VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA
ŠKOLNÍ ROK
2014/15

I.
Základní údaje o škole, školském zařízení
1.

Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, spol. s r.o.

2.

Ředitel: Mgr. Libor Bastl – tel. 273 130 240, e-mail: reditel@voscr.cz
Statutární zástupce ředitele: MUDr. Jiří Bastl – tel. 273 130 240, spsvos@volny.cz

3.

Webové stránky školy: www.voscr.cz

4.

Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle
rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku).

5.

Obory vzdělání a vzdělávací programy VOŠ:
název oboru / vzdělávacího
programu

cílová
kapacita
oboru /
programu

škola

kód

Vyšší odborná škola
Vyšší odborná škola

65-43-N/01 Cestovní ruch
360
63-41-N/01 Mezinárodní obchodní styk 240

poznámka
(uveďte, pokud obor
nebyl vyučován, je
dobíhající atd.)

zrušen

6.

Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2013/2014:
a. nové obory / programy: připravují se k předložení AK
b. zrušené obory / programy: Mezinárodní obchodní styk

7.

Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu):
Letohradská 1, Praha 7-Holešovice , 170 00 (ZŠ Letohradská, Praha 7)

8.

Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby

Škola je umístěna v budově Základní školy v ulici Letohradská na Praze 7. Učebny jsou
vybaveny novým nábytkem a interaktivními tabulemi. V každé je k dispozici
dataprojektor. Vyučující mají k dispozici notebooky, které využívají v hodinách. Škola má
moderní počítačovou učebnu, je připojena na vysokorychlostní internet T-Mobile.
Konferenční místnost se specializuje na navazování kontaktů se školami v zahraničí a
slouží mimo jiné i k přenosu výuky online a k pořádání videokonferencí. Ve škole je
knihovna a studovna. Škola má pět kopírek a tři skenery, které jsou k dispozici studentům
a vyučujícím. V celé budově školy je připojení pro studenty přes vysokorychlostní WIFI
zdarma od T-Mobile.
9.

Školská rada – datum ustanovení 23. 5. 2014
Předseda: Mgr. Klára Barcalová
Místopředseda: Mgr. Marie Zýková
Člen: Jakub Lukeš

II.
Pracovníci školské právnické osoby
Pedagogičtí pracovníci – za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je
v tabulkách přidejte

b.

interní učitelé
fyzické osoby celkem

interní učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

externí učitelé
fyzické osoby celkem

externí učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem

Vyšší odborná škola

2

1,5

1

0,5

21

16,6

22

17,1

kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu)
škola

celkem % z celkového počtu ped.
pracovníků
100
0

počet pedagogických pracovníků
kvalifikovaných
nekvalifikovaných

c.

pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně zaměstnané
celkem

ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně zaměstnané

počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)

ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem

a.

škola

1.

22
0

další vzdělávání pedagogických pracovníků

semináře
kurzy
doplňkové pedagogické
studium
školský management
rozšiřování aprobace
jiné (uvést jaké)

počet

zaměření

2
1
1

školení k projektu
cestovní ruch
management

počet
účastníků
2
1
1

1
1

Makedonie
Ph.D.

1
1

vzdělávací instituce
DZS
Žofín
COOTMagazine

Makedonská škola
Univerzita Karlova

d.

jazykové vzdělávání a jeho podpora
celkem (fyzické osoby)
10

počet učitelů cizích jazyků
s odbornou kvalifikací

10

(dle zákona o ped. prac.)

bez odborné kvalifikace

z toho

0

(dle zákona o ped. prac.)

rodilý mluvčí

2.

2

Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu)
a.

b.

počty osob
fyzické osoby
celkem

přepočtení na plně
zaměstnané

2

1,1

další vzdělávání nepedagogických pracovníků

semináře
kurzy
jiné (uvést jaké)

počet

zaměření

1

Erasmus+

počet
účastníků
1

vzdělávací instituce
DZS

III.
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání
(ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŠ)
(za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte)
1.

Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů
a.

denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)
škola

Vyšší odborná škola

počet
tříd / skupin

počet
žáků / studentů

5/5

197

Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za každou školu
samostatně, neuvádějte počty duplicitně):
- přerušili vzdělávání: 0
- nastoupili po přerušení vzdělávání: 0
- sami ukončili vzdělávání: 19
- vyloučeni ze školy:0
- nepostoupili do vyššího ročníku: 4 z toho nebylo povoleno opakování:0
- přestoupili z jiné školy: 15
- přestoupili na jinou školu: 2
- jiný důvod změny (uveďte jaký):

2.

Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu)
a.

denní vzdělávání
škola

průměrný počet
žáků / studentů
na třídu / skupinu

průměrný počet
žáků / studentů na učitele

39

9

Vyšší odborná škola

Jihočeský

Jihomoravský

Karlovarský

Vysočina

Královéhradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Středočeský

Ústecký

Zlínský

CELKEM

Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu)

kraj

3.

počet
žáků/studentů
celkem

12

4

5

5

6

10

5

1

3

4

43

9

6

113

z toho nově přijatí

1

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

7

škola

4.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci)

Netýká se nás

absolutoria

počet studentů, kteří konali zkoušku

denní
65-43-N/01
Cestovní ruch

Výsledky absolutorií

Vyšší odborná
škola

23

z toho konali zkoušku opakovaně
počet studentů závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke
zkoušce v řádném termínu

počet studentů, kteří byli
hodnoceni:

11

prospěl s vyznamenáním

6

prospěl

11

neprospěl

6

skupina
oborů vzdělání
kód, název

Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku na VOŠ 2014/2015

počet přihlášek celkem
přijímací řízení pro školní rok 2014/2015
(denní vzdělávání)

6.

0

65-43-N/01
Cestovní ruch

5.

109

počet kol přijímacího řízení celkem

6

počet přijatých celkem

79
z toho v 1. kole

8

z toho ve 2. kole

10

z toho v dalších kolech

61

z toho na odvolání

0

počet nepřijatých celkem

4

počet volných míst po přijímacím řízení
(obor, počet míst)

obor: 65-43-N/01 Cestovní ruch
počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.rok
2014/2015

0
0

7.

Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se začleňováním
cizinců a příslušníků národnostních menšin.
Se začleňováním cizinců nemáme žádné problémy.
Bělorusko – 1
Kazachstán – 6
Rusko – 8
Slovensko – 3
Ukrajina – 8

8.

Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků

Speciální třídy, integrace, personální a materiální zabezpečení, zkušenosti s integrací,
pozitiva a negativa začleňování žáků. Samostatně uvést zkušenosti se začleňováním žáků
ze znevýhodněného sociokulturního prostředí do výuky.
Netýká se nás.
9.

Vzdělávání nadaných žáků a studentů
Jsou ve škole nadaní žáci nebo studenti, kteří se vzdělávají zvláštním způsobem? Jakými
formami je zabezpečeno vzdělávání nadaných žáků a studentů.
Netýká se nás.

10. Ověřování výsledků vzdělávání
Např. Maturita na nečisto, SCIO…
Evaluace
11. Školní vzdělávací programy
Ověřování, stav přípravy školních vzdělávacích programů, zhodnocení situace.
Netýká se nás.
12. Vzdělávací programy VOŠ
Stav a výsledky akreditací vzdělávacích programů VOŠ.
65-43-N/01 Cestovní ruch Č.j . MSMT- 491/2012-24
13. Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Kolika jazykům se žáci učí, cizí jazyky podle četnosti výuky, jak školy motivují žáky
k výuce cizích jazyků, apod.
Studenti se učí povinně dva cizí jazyky, každý z nich čtyři hodiny týdně. Třetí cizí jazyk je
volitelný a je také čtyřhodinový. Studenti si mohou třetí cizí jazyk zvolit, a to z nabídky 39 cizích
jazyků. Jazykové vzdělávání se prohlubuje díky projektům Leonardo da Vinci, Erasmus+,
jazykovým akcím školy a návštěv z velvyslanectví USA - konzul amerického velvyslanectví
Nathan Webber a jeho asistentka Kamila Samková.

V.
Aktivity právnické osoby
Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti
Návštěvy veletrhů
Veletrh pomaturitního studia Gaudeamus 2014 se konal ve dnech 4. - 7. listopadu 2014 na
Brněnském výstavišti v pavilonu G. Naše škola prezentovala obor Cestovní ruch. Studenti naší
školy ve složení Lenka Helebrantová, Strnadová Michaela, Kopecká Veronika, Kubát Stanislav,
Čutková Barbora, Krausová Denisa a pan ředitel Mgr. Libor Bastl připravili stánek naší školy a
prezentovali obory zájemcům o studium. Na XXI. ročníku naši studenti rozdali celkem 50 000 ks
letáků a opět byl velký zájem o netradiční jazyky, pobyty v zahraničí v rámci projektů a nízké
školné.
Ve dnech 27. 1. - 28. 1. 2015 veletrh poprvé proběhl v areálu PVA Expo Praha Letňany, v hale
č.1. Veletrh byl rekordní ve všech ohledech. Veletrh navštívilo 9 654 návštěvníků. VIII. ročníku
veletrhu v Praze se účastnilo 186 vystavovatelů, včetně 58 zahraničních z osmi zemí světa.
Veletrh probíhal na dosud největší výstavní ploše o velikosti 1 218 m2. Studenti naší školy
připravili stánek naší školy včetně propagačních materiálů. V pondělí a v úterý byli připraveni na
davy zájemců a rozdávali letáky, puzzle, čepice, atd. Stánek naší školy a manažerské dovednosti
našich studentů a absolventů přilákali zájemce o studium oboru cestovní ruch na dny otevřených
dveří ve dnech 29. 1., 2. 2., 23. 2. a 12. 3, 23. 4. 2015 vždy od 16 hodin.

1.

Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)
Kroužky, kurzy aj. pro žáky (zájmové, sportovní, kulturní) organizované školou - uvést počet a
zaměření a počty žáků.

2.

Soutěže
Soutěž Business Goals 2015
4. 5. 2015 se konala soutěž Business Goals.
Studenti si na tento den připravili prezentaci své absolventské práce. Témata byla z různých
okruhů a volba vítězů nebyla snadnou otázkou. Mezi porotci byli odborníci z cestovního ruchu:
PhDr. Nora Dolanská, MBA – ředitelka Prague City Tourism
PhDr. Stanislav Voleman – předseda Asociace průvodců ČR
Mgr. Pavel Brabec – prezident Asociace českých reklamních agentur a marketingové
komunikace
Michal Charvát – výkonný ředitel Asociace komunikačních agentur ČR
Michal Veber – tajemník Asociace cestovních kanceláří ČR.
Po prvních prezentacích začala nervozita ze studentů opadat a atmosféra se uvolnila. Komise
pokládala studentům otázky, na které pohotově odpovídali. Po skončení poslední prezentace se
členové poradili a rozhodli o umístění studentských prací na prvních třech místech.

Prezentace soutěžících byla posuzována podle těchto kritérií:
a) originalita nápadu, tzn. netradiční přístup řešení a využití pro praxi,
b) úroveň realizace a rozpracování řešení,
c) praktická využitelnost v různých odvětvích cestovního ruchu.
Na prvním místě se umístila studentka Olga Hamouzová s tématem Cestovní ruch v Trenčíně a
okolí. Na druhém místě se umístila studentka Aneta Čabová s tématem Malby na fasádách domů
na Praze 7 a na třetím bronzovém místě se umístila studentka Andrea Kolesárová s tématem
Mýty a fakta o neobyčejných osobnostech na Praze 6. Škola pro ně připravila tyto ceny: 1. místo:
Tablet, 2. místo: E-čtečka a 3. místo: Dárkový poukaz
Pro studenty to byla velmi cenná zkušenost. Mohli odprezentovat své projekty, které jsou
součástí jejich absolventských prací. Od komise získali cenné rady a připomínky do budoucna.
Soutěž Business Goals byla velmi přínosnou zkušeností pro všechny studenty, nejen z hlediska
prezentace odborníkům z cestovního ruchu, ale také z hlediska toho, jak studenti dokázali prodat
svůj produkt a jak si ho dokázali obhájit. Jejich největší odměnou byla chvála od odborníků a to,
že za svá vystoupení všichni dostali ještě i krásné ceny od ředitele školy.
Všichni soutěžící obdrželi také osvědčení, drobné dárky a poukazy na konzumaci nápojů do
restaurace.
Pohled na školu očima studentů
12. května 2015 zahájil 2. ročník „Oskarovou“ soutěž v rámci výuky Marketingu destinací, pod
vedením Doc. PhDr. Zdenky Bastlové, CSc.. Studenti natočili video o destinaci – škola, kterou si
vybrali a ve které pobývají 3 roky. Celkem vystoupily čtyři skupinky studentů se zajímavými
videoklipy. V porotě byl pan ředitel a zástupci tříd. Vítězná skupina obdržela dort a získala
putovní sošku Oskara za filmování, byla zapsána ne do „Síně slávy v Los Angeles“, ale do „nebe
slávy“, kterou pro ně a budoucí připravila asistentka pana ředitele Hana Nováková v konferenční
místnosti.

3.

Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů
Ředitel školy předložil 19. 3. 2015 nový projekt s názvem „Multicultural educational process
suport – student´s development of the cultural awareness and social kompetence“, který náleží do
fondů EHP. Byl vytvořen ve spolupráci se školou VERKMENNTASKÓLINN Á AKUREYRI,
Hringteigur 2, Akureyri.
29. 5. 2015 obdržela škola písemné sdělení z DZS, že jí byl schválen projekt nazvaný Progresivní
formy ekoturistiky nyní a v budoucnosti. Projekt byl ohodnocen následovně: „Žádost o podporu
z programu Erasmus+ na odborné stáže žáků oboru cestovní ruch je zcela v souladu s danou
oblastí podpory. Žadatel vhodně zvolil partnerské země, ve kterých je ekoturistika rozvinutější
než v České republice. Z tohoto hlediska lze říci, že zvolené vzdělávací aktivity budou pro žáky
žadatele vhodnou příležitostí pro výcvik a naplnění definovaných potřeb. Mezinárodní zkušenosti
jsou zvláště pro žáky oboru cestovní ruch nezbytné a důležité. Navrhované aktivity jsou také
v souladu s Evropským plánem rozvoje školy.
Žadatel má vypracovaný jasný harmonogram realizace projektu, celý program je realizovatelný,
jednotlivé fáze na sebe navazují. Plánovaný začátek i konec projektu je v souladu s pokyny EK,
plánované aktivity jsou přiměřené záměru a cílům žadatele i potřebám účastníků. Přípravná
opatření naplánovaná pro účastníky jsou dostatečná, přípravné semináře zajistí pro své žáky
žadatel. Způsob výběru budoucích účastníků je jasně definována, kritéria jsou spravedlivá a

transparentní. Je nastavena komunikace mezi partnery, definovány úkoly jednotlivých partnerů.
Pro ověření výsledků vzdělávání budou použity mezinárodní nástroje.
Žadatel popisuje plánovaný dopad projektových aktivit na účastníky vzdělávání, plánuje opatření,
která zajistí vliv stáží na další život školy, budou tak ovlivněni i další budoucí žáci. Vliv projektu
se projeví na regionální, národní i mezinárodní úrovni, což plyne přímo z charakteru studijního
oboru účastníků a jejich budoucí profese. Na hodnocení úspěšnosti projektu se budou podílet
sami účastníci, přijímající i vysílající organizace. Šíření výsledků vzdělání je naplánováno
dostatečně, budou použity různé způsoby diseminace, které zahrnou nejen školní komunitu, ale i
další sociální partnery školy, laickou i odbornou veřejnost. Jsou definována konkrétní opatření
pro oslovení jednotlivých skupin.“

4.

Spolupráce právnické osoby s partnery
Finanční firma Partners – praktická přednáška a cvičení
Americké centrum Praha – spolupráce a beseda s konzulem amerického velvyslanectví Nathanem
Webberem a jeho asistentkou Kamilou Samkovou
Správa Pražského hradu – zajišťování praxe na Hradě
Farma Košík – zajišťování praxe na farmě
Asociace cestovních kanceláří ČR – Michal Veber, tajemník
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur – Ing. Kateřina Petříčková, tajemník
Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace – Mgr. Pavel Brabec,
předseda
Asociace komunikačních agentur ČR – Michal Charvát, výkonný ředitel
Asociace průvodců ČR – účast na soutěži Business Goals PhDr. Stanislav Voleman, předseda
Prague City Tourism – účast na soutěži Business Goals PhDr. Nora Dolanská, MBA, ředitelka
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR - účast na soutěži Business Goals Ing. Irena Vlčková,
manažer pro cestovní ruch, sociální dialog a PR
Čedok – zajišťování praxe
Eximtours – zajišťování praxe
Firotour - zajišťování praxe

Škola je členem asociací:
AMSP ČR
Asociace Českých Cestovních Kanceláří a Agentur
Asociace cestovních kanceláří České republiky
Asociace hotelů a restaurací ČR
Asociace metodiků AMATE
Asociace průvodců ČR
Asociace vyšších odborných škol

http://www.amsp.cz/
http://www.accka.cz/
http://www.ackcr.cz
http://www.ahrcr.cz/
http://www.amate.cz
http://www.asociacepruvodcu.cz/ přidružený člen
http://www.asociacevos.cz/

Školy spolupracující v rámci projektů Erasmus+, EHP, Norské fondy
INSTITUTO CAMÕES PORTUGAL:
Instituto Cervantes:
WEST VIRGINIA STATE UNIVERSITY:
European Center for Quality:
ZSZ Bobowa:
ZSP Pionki:
Privatschulen Dr. Kalscheuer :
Staatliche Berufliche Oberschule Traunstein
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu
SOCIETA’ DANTE ALIGHIERI
VERKMENNTASKÓLINN Á AKUREYRI

http://www.instituto-camoes.pt
http://www.cervantes.es/portada_b.htm
http://www.wvstateu.edu
http://www.ecq-bg.com
http://www.zsz.bobowa.pl
http://www.czerwone.edu.pl
http://www.tourismusbfs-ts.de
http://www.fos-bos-traunstein.de
http://www.oaca.sk
http://www.soc-dante-alighieri.it
https://www.vma.is/

Spolupráce formou besed
Americké velvyslanectví

http://czech.prague.usembassy.gov/

Česko-lotyšský klub

http://www.lotyssko.unas.cz/

Spolupráce s dalšími organizacemi
Česká cesta
Česká geografická společnost
Česká společnost AIDS pomoc
Česko-Německý fond budoucnosti:
Embassy of Israel
Europa Haus, Bad Marienberg
Expo-Guide
Filozofická fakulta UK
Hotel Samechov

http://www.ceskacesta.cz
Seznam členů Diplom členství v ČGS www
stranky České geografické společnosti
http://www.aids-pomoc.cz
http://www.fondbudoucnosti.cz
http://prague.mfa.gov.il
http://www.gea-deutschland.de/html/europahaus_marienberg.html
http://www.expoguide.com/iws/home/gymnazium-cz
http://www.cuni.cz/UK-633.html
http://www.samechov.cz

Hotel Holidaypark
Hueber Verlag:
International Education Society
ISIC
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
MČ Praha 7
Městská knihovna Praha
Muzeum hl. města Prahy
Nadace člověk v tísni
Oxford University Press:
Památník Terezín
Pedagogická fakulta UK
Pražská organizace vozíčkářů
Pražská informační služba
Sdružení profesního terciárního
vzdělávání (CASPHE):
Státní ústřední archiv
Židovské muzeum v Praze

http://www.hotelesholidaypark.com
http://www.hueber.de/sixcms/list.php?page=s
plashscreen
http://www.certification-education.info
ISIC Karta
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
http://www.praha7.cz
http://www.mlp.cz
http://www.muzeumprahy
http://www.clovekvtisni.cz
http://www.oup.co.uk
http://www.pamatnikterezin.cz/showdoc.do?docid=4
http://www.pedf.cuni.cz
http://www.pov.cz/
http://www.pis.cz/
http://www.ssvs.cz
http://www.nacr.cz
http://www.jewishmuseum.cz

Spolupráce s firmou Smaller earth, která poskytuje studentům výjezdy do USA, Canady, Austrálie a
Nového Zélandu.

5.

Další vzdělávání realizované právnickou osobou
-

6.

Netýká se nás.

Další aktivity, prezentace
Imatrikulace
Imatrikulace se konala 2. 9. 2014 v budově Betlémské kaple, která připomíná důležité mezníky
naší historie, především dobu mistra Jana Husa.
Všichni studenti se nejprve shromáždili v předsálí a čekali, až zazní slavnostní tón varhan, který
je uvede do nádherného a majestátního prostoru.
Po vyslechnutí státní hymny pan ředitel, Mgr. Libor Bastl, představil pedagogický sbor a
vedoucího pedagoga pro studijní obor Cestovní ruch. Pak studenti jednotlivě přistupovali
k ročníkové vedoucí, paní RSDr. Anně Smékalové, aby podpisem potvrdili převzetí studijního
průkazu a obdrželi Imatrikulační list. Pan ředitel každému z nich individuálně popřál mnoho
úspěchů do budoucího studia a od tohoto okamžiku se stali studenty naší školy.
Všichni odcházeli v malé euforii a těšili se na první hodiny s budoucími spolužáky v nové alma
mater.

Procházky se studenty po ulicích Prahy
Od září až do počátku listopadu chodili studenti 2. ročníku s vyučující RSDr. Annou Smékalovou
po ulicích Prahy 7 a 6 a také Prahy 1 a 2. Studenti měli vždy připravený výklad k
nejzajímavějším objektům na zadané trase, museli si připravit srovnání některé z našich
osobností s osobností ze země, jejíž jazyk se učí jako druhý - tedy vytvořit historickou paralelu
pro potřeby výkladu o naší historii a kultuře zahraničním turistům. Na www stránkách KUDY
Z NUDY byly procházky zveřejněny pod společenskými akcemi, pro názornost se uvádí jedna
z nich:
Úvod > Aktivity & akce > Akce > Procházka ulicemi Prahy se studenty"
Procházka ulicemi Prahy se studenty
Kdy 22. duben 2014 17:30 - 19:00 Společenské akce
Přijďte si poslechnout, co vám studenti řeknou o historii a architektuře vybraných pražských
ulic. Tentokrát jdeme do ulic poblíž Trojského zámku.
Zvu vás v úterý na další procházku pražskými ulicemi se studenty Vyšší odborné školy
cestovního ruchu.
22.4. se sejdeme na zastávce tramvaje Hercovka v 17:30 a studenti nás seznámí s historií a
architekturou ulic U trojského zámku, Na Salabce, Trojská, Nad Kazankou a Na Kazance.
Těšíme se, že se přijdete podívat.
Majáles 2015 – osmý ročník
Dne 30. 4. 2015 se konal 9. ročník školního Majálesu na Praze 7. Vystoupili zde studenti všech
ročníků. Jednotlivá vystoupení připravili vyučující jazyků. Studenty pochválila porota složená
z pana ředitele Mgr. Libora Bastla, Mgr. Ondřeje Mirovského M. EM, zástupce starosty MČ
Prahy 7, Michala Nováka, student 2. ročníku, Davida Kotyzy, student 2. ročníku, za originalitu,
snahu a odvahu. První místo získala skupina španělský jazyk 2, 2. ročník za svůj taneční duel,
druhé místo vyhrála skupina anglický jazyk 1, 1. ročník za své taneční vystoupení YMCA a cenu
za třetí místo si odnesl 3. ročník, skupina anglický jazyk 1 za Funny dance. Pan ředitel poděkoval
i jednotlivým vyučujícím cizích jazyků za přípravu studentů.
Pomoz knížkou
Od 1. 4. 2014 - 30. 5. 2015 probíhala sbírka českých knih vydané od roku 1995 pro děti na
Islandu. Sbírka se uskutečnila v budově školy a studenti a pedagogové věnovali přes 50 knih. O
sbírce se studenti dověděli z plakátu, který vytvořila slečna asistentka Hana Nováková a který byl
umístěn v prostorách školy a na webových stránkách.

Videokonference s paní Renatou Emilsson Peškovou z Islandu
V konferenční místnosti proběhla ve čtvrtek 21. 5. 2015 v 11 hodin půlhodinová videokonference
s paní Renatou Emilsson Peškovou z Islandu, kterou technicky připravila asistentka školy slečna
Hana Nováková ve spolupráci s vyučujícím informatiky panem Peterem Uramem . Studenti
diskutovali o zajímavostech Islandu, o cestovním ruchu s paní Renatou Emilsson Peškovou, která
tam žije již 10 let a je velmi aktivní, informovala podrobněji studenty o akci „Pomozte dětem
knížkou“, která přispívá k udržení češtiny na Islandu. Pan ředitel poděkoval všem studentům i
pedagogům za účast na videokonferenci i za knihy, které věnovali, poděkoval také paní Renatě
Emilsson Peškové, která zařídila participující školu na Islandu v rámci projektu EHP.
Pražský hrad – průběžná odborná a prázdninová praxe
Vedení školy ve spolupráci se Správou Pražského hradu umožnilo studentům vykonávat
odbornou a prázdninovou praxi na Pražském hradě. Studenti prováděli kustodní a lektorskou
činnost, statistický průzkum a průzkum internetových stránek o Pražském hradě. Studenti získali
nejen bohaté zkušenosti do dalšího studia, ale také kontakty a kamarádské vztahy.
Ředitel sekce cestovního ruchu na Pražském hradě pan PhDr. František Kadlec poskytl
studentům cenné rady, poznatky a zkušenosti. Na oplátku praktikanti byli velmi schopní a
ochotní kdykoliv spolupracovat, organizovat a pomáhat jim.
Na závěrečném vyhodnocení odborné praxe byl přítomen také ředitel školy Mgr. Libor Bastl,
který byl velmi potěšen, jak studenti vzorně reprezentovali školu. Poděkoval také představitelům
Správy Pražského hradu za velkou ochotu kdykoliv spolupracovat, organizovat a pomáhat jim.
Farma Košík – průběžná odborná praxe
Průběžnou odbornou praxi strávili studenti z 1CR Michal Šunda a Michal Strejc společně se
studenty z 3CR Olgou Hamouzovou, Barborou Jandovou a Dagmar Fialovou na Biofarmě Košík,
která se zabývá ekologickým hospodářstvím. Studenti pracovali v rostlinné i živočišné části
farmy a seznamovali se s řízením z hlediska agroturistiky (způsob ubytování, stravování,
programy pro hosty). Od vedoucí paní Dagmar Havlové dostávali instrukce a rady.
Předání diplomů DiS a vysvědčení
Předání diplomů absolventům oboru Cestovní ruch proběhlo v konferenční místnosti VOŠ CR a
MOS 26. 6. 2015. Pan ředitel Mgr. Libor Bastl popřál absolventům hodně úspěchů do další
životní etapy.
SPOLUPRÁCE S NADACÍ
Škola navázala spolupráci s Nadací Asociace hotelů a restaurací České republiky, která přispěje
70% z celkového školného za semestr našim šesti studentům, kteří byli vybráni panem ředitelem
a ročníkovými vedoucími na základě jejich aktivního působení na škole (Krausová, Apoštolová,
Kubišta, Helebrantová, Novák, Wildtová).

WORKSHOPY
Procházky Prahou
Studenti z prvního ročníku se v rámci studia anglického jazyka vydali s vyučující Mgr. Hanou
Vališovou na vycházky po Královské cestě. Rozdělili ji na tři dny. Každý ze studentů si anglicky
připravil informace o nějaké památce, nacházející se na cestě od Obecního domu až po Pražský
hrad. Studenti, kteří se nemohli ze zdravotních důvodů vycházky zúčastnit, své informace a
fotografie pamětihodnosti poskytli ostatním studentům na Facebooku. Vycházky se konaly v
říjnu, v listopadu a v prosinci.
Španělská salsa
Na podzim 2014 byli studenti 2 CR s vyučující Mgr. Romanou Černou v rámci španělského
jazyka na lekci španělské SALSY v Solidní jistotě, aby se seznámili se španělskými tradicemi a
motivovali se na Majáles.

Vánoční dílničky
Studenti druhého ročníku cestovního ruchu společně s ročníkovým vedoucím Mgr. Michalem
Vaněčkem připravili dne 16. 12. 2014 od 14:30 hodin pro děti ze ZŠ a Waldorfské školy vánoční
dílničky. Studenti si pro děti připravili různé omalovánky, vyrábění různých vánočních ozdob,
chytání kapříka a povídání o Vánocích.
Americké centrum
V prosinci navštívili studenti 1. a 2. ročníku s paní Mgr. Hanou Vališovou Americké centrum,
kde se setkali s členkou diplomatického sboru ambasády USA Elaine Kelley, která hovořila o
vánočních zvycích v USA. Po besedě si mohli studenti Americké centrum prohlédnout a
dozvědět se, jaké akce zde probíhají.
Cestovní ruch a kultura
Studenti 1. ročníku se v rámci předmětu Cestovní ruch a kultura absolvovali poznávací
procházky. Připravili si výklad o architektuře domů v okolí školy. Samotný výklad doplnil a
zajímavě obohatil vyučující předmětu prof. Pavel Vlček.
Výuka Ekonomie trochu jinak
Dne 16. 2. 2015 se uskutečnila přednáška a zajímavá hra členů finanční skupiny Partners, kterou
pozval ředitel naší školy pro 2. ročníky cestovního ruchu. Studenti si vyzkoušeli, jak by měli
podnikat, co a kam investovat, kolik nakupovat a jak spořit. Přesvědčili se, že praxe je
nejdůležitější. Finanční firma Partners je jedna z našich nejznámějších finančních firem u nás.
Přednáška a hra byla pro studenty velkým přínosem.

Velikonoční workshop
V úterý 7. 4. 2015 proběhl v budově školy Velikonoční workshop. Studenti 3. ročníku si pro děti
z mateřské školy Letohradská na Praze 7 připravili zábavné dopoledne v rámci předmětu
Agroturistika, pod vedením vyučují Mgr. Marie Zýkové. Děti za pomoci studentů si vyrobily
např. kuřátka z papírových talířů, kolíčky se zvířátky, recyklované kytičky a jiné velikonoční
ozdoby. Vyučující z MŠ byli nadšeni a chtějí se zúčastnit i v příštích letech.
Prezentace studentky Lenky Wildtové v prostorách Lotyšského velvyslanectví
Studentka Lenka Wildtová byla pozvána panem Mgr. Josefem Míškovským, Ph.D., aby
informovala členy Česko-lotyšského klubu o stáži v Lotyšsku. 8. 4. 2015 se dostavila spolu s
vyučující paní RSDr. Annou Smékalovou na Lotyšské velvyslanectví a zúčastněným předvedla
prezentaci o pobytu v Lotyšsku, který se realizoval díky projektu Inovace v odborné přípravě
studentů CR v oblasti podnikatelských aktivit cestou zabránění ekonomických propadů a
znovunastartování prosperity. Po přednesu odpovídala na dotazy členů. Přátelé Lotyšska vyjádřili
obdiv studentům, že se svých úkolů zhostili a perspektivně považují danou destinaci za turisticky
využitelnou zejména pro milovníky přírody, rybolovu a lovu.

Metodika průvodcovské činnosti
V rámci výuky Metodiky průvodcovské činnosti podnikli studenti pod vedením vyučující RSDr.
Anny Smékalové několik procházek po Praze. Cílem těchto procházek bylo ukázat studentům
přímo v terénu rozdíly ve výkladu pro skupiny se specifickými potřebami. Procházka částí
Starého města byla speciálně zaměřena na přípravu trasy pro rodiny s dětmi. Ve škole vyučující
studentům vysvětlila, co si průvodce připraví doma, ještě než vyrazí na trasu. Probíral se i
význam excerpčních lístků. Následně si studenti s vyučující trasy procházeli a vysvětlili si
nutnost projít trasu sám bez klientů – zjištění nutnosti úpravy trasy, doplnění údajů a promyslet si
z hlediska rušnosti zastávky pro výklad. V rámci této procházky navštívili Muzeum alchymie v
Haštalské nám. 1, kde se studenti seznámili s objektem, který má svého průvodce a se specifikou
této práce. V Benediktinské 5 navštívili veřejnou brusírnu, kde se studenti dověděli, odkud
pochází acháty z Kaple Svatého Kříže na Karlštejně a také Svatováclavské kaple na Pražském
hradě. Cílem bylo zejména ukázat možnost obohacení vlastivědné procházky pro děti o možnost
vidět, jak vypadá achát, který je možné najít v přírodě a jak se změní prací brusiče.

EXKURZE
Letiště Václava Havla
Studenti 2. ročníku s vyučující Ing. Martou Adámkovou navštívili 20. 4. 2015 Letiště Václava
Havla. Již při vstupu zažili "ostrou" bezpečnostní kontrolu. Při více než dvouhodinové exkurzi
projeli celé letiště po ploše, prohlédli si starou budovu i všechny nové, viděli přílety a odlety
různých typů letadel, včetně momentálně největšího, které v Ruzyni přistává, Boeingu 777-300,
viděli automatický naváděcí systém, i vytlačování letadla ze stojánky tzv. push-backem a další
zajímavé věci. Od letištní průvodkyně se dozvěděli mnohé z historie i současnosti. Exkurzi
zakončili prohlídkou nejmodernější hasící techniky v budově požární ochrany letiště.

Dopravní podnik Praha
5. 5. 2015 navštívilo 17 studentů 2. ročníku s vyučující Ing. Martinou Zárubovou tramvajový
dispečink Dopravního podniku. Praktické ukázky v rámci předmětu Doprava, utkvějí v paměti
studentů hlouběji než pouhá teorie. Studenti se seznámili s prací dispečerů. Pomocí kamer
sledovali situaci, která nastala po vykolejení tramvaje na Karlově náměstí a vzápětí pak tramvaje
s osobním vozem ve Vysočanech.
ZÁJEZDY
V rámci předmětu Udržitelný rozvoj a venkovská turistika - cvičení v Letním období, se rozdělili
studenti VOŠ II. do pěti skupin, každá skupina sestavila trasu výletu a postupně provedli
prezentaci. Každá trasa byla rozpracována podrobně tak, aby mohla být použita v praxi. Závěrem
se uskutečnila soutěž o nejlepší dvě trasy, ve které pan ředitel Mgr. Bastl a vyučující Mgr.
Zýková rozhodli, že z pěti prezentovaných tras s názvy - "Na sever za krásami Česka", "Zajímavá
místa nedaleko Prahy", Český ráj - s námi do ráje", "Z dolů na pivo", Praha - Kolín - Pardubice"
budou vybrány tyto: "Český ráj - s námi do ráje" (termín výletu 19. 5. 2015) a "Z dolů na pivo"
(26 5. 2015). Studenti se rozdělili do dvou skupin, určili si ze svých řad vedoucího, který rozdělil
úkoly a koordinoval práci po celou dobu výletu. Každý student měl během cesty jeden výstup
jako průvodce (měl předem určený objekt, o kterém zpaměti řekl základní informace buď do
mikrofonu v autobuse, nebo přímo na místě, pokud byla zastávka. Studenti obsadili polovinu
autobusu. Druhou polovinu tvořili senioři z Prahy 7, a studenti měli možnost vyzkoušet si své
schopnosti s opravdovými klienty přímo v terénu. To se mohlo takto uskutečnit díky panu
řediteli, který seniorům cestu uhradil.
OBDRŽENÍ CERTIFIKÁTU
Škola obdržela Certifikát od Domu zahraničních služeb za úspěšnou realizaci projektu s názvem
Inovace oboru CR v oblasti podnikatelských aktivit v kulturně poznávací, poutní a rekreační
turistice.

7.

Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin
Škola je v pronájmu, nevlastní budovu a nesmí pronajímat školní zařízení. V době školních
prázdnin probíhají praxe, opravné termíny, přijímání nových studentů a na škole probíhá úklid.

VI.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
Ve školním roce 2014/15 neproběhla inspekční činnost na naší škole.

VII.
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2014__
Viz. audit odevzdaný na odbor školství dne 3.8.2015 + viz údaje o hospodaření ve
školním roce 2014/2015 odevzdané společně s touto výroční zprávou.

VIII.
Další informace
V případě potřeby uveďte další informace, které považujete za důležité.
Studenti ve škole mají zřízenou šestičlennou studentskou radu, která se pravidelně jedenkrát za měsíc
schází s panem ředitelem, kde se projednávají akce, stížnosti, návrhy, sdělení a opatření.
Škola v rámci spolupráce se studenty má své facebookové stánky a změnila i vzhled a obsah
webových stránek, které jsou hodnoceny mezi studenty a uchazeči pozitivně.
Příloha: učební plán oboru vzdělání / vzdělávací program
Výroční zprávu zašlete na odbor školství a mládeže MHMP, oddělení regionálního školství, nejpozději
do 15. října 2015.
Výroční zpráva musí být v souladu s § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. a v souladu s § 168 zákona č.
561/2004 Sb. schválena školskou radou. Kopii dokumentu, kterým školská rada schválila výroční
zprávu, k ní přiložte.
§ 18 zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva
(1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející
kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující
následující údaje:
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný
subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a
to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence,
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení,
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
(2) Pokud má povinný subjekt zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou
výroční zprávu obsahující informace o jeho činnosti, začleňuje údaje podle odstavce 1 do této výroční
zprávy jako její samostatnou část s názvem "Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím".

V Praze dne 12.10.2015

Mgr. Libor Bastl
ředitel školy

