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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. 552/21/ZK ze dne 21. 12. 2021 a plně nahrazuje přílohu č. 1 ke zřizovací 
listině ze dne 22. 9. 2020. 

 

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

      ŠVP-SŠ: č. j. 05/21 z 15. 6. 2021 

53-41-M/02  Nutriční asistent    MŠMT: č. j. 40 847/2020-2  

Denní studium čtyřleté     z 18. 11. 2020, ŠVP-SŠ: 

ŠVP: Nutriční asistent     č. j. 04/2021 Z 15. 6. 2021 

 

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 
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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 
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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 7,07 10,28 12,05 1,00 30,40 

z toho ženy 0,00 4,07 9,28 10,48 1,00 24,83 

 
Odborná způsobilost pro přímou pedagogickou činnost (včetně externistů)  

v přepočtených úvazcích    

     

počet 
(přepočtení na plně 

zaměstnané) 

z toho bez odborné 
kvalifikace 

 

  

30,40 5,81 
   

     

Z toho: 
počet (fyzický 

počet) 
z toho bez 
kvalifikace 

poradenské služby ve škole *:   

výchovný poradce 1,00 1,00 

školní metodik prevence 1,00 1,00 

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 

606  584 22 

   

   

Přehled o pracovnících domova mládeže   
v přepočtených úvazcích    
    

vychovatelé 
asistenti 

pedagoga 
ostatní celkem 

4,00 0,00 2,00 6,00 
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Přehled o nepedagogických pracovnících školy  
  

počet nepedagogických pracovníků 13,06 

Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

Počty pracovníků 
(účastníků kurzů) 

Druh vzdělávání Počet absolventů 
kurzů celkem dlouhodobé kurzy krátkodobé kurzy 

22 0 7 28 

 
Krátkodobé vzdělávání - kurzy v rámci Šablon pro SŠ a VOŠ II (Osobnostně sociální rozvoj), kurzy pro 
vedoucí pedagogické pracovníky, odborné semináře k maturitní zkoušce – zadavatel a pro další činnosti 
(výchovný poradce, metodik primární prevence). 

Přehled dalšího vzdělávání nepedagogických pracovníků 

Počty pracovníků 
(účastníků kurzů) 

Počet krátkodobých 
kurzů 

4 15 

 

Krátkodobé kurzy - ekonomické kurzy pro příspěvkové organizace řízené OŠMTS   Krajského úřadu 
Libereckého kraje (bezplatné), semináře novinek programu VEMA, semináře k novelám právních předpisů, 
k přijímacímu řízení a ke spisové službě. 
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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 76 

Skupina oborů H 6 109 

Skupina oborů E 3 48 

Celkem 13 233 

Legenda 
skupina M ― studijní obory Cestovní ruch (3,45 třídy), Nutriční asistent (0,55 třídy) 

skupina H ― učební obory Cukrář (3 třídy), Kuchař - číšník (3 třídy) 

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

Vývoj průměrného počtu žáků k 30. 9. daného školního roku: 

2019/2020 194 žáků 15 tříd  12,9 žáka/třídu 

2020/2021 207 žáků 13 tříd  15,9 žáka/třídu 

2021/2022 233 žáků 13 tříd  17,9 žáka/třídu 

2022/2023 258 žáků 13 tříd  19,8 žáka/třídu 

Pro školní rok 2020/2021 se nám podařilo zvýšit počet žáků školy o 6,7 % a snížili jsme počet tříd z 15 na 13. 

Pro školní rok 2021/2022 se i díky nově otevřenému oboru 53-41-M/02 Nutriční asistent počet žáků školy 
zvýšil o 12,6 % a průměrný počet žáků na třídu již splňuje minimální hodnotu 17. 

Pro školní rok 2022/2023 se i vzhledem k pokračujícímu náběhu nově otevřeného oboru 53-41-M/02 
Nutriční asistent počet žáků školy zvýšil o 10,7 %. 

Pro následující školní roky předpokládáme další zvýšení počtu žáků školy vzhledem k náběhu nového oboru 
do vyšších ročníků. 

Domov mládež 

Škola Počet ubytovaných Počet pedagogických pracovníků 

Střední škola 72 4 
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Údaje o přijímacím řízení 

Údaje o přijímacím řízení počet 

SŠ a VOŠ  

Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 123 

Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 94 

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 114* 

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

Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 2 

        z toho vyřešeno autoremedurou 2 

        z toho postoupeno krajskému úřadu 0 

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 81 

Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 13 

Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 3 

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 72 

Počet přijatých dětí, žáků a studentů do domova mládeže 72 

*/ + 1 Usnesení o zastavení řízení před vydáním rozhodnutí 

Přijímací řízení proběhlo v 1. kole u oborů bez přijímací zkoušky s jedním termínem, u studijních oborů s 
centrálně organizovanými přijímacími zkouškami byly stanoveny 2 termíny. Podle naplněnosti oborů byla 
ještě vyhlášena další 3 kola přijímacího řízení. Rozhodnutí o přijetí bylo založeno na vyhodnocení studijních 
výsledků ze základní školy, posouzení doporučení pedagogicko-psychologických poraden nebo speciálních 
pedagogických center u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Konečné rozhodnutí bylo stvrzeno 
odevzdáním zápisových lístků. 
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Rozhodnutí vydaná ředitelem školy  

Rozhodnutí: počet 

o přestupu do jiné SŠ 16 

o změně oboru vzdělání  8 

o přerušení vzdělávání  0 

o opakování ročníku 13 

o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 ŠZ  0 

o podmíněném vyloučení podle § 31 ŠZ    15* 

o vyloučení podle § 31 ŠZ        2** 

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 54 

Pozn.: Rozhodnutí vztahující se k přijímacímu řízení jsou obsažena v předchozí tabulce  
 */ z toho 11 z domova mládeže 

 **/ z toho 2 z domova mládeže 

  



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

11/20 

 

5. Naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

 

Společné cíle ŠVP pro skupinu oborů M: 

Důraz kladen zejména na rozvoj komunikativních dovedností, personální a interpersonální dovednosti, 
jazykového vzdělávání, dovednosti řešit problémové situace, dovednosti využívat informační technologie a 
dalších odborných dovedností. 

Společné cíle ŠVP pro skupinu oborů H: 

Poskytovat žákům všeobecné a odborné poznatky a dovednosti ve zvoleném oboru. Cílem odborného 
výcviku je praktické osvojení dovedností a aplikace všeobecných a odborných dovedností. V teorii i praxi 
jsou žáci vedeni k hospodárnému a ekologickému chování, ke slušnému vystupování, dodržování 
hygienických a bezpečnostních předpisů. Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit pracovníka, 
který se umístí na trhu práce a je schopen přizpůsobit se jeho měnícím podmínkám. 

Společné cíle ŠVP pro skupinu oborů E: 

Poskytovat žákům všeobecné a odborné poznatky a dovednosti ve zvoleném oboru. Cílem odborného 
výcviku je praktické osvojení dovedností a aplikace všeobecných a odborných dovedností. V teorii i praxi 
jsou žáci vedeni k hospodárnému a ekologickému chování, ke slušnému vystupování, dodržování 
hygienických a bezpečnostních předpisů. Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit pracovníka, 
který se umístí na trhu práce a je schopen přizpůsobit se jeho měnícím podmínkám. 

Zhodnocení naplňování stanovených cílů 

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, Nutriční asistent, 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 2021/2022, 
vypracovaný ředitelem školy a jeho zástupci, uvedený v úvodní části plánu výchovně vzdělávací činnosti 
na školní rok 2022/2023.  
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6. 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 

38 34 4 2 2 0 3 3 0 

 

Úspěšnost žáků v řádném termínu závěrečných zkoušek mírně klesla z loňských 92,0 % na 89,5 %, což ale 
považujeme za výborný výsledek. Náhradní a opravné termíny měly opět 100 % úspěšnost. Na ocenění 
Hospodářskou komorou bylo odborníky z praxe navrženo 5 žáků. 

 

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 1 1 0 11 5 6 

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

Úspěšnost žáků v řádném termínu maturitních zkoušek zůstala na 50% jako loňský školní rok. Přestože 
letošní maturanti již neměli žádné úlevy plynoucí z distančního vzdělávání, úspěšnost neklesla. 
Z prvomaturantů uspěli ještě 4 žáci v podzimním termínu. Celkem tedy odmaturovalo 11 ze 14 
prvomaturantů, tj. 78,6 %. 

 

Výchovná opatření   
(počet)   

 1. pololetí 2. pololetí 

pochvala třídního učitele 12 20 

pochvala ředitele školy - - 

jiná ocenění - - 

napomenutí 23 30 

důtka třídního učitele 30 42 

důtka ředitele školy 4 7 

snížená známka z chování 16 3 

 

U výchovných opatření došlo k nárůstu vzhledem k opětovné prezenční výuce. Zvláště je patrný nárůst 
snížených známek z chování v 1. pololetí související většinou s neomluvenou absencí. Žáci si během 
distanční výuky odvykli pravidelnému dennímu režimu, což je vidět i na poklesu snížených známek v 2. 
pololetí. 
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Prospěch žáků   
(počet hodnocení)   

 1. pololetí 2. pololetí 

prospěl s vyznamenáním 15 15 

prospěl 143 176 

neprospěl 38 16 

nehodnocen 32 0 

 

Rozložení prospěchu žáků zůstává podobné loňskému školnímu roku s výjimkou nárůstu počtu 
nehodnocených v 1. pololetí. Ten byl způsoben velkou absencí některých žáků související s přechodem 
z distanční na prezenční výuku.  

 

Počet zameškaných hodin   
(počet)   

 1. pololetí 2. pololetí 

celkem 31 313 24 608 

z toho neomluvených 572 447 

 

Přechod z distanční na prezenční výuku způsobil nárůst počtu zameškaných hodin včetně neomluvených. 
Ve 2. pololetí došlo ke zlepšení situace. 

Uplatnění absolventů (ukončení studia ve školním roce 2020/2021) 

třídy úřad práce zaměstnání další studium z toho VŠ 

Skupina oborů M 0 % 35 % 65 % 53 % 

Skupina oborů H 10 % 55 % 35 % 0 % 

Skupina oborů E 18% 54 % 28 % 0 % 

 

U studijních oborů typu M (Cestovní ruch) na úřadu práce neskončil žádný žák. Zvýšil se počet dále 
studujících (ze 43 % na 65 %). Z toho počet studujících vysokou školu se stále drží kolem 50%. 

U učebních oborů typu H (Cukrář, Kuchař-číšník) skončilo na úřadu práce 2x více žáků (změna z 5% na 10 %). 
Zvýšil se ale počet dále studujících (z 28 % na 35 %). 

U učebních oborů typu E (Cukrářská výroba, Kuchařská výroba) skončilo na úřadu práce o třetinu více žáků 
oproti loňskému roku (změna z 12 % na 18 %). Počet dále studujících zůstal přibližně stejný (změna z 25 % 
na 28 %). 

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.  

 

zaměstnavatel počet žáků forma spolupráce 

pracoviště střední školy, na hlavní 
budově a v dílnách odborného výcviku 

157 školní pracoviště 
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7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a 
zajištění podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami, nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování 
jazykové přípravy 

Zpráva výchovného poradce, práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

Činnost výchovného poradce vycházela z vypracovaného plánu pro školní rok. Plán byl splněn. Dochází k 
dobré spolupráci s metodikem prevence na škole. 
Byly stanoveny pevné konzultační hodiny pro žáky, rodiče i pedagogy. 
• 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 20 pohovorů a jednání výchovné 
komise. Ze všech jednání byly pořizovány zápisy. 
Zájem ze strany žáků byl o možnosti dalšího studia na VOŠ, VŠ, nástavbovém studiu a dalších učebních 
oborů. Žáci měli možnost navštěvovat kariérového poradce, který je seznamoval se všemi nabídkami studia, 
zahraničního studia a všemi ostatními možnostmi pracovního a kariérového růstu.  
Probíhala spolupráce s třídními učiteli žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Učitelé jednotlivých 
předmětů byli informováni o potřebách žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Byly řešeny způsoby 
speciální péče a individuální problémy výuce. 
Žáci závěrečných ročníků 4CR, 3KC, 3CU  a 3SV měli besedu s pracovnicí ÚP Semily, přímo ve škole.  
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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Vyhodnocení preventivního programu školy, zpráva metodika prevence, údaje o prevenci 

sociálně-patologických jevů 

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.  

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. 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. Vše bylo řešeno ve spolupráci s ředitelem školy, zástupci 
ředitele školy, výchovným poradcem a třídními učiteli.  
 
Se žáky, u kterých byly zjištěny nepovolené návykové látky (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.   

Záškoláctví žáků bylo řešeno průběžně, neomluvené absence řešili třídní učitelé s žáky a informovali 
zákonné zástupce.  

Na domově mládeže bylo uděleno 12 podmíněných vyloučení, 2 žáci byli vyloučeni a bylo uděleno 5 
napomenutí vedoucího vychovatele. Pochvaly byly sdělovány průběžně ústně i písemně zákonným 
zástupcům. Každé pololetí bylo zasíláno písemné hodnocení chování a aktivit žáka rodičům. V rámci 
prevence kriminality byly promítány vzdělávací pořady a probíhaly motivační rozhovory s ubytovanými 
žáky. Závažné záležitosti byly řešeny ve spolupráci s výchovným poradcem školy i metodikem prevence, 
kteří se nově účastnili pravidelných porad úseku DM a po předchozí přípravě jsme hledali řešení společně. 
Informace byly předávány třídním učitelům. 

Žáci byli průběžně seznamováni s činností a službami poradenských pracovišť našeho regionu dle potřeb a 
ve spolupráci s výchovným poradcem školy. Počet zájemců o kontakty se výrazně zvýšil. Spolupráce s rodiči 
a zákonnými zástupci 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. 

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. 
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8. Spolupráce se sociálními partnery a mezinárodní programy 
 

 
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, zapojením odborníka do výuky odborného výcviku, 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. 
g) Besedy o zaměstnanosti a uplatnění absolventů škol s Úřadem práce ČR se všemi končícími ročníky. 

 
Spolupráce se sociálními partnery  
 

Zaměstnavatel Počet žáků Zaměstnavatel Počet žáků 

Městské muzeum a galerie 
Lomnice nad Popelkou 

1 
Hotel Francis Palace, Františkovy 
Lázně 

1 

KIS Lomnice nad Popelkou 1 Technické muzeum Liberec 2 

SVČ Sluníčko Lomnice  
nad Popelkou 

1 
CMJ Jilemnice 1 

Krkonošské muzeum Jilemnice 3 Hotel U Krále, Jičín 1 

Hotel Brada Jičín 2 MU Desná 1 

KC Golf, Semily 2 Bryvecasta s.r.o., Liberec 1 

Krkonošské muzeum Vrchlabí 1 IC Hostinné 1 

MIC Sobotka 1 IKS Železný Brod 1 

Hotel Tamlovka, Jičín 1 Sdružení Český ráj, Turnov 2 

 

S dalšími profesními organizacemi škola spolupracovala hlavně v odborné oblasti, především při zajišťování 
seminářů a vzdělávacích akcí. Pro žáky byl zrealizován barmanský i baristický kurz. 

Spolupráce s dalšími organizacemi  

Žáci studijního oboru Cestovní ruch realizovali v měsících červenec – srpen propojení teoretické výuky 
s praxí zejména v rámci souvislých čtrnáctidenních praxí u partnerských organizací  
na základě smlouvy. Žáci se zde seznamovali s reálnými podmínkami na trhu práce a docházelo k tolik 
potřebnému propojení teoretické výuky s praxí.  

Spolupráce se školskou radou 

Ve školním roce 2021/2022 proběhla dvě jednání školské rady. 

Říjnové jednání proběhlo 19. 10. 2021. Školská rada zvolila předsedu školské rady, projednala jednací řád, 
projednala a schválila výroční zprávu školy za školní rok 2020/2021 bez výhrad a připomínek. 

Na červnovém jednání dne 23. 6. 2022 byl projednán a schválen inovovaný Školní řád Střední školy Lomnice 
nad Popelkou, školská rada seznámena ředitelem školy se zprávou o činnosti školy za rok 2021 v oblasti 
hospodaření. Byly podány informace o přijímacím řízení, maturitních a závěrečných zkouškách, o 
záležitostech spojených se závěrem školního roku a přípravou příštího. 
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9. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Výsledky soutěží, přehlídek, besed a prezentace školy na veřejnosti  

Žáci se účastnili nejen odborného výcviku, ale také akcí s ním spojených. 

Září 2021:  

 14. 9. 2021 – Memoriál Ludvíka Daňka (zajištění občerstvení) 

 18. 9. 2021 – FOOD FESTIVAL v Lomnici nad Popelkou, ve spolupráci s městem Lomnice nad 
Popelkou 

 23. 9. 2021 – Předávání ocenění PČR (zajištění občerstvení) 

 30. 9. 2021 – Odborná soutěž Karmelské slavnosti (soutěž cukrářských oborů) - žákyně třetího 
ročníku Cukrář, se umístily se na 1. a 2. místě. Připravovaly tematický soubor sladkostí SWEET BAR a 
muffiny ozdobené krémovými květy. 

Říjen 2021:  

 10. 2021 – Ukázka práce PČR - pátrací akce po zraněné osobě v terénu, ukázka policejní techniky. 
Účastnilo se 10 vybraných žáků naší školy pod vedením UOV Andrey Zajícové. 

 7. – 8. 10. 2021 – Konference k problematice zadávání veřejných zakázek (zajištění občerstvení pro 
Liberecký Kraj) 

 11. 10. 2021 – Exkurze žáků oboru Cestovní ruch do Dětenic (zážitkový cestovní ruch) 

 15. – 16. 10. 2021 – Prezentace středních škol a zaměstnavatelů – Jičín 

 18. 10. 2021 – Barmanský kurz pod vedením Bc. Radima Janouška, 12 účastníků získalo osvědčení 
s mezinárodní platností. 

 21. 10. 2021 – Pocty Hejtmana Libereckého kraje (zajištění občerstvení) 

Listopad 2021: 

 3. 11. 2021 – Exkurze žáků 3. ročníku Kuchař-číšník (Pivovar Nová Paka) 

 13. 11. 2021 – KC Golf Semily (zajištění občerstvení) 

 30. 11. 2021 – Beseda pro žáky končících ročníků s Armádou ČR 

Prosinec 2021: 

 21. 12. 2021 – Exkurze žáků oboru Cestovní ruch do Prahy (návštěva PS, Pražský hrad, historické 
centrum) 

 Pečení a distribuce vánoček a vánočního cukroví 

Leden 2022: 

 26. 1. 2022 – Exkurze žáků oboru Cestovní ruch (Terezín) 

 Zapojení žáků 3. ročníku oboru Kuchař – číšník do online výuky KULINÁŘSKÉ UMĚNÍ 

Únor 2022: 

 3. 2. 2022 – Beseda pro žáky na téma Práce a studium v USA 

 23. 2. 2022 – Exkurze pro žáky oboru Cestovní ruch (Kutná Hora) 

 Přednášky PČR pro žáky gastronomických a potravinářských oborů - prevence kyberšikany, trestní 
odpovědnost mladistvých, návykové látky 
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Březen 2022: 

 10. 3. 2022 – Odborná soutěž Karmelské Slavnosti (soutěž cukrářských oborů) – dvě žákyně se 
umístily v stříbrném pásmu 

 23. 3. 2022 – Soutěž žáků oboru Cestovní ruch (Mladý průvodce, Ostrava) – 14. místo 

 28. 3. 2022 – Exkurze žáků oboru Cestovní ruch (Letiště Václava Havla, Praha) 

Duben 2022: 

 1. – 2. 4. 2022 – Dvoudenní provoz školní restaurace v jídelně odborného výcviku, Antala Staška 
213, se zapojením žáků a učitelů gastronomických oborů 

 6. 4. 2022 – Exkurze žáků oboru Cestovní ruch (Národní hřebčín Kladruby nad Vltavou) 

 7. 4. 2022 – Recitační soutěž Chrastavská sloka – 2. místo 

 8. 4. 2022 – Zapojení odborníka z praxe do výuky - cesta Orientem (příprava pokrmů asijské 
kuchyně, pod vedením mistra kuchaře Martina Kašpara) 

 21. 4. 2022 – Zájezd žáků oboru Cestovní ruch na divadelní představení do Klicperova divadla v 
Hradci Králové (Velký Gatsby) 

 26. 4. 2022 – Zapojení odborníka z praxe - výroba perníčků pod vedením Phdr. Dany Holmanové a 
návštěva výstavy jejích prací v Městském muzeu v Lomnici nad Popelkou 

Květen 2022: 

 Prohlubování znalostí – dvoudenní baristický kurz pod vedením Bc. Radima Janouška (19 účastníků) 

 12. 5. 2022 – Gastronomická soutěž  GASTRO – LABE (soutěž mladých kuchařů) – příprava 
hamburgerů - 7. místo, příprava hamburgerové housky – 2. místo. 

Červen 2022: 

 8. – 9. 6. 2022 – Soutěž žáků oboru Cestovní ruch (Vítejte u nás, České Budějovice) – 4. a 12. místo) 

 

Zavádění nových metod a 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.  

Učitelé odborného výcviku taktéž zavedli novou metodu s využitím ICT techniky a s žáky pracovali na 
moderním internetovém portálu pro gastronomické školy Kulinářské umění. 

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.  

 

Domov mládeže - zájmová činnost 

Náplň práce domova mládeže 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.  
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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. 

Během školního roku pravidelně pracovaly zájmové kroužky a tvořivé dílny, jejichž vedoucími byli 
vychovatelé.  

Tělovýchovné a sportovní aktivity 
 Turistika, cyklistika, posilovna, geocaching  

 V prostorách DM: kalanetika, stolní fotbal, biliár, badminton, pétanque, boxovací pytel, 
rotopedy, relaxační místnost a běžecké pásy 

Environmentální výchova 

 třídění odpadu a sběru PET lahví v průběhu školního roku, pořízení lisu na PET lahve, sběr víček od 
PET lahví v průběhu školního roku 

 14. 9. 2021 - mezinárodní úklidová akce „Ukliďme Česko“ - 140 kg odpadu 

 13. 10. 2021 - projekt „72 hodin“ vysazení stromků a keři, instalování laviček – vytvořeno 
odpočinkové místo pro žáky a veřejnost 

 10. 3. 2022 „burza nepotřebných věcí“  

 11. 4. 2022 - mezinárodní úklidová akce „Ukliďme Česko – 120 kg odpadu  

Společenské a kulturní akce 
 

 noční přednášky na téma „Historie pohřebnictví a paralelní jevy v Podkrkonoší“ v lomnickém muzeu 

 účast na akcích pořádaných Kulturním a informačním střediskem a městskou knihovnou 

 návštěva Miniplanetária  v SVČ Lomnice nad Popelkou 

 lomnické letiště s výkladem a prohlídkou hangáru 

 Valdštejnovo muzeum a mincovna v Jičíně – seznámení se s židovskou komunitou a návštěvou 
synagogy. 

 spolupráce s SVČ Sluníčko – pomoc s organizací Klubu seniorů, účast v loutkovém souboru Rarášek, 
účast na přednáškách a akcích dle zájmu 

 začátek školního roku - seznamovací odpoledne pro žáky 1. ročníků 

 v průběhu školního roku za příznivého počasí posezení u ohniště a opékání buřtů  

 22. 9. 2021 pomoc při organizaci akce „Den zdraví“ - nádvoří lomnického zámku  

Knihovna, akce 

Během pobytu byla žákům pravidelně k dispozici a plnila zároveň funkci malého informačního centra, 
přístupného všem žákům i zaměstnancům školy. Je vybavena PC, kde mohou žáci využívat internet 
k získávání informací i studiu a využívat  kopírovací služby. 

  „Večery pod lampou“ určené ke klidným chvílím, hrám a řešení závažných osobních problémů 

 Klub deskových her 

 Čtenářský klub 

Sbírkové akce 

 20. 9. 2021 „Život dětem“ na pomoc nemocným a opuštěným dětem.  

 29. 3. 2022 „Srdíčkové dny“  - veřejná sbírka pro potřebné děti a rodiny 

 11. 5. 2022 „Liga proti rakovině“ - pomoc onkologickým pacientům 
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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 

 zapojení se do projektu „Zelená škola“, projektu recyklace elektroodpadu a baterií na školách, 

 představení vzdělávací nabídky školy na veletrhu vzdělávání  EDUCA 2021, PSSZ Jičín, burza 
středních škol v Semilech a na dalších setkáních s žáky ZŠ 

 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 2021 a v dubnu 2022, 

 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, 

 

10. Údaje o inspekční činnosti provedené ČŠI a výsledcích kontrol 

 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly v souladu s ustanovením § 9, odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 
255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů provedl ve dnech 1. – 3. 11. 2021 kontrolu na místě. 

 

11. Základní údaje o hospodaření školy 

 

Výroční zpráva o hospodaření obsahuje Zprávu o činnosti organizace za rok 2021 za Střední školu, Lomnice 
nad Popelkou, Antala Staška 213, která byla již zpracována v dubnu 2022, projednána a schválena v květnu 
2022. Zpráva o činnosti organizace je k dispozici v sekretariátě školy a na webových stránkách školy 
(www.skola-lomnice.cz) 

 

Přílohy 

 

Výkaz preventivních aktivit pro školní rok 2021/2022 

 

 

Výroční zpráva byla zpracována za období školního roku 2021/2022, uzavřena dne 14. října 2022 
pod č. j. 20/2022 a schválena školskou radou dne 19. října 2022. 


