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Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy Havířov s. r. o. 

za školní rok 2015/2016   
  

část A – pedagogická     
 

1 Základní údaje o škole         
                              

Název školy: Vyšší odborná škola Havířov s. r. o. 

Vzdělávací programy: 

 

 

68-43-N/03   Veřejná správa a regionální rozvoj – denní forma vzdělávání 

68-43-N/03   Veřejná správa a regionální rozvoj – dálková forma vzdělávání 

65-42-N/01   Gastronomie a hotelnictví – denní forma vzdělávání 

65-42-N/01   Gastronomie a hotelnictví – dálková forma vzdělávání  

65-43-N/01   Cestovní ruch – denní forma vzdělávání 

Forma studia: 
3leté denní studium 

4leté dálkové studium 

Ukončení studia: Absolutorium, získání titulu DiS. (Diplomovaný specialista) 

Identifikátor zařízení: 600020568 

Adresa: Tajovského 1157/2, 736 01 Havířov-Podlesí 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

IČO: 25378023 

Telefon/fax: 596 475 120 / 596 475 128 

E-mail: vos@obaka-havirov.cz 

Internet: www.obaka-havirov.cz 

Ředitel školy:                

Rozhodnutím Valné hromady společnosti Vzdělávací akademie Havířov s.r. o. 

z 1. 10. 2008 byla do funkce ředitelky Vyšší odborné školy Havířov s.r.o. jmenována  

s účinností od 1. 10. 2008 PaedDr. Jaroslava Čelechovská. 

 

Zástupce ředitele: 
Mgr. Gabriela Bordácsová 

Zřizovatel: PaedDr. Jaroslava Čelechovská 

Mgr. David Gába 

 

Právní forma: 
Společnost s ručením omezeným 

IČO: 25354019 

Sekretariát: Veronika Havláková, DiS. 

Tel.: 596 475 120 

Fax: 596 475 128 

e-mail: vos@obaka-havirov.cz 

Školská rada 5. 10. 2015 se konala ustavující schůze školské rady na období 2015 – 2018,  

předseda školské rady: Jaroslav Paululík, členové školské rady: Mgr. David Gába (za 

zřizovatele), Martin Sedlák  (za studentskou radu) 

mailto:vos@obaka-havirov.cz
http://www.obaka-havirov.cz/
mailto:vos@obaka-havirov.cz
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1.1 Charakteristika školy 

 

MŠMT ČR ve smyslu § 1 a § 2 vyhlášky 353/91 Sb. zařadilo do sítě škol Vyšší odbornou 

školu Havířov s.r.o., ul. Tajovského 1157/2, pod č. j. 21 976/99-21 s účinnosti od 28. 6. 1999 

(viz příloha č.1 – Rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do sítě škol). 

                     Zřizovací listina obsahuje  - statut školy 

                                                             - řízení ekonomiky školy 

                                                              - organizaci školy 

   

Vyšší odborné studium je určeno především maturantům s praktickými ambicemi a životní 

orientací, těm, které více než hluboké teoretické vědomosti zajímají praktické aplikace 

teoretických poznatků. Studium je vysoce efektivní a pragmatické, neboť kromě nutných 

teoretických základů je většina vyučované látky přímo využitelná v praktickém povolání. 

Absolventi jsou díky úzkým kontaktům s reálnou praxí již v průběhu studia schopni takřka 

okamžitého zapracování v zaměstnání. 

Vyšší odborná škola hotelová Havířov s.r.o. byla zařazena do sítě škol ČR k 1. 9. 1996 spolu  

s dalšími šesti vyššími odbornými školami v oboru hotelnictví a turismu. Počínaje tímto 

datem započala na Vyšší odborné škole Havířov s.r.o. výuka studijního oboru Gastronomie  

a služby cestovního ruchu se zaměřením na management hotelu, gastronomie a veřejného 

stravování či management cestovního ruchu a lázeňství. Dále pak v rámci rozšíření studijní 

nabídky byla od 1. 9. 1999 zahájena výuka v novém studijním oboru – Veřejná správa. 

Ve školním roce 2005/2006 byla zahájena výuka ve studijním oboru Veřejná správa 

v dálkové formě.  

Základní pojetí studia se liší od studia středoškolského. Na vyšším studiu vedle kontaktních 

hodin v učebně je výrazný podíl kladen na individuální práci studenta v knihovně, ve 

výpočetním středisku a vlastní studijní práci. Při výuce ve škole je používána různá forma 

sdělování poznatků. Studenti se zúčastňují přednášek, látka je upevňována na seminářích. 

Obojí je doplňováno systémem individuálních konzultací. Celé pojetí studia vede studenta  

k samostatné práci, ke schopnosti získávat obecné a odborné vědomosti z různých pramenů,  

k vytvoření společenských a morálních hodnot a prosazování podnikatelské etiky.  

Ve školním roce 2006/2007 akreditační komise MŠMT schválila nový vzdělávací program 

68-43-N/03 Veřejná správa a regionální rozvoj v denní i dálkové formě studia, který byl 

zapsán do rejstříku škol. Ve školním roce 2007/2008 byla zahájena výuka tohoto nového 

vzdělávacího programu a to v denní i dálkové formě studia.  

Ve školním roce 2007/2008 schválila akreditační komise MŠMT další dva vzdělávací 

programy: Gastronomie a hotelnictví a Cestovní ruch, v denní i dálkové formě studia. Oba 

obory byly zapsány do rejstříku škol.  Ve školním roce 2008/2009 byla zahájena výuka 

vzdělávacího programu Gastronomie a hotelnictví v denní i dálkové formě studia, výuka 

vzdělávacího programu Cestovní ruch byla zahájena v denní formě.  

Od 1. srpna 2015 došlo ke změně majitelů školy. Novými majiteli jsou PaedDr. Jaroslava 

Čelechovská a Mgr. David Gába. (viz příloha č. 2 Výpis z obchodního rejstříku; viz příloha č. 

3 Výpis z rejstříku škol a školských zařízení) 

Ve školním roce 2015/2016 schválila akreditační komise MŠMT nové vzdělávací programy 

Gastronomie a hotelnictví, vzdělávací program Cestovní ruch a vzdělávací program Veřejná 

správa a regionální rozvoj, všechny s platností od 1. 9. 2016. (viz příloha č. 4,5,6 Udělení 

akreditace) 

Charakteristickým znakem studia na Vyšší odborné škole Havířov s.r.o. je i dlouhodobý 

pobyt studentů v praxi, která je nezbytnou součástí výuky. Cílem praxe je nejen seznámit 

studenty s reálnou situací v oblasti hotelnictví, cestovního ruchu a státní správy a napomoci 

jim při volbě specializace, ale rovněž poskytnout kontakty s budoucími možnými 

zaměstnavateli.    
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1.2 Materiálně -technické zabezpečení výuky na VOŠ 

 

a) Údaje o budově, počet, kapacita 

 

Pro zabezpečení vzdělávacího programu a studijních oborů má Vyšší odborná škola Havířov 

s. r. o. smluvně zajištěné výukové prostory od Vzdělávací akademie Havířov s. r. o. na dobu 

neurčitou. 

Škola působí ve dvou vícepodlažních budovách školního areálu společně s Hotelovou školou 

a Obchodní akademií Havířov s. r. o. Součástí školy je také tělocvična, hřiště, školní jídelna 

(kapacita 500 obědů), INTERNETOVÁ KAVÁRNA (Multifunkční internetové centrum).  

 

Prostorová kapacita školy je 2000 m
2
. 

V pavilonu A je 9 kmenových učeben  540 m
2
; 

        E je 5 kmenových učeben  250 m
2
; 

        E je 1 multifunkční aula     78 m
2
. 

 

Kmenové učebny jsou vybaveny standardním školním nábytkem, moderní technikou  

a učebními pomůckami. Kapacita míst 1 kmenové učebny 34, odborné učebny 16 míst, 

multifunkční aula 100 míst. 

 

b) Soupis specializovaných laboratoří, popis technické úrovně 

 

1 jazyková laboratoř pro výuku cizích jazyků 

K výuce cizích jazyků slouží 20 pracovních míst. K dispozici je magnetofon, TV, satelit  

a centrální pult se sluchátky pro studenty.  

 

2 specializované laboratoře pro výuku informačních systémů, účetnictví, managementu 

a marketingu + 1 studijní centrum 

Všechny počítače v těchto třech učebnách jsou součástí počítačové sítě školy a zároveň 

všechny počítače jsou napojené k celosvětové síti Internet. Připojení k síti Internet je pomocí 

optického kabelu. Tyto učebny slouží pouze k výuce. Studenti mají možnost po celý den 

využívat studijní centrum, kde jsou počítače také zapojené v místní síti a připojené k síti 

Internet. Technický přehled učeben: 

Laboratoř č. 1 – celkem 19 PC + síťová laserová tiskárna + dataprojektor 

Laboratoř č. 2 – celkem 18 PC + síťová laserová tiskárna + dataprojektor 

 

Studijní centrum – celkem 9 PC + síťová laserová tiskárna 

 

Škola má vlastní webovou stránku: www.obaka-havirov.cz 

e-mail: vos@obaka-havirov.cz  

Ve škole je 144 PC.  

 

Malý přednáškový sál – 1 PC, + dataprojektor. 

Počítač je napojený do školní sítě a má přístup 

k internetu.      

                

 

Velký přednáškový sál – 1 PC + dataprojektor + 

reprosoustava (zesilovač + bedny) + zpětný projektor. 

Tento počítač je také napojen na školní síť i na 

Internet.                                                                              Multifunkční prezentační sál 

 

http://www.obaka-havirov.cz/
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Multifunkční prezentační sál – 1x PC a 20 x notebooky pro studenty, 1x dataprojektor, 1x 

interaktivní tabule, 1x zesilovací souprava + reproduktory. 
          

Multifunkční internetové centrum – 19 pracovních míst + 1 řídící centrum 

- dataprojektor DLP; 

- projekční plátno s dálkovým ovládáním;  

- zesilovač + 2 kusy reprosoustava; 

- digitální satelitní přijímač; 

- DVD rekordér + VHS. 

 

Specializovaná učebna cestovního ruchu 
30 pracovních míst s PC + katedra. Učebna má dataprojektor a TV a množství názorných UP.  

Instalováno bylo i zařízení s roletovými mapami. 

Učebna je využívána i pro výuku jiných předmětů, kdy může všech 30 žáků v nedělené třídě 

pracovat s programy na PC. 

 

Specializovaná laboratorní kuchyně - pro výuku modulů technologie přípravy pokrmů, 

speciální výrobní technologie a zařízení provozoven, vybavena jako cvičná kuchyně se  

4 pracovními linkami v provedení nerez, vybavených sporáky se sklokeramickou deskou, 

myčkou, výrobníkem ledu, potřebnými stroji a nástroji. 

 

Školní kuchyně - kompletně vybavena  konvektomatem a další potřebnou technikou, včetně 

školní jídelny restauračního charakteru s moderní nerezovou výdejovou linkou, klimatizací. 

Školní jídelna je vybavena jako restaurační zařízení pro 100 hostů. 

 

4 specializované laboratoře - pro výuku modulů technika obsluhy a služeb, vedení práce 

barmanů a buttlerů, hotelový provoz a FB management slouží 90 pracovních míst  

k jednoduché i složité obsluze, speciální obsluze, míchání nápojů, prostírání na banketech  

a rautech s potřebným inventářem. Studentský bar je vybaven kávovarem, mlýnkem 

s dávkovačem na kávu, chladící vitrínou, chladicím boxem a výrobníkem ledu, výčepní stolicí 

a výkonnou myčkou. Jedna z laboratoří byla za spolupráce s pivovarem Radegast přeměněna 

na laboratoř pro výuku o pivu a jeho čepování.  

 

 

 

2 Přehled oborů vzdělání a vzdělávacích programů 
 

Na Vyšší odborné škole Havířov s. r. o. byly realizovány ve školním roce 2015/2016 tři 

vzdělávací programy: 

68-43-N/03     Veřejná správa a regionální rozvoj – v denní a dálkové formě vzdělávání 

65-42-N/01 Gastronomie a hotelnictví – v denní a dálkové formě vzdělávání 

65-43-N/01  Cestovní ruch – v denní formě vzdělávání 

 

Učební plán vzdělávacího programu Veřejná správa a regionální rozvoj je zpracován podle 

požadavků Akreditační komise MŠMT, schválen pod č. j. 21 176/2006-23/2 (viz příloha č. 7), 

Platnost akreditace byla prodloužena pod č. j. MSMT-14662/2012-24 (viz příloha č.7a). 

Učební plán vzdělávacího programu Gastronomie a hotelnictví je zpracován podle požadavků 

Akreditační komise MŠMT, schválen pod č. j. 10 735/2007-23 (viz příloha č. 8). Platnost 

akreditace byla prodloužena pod č. j. 36 954/2011-24 (viz příloha č. 8 a).  

Učební plán vzdělávacího programu Cestovní ruch je zpracován podle požadavků Akreditační 

komise MŠMT, schválen pod č. j. 10 736/2007-23 (viz příloha č. 9). Platnost akreditace byla 

prodloužena pod č. j. 36 890/2011-24 (viz příloha č. 9a). 
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Studenti na Vyšší odborné škole Havířov s.r.o. byli ve školním roce 2015/2016 rozděleni  

do 8 studijních skupin denního vzdělávání a 2 studijních skupin dálkového vzdělávání: 

                                              

 

Počet studijních skupin a studentů podle stavu k 30. 9. 2015 v denní formě vzdělávání 

 

 Počet studijních skupin Počet studentů 

1. ročník 3 89 

2. ročník 3 12 

3. ročník 2 10 

Celkem 8 111 

 

Počet studijních skupin a studentů podle stavu k 30. 9. 2015 v dálkové formě vzdělávání 

 

 Počet studijních skupin Počet studentů 

1. ročník 1 3 

2. ročník 0 0 

3. ročník 1 4 

4. ročník 0 0 

Celkem 2 7 

 

 

 

3 Rámcový popis personálního zabezpečení školy 
 

Přehled pracovníků školy 

 

Zodpovědným garantem odborné úrovně koncepční, řídící, pedagogické i organizátorské 

práce Vyšší odborné školy Havířov s.r.o. jsou kvalifikováni učitelé. Ve školním roce 

2015/2016 vyučovali na VOŠ  Havířov s.r.o. plně pedagogicky způsobilí 4 interní učitelé,  

a kromě toho i 20 externích učitelů z řad předních pedagogů a odborníků z praxe. 

 

Jméno Věk Pozice Odborná 

způsobilost 

Pedagogická 

způsobilost 

Počet 

let  

Mgr.Gabriela 

Bordácsová 

45 Zástupkyně ředitelky 

pro praktické 

vyučování, organizaci a 

řízení  

Učitelství OP Ostravská 

univerzita, 

Ped.fakulta 

27 

PaedDr. 

Jaroslava 

Čelechovská 

51 Ředitelka školy RUJ, NEJ, 

ON 

Ped. fakulta 

Ostrava 

30 

Ing. Daniela 

Kučevová, PhD. 

43 Učitelka odborných 

předmětů 

 VŠE Ostrava, 

DPS 

18 

Bc. Jaroslav 

Paululik 

45 Učitel odborných 

předmětů 

 Ostravská 

univerzita 

24 

 

Na Vyšší odborné škole v Havířově garantují výuku dále externí vysokoškolští učitelé  

a špičkoví odborníci z praxe: 
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JUDr. Viktor Břeska 

Právník 

 

Ing. Josef Fojtík 

Učitel odborných předmětů 

 

Veronika Havláková, DiS. 

Učitelka odborných předmětů 

 

Mgr. Petra Cholevíková 

Učitelka odborných předmětů 

 

Mgr. David Gába 

Učitel IT předmětů 

 

Mgr. Milada Kaďůrková  

Učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů 

a cizích jazyků 

 

Mgr. Aneta Kožuszniková 

Učitelka odborných předmětů  

 

Mgr. Pavla Krejčíková 

Učitelka odborných předmětů 

 

 

Mgr. Zina Langrová 

Učitelka cizích jazyků 

 

Dr. Ing. Ingrid Majerová 

Odborná asistentka vysoké školy 

 

Ing. Stanislav Martinát, PhD. 

Odborný asistent vysoké školy 

 

Ing. Dagmar Matznerová 

Učitelka odborných předmětů 

 

Mgr. Radovan Mráček 

Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů 

 

Ing. Ivana Neradilová 

Učitelka odborných předmětů 

 

JUDr. Šárka Palermová 

Právník 

 

Bc. Jan Plešek 

Učitel odborných předmětů 

 

Mgr. Daniela Steblová 

Učitelka cizích jazyků 

 

MVDr. Martin Svoboda 

Učitel odborných předmětů 

 

Mgr. Ivana Válková 

Učitelka cizích jazyků 

 

Ing. Alena Votoupalová 

Učitelka odborných předmětů 

 

  

 

4 Údaje o přijímacím řízení 
 

4.1 Všeobecné ustanovení 

     

Přijímací řízení na Vyšší odborné škole Havířov s. r. o. proběhlo v denní i dálkové formě  

v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 30/91 Sb. v následujících termínech: 

 

1. kolo    1. 6. 2015 

2. kolo  11. 6. 2015 

3. kolo  29. 6. 2015 

4. kolo  27. 7. 2015 

5. kolo  27. 8. 2015 

6. kolo    3. 9. 2015 

 

(viz příloha č. 10 - Pozvánka na přijímací řízení) 

 

4.2 Průběh přijímacího řízení 

Přijímací řízení se na Vyšší odborné škole Havířov, s. r. o. koná:  
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 bez přijímacích písemných testů  

Uchazeči o studium se dostaví k ústním motivačním pohovorům, jejichž cílem je zjistit:  

 zájem o zvolený vzdělávací program 

 zařazení do studijní skupiny podle cizích jazyků (provádí vyučující CJ, ústně zkouší)  

 vstupní očekávání studentů od studia na škole (proč si zvolili daný obor a školu, zda 

je důvodem uplatnění v praxi, cizí jazyky, barmanské kurzy, sportovní vyžití ve 

škole, výjezdy do zahraničí, práce v zahraničí, kamarádi, atd.)  

 předem vyhledané informace o studiu na zvoleném oboru  

 ve vzdělávacím programu Veřejná správa a regionální rozvoj informaci o dovednosti 

psaní na klávesnici  

 zájem o ubytování na DM  

Zároveň je také studentovi dán: 

  prostor, aby se sám zeptal na to, co ho zajímá  

Další informace: 

 Přijímací řízení trvá většinou od 8:00 h (prezentace na studijním oddělení školy)  

do 13:00 h (ukončení pohovorů), v dálkové formě vzdělávání od 13:00 h do 15:00 h.  

 Výsledky přijímacího řízení jsou rozesílány poštou nejpozději do 7 dnů od data 

konání.  

 Před přijímacím řízením (případně během přijímacího řízení) kontroluje studijní 

oddělení VOŠ náležitosti přihlášky ke vzdělávání; kopii maturitního vysvědčení, 

lékařské potvrzení. 

Uchazeči o studium vystupují anonymně pod přidělenými pořadovými čísly. 

 

 (viz příloha č. 11 – Formulář přijímacího řízení) 

 

4.3 Výsledky přijímacího řízení 
 

Z celkového počtu 26 přijatých uchazečů o vzdělávací program Gastronomie a hotelnictví 

bylo zapsáno ke vzdělávání 25 studentů. V dálkové formě byli přijati 3 studenti, kteří byli 

zapsáni ke vzdělávání.  

Z celkového počtu 16 přijatých uchazečů o vzdělávací program Cestovní ruch bylo zapsáno 

ke vzdělávání 15 studentů.  

Z celkového počtu 24 přijatých uchazečů o vzdělávací program Veřejná správa a regionální 

rozvoj v denní formě bylo zapsáno ke vzdělávání 22 studentů. 

 

 

4.4 Oznámení výsledků přijímacího řízení 

 

Oznámení o přijetí či nepřijetí uchazečů bylo odesláno do 2 dnů od termínu konání 

přijímacího řízení. Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny do jednoho dne, také  

v budově Vyšší odborné školy Havířov s.r.o. na vývěsní tabuli u hlavního vchodu školy a na 

webových stránkách školy (aktuality VOŠ). 

(viz příloha č. 12 - Oznámení  na vývěsní tabuli o přijetí ke vzdělávání) 

(viz příloha č. 13 - Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání)   
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5 Údaje o výsledcích vzdělávání studentů 
 

5.1 Hodnocení úspěšnosti vzdělávání a klasifikace 

 

Kontrolou vzdělávání se rozumí systematické hodnocení práce studenta v průběhu zimního 

nebo letního výukového období školního roku. Na průběžnou kontrolu navazuje závěrečné 

hodnocení při ukončení výuky daného předmětu a její části. 

 

5.1. Způsoby hodnocení: 

a)  průběžné hodnocení 

b)  hodnocení se zápisem „započteno“ 

c)  hodnocení se zápisem „započteno s klasifikací“ 

d)  hodnocení „zkouška s klasifikací“ 

 

5.3. Předměty, ve kterých se vyžaduje hodnocení „započteno, započteno s klasifikací, zkouška 

s klasifikací“, stanoví učební plán. Je-li v učebním plánu závěrečné hodnocení se zápisem 

„započteno“ a zkouška, musí být zápis „započteno“ udělen nejpozději v den konání 

zkoušky. 

 

5.4. Průběžné hodnocení studenta se provádí v seminářích, ve cvičeních, v odborné praxi a při 

exkurzích, případně zadáním seminárních prací. 

 

5.5. Hodnocení zápisem „započteno“ potvrzuje, že student v příslušném předmětu splnil 

požadavky průběžné kontroly a ve stanoveném rozsahu se zúčastnil výuky daného 

předmětu. Podmínky hodnocení včetně časového rozložení zadaných úkolů a průběžné 

kontroly vzdělávání oznámí vyučující v den zahájení vzdělávání daného předmětu. 

 

5.6. Hodnocení zápisem „započteno s klasifikací“ potvrzuje, že si student osvojil dovednosti  

a splnil úkoly uložené ve cvičeních, která jsou součástí teoretického vyučování nebo 

praktického vyučování ve škole, na vybraných pracovištích, popř. v odborné praxi. 

 

5.7. Student je povinen splnit požadavky k předmětům, ve kterých se vyžaduje hodnocení 

„započteno a započteno s klasifikací“ nejpozději do konce zkouškového období, 

stanoveného harmonogramem studijního období daného školního roku. 

Pokud student v tomto termínu nesplní výše uvedené požadavky, musí tak učinit znovu na 

začátku následujícího zkouškového období, stanoveného rovněž harmonogramem daného 

školního roku, nikoliv však v průběhu studijního období. 

 

5.8. „Zkouška s klasifikací“ může být ústní nebo písemná (teoretická), nebo ústní i písemná 

(teoretická), nebo praktická. 

 

5.9. Student je povinen vykonat všechny zkoušky v daném školním roce nejpozději do 31. 8. 

V opačném případě nemůže být student zapsán do dalšího ročníku vzdělávání, s výjimkou 

podmíněného zápisu. 

 

5.10. Zkoušející jsou povinni vyhlásit dostatečný počet zkušebních termínů v průběhu celého 

zkouškového období (tj. nejméně jeden termín za každé dva týdny zkouškového období). 

Mimo zkouškové období, zejména v týdnu vyhrazeném na předtermíny, mohou učitelé 

zkoušet po předchozí dohodě se studenty ve svých konzultačních hodinách. 

 

 

5.11. Prospěch se klasifikuje podle stupnice: 
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1 - výborně 

2 - velmi dobře 

3 - dobře 

4 - nevyhověl 

 

5.12. Hodnocení zápisem „započteno“ a zápisem klasifikace „započteno s klasifikací“ 

a zápisem „zkouška s klasifikací“ s výjimkou stupně 4 - nevyhověl, vyznačí zkoušející ve 

výkazu o vzdělávání, připojí datum a podpis. Výsledek všech hodnocení se rovněž 

zaznamená do předepsaného tiskopisu. 

 

5.13. Neúčast na zkoušce může nejpozději v den zkoušky a před jejím započetím student 

z vážných důvodů omluvit u zkoušejícího a odstoupit od jejího konání. Tímto rozhodnutím 

není dotčeno jeho právo využít všech termínů. 

 

5.14. Studujícímu, jenž se nedostavil ke zkoušce, kterou se zkoušejícím sjednal, a který se 

neomluvil písemně do pěti dnů na studijním oddělení, propadá sjednaný termín bez nároků 

na náhradu. 

 

5.15. Opravné zkoušky se konají v 1. a 2. opravném termínu, který stanoví ředitel VOŠ.  

Platby za poskytnutí opravných termínů ve zkouškovém období na Vyšší odborné škole 

Havířov s.r.o. jsou stanoveny v následující výši: 

     1) Druhý opravný termín (komisionální)      Kč 500,-- 

     2) Opravné termíny absolutoria                                                                         Kč 1 500,-- 
           

Výše uvedené opravné termíny jsou splatné nejpozději v den konání zápočtů, klasifikovaných 

zápočtů a zkoušek na studijním oddělení Vyšší odborné školy Havířov s.r.o. 

Student je povinen předložit potvrzení o zaplacení opravného termínu před konáním 

opravného zápočtu, klasifikovaného zápočtu a zkoušky. 

V opačném případě nemůže vyučující přijmout studenta k vykonání opravných studijních 

povinností. 

 

5.16. Komisionální zkoušky se konají v případě: 

a)  povolení opravné zkoušky ve 2. opravném termínu 

b)  žádosti studenta o přezkoušení 

c)  podnětu ředitele VOŠ k přezkoušení studenta 

d)  zvláště odůvodněném 

 

Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Komisi tvoří předseda, kterým je 

zpravidla ředitel VOŠ nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel, kterým je zpravidla učitel 

vyučující studenta daného vyučovacího předmětu a přísedící, který má odbornou  

a pedagogickou způsobilost pro výuku téhož příbuzného předmětu. Pokud je ředitel VOŠ 

zároveň vyučujícím, jmenuje předsedu komise MŠMT ČR. Členy komise pro komisionální 

zkoušky jmenuje ředitel VOŠ. O průběhu komisionální zkoušky vede komise protokol. 

Výsledek komisionální zkoušky oznámí předseda v den konání zkoušky, rozhodnutí komise  

o klasifikaci je konečné. 
 

5.17. Chování studenta se neklasifikuje. 

 

5.2 Výsledky studentů Vyšší odborné školy Havířov s.r.o. 

 

Výsledky studentů Vyšší odborné školy Havířov s.r.o. se zaznamenávají do výkazů  

o vzdělávání (viz příloha č. 14 – Studijní výsledky ve výkazech o vzdělávání ve vyšší odborné 
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škole) jednotlivými vyučujícími podle studijního a klasifikačního řádu školy, vydaného 

ředitelem školy. 

Kromě toho jsou tyto studijní výsledky evidovány a archivovány na předtiscích studijního 

oddělení školy, na studijních výkazech školy (viz příloha č. 15 – Předtisk studijních výkazů 

školy). Rovněž jsou tyto výsledky zaznamenány a zpracovány v počítačovém programu 

Bakaláři Vyšší odborné školy Havířov s.r.o.  

Ve školním roce 2015/2016 v denní formě studia ukončilo studium 8 studentů a 1 student 

přerušil studium.  

 

 

5.3 Absolutorium ve Vyšší odborné škole Havířov s.r.o. ve školním roce 2015/2016 

 

V březnu 2015 byli Krajským úřadem, odborem školství, mládeže a sportu 

Moravskoslezského kraje jmenováni předsedové zkušebních komisí pro absolutorium  

ve Vyšší odborné škole Havířov s.r.o. (viz příloha č. 16a – Jmenování předsedů zkušební 

komise absolutoria Krajským úřadem Moravskoslezského kraje), a rovněž byli jmenováni 

ředitelkou Vyšší odborné školy Havířov s. r. o. jednotliví členové zkušebních komisí (viz 

příloha č. 16b – Jmenování členů zkušební komise absolutoria ředitelkou Vyšší odborné školy 

Havířov s. r. o.).  

 

Ve školním roce 2015/2016 konali absolutorium ve vzdělávacím programu Gastronomie  

a hotelnictví v denní formě vzdělávání 4 studenti v řádném zkouškovém termínu 20. 6. 

2016. Z toho 2 studenti prospěli s vyznamenáním, 2 studenti prospěli. (viz přílohy č. 17 – 

Protokol o absolutoriu studijní skupiny 3.VOŠ1).  

 

Ve vzdělávacím programu Cestovní ruch konali absolutorium 4 studenti, v řádném termínu 

konání 20. 6. 2016. Z tohoto počtu 4 prospěli. (viz příloha č. 18 – Protokol o absolutoriu 

studijní skupiny 3.VOŠ2). V náhradním termínu 21. 9. 2016 konal absolutorium 1 student, 

který prospěl. 

    

 
 
Předávání diplomů a vysvědčení o absolutoriu 
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6 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 
Všichni vyučující se snaží průběžně předcházet sociálně patologickým jevům pomocí nabídky 

volnočasových aktivit, zapojováním studentů do odborných soutěží, organizováním 

sportovních soutěží, zajišťováním odborných a vzdělávacích kurzů a přednášek. 

 

6.1 Odborné soutěže 

 

Studenti Vyšší odborné školy Havířov s.r.o. 

se pod vedením vyučujících ve školním roce 

2015/2016 zúčastnili následujících 

odborných soutěží: 

 

 Soutěž o nejlepší studený předkrm 

 Těšínská karafa – sommelierská 

soutěž  

– 3. místo 

 Karneval chutí – sommelierská a 

barmanská show, slavnostní 

tabule 

 
 

                                                                                         Vítězky sommelierské soutěže Těšínská karafa 2016 

 

6.2 Přednášky a školení pro studenty 

 

Pro studenty všech vzdělávacích programů byla v říjnu realizována přednáška v rámci modulu 

Ekonomie na téma Peníze, cenné papíry a bankovní produkty, pod vedením pana Drasticha. 

V březnu se studenti zúčastnili divadelního představení v anglickém jazyce v Ostravě.  

V dubnu se studenti vzdělávacího programu Cestovní ruch účastnili pilotáže projektu SOLA 

se zaměřením na venkovský cestovní ruch. Ve stejném měsíci se studenti druhého ročníku 

zapojili do ekonomické hry s názvem Finanční svoboda a v následujícím měsíci pro ně byla 

uskutečněna přednáška na téma Finanční gramotnost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           Studenti v rámci ekonomické hry Finanční svoboda 
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7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

V září 2015 se dva vyučující školy zúčastnili konference s názvem Wellness gastronomie 

v Kroměříži. Ve stejném měsíci se vyučující cizích jazyků zúčastnili konference MŠMT ČR, 

jež se zaměřovala na výuku cizích jazyků na odborných školách. V říjnu se vyučující 

odborných předmětů zúčastnili konference Asociace hotelů a restaurací ČR v Olomouci na 

téma O krok dál, výhoda náskoku, kde měli možnost se seznámit s aktuálními trendy 

v gastronomických i ubytovacích službách. Jedním ze zásadních témat bylo zavedení 

elektronické evidence tržeb. V listopadu se zúčastnili jednatelé školy výroční konference 

Asociace hotelů a restaurací ČR v ostravském hotelu Clarion. Ve stejném měsíci byla pro 

vyučující odborných předmětů připravena prezentace projektu Kulinářské umění, jehož další 

školení pokračovalo v dubnu v Brně. V listopadu vycestovali 4 vyučující školy na šestidenní 

jazykový pobyt v Londýně, kde se měli možnost seznámit s místními památkami. Ve stejném 

měsíci vycestovali 2 vyučující školy na šestidenní jazykový pobyt do Augsburgu a Mnichova. 

V březnu se zúčastnili vyučující odborných předmětů v hotelu Voroněž v Brně prezentační 

akce Vína 2015, kde měli možnost posoudit nejlepší vína tohoto roku. V dubnu se ředitelka 

školy zúčastnila setkání Asociace hotelů a restaurací ČR a zástupců hotelových škol v Praze, 

jehož cílem bylo projednat požadavky provozovatelů hotelů na studenty, kteří vyjíždějí na 

odbornou praxi. Ve stejném měsíci se ředitelka školy zúčastnila 20. výroční konference 

Asociace vyšších odborných škol v Praze. Koncem dubna se ředitelka školy společně s další 

vyučující zúčastnili konference, kterou pořádala VOŠ AHOL, na téma Žijeme v Evropské 

unii. V červnu absolvovala vyučující odborných předmětů návštěvu vinařství Kolařík, Reisten 

a Syfany.  

 

 

8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

8.1 Odborné exkurze 

 

Vedení školy považuje za velmi důležité, aby si studenti poznatky, které získají v teoretické 

výuce, mohli ověřit v praxi. Proto jsou pro studenty organizovány četné exkurze, které 

přibližují studentům život v regionu a rozšiřují jejich vědomosti.  

 

Na podzim absolvovali studenti vzdělávacího programu Veřejná správa a regionální rozvoj 

v rámci modulu Sociální politika následující exkurze: 

- Probační a mediační služba 

- Azylový dům pro matky s dětmi 

- Centrum prevence 

- Služba následné péče 

- Domov se zvláštním režimem Přístav v Ostravě Vítkovicích 

 

Pro studenty vzdělávacího programu Cestovní ruch byly ve školním roce 2015/2016 

zorganizovány tyto exkurze: 

- Návštěva cestovních kanceláří – Exim Tours, CA Invia, Charis Tour, Palma Travel 

- Hotel Energetik v Rožnově pod Radhoštěm a hotel Miura na Čeladné 

- Hotel Excelsior v Horní Lomné -  v rámci předmětu Hotelové sporty  

- Adventure Golf Bohumín – v rámci předmětu Hotelové sporty 

- Aquapark Wisla – v rámci předmětu Volnočasové aktivity a animace 

- Adventure Golf Ostrava – v rámci předmětu Volnočasové aktivity a animace 

- Výšlap na Lysou horu - v rámci předmětu Volnočasové aktivity a animace 

- Lázně Darkov – v rámci předmětu Lázeňství 
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- Dolní oblast Vítkovice – v rámci předmětu Technika cestovního ruchu 

 

Pro studenty vzdělávacího programu 

Gastronomie a hotelnictví byly realizován 

následující extkurze: 

- Hotel Energetik v Rožnově pod 

Radhoštěm a hotel Miura na 

Čeladné – v rámci předmětu 

Hotelový provoz 

- Návštěva Prvního Havířovského 

minipivovaru – v rámci předmětu 

Food – Beverage Management 

- Exkurze ve Školní jídelně a 

restauraci HOA Havířov 

- Hotel Excelsior v Horní Lomné -  

v rámci předmětu Hotelový 

provoz     Exkurze Zámeček Petrovice u Karviné  

- Zámeček Petrovice u Karviné – v rámci předmětu Hotelový provoz, FBManagement 

 

V lednu absolvovali studenti 3. ročníku Hotelnictví a Cestovního ruchu odbornou exkurzi 

v Praze, v rámci které navštívili řadu pětihvězdičkových hotelů, např. Palace, Alcron, Budha 

bar, Aria, dále navštívili agenturu Czech Tourism, Národní divadlo, Černínský palác aj.  

V dubnu se studenti Gastronomie a hotelnictví zúčastnili veletrhu Karneval chutí v Ostravě, 

v rámci kterého se seznámili s aktuálními gastronomickými trendy.  

 
        

 

8.2 Dny otevřených dveří 

 

Pravidelnou prezentační aktivitou Vyšší odborné školy Havířov s.r.o. jsou i Dny otevřených 

dveří. Ve školním roce 2015/2016 se konaly celkem 3x. Zájemcům o pomaturitní vzdělávání 

byly zpřístupněny prostory školy, připraveny ukázky výuky i ukázky dovedností současných 

studentů. K dispozici byli rovněž vyučující jednotlivých profilových předmětů, aby 

poskytovali informace jak o studiu, tak o možnostech trávení volného času v Havířově.  

Již tradicí se staly Vánoční školní trhy, pořádané v rámci dnů otevřených dveří, kde si zájemci 

mohou zakoupit vánoční dárky a drobnosti, které pocházejí z Chráněných dílen v Havířově. 

 

 

8.3 Další akce školy 

 

Na začátku školního roku 2015/2016 byl zorganizován bowlingový turnaj, kterého se účastnili 

studenti prvních a druhých ročníků.  

V září se studenti prvního ročníku vzdělávacího programu Cestovní ruch zúčastnili výstavy 

Dětská kresba v rámci předmětu Dějiny kultury.   

V zimním studijním období byla pro studenty 1. ročníku vzdělávacího programu Gastronomie 

a hotelnictví ve spolupráci s p. Sulowskou zajištěna výuka předmětu Gastronomie a 

hotelnictví v hotelu Zámek Zábřeh v Ostravě. Studenti měli možnost se seznámit se 

základními úseky hotelu – ubytovacím, stravovacím a úsekem služeb.  

V říjnu proběhlo, ve spolupráci s Jazykovou školou Hello, testování studentů, kteří si mohli 

vyzkoušet tzv. pretest k některým typům jazykových zkoušek z anglického jazyka Cambridge 

English. Ve stejném měsíci se studenti Cestovního ruchu vydali do prahy na výstavy Toyen, 

Kupka v rámci předmětu Dějiny kultury.  
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V listopadu probíhala odborná výuka studentů 2. ročníku vzdělávacího progamu Gastronomie 

a hotelnictví předmětu Food – Beverage Management pod vedením pana Michálka v hotelu 

Pohoda v Luhačovicích. Studenti měli možnost se seznámit nejen s úsekem výroby a odbytu, 

ale také úsekem ubytování, hotelové recepce a 

skladovým hospodářstvím tohoto hotelu přímo 

v praxi. Součástí byla i návštěva hotelového 

wellness.  

V prosinci bylo pro studenty zajištěno filmové 

představení Dokonalý šéf, které poskytlo pohled 

do zákulisí gastronomicko-manažerského světa 

nejlepšího světového šéfkuchaře.  

V březnu 2016 pořádala škola Gangsterský 

diskoples, na kterém byli studenti závěrečných 

ročníků slavnostně pasováni.  

      
   

           Gangsterský ples  

 

9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

Ve dnech 13. – 15. 10. 2009 proběhla na Vyšší odborné škole Havířov s. r. o. kontrola, 

provedená pracovníky České školní inspekce, Moravskoslezským inspektorátem. Předmětem 

inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného 

vyšší odbornou školou podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.  

Cílem bylo zhodnotit, zda škola dodržuje platné učební dokumenty vzdělávacích programů 

pro vyšší odborné školy (Veřejná správa regionální rozvoj, Cestovní ruch, Gastronomie  

a hotelnictví) a dále zhodnotit, zda má škola předpoklady pro naplňování platných 

akreditovaných vzdělávacích programů.  

V závěrečné zprávě je uvedeno, že školy je celkově hodnocena ve všech sledovaných 

oblastech jako lepší než průměrná (příloha č.19). 

 

 

 

10 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

Ve školním roce 2015/2016 byl v rámci programu Erasmus plus předložen projekt Animační 

programy pro každého aneb žijeme v multikulturální Evropě.  

 

 

11 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 
Co se týče zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení, spolupracuje škola 

s předními odborníky české gastronomie při pořádání pravidelných odborných kurzů, které 

jsou určeny jak pro studenty školy, tak pro širokou veřejnost.  
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Ve školním roce 2015/2016 byl 

v říjnu zrealizován barmanský kurz 

Bartender ve spolupráci s 1. českou 

barmanskou akademií pod vedením 

pana Miloše Trettra. Na základě 

úspěšné teoretické a praktické 

zkoušky, dle osnov schválených 

MŠMT ČR, obdrželi absolventi 

kurzu Osvědčení uznané MŠMT 

ČR a Asociací českých barmanů. 

Tohoto kurzu se zúčastnilo celkem 

15 zájemců.    

     

 
Barmanský kurz – úspěšní absolventi  

 

V listopadu byl zrealizován další kurz Baristy, pod 

vedením předního lektora pana Romana Pospíchala. 

Účastníci se dozvěděli informace o produkci kávy a 

získali mnoho praktických dovedností v přípravě 

espressa a mléčné pěny. Kurz se zúčastnilo celkem 9 

zájemců.  

Koncem měsíce listopadu byl pro zájemce 

zrealizování kurz Carvingu – vykrajování 

květinových motivů do zeleniny a dýní. Kurzu se 

zúčastnilo celkem 12 osob.  

V lednu byl pro studenty zorganizován odborný kurz 

Jak degustovat víno, jehož se zúčastnilo 10  

Praktická příprava kávy  zájemců.  

 
   

12 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

 

Ve školním roce 2015/2016 nebyl předložen ani 

realizován žádný projekt financovaný z cizích zdrojů. 

 

13 Údaje o spolupráci s organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění 

úkolů ve vzdělávání 
 

Při plnění úkolů ve vzdělávání spolupracuje škola 

s organizacemi zaměstnavatelů v návaznosti na zajištění 

míst odborných praxí studentů a dále škola spolupracuje 

s předními odborníky, kteří v prostorách školy realizují 

odborné kurzy, např. barmanský, sommelierský, 

baristy, carvingu aj., jež pomáhají zvyšovat odborné 

znalosti a dovednosti studentů. Ve školním roce 

2015/2016 se škola ve spolupráci s vinařstvím Víno 

Hruška do velkého gastronomického veletrhu Karneval 

chutí v Ostravě na Černé Louce.                                        Karneval chutí – Ostrava Černá Louka 
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13.1 Spolupráce školy při zajišťování odborné praxe studentů 

 

V rámci zajištění odborné praxe studentů spolupracovala VOŠ Havířov ve školním roce 

2015/2016 s organizacemi zaměstnavatelů, kteří byli vhodní pro jednotlivé vzdělávací 

programy, studijní obory a jejich zaměření, a to jak v České republice, tak i v zahraničí. Co se 

týče zahraničních partnerů, spolupracuje škola se Švýcarskem, Německem, Skotskem a 

Řeckem.  

 

                                                                                                  

13.1.1 Místa praxí studentů vzdělávacího programu Gastronomie a hotelnictví  

 Remix Club Havířov 

 Kavárna Ollies Ostrava 

 Castle Arms Hotel, Mey, Thurso, Skotsko 

 Lovat Arms, Beauly, Skotsko 

 

13.1.2 Místa praxí studentů vzdělávacího programu Cestovní ruch 

 CA Palma Travel Havířov  

 CA Maria Tour, Havířov 

 Domov Alzheimer Karviná  

 Městský dům kultury Karviná 

 Ben Nevis Hotel – Leisure club, Fort William, Skotsko 

 

13.1.3 Místa praxí studentů vzdělávacího programu Veřejná správa a regionální rozvoj 

 Magistrát města Havířova 
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