Výroční zpráva
za školní rok 2016/2017
I. Základní údaje o škole, školském zařízení
1.

Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2017

Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 - Písnice, Libušská 320/111
2.

Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich e-mail a telefon

ředitelka

Ing. Milada Valentová

valentova@soup-pisnice.cz

261 911 797
l. 102

statutární
zástupkyně
ředitelky

3.

4.

261 911 797
Mgr. Daniela Řepásková

Webové stránky právnické osoby:

repaskova@soup-pisnice.cz

l. 103

www. soup-pisnice.cz

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

Cílová kapacita Středního odborného učiliště potravinářského je 380 žáků.

Pojmy a jejich vysvětlení:
Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a škol. zařízení. Dříve škola nebo školské zařízení
Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává právnická osoba, v souladu se zařazením ve šk. rejstříku. Dříve součást školy.
Školské zařízení = školské zařízení podle § 7 zákona 561/2004 Sb., jehož činnost vykonává právnická osoba

5.

Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje, a jsou zařazeny
ve školském rejstříku

škola

SOU potravinářské

kód

název oboru / vzdělávacího programu

29-56-H/01

Řezník-uzenář

65-51-H/01

Kuchař-číšník
(ŠVP Kuchař-číšník)
Kuchař-číšník

65-51-H/01
65-41-L/01

6.

(ŠVP Kuchař)
Gastronomie
(ŠVP Gastronomie)

cílová

poznámka
(uveďte, pokud obor
neb
yl
vyu
čov
án,
je
dob
íhají
cí,
atd.
)

30

denní forma

60

denní forma

30

denní forma

30

denní forma

Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2014/2015:
Ve školním roce 2016/2017 nedošlo k žádným změnám v nabídce oborů vzdělávání.

7.

Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu):

Teoretické vzdělávání
SOU potravinářské, Praha 4 – Písnice, Libušská 320/111 (vlastníkem budovy je MHMP)
Praktické vzdělávání
Praktické vzdělávání probíhá formou odborného výcviku na smluvních pracovištích
sociálních partnerů, kteří jsou uvedeni podle oborů.
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Pro obor řezník-uzenář (ŠVP Řezník-uzenář) na těchto pracovištích:
-

Globus Zličín, Sárská 5, Praha 5

-

Globus Černý most, Chlumecká 765/6, Praha 9

-

Globus Čakovice, Kostelecká 823, Praha 9

-

Jokoma – Všetice s.r.o., Zelená 205, Netvořice

-

Dolejš maso-uzeniny, nám. Prezidenta Masaryka 14, Praha 4
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Pro obor kuchař-číšník (ŠVP Kuchař-číšník) a (ŠVP Kuchař) na těchto pracovištích:
-

Jídelna Těšnov, Těšnov 5, Praha 1

-

Hotel Opera, Těšnov 13, Praha 1

-

Hotel Falkensteiner, Opletalova 21, Praha 1

-

Restaurace Monarchie, Štěpánská 61, Praha 1

-

Kavárna Lucerna, Štěpánská 61, Praha 1

-

Pizzerie DONA, Veleslavínova 93/10, Praha 1

-

Pizzerie DONA, Karlovo nám., Praha 2

-

Olive Food (Nile House) Karolínská 654/2, Praha 8

-

Olive Food (Danube house) Karolínská 654/2, Praha 8

-

Rozmarýn Olive Food, Kodaňská 1441/46, Praha 10

-

Hotel Diplomat, Evropská 370/15, Praha 6

-

Hotel Selský dvůr, K Horkám 56, Praha 10

-

Hotel Ramada, Václavské náměstí 41, Praha 1

-

Pankrácký rynek catering, Na Strži 1721/63, Praha 4

-

GE Money Bank Canten, Vyskočilova 1422/1a, Praha 4

-

Avast Perfect Canten, Pikrtova 1737/1a, Praha 4

-

Sazka Canten, K Žižkovu 851, Praha 9

-

Restaurace Prostor, Staropramenná 653/31, Praha 5

-

Hotel Ambassador Zlatá husa, Václavské nám. 5-7, Praha 1

-

Restaurace Portfolio, Havlíčkova 1030/1, Praha 1

-

Vivins, s.r.o , Arbesovo nám. 257/7, Praha 5

-

Café end Restaurant Slavia, a.s. Smetanovo nábř. 1012/2, Praha 1

-

Restaurace Příčný řez, Příčná 3, Praha 1

-

O2 – Canteen, Za Brumlovkou 266/2, Praha 4
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8.

Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby
Teoretická výuka probíhá v prostorách budovy školy v Libušské ulici, Praha 4 – jedná se o školní
objekt v majetku zřizovatele.
Škola disponuje celkem 10 učebnami (např. chemickou laboratoří, učebnou pro výuku jazyků,
odbornou učebnou pro gastronomické obory a učebnou pro ICT).
Také v tomto školním roce pokračovaly opravy, modernizace a rekonstrukce, které přispívají ke
zkvalitnění podmínek pro výuku, provoz školy a domova mládeže.
Do dvou učeben byly instalovány klimatizační jednotky.
Učebna ICT se rozšířila o další tři PC, aby byla zajištěna možnost samostatné práce každého
studenta. Do počítačové učebny byla instalována klimatizační jednotka. Ve škole byly 2
multimediální učebny. V loňském roce se zmodernizovaly další učebny, takže škola má 4
multimediální učebny.
Do všech učeben se zaváděly PC, protože škola přecházela na elektronické třídní knihy, třídní
výkazy a elektronickou klasifikaci pro přístup rodičů.
V průběhu roku se některým učitelům i nepedagogickým pracovníkům měnily zastaralé počítače
za nové. Na PC byla nainstalována vyšší verze Microsoft Office 2016 a operační systém
Windows 10.
V průběhu školního roku došlo k nové vizualizaci a úpravě webových stránek.
Do dvou učeben v přízemí bylo namontováno nové, moderní osvětlení.
Z důvodu zvýšení bezpečnosti žáků i zaměstnanců školy byla ve vstupní hale budovy vybudována
nová recepce.
Ve školním roce 2016/2017 proběhla renovace a úprava okolí školy výsadbou dřevin.
Na Domově mládeže během letních prázdnin proběhla modernizace a rekonstrukce dvou výtahu,
renovace vstupní haly a proběhla výmalba všech chodeb a celého schodiště.
Z důvodu zvýšení bezpečnosti byl na Domově mládeže během roku zabudován kamerový systém.
Na Domově mládeže jsou využívané cvičné kuchyně a salonek stolničení s restauračním
vybavením, proto zde byla nainstalována nová klimatizace.
Odborný výcvik je vyučován na smluvních pracovištích.
Stravování je zajištěno na Základní škole Meteorologická, Praha 4 - Libuš
Výuka tělesné výchovy je zajištěna v areálu TJ Sokol Libuš, Praha 4 – Libuš.
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9.

Školská rada - datum ustanovení, seznam členů, jméno předsedy školské rady a jeho kontaktní
údaje

Datum ustanovení – 1.4.2005
Předseda školské rady

Mgr. Ondřej Chaloupka
261 911 797, e-mail: chaloupka@soup-pisnice.cz

Zástupce žáků:

Vlas David

Zástupce nezletilých žáků:
Křepelková Pavlína

Zástupci pedagogických pracovníků:
Mgr. Chaloupka Ondřej
Ing. Sedláček Zdeněk

Zástupci jmenovaní zřizovatelem:
RNDr. Tůmová Pavla, PhD.
Bc. Mazáčová Jaroslava
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II. Pracovníci právnické osoby
1.

Pedagogičtí pracovníci
(za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte)

přepočtení na plně zaměstnanéředitel a zástupce ředitele

fyzické osoby celkeminterní učitelé

přepočtení na plně zaměstnanéinterní učitelé

fyzické osoby celkemexterní učitelé

přepočtení na plně zaměstnanéexterní učitelé

fyzické osoby celkempedagogičtí pracovníci

přepočtení na plně zaměstnané celkempedagogičtí pracovníci

SOU potravinářské

fyzické osoby celkemředitel a zástupce ředitele

škola

a) počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)

3

3

18

16,3

1

0,2

22

16,5

b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu)
počet pedagogických
pracovníků

škola

20
2

kvalifikovaných

SOU potravinářské

nekvalifikovaných

celkem % z celkového
počtu pedagogických
pracovníků
90,91
9,09

c) věková struktura pedagogických pracovníků
počet celkem
ve fyzických
osobách
k 31. 12. 2016

22 +

v tom podle věkových kategorií
do 20 let

21 – 30 let

31 – 40 let

41 – 50 let

51 – 60 let

61 a více let

---

2

2

2

9

9

7

2 vychovatelé

d) další vzdělávání pedagogických pracovníků
počet

zaměření

počet
účastník
ů

vzdělávací instituce

1

Řešení krizových situací

2

MHMP

1

Kuchařské umění R.David

1

AKC ČR

2

Žák s problémovým
chováním

1

Agentura Majestic v.o.s. (MC)

1

Zdravé prostředí ve škole

1

Západočeské centrum vzdělávání
ve Stodě

1

Datové schránky

1

Archiv MHMP

1

Exotické ovoce

2

Descartes

1

Matematika s využitím SW

1

NIDV

1

Bakalářské studium

1

Univerzita Pardubice

1

Magisterské studium

1

Metropolitní Univerzita Praha

1

Centrum zjišťování výsledků

1

Muni Brno

1

Zadavatel

2

CERMAT

1

Hodnotitel

1

CERMAT

semináře

kurzy

rozšiřování aprobace

jiné (uvést jaké)

e) jazykové vzdělávání a jeho podpora
počet učitelů cizích jazyků
z toho

2.

celkem (fyzické osoby)

s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.)

4

bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.)

1

rodilý mluvčí

0

Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu)
a) počty osob
fyzické osoby celkem

přepočtení na plně zaměstnané

10

10,875

b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků

8

počet

zaměření

počet
účastní
ků

vzdělávací instituce

semináře

1

Datové schránky

1

Archiv MHMP

školení

1

BOZP, PO

10

Jana Lišková, Jan Petřík

Spisová a archivní služba

Archiv hlavního města Prahy
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III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ)
1.

Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů
a) denní vzdělávání
škola

počet tříd / skupin

počet žáků / studentů

8/16

179

SOU potravinářské

Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku:
přerušili vzdělávání:
nastoupili po přerušení vzdělávání:
sami ukončili vzdělávání:
vyloučeni ze školy:
nepostoupili do vyššího ročníku:

0
-

2.

10
1
27
0
4

přestoupili z jiné školy:
přestoupili na jinou školu:

z toho nebylo povoleno opakování:

4
9

Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele
a) denní vzdělávání

škola

průměrný počet
žáků / studentů
na třídu / skupinu

průměrný počet
žáků / studentů
na učitele

23

23

SOU potravinářské

Karlovarský

Vysočina

Královéhradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Středočeský

Ústecký

Zlínský

CELKEM

SOU potravinářské

Jihomoravský

škola

Jihočeský

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

kraj

3.

počet
žáků/studentů
celkem

-

-

1

-

-

1

-

1

2

1

62

1

-

69

z toho
nově přijatí

-

-

-

-

-

1

-

-

1

1

22

-

-

25
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4.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů
a) denní vzdělávání

škola

SOU potravinářské
4

prospělo s vyznamenáním
z celkového počtu žáků / studentů:

19

neprospělo

4

opakovalo ročník

82

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6.
tj. % z celkového počtu žáků/studentů

61 %

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta

136
25

z toho neomluvených

5.

škola

Výsledky závěrečných zkoušek

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4-Písnice

denní
vzdělávání

počet žáků, kteří konali zkoušku

29

z toho konali zkoušku opakovaně

1

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném
termínu
prospěl
s vyznamenáním
počet žáků, kteří byli hodnoceni

11

6
1

prospěl

26

neprospěl

2

Výsledky maturitních zkoušek

MATURITNÍ ZKOUŠKY
denní
vzdělávání

škola

počet žáků, kteří konali zkoušku

24

z toho konali zkoušku opakovaně

17

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném
termínu
prospěl
s vyznamenáním
počet žáků, kteří byli hodnoceni

6.

4
0

prospěl

13

neprospěl

11

Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2017/2018

29 Potravinářství a potravinářská chemie

(denní vzdělávání)Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017

skupina oborů vzdělání,
kód, název

29-56-H/01 Řezník-uzenář
21

počet přihlášek celkem

2

počet kol přijímacího řízení celkem

21

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru
z toho v 1. kole

17

z toho ve 2. kole

4

z toho v dalších kolech

--

z toho na odvolání

---

počet nepřijatých celkem
počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst)
obor:

29-56-H/01 Řezník-uzenář

12

10

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus

(denní vzdělávání)Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017

skupina oborů vzdělání,
kód, název

65-51-H/01 Kuchař-číšník (ŠVP Kuchař-číšník)

2

počet kol přijímacího řízení celkem

67

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru
z toho v 1. kole

53

z toho ve 2. kole

14

z toho v dalších kolech

--

z toho na odvolání

---

počet nepřijatých celkem
počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst)
obor:

65-51-H/01 Kuchař-číšník (ŠVP Kuchař-číšník)

15

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus

skupina oborů vzdělání,
kód, název

(denní vzdělávání)Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017

67

počet přihlášek celkem

65-51-H/01 Kuchař-číšník (ŠVP Kuchař)
21

počet přihlášek celkem

2

počet kol přijímacího řízení celkem

21

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru
z toho v 1. kole

15

z toho ve 2. kole

6

z toho v dalších kolech

--

z toho na odvolání

---

počet nepřijatých celkem
počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst)
obor:

65-51-H/01 Kuchař-číšník (ŠVP Kuchař)

13

9

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus

(denní vzdělávání)Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017

skupina oborů vzdělání,
kód, název

7.

65-41-L/51 Gastronomie
26

počet přihlášek celkem

2

počet kol přijímacího řízení celkem

26

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru
z toho v 1. kole

21

z toho ve 2. kole

5

z toho v dalších kolech

--

z toho na odvolání

---

počet nepřijatých celkem
počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst)
obor: 65-41-L/51 Gastronomie

5

Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se začleňováním cizinců
a příslušníků národnostních menšin.
Vietnam – 3 žáci
Ukrajina – 1 žák
Bosna a Hercegovina – 1 žák
Všichni žáci žijí na území České republiky již několik let, žádné problémy, které by byly způsobeny
rozdílným sociokulturním prostředím, nenastaly. Multikulturní výchova je zařazována do výuky
(např. občanská výchova, český jazyk a literatura)

8.

Vzdělávání nadaných žáků a studentů
Ve Středním odborném učilišti potravinářském se vzdělávají žáci s průměrným prospěchem.
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9.

Školní vzdělávací programy

Podle ŠVP proběhla výuka ve všech ročnících tříletých oborů ukončených výučním listem:
29-56-H/01 Řezník- uzenář (ŠVP Řezník-uzenář)
65-51-H/01 Kuchař-číšník (ŠVP Kuchař-číšník)
65-51-H/01 Kuchař-číšník (ŠVP Kuchař)

Podle ŠVP proběhla výuka i nástavbovém oboru ukončeném maturitní zkouškou:
65-41-L/51 – Gastronomie (ŠVP Gastronomie)

10. Jazykové vzdělávání a jeho podpora

Vyučujeme 2 cizí jazyky. Motivace odbornou praxí, která je realizována v mezinárodních hotelích
s nutností používání cizího jazyka.
Škola je zapojena do Metropolitního programu, ve kterém jsou navýšeny hodiny cizího jazyka
v nástavbovém studiu.
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IV. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (Jazyková škola a Domovy mládeže)
1.

Domovy mládeže
a) Vybavení Domova mládeže
počet

30

Počet ložnic celkem

v tom

1 až 3 lůžkových

30

4 až 6 lůžkových

--

7 až 10 lůžkových

--

11 a více lůžkových

-3

Společenské místnosti a klubovny

b) Počty ubytovaných žáků podle typu školy

typ školy

počet ubytovaných

z toho ze škol zřizovaných HMP

základní (vč. speciálních)

---

---

gymnázium

---

---

SOŠ

---

---

konzervatoř

---

---

SOU, OU a U

12

12

speciální a praktické SŠ

---

---

VOŠ

---

---

jiné (specifikujte)

---

---

celkem

12

12

počet ubytovaných ve škol. roce 2016/2017

kapacita

naplněnost v %

12

70

17%

b) Naplněnost Domovů mládeže

16

d) Žádosti o ubytování v Domově mládeže
-

počet žádostí celkem
z toho počet žádostí, kterým nebylo vyhověno
nejčastější důvody nevyhovění žádosti

12
0
---

f) Využití Domovů mládeže v době školních prázdnin
V době školních prázdnin je Domov mládeže uzavřen, v této době většinou probíhá rekonstrukce
a modernizace budovy .
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V. Aktivity právnické osoby
- Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti
1.

Výchovné a kariérové poradenství

Funkci výchovného poradce plní od 1.1.2006 Mgr. Irena Langmajerová. Pokračuje
ve spolupráci se spádovou pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 4 v Barunčině ulici 11.
Výchovná komise se ve školním roce 2016 – 2017 sešla celkem 30x, z toho počtu 6x opakovaně,
jednou se zákonní zástupci bez omluvy nedostavili. K jednání docházelo jak z popudu vyučujících
teoretických předmětů, tak i na popud učitelů odborného výcviku. Jednalo se hlavně o špatnou
docházku.
Školního psychologa nemáme.
Výchovné poradenství ve SOUp se zaměřuje především na:
– prevenci školní neúspěšnosti,
– primární prevenci sociálně-patologických jevů (konzultace s vyučujícími, pohovory s žáky,
eventuální mimořádné třídní schůzky, schůzky se zákonnými zástupci v případě nutnosti
apod.),
– kariérové poradenství
– práci se žáky se SPU (spolupráce s třídními učiteli, event. PPP, vypracování IVP po dohodě
se zákonnými zástupci žáků),
– shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších
poradenských zařízení.
Největší podíl veškeré činnosti však zaujímá problematika záškoláctví. Škola má vypracován přesný
postup pro žáky, kteří mají problémy s docházkou. Jedná prostřednictvím učitelů odborného
výcviku a třídních učitelů se zákonnými zástupci nejdříve telefonicky. Výchovný poradce
projednává záležitost se žákem, pak nad 10 neomluvených hodin jsou zákonní zástupci
vyrozuměni písemně, dochází k jednání s výchovným poradcem a školní výchovnou komisí. Ve
velmi ojedinělých případech žádáme o pomoc kurátora. Bohužel, v případě zletilých žáků je naše
úsilí většinou marné.
Obdobný postup je zaveden též u kázeňských problémů.
Co se kariérního poradenství týká, u absolventů tříletých oborů je jejích pracovní zařazení
jednoznačné, tito žáci si pro profesní rady ohledně budoucí pracovní aktivity nepřicházejí,
většinou si je vyžádají již na jednotlivých pracovištích odborného výcviku, kde mají
zaměstnavatelé možnost vidět naše žáky při práci.
Co se ostatních sociálně patologických jevů týká, snažíme se jim předcházet přednáškou
npor. Holuba z Preventivně informačního oddělení Policie ČR o kriminalitě mládeže, kterou
organizujeme pro všechny první ročníky a která se těší mimořádnému zájmu studentů,
a pořady Agentury Jiřího Lazara (produkční a umělecká agentura JL) pro mládež v divadle U
Hasičů.
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2.

Prevence rizikového chování - realizované akce školy, třídy, počet žáků

Přednášky prevence sociálně patologických jevů.
Uskutečňuje PČR pro 1. ročníky

1. AB, 1.C

50 žáků

Imatrikulace, slavnostní projev ve škole

1.AB

29 žáků

Exkurze do pracovního prostředí Kaufland v návaznosti
na pracovní trh a uplatnění po odchodu ze vzdělávání

2.AB

11 žáků

Přednáška sociální odpovědnosti Hasiči Budějovická

1.S

15

Divadlo Reduta „ Démoni současnosti“

1.C, 3.AB

51

Výlet na výlov rybníka – koheze třídy

3.AB

20

Fond Sidus – účast na sbírce (sociální odpovědnost)

všichni žáci

Soudní líčení – přítomnost žáků u případů závislostních deliktů

1.S

Studentské fórum – účast žáků na veřejném dění MČ Praha - Libuš

3.

2

Ekologická výchova a environmentální výchova

Ve Středním odborném učilišti potravinářském jsou žáci zapojeni
do programu třídění odpadu

všichni žáci

Účast studentů na Studentském fóru MČ Praha - Libuš

2 žáci

Návštěva hasičské zbrojnice (ekologické skladování odpadů
a zabezpečení prevence požáru a protitoxické skládky)

4.

12

zástupci studentů
3.C,2.AB,1.S

36 žáků

Multikulturní výchova
Multikulturní výchova je zařazována do výuky , např. občanská výchova, český jazyk a literatura.
A v rámci odborného výcviku se žáci zúčastnily těchto akcí:
Gastrofest České Budějovice

30 žáků

Gastrofest Hradec Králové

30 žáků
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5.

6.

Výchova k udržitelnému rozvoji
Exkurze do masokombinátu Police nad Metují

1.AB

15 žáků

Exkurze do Pivovaru „U Fleků“

2.AB

21 žáků

Návštěva koželužny v Brtnici

1.AB

30 žáků

Odborná exkurze Masoprofit

1.AB

20 žáků

Exkurze do České národní banky

1.S, 2.S

27 žáků

Exkurze Gastro Hradec Králové

výběr žáků

20 žáků

Exkurze do „Vinařské školy Valtice“

2.C

11 žáků

Exkurze rybí trh SAPA

výběr žáků

10 žáků

Návštěva Národního divadla (ČJ)

16 žáků

Exkurze „televizní věž Žižkov“ (kultura Prahy)

11 žáků

Exkurze do hřebčína Slatiňany (chovy koní)

22 žáků

Výlet lodí po Berounce na Kazín za „Starými pověstmi českými“

15 žáků

Muzeum voskových figurín – významné osobnosti

13 žáků

ZOO Praha

15 žáků

Soutěže
Naši žáci se každoročně zúčastňují gastronomické soutěže Vitana Majonéza Cup, což je
mistrovství ČR v přípravě bramborového salátu. V loňském roce žáci obsadili
1. místo v ČR v gastronomické soutěži Vitana Cup 2016

Ve školním roce 2016/2017 se vybraní žáci oboru řezník-uzenář zúčastnili celostátní soutěže
ve Valašském Meziříčí - „Řeznická sekyra“, kde žáci obsadili
3. místo za celé družstvo
2. místo v jednotlivcích
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7.

Spolupráce právnické osoby s partnery

V průběhu školního roku škola spolupracovala s výchovnými ústavy a s pedagogickopsychologickou poradnou Barunčina, Praha 4.
Pravidelně byly poskytovány údaje České správě sociálního zabezpečení a Všeobecné zdravotní
pojišťovně.
S úřadem práce spolupracujeme ohledně volných pracovních míst.
Asociace kuchařů a cukrářů – členství
Český svaz zpracovatelů masa – členství
Spolupráce se sociálními partnery v rámci odborného výcviku pro žáky všech ročníků (seznam
sociálních partnerů viz str. 3-4)

8.

Další aktivity, prezentace
Dny otevřených dveří proběhly pětkrát v průběhu školního roku. Zúčastnění žáci i jednotliví
pedagogové k této akci přistoupili s maximálním nasazením a zodpovědností.
Účast školy na přehlídce řemesel „Jarmark řemesel“, který zaštiťuje MHMP.

9.

Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin
Budova školy slouží výhradně k zajišťování vzdělávání a výchovy žáků.
Domov mládeže k ubytování žáků. K jiným účelům využity nebyly.
V době prázdnin většinou probíhají rekonstrukce a modernizace budov.
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VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
1.

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2016/2017 nebyla provedena žádná inspekce.

2.

Výsledky jiných inspekcí a kontrol

- Dne 7.11.2016 proběhla kontrola na Domově mládeže – Hygienická stanice Praha,
Výsledné hodnocení: neplnění hygienických požadavků na vybavení a úklid.
- Dne 7.12.2016 následná hygienická kontrola na Domově mládeže – Hygienická stanice Praha
Výsledné hodnocení: veškeré závady byly odstraněny.
- Dne 8.2.2017 hygienická kontrola v budově školy SOUp – Hygienická stanice Praha
Výsledné hodnocení: bez závad, pouze upozornění na zastaralé osvětlení ve třídě č. 107,108.
Závěr: Osvětlení v uvedených třídách bylo během měsíce července 2017 zmodernizováno.
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VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2016
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2016

Příjmy
Dotace od MHMP

12.769.640,-- Kč

Dotace od MČ

3.140.000,-- Kč

Příjmy vlastní

1.408.303,-- Kč

Čerpání fondů

0,-- Kč

Doplňková činnost

59.508,-- Kč

Ostatní výnosy

105.180,83 Kč

CELKEM

17.482.631,83 Kč

Výdaje
Platy a odvody

13.790.161,36 Kč

Materiál

572.155,25 Kč

Energie

1.468.972,63 Kč

Opravy a údržba

156.319.88 Kč

Ostatní služby a náklady

1.455.864,82 Kč

CELKEM

17.443.473,94 Kč

Zisk 39.157,89 Kč byl rozdělen takto:
do fondu odměn 31.326 Kč
do rezervního fondu 7.831,89 Kč.
Vyúčtování výsledků hospodaření za rok 2016 bylo schváleno Zastupitelstvem hl.m.Prahy,
usnesením č. 28/13 ze dne 15.6.2017.

23

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti

0

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
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí

0

výhradní licence
počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu

2

jejich vyřízení

1. Dne 12.9. 2016 byla podána stížnost na postup při zařazování přijatého uchazeče do oboru
vzdělání. Stížnost zaslána přímo na odbor školství MHMP.
Výsledek: žák se zařazením do daného oboru nesouhlasil a studium ukončil.

2. Dne 9.11.2016 byla podána anonymní stížnost na konflikt mezi pedagogem a žákem,
nesprávné zajištění výuky školou. Stížnost zaslána na MHMP.
Výsledek: konflikt mezi pedagogem a žákem byl vyřešen s rodinou žáka, pedagogovi byla
udělena výtka.
Výsledek: nesprávné zajištění výuky - spojení teoretické výuky s praktickou (názorná ukázka
kvašení).
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Výroční zpráva schválena školskou radou dne 23.10.2017.

Ing. Milada Valentová, v.r.
ředitelka SOUp

Mgr. Ondřej Chaloupka, v.r.
předseda školské rady
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