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1. Základní údaje o škole 
 

Název školy:   Střední škola hotelová a služeb Kroměříž 

Adresa školy:    Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž 

IČO:     47934832 

DIČ:     CZ47934832 

RED IZO:    600015092 

IZO:     107870878 

Tel.:     573 504 511 

Email:     skola@hskm.cz 

Web:     http://www.hskm.cz 

ID datové schránky:   fybxjet 

Zřizovatel:    Zlínský kraj 

Škola sdružuje:  Střední školu   IZO  107870878 

    Školní jídelnu   IZO  102142394 

    Domov mládeže  IZO 108041344 

http://www.hskm.cz/


 

1.1Vedení školy 

 

Ředitelka školy:    Mgr. Ivana Hašová 

Statutární zástupce ředitelky školy:  Mgr. Jana Vašinová 

Zástupce ředitelky pro TV:   Ing. Věra Zezuláková 

Zástupce ředitelky školy pro OV:  Ing. Eva Kočířová 

Zástupce ředitelky školy pro DM:  Marcela Medková 

Vedoucí ekonomického úseku:  Mgr. Martina Pluhařová 

Vedoucí provozního úseku:   Ludvík Folkner 

Vedoucí školní jídelny:   Lukáš Vančura 

 

1.2 Charakteristika školy 
Střední škola hotelová a služeb je školou zřizovanou Zlínským krajem, jako příspěvková 

organizace. Škola zajišťuje činnost střední školy, domova mládeže a školní jídelny. Vzdělávání 

probíhá v oborech s maturitní zkouškou, výučním listem a střední vzdělání s vysvědčením 

o závěrečné zkoušce. Nabízíme obory zaměřené na gastronomii jako je hotelnictví, kuchař-

číšník, cukrář a pekař, dále vyučujeme jezdec a chovatel koní, prodavač a prodavač florista.  

Žákům vycházejících z nižších ročníků základních školy umožňujeme vzdělávání v oborech 

cukrářské, kuchařské a strojírenské práce a praktickou školu dvouletou. 

Domov mládeže zajišťuje ubytování nejen pro žáky naší školy, ale i pro žáky středních škol 

v Kroměříži. Ubytovaným nabízí sportovní a kulturní aktivity. Ubytovaní žáci se mohou podílet 

na činnosti domovní rady a Středoškolského klubu při DM. 

Školní jídelna zajišťuje celodenní stravování pro žáky ubytované na domově mládeže a obědy 

pro žáky školy i zaměstnance.  

  



 

1.3 Současný stav školy 
I v tomto školním roce nás provázela covidová opatření formou testování žáků i zaměstnanců. 

K vyrovnání rozdílů, které vznikly při distanční výuce předešlého školního roku ve vzdělání, 

využili žáci možnost doučování. I tento školní rok byl ovlivněn proticovidovými opatřeními, 

které skončili v měsíci únoru. Tato opatření vystřídala válka na Ukrajině, která ovlivnila i naši 

školu. Naši zaměstnanci i žáci podpořili běžence z Ukrajiny. 

Jsme školou, která nabízí především gastronomické obory, ale i přes nepříznivou situaci na trhu 

gastronomie jsme nadále spolupracovali s našimi sociálními partnery. Mezi hlavní patří Lázně 

Luhačovice, Hotel Vega Pozlovice a kroměřížské restaurace. 

Žákům oboru pekař za dobré studijní výsledky a docházku byly vyplaceny stipendia. 

Absolventi tohoto oboru jsou na trhu práce velmi žádáni. 

Škola nabízí nižší střední odborné vzdělání (obory kategorie E), studium je tříleté, výstupem je 

výuční list. Obory mají nižší nároky v oblasti všeobecného i obecně odborného vzdělání a jsou 

určeny především pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří ukončili povinnou 

školní docházku v nižším než 9. ročníku základní školy. Obory jsou zaměřeny na praktickou 

výuku. Nabízíme zde obory: cukrářské práce, kuchařské práce, ubytovací služby a strojírenské 

práce. Studium v těchto oborech není podmíněno doporučením z PPP. 

V návaznosti na válku na Ukrajině jsme od měsíce března poskytli ubytování ukrajinským 

běžencům. V první vlně bylo ubytováno 130 osob. Žáci i zaměstnanci nabídli různé typy 

pomoci, ať formou peněžní, materiální či sociální. Školní jídelna zase zajišťovala ve spolupráci 

s městem Kroměříž stravování. 

Z hlediska obnovy majetku jsme částečně modernizovali vybavení kuchyně, novu třídu ICT 

a částečnou obnovou prošel i domov mládeže. V období prázdnin byly modernizovány učebny 

teoretického vyučování oborů jezdec a chovatel koní, cukrář, potravinářská výroba, stravovací 

a ubytovací služby a strojírenské práce 

 

1.4 Školská rada 
Složení školské rady: 

- zástupci jmenovaní zřizovatelem: Mgr. Petr Sedláček, Ing. Jakub Zach 

- předseda: Mgr. Olga Fairbrook 

- zástupce za pedagogické pracovníky školy: Mgr. Andrea Mišurcová 

- zástupci za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky školy: Monika 

Augustinová, Monika Lásková 

Členové byli pravidelně informováni o činnosti školy a změnách v ŠVP na následující školní 

rok. Školskou radou byl schválen nový školní řád. 

 



 

1.5 Sdružení rodičů a přátel školy 
Dne 5. 5. 2022 vznikl při škole Spolek rodičů a přátel při SŠHS Kroměříž, který je zřízen jako 

samostatný právní subjekt. Předsedou výboru je Mgr. Jana Vašinová. Další členové výboru jsou 

Mgr. Olga Fairbrook, Bc. Alena Kočířová a Mgr. Martina Pluhařová. 

Finanční prostředky jsou tvořeny z příspěvků rodičů a přátel školy. Tyto prostředky se využívají 

na pokrytí nákladů spojenými se soutěžemi a akcemi pořádaných školou. 

 

1.6 Školský parlament 
K činnosti školy neodmyslitelně patří činnost Školského parlamentu, který je tvořen 

jednotlivým zástupci tříd. K jeho činnostem patří pravidelné setkávaní s vedením školy. Tato 

setkání pomáhají k vytváření příznivého klimatu školy. 

2. Přehled oborů vzdělání 
      Forma   Délka  Počet žáků v 

Kód oboru Popis oboru   vzdělávání  vzdělávání oboru 

65-42-M/01 Hotelnictví   denní         4       148 

65-41-L/01 Gastronomie   denní         4          0  

29-53-H/01 Pekař    denní         3        12 

29-54-H/01 Cukrář    denní         3        58 

41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní denní         3        45 

65-51-H/01 Kuchař – číšník  denní         3        92 

66-51-H/01 Prodavač   denní         3        53 

23-51-E/01 Strojírenské práce  denní         3        10 

65-51-E/01 Stravovací a ubyt. služby denní         3        21 

29-51-E/01 Potravinářská výroba  denní         3        15 

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá denní         2        8 

64-41-L/51 Podnikání   denní         2        25 

64-41-L/51 Podnikání   dálková        3        11 

 

 

 

  



 

3. Celkový počet pracovníků školy 

       Fyzických  Přepočtených 

Pedagogických interních:           88    82,445 

Pedagogických externích:             0      0,000 

Nepedagogických celkem:           58    56,628 

z toho: státní rozpočet           45    44,368 

 doplňková činnosti           10      9,560 

 jiné zdroje              3      2,700 

celkem za SŠHS:          146             139,073 

z toho: učitelů teoretického vyučování         46    41,929 

 učitelů odborného výcviku          18    17,683 

 vychovatelů DM           16    16,000 

 asistentů pedagoga             7      6,333 

 psychologů               1     0,500 

3.1 Věková struktura pedagogických pracovníků 
       Fyzických                           Přepočtených 

do 29 let         2    1,500 

30 až 39 let         7    6,664 

40 až 49 let       18             17,378 

50 let až do vzniku nároku na SD    53   52,386 

důchodci         8     4,508 

Celkem       88   82,445 

3.2 Věková struktura nepedagogických pracovníků    

                          

do 29 let        3   3,000 

30 až 39 let        8   8,000 

40 až 49 let       13   12,878 

50 let až do vzniku nároku na SD    28   26,750 

důchodci        6   6,000 

Celkem       58   56,628 



 

4. Přijímací řízení 
Kód oboru  Obor     Počet přijatých 

65-42-M/01  Hotelnictví     51 

65-41-L/01  Gastronomie      0 

64-41-L/51  Podnikání     31 

29-53-H/01  Pekař       5 

29-54-H/01  Cukrář      17 

65-51-H/01  Kuchař – číšník    22 

66-51-H/01  Prodavač     10 

41-53-H/02  Jezdec a chovatel koní   24 

65-51-E/01  Stravovací a ubyt. služby    5 

23-51-E/01  Strojírenské práce     0 

29-51-E/01  Potravinářská výroba    4 

78-62-C/02  Praktická škola dvouletá   4 

5. Výsledky vzdělávání žáků 

5.1 Výsledky maturitních zkoušek 
Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách - 

počet      
zkoušky v jarním zkušebním období 

bez opravných zkoušek 

zkoušky v podzimním zkušebním 

období bez opravných zkoušek 

opravné zkoušky v jarním i 

podzimním zkušebním období 

počet 

žáků, kt. 

konali 

zkoušku 

počet žáků, 

kteří 

prospěli 

počet žáků, 

kt. 

neprospěli 

počet žáků, 

kt. konali 

zkoušku 

počet žáků, 

kteří 

prospěli 

počet žáků, 

kt. 

neprospěli 

počet 

žáků, kt. 

konali 

zkoušku 

počet žáků, 

kteří 

prospěli 

počet žáků, 

kt. 

neprospěli 

35 17 18 1 0 1 20 13 7 

 

5.2 Výsledky závěrečných zkoušek 
Úspěšnost žáků při závěrečných 

zkouškách       
počet         

         
zkoušky v řádném (jarním) 

termínu bez opravných zkoušek 

zkoušky v náhradním termínu bez 

opravných zkoušek 
opravné zkoušky 

počet 

žáků, kt. 

konali 

zkoušku 

počet žáků, 

kteří 

prospěli 

počet 

žáků, kt. 

neprospěl

i 

počet žáků, kt. 

konali 

zkoušku 

počet žáků, 

kteří prospěli 

počet žáků, 

kt. 

neprospěli 

počet 

žáků, kt. 

konali 

zkoušku 

počet 

žáků, 

kteří 

prospěli 

počet 

žáků, kt. 

neprospěl

i 

85 78 7 7 5 2 3 3 0 

 



 

5.3 Výchovná opatření 
Pochvala ředitele 45 

Pochvala třídního učitele 45 

Podmíněné vyloučení   2 

Důtka ředitele 24 

Důtka třídního učitele                                       108 

Snížený stupeň z chování „2“ 22 

Snížený stupeň z chování „3“   8 

 

6. Prevence sociálně patologických jevů 

Ve spolupráci s metodičkou prevence byly zajištěny přednášky a besedy k problémovým 

tématům, jednalo se o zneužívání návykových látek a závislostní jednání a chování. Ve 

spolupráci se školní psycholožkou byly prováděny pohovory a šetření ve třídách, jejich cílem 

bylo odhalování projevů nepřátelství, diskriminace, šikany, násilí a jiných negativních jevů na 

škole. 

Pokračovala spolupráce i s jinými organizacemi – PPP Kroměříž, SVP Kroměříž, Policie ČR, 

OSPOD, Krizové centrum Zlín. Průběžně byla kontrolována schránka důvěry a řešeny 

problémy, na které měli žáci možnost anonymně upozornit. 

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami byly poskytovány konzultace a pomoc při 

vyhledávání vhodných stylů učení a pomůcek ve spolupráci se školní psycholožkou a 

výchovnou poradkyní. 

 

9. Další vzdělávání pracovníků 
V průběhu školního roku se pedagogičtí pracovníci vzdělávali dle plánu dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků, dle zákona o pedagogických pracovnících. Všichni pedagogičtí 

pracovníci jsou plně kvalifikování. 

Pedagogičtí pracovníci se zapojili do Výzvy 65. 

Setkání ekonomů vybraných příspěvkových organizací 

Aktuality v účetnictví příspěvkových organizací 

Finanční řízení v příspěvkových organizacích 

FKSP 

Školení programu Sisyfos 

Seminář pro pracovníky školních jídelen v oblasti hygieny potravin 

Bakalář 



 

10. Inspekční činnost ČŠI 
 

Kontrola vydání a obsahu školního řádu, jeho zveřejnění na přístupném místě ve škole, 

prokazatelného seznámení zaměstnanců a žáků školy s ním a informování zákonných zástupců 

nezletilých žáků o jeho vydání a obsahu podle ustanovení § 30 odst. 1, 2 a 4 školského zákona, 

projednání školního řádu s pedagogickou radou podle ustanovení § 164 odst. 2 věty první 

školského zákona  

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

  

2. Kontrola vyučování v pětidenním vyučovacím týdnu oboru vzdělání 41-53-H/02 Jezdec a 

chovatel koní denní formy vzdělávání podle § 24 odst. 1 věty poslední školského zákona v 

návaznosti na § 25 odst. 2 písm. a) věty první školského zákona  

Bylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.  Ze strany školy byla sjednána 

okamžitá náprava. 

 

3. Kontrola zahájení dopoledního vyučování třídy 1.H oboru vzdělání 41-53-H/02 Jezdec a 

chovatel koní denní formy vzdělávání ve vyučovacím dni podle § 13 odst. 3 věty první vyhlášky 

č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů 

v návaznosti na § 65 odst. 1 věty první školského zákona  

Bylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. Ze strany školy byla sjednána 

okamžitá náprava. 

 

11. Prezentace školy  

11.1 Prezentace školy na veřejnosti 
Dny otevřených dveří 

Škola pořádá vždy první středu v měsíci Dny otevřených dveří SŠHS pro potenciální uchazeče, 

kteří mají zájem studovat na Střední škole hotelové a služeb Kroměříž. 

Den Zlínského kraje 

Žáci se každoročně účastní Dne Zlínského kraje. Škola zde prezentuje obory, které nabízí. 

Zajímavé ukázky prezentují žáci oboru pekař, cukrář či prodavač – florista. 

 

 

Žáci na Dni ZK  SŠHS Kroměříž  



 
Vánoční krmení koní 

Na Štědrý den 24. 12. 2021 uspořádala škola pro veřejnost krmení koní ve školních stájích 

HUBERTCENTRA. Akce prezentuje prostory oboru Jezdec a chovatel koní veřejnosti. 

Poděkování covidovému oddělení Kroměřížské nemocnice 

Žáci oboru Prodavač – florista nachystali v adventním čase jako poděkování zdravotnickému 

personálu covidového oddělení Kroměřížské nemocnice své výrobky. 

 

Předávání dárků v kroměřížské nemocnici 

Ocenění pedagogických pracovníků Zlínského kraje 

Na konci měsíce dubna byli v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě oceněni 

učitelé a ředitelé škol. O slavnostní výzdobu se postaraly studentky oboru Prodavač – florista. 

 

Práce žákyň oboru prodavač-florista  

Soutěž „Zlatá vařečka“ 2022 

Ve středu 25. 5. 2022 se na Střední odborné škole v Bruntále konal 19. ročník putovní soutěže 

kuchařů „Zlatá vařečka“. Soutěž je pořádána pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

učebního oboru Stravovací a ubytovací služby – kuchařské práce. 

Erasmus + 

Škola je zapojena do dvou projektů Erasmus+. Rok 2021 byl poznamenán problémy 

s cestováním, které přineslo onemocnění covid, proto mobility původně plánované na podzim 

2021 proběhly až v první polovině roku 2022. 

Projekt Erasmus+ SPACE´Sporting Participation Across Communities in Europe´, (Sportovní 

účast v Evropské unii), partnerské země Spojené Království, Portugalsko, Itálie, Rumunsko a 



 
Polsko. První setkání proběhlo v Portugalsku od 7. – 10. března 2022, tématem bylo Sport a 

inovace. Následovalo setkání v České republice na naší škole, zaměření bylo Sport a tradice, 

toto setkání probíhalo od 19. do 22. dubna 2022. Poslední setkání se uskutečnilo v Itálii od 30. 

května do 3. června, tématem byl Sport pro všechny. 

Škola se zapojila také do ekologického projektu Erasmus+ BUGS zabývajícího se změnou 

klimatu. V rámci projektu žáci navrhovaly logo a motiv navržený naší žákyní se stal logem 

projektu. Na podzim místo plánovaného setkání proběhlo pouze virtuální, ve škole se však 

pořádaly různé aktivity na ekologické téma. První setkání proběhlo ve Španělsku 25. – 29. 

dubna s tématem Přechod k zeleným energiím. Druhé setkání s tématem Pozorování 

klimatických změn proběhlo na naší škole od 24. do 27. května 2022.  

 

Výherní logo  

Pohár města Kroměříže 

18. června 2022 pořádala Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Pohár města Kroměříže. 

Akce proběhla pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Ing. Radima Holiše a šlo již o 24. ročník 

parkurových jezdeckých závodů. 

11.2 Akce pořádané pro žáky 
Adaptační pobyt na rekreačním středisku KOPÁNKY 

Pro žáky nastupující do prvních ročníků maturitních oborů se konal ve dnech 1. – 3. 9. 2021 

seznamovací pobyt v rekreačním středisku Kopánky uprostřed krásné přírody. 

 

   Žáci na adaptačním pobytu  

 

 



 
Halloweenská školní soutěž 

V měsíci říjnu vyhlásilo vedení školy pro žáky soutěž, kde mohli předvést svoji tvořivost a 

vítězové byli odměněni překvapením ze školní cukrářské dílny. 

 

Barmanský kurz v Kroměříži 

V týdnu od 1. – 5. 11. 2021 a 28. 3. – 1. 4. 202 se na škole uskutečnil barmanský kurz pod 

vedením dlouholetého licenčního lektora CBA a vítěze několika světových barmanských 

soutěží Karla Zapalače. Kurz byl připraven jako součást dalšího vzdělávání gastronomických 

oborů a postavil žákům základ k dalším kroku stát se profesionálním barmanem. 

 

Účastnice barmanského kurzu 

Základní kurz carvingu 

Ve dnech 7. a 8. 12. 2021 se uskutečnil certifikovaný kurz CARVINGOVÉ AKADEMIE pod 

vedením lektora pana Luďka Procházky. Dva dny od rána do pozdního odpoledne účastníci 

kurzu vytvářeli zeleninové a ovocné ozdoby. Na konci kurzu úspěšní absolventi obdrželi 

účastnický list.  

 

Loutkové předsavení žáků „E“ oborů 

Cukráři u 2. a 3. M připravili pro své spolužáky z Praktické školy dvouleté loutkové představení 

pohádky O Kumburské Meluzíně, které předvedli 31. ledna a postarali se tak o zpestřední 

předávání pololetního vysvědčení. 



 

 

Loutkové divadlo 

Valentýnská soutěž pro žáky školy 

Zpestření distanční výuky online tvořivou valentýnskou soutěží. Soutěž byla rozdělena do 

několika kategorií a zúčastnilo se jí téměř 70 žáků školy. 

 

 

  

Svátek sv. Valentýna 

Dne14. února se vraceli žáci po jarních prázdninách do školy, a protože se tento den slaví svátek 

sv. Valentýna, připravily žákyně oboru prodavač – florista ve foyer na Pávlákové Valentýnský 

fotokoutek a zároveň zde prodávaly i řezané růže. 

  

Fotokoutek 

Nábor do Registru dárců kostní dřeně 

Tohoto náboru se naše škola účastní již několik let. Žáci jsou na přednášce informováni o tom, 

co je to registr, kdo může být dárcem, jaký je postup při registraci i samotném darování. 

Zero waste na SŠHS Kroměříž 

Žáci si v rámci projektu zaměřeného na ekologii zkusili dne 2. března 2022 připravit pokrmy 

zero waste. Uvařili například ze slupek kořenové zeleniny, česneku a cibule vývar s pohankou 

a kerblíkem, karbanátky ze zeleniny s pestem z mrkvové natě, ze slupek jablek připravili čaj se 

skořicí, z lístků ředkviček upekli chipsy ochucené pepřem. 



 

 

Ukázka pokrmů 

12. Hospodaření školy 
Údaje o hospodaření k 31. 12. 2021 

        Náklady Kč         Výnosy Kč 

Hlavní činnost   102 719 970,11   102 928 547,19 

Doplňková činnosti     4 405 948,17       5 098 035,34 

Zisk z hlavní činnosti činil 208 577,08 Kč, zisk z doplňkové činnosti činil 692 087,17 Kč. 

Celkem byl hospodářský výsledek zisk ve výši 900 644,25 Kč. 

V rámci schválení Zprávy o hospodaření školy Radou zlínského kraje bylo rozhodnuto 

o rozdělení hospodářského výsledku následovně: 173 166,03 Kč bylo použito na úhradu ztráty 

z hlavní činnosti, která vznikla v roce 2020, 692 087,17 Kč bylo použito na úhradu ztráty 

z doplňkové činnosti, která vznikla v roce 2020. Do rezervního fondu bylo přiděleno 

29 411,05 Kč. 

V roce 2021 bylo ze státního rozpočtu poskytnuto celkem 79 177 723,40 Kč na platy 

pedagogických, nepedagogických pracovníků, OON a ostatní neinvestiční výdaje dále jen 

„ONIV“. Prostředky byly vyčerpány v celkové výši 79 177 723,40 Kč. 

Paragraf 

Mzdové 

prostředky 

v tom 

ONIV odvody 

ONIV 

přímé 

ONIV přímé 

celkem 

Limit počtu 

zaměstnanců  Platy OON 

§ 3127 SŠ 42 061 500 41 174 712 886 788 15 362 388,40 542 838 57 966 726,40 X 

§ 3141 

Stravování 5 111 884 5 111 884 0 1 830 124 58 921 7 000 929 X 

§ 3147 

DM 10 384 181 10 384 181 0 3 742 336 83 551 14 210 068 X 

Celkem 57 557 565 56 670 777 886 788 20 934 848,48 685 310 79 177 723,40   

12.1. ONIV provozní 
Náklady na energii 3 995 872 

Spotřeba materiálu    303 437 

Opravy a revize 1 243 022 

OCHP    101 216 



 

Ostatní služby 1 223 425 

Pořízení dlouhodobého drobného majetku    430 992 

Odpisy dlouhodobého majetku 4 285 732 

Celkem 11 583 696 

 

13. Spolupráce s odborovými organizacemi 
Škola je členem profesních organizací jako je Asociace hotelů a restaurací ČR, Podnikatelský svaz 

pekařů a cukrářů ČR, Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Česká barmanská asociace. 

Spolupracujeme s ČJF – Českou jezdeckou federací Zlínská oblast. Jezdecký oddíl při SŠHS 

registrační číslo ML 0011 – jezdecký oddíl zaregistrován u České jezdecké federace od roku 1994, 

od 3. 12. 2005 ZO – ČJF předseda Ing. Josef Balaštík. 

Spolupráce s Agrární komorou Kroměříž na zajištění Zemědělské výstavy Kroměříž 2019. 

SP výroba s.r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž 

AHOLD Czech Republic, a.s.; prodejna Albert Hypermarket, Kotojedská 545/17, 767 01 

Kroměříž 

Lázně Luhačovice a. s.; Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice 

Hotel Vega s.r.o.; Pozlovice 99, 763 26 Pozlovice 

SYGNUM s.r.o.; Moravní 1636, 765 02 Otrokovice 

Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o.; Dolní 115, 763 62 Tlumačov 

Octárna s.r.o.; Tovačovského 318, 767 01 Kroměříž 

RUDOLF JELÍNEK a.s.; Razov 472, 763 12 Vizovice 

KROMEXIM Products, Hulínská 2383, 767 01 Kroměříž 

XAN 89 s.r.t.; Nemčice 129, 768 43 Němčice 

Chropyňská strojírna a.s.; Komenského 75, 768 11 Chropyně 

Hotel Zlatý Kohout, Velké náměstí 21, 767 01 Kroměříž 

MŠ Zářičí 24, 768 11 Zářičí 

 

14. Zahraniční praxe a výjezdy 
Ve školním roce 2021/2022 byla zorganizována zahraniční stáž pro 18 žáků do SRN – Strandcafé 

Binz, Strandpromenade 29, 18609 Ostseebad Binz. 

 



 

15. Domov mládeže 
Hlavním účelem Domova mládeže je: 

• poskytovat žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování 

• poskytovat výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost 

středních a vyšších odborných škol 

• vést žáky a studenty k účelnému využívání jejich volného času formou zájmových 

činností 

• zabezpečit stravování žákům a studentům 

Domov mládeže pracuje podle Školního vzdělávacího programu dle zákona č. 561/2004 Sb., § 

5 odst. 2 a 3 o předškolním zařízení, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 2 

vyhlášky č. 108/ 2005 Sb.; povinný dokument. ŠVP byl vytvořen za společné účasti 

pedagogických pracovníků domova mládeže. Je rozpracován podle metodiky: „Kroky 

vytváření školního vzdělávacího programu pro domov mládeže“, vydané NIDV v roce 2008, 

autor Bedřich Hájek. 

Celková ubytovací kapacita domova mládeže je 549 lůžek. V tomto školním roce byla navýšena 

ubytovací kapacita o 36 lůžek. Zprovoznění 1a patra pro ubytování studentů. Dříve tyto 

prostory byly využívány ke komerčním účelů.  

Domov mládeže sídlí na ul. Pavlákova 3942, kde je ubytovací kapacita a školní jídelna. Sídlí 

zde i vedení domova mládeže – vedoucí vychovatelka. Pro ubytování žáků a studentů se 

využívalo 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 8 podlaží. Celé 7. patro využívala Střední odborná škola sv. Jana 

Boska pro ubytování svých studentů.  

V měsíci březnu z důvodu války na Ukrajině bylo celé 8. patro uvolněno pro občany z Ukrajiny. 

Studentky z tohoto patra byly rozmístěny dle volné kapacity do všech pokojů na ostatních 

patrech. Pronájem patra bylo až do měsíce července 2022. 

Prioritním pravidlem pro umístění žáků do výchovných skupin bylo, aby žáci jednotlivých škol 

a ročníků (popř. oborů) byli umístění v jedné výchovné skupině či na jednom patře. Důvody 

byli studijní (možnost spolupráce při přípravě na vyučování) a sociální (snadnější navazování 

vztahů na základě známosti ze školy a snadnější adaptace na podmínky života v DM těch 

nejmladších). 

Měsíční úplata za ubytování na osobu činí 1.550 Kč ve třílůžkovém pokoji, obsazená dvě lůžka. 

Měsíční úplata za ubytování na osobu činí 1.400 Kč ve třílůžkovém pokoji, plně obsazeném.  



 
V Domově mládeže pracovalo celkem 14 vychovatelů, 2 asistenti pedagoga /v nočních 

hodinách/. 

Jedna z vychovatelek plnila funkci metodika prevence, která se podílela na tvorbě Minimálního 

preventivního programu DM. Součástí programu je příloha plánovaných preventivních akcí 

a zájmových činností. 

Ubytovaní žáci měli možnost využívat veškeré vybavení domova mládeže, společenské 

místnosti s klavírem, domácím kinem, herní konzolí Xbox a stolním tenisem, dále knihovnu, 

keramickou a výtvarnou dílnu a kuchyňku. V odpoledních hodinách bylo možné využívat 

tělocvičnu a posilovnu. Z Výzvy č.02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II OP VVV byl od září 

2019 realizován Klub pro žáky DM – Filmový klub, vzdělávání pedagogických pracovníků 

v rámci DVPP. 

Vychovatelé dbali na dodržování bezpečnostních a požárních předpisů, spolupracují s Domovní 

radou, rodiči, učiteli a vedením škol. 

Pokračovalo se ve zkvalitňování materiálně technických podmínek pro ubytované žáky. Pokoje 

1. patra byly vybaveny novými postelemi a nočními stolky.  Také celé 6. patro bylo vybaveno 

novými postelemi. Po ubytování Ukrajinských občanů bylo celé 8. patro vymalované, nově se 

vybavily pracovny vychovatelů nábytkem, modernizovala se studovna. 

Vedení DM věnovalo pozornost evaluaci podmínek a výsledků své činnosti. Formou 

anonymního dotazování oslovilo ubytované žáky, aby si zpětnou vazbou ověřilo kvalitu 

stravování a spokojenost s provozem jídelny. Většina studentů byla s kvalitou stravování 

spokojena.  

V rámci vedlejší hospodářské činnosti poskytovalo ubytování i stravování organizovaným 

skupinám dětí i dospělých o víkendech a školních prázdninách.  

  

 

Vybavení domova mládeže (údaje ze zahajovacího výkazu) 

Lůžková kapacita 549 

Celkový počet pokojů 183 

 

 

Počty ubytovaných žáků a studentů podle typu škol (údaje ze zahajovacího výkazu) 

 Počet 

celkem 

Z toho se 

zdrav. nevýh. 

dle §16 odst. 

9 ŠZ 

Ze škol 

zřízených 

dle 

Z toho ze škol 

pro žáky 

s těžkým 

postižením 

Dívky 



 

dle §16 

odst. 9 ŠZ 

Ubytovaní 

žáci a 

studenti 

úhrnem 

427 3 0 0 378 

Žáci SŠ 358 3 0  0 316 

Žáci 

konzervatoří 

22 0  0  0 17 

Studenti 

VOŠ 

47  0 0  0 45 

Ubyt. dívky 378      

 

 

 

 

 

Statistika ubytovaných žáků podle škol ve školním roce 2021 / 2022 k 31. 10. 2021 

ŠKOLA 
POČET  

ubytovaných 
% 

Střední škola hotelová a služeb 79 22,02 

Centrum odborné přípravy technické 17 3,28 

Střední průmyslová škola mlékárenská 42 8,61 

Střední pedagogická škola 123 30,37 

Tauferova SOŠ veterinární 75 14,18 

Konzervatoř P. J. Vejvanovského 22 7,85 

Střední zdravotnická škola 14 3,80 

Obchodní akademie 6 1,52 

Gymnázium 2 0,25 

Vyšší odborná škola potravinářská 5 0,76 

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální 42 7,09 

CELKEM 427 100 % 

Výchovné skupiny (údaje ze zahajovacího výkazu) 



 

 Počet skupiny Počet žáků či studentů 

CELKEM 14 427 

 

Výchovná opatření  

Výchovná 

skupina 

Kázeňská 

opatření 
počet Důvod 

A1 Důtka ředitelky 

SŠHS 
1 Krádež osobních věcí 

A2 
Důtka ředitelky 

SŠHS 
3 

Použití otevřeného ohně v prostorách DM, 

nevhodné chování vůči vychovateli, 

poškození majetku DM 

B2 Důtka ředitelky 

SŠHS 
4 Požití alkoholu na DM, odcizení cizí věci 

A3 Důtka ředitelky 

SŠHS 
2 Přechovávání alkoholu v prostorách DM 

A5 Důtka ředitelky 

SŠHS 
2 Kouření v prostorách DM 

B5 Ústní napomenutí 

vychovatelky 
1 Nevhodné chování 

A6 Důtka ředitelky 

SŠHS 
7 Požití alkoholu na DM 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků DM  

Vzdělávání pedagogických pracovníků bylo realizováno z Výzvy č.02_18_065 Šablony pro 

SŠ a VOŠ II OP VVV. Cílem bylo podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí 

průběžného vzdělávání. Vzdělávací program byl akreditovaný v systému DVPP. 

Termín Téma Pořadatel - lektor Počet účastníků 

20. 9. 2021 Koučování a 

mentoring ve 

školských zařízeních 

pro zájmové 

vzdělávání 

/8 vyučovacích 

hodin/ 

Národní 

pedagogický institut 

České republiky 

14 

8. 11. 2021 Poskytování první 

pomoci 

Český červený kříž 14 

leden 2022 Sdílení zkušeností 

pedagogů různých 

škol/škol.zařízení 

Návštěva domovů 

mládeže – Brno, 

Vsetín, Kroměříž 

5 



 

prostřednictvím 

vzájemných návštěv 

25. – 27. 8. 2022 Tělo Olomouc UPOL Olomouc 4 

 

 

Mgr. Ivana Hašová 

ředitelka školy 

 

Mgr. Olga Fairbrook 

předsedkyně školské rady 

 

Projednáno školskou radou 13. 10. 2022 

Projednáno pedagogickou radou 20. 10. 2022 


