který se v hotelu Clarion Congress Hotel Ostrava konal v dubnu 2017.  

Za nejprestižnější akci, kterou se škola prezentovala laické i odborné veřejnosti, považujeme 
soutěž gastronomických dovedností a znalostí s mezinárodní účastí a porotou AHOL CUP 
2017. 19. ročník této soutěže se konal 1. března 2017 v prostorách Multifunkční auly Gong 
v Dolní oblasti Vítkovice. Podrobnější informaci k této akci shrnuje kapitola 12 této výroční 
zprávy. 

Škola pořádala i další společenské akce pro rodiče i širokou veřejnost jako například 
slavnostní zahájení školního roku v hotelu Clarion Congress Hotel Ostrava, slavnostní 
ukončení studia v zasedací síni Magistrátu města Ostravy, ples škol AHOL v Multifunkční 
aule Gong v Dolní oblasti Vítkovice či 
Garden party v areálu AHOL – Střední 
odborné školy.  

Rodiče a významné zastupitele 
spolupracujících firem, městských               
a krajských institucí jsme zvali i na 
ročníkové závěrečné zkoušky žáků 
oboru Hotelnictví, ukázkové hodiny 
výuky předmětu technologie přípravy 
pokrmů či netradiční třídní schůzky. 
Z řady těchto akcí můžeme jmenovat          
i akci „Zážitkové vaření                                   
s prezidentem“. Pod vedením prezidenta 
Asociace kuchařů a cukrářů ČR pana 
Miroslava Kubce si žáci prvního ročníku 
oboru Gastronomie, ŠVP Kuchař 
v moderní gastronomii vyzkoušeli 
přípravu ryb i „zdravého fastfoodu“.  

 
 
 

Molekulární gastronomie 
Zleva: M. Mac, P. Býček, J. Mrkva, A. Rádl  
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11. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech a dotacích 

11.1. Erasmus+ – Klí čová akce 2 – Evropou za poznáním 

V rámci Výzvy 2014 získala AHOL – Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství grant           
z programu Erasmus+, Klíčová akce 2 – Strategická partnerství v odborném vzdělávání na 
realizaci projektu číslo 2014-1-CZ01-KA202-001842 – „Evropou za poznáním”. Výše 
získaného grantu činila 70.250 eur. 

AHOL – SŠGTL se tak stala koordinátorkou mezinárodní spolupráce čtyř hotelových škol. 
Partnerskými školami projektu byly Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych im. 
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej (Cieszyn, Polsko), Hoteĺová akadémia Ĺudovíta Wintera 
(Piešťany, Slovensko) a Lyceé des Métiers de Bazeilles (Bazeilles, Francie).  

Hlavním cílem projektu bylo postupně realizovat 4 mezinárodní projektová setkání, na každé 
partnerské škole vždy jedno. Ve školním roce 2014/2015 bylo realizováno pětidenní 
mezinárodní projektové setkání v Ostravě ve dnech 2. – 6. 2. 2015 a v Piešťanech ve dnech 13. 
– 17. 4. 2015. Ve školním roce 2015/2016 pak proběhlo mezinárodní projektové setkání 
v polském Těšíně ve dnech 25. – 29. 1. 2016 a ve francouzské Bazeilles ve dnech 25. – 30. 4. 
2016. Během těchto pětidenních setkání se účastníci projektu seznámili s historií, kulturou, 
tradicemi dané země, poznali její národní kuchyni i regionální speciality, navštívili turisticky 
atraktivní místa v daném městě či region, naučili se technologický postup i praktickou přípravu 
vybrané národní speciality. Výstupem projektu publikovaném na Platformě výsledků Evropské 
komise (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects) byly bulletiny z jednotlivých 
setkání, mezinárodní kuchařka a gastroslovníček. Všichni účastníci projektu získali dokumenty 
Europass – mobility a ECVET.  

Do projektu „Evropou za poznáním“ se v průběhu čtyř mezinárodních projektových setkání 
zapojilo celkem 47 žáků a 8 odborných vyučujících v roli doprovodných osob. Projekt byl 
ukončen přijetím Závěrečné zprávy v prosinci 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zástupci všech partnerských škol na radnici v Bazeilles 
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11.2. Erasmus+ – Klí čová akce 1 – Za praxí do Evropy 

V rámci Výzvy 2015 získala AHOL – Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství grant           
z programu Erasmus+, Klíčová akce 1 – Projekty mobility osob v odborném vzdělávání na 
realizaci projektu číslo 2015-1-CZ01-KA102-013619 – „Za praxí do Evropy”. Výše 
získaného grantu činila 89.139 eur. 

Cílem dvouletého projektu, který byl realizován v období od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2017, bylo 
prohloubit spolupráci AHOL – Střední školy gastronomie, turismu a lázeňství jako instituce 
odborného vzdělávání s konkrétními firmami z praxe v odpovídajících oborech, a to 
v evropském měřítku. Díky spolupráci mezi školou a ADC College v Londýně i Městským 
úřadem města Bad Neustadt an der Saale se v daném projektovém období odborných stáží 
v šesti bězích zúčastnilo celkem 40 žáků maturitních oborů vzdělání Hotelnictví, Gastronomie   
a Cestovní ruch. 

Ve školním roce 2016/2017 byly v německém Bad Neustadtu realizovány dva běhy odborné 
praxe. Každého běhu se zúčastnili 4 žáci a jedna doprovodná osoba, přičemž žáci pracovali 
v hotelích pana Manfreda Griebla na pozicích recepční, kuchař, obsluha a pracovník 
v cateringovém týmu. Praktikanti se seznámili s chodem středně velkých hotelů                                 
a gastronomických zařízení, poznali německou národní kuchyni i regionální speciality, 
pracovali v mezinárodním prostředí. Součástí odborné praxe byly i exkurze do Městského 
informačního centra, kde se žáci seznámili s potenciálem cestovního ruchu daného města               
i regionu. Dále poznali lázeňský provoz v Bad Neustadtu i Bad Kissingenu a absolvovali 
exkurzi do vinařského závodu Schmitt Bergtheim. Ve volném čase pak navštěvovali turisticky 
atraktivní místa Bad Neustadtu a okolí, např. poutní místo Kreuzberg, hrad Salzburg atd. 
Úspěchem této odborné stáže nad rámec našeho očekávání je fakt, že některým stážistům byla 
nabídnuta prázdninová brigáda v zařízeních pana Manfreda Griebla. 

Odborné praxe v Londýně se zúčastnilo celkem 12 žáků v doprovodu Mgr. Anny Slaninové       
a Mgr. Petra Škuty. Praxi v Londýně vykonávali žáci oborů Hotelnictví, Gastronomie                    
a Cestovní ruch. Podle svého odborného zaměření byli na základě výběrového řízení 
zprostředkovatelskou agenturou ADC College rozmístěni do středně velkých až velkých hotelů, 
restaurací, cestovních agentur a cestovních kanceláří tak, aby obsahově naplnili předem 
stanovené Jednotky učení v  ECVET. 

AHOL – SŠ GTL jako vysílající organizace zajišťovala všem účastníkům stáží dopravu 
z Ostravy do místa stáže a zpět, pojištění na celou dobu pobytu a ve spolupráci s přijímacími 
organizacemi stanovila obsah a průběh jednotlivých běhů stáže. ADC College a MÚ města Bad 
Neustadt pak stážistům zprostředkovaly ubytování, stravování i konkrétní místo/pozici pro 
odbornou praxi. Ve spolupráci s odbornými garanty praxe v přijímajících organizacích byl 
stanoven obsah praxe a dále byly připraveny dokumenty – Europass mobility, ECVET, 
Memorandum of Understanding apod. a určen monitoring. Po celou dobu odborné stáže byla 
praktikantům k dispozici doprovodná osoba, která jim byla nápomocná při řešení jakýchkoliv 
potíží. Víza ani pracovní povolení nebyla vzhledem k cílovým zemím a charakteru stáží 
potřebná. Britská strana zajišťovala formality potřebné ke vstupu do země a podle požadavků 
školy na obsah stáže vybírala i konkrétní přijímající organizace – např. hotel Premier Inn 
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Harrow, Travelodge Tower Bridge, Leonardo Hotel, Holiday Inn Elstree, Students Travel 
Centre či Duck Tours 

Realizace všech tří běhů odborných stáží proběhla podle naplánovaného harmonogramu bez 
mimořádných událostí. Všichni praktikanti obdrželi dokumenty Europass – mobility                       
a ECVET. Dále všichni žáci, kteří absolvovali stáž v Německu, dostali i certifikáty přijímající 
organizace a většina praktikantů, kteří se zúčastnili odborné praxe v Londýně, dostala od své 
přijímající organizace reference. 

Projekt Erasmus+,  KA1 číslo  2015-1-CZ01-KA102-013619 – „Za praxí do Evropy” byl 
ukončen přijetím Závěrečné zprávy v září 2017. 

Zpracovala: Mgr. Miriam Lacinová 

 

 

 

 

 

 

 

       Odborná praxe žáků v Londýně 
Zleva: T.T.Nguyen, A. Lukáč, P. Štubendeková, P. Macháč,   
G. Salamonová, V. Sedláčková, V. Bsonková, D. Švancara, 
 N. Kurowská, T. Trčková, V. Kučerová, P. Nemravová 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Přijetí na radnici města Bad Neustadt 

  Zleva: M. Griebel, Ch. Lux, P. Svoboda, Mgr. H. Urbánková,  
N. Frýdová, M. Kokořová, P. Macháček, B. Altrichter, H. Weiss 
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11.3. Projekt Techno – emocionální kuchyně  

AHOL – Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství v roce 2016 díky podpoře statutárního 
města Ostravy, z prostředků rozpočtu na vzdělávání, vědu, výzkum                                                        
a talentmanagement, realizovala neinvestiční projekt č. 1004/2016/ŠaS s názvem Techno - 
emocionální  kuchyně, která se týkala molekulární gastronomie, což je moderní způsob 
přípravy jídel s využitím běžných surovin společně s chemickými postupy. 

Cílem tohoto projektu bylo poskytnout nadaným žákům možnost rozvoje nad rámec běžné 
výuky, rozšíření jejich znalostí a dovedností v oblasti moderních trendů                              
a technologií současné gastronomie, zvýšení zájmu žáků o moderní trendy včetně 
gastronomických technologií, podpořit individuální práci s nadanými žáky, zajistit úzkou 
spolupráci se špičkovými odborníky v oboru a získání praktických zkušeností a také umožnit 
talentovaným žákům exkurzi na špičkových pracovištích.  

Na základě hodnocení vyučujících odborných předmětů technologie přípravy pokrmů                           
a moderní gastronomie byla vybrána skupina 8 talentovaných žáků, kteří se do projektu Techno 
– emocionální kuchyně zapojili. 

V rámci tohoto projektu bylo realizováno několik klíčových aktivit – přednášky odborníků, 
workshopy a exkurze na špičková pracoviště. V průběhu června až srpna jsme navázali 
kontakty s předními odborníky z praxe a sestavili harmonogram exkurzí, workshopů                          
a přednášek podle časových možností těchto odborníků. V rámci projektu jsme spolupracovali 
s Clarion Congress Hotelem Ostrava a jeho šéfkuchařem Ottou Kokoszynskim, dále s hotelem 
Park Inn by Radisson Hotel Ostrava a šéfkuchařem jeho hotelové restaurace Pavlem Čadilem  
a také s hotelovou restaurací Radisson Blu Alcron Hotel Praha, držitelkou Michelinské hvězdy, 
kterou vede Roman Paulus. 

Na projektu s námi dále spolupracovali Václav Forman (předseda pobočky Severní Morava               
a Slezsko Asociace kuchařů a cukrářů ČR), Pavel Býček (zástupce šéfkuchaře restaurace 
Radisson Blu Alcron Praha), Miroslav Moldřik (šéfkuchař Hotelu City City Ostrava) a Cherif 
Oudjehani (šéfkuchař Best Western Hotel Vista Ostrava). 

V průběhu realizace projektu byly realizovány celkem 3 exkurze na vybraná špičková 
pracoviště: V září 2016 se uskutečnila exkurze do hotelu Congress Clarion Hotel Ostrava, 
v říjnu 2016 pak exkurze do hotelu Park Inn by Radisson Hotel Ostrava a v prosinci 2016 řadu 
exkurzí uzavírala návštěva hotelu Radisson Blu Alcron Praha. Během těchto exkurzí se žáci      
a jejich doprovodné osoby měli možnost seznámit s chodem jednotlivých provozů těchto 
hotelů, s organizací práce na jednotlivých pracovištích a především pak s provozem hotelových 
kuchyní. V provozu viděli, případně si mohli odzkoušet i práci s nejnovějšími technologickými 
zařízeními – provoz Convothermu 4, nízkoteplotní trouby, udržovací skříně či různé prezenční 
a udržovací vitríny, Convochill k šokovému chlazení atd. Žáci také viděli přípravu hotových 
jídel k servisu, aktuální trendy v dekorování pokrmů i přípravu designových jídel.  

Přednášky odborníků se v průběhu realizace projektu konaly také celkem tři: přednáška Pavla 
Býčka Molekulární gastronomie, dále přednáška Václava Formana na téma Moderně pojatá 
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klasika a přednáška Pavla Čadila s tematikou Moderní gastronomické trendy. Tyto přednášky 
představovaly teoretickou průpravu pro tematicky na ně navazující workshopy, ve kterých se 
žáci pod vedením uvedených přednášejících učili pracovat těmito novými postupy a metodami. 

Nejpraktičtěji zaměřenou částí projektu byly čtyři workshopy, realizované buď v Gastrostudiu 
AHOL nebo přímo v hotelu Park Inn by Radisson Hotel Ostrava.  

Během workshopu pod vedením Pavla Býčka se žáci naučili základní technologické techniky 
a postupy molekulární gastronomie. Po jejich zvládnutí např. připravovali prach z olivového 
oleje, okurkový kaviár, rybízové špagety, pěnu z rybízového džusu, štrúdl v kostce či s pomocí 
suchého ledu fresh fanta.  

Na workshopu s Pavlem Čadilem žáci pracovali metodou sous vide, kterou připravovali jak 
maso, tak i zeleninu a přílohy, a tuto metodu přípravy srovnávali s těmi klasickými. Dále se 
naučili pracovat s aladin kouřem z různě ochucených hoblin a ukazovali si nejmodernější 
trendy v prezentaci hotových pokrmů. 

Na přípravu pokrmů klasické české kuchyně moderním způsobem, na využití lokálních surovin 
a šetrných technologií se zaměřil workshop Václava Formana.  

Makromolekulární techniky a konfitování si žáci znovu procvičovali na workshopu Miroslava 
Moldřika. 

Všichni uvedení kuchaři během projektu střídavě pracovali i jako koučové, aby s žáky mohli 
individuální formou pracovat na samostatných postupech a experimentech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Workshop s šéfkuchařem hotelu Park Inn by Radisson Hotel Ostrava 
Zleva: Z. Koubek, N. Studená, A. A. Lusková, P. Garnol, M. Vantuch, P. Čadil, Mgr. A. Slaninová,              

Mgr. M. Lacinová, J. Mrkva 
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12. Nejvýznamnější aktivita školy – AHOL CUP 2017 

 

Závěrečná hodnotící zpráva 

 

 gastronomické soutěže s mezinárodní porotou a účastí  

 

AHOL CUP 2017 

pořádané  

 

 

 

 

 

 

XIX. ro čník  

 

AHOL CUP 2017 

 

čtyřčlenných kuchařských týmů,  

tříčlenných týmů žáků základních škol, 

Junior Cocktail Competition, Junior Mistr kávy, Junior Teatender Competition  
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Hodnotící zpráva o uskutečnění gastronomické soutěže s mezinárodní porotou a účastí 

AHOL CUP 2017 pořádané AHOL - Střední školou gastronomie, turismu a lázeňství 

 

Letošní 19. ročník gastronomické soutěže s mezinárodní porotou a účastí AHOL CUP 2017 se 
konal v Multifunkční aule GONG v Dolní oblasti Vítkovice za účasti představitelů veřejného  
a společenského života v Ostravě, pod odbornou záštitou Asociace hotelů a restaurací ČR, 
České barmanské asociace, Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Krajské hospodářské komory 
MSK, odborné veřejnosti, domácích i zahraničních soutěžících, porotců ze Slovinska, Polska, 
Slovenska a Francie. 

Realizace probíhala za finanční podpory MŠMT a statutárního města Ostravy, přičemž finanční 
prostředky byly využity k  přípravě, průběhu a zajištění realizace celé gastronomické soutěže 
s mezinárodní porotou a účastí AHOL CUP 2017 podle určených pokynů ve smlouvě 
s jednotlivými organizacemi. Statutární město Ostrava, MSK a MŠMT bylo prezentováno 
logem statutárního města Ostrava, MSK a MŠMT na čelním místě, dále byla loga použita na 
propagačních materiálech, které obdrželi účastníci soutěže. V průběhu AHOL CUPu byly 
v powerpointové prezentaci reprezentovány aktivity Statutárního města Ostrava i MSK 
v oblasti cestovního ruchu a gastronomie.  

Mediálními partnery konference byli: Televize Polar, Český rozhlas, Fabex Media, 
Moravskoslezský deník, Právo, Mladá fronta Dnes, Zpravodaj AHR, Jižní listy a Vítkovický 
zpravodaj. 

 

AHOL CUP 2017 svou přítomností podpořili tito hosté: 

1. náměstek hejtmana MSK Mgr. Stanislav Folwarczny, 
2. za Úřad městského obvodu Ostrava-Vítkovice místostarostové obvodu Mgr. Petr Kut ěj 

a pan Leoš Koláček, 
3. za Úřad městského obvodu Ostrava-Jih  starosta obvodu Bc. Martin Bednář, 
4. ředitelka úřadu Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje PhDr. Magda 

Habrmanová, CSc., 
5. za Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Ing. Radúz Mácha, 
6. vedoucí odboru školství a sportu MMO Ing. Sylva Sládečková, 
7. členka Rady MMO Mgr. Marcela Mrózková Heříková, 
8. členka rady kraje paní Radomíra Vlčková,  
9. za Asociaci hotelů a restaurací ČR manažerka vzdělávacích programů Mgr. Jana 

Šturmová, 
10. předseda MS sekce AHR a ředitel hotelu Clarion Congress Hotel Ostrava Ing. Radim 

Beneš,  
11. prezident České barmanské asociace Bc. Aleš Svojanovský,  
12. viceprezident Asociace kuchařů a cukrářů ČR pan Jakub Sedláček, 
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13. předseda MS sekce AKC ČR Ing. Václav Forman, 
14. předseda MS sekce CBA Tomáš Zahradil, 
15. managerka hotelu Park Inn by Radisson Ostrava Mgr. Daniela Tatarková, 
16. zástupce Hotelové akadémie L. Wintera Piešťany Mgr. Milan El čík, 
17. zástupkyně Zespolu Szkol Ekonomiczko-Gastronomicznych Cieszyn Mgr. Ewelina 

Tkacz, 
18. obchodní ředitelka Sdružení DOV Ing. Miriam Lehocká , 
19. ředitel Střední školy hotelnictví a služeb a VOŠ Opava Mgr. Martin Ruský , 
20. ředitel Střední školy gastronomie, oděvnictví a služeb Frýdek – Místek Mgr. et Ing. 

Lukáš Smutný, MBA, 
21. ředitelka SŠSS Ostrava-Hrabůvka Mgr. Ivana Matulová , 
22. jednatel společnosti OXALIS Ing. Petr Zelík, 
23. regionální manager společnosti MAKRO Cash and Carry Jiří Míča, 
24. zakladatel škol AHOL JUDr. Josef Holík, 
25. jednatelka společnosti AHOL Ing. Hana Holíková, 
26. ředitelka AHOL SOŠ Ing. Radmila Sosnová, 
27. ředitelka AHOL VOŠ Mgr. Dagmar Kocichová, Ph.D., 
28. ředitelka CCU Mgr.  Pavla Masnikosová. 

 

Letošní ročník opět probíhal pod odbornou patronací všech tří prezidentů profesních asociací: 
za Asociaci hotelů a restaurací ČR záštitu poskytl Ing. V. Stárek, za Asociaci kuchařů a cukrářů 
ČR Bc. M. Kubec a za Českou barmanskou asociaci Bc. A. Svojanovský. Garantem soutěže 
barmanů byla Šárka Seibertová, baristů Tomáš Zahradil, teatendrů Jiří Boháč – všichni licenční 
lektoři CBA a poslední dva jmenovaní zároveň i vedoucí daných odborných sekcí CBA. 
Soutěž AHOL CUP 2017 se v kategorii čtyřčlenných kuchařských týmů stala nominační 
soutěží pro mezinárodní mistrovství ČR Gastro Junior Brno 2018. 
 
 
 

 

Fotografie ze zahájení soutěže AHOL CUP 2017 
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V porotě letos zasedli licencovaní komisaři České barmanské asociace, přičemž odbornou 
porotu v kategorii Teatender a Mistr kávy řídili odborní garanti těchto sekcí pan Jiří Boháč           
a pan Tomáš Zahradil. Součástí poroty byli i zahraniční komisaři (Slovensko, Slovinsko). 

Odborná porota Asociace kuchařů a cukrářů ČR pracovala pod vedením licencovaného 
komisaře a současně i předsedy pobočky AKC ČR Severní Morava a Slezsko Ing. Václava 
Formana. Dalšími členy byli viceprezident AKC ČR Jakub Sedláček, Chef de Cousinne pan 
Francois Bouillet (Francice), Executive chef hotelu Park Inn by Radisson Ostrava pan Pavel 
Čadil a pan Luděk Bil.  
 

 

AHOL CUPu 2017 se zúčastnilo: 

 

• 20 soutěžících v kategorii čtyřčlenných kuchařských týmů 

• 36 soutěžících v kategorii Junior tříčlenných družstev žáků základních škol 

• 31 soutěžících v kategorii Junior Cocktail Competition 

• 18 soutěžících v kategorii Junior Mistr kávy 

• 11 soutěžících v kategorii Junior Teatender Competition 

 

Celkový počet 116 soutěžících. 
V kategorii Junior Coctail Competition měli soutěžící za úkol připravit Sparkling Cocktail 
s použitím dvou povinných složek, kdy receptura nápoje musela být vlastní a dosud nikde 
nezveřejněná. Soutěžil i název připraveného drinku svou originalitou. 

V přípravě Sparkling Cocktail patřilo 3. místo Petru Vaňkovi (SŠSS Ostrava-Hrabůvka), na 2. 
místě byl Filip Jung (Soukromá SŠ gastronomie, Praha) a v této kategorii byla nejúspěšnější 
Nikola Zlatníková (SŠ gastronomie a služeb, Nová Paka). 

Soutěžící v kategorii Junior Mistr kávy  připravovali espresso, cappuccino a volný nápoj 
s použitím espressa. V této kategorii se na 3. místě umístila Adéla Mondeková (HŠ Vincenze 
Priessnitze, Jeseník), 2. místo obsadila Denisa Tolarovičová (HA Ludovíta Wintera, Piešťany) 
a 1. místo patřilo Michaele Krajčovičové (HA Ludovíta Wintera, Piešťany). 

V kategorii Junior Teatender Competition, kdy měli soutěžící připravit zelený čaj a volný 
nápoj s použitím čaje, se na 3. místě umístila Tereza Mikundová (HŠ Frenštát p. Radhoštěm), 
2. místo obsadila Kateřina Vymazalová (SOŠ a SOU Polička) a vítězem v této kategorii se stal 
František Šutera (SOŠ a SOU Polička). 

Jako každoročně byla jednou z nejnáročnějších kategorií soutěž čtyřčlenných kuchařských 
týmů. Úkolem týmů bylo během 45 minut připravit 4 porce tříchodového menu dle podmínek 
propozic. Na bronzovém místě se umístili žáci ze Střední školy hotelnictví a služeb a Vyšší 
odborné školy v Opavě, stříbro vybojovalo družstvo žáků z polské školy Zespół Szkół 
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Ekonomiczno - Gastronomicznych v Cieszyně a letošními vítězi v této kategorii se stali žáci ze 
Střední školy společného stravování, Ostrava-Hrabůvka. 

A nakonec kategorie, která byla do soutěže přidána s cílem podpořit soutěživou formou zájem 
žáků základních škol o gastronomické obory, soutěž tříčlenných týmů žáků základních škol. 
V této kategorii žáci soutěžili v modelování z marcipánu. Na 3. se umístili žáci ZŠ Jugoslávská 
23, Ostrava-Jih, na 2. místě pak žáci ze ZŠ Krestova 36A z Ostravy-Hrabůvky a největší 
dovednost při modelování prokázali žáci ze ZŠ a MŠ Horymírova 100 z Ostravy-Jih. 

Součástí AHOL CUPu 2017 byl i doprovodný program, který probíhal rovněž v prostorách 
Multifunkční auly Gong v Dolní oblasti Vítkovice. V rámci doprovodného programu mohli 
účastníci shlédnout prezentace francouzské kuchyně pana Francoise Bouilleta, dále prezentace 
nové řady produktů společnosti MAKRO, filetování tuňáka a příprav pokrmů z ryb téže 
společnosti či ukázka nejnovějších trendů v oblasti přípravy kávy, které prezentovala 
společnost Kafe Majada. V doprovodném programu byl dále prezentován i projekt MMO 
Školní jídelny zdravě a chutně s nabídkou pomazánek pro zdravé svačinky, dále připravovaný 
food festival OSTRAVOVÁNÍ!!! či moderní trendy v přípravě dezertů. Ukázkou slavnostní 
tabule a moderního inventáře i způsobu stolování se prezentovala firma SAHM. Prezentována 
byla i DOV jako turisticky atraktivní místo, stejně tak bylo prezentováno i město Ostrava               
a Moravskoslezský kraj. 

O vysoké odborné úrovni soutěže svědčí i fakt, že se stala v kategorii čtyřčlenných kuchařských 
týmů nominační soutěží pro mezinárodní mistrovství České republiky Gastro Junior Brno 2018. 
V kategorii Junior Coctail Competition je AHOL CUP 2017 zařazen do bodování CBA Barman 
roku 2017, v kategorii Junior Mistr kávy do hodnocení CBA Mistr kávy roku 2017 a v kategorii 
Junior Teatender Competition do celoročního bodování CBA Teatender roku 2017. 

 

Zpracovala: Mgr. Miriam Lacinová 

 

 

 

 

 

 
 

Soutěžící AHOL CUPu 
2017 

Zleva: L. Kropáček,  
A. Kovalová, V. Kučerová, 

M. Dohnal 
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13.  Činnost předmětových komisí ve školním roce 2016/2017 
 

Ve školním roce 2016/2017 působilo na AHOL – Střední škole gastronomie, turismu a lázeňství 
celkem pět předmětových komisí. Vedoucí předmětové komise cizích jazyků byla Mgr. Lenka 
Skupienová, předmětovou komisi pro jazyk český a společenskovědní předměty vedla Mgr. 
Libuše Radičová. Komise ekonomických, přírodovědných předmětů a předmětů cestovního 
ruchu pracovala pod vedením Mgr. Dity Raynochové, metodickou komisi vedla Mgr. Dana 
Kowalská. Bc. Šárka Seibertová řídila činnost komise gastronomických předmětů. 

 

13.1. Hodnocení činnosti předmětové komise cizích jazyků 

 

Vedoucí PK: Mgr. Lenka Skupienová 
 
Členové komise: Bc. Karin Boháčová, Mgr. Linda Morisová, Ing. Iveta Pallaiová, Mgr. Naďa 
Pospíšilová, Mgr. Petr Škuta, Ing. Lenka Švajdová, PhD., Mgr. Helena Urbánková 
 
Ve školním roce 2016/2017 se členové komise podíleli na následujících aktivitách: 

- vypracování, předložení a kontrola tematických plánů, 
- spoluzajišťování opravných, doplňkových a komisionálních zkoušek, 
- příprava a realizace školního kola olympiády v anglickém a německém jazyce, 
- účast Gabriely Daňkové v okresním kole olympiády v anglickém jazyce v kategorii III. 

A a Izabely Balážové v německém jazyce taktéž v kategorii III. A, 
- účast na Celostátní konverzační soutěži hotelových škol v Českém Těšíně - Kristýna 

Ondřejová v anglickém jazyce v kategorii AJ2 a Angelique Turpel - v německém jazyce 
v kategorii NJ2,  

- výběrové řízení pro účast na odbornou praxi v Londýně v rámci projektu Erasmus+ Za 
praxí do Evropy, 

- jazyková a kulturní příprava účastníků stáže v Londýně v rámci projektu Erasmus+ Za 
praxí do Evropy (Nemravová, Kučerová, Lukáč, Štubendeková, Salomonová, Nguyen, 
Machač, Ton Nguyen, Kurowská, Trčková, Švancara, Bsonková, Horná), 

- realizace odborné praxe žáků v Londýně v rámci projektu projektu Erasmus+ Za praxí 
do Evropy v termínu 25. 9. – 8. 10. 2016, doprovod Mgr. Petr Škuta, Mgr. Anna 
Slaninová, 

- výběrové řízení pro účast na dvou bězích odborné praxe v německém Bad Neustadtu 
v rámci projektu Erasmus+ Za praxí do Evropy, 

- jazyková a kulturní příprava účastníků stáže v Bad Neustadtu v rámci projektu 
Erasmus+ Za praxí do Evropy ve dvou termínech: 13. 11. – 26. 11. 2016 (Svoboda, 
Kokořová, Macháček, Frýdová) a 1. 5. – 13. 5. 2017 (Kotán, Vícha, Mrkva, Miczka), 
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- realizace odborné praxe žáků v Bad Neustadtu v rámci projektu projektu Erasmus+ - Za 
praxí do Evropy 13. 11. – 26. 11. 2016 za doprovodu Mgr. Heleny Urbánkové                      
a     1. 5. – 13. 5. 2017 s doprovodem Mgr. Lenky Skupienové, 

- vypracování 3. částí pracovních listů k maturitní zkoušce z AJ, NJ pro maturanty všech 
oborů, 

- zajištění a vedení kroužku ruského a německého jazyka, 
- spolupráce při zajišťování odborné praxe v zahraničí (Německo, Skotsko, Španělsko) 

v době hlavních prázdnin, 
- návštěva německého divadla – 3x über die Liebe, 
- zajištění překladu Závěrečné zprávy projektu Erasmus+ – KA1 – Za praxí do Evropy, 
- vypracování posudků a doporučení pro žáky ucházející se o studium či odbornou praxi 

v zahraničí. 

Zpracovala: Mgr. Lenka Skupienová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Odborná praxe žáků v Londýně 
Zleva: V. Kučerová, P. Nemravová, V. Bsonková, T. Trčková, T. T. Nguyen, P. Macháč, P. Štubendeková, N. 

Kurowská, D. Švancara, V. Sedláčková, A. Lukáč, G. Salamonová 
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13.2. Hodnocení činnosti předmětové komise českého jazyka a společensko- 
vědních předmětů 

Vedoucí PK:  Mgr. Libuše Radičová  
 
Členové komise: Mgr. Miriam Lacinová, Mgr. Petra Machátová, Mgr. Martina Sabelová, Mgr. 
Jana Swaczynová, Bc. Miroslav Šebestík, Mgr. Helena Urbánková, Mgr. Hana Winklerová 
 

Ve školním roce 2016/2017 se členové komise podíleli na těchto aktivitách: 
- vypracování, předložení a kontrola tematických plánů pro školní rok 2016/2017, 
- spolupráce a organizace opravných, doplňkových a komisionálních zkoušek, 
- návštěva vernisáže s ukázkou divadelního představení školy AHOL – SOŠ, 
- návštěva Galerie výtvarných umění Ostrava – 2CR, 
- příprava a realizace školního kola olympiády z českého jazyka – žáci 1. – 4. ročníku, 
- Maturita nanečisto – cvičné maturity pro 4. ročník, 
- práce s prezentacemi žáků ve vyučování, 
- Literární soutěž pro žáky 3. a 4. ročníků, 
- exkurze žáků 2CR – vánoční trhy, Slezskoostravský hrad, 
- hodnocení přípravných slohových prací z českého jazyka, 
- vypracování nových pracovních listů k maturitní zkoušce z českého  jazyka,  
- exkurze – Městská památková zóna Moravská Ostrava pro žáky 2CR s Mgr. 

Špirkovou 
- exkurze Klimkovice – 2CR. 

Zpracovala: Mgr. Libuše Radičová 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Exkurze žáků oboru Cestovní ruch 
Zleva v tramvaji: N. Trinhová, B. Seibertová, G. Salamonová, A. Lukáč, V. Bsonková, L. Uher 

Zleva: D. Švancara, M. Čekalský, P. Přívratský, N. Salvová, S. Tamchynová, D. Draštík, Ing. L. Švajdová, 
Ph.D., H. Grochalová, F. Cavalcante 
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13.3. Hodnocení činnosti předmětové komise ekonomických,  přírodo-
vědných předmětů a předmětů cestovního ruchu 

 

Vedoucí PK: Mgr. Dita Raynochová 
 
Členové komise: Mgr. Klára Davidová, Mgr. Alena Grygarová, Mgr. Michal Hofman, Mgr. 
David Karčmář, Ing. Anna Kolková - Lachová, Mgr. Jana Molnárová, Mgr. Blanka Nováčková, 
Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph D., Mgr. Stanislava Špirková, Mgr. Marie Verčimáková, Mgr. 
Petr Škuta, Mgr. Helena Urbánková 

 

Ve školním roce 2016/2017 se členové komise podíleli na následujících aktivitách: 
 

- účast na ekonomické soutěži v Havířově „Labyrintem ekonomie“, kde Kristýna 
Holcmanová obsadila 3. místo, 

- vánoční matematická soutěž s účastí žáků 1GK, 1H, 2H, 3H a 3CR, 
- žáci 2 CR se zúčastnili řetězového průvodcování centrem Ostravy, 
- žáci 1KČ, 4H, 4CR se zúčastnili exkurze na Slezskoostravský hrad, 
- exkurze žáků 1 a 2 ročníku specializace Steward v dopravních službách do 

Železničního muzea Ostrava, 
- exkurze žáků 1CR, 1H a 1GK do Dolní oblasti Vítkovice, 
- exkurze žáků 1 a 2 ročníku specializace Steward v dopravních službách do DPO 

Ostrava, 
- exkurze žáků 1KČ na haldu Emu, 
- školní matematická soutěž, 
- turnaj tříd ve futsale, 
- organizace adaptačního pobytu pro žáky 1. ročníků, 
- organizace turistického a lyžařského kurzu, 
- exkurze žáků 3CR, 4CR na Letiště Leoše Janáčka v Mošnově, 
- exkurze žáků 3CR, 4CR na Letiště Václava Havla v Ruzyni,  
- spolupráce na přípravě nových webových stránek školy. 

 

Zpracovala: Mgr. Dita Raynochová 
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13.4. Hodnocení činnosti metodické komise  

 

Vedoucí PK: Mgr. Dana Kowalská 
 
Členové komise: všichni interní i externí vyučující 
 
Ve školním roce 2016/2017 se členové komise podíleli na následujících aktivitách: 

- založení třídního výkazu tříd 1. ročníku, aktualizace dat žáků v třídním výkazu (změny 
adres a telefonních kontaktů, ukončení studia u některých žáků, zapsání údajů                     
u nových žáků, uzavření a kontrola školního roku 2015/2016), 

- dokončení dokumentace o prospěchu a chování u žáků, kteří měli prodloužené 
klasifikační období, 

- pravidelná aktualizace zápisů třídních učitelů do programu Bakalář, 
- aktualizace údajů na kartách žáků, 
- pravidelné kontroly všech zápisů v třídní knize, 
- vedení omluvené i neomluvené absence žáků v třídní knize, 
- zápisy v třídní knize o provedených školeních, 
- pravidelný kontakt s rodiči žáků, kteří vykazují vysokou absenci, výchovné                          

a vzdělávací problémy, 
- vedení třídních konzultací s rodiči žáků v listopadu, lednu a dubnu, 
- vedení konzultací rodičů podle potřeby i mimo termíny uvedených pravidelných 

konzultací, 
- jednotný postup všech třídních učitelů při upevňování návyků společenského chování   

a jednání žáků, pozornost byla zaměřena také na oblečení žáků ve výuce a nutnost 
nošení společenského oděvu v době významných událostí jako jsou učňovské                      
a maturitní zkoušky, 

- zajištění jednotného postupu třídních učitelů při řešení vzdělávacích a výchovných 
problémů žáků, 

- konzultace třídních učitelů s vedoucí metodické komise. 
 

Zpracovala: Mgr. Dana Kowalská 
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13.5. Hodnocení činnosti předmětové komise gastronomických předmětů 

 

Vedoucí PK: Bc. Šárka Seibertová 
 
Členové komise:Vladimír Bernát, Mgr. Dana Kowalská, Ingrid Ondrušová, Mgr. Anna 
Slaninová, Cherif Oudjehani 
 

Ve školním roce 2016/2017 se členové komise podíleli na následujících aktivitách: 

- seminář Kulinářské umění Brno (celkem 4 lekce) – Mgr. Slaninová, 
- zapojení všech žáků 1KČ, 1H a 1GK do projektu Kulinářské umění, realizace dvoudenní 

praxe těchto žáků v  kuchyni hotelu Clarion Congress Hotel Ostrava, 
- exkurze žáků prvních ročníků do hotelu Clarion Congress Hotel Ostrava, 
- workshop vaření s Ing. Václavem Formanem pro žáky 1. ročníku oboru Kuchař 

v moderní gastronomii a Hotelnictví, 
- výstava „Učeň, středoškolák, vysokoškolák“ – příprava míchaných nápojů – Mgr. 

Kowalská, Bc. Seibertová, 
- zajištění občerstvení a dětský punč pro nábor žáků ze ZŠ v rámci Dnů otevřených dveří 

– Mgr. Kowalská, Bc. Seibertová, Mgr. Slaninová, 
- OLIMA CUP 2016 ve dnech 20. – 21. 10. 2016 v Olomouci – v kategorii Kuchař Junior 

dosáhl Jakub Mrkva zlatého pásma, Martin Vantuch stříbrného pásma, 
- workshop Molekulární gastronomie s Pavlem Býčkem (šéfkuchař michelinské 

restaurace Alcron) v rámci projektu Talent management, 
- exkurze do Makra pro 1. ročník oboru Kuchař – číšník – Mgr. Slaninová, 
- workshop CBA pro pedagogické pracovníky škol s gastronomickým zaměřením – Brno 

– Bc. Seibertová, 
- exkurze do hotelu Alcron Praha pro žáky 1. ročníků v rámci projektu Talent 

management – Bc. Seibertová, Mgr. Slaninová, 
- soutěž v pečení vánočního cukroví pro 1. ročník oboru Kuchař – číšník – Mgr. 

Slaninová, 
- soutěž v pečení vánočního cukroví pro 2. ročník oboru Hotelnictví – Mgr. Slaninová, 
- baristický kurz pod záštitou CBA (vedl Tomáš Zahradil), 
- workshop s Miroslavem Moldřikem, šéfkuchařem hotelu City City – příprava pokrmů 

v moderním pojetí a různorodé kombinace surovin, 
- Gastro Junior Bidvest Cup Brno 2017: kategorie Kuchař – Jakub Mrkva – stříbrné 

pásmo, kategorie Číšník – Veronika Kučerová – zlaté pásmo, 
- pololetní zkoušky pro 1. ročník oboru Kuchař – Mgr. Slaninová, 
- pololetní zkoušky pro 1. ročník oboru Číšník – Bc. Seibertová, 
- mimořádné Dny otevřených dveří – Vaření s Miroslavem Kubcem – Mgr. Kowalská, 

Mgr. Slaninová, Bc. Seibertová, 
- 24. reprezentační ples škol AHOL – zajištění přípravy míchaných nápojů, obsluha ve 

stáncích s nápoji – Mgr. Kowalská, Mgr. Slaninová, Bc. Seibertová, 
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- workshop s šéfkuchařem Pavlem Čadilem – zaměřen na přípravu pokrmů v moderním 
pojetí a na různorodé kombinace surovin – v rámci projektu Talent management, 

- Akademie vaření pro žáky základních škol – I. Ondrušová, 
- AHOL CUP 2017: kategorie čtyřčlenných družstev (J. Mrkva, M. Vantuch,                         

Z. Koubek, D. Sládek) – Mgr. Slaninová, kategorie barista (D. Švancara – 9. místo) – 
Bc. Seibertová, kategorie teatender (A. Skupienová – 10. místo) – I. Ondrušová, 

- barmanská soutěž O pohár náměstka hejtmana – Frenštát pod Radhoštěm (V. Kučerová 
– 7. místo, M. Dohnal – 24. místo, A. Kovalová – 14. místo) –                  Bc. Seibertová, 

- ZLATOVAR CUP Opava – soutěž v čepování piva (N. Studená, K. Hrbáčová, D. 
Kubala – 11. místo), 

- soutěž ve zdobení cupcakes pro 1. ročník oboru Kuchař – číšník – Mgr. Slaninová, 
- zajištění obsluhy na oslavě Dne učitelů + příprava míchaných nápojů – Bc. Seibertová, 
- soutěž o nejhezčí velikonoční tabuli pro 1. ročníky oboru Hotelnictví – Mgr. Kowalská, 
- Gastro Makro Cup a Retigo Cup 2017, Přerov – Mgr. Slaninová, Bc. Seibertová, 13. 4. 

2017: kategorie kuchař – M. Vantuch – stříbrné pásmo, J. Mrkva – zlaté pásmo (celkově 
2. místo, kategorie číšník – V. Kučerová – 2. místo, 

- festival OSTRAVOVÁNÍ!!! – prezentace školy – praktická ukázka míchaní nápojů           
a flambování palačinek (V. Kučerová) – Bc. Seibertová, příprava soutěžní velikonoční 
tabule a její prezentace komisi (L. Šuláková, M. Schindlerová) - I. Ondrušová, 

- konzultace k maturitním a samostatným odborným pracím – Mgr. Kowalská, Bc. 
Seibertová, Mgr. Slaninová, I. Ondrušová, 

- péče o bylinkovou zahrádku a skleník – Mgr. Slaninová s 1KČ a 2H, 
- workshop s Miroslavem Moldřikem, šéfkuchařem hotelu City City – příprava pokrmů 

za použití čaje a kávy v kuchyni, 
- závěrečné praktické zkoušky 2. ročníku oboru Hotelnictví – raut pro rodiče – Mgr. 

Slaninová, Bc. Seibertová, 
- závěrečné učňovské zkoušky 3. ročníku oboru Kuchař – číšník, 
- celonárodní soutěž samostatných odborných prací, 
- závěrečné zkoušky pro 1. ročník oboru Kuchař, 
- závěrečné zkoušky pro 1. ročník oboru Číšník, 
- Garden párty – zajištění stánku s nápoji – Mgr. Kowalská, Mgr. Slaninová + žáci školy, 
- valná hromada asociace číšníků ČR spojená s praktickými ukázkami servisu vína – Bc. 

Seibertová, 
- praxe žáků v Grandhotelu PUPP v Karlových Varech – Mgr. Kowalská. 

 
Zpracovala: Bc. Šárka Seibertová  



Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2016/2017 

49 

14. Závěrečná zpráva o učební praxi ve školním roce 2016/2017  

Vedoucí učební praxe: Mgr. Lenka Skupienová 

Ve školním roce 2016/2017 se žáci podíleli na následujících aktivitách: 

- žáci 1. – 3. ročníku oboru Hotelnictví odpracovali 42 hodin na cvičeních,  
- školu žáci reprezentovali na cateringových akcích ve spolupráci s hotelem Park Inn by 

Radisson Ostrava, s Clarion Congress Hotelem, s hotelem Best Western Hotel Vista, 
restaurací Colosseum atd., 

- spolupráce na prestižních akcích – FED Cup, Zlatá tretra apod., 
- žáci 1. ročníku oboru Gastronomie, ŠVP Kuchař v moderní gastronomii                                  

a nástavbového oboru Gastronomie, žáci 2. – 4. ročníku oboru Hotelnictví a Cestovní 
ruch vykonávali soustředěnou učební praxi v následujících zařízeních: 
 

obor Hotelnictví  

- Park Inn by Radisson Ostrava 
- Clarion Congress Hotel Ostrava 
- Best Western Hotel Vista 
- Hotel Rudolf Havířov 
- Restaurace Zámeček Ostrava 
- Restaurace Paleta 
- Restaurace Colosseum 

 

obor Cestovní ruch 

- Leo Express a.s. 
- Dolní oblast Vítkovice 
- CK Čedok 
- CK Vítkovice Tours 
- CK Rekrea 
- TV FABEX 
- Slezskoostravský hrad 

 

 
 
 
 

Odborná praxe žáků v Grandhotelu PUPP Karlovy Vary 
Zleva: D. Hazmuka, P. Ságner 
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15. Závěrečná zpráva o odborné praxi a odborném výcviku žáků školy  

Ve školním roce 2016/2017 probíhala třítýdenní odborná praxe v období 22. 5. – 11. 6. 2017, 
kterou vykonávali žáci 2. – 3. ročníků oborů vzdělání Hotelnictví a Cestovní ruch. Žáci 1. 
ročníku nástavbového oboru vzdělání Gastronomie a maturitního oboru Gastronomie, ŠVP 
Kuchař v moderní gastronomii vykonávali odbornou praxi v rozsahu dvou týdnů v termínu 22. 
5. – 4. 6. 2017. 
 
Odborná praxe probíhala v již osvědčených organizacích, mezi které např. patří ČEDOK, DCK 
Rekrea Ostrava s.r.o., LEO Expres a.s, Dolní oblast Vítkovice, Vítkovice Tours s.r.o., Kavárna 
Bolt apod. Z důvodu nárůstu počtu žáků v oboru vzdělání Cestovní ruch, ŠVP Steward 
v dopravních službách, škola navázala spolupráci s firmou RegioJet a.s. 
 
Odborný výcvik v tomto školním roce vykonávali žáci 2. a 3. ročníku učebního oboru Kuchař 
- číšník na pracovištích Clarion Congress Ostrava, Mercure Ostrava Center, Park Inn Ostrava   
a AHOL – Střední odborné školy, s.r.o. 
 

Přehled praktického vyučování ve školním roce 2016/17  
 

Odborná 
praxe  

Hotelnictví,  
Cestovní 

ruch 

Gastronomie 
nástavba, 

Gastronomie  
Kuchař Celkem % 

    22. 5. - 11. 6. 22. 5. - 4. 6.    
  Celkem tříd 4 1 5   
  Celkem žáků 64 21 85   
  Celkem odpr. hodin 5 852 860 6 712   

 
Neodpr. hodiny (nemoc, 
lékař) 478 583 1 061 15,81 % 

  
Zapl. produktivní činnost 
(žáci) 28 11 39 45,88% 

            
Odborný 
výcvik   1. pololetí 2. pololetí Celkem % 
Kuchař - 
číšník Celkem tříd 2 2    

 Celkem žáků 44 45    
  Celkem odpr. hodin 12 021 10 192 22 213   
  Celkem zameškaných hodin 1 868 2 385 4 253 19,15 %  

  
Zapl. produktivní činnost (v 
Kč) 308 342 252 323 560 665  
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Třítýdenní odbornou praxí si prošlo v termínu 22. 5. – 11. 6. 2017 celkem 64 žáků maturitních 
oborů vzdělání, celkem odpracováno 5 852 hod., neodpracováno 478 hod, tj. 8,17 %. 28 žákům 
byla vyplacena odměna za produktivní činnost, což je 43,75 % z celkového počtu žáků. 
 
Dvoutýdenní odbornou praxi mělo absolvovat celkem 21 žáků oboru vzdělání 1. ročníku 
nástavbového oboru Gastronomie a maturitního oboru Gastronomie se ŠVP Kuchař v moderní 
gastronomii, z toho 7 žáků touto praxí neprošlo z důvodu ukončení studia. Celkem odpracováno 
860 hod, zameškáno 583 hod., tj, 67,80 %. 11 žákům proplacena produktivní činnost, tj. 52,38 
%. 
 
V rámci odborné praxe celkem odpracováno 6 712 hod, zameškáno 1 061 hod, tj 15,81 %. Tato 
situace je zapříčiněna ukončením studia 7 žáků oboru vzdělání Gastronomie, dále 1 žák z oboru 
Gastronomie se ŠVP Kuchař v moderní gastronomii neabsolvoval odbornou praxi z důvodu 
účasti na dvouměsíční praxi v zahraničí – Hotel und Restaurant Waldschlösschen GmbH, 
Ostseebad Prerow.  
Produktivní činnost zaplacena 39 žákům, což činí 45,88 %. 
 
U odborného výcviku odpracovalo 44 žáků celkem 22 213 hodin, za produktivní činnost jim 
bylo vyplaceno 560 665,- Kč, tj. 25, 24 Kč/1 hod. odpracované práce.  
 
Žáci celkem zameškali 4 253 hodin, tj. 19,15 %. Během letních prázdnin si 3 z nich (Hodoňová, 
Plachetková, Smyček) nahrazují zameškaný odborný výcvik (celkem 928 zameškaných hodin) 
a 3 žáci ukončili studium.  
 

Srovnání dat odborné praxe za poslední tři období: 
 
 

Školní rok Počet žáků Počet odpr. hodin 
Počet neodpr. 

hodin 
2014/2015 87 9 751 509 
2015/2016 80 6 483 932 
2016/2017 85 6 712 1 061 

 

Navýšení o 5 
žáků,  

tj. 6,25 % 
Navýšení o 229 
hod. tj. 3,53 % 

Navýšení o 129 
hod., tj. 13,84 % 
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Ve školním roce 2016/17 vykonávalo odbornou praxi 80 žáků, tj. o 5 žáků (6,25 %) více než 
ve školním roce 2015/16. Žáci celkem odpracovali 6 712 hod., což je o 229 hod. (3,53 %) více 
než v předcházejícím školním roce Taktéž ale stoupl počet neodpracovaných hod. (o 129 hod.), 
což je zapříčiněno celkem 7 žáky, kteří nevykonávali odbornou praxi z důvodu ukončení studia 
a 1 žákem, který byl v době konání odborné praxi na dvouměsíční zahraniční odborné praxi 
v Německu. 
  

 

Srovnání dat odborného výcviku v letech 2014 - 2017 
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Z výše uvedeného vyplývá, že počet žáků ve školním roce 2016/17 se oproti roku 2015/2016 
snížil o 4 žáky. Ve školním roce 2016/2017 odpracovali žáci na odborném výcviku 22 213 hod., 
tj. o 15,16 % méně než ve školním roce 2015/2016. Ve školním roce 2016/2017 se snížil počet 
zameškaných hodin oproti roku 2015/2016 o 143 hod., tj. 3, 36 %, a to i přes to, že 3 žáci si 
budou zameškané hodiny odborného výcviku nahrazovat o letních prázdninách a další 3 žáci 
ukončili studium. 
 

Závěr 

V letošním školním roce proběhla odborná praxe žáků maturitních ročníků školy v rámci 
jednotlivých organizací, ať už nasmlouvaných školou či samotnými žáky dle příslušného 
harmonogramu, daného Organizací školního roku. Všichni žáci obdrželi vypsané smlouvy           
o odborné praxi včetně Hodnotících kritérií a Docházky. Počet zameškaných hodin je ovlivněn 
neabsolvováním odborné praxe žáky, kteří v průběhu školního roku mají problémy                           
s docházkou, a ke konci školního roku je jim studium ukončeno. 

Pokračujeme ve spolupráci s významnými sociálními partnery, letos jsme je rozšířili např.           
o RegioJet a.s. 

Jakub Mrkva, žák 1. ročníku maturitního oboru Gastronomie, ŠVP Kuchař v moderní 
gastronomii, se v období červen – červenec 2017 zúčastnil dvouměsíční odborné praxe 
v zahraničí (Hotel und Restaurant Waldschlösschen GmbH, Ostseebad Prerow), kde si 
odpracoval celkem 287 hodin. 

V termínu 30. 6. - 8. 7. 2017 se opět konala odborná praxe v Grandhotelu PUPP Karlovy Vary 
v době konání Mezinárodního filmového festivalu. Této prestižní akce se zúčastnilo 10 žáků     
a 1 pedagog.  

 
Zpracovala: Bc. Dagmar Kučerová 
 

 

 

Odborná praxe žáků 
v Grandhotelu PUPP 

Karlovy Vary 

Zleva: Mgr. D Kowalská, 
D. Hazmuka, Z. Koubek, 

P. Ságner, M. Dohnal,    
M. Ziajová,                     

A. Skupienová, A. A. 
Lusková, N. Prokopovská, 

L. Kuchařová 
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16. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Ve školním roce 2016/2017 požádala Česká školní inspekce AHOL – Střední odbornou školu 
gastronomie, turismu a lázeňství o poskytnutí součinnosti při výběrovém zjišťování výsledků 
žáků ve školním roce 2017/2018.  

Zjišťování výsledků bude provedeno elektronickou formou prostřednictvím inspekčního 
systému elektronického testování InspIS SET. Výběrové zjišťování výsledků bude zaměřeno 
na žáky druhých ročníků všech oborů vzdělání v oblasti matematické gramotnosti. Toto 
výběrové zjišťování výsledků proběhne v listopadu 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci AHOL - Střední školy gastronomie, turismu a lázeňství 
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17. Základní údaje o hospodaření školy 
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18. Závěr 

Výroční zpráva dokumentuje, že AHOL – Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství ve 
školním roce 2016/2017 splnila i v náročných podmínkách přestavby budovy školy základní 
cíle a programové záměry. 

Škola v uplynulém školním roce úspěšně realizovala řadu projektů, ať už evropských projektů 
mobilit či partnerství odborných škol, projektů MŠMT nebo projektů s podporou statutárního 
města Ostravy. Naši žáci byli úspěšní i v řadě odborných kuchařských, barmanských                       
a baristických soutěží, což nejlépe dokumentuje i 7. místo v celkovém umístění škol na 
mezinárodním mistrovství České republiky Gastro Junior Bidvest Cup Brno 2017. Úspěšně se 
rozvíjela i úzká spolupráce s odbornými profesními asociacemi, ať už s Asociací hotelů                
a restaurací ČR, Asociací kuchařů a cukrářů ČR a Českou barmanskou asociací, které poskytly 
odbornou záštitu nad 19. ročníkem soutěže AHOL CUP. Oproti tomu v tomto školním roce 
poklesla úspěšnost žáků ve společné části maturitní zkoušky. Výrazné zlepšení těchto výsledků 
je jednou z priorit dalšího školního roku. 

Ocenění za dlouholetý přínos k rozvoji Moravskoslezského kraje, které školám AHOL udělilo 
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Krajská hospodářská komora MSK,                        
i bronzová medaile M. D. Rettigové, kterou AHOL – Střední škola gastronomie, turismu              
a lázeňství obdržela od Asociace kuchařů a cukrářů ČR, nás zavazují k dalším inovačním 
aktivitám na poli odborného vzdělávání v oblasti gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu 
tak, abychom mohli úspěšně rozvíjet komplexní odborné kompetence našich absolventů. 
Současně lze konstatovat, že škola má vytvořeny podmínky pro rozvoj a úspěšné plnění 
vzdělávacích cílů na další období. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavnostní ukončení studia žáků škol AHOL  
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19. Přehled použitých zkratek  

Zkratka Předmět 
AČ ČR Asociace číšníků České republiky 

AHR ČR Asociace hotelů a restaurací České republiky 
AKC ČR Asociace kuchařů a cukrářů České republiky 

AJ Anglický jazyk 
APSY Aplikovaná psychologie 
AŘHŠ Asociace ředitelů hotelových škol 
BEK Biologie a ekologie 
CBA Česká barmanská asociace 
CJ Cizí jazyk 

CJL Český jazyk a literatura 
CR Cestovní ruch 
DEJ Dějepis 
DEK Dějiny kultury 
ECDL European Certification of Digital Literacy  
EKO Ekonomika 

ECVET Evropský systém přenosu kreditů v odborném 
vzdělání 

FYZ Fyzika 
G Gastronomie 

GCR Geografie cestovního ruchu 
GK Gastronomie - Kuchař v moderní gastronomii 
H Hotelnictví 

HRP Hotelový a restaurační provoz 
CHEM Chemie 

IT Informační technologie 
JČ Jazyk český 
JZZ Jednotná závěrečná zkouška 
KA1 Klí čová akce 1 
KA2 Klí čová akce 2 
KČ Kuchař - číšník 

KOM Komunikace ve službách 
KT Kulinářské techniky 

LRT Lázeňství a regionální turistika 
LvD Logistika v dopravě 
MAT Matematika 

MAMG Marketing a management 
MGA Moderní gastronomie 
MvDS Management v dopravních službách 

MZ Maturitní zkouška 
NJ Německý jazyk 

OBK Obchodní korespondence 
ODV Odborný výcvik 
OPX Odborná praxe 
PV Přírodní vědy 

PAV Potraviny a výživa 
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PRA Právo v podnikání 
PUP Přiznání uzpůsobení podmínek 
RTS Regionální turistické služby 
SCR Služby cestovního ruchu 
SLvD Služby v dopravě 
SMZ Státní maturitní zkouška 
STvD Stevard v dopravě 
SV Společenské vědy 

SVSP Společenská výchova a společenský protokol 
SZSV Seminář základů společenských věd 
ŠVP Školní vzdělávací program 
TEA Technika administrativy 
TEV Tělesná výchova 
TOS Technika obsluhy a služeb 
TPP Technologie přípravy pokrmů 

TSCR Technika služeb cestovního ruchu 
UCE Účetnictví 
UPX Učební praxe 
VPK  Vedoucí předmětové komise 
ZCR Zeměpis cestovního ruchu 
ZD Zeměpis dopravní 

ZPV Základy přírodních věd 
ZSV Základy společenských věd 
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20. Seznam příloh 

1. Certifikát - Bronzová medaile M. D. Rettigové 
2. Článek - Zpravodaj Vítkovic - Mezinárodní soutěž HUBERT 
3. Certifikát - ADC College 
4. Diplom - za 1. místo, Jakub Mrkva, OLIMA CUP 2016 
5. Diplom - za 2. místo, Martin Vantuch, OLIMA CUP 2017 
6. Článek - Main Post - Odborná praxe žáků v Bad Neustadt 
7. Článek - AHR Fórum - Ocenění škol AHOL za přínos k rozvoji 

Moravskoslezského kraje 
8. Článek - Moravskoslezský deník - Ocenění škol AHOL za přínos k rozvoji 

Moravskoslezského kraje 
9. Článek - Zpravodaj Vítkovic, workshop s p. Býčkem - Molekulární kuchyně 
10. Článek - Moravskoslezský deník, workshop s p. Býčkem - Molekulární kuchyně 
11. Článek - Deník, Gastro Junior Brno - Bidvest Cup 
12. Diplom - Gastro Junior Brno 2017 - Bidvest Cup, Veronika Kučerová, zlaté pásmo 
13. Diplom - Gastro Junior Brno 2017 - Bidvest Cup, Jakub Mrkva, stříbrné pásmo 
14. Výsledková listina - Gastro Junior Brno 2017 - Bidvest Cup - školy 
15. Výsledková listina - Gastro Junior Brno 2017 - Bidvest Cup - kuchaři 
16. Výsledková listina - Gastro Junior Brno 2017 - Bidvest Cup - číšnici 
17. Článek - Moravskoslezský deník, workshop prezidentem AKC Miroslavem 

Kubcem 
18. Článek - Mladá fronta Dnes, AHOL CUP 2017 
19. Článek - Moravskoslezský deník.cz, AHOL CUP 2017 
20. Článek - Magazín Naše Město, AHOL CUP 2017 
21. Článek - Novinky.cz, AHOL CUP 2017 
22. Článek - Deník.cz, AHOL CUP 2017 
23. Článek - AKC Zpravodaj, AHOL CUP 2017 
24. Diplom - za 3. místo Labyrintem ekonomie, Kristýna Holcmanová 
25. Článek - Moravský kuchař Retigo Cup 2017 
26. Diplom - Jakub Mrkva v soutěží Gastro Makro Cup 2017, zlaté pásmo 
27. Diplom - Jakub Mrkva v soutěži Gastro Makro Cup 2017, 2. místo 
28. Diplom - Martin Vantuch v soutěži Gastro Makro Cup 2017, stříbrné pásmo 
29. Diplom - Veronika Kučerová v soutěži Gastro Makro Cup 2017, 2. místo 
30. Článek - Kompendium, Za praxí do Evropy, Praxe v Evropě 

 


