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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 

1. Základní údaje o škole 

 

Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace 

IČ: 15043151  

REDIZO: 600170918 

Příspěvková organizace, zřízená ke dni 1. 7. 2003 Libereckým krajem  

Ředitel školy: Mgr. Václav Šimůnek (jmenován od 1. 8. 2018) 

K poslední změně zřizovací listiny došlo usnesením č. 282/17/ZK Zastupitelstva Libereckého kraje 
dne 27. 6. 2017, s účinností ode dne 1. 9. 2017. Příloha č. 1 ke zřizovací listině č. ZL-45/17-Š byla 
schválena usnesením zastupitelstva Libereckého kraje č. 351/20/ZK ze dne 22. 9. 2020 a plně 
nahrazuje přílohu č. 1 ke zřizovací listině ke dni 27. 6. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola sdružuje tyto součásti: 

Střední škola   kapacita 500 žáků   IZO 102 037 680 

Domov mládeže  kapacita 175 lůžek   IZO 110 028 945 

Školní jídelna   kapacita 500 stravovaných  IZO 110 028 953 

Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 

Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213 

Lomnice nad Popelkou, K Babylonu 1205 

Lomnice nad Popelkou, J. J. Fučíka 80  

Při Střední škole v Lomnici nad Popelkou působí Školská rada Střední školy v Lomnici nad 
Popelkou, v květnu 2021 proběhly volby na další tříleté funkční období. 
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2. Organizace studia 

 

Učební plány a RVP se schvalovacími doložkami MŠMT a ŠVP střední školy (SŠ). 

Škola zabezpečovala komplexní výchovně vzdělávací proces v následujících oborech: 

Obory zakončené maturitní zkouškou – skupina M, L 

65-42-M/02 Cestovní ruch     MŠMT: č. j. 12 698/2007-23 

  denní studium čtyřleté    z 28.6 2007, ŠVP-SŠ:  

ŠVP: Cestovní ruch     č. j. 09/11 z 15. 6. 2011 

65-41-L/01 Gastronomie      MŠMT: č. j. 12 698/2007-23  

  denní studium čtyřleté    z 28. 6. 2007, ŠVP-SŠ:  

ŠVP: Gastronomie     č. j. 023/09 z 20. 4. 2009 

64-41-L/51 Podnikání      MŠMT: č. j. 9325/2009-23  

  dálkové nástavbové studium tříleté   z 6. 5. 2009, ŠVP-SŠ:  

ŠVP: Podnikání     č. j. 017/2012 z 31. 5. 2012 

Obory zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem – skupina H, E 

29-54-H/01 Cukrář      MŠMT: č. j. 12 698/2007-23 

      denní studium tříleté     z 28. 6. 2007 ŠVP-SŠ:  

ŠVP: Cukrář      č. j. 019/09 z 20. 4. 2009  

65-51-H/01 Kuchař-číšník     MŠMT: č. j. 12 698/2007-23 

  denní studium tříleté     z 28. 6. 2007 ŠVP-SŠ:  

ŠVP: Kuchař-číšník     č. j. 010/11 z 15. 6. 2011 

29-51-E/01 Potravinářská výroba    MŠMT: č. j. 6 907/2008-23 

  denní studium tříleté     z 29. 5. 2008, ŠVP-SŠ: 

  ŠVP: Cukrářská výroba    č. j. 027/10 z 3. 5. 2010 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby   MŠMT: č. j. 6 907/2008-23 

denní studium tříleté     z 29. 5. 2008, ŠVP-SŠ:  

ŠVP: Kuchařská výroba    č. j. 011/11 z 15. 6. 2011 

29-51-E/02 Potravinářské práce     MŠMT: č. j. 6 907/2008-23 

  denní studium dvouleté    z 29. 5. 2008, ŠVP-SŠ: 

  ŠVP: Pekařská výroba    č. j. 029/10 z 3. 5. 2010 
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Charakteristika školy a školského zařízení 

Střední škola v Lomnici nad Popelkou navazuje na dlouholetou tradici profesního školství, které se 
datuje již do druhé poloviny 19. století a v novodobé historii po roce 1989 představuje ucelenou 
škálu oborů ve středním školství. Škola zajišťuje dostatečně širokou nabídku studijních a učebních 
oborů pro absolventy základních škol, škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i 
absolventy středních škol, a uspokojuje tak poptávku po vzdělávání v oblasti oborů 
gastronomických, potravinářských, podnikání, oborů služeb a cestovního ruchu. V současnosti 
navazuje na tradici středních škol, které byly v letech 2000 - 2003 sloučeny v jeden právní subjekt. 
Součástí vzdělávací nabídky je i široká škála vzdělávacích programů pro dospělé. 

Škola efektivně využívala nemovitý majetek Libereckého kraje a  zajišťovala tak co nejlepší využití 
stávajících objektů. V hlavním areálu budov školy v ulici Antala Staška byly umístěny třídy 
teoretického vyučování ročníků maturitních oborů (obory skupiny M a L) i tříletých učebních oborů 
(obory E, H). 

Odborný výcvik potravinářských a gastronomických oborů probíhal převážně na budově Antala 
Staška 213 z důvodu rekonstrukce dílen OV. Dílny odborného výcviku v odloučeném pracovišti 
v ulici J. J. Fučíka probíhala výuka cukrářských oborů. Gastronomické obory též zajišťovaly školní 
stravování (obědy) v areálu školy na budově Antala Staška, kde bylo zajištěno zároveň celodenní 
stravování žáků ubytovaných v domově mládeže. Výrobky žáků byly prodávány široké veřejnosti 
ve školní prodejně umístěné v areálu dílen odborného výcviku.  

Byla nabízena pestrá škála vzdělávacích programů pro dospělé. Pro zájemce v rámci dalšího 
vzdělávání byly připraveny kurzy na přípravu a vykonání zkoušky k ověření profesních kvalifikací 
z oboru vzdělávání Cukrář, Kuchař a Číšník, další profesní a zájmové vzdělávání zaměřené na 
počítačovou gramotnost, kurzy cizích jazyků pro začátečníky i pokročilé. Z důvodu 
protiepidemických opatření se veškeré akce zrušily. 

Činnost školy byla též výrazně zaměřena na ověřování platných ŠVP v oborech vzdělání skupin M, 
L, H, E a i dálkového nástavbového studia.  

Při střední škole je zřízeno školské zařízení Domov mládeže, které poskytovalo ubytování v  
buňkách (v dvou a třílůžkových pokojích se sociálním zařízením). Chod DM se řídil platnými 
nařízeními MZ ČR a hygienickými a bezpečnostními doporučeními MŠMT. Všechna patra objektu 
domova mládeže mají čajovou kuchyňku a společenskou místnost s možností sledování televize. 
Nižší patra budovy, která nebyla obsazena ubytovanými žáky, sloužila v rámci doplňkové činnosti 
jako ubytovací zařízení pro návštěvníky Lomnice nad Popelkou. Byla zřízena plně vybavená 
izolační místnost s vlastním sociálním zařízením pro potřeby žáků. Provoz byl zajištěn v době 
pracovního týdne v rozsahu 24 hodin denně s příjezdem v neděli odpoledne a odjezdem v pátek po 
vyučování. Domov mládeže nabízel celou řadu možností pro volnočasové aktivity, např. místnosti 
pro stolní tenis, stolní fotbal, 2 posilovny, místnosti pro aerobic, jízdu na rotopedu, kulečník, výběr 
společenských her, byl zajištěn materiál pro výtvarné a malířské potřeby a relaxační místnost, která 
se využívá například na cvičení kalanetiky.  V podzimních a jarních měsících měli žáci možnost 
půjčit si pro své sportovní aktivity míče,  pétanque, badminton, líný tenis a v zimním období brusle 
a plastové klouzáky. Vzhledem k aktuálně platným hygienickým nařízením a omezením byly tyto 
aktivity hojně využívány. 
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Charakteristika a úkoly organizace vyplývající ze zřizovací listiny v hlavní 
a doplňkové činnosti 

Střední škola je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků a je součástí výchovně 
vzdělávací soustavy.  

Vymezení hlavního účelu činnosti: 

a) hlavní činnosti: 

 poskytování vzdělávání a výchovy žáků, je součástí výchovně vzdělávací soustavy 

 poskytování dalšího vzdělávání a přípravy pracovníků formou rekvalifikace v povolených 

oborech 

 poskytování dalšího vzdělávání a přípravy pracovníků formou kvalifikačních zkoušek 

v povolených oborech 

 poskytování prací a služeb, včetně vzdělávacích kurzů, souvisejících s povolenými obory 

 obchodní činnost, související s povolenými obory 

Vymezení předmětu činnosti: 

 pro střední školu podle § 57, § 58 

 pro školní jídelnu, která zajišťuje nejen stravování žáků podle § 119, ale také závodní 

stravování zaměstnanců 

 pro domov mládeže podle § 117 zajišťující ubytování žáků (podle zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů a prováděcích předpisů) 

b) doplňkové činnosti: 

 pekařství, cukrářství 

 hostinská činnost 

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obor: 

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

- ubytovací služby 

- zprostředkování obchodu a služeb 

- provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu 

- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 

 pronájem bytových a nebytových prostor 

Škola je členem: 

 

Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru 

Asociace kuchařů a cukrářů 

Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji 

Asociace průvodců České republiky 

 

Členství umožňuje střední škole spolupráci s odborníky, přístup k novinkám, sledování nových 
trendů ve vyučovaných oborech, účast v odborných soutěžích atd.   
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

 

Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů) v přepočtených úvazcích 

 počet 

(přepočtení na 

plně 

zaměstnané) 

< 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 

51 let - 

důchodový 

věk 

důchodový 

věk 
celkem 

celkem 0,00 6,20 8,69 12,12 1,23 28,24 

z toho ženy 0,00 3,20 7,02 10,54 1,23 21,99 

 

Odborná způsobilost pro přímou pedagogickou činnost (včetně externistů)  

v přepočtených úvazcích    

     

počet 

(přepočtení na plně 

zaměstnané) 

z toho bez odborné 

kvalifikace 
 

  

28,24 3,05 
   

     

Z toho: 

počet 

(fyzický 

počet) 

z toho bez 

kvalifikace 

poradenské služby ve škole *:   

výchovný poradce 1,00 1,00 

školní metodik prevence 1,00 0,00 

školní speciální pedagog 0,00 0,00 

školní psycholog 0,00 0,00 

ostatní:   

koordinátor školního vzdělávacího programu 1,00 1,00 

koordinátor informačních a komunikačních technologií 1,00 0,00 

koordinátor environmentální výchovy 1,00 1,00 

  
* poradenské služby ve škole - § 7 odst. 1 vyhlášky č. 72/2005 Sb. 

 

Aprobovanost 

  
   průměrný 

celkový počet 

hodin týdně 

z toho odučených 

aprobovaně 

z toho odučených 

neaprobovaně 

574,25  552,25 22 

   Přehled pracovníků domovů mládeže   

v přepočtených úvazcích    

    

vychovatelé 
asistenti 

pedagoga 
ostatní celkem 

4,00 0,00 2,00 6,00 
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Údaje o pracovnících školy  

  

počet nepedagogických pracovníků 13,06 

nástupy absolventů 0,00 

odchody v pedagogickém sboru 3,23 

 

 

Platové podmínky pracovníků   

   

 2019/2020 2020/2021 

Celkový počet pracovníků 39,94 41,30 

Počet pedagogických pracovníků 27,52 28,24 

Počet nepedagogických pracovníků 12,42 13,06 

Průměrná výše měsíčního platu pedagogických pracovníků 39 833 43 042 

Průměrná výše měsíčního platu nepedagogických pracovníků 23 149 25 946 

Průměrná výše nenárokových složek platu pedagogických 

pracovníků 2 483 4 137 

Průměrná výše nenárokových složek platu nepedagogických 

pracovníků 1 500 3 448 

Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

Počty pracovníků 
(účastníků kurzů) 

Druh vzdělávání Počet 
absolventů 

kurzů celkem dlouhodobé kurzy krátkodobé kurzy 

22 0 12 31 

 

Krátkodobé vzdělávání - kurzy v rámci Šablon pro SŠ a VOŠ II (Osobnostně sociální rozvoj, ICT 

ve výuce, čtenářská gramotnost, Inkluze do škol), kurzy pro vedoucí pedagogické pracovníky, 

odborné semináře k maturitní zkoušce – školní maturitní komisař a pro další činnosti (výchovný 

poradce, metodik primární prevence, zkvalitňování výuky v předmětech Český jazyk a literatura, 

Anglický jazyk.  
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4. Údaje o počtu žáků 

 

Základní údaje o třídách a žácích školy 

součást Počet tříd Počet žáků 

Skupina oborů M  4 61 

Skupina oborů H, L 6 107 

Skupina oborů E 3 39 

Legenda 

skupina M ― studijní obory Cestovní ruch (4 třídy) 

skupina L ― studijní obor Podnikání (1 třída) 

skupina H ― učební obory Cukrář (2,5 třídy), Kuchař - číšník (2,5 třídy) 

skupina E ― učební obory Potravinářská výroba, Stravovací a ubytovací služby spojeny (3třídy) 
 
Obory skupiny M, L, H a E byly naplňovány na maximální počet 30 žáků ve třídě (podle vyhlášky 
o středních školách). Byly vytvářeny i víceoborové třídy. 

 

Domov mládež 

Škola Počet ubytovaných Počet pedagogických pracovníků 

Střední škola 64 4 

 
Údaje o přijímacím řízení 

Údaje o přijímacím řízení počet 

SŠ a VOŠ  

Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 127 

Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 23 

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 119 

Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 8 

Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 0 

        z toho vyřešeno autoremedurou 0 

        z toho postoupeno krajskému úřadu 0 

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 23 

Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 0 

Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 4 

Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 0 

Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do VOŠ 0 

Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do VOŠ 0 

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 0 

Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 0 

Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do VOŠ 0 

        z toho vyřešeno autoremedurou 0 

        z toho postoupeno krajskému úřadu 0 

Domovy mládeže  

Počet podaných přihlášek do domova mládeže 64 

Počet přijatých dětí, žáků a studentů do domova mládeže 64 
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V 1. kole přijímacího řízení byla na základě počtu přihlášek, který nepřekročil maximální počet 
přijímaných žáků, zrušena jednotná přijímací zkouška (Cermat) u maturitních oborů (Cestovní ruch, 
Nutriční asistent, Podnikání – dálkové nástavbové studium). Uchazeči o tyto obory tedy nekonali 
jednotnou přijímací zkoušku a byli přijati na základě zbývajících kritérií. Podle naplněnosti oborů 
byla ještě vyhlášena další 3 kola přijímacího řízení. Rozhodnutí o přijetí bylo založeno na 
vyhodnocení studijních výsledků ze základní školy, základní školy praktické nebo střední školy, 
posouzení doporučení pedagogicko-psychologických poraden nebo speciálních pedagogických 
center u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Konečné rozhodnutí bylo stvrzeno 
odevzdáním zápisových lístků.  

 

Rozhodnutí vydaná ředitelem školy 
 

Rozhodnutí: počet 

o přestupu do jiné SŠ 8 

o změně oboru vzdělání  3 

o přerušení vzdělávání  3 

o opakování ročníku 11 

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

ŠZ  0 

o podmíněném vyloučení podle § 31 ŠZ    5* 

o vyloučení podle § 31 ŠZ  0 

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

ŠZ  0 

o povolení individuálního vzdělávání žáka  0 

o zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka  0 

o odkladu povinné školní docházky  0 

o snížení úplaty za poskytování školských služeb  0 

o prominutí úplaty za poskytování školských služeb  0 

celkem 30 

Pozn.: Rozhodnutí vztahující se k přijímacímu řízení jsou obsažena v předchozí tabulce  
 */ z toho 5 z domova mládeže 
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5. Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

Úspěšnost žáků při závěrečných zkouškách - počet    

zkoušky v jarním zkušebním 
období bez opravných 

zkoušek 

zkoušky v podzimním 
zkušebním období bez 

opravných zkoušek 

opravné zkoušky 

 

počet 
žáků, kt. 
konali 

zkoušku 

počet 
žáků, 
kteří 

prospěli 

počet 
žáků, kt. 

neprospěli 

počet 
žáků, kt. 
konali 

zkoušku 

počet 
žáků, 
kteří 

prospěli 

počet 
žáků, kt. 

neprospěli 

počet 
žáků, kt. 
konali 

zkoušku 

počet 
žáků, 
kteří 

prospěli 

počet 
žáků, kt. 

neprospěli 

25 23 2 1 1 0 2 2 0 

 

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 

14 7 7 6 2 4 11 1 10 

 

zkoušky v mimořádném zkušebním období 
bez opravných zkoušek 

opravné zkoušky v mimořádném 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 

7 1 6 5 2 3 

 

Pozn.: U opravných zkoušek je uveden počet včetně žáků z předchozích let. 

 

 

Výchovná opatření   

(počet)   

   

 1. pololetí 2. pololetí 

pochvala třídního učitele 4 14 

pochvala ředitele školy - 2 

jiná ocenění - - 

napomenutí 3 5 

důtka třídního učitele 3 8 

důtka ředitele školy 1 - 

snížená známka z chování 5 0 
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Prospěch žáků   

(počet hodnocení)   

   

 1. pololetí 2. pololetí 

prospěl s vyznamenáním 21 22 

prospěl 133 145 

neprospěl 24 10 

nehodnocen 19 15 

 

 

Počet zameškaných hodin   

(počet)   

   

 1. pololetí 2. pololetí 

celkem 10 241 9 426 

z toho neomluvených 33 238 

 

Uplatnění absolventů (ukončení studia ve školním roce 2019/2020) 

třídy úřad práce zaměstnání další studium z toho VŠ 

Maturitní obory (4CR) 0 % 57 % 43 % 50 % 

Učební obory SOU (3CK) 5 % 67 % 28 % 0 % 

Učební obory OU (3SV) 12% 63% 25 % 0 % 

 

Produktivní činnost 

Výuka odborného výcviku probíhá převážně na školních pracovištích. Škola disponuje dvěma 
školními kuchyněmi, jídelnou přizpůsobenou pro výuku obsluhy a čtyřmi cukrářskými dílnami. 
Zároveň bylo zajištěno dostatečné množství produktivní práce a odbytu žákovských výrobků 
formou školního stravování, ve školní prodejně a prostřednictvím přípravy občerstvení pro firmy 
organizace i soukromé osoby.  

 

 

Tento rok byl specifickým, ale pokud nám byla umožněna presenční výuka, žáci se podíleli na 
veškerých činnostech jako v předešlých letech 

 

   
   zaměstnavatel počet žáků forma spolupráce 

pracoviště střední školy, na hlavní 

budově a v dílnách odborného 

výcviku 

139 školní pracoviště 
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Zájmová činnost 

V domově mládeže bylo ve školním roce 2020/2021 ubytováno 64 žáků školy, z toho 47 dívek. 
Žáci byli rozděleni do tří výchovných skupin. Za každou skupinu zodpovídala vychovatelka, která 
také vedla předepsanou dokumentaci. 

 

Žáci přecházeli z rodin do nového sociálního prostředí - vrstevnické skupiny, se kterou jsou nejen 
ve škole, ale i v době mimo vyučování. To kladlo zvýšené nároky na psychiku žáků. Museli si 
osvojit nové studijní návyky, podřídit se relativně pevnému dennímu režimu a budovat nové 
sociální vztahy v novém prostředí. Právě tento přechod by jim měla usnadnit výchovně-vzdělávací 
činnost domova mládeže, individuální přístup vychovatelů a nabídka zájmových aktivit. 

Náplň práce domova mládeže (dále jen DM) vycházela z celoročního plánu práce školy, který byl 
rozpracován do měsíčních a týdenních plánů. Po celý rok byla žákům poskytována řada zájmových 
i odpočinkových aktivit v prostorách DM i mimo něj. Účast žáků byla založena na dobrovolnosti. 
Žáci si sami volili činnosti, které je zajímaly a ve kterých se chtěli realizovat.  

Obsah výchovné činnosti v DM navazoval na obsah vzdělávací práce školy. DM zabezpečoval 
žákům ubytování, stravování a smysluplné využití volného času v různých činnostech. Zároveň 
poskytoval kvalifikované výchovné působení v době mimo vyučování. Vzhledem k častému 
přerušování výuky byla práce vychovatele směřována hlavně na pomoc s přípravou do školy. 

Provoz DM byl zajištěn v době školního roku a pracovního týdne v rozsahu 24 hodin denně. 
Příjezd žáků na DM byl v neděli a odjezd v pátek po vyučování. Ubytování o víkendech a 
prázdninách DM nezajišťoval. 

Na začátku školního roku pravidelně pracovaly následující zájmové útvary: posilovna, míčové 
hry, squash, turistika, kalanetika, knihovna, tvořivé dílny, 
volná tvorba – háčkování a jiné ruční práce,  geocaching a 
filmové středy. Vedoucími zájmových útvarů byli vychovatelé.  

Vzhledem k vývoji pandemie a hygienickým opatřením jsme 
posléze přistoupili pouze k venkovním aktivitám. 

V prostorách DM mají pro studijní účely žáci možnost wifi 
připojení. 

 

Tělovýchovné a sportovní aktivity 
S žáky jsme krátce využívali prostory v Sokolovně a v hale Zš – 
sqash x1týdně. Při dobrém počasí i venkovní prostory u DM a 
každý čtvrtek se uskutečňovalo formou turistiky poznávání krás 
okolí města Lomnice nad Popelkou. Po odborné kontrole jízdních 
kol je žáci hojně využívali k vyjížďkám po okolí. Po celý školní 
rok dvakrát v týdnu probíhal kroužek posilovny.  
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Žáci využívali během školního roku k vyplnění volného času také vybavení domova mládeže, a to: 
stolní fotbal, biliár, badminton, pétanque, boxovací pytel, rotopedy, relaxační místnost 
a oblíbené běžecké pásy.  V rámci sportovních aktivit byly pořádány soutěže v prostorách DM. 

Během nepřítomnosti žáků na DM byly všechny místnosti pro tyto aktivity vymalovány, 
dovybaveny a byly vyčištěny, nebo položeny nové koberce. 

Environmentální výchova 

Na DM jsme pokračovali v třídění odpadu a sběru PET lahví do připravených kontejnerů na 
jednotlivých patrech. Sběr pak byl shromažďován a vždy na konci měsíce odvážen do sběrného 
dvora TS v Lomnici nad Popelkou. Víčka od PET lahví byla využita pro dobrou věc – sbírka na 
pomoc postiženému dítěti.  

Dne 14. 9. 2020 jsme se již po třetí zapojili do mezinárodní úklidové akce „Ukliďme Česko“, kdy 
naši žáci posbírali v okolí Staré Lomnice 120 kg odpadu. Akce pokračovala 22. 4. 2021, kde se jí, 
vzhledem k nepřítomnosti žáků, zúčastnili zaměstnanci DM a kolem vlakového nádraží sebrali 90 
kg odpadu. Po návratu žáků proběhl další úklidový den 29. 4. opět v okolí Matoušáku a to 160 kg 

odpadu. Sesbíraný odpad byl 
předán Technickým službám města 
Lomnice n. Pop. 

Společenské a kulturní akce 
Naše účast na akcích pořádaných 
muzeem, KIS, SVČ a ICM 
podléhala aktuální hygienické 
situaci. V průběhu školního roku 
jsme navštívili vzdělávací 
přednášku a 2 výstavy v muzeu. 
Žáci pomáhali s organizací 
„Klubu seniorů“ 

Na začátku školního roku jsme 
uspořádali pro první ročníky seznamovací odpoledne s naším městem a Domovem mládeže. Za 
pěkného počasí probíhá pravidelné posezení u ohniště a opékání párků. 

9. 9. 2020 žáci pomáhali při organizaci akce „Den zdraví“ na nádvoří lomnického zámku a sami se 
jej účastnili. 

Knihovna 

Během pobytu byla žákům denně k dispozici a plnila zároveň funkci malého informačního centra, 
přístupného všem žákům i zaměstnancům školy. Byl zpřístupněn další PC, kde mohou žáci 
využívat internet k získávání informací např. do závěrečných ročníkových prací, ke studiu. 
Současně mohli využívat i kopírovací 
služby.  

V době nepřítomnosti žáků proběhla 
knihovna první rozsáhlou renovací. 
Místnosti byly vymalovány, položen nový 
koberec, natřeny police a vyřazeno více než 
2000 knih. Byl zřízen nový systém evidence 
knih. 

18. 5. 2020 jsme v rámci Mezinárodního 
dne muzeí absolvovali první povolené 
prohlídky s výkladem. 

DM pokračoval v projektu „šablon“ na 
podporu vzdělávání. Žáci se tak nadále 
účastní aktivit v „Klubu deskových her“ – 
karetní a společenské hry, on-line hry, geocaching, únikové hry na PC a v „Čtenářském klubu“- 
předčítání, nové knihy, hudební omalovánky, srovnání se zfilmovanými kusy…. 
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Prevence patologických jevů 
Součástí prevence patologických jevů bylo také řešení různých životních situací, do kterých se žáci 
často dostávají. Každý vychovatel se v tomto směru snažil žáka vyslechnout, pomáhal mu řešit a 
pochopit tyto pro něj náročné životní problémy. Zejména povzbuzení, důvěra žáka a vědomí, že se 
mu vychovatel snaží pomáhat, byl pro žáka velmi důležitý poznatek. Vzájemná důvěra a empatie 
byla základním předpokladem prevence v těchto náročných životních situacích. 

Vzhledem k častému a dlouhodobému přerušování studia, kdy často žáci nemají doma vhodné 
zázemí, jsme se tomuto problému hodně věnovali a také se více zaměřovali na přípravu do školy. 

Závažné záležitosti byly řešeny ve spolupráci s výchovným poradcem školy. 

Výchovné problémy ubytovaných žáků byly řešeny individuálně. V případě přestupku se nejdříve 
objasnily důvody, které žáka k takovému přestupku vedly. Důležitá byla spolupráce s rodiči, kterou, 
pokud funguje, jsme plně využívali a vždy je o přestupku informovali.   

Při opakujících se problémech jsme s žáky probírali vybrané části Vnitřního řádu DM. 

10. 12. 2020 se všichni ubytovaní žáci zúčastnili preventivní akce v prostorách DM – promítání, 
přednášky a diskuze na téma „Návykové látky.“ Vzhledem k aktuálním omezením se akce ujal 
vychovatel J. Patočka a využil tak bohaté zkušenosti z práce u Policie ČR. 

 
Sbírkové akce 
Žáci se ve volném čase vždy zapojují do sbírkových akcí a tak i v tomto roce pomáhali slabým 
a potřebným. Od 30. 9. 2020 probíhala sbírková akce „Liga proti rakovině“ na pomoc lidem 
s nádorovým onemocněním, kde se vybralo 5 268 Kč. Další akce byly organizátory zrušeny.  

Žáci, kteří pomáhali při sbírkové činnosti, si jsou plně vědomi potřebností finančních prostředků 
pro občany, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni. 

 
Prezentační výstava 
Činnost žáků SŠ a zájmových útvarů na Domově mládeže nemohla být, vzhledem k platným 
epidemiologickým opatřením, představena veřejnosti. 

Žáci Domova mládeže měli různé studijní možnosti. Byli zde ubytováni žáci maturitní třídy, žáci 
středoškolských učebních oborů a žáci speciálního školství. Někdy nebylo lehké zajistit a vybrat 
správné aktivity všem skupinám. Přes velké rozdíly v možnostech, schopnostech i věku 
ubytovaných, byla na DM příjemná atmosféra bez konfliktů. 

Další naplánované akce se z důvodu 
uzavření školy a DM nepodařilo 
uskutečnit. 

Přesto jsme čas využili a pokračovali 
v úpravách prostor DM i ubytovny. 
Proběhla důkladná kontrola majetku, 
malování všech sportovních prostor, 
čištění koberců, obnova vybraných 
pomůcek, kompletní renovace a 
inventarizace knihovny, úprava šaten, 
renovace kuchyněk s výměnou 
sporáků, byla zřízena místnost 
izolace, vyřezáno křoví a uklizeny 
venkovní prostory. 

Vychovatelé využili čas 
k sebevzdělávání a účasti na online 
seminářích a kursech. 

Od 25. 4. 2021 pak DM znovu nabídl ubytování všem žákům. 
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6. Údaje o spolupráci se sociálními partnery 

a) Zaměstnavatelé se neúčastní projednávání školních vzdělávacích programů. 

b) Zaměstnavatelé se nezapojují do tvorby koncepčních záměrů rozvoje školy. 

c) S ohledem na počet žáků, vybavenost našich školních pracovišť a zároveň s přihlédnutím 
k množství produktivní práce byla výuka odborného výcviku kompletně organizována na 
pracovištích naší školy.  

d) S odborníky z praxe spolupracujeme při teoretickém i praktickém vyučování pořádáním 
besed, odborných ukázek, zprostředkováním nabídek zaměstnání a krátkodobých brigád. 

e) Ukončování studia žáků učebních oborů se aktivně účastnili odborníci z praxe jmenovaní 
Hospodářskou komorou České republiky. Úspěšní absolventi, kteří splnili kritéria stanovená 
Hospodářskou komorou České republiky, byli těmito odborníky navrženi na ocenění.  

f) Při získávání zájemců do dalšího vzdělávání škola úzce spolupracuje s Úřadem práce 
Semily. 

 

Sociální partneři 

  

     
Zaměstnavatel Forma spolupráce 

Počet 

žáků 

Počet 

pedagogů 
Podpora vzdělávání v tis. Kč 

Městské muzeum a 

galerie Lomnice nad 

Popelkou 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 

4 

      

Městský úřad Lomnice 

nad Popelkou 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování  

2 

      

KIS Lomnice  

nad Popelkou 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 

3 

   

Středisko volného času 

Sluníčko Lomnice  

nad Popelkou 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 

7 

   

Krkonošské muzeum 

Jilemnice 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 

2 

   

Jiné Zabezpečení 

praktického 

vyučování 

9 

   

 

Škola je členem Asociace kuchařů a cukrářů České republiky. Odborní učitelé spolupracovali 
s odborníky ze škol stejného zaměření.  

S dalšími profesními organizacemi škola spolupracovala hlavně v odborné oblasti, především při 
zajišťování seminářů a vzdělávacích akcí. Pro žáky se bohužel Barmanský ani Baristický kurz 
vzhledem k epidemiologické situaci nestihl zrealizovat.   
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Spolupráce s dalšími organizacemi  

Žáci studijního oboru Cestovní ruch i přes nepříznivé epidemiologické podmínky 
realizovali v měsíci červenec – srpen propojení teoretické výuky s praxí zejména v rámci 
souvislých čtrnáctidenních praxí u partnerských organizací na základě smlouvy, např.: Informační 
centrum Vrchlabí, Jilemnice a Hostinné. Náplň byla stanovena v návaznosti na učební dokumenty 
oboru. Žáci se zde seznamovali s reálnými podmínkami na trhu práce a docházelo k tolik 
potřebnému propojení teoretické výuky s praxí.  

Další nejvýznamnější gastronomické akce: 

Vždy když epidemiologická situace dovolila, účastnili se žáci odborného výcviku a akcí s ním 
spojených. 

Září 2020: Vaříme s firmou Intergast. Školu navštívili dva profesionální kuchaři, kteří celý den 
vařili s žáky. Během své návštěvy zorganizovali pro žáky gastronomických oborů zajímavé vaření a 
zpracování tradičních surovin v moderní úpravě. Žáci se aktivně podíleli na přípravě pokrmů. 

 

Říjen 2020: Představení bio produktů v regionu ve spolupráci s Bioinstitut o.p.s. Proběhla návštěva 
školy odborníků přes zdravou výživu, kde formou názorných ukázek a zapojením studentů byly  

 

představeny rostlinné bio produkty pěstované v našem regionu. Jednalo se o výukovou formu 
přípravy pokrmů s ochutnávkou a seminářem zaměřeným na bio produkci potravin. 

 

Říjen 2020: Plánována a uskutečněna exkurze na Bio Farmu. Zde byly žákům představeny nejen 
kvalitní výrobky, ale také celý proces od porážky masa, po zpracování a následnou distribuci těchto 
potravin.  

Prosinec 2020: Návštěva ekologické farmy v Horní Branné, žáci třídy 2KC. 
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7. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání, celoživotního učení 

 
Programy dalšího profesního vzdělávání a Ověřování znalostí profesních kvalifikací dle 
zákona 179/2006 Sb. – byly plánovány na jarní období a vzhledem k epidemiologické situaci 
nebyly uskutečněny. 

Volnočasové kurzy, zájmové vzdělávání – vzhledem k epidemiologické situaci se neuskutečnilo 

Přehled programů dalšího vzdělávání 2020 - 2021 
Na podzim 2019 bylo požádáno o prodloužení platnosti autorizace na Ministerstvu pro místní 
rozvoj a Ministerstvu zemědělství. Žádosti byly úspěšně vyřízeny. Vzhledem k dlouhodobému 
nezájmu o některé kvalifikace, byly tyto ze žádosti vyjmuty. 
    

název 

programu 

směr 

(výběr z 

nabídky

) 

druh (výběr 

z nabídky) 
a
k

re
d

it
a
ce

 

ro
zs

a
h

 

forma 

studia 

způsob 

ukončení p
o
če

t 

ú
ča

st
n

ík
ů

 

p
o
če

t 

a
b

so
lv

en
tů

 

so
ci

á
ln

í 

p
a
rt

n
eř

i 
 

p
o
zn

á
m

k
a

 

65-001-H 
Příprava 
teplých 
pokrmů 

4-
poskyto
vání 
služeb 

C-kurz 
doplňující 
kvalifikaci v 
daném oboru 

MM
R 

120 komb. osvědčení 

  
    

65-002-H 
Příprava 
pokrmů 
studené 
kuch. 

4-
poskyto
vání 
služeb 

C-kurz 
doplňující 
kvalifikaci v 
daném oboru 

MM
R 

40 komb. osvědčení 

    
    

65-004-H 
Příprava 
minutek 

4-
poskyto
vání 
služeb 

C-kurz 
doplňující 
kvalifikaci v 
daném oboru 

MM
R 

40 komb. osvědčení 

    
    

65-007-H 
Jednoduchá 
obsluha 
hostů 

4-
poskyto
vání 
služeb 

C-kurz 
doplňující 
kvalifikaci v 
daném oboru 

MM
R 

70 komb. osvědčení 

    
    

65-008-H 
Složitá 
obsluha 
hostů 

4-
poskyto
vání 
služeb 

C-kurz 
doplňující 
kvalifikaci v 
daném oboru 

MM
R 

100 komb. osvědčení 

    
    

65-003-E 
Příprava 
pokrmů pro 
rychlé obč. 

4-
poskyto
vání 
služeb 

C-kurz 
doplňující 
kvalifikaci v 
daném oboru 

MM
R 

40 komb. osvědčení 

    
    

29-002-H 
Výroba 
jemného 
pečiva 

4-
poskyto
vání 
služeb 

C-kurz 
doplňující 
kvalifikaci v 
daném oboru 

MZe 150 komb. osvědčení 

  
    

29-007-H 
Výroba 
zákusků a 
dortů 

 

4-
poskyto
vání 
služeb 

C-kurz 
doplňující 
kvalifikaci v 
daném oboru 

MZe 200 komb. osvědčení 
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29-012-H 
Výroba 
restaurační
ch 
moučníků 

4-
poskyto
vání 
služeb 

C-kurz 
doplňující 
kvalifikaci v 
daném oboru 

MZe 100 komb. osvědčení 

  
    

Zážitkové 
gastronomi
cké kurzy, 
např 
zahraniční 
kuchyně, 
míchané 
nápoje ...  

9-
zájmový 

M-zájmové 
vzdělávání – 
volnočasový 
kurz 

  

12 prezenční osvědčení 

    
    

Zájmové 
cukrářské 
kurzy, 
např. 
odpolední 
pečení - 
vánočky, 
kulatky, 
vaječné 
věnečky … 

9-
zájmový 

M-zájmové 
vzdělávání – 
volnočasový 
kurz 

  6 prezenční osvědčení       

Zájmové 
počítačové 
kurzy, 
např. 
internet pro 
seniory, 
nakupujem
e na 
internetu, 
internetové 
bankovnict
ví … 

9-
zájmový 

M-zájmové 
vzdělávání – 
volnočasový 
kurz 

  6 prezenční osvědčení         

Odborné 
počítačové 
kurzy, 
např. 
internet a 
online 
komunikac
e, MS 
excel, MS 
Word, MS 
Power-
point, 
Outlook … 

6-
uměleck
ý a 
technick
ý 

M-zájmové 
vzdělávání – 
volnočasový 
kurz 

  24 prezenční osvědčení         

Ekonomick
é kurzy, 
např. 
obchodní 
koresponde
nce, 

1-směr 
ekonomi
cký 

D-kurz 
zvyšující 
zaměstnateln
ost 

  10 prezenční osvědčení         
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daňová 
evidence  

Jazykové 
kurzy pro 
začátečníky 
i pokročilé 
(NJ, AJ) 

7-
všeobec
ně 
vzděláv
ací 

J-jazykový 
kurz 

  60 prezenční osvědčení         

 

Doplňující informace   

 rok 2020 rok 2021 

Počet vytvořených školních vzdělávacích programů 
pro střední vzdělávání 0 1 

Počet inovovaných školních vzdělávacích programů 
pro střední vzdělávání 0 1 

Počet vzdělávacích programů tvořících nabídku 
dalšího vzdělávání v roce 2020 40 40 

   

Seznam profesních kvalifikací, pro něž je škola autorizovanou osobou ve smyslu zákona 
č. 179/2006 Sb. 

 

název profesní kvalifikace 
datum rozhodnutí o 

autorizaci 

65-001-H Příprava teplých pokrmů 3. 3. 2020 

65-002-H Příprava pokrmů studené kuchyně 3. 3. 2020 

65-004-H Příprava minutek 3. 3. 2020 

65-007-H Jednoduchá obsluha hostů 3. 3. 2020 

65-008-H Složitá obsluha hostů 3. 3. 2020 

65-003-E Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení 3. 3. 2020 

29-002-H Výroba jemného pečiva 20. 2. 2020 

29-007-H Výroba zákusků a dortů 20. 2. 2020 

29-012-H Výroba restauračních moučníků 20. 2. 2020 
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8. Zapojení do projektů  

Škola naplňuje Krajský akční plán (KAP) dle Školního akčního plánu (ŠAP), který je postupně 
realizován. 

V rámci výzvy Šablony II jsme realizovali projekt s názvem „Šablony 2 SŠ Lomnice nad 
Popelkou“, s reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016700. 

Projekt „Zelená škola“ pokračoval provozováním instalovaného sběrného boxu pro zpětný odběr 
vysloužilých elektrozařízení. 

Projekt podpory „Adopce pro Afriku“ probíhal za účasti jak zaměstnanců, tak i žáků školy. Tato 
podpora byla na konci školního roku ukončena z důvodu úspěšného absolvování vzdělávání. 

Žáci oboru Cestovní ruch (členové Média týmu) pokračovali v provozu internetového rádia 
„Krkonošského turistického vysílání“ při rádiu Kulíšek a v natáčení pořadů pro ČT Déčko. 

Pokračovala úspěšná spolupráce na projektu „Zlepšení kvality vzdělávání na Základní škole a 
Praktické škole Jičín“. Dvě odborné učitelky naší školy se zapojily jako odbornice z praxe do 
výuky. Připravily a odučily čtyři odborně zaměřené gastronomické dny na téma Základy stolničení 
– míchané nápoje a cukrářské výrobky. 

Projekt „Hrdá škola“. Tento projekt nešel z důvodu přenesení výuky do distančního vzdělávání 

realizovat.  

Spolupráce se Střediskem volného času v Lomnici nad Popelkou.  

Žáci Cestovního ruchu se v rámci svých odborných praxí podíleli na organizaci a zajištění 

příměstských táborů. Ostatní akce byly z důvodu špatné epidemiologické situaci zrušeny. 

    

 

Projekty    

    

Název projektu Dotační titul 

Příjemce / 

partner 

Získané 

prostředky (v 

Kč) 

Krajský akční plán národní projekt partner bez příspěvku 

Šablony 2 SŠ Lomnice nad 
Popelkou 

Šablony pro SŠ a VOŠ II příjemce 897 625 



 

21 

9. Další aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti 

 

Zavádění nových metod a vzdělávání 

Modernizační trendy v tomto školním roce nejvíce ovlivnila epidemie koronaviru, zákaz vstupu 
žáků do škol a opětovný přechod na distanční vzdělávání. Tato situace donutila pedagogy školy 
skokově zvýšit a zdokonalit ICT kompetence vzhledem k výuce a vyřizování všech ostatních 
záležitostí na dálku. Proběhly kurzy a sebevzdělávání v oblasti ICT, vzdělávání pedagogů v rámci 
šablon pro střední školy, byly využívány stávající digitální učební materiály a tvořeny nové, byly 
vyhledávány a používány různé online zdroje vhodné pro výuku. 

Učitelé odborného výcviku zvýšili své počítačové úsilí v době pandemie a s žáky pracovaly za 
pomoci Kulinářského umění – moderní internetový portál pro gastronomické školy. 

Pokračovalo vzdělávání učitelů v oblasti státní maturitní zkoušky v jarním i podzimním termínu.  

Výuka odborného výcviku probíhala převážně ve vlastních moderně vybavených kuchařských, 
číšnických a cukrářských pracovištích. Zajišťovali ji kvalifikovaní učitelé odborného výcviku. 
Využívali hlavně formy a metody výkladu, praktického předvádění a důraz byl kladen na vlastní 
nácvik praktických činností a dovedností. Pro žáky měli učitelé odborného výcviku připraveno 
přiměřené množství produktivní práce. Pracoviště odborného výcviku jsou vybavena moderním 
zařízením, tak aby odpovídala současným trendům. Dle finančních možností jsou pomůcky pro 
výuku postupně obměňovány a modernizovány. Pokračuje postupná výměna zastaralých 
pracovních stolů za moderní s nerezovou konstrukcí.  

  

Pokračovaly práce na akci „Snížení energetické 
náročnosti budovy dílen odborného výcviku v ulici 
J. J. Fučíka 80 - Střední škola, Lomnice nad 
Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková 
organizace. Zahájení vlastní akce bylo naplánováno 
na duben 2020, vzhledem k epidemiologické 
situaci se akce zpozdila a byla zahájena až v srpnu 
2020. Akce byla ukončena a budova slavnostně 
předána 24. 8. 2021. 

 

Závěrečné zkoušky učebních oborů skupiny H a učebních oborů skupiny E byly konány v rámci 
schématu jednotné závěrečné zkoušky, které zabezpečuje Národní ústav pro vzdělávání. 

 

Ve výuce teoretických předmětů pokračovalo zavádění nových metod s využitím moderní ICT 
techniky. Škola je vybavena 11 multimediálními učebnami, z toho 8 se stabilními interaktivními 
tabulemi. Každý pedagog má k dispozici notebook. Ve všech budovách školy funguje Wi-Fi síť, 
která umožňuje okamžitou operativní komunikaci zaměstnanců i žáků. Pomocí čipů mohou 
individuálně též využívat kopírovacích i tiskových služeb školního barevného kopírovacího stroje 
Kyocera od firmy Copia Liberec. 

Proběhla pravidelná školení výchovného poradce, metodika primární prevence a konzultační 

semináře pro zadavatele, školní maturitní komisaře a konzultační semináře pro management škol 

(KOSS), který letos probíhal v online prostředí Pedagogové se účastnili školení a seminářů dle 

svých aprobací a školení pro zavádění nových a efektivnějších postupů do distanční výuky. např. 

Jak na matematiku online, kariérové poradenství, čtenářská gramotnost. Další plánované semináře 

byly vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci zrušeny nebo přesunuty na následující školní 

rok. Všichni pedagogové si rovněž prohlubovali znalosti v rámci samostudia.  

 



 

22 

Výsledky soutěží, přehlídek a prezentace školy na veřejnosti  

 

 Závěrečných zkoušek v červnu 2021 se zúčastnili zástupci Hospodářské komory České 

republiky. 

Ocenění Hospodářské komory za vysokou úroveň praktické přípravy v uvedených oborech 

získala také Střední škola. Bohužel z důvodů pandemie nebyla ocenění předávána. 

 

 Prodej výrobků žáků ve školní prodejně ve vlastních prostorách dílen OV v ulici J. J. Fučíka. Ze 

strany veřejnosti byl, stejně jako v předchozích letech, o výsledky produktivní práce žáků 

značný zájem, dále jsme navázali spolupráci s Lomnickým pivovarem k distribuci našich 

výrobků v jejich regionální prodejně.  

 

 Účast na sbírce pro Fond Sidus. 

 

 

 Soutěž „Mladý průvodce“ na SŠSS Ostrava – Hrabůvka s mezinárodní účastí byla zrušena.  
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 Mezinárodní soutěž „Vítejte u nás“ v Českých Budějovicích, určená žákům středních škol 

zaměřených na cestovní ruch, hotelnictví a gastronomii byla přesunuta do online prostředí. Naši 

žáci soutěžili s prezentací na téma „Jak voda utvářela svět“, která byla zaměřena na Riegrovu 

cestu. S touto prezentací skončili na 8. místě z 16 soutěžních družstev.    

 Účast v celonárodních sbírkách na pomoc postiženým, nemocným a potřebným: Liga proti 

rakovině a sbírka pro adoptovanou dívku z Afriky, kterou podporujeme k dosažení základního 

vzdělání. V tomto školním roce se dívce podařilo základní vzdělávání úspěšně absolvovat a 

tímto jsme adopci ukončili. 

 

Další aktivity školy: 

 členství v Asociaci kuchařů a cukrářů HK,  

 členství v Asociaci vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru, 

 členství ve Sdružení pro rozvoj Cestovního ruchu v Libereckém kraji, 

 členství v Asociaci průvodců České republiky 

 pokračovaly besedy o zaměstnanosti a uplatnění absolventů škol s Úřadem práce ČR se všemi 

končícími ročníky v online prostředí na dálku 

 na základě spolupráce se zaměstnavateli probíhaly praxe žáků v Kulturním a informačním 

středisku Města Lomnice nad Popelkou, v Informačním centru mládeže, v muzeích, cestovních 

kancelářích, ve Středisku volného času Sluníčko Lomnice nad Popelkou a dalších institucích, 

 významnou aktivitou je pokračující třídění odpadu, sběr PET lahví ve všech budovách školy 

 pokračovala aktivita při získávání dobrovolně darovaných finančních prostředků pro „adoptivní 

dívku“ z Keni, která jí umožňuje získávat vzdělání, 

 zapojení se do projektu „Zelená škola“, projektu recyklace elektroodpadu a baterií na školách, 
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 odborné přednášky, besedy – v letošním roce se nejvíce využívaly online besedy pro žáky 

Cestovního ruchu s odborníkem z praxe.  

 Žáci 3. ročníku Cestovního ruchu zorganizovali v rámci distanční výuky projekt „Pohádkové 

dobrodružství“. Jednalo se o zábavnou stezku v okolí školy, kde účastníci akce plnili úkoly, za 

které získali na konci cesty odměnu. Tato akce byla pro veřejnost přístupná od června do srpna. 

 

 představení vzdělávací nabídky školy na veletrhu vzdělávání  EDUCA 2020 online a na dalších 

online portálech zřízených pro propagaci škol 

 Tradiční prezentační výstava se nekonala, stejně tak gastronomická školní akce 

,,Řízkobranní“ – pokud situace dovolí, vše bude zrealizováno následující školní rok 

 v oblasti dalšího vzdělávání je významná i spolupráce s Úřadem práce ČR, kontaktním 

pracovištěm Semily, 

 spolupráce s rodiči žáků – probíhala průběžně, pro žáky nově nastupujících do prvních ročníků 

byl zřízen informační kanál na webových stránkách školy se všemi informaci potřebnými 

k nástupu na střední školu, další schůzky s rodiči proběhly v listopadu 2020 a v dubnu 2021 -

vzhledem k nepříznivým epidemiologickým podmínkám proběhly v režimu na dálku (online 

komunikace, telefonická konverzace učitele s rodičem žáka). 

 průběžně byly doplňovány a modernizovány učební pomůcky pro teoretické i praktické 

vyučování, 

 byla prováděna běžná údržba a opravy svěřeného majetku, opravy a udržování učebních 

pomůcek při dodržení stálého zabezpečení efektivního provozu školy po stránce materiální 

a technické, 

 



 

25 

10. Poradenské služby 

Zpráva výchovného poradce, práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

(zpracovala Mgr. Jarmila Šádková, výchovná poradkyně) 

Činnost výchovného poradce vycházela z vypracovaného plánu pro školní rok. Plán byl splněn. 

Protože výchovný poradce byl zároveň metodik prevence na škole, tak byla činnost hodně 

propojená. 

Byly stanoveny pevné konzultační hodiny pro žáky, rodiče i pedagogy. Tento čas však nebyl příliš 

využíván, problémy žáků, rodičů i pedagogů byly řešeny operativně především v těchto oblastech: 

 řešení problémů třídy s třídním učitelem 

 problémy žáků v sociální skupině, klima třídy 

 výchovné problémy rodičů se žákem 

 poradenství při volbě či změně oboru 

 osobní problémy žáků 

 problémy žáků při studiu 

 podávání přihlášek k dalšímu studiu a volba oboru 

Probíhaly individuální pohovory, ke kterým byli přizváni příslušní pracovníci podle povahy 

problému (třídní učitel, pedagog, zákonný zástupce, žáci). 

 

Pohovory se žáky a jejich zákonnými zástupci o neomluvené zameškané absenci se konaly dle 

vyhlášky, nejdříve na úrovni třídního učitele. Pokud se problém prohloubil, na základě 

žádosti třídních učitelů proběhla výchovná komise žáků a zákonných zástupců. Uskutečnilo se 10 

pohovorů a jednání výchovné komise. Ze všech  jednání byly pořizovány zápisy.  Pohovorů a 

komisí bylo málo z důvodů uzavření škol (vyhlášení vlády, covid-19). 

 

Zájem ze strany žáků byl o možnosti dalšího studia na VOŠ, VŠ, nástavbovém studiu a dalších 

učebních oborů. Žáci byli pravidelně seznamováni přes bakaláře se všemi nabídkami, umožňující 

různé typy studia, včetně zahraničního studia. V průběhu školního roku se dvě vybrané učitelky 

věnovaly kariérovému poradenství.  

 

Probíhala spolupráce s třídními učiteli žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V době 

distanční výuky mnohem více. Problém zapojit je do výuky. 

Celkem bylo vykazováno 30 žáků se SVP.  

 

Učitelé jednotlivých předmětů byli informováni  o potřebách žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Byly řešeny způsoby speciální péče a individuální problémy při distanční výuce. 

Žáci závěrečných ročníků 4CR, 3CK měli besedu s ÚP v Semilech on-line a pro třídu 3SV-  E obor, 

byla sjednána beseda s pracovníky ÚP ve škole v květnu. 

  

Pro úspěšnou práci výchovného poradenství v dalším období je velmi důležitá spolupráce všech 

součástí školy. Je třeba si všímat problémů, pojmenovat je, informovat se o nich, včas a efektivně je 

řešit. Velmi důležitým faktorem je spolupráce s rodiči, vtáhnout je do práce školy a efektivně s nimi 

komunikovat.  

.  
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Zpráva o poradenské činnosti v oblasti Informačních a komunikačních technologií 
(ICT)  

(zpracoval Mgr. V. Šimůnek, metodik a koordinátor ICT) 

Ve školním roce 2020/2021 probíhala obnova a modernizace ICT vybavení školy nákupem nového 
fyzického serveru, který nahradil dva stávající zastaralé fyzické servery. Z důvodu prodloužení 
životnosti byly u stárnoucích počítačů v jedné učebně a u nejstarších notebooků pedagogů postupně 
vyměněny klasické pevné disky za disky SSD. Na Domově mládeže byla modernizována další část 
WiFi sítě. 

Z důvodu opětovného uzavření škol v souvislosti s pandemií Covid-19 jsme byli nuceni znovu 
přejít na distanční vzdělávání. Navázali jsme na zkušenosti z minulého školního roku a používali 
jsme dříve zavedené komunikační online nástroje. Kromě standardní komunikace e-mailem byl 
používán již zažitý systém Bakaláři jako hlavní komunikační kanál a Google classroom, na který 
jsou žáci zvyklí z výuky informatiky. Nově byla zprovozněna výuka přes MS Teams v rámci 
přechodu školy na systém Microsoft 365. 

Využití programu „mobilní číšník“ pro účely odborného výcviku oboru Kuchař – číšník se i 
vzhledem k dálkové výuce stále nepodařilo rozšířit z učebny stolničení i do jídelny školy.  

Žáci ubytovaní na Domově mládeže využívali možnosti připojení vlastního notebooku nebo mobilu 
k WiFi síti Domova mládeže. K dispozici jim byly počítače a tiskárna v knihovně. 

K informování veřejnosti, rodičů a žáků sloužily webové stránky školy, facebook školy a aplikace 
programu Bakaláři. 

Konzultační hodiny ICT metodika byly ve školním roce 2020/2021 opět stanoveny odděleně pro 
zaměstnance a pro žáky školy. 

V rámci konzultačních hodin pro žáky byla poskytována pomoc s kopírováním, přístupem na WiFi 
síť, tisky, převodem souborů do jiných formátů apod. V období vzdělávání na dálku byly řešeny 
problémy v komunikaci žáků s vyučujícími. 

Konzultační hodiny pro zaměstnance byly využívány operativně dle aktuálních potřeb zaměstnanců 
i mimo stanovený čas. Obsahem bylo řešení problémů s ICT prostředky a informačním systémem 
školy, metodická pomoc v integraci ICT do výuky nepočítačových předmětů a koordinace využití 
ICT vybavení školy. V období distančního vzdělávání se pomoc týkala výuky přes MS Teams a 
přechodu školy na systém Microsoft 365. 

Škola je dobře vybavena ICT technikou, problémem se začíná jevit její stárnutí a nutná obnova. 
Každý pedagog je vybaven vlastním notebookem, k dispozici jsou čtyři počítačové učebny a osm 
interaktivních tabulí. Každý pedagog je nadále vybaven služebním mobilem pro účely komunikace 
se zaměstnanci školy, rodiči a žáky. 
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Vyhodnocení preventivního programu školy, zpráva metodika prevence, údaje 
o prevenci sociálně-patologických jevů 

(zpracovala Mgr. Jarmila Šádková, metodik primární prevence) 

Školní metodik primární prevence, jmenovaný ředitelem školy, zpracoval preventivní program 
školy a dbal na jeho realizaci. Se žáky byla tato problematika diskutována, jak ve výuce, tak ve 
výchově mimo vyučování na DM. V tomto školním roce mnohem méně kvůli covidu 19 a distanční 
výuce na škole. 

 

Cílem výchovně vzdělávacího působení v oblasti prevence sociálně patologických jevů byli všichni 

žáci školy. Byli vedeni k odpovědnosti za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jejich 

věku. Výchovné působení bylo zaměřeno zejména na zdravý životní styl a formování odmítavých 

postojů dospívající mládeže k návykovým látkám, šikaně a kriminalitě. 
 

Metodik primární prevence měl pevně stanoveny konzultační hodiny, ale konzultace mohly být i po 
vzájemné domluvě. V době distanční výuky pomáhala on line spojení, nejvíce sociální sítě, telefony 
a bakaláři. Spolupráce byla navázána se všemi úseky a pedagogickými pracovníky školy (učitelé, 
učitelé OV, vychovatelé). 

 

Pohovory se žáky se konaly na základě žádosti  třídních učitelů, žáků a rodičů. Byly řešeny 

problémy, požívání nepovolených návykových látek, záškoláctví, nevhodného chování žáků vůči 

pedagogům a spolužákům, a také problémy neprospěchu žáků. Což bylo v distanční výuce jiné než 

minulé roky. Vše bylo řešeno ve spolupráci s ředitelem školy, zástupci ředitele školy, výchovným 

poradcem a třídními učiteli. Prohřešků bylo mnohem méně kvůli distanční výuce. 

 
Se žáky, u kterých byly zjištěny nepovolené návykové látky (alkohol, kouření v areálu školy a DM) 
a nevhodné chování, byl proveden pohovor, o přestupku sepsán zápis a byli informováni zákonní 
zástupci žáků. Byla udělena výchovná opatření.  Níže jsou vypsané konkrétní případy, které řešila 
komise.  

Škola 

Tento školní rok bylo průběžně řešeno záškoláctví žáků, menší neomluvené absence řešili třídní 
učitelé s žáky a informovali zákonné zástupce. Týkalo se i distanční výuky. Také se řešila verbální 
šikana, která nebyla prokázána.  

Akce se žádné v tomto školním roce nekonaly. 

 

Domov mládeže  

Na DM bylo uděleno 5 podmíněných vyloučení z DM a řešeny 2 přestupky proti Vnitřnímu řádu 
DM – zákaz kouření, přechovávání a manipulace s NL a nedovolené kontakty na pokoji 

Prevence kriminality – promítání, přednáška a debata na téma Návykové látky na DM s účastí 
všech žáků. 

Při problémech opakování pravidel VŘ DM. 

Žáci byli průběžně seznamováni s činností a službami poradenských pracovišť našeho regionu 
pomocí nástěnky. Spolupráce s rodiči a ZZ žáků byla velmi dobrá a přínosná. 

Školní řád byl upraven tak, aby veškerá činnost školy a školského zařízení byla ve shodě s 
ochranou zdraví žáků a ochranou vůči zneužívání návykových látek a vlivům jiných sociálně 
patologických jevů. 
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Odborná pomoc v oblasti práce s dětmi a mládeží ve volném čase  
(zpracovala Alena Dohnalová vedoucí vychovatelka DM) 
 
Součástí prevence patologických jevů je také řešení různých těžkých životních situací, do kterých 
se žáci často dostávají. Každý vychovatel se v tomto směru snaží žáka vyslechnout a pomoci mu 
vyřešit nebo pochopit tyto náročné životní situace. Zejména povzbuzení, důvěra žáka k vychovateli 
a vědomí, že mu pomůže, je základním předpokladem prevence.    
 
Jednou z priorit v rámci preventivního působení bylo zprostředkování kvalitních mimoškolních 

aktivit a vhodných způsobů trávení volného času (nabídka zájmových útvarů školy, spolupráce 

s dalšími institucemi ve městě. Podporovány byly volnočasové aktivity žáků ubytovaných 

v domově mládeže. 

Plánované návštevy Pečovatelského domu a LDN nemohly být, vzhledem k platným hygienickým 

opatřením realizovány.  

Vychovatelé se více zaměřovali na pomoc žákům ve studiu. 
 
 
Pravidelná činnost žáků v zájmových útvarech: 

 estetickovýchovné útvary: výtvarný kroužek, ruční práce, háčkování 

 sportovní útvary: turistika, posilovna, míčové hry, squash, netradiční sporty, cyklistika, 

kalanetika 

 hudební útvary: karaoke, zpěv při kytaře 

 společenskovědní: knihovna, deskové hry, filmové večery, dobrovolnická činnost 
 

Příležitostné akce DM 
Výstavy v Městském muzeu; společné vánoční posezení žáků a pedagogů se zábavným programem; 

zimní radovánky a netradiční zimní sporty, výroba dekorací pro výzdobu DM; posezení u táboráku 

s kytarou aj. 
 

Činnosti pořádané ve spolupráci s SVČ a KIS v Lomnici nad Popelkou 
Vzhledem k nařízení Vlády ČR plánované aktivity neproběhly. 
  
Odborná pomoc v oblasti práce s dětmi a mládeží byla v rámci možností a platných nařízení 
realizována v kontaktu s institucemi, jako je Středisko volného času, Kulturní a informační 
centrum, Informační centrum mládeže a Městské muzeum v Lomnici nad Popelkou. 
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11. Řízení školy 

 

Základní poslání školy vychází z tradice předchozích let a reaguje na požadavky moderního 
vzdělávání na tomto principu (motto): 

„Střední škola, Antala Staška 213, Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace poskytuje 
střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem v oblasti gastronomie, 
potravinářství a služeb. Cílem školy je v prostředí přátelského a tvořivého klimatu a otevřeného 
partnerství: 

 vychovávat sociálně silné osobnosti schopné života v moderní občanské společnosti 

 připravit je na další vzdělávání a celoživotní učení 

 vybavit je kompetencemi v oblasti ekonomické, jazykové, informační gramotnosti, sociálními 

podnikatelskými dovednostmi a gramotností pro udržitelný rozvoj.“ 

Na základě tohoto principu byla veškerá činnost zaměřena na naplnění hlavního cíle, tj. dosažení co 
nejlepších výsledků ve výchovně vzdělávacím procesu, nábor nových žáků, prezentaci školy na 
veřejnosti, spolupráci s rodiči a sociálními partnery. 

Zaměstnanci školy vykonávali pracovní činnosti v souladu s platnými právními normami 
a náplněmi práce. Nebyl řešen žádný závažný přestupek proti pracovnímu řádu. 

Vedení bylo založeno na demokratickém principu s výhradním právem konečného rozhodnutí 
ředitele školy. Vedoucí pracovníci měli jednoznačně stanovené kompetence v rozhodování pro svůj 
úsek řízení. Informace o průběhu, podmínkách a výsledcích vzdělávání byly systematicky 
vyhodnocovány. Porady vyúsťovaly v konkrétní závěry, návrhy a opatření. Nadále pracovaly 
metodické komise pro všeobecně vzdělávací předměty, pro odborné předměty (Cestovní ruch, 
Podnikání a ekonomické předměty), pro učební obory potravinářského zaměření a pro učební obory 
gastronomického zaměření. Maximální snahou většiny pedagogů a žáků byla otevřená vzájemná 
komunikace, podpořená i intenzivní spoluprací školy s rodiči. Vedení školy se snažilo o vytvoření 
příjemného klimatu jak pro žáky, tak i pro pedagogy.  

Úkoly výchovně vzdělávací práce byly stanoveny tak, aby se jejich prostřednictvím dařilo plnit 
všechny funkce školy. Tomu odpovídá i rozbor činností jednotlivých úseků školy za školní rok 
2020/2021, vypracovaný ředitelem školy a jeho zástupci, uvedený v úvodní části plánu výchovně 
vzdělávací činnosti na školní rok 2021/2022. 

Důležitou oblastí řízení školy byla oblast hospodaření školy a správy majetku zřizovatele. Hlavním 
úkolem této oblasti bylo udržení kvality řízení na co nejvyšší úrovni. 

V oblasti péče o majetek probíhala obnova vybavení nábytkem a pomůckami, běžné opravy a 
údržba. V ekonomické oblasti byla škola řízena tak, aby finančně zajistila provoz školy v oblasti 
přímých i provozních výdajů a to s významným podílem vlastních příjmů v rámci hlavní i 
doplňkové činnosti. 

Během školního roku byla postupně ověřována a kontrolována všechna opatření k zajištění 
bezpečnosti žáků a zaměstnanců školy a školského zařízení.  

Spolupráce se školskou radou 

Ve školním roce 2020/2021 proběhla dvě jednání školské rady. 

Říjnové jednání proběhlo ve dnech 20. – 22. 10. 2020 z důvodu covidových opatření per rollam. 
Školská rada projednala a schválila výroční zprávu školy za školní rok 2019/2020 bez výhrad a 
připomínek. Byla podána informace k připravovaným volbám do školské rady. 

26. 5. 2021 se konaly volby do Školské rady při Střední škole v Lomnici nad Popelkou. Byli 
zvoleni 2 členové za pedagogy a 2 členové za oprávněné osoby (zákonní zástupci neplnoletých 
žáků a plnoletí žáci). 
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Na červnovém jednání dne 22. 6. 2021 byla školská rada seznámena ředitelem školy s výsledky 
voleb do školské rady a se zprávou o činnosti školy za rok 2020 v oblasti hospodaření. Byly podány 
informace o průběhu distančního vzdělávání během pandemie koronaviru, o projektu „Snížení 
energetické náročnosti budovy dílen odborného výcviku“, o účasti a umístění v odborných 
soutěžích, o spolupráci s organizacemi ve městě i mimo něj. Ředitel školy také poskytl členům 
školské rady informace o přijímacím řízení, maturitních a závěrečných zkouškách, o záležitostech 
spojených se závěrem školního roku a přípravou příštího. 

Spolupráce s rodiči 

Spolupráce s rodiči byla založena na vzájemném partnerství a vytváří škole možnost získání 
informací pro její další činnost. Na základě této spolupráce přijímalo vedení školy opatření ke 
zkvalitnění vzdělávání. Hlavním komunikačním kanálem se stal systém Bakaláři. V případě řešení 
nenadále vzniklých problémů byli rodiče zváni písemně na jednání školské výchovné komise. 
Z těchto jednání vedl výchovný poradce zápisy. Třídní učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci 
aktivně spolupracovali s rodiči všech žáků. Problematická však zůstává spolupráce s rodiči žáků ze 
sociálně slabých rodin a rodiči některých problémových žáků. 

Spolupráce se školami a dalšími organizacemi 

Spolupráce s ostatními školami byla zaměřena hlavně na výměnu zkušeností jak odborných, tak 
i pedagogických, zejména při posuzování kvality a hodnocení jednotného zadání závěrečných 
zkoušek.  

Pravidelně v rámci výuky škola spolupracovala s Kontaktním pracovištěm Semily Úřadu práce ČR, 
především v oblasti poskytování informací pro zájemce o studium, v oblasti uplatnění absolventů 
a zprostředkování pracovních nabídek. 

Mezi další partnerské organizace, se kterými škola dlouhodobě spolupracuje, patřilo Kulturní 
a informační středisko v Lomnici nad Popelkou a Středisko volného času v Lomnici nad Popelkou.  

Další formou spolupráce byla výměna zkušeností, metodická spolupráce, poradenská činnost, 
organizování soutěží, podpora vydávání odborných publikací apod. v rámci škol sdružených 
v Asociaci vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru (www.asven.cz).  

   

http://www.asven.cz/
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12. Další záměry školy, zhodnocení, závěr 

 

Škola poskytovala vzhledem ke svému umístění na pomezí Libereckého, Královéhradeckého 
a Středočeského kraje vzdělávací příležitosti především pro okresy Semily, Jičín a Mladá Boleslav. 
Nabídkou oslovovala zájemce o studijní a učební obory také z okresů Liberec, Jablonec nad Nisou, 
Trutnov, aj.  

Vzdělávací nabídka školy byla a je specifická realizací odborného výcviku gastronomických a 
potravinářských oborů ve vlastních, plně vybavených prostorách, se zárukou vysoké kvality a šíře 
pro nácvik praktických návyků a dovedností, kterým je zároveň zajištěno komplexní školní 
stravování ve 2 stravovacích zařízeních, vlastní prodejna pro prodej cukrářských, kuchařských 
výrobků a lahůdek, to vše také s efektivním zhodnocením získaných výsledků výuky formou 
produktivní práce. 

Zhodnocení roku s ohledem na covidová opatření 

Po zkušenostech z minulého školního roku byl pro nás opětovný přechod na distanční vzdělávání 
snazší. Věděli jsme, do čeho jdeme, organizačně a technicky jsme na něj byli relativně připraveni. 
Navázali jsme na naše předchozí znalosti a zkušenosti a nadále rozvíjeli nové možnosti a metody 
distančního vzdělávání. Postupem času jsme získali větší jistotu a stabilitu při výuce, největší posun 
byl u on-line výuky odborného výcviku. 

Pedagogové absolvovali další školení ohledně distančního vzdělávání. Pozitivní byla i spolupráce a 
vzájemná pomoc pedagogů mezi sebou. 

Díky nutnosti komunikovat elektronicky docházelo postupně k zintenzivnění komunikace pedagogů 
směrem k žákům, v některých případech i opačně, kdy si samotní pedagogové sami vyžádali 
zpětnou vazbu od žáků na své formy a metody distančního vzdělávání. 

Největší problémy distančního vzdělávání byly tyto: 

Nekvalitní internetové připojení některých žáků – problémy s připojením se, nestabilita a časté 
výpadky spojení. 

Kapacita internetového připojení v rodinách s více dětmi (on-line výuka sourozenců) a rodiči na 
home office využívajících internet. 

Nedostatečné množství výpočetní techniky v rodinách s více dětmi (on-line výuka sourozenců) a 
rodiči na home office používajících výpočetní techniku. 

Zastaralá výpočetní technika některých žáků (PC, notebook), někdy pouze mobilní telefon. 

Nezájem některých žáků se distančně vzdělávat, někdy včetně zákonných zástupců. 

Postupná ztráta návyků denního režimu žáků a s tím spojené absence na distančním vzdělávání. 

Na začátku distančního vzdělávání byl nutný upgrade části ICT techniky pro pedagogy – zrychlení 
notebooků nasazením SSD disků, dokoupení externích webových kamer pro notebooky, které jimi 
nebyly vybaveny. 

Distanční výuka probíhala dle platného rozvrhu. Rozvrh jsme nijak neupravovali. 

Organizována byla pomocí Bakalářů prostřednictvím elektronické třídní knihy, zpráv Komens a 
plánování Online schůzek. Každý vyučující si organizoval synchronní a asynchronní výuku dle 
svého plánu. 

Hlavní komunikační platformou byly programy Bakaláři a Microsoft Teams. Vedlejší Facebook, 
Messenger, Skype, WhatsApp, telefonické hovory a sms. 

V jednom případě byly žákovi bez internetového připojení doručovány výukové materiály a 
následně vyzvedávány vypracované úkoly jedním pedagogem osobně přímo v místě žákova 
bydliště. 

Při výuce odborného výcviku byly využívány vzdělávací videa portálu Kulinářské umění, 
instruktážní videa, praktické ukázky přímo před webovou kamerou počítače. Byly zadávány domácí 
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úkoly, které žáci průběžně fotili, nahrávali videa, vyplňovali testy a odesílali zpět. V následujících 
hodinách se vše zhodnotilo, byly probrány a vysvětleny nedostatky a zodpovězeny dotazy žáků. 

Co se týče forem vzdělávání distančním způsobem, nejvíce byla zastoupena asynchronní (55 %), 
pak synchronní (30 %) a nakonec jejich kombinace (15 %). 

Úpravy ŠVP jsme neprováděli. Vzdělávací obsah byl oproti tematickým plánům pro tento školní 
rok ořezán na minimum možného. U tělesné výchovy došlo k posílení témat samostatného 
sportování, turistiky, zdravého životního stylu a sportovní teorie. 

Část obsahu výuky odborného výcviku byla nahrazena tématy z odborných teoretických předmětů. 

Od ledna byla možnost postupně využívána možnost individuálních konzultací jednoho žáka na 
jednoho učitele a následně skupinových konzultací, kde mohli žáci ohrožení školním neúspěchem 
konzultovat probranou látku s daným učitelem. 

Nadále bylo používáno sumativní hodnocení – elektronická žákovská knížka. 

Formativní hodnocení začalo být více používáno díky možnosti individuálních elektronických 
komentářů výkonu žáka (testy Microsoft Forms, Bakaláři - Komens) a nahradilo tak slovní 
hodnocení žáka před třídou při prezenční výuce. 

Částečně byla využita i forma sebehodnocení, zejména u praktického vyučování, formou zpětné 
vazby od žáků o zvládnutí zadaných domácích prací a úkolů. 

Standardní komunikace s rodiči probíhala prostřednictvím zpráv Komens programu Bakaláři. 

V případě problémů nebo nekomunikace jsme se pokoušeli navázat kontakt pomocí telefonu a sms 
zpráv. 

Komunikace ze strany rodičů a zákonných zástupců byla standardní. 

Zapojení žáků do distančního vzdělávání činilo v naší škole 94 %. 

Jako škola jsme distanční vzdělávání v rámci možností zvládli a posunulo nás to dál hlavně 
v oblasti digitálních technologií. 

Další záměry školy 

 Rozvíjet kvalitu řízení školy, plánování řídících činností, efektivitu organizace školy 

a kontrolního systému, strategicky plánovat rozvoj školy v duchu moderních požadavků na 

vzdělávání,  

 rozvíjet oborovou strukturu v souladu s Dlouhodobým záměrem ČR, LK a požadavky trhu 

práce, reagovat na demografický vývoj, 

 dále zkvalitňovat propagaci školy a tím zvýšit počet zájemců o studium na škole, 

 efektivním využíváním příspěvku zřizovatele na činnost a vlastními zdroji nadále zlepšovat 

podmínky pro výuku, 

 věnovat pozornost vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání žáků 

nadaných a mimořádně nadaných,  

 dbát na důslednou realizaci průběhu vzdělávání se zřetelem k vytváření cílových kompetencí 

vzdělávacích programů školy a na její průběžnou kontrolu, podporovat nové způsoby práce, 

různé formy a metody výuky, 

 prohlubovat a zvyšovat kvalitu výchovného poradenství a přístupu k informacím, 

 důsledně zavádět opatření k prevenci násilí a šikanování mezi žáky a strategii prevence sociálně 

patologických jevů,  

 usilovat o otevřené partnerství ve vzdělávání s rodiči, spolupracovat se zřizovatelem, školskou 

radou a partnerskými vzdělávacími institucemi, 

 naplňovat Krajský akční plán (KAP) dle Školního akčního plánu (ŠAP), 
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 rozvíjet činnost v celoživotním vzdělávání nabídkou a poskytováním celoživotního vzdělávání 

zájemcům z řad veřejnosti, institucí a firem, např. přípravy na rekvalifikace, tvorbou dalších 

programů na základě potřeb trhu práce a požadavků zaměstnavatelů, 

 využívat výstupy úspěšně dokončeného vlastního projektu v OPVK 7.3.2 „Gastronomie 

v Lomnici nad Popelkou“ v oblasti dalšího vzdělávání dospělých i v počátečním vzdělávání, 

 realizovat úpravy stávajících ŠVP na základě připomínek učitelů, metodických komisí a vedení 

školy nebo vytvářet nové na základě revize stávajících,  

 vytvářet odpovídající personální podmínky, stabilizovat pedagogický sbor, 

 usilovat o vysokou kvalifikovanost pedagogického sboru, podporovat přípravu pedagogických 

pracovníků v zájmu rozvoje školy a naplňování její vize, iniciovat zaměstnance školy 

k neustálému dalšímu vzdělávání,  

 podporovat prevenci kriminality, ochranu duševního vlastnictví, etickou výchovu, 

environmentální výchovu, rozvíjet výchovu ke zdraví a zdravému životnímu stylu,  

 vytvářet bezpečné, přátelské a kulturní školní klima, umožnit žákům a rodičům rozvíjet 

iniciativu pro rozvoj školy a školského zařízení, 

 prezentovat školu na veřejnosti a reprezentovat školu účastí v odborných a sportovních 

soutěžích. 

Výroční zpráva byla zpracována v souladu s § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví 
náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů, z výsledků 
průběhu školního roku 2020/2021, analýzy současného stavu a požadavků zřizovatele. 

 

Výroční zpráva byla zpracována za období školního roku 2020/2021, uzavřena dne 13. října 2021 

pod č. j. 13/2021 a schválena školskou radou dne 19. října 2021. 
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13. Údaje o inspekční činnosti provedené ČŠI a výsledcích kontrol 

 

Dne 8. 6. 2021 byla vykonána ze strany ČŠI Liberecký inspektorát inspekční činnost. Předmět 

inspekční činnosti: Získávání a analyzování informací o činnosti škol a školských zařízení (dále 

„škola“) v období distančního vzdělávání žáků podle § 174 odst. 2 písm. a) školského zákona, 

s ohledem na opatření související s pandemií nemoci covid-19. 

14. Základní údaje o hospodaření školy 

 

Výroční zpráva o hospodaření obsahuje Zprávu o činnosti organizace za rok 2020 za Střední školu, 

Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, která byla již zpracována v dubnu 2020, projednána 

a schválena v květnu 2021. Zpráva o činnosti organizace je k dispozici v sekretariátě školy a na 

webových stránkách školy (www.skola-lomnice.cz). 
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Přílohy 

 

Výkaz preventivních aktivit pro školní rok 2020/2021 

 

  

 

 


