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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 

 

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

Euroškola Strakonice působila od 1.9.1993 jako pobočka Euroškoly Praha. 
Od 1.9.1994  byla zařazena do sítě škol MŠMT jako samostatná střední odborná škola. 
K 1.9.1997 došlo ke vzniku samostatné spol. s.r.o. a ke změně názvu školy a to v souladu        
s pokynem MŠMT ČR. Škola je zařazena do sítě škol a poskytuje střední odborné vzdělání 
ukončené maturitou. 

Název a adresa školy: 

Euroškola Strakonice střední odborná škola s. r. o. 

Husova 361, 386 01 Strakonice 

tel.: +420 601 360 609 

e-mail: info@euroskolastrakonice.cz       

http://strakonice.euroskola.cz 

IČ: 25165542 

IZO: 060446846 
 
viz. příloha č.1: Výpis z rejstříku škol s účinností od 1.9.2011, od 1.9.2009  
 
Zřizovatel školy 

ESO Euroškola s.r.o., Trojská 211/110, 17100 Praha 7 – Troja 
Mgr. Radim Jendřejas  

Tel.: +420 226 254 027, +420 601 360 611, E-mail: jendrejas@esopraha.cz 

viz. příloha č.2: Výpis z rejstříku škol s účinností od 11.10.2011, Výpis z obchodního rejstříku                      
 
Změny zřizovatele:  
 
Vedení školy 
Ředitel školy: 
Mgr. Milan Vierer  tel.: +420 723 510 059,  e-mail: vierer@euroskolastrakonice.cz 
Zástupce ředitele: 
Mgr. Pavel Jánský                 jansky@euroskolatrakonice.cz 
 
Školská rada  
Předseda:     Bc. Martin Hýbl – zástupce učitelů  
Místopředseda: p. Jan Buriánek – zástupce rodičů /Klára Buriánková – 4.D/ 
Člen rady:    Mgr. Radim Jendřejas – zástupce zřizovatele 
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B. PŘEHLED OBORU VZD ĚLÁNÍ, STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

Denní studium  
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - RVP 
Školní vzdělávací program: Ekonomika a služby 
65-42-M/01 Hotelnictví - RVP 
Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus 
 
Dálkové studium 
64-41-L/51   Podnikání – RVP 
Školní vzdělávací program: Podnikání 
Podrobnosti jsou uvedeny na http://strakonice.euroskola.cz 
 
Stručná charakteristika školy 

Ve školním roce 2017/2018 studovalo na Euroškole 95 žáků v denním studiu                              
a 20 frekventantů v dálkovém studiu /k 30.8.2018/. Škola měla 17  pedagogických 
pracovníků, 1 správce počítačové sítě, 1 administrativní pracovnici, 1 školníka a 1 pracovní 
sílu na úklid. Od roku 2002 je Euroškola Strakonice certifikována podle normy DIN EN ISO 
9001:2015 v oblasti vzdělávání. V dubnu 2006 získala „Zlatý certifikát kvality“ předaný 
ministryní školství. Poslední recertifikace ze strany společnosti CERTQUA v Bonnu s právem 
udělení certifikátu ISO proběhla v březnu 2018, škola má platný certifikát DIN EN ISO 
9001:2015 do 6.4.2020.  / viz. příloha č. 3/ 

 
Materiální zabezpečení 

Euroškola Strakonice má pronajatou budovu od města Strakonice s velmi dobrým zázemím 
pro výuku. Nachází se zde 10 klasických učeben, 3 malé učebny, 5 odborných učeben - cvičná 
kuchyně, cvičná restaurace, multimediální učebna, kabinety, sklad a kancelář.  

Škola disponuje novou učebnou výpočetní techniky, která je vybavena 28 počítači a novou 
učebnou pro výuku jazyků (srpen 2018). V každé učebně je interaktivní projektor, který každý 
učitel může využívat k výkladu probírané látky. Kmenové  učebny jsou vybaveny počítačem a 
dataprojektorem s připojením na internet. Počítače ve škole pracují na platformě OS 
Windows s centrální správou a zabezpečením sítě pomoci Windows serveru 2012. Na 
pracovních stanicích je nainstalován OS Windows 10 Professional CZ,  Microsoft Office 2016, 
produkty Adobe CC pro zpracování grafiky a videí, v ekonomické oblasti  program Money S3. 
Pro výuku psaní na počítači je využíván program ATF. Žáci mají k dispozici jak lokální uložiště 
na serveru, tak i cloudové úložiště na serveru office.com, kam si mohou ukládat svá data 
(dokumenty) nebo odkud mohou čerpat informace (studijní materiály, zadání úkolů). V 
prostorách Euroškoly Strakonice je pro žáky k dispozici bezdrátová Wi-Fi síť. Žákům je 
přístupná síťová tiskárna. Škola disponuje dvěma kopírovacími stroji CANON, žáci mohou 
využívat kopírovací stroj v 1. patře školy. Pro vyučující školy je neustále rozšiřována odborná 
česká a anglická knihovna, většinou dle jejich přímých požadavků. 

Pro výuku jazyků má škola k dispozici novou jazykovou učebnu ROBOTEL, uvedenou do 
provozu v srpnu 2018, která je uzpůsobená k online výuce. Postupně jsou doplňovány další 
nové učební pomůcky, jako např. interaktivní tabule v učebně anglického jazyka. Vyučující 
mají k dispozici počítače umístěné v kabinetech. Každý pedagog disponuje vlastní  
e-mailovou adresou a je tak v nepřetržitém kontaktu se žáky. V každé učebně je k dispozici 
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PC pro učitele –  pro Třídní knihu, Zápis známek a Evidenci systému Bakaláři. PC je propojeno 
s dataprojektorem a je připojeno k internetové síti, což umožňuje využití modulu Google 
Classroom.  

V prostorách školy je dále umístěn automat na teplé nápoje a během přestávky se mohou 
žáci  občerstvit v bufetu školy. 

Tělocvična, školní hřiště 

Školní hřiště a tělocvičnu škola nevlastní. Pro účely tělesné výchovy a sportovního vyžití žáků 
si škola pronajímá sportovní zařízení od STARZ Strakonice: plavecký bazén, fotbalové hřiště, 
atletickou dráhu, sportovní halu, posilovnu a sportovně relaxační centra. 

Školní stravování 

Žáci se stravují v jídelně VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice (cca 300 m od školy). 
V areálu Euroškoly funguje školní bufet. 

 

C. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

Přepočtení zaměstnanci školy 

PRACOVNÍCI k 30.9.2017 

 fyzické osoby/z toho externisté přepočtení 

PEDAGOGIČTÍ (VČ. ŘEDITELE) 17/9 10,3125 

NEPEDAGOGIČTÍ  * 3/2 2,0 

CELKEM 19/11 10,3125 
   *provozní pracovníci  a technicko-hospod.pracovníci 
 

 
Kvalifikace pedagogických pracovníků k 30.9. 2017, nepedagogičtí pracovníci  

PEDAGOGIČTÍ 
ZAMĚSTNANCI 

VZDĚLÁNÍ PRAXE VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY POZNÁMKA 

1.  VŠa 19 NEJ,DEJ Mgr. 

2.  VŠa 18 CJL,DEJ Mgr. 

3.  VŠb 9 FIF, odb. předměty – EKO, 
UCE 

uznávaný 
odborník v oboru 

4.  VŠa 19 ANG, ZSV Mgr. 

5.  VŠb 21 ANG Bc. 

6.  VŠa 25 EKO, UCE, UCC – odb. 
předměty 

Ing. 

7.  Všb 38 TPP, CR – prakt. a odb. 
předměty  

Bc. 

8.  VŠa 30 CHE,ZBZ,TEA, NAV,  Ing. 

9.  Vša 23 MAT, TEV Mgr. 

10.  Vša 18 VYT + správce IT Mgr. 

11.  Vša 30 NEJ, DEJ Mgr. 

12.  Vša 39 Odb. předměty – EKO Ing. 

13.  SOŠ 40 TPP, CR – prakt. a odb. uznávaný 
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předměty odborník v oboru 

14.  SOŠ  CR, HOT, TOS uznávaný 
odborník v oboru 

15.  SOŠ 3 Grafika  - odb. předměty uznávaný 
odborník v oboru 

16.  Vša 15 NEJ Mgr. 

NEPEDAGOGIČTÍ 
ZAMĚSTNANCI 

PRACOVNÍ POZICE 

1. administrativní činnost 

2. školník 

3. úklid školy 

 
Odchody a příchody pedagogických pracovníků v průběhu školního roku 
 
Odchody pedagogických pracovníků v průběhu školního roku 
počet: 1 /odchod do starobní penze/ – k 31.8.2018/     
 
Nově přijatí učitelé  v průběhu školního roku 
Počet:  1 /od 2.1. 2018 – odborník z praxe /Technologie přípravy pokrmů/ 
 

D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

Denní studium:     Dálkové studium:  
 
počet přihlášených:  36   počet přihlášených:  21 
   
počet přijatých žáků:  13   počet přijatých žáků:  18 
  
 
 

 
OBOR VZDĚLÁNÍ 

 

 
KÓD OBORU 

 

POČET 
PŘIHLÁŠENÝCH 

 

POČET 
PŘIJATÝCH 
/k 30.9.2017/ 

POČET 
ABSOLVENTŮ 

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 
/Ekonomika a služby/ 

63-41-M/01 11 0 14 

HOTELNICTVÍ 
/Hotelnictví a turizmus/ 

65-41-M/01 25 13 13 

PODNIKÁNÍ 
 

64-41-L/51 21 18 7 

CELKEM 
 

 57 31 34 
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E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZD ĚLÁVÁNÍ ŽÁK Ů 2017/2018 

Hodnocení výsledků vzdělávání jednotlivých tříd 
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N
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EKP 

1.A 9 0 5 14 0 6 4 0 13 1    

2.A 5 0 0 5 0 2 3 0 4 1    

3.A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

4.A 14 0 0 14 0 10 4 0 13 1 1 11 1 

Celkem 28 0 5 33 0 18 11 0 30 3 1 11 1 

HS 

1.D 17 3 1 15 2 9 5 1 14 0    

2.D 18 3 0 15 0 12 5 0 15 0    

3.D 20 2 1 19 0 13 6 1 18 0    

4.D 14 1 0 13 0 7 6 0 11 2 0 7 4 

Celkem 69 9 2 62 2 41 22 2 58 2 0 7 4 

PHD 
1.N 12 3 3 12 0 7 5 0 9 3    

2.N 11 3 0 8 0 9 2 0 7 1 0 6 1 

Celkem 23 6 3 20 0 16 7 0 16 4 0 6 1 

 
Výsledky maturitní zkoušky 

 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 
63-41/M01 

HOTELNICTVÍ 
      65-42/M01 

PODNIKÁNÍ 
64-41-L/51    

POČET ŽÁKŮ 14 13 10 

MATURUJÍCÍ ŽÁCI 13 11 7 

NEMATURUJÍCÍ ŽÁCI 1 2 3 

USPĚLI 12 7 6 

NEUSPĚLI 1 4 1 

HRUBÁ ÚSPĚŠNOST 85,7% 53,8% 60% 

ČISTÁ ÚSPĚŠNOST 92,3% 63,6% 70% 

HRUBÁ NEÚSPĚŠNOST 14,3% 46,2% 40% 

ČISTÁ NEÚSPĚŠNOST 7,7% 36,4% 30% 

 
Komentář k maturitním zkouškám: 
 Z celkového počtu 27 žáků denního studia konalo v jarním a podzimním termínu zkoušku   
24 žáků. 3 žáci nekonali maturitní zkoušku z důvodu neukončení ročníku z prospěchových 
důvodů.  U dálkového studia konali maturitní zkoušky 7 frekventantů z celkového počtu 10. 
Tři frekventanti nekonali maturitní zkoušky z důvodu přerušení studia z pracovních důvodů. 
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Tabulka studijních průměrů tříd 

1.A 1.D 2.A 2.D 3.D 4.A 4.D 1.N 2.N 

2,95 2,66 2,61 2,53 2,61 2,19 2,70 2,64 2,61 

 

Výuka cizích jazyků                                                                                                                                   
Na škole se vyučují 2 cizí jazyky – anglický a německý.  
  

Typ školy (součást) Jazyk 
počet žáků 
/MS+DS/ 

Střední odborná 
škola 

Anglický 95+13 

Německý 95+7 

 
Autoevaluace 
Dlouhodobě škola provádí dle DIN EN ISO 9001:2015 autoevaluaci v dokumentu 
Management review. Škola prošla v březnu 2017 vnitřním auditem. Výsledné hodnocení je 
v dokumentu Prüfbericht DIN EN ISO 9001:2015. Na škole proběhly v červnu 2018 tzv. Focus 
groups, které provedla společnost „Než zavoní“. Cílem moderovaných rozhovorů se žáky 
bylo zjistit aktuální informace o stavu školy a tím získat podklady pro plánování a realizaci 
dalšího rozvoje školy.  
 
Zájem o absolventy v různých typech zaměstnání  
Díky propojení teoretické a praktické výuky trvá zájem o absolventy Euroškoly především 
v oblasti gastronomie a cestovního ruchu. Jsou preferovány znalosti cizích jazyků, odborných 
předmětů a práce s PC. Podstatná část absolventů studuje na VŠ různých zaměření. 
Zahraniční stáže žáků během studia podporují zájem absolventů o práci v zemích EU, kde 
jsou žádáni hlavně v oblastech gastronomie a cestovního ruchu. Zájem o pracovní uplatnění 
v zahraničí významně podporují odborné stáže, které Euroškola svým žákům během studia 
nabízí. /Bavorsko, Skotsko/ 

F. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEV Ů, PORADENSKÉ SLUŽBY 

Činnost výchovného poradce 
Podmínky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných upravuje 
především školský zákon a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 
Počet integrovaných žáků: 

 počet žáků s různými typy SVP:  9 žáků  /1 žák ukončil školní docházku 16. 2. 2018/ 
 podle IVP vzdělávání: 1 žák 
 zdravotně znevýhodněný: 1 žák 

Výchovné problémy byly řešeny v rámci konzultačních hodin nebo aktuálně podle potřeby 
třídních učitelů, vyučujících, výchovného poradce, žáků a rodičů. Všechny problémy byly 
řádně projednány a zapsány. 
Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory: 
Na podkladě odborného posudku, ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními 
(PPP, SPC či lékaři) byl vytvořen pro 1 žáka se speciálními vzdělávacími potřebami 
Individuální vzdělávací plán (dále IVP) a pro 4 žáky Plán pedagogické podpory (PLPP). IVP či 
PLPP zohledňují žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a sloužily ke kompenzaci obtíží 
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ve vzdělávání žáků formou úprav v režimu školní výuky a domácí přípravy. Vycházelo se         
z aktuální situace žáků a jejich konkrétních možností. Reflektovaly se jejich možnosti            
a potřeby. Žáci byli nejčastěji diagnostikováni ve spolupráci s PPP Strakonice. Mezi důležitá 
podpůrná opatření patřila podpora samostatnosti, motivace k učení, dále byla  preferována 
logická organizace a srozumitelnost předkládaného učiva, možnost ústního zkoušení, 
zohlednění pracovního tempa, použití pracovních listů, strukturace činností. Využívali jsme 
různé formy hodnocení. 
Speciální pomůcky 
Jedné žákyni byl dán k dispozici Česko-slovenský slovník pro použití při vyučování. Další 
žákyně dostala k používání jako kompenzační pomůcku notebook. Všichni žáci s SPU 
využívají pracovních listů, prezentací a dalších materiálů předkládaných vyučujícími. 
 
Činnost metodika prevence - realizace preventivního programu školy 
Prevence se zaměřuje na předcházení sociálně-patologických jevů (šikana, kyberšikana, 
agrese, poruchy příjmu potravy, záškoláctví, drogová problematika), na klima ve třídě a ve 
škole, zdravý životní styl, prevenci zneužívání omamných a psychotropních látek, 
tabákových výrobků a alkoholu. Součástí realizace preventivního programu školy je také 
tzv. nespecifická prevence, kdy je např. při interaktivních dnech otevřených dveří, 
projektových dnech a odborných praxích posilována sounáležitost žáků a školy. Součinnost 
a dobrá spolupráce všech zaměstnanců školy přispívá k dobrému klimatu ve škole. Ve 
školním roce 2017/2018 se nevyskytly žádné problémy, které by se týkaly výše uvedených 
sociálně-patologických jevů. Vedení školy řešila společně s výchovnou poradkyní pouze 
drobné neshody mezi žáky. 
 
Činnost žákovské rady 
Žákovská rada funguje jako poradní orgán vedení školy. Podnětem pro její vznik byla snaha 
vylepšit komunikaci mezi žáky, učiteli a vedením školy. Cílem je řešit včas případné stížnosti 
či požadavky ze strany žáků.  Zástupci jednotlivých tříd mohli vznést své připomínky, 
dotazy, předkládat své náměty a požadavky a argumentačně je odůvodnit.  Škola bude         
v této činnosti pokračovat i nadále.  
 

Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin  
Škola poskytuje vzdělávání i žákům z jiných zemí. Ve školním roce 20172018 se na Euroškole 
Strakonice vzdělávali celkem 2 cizinci – Ukrajina, Slovenská republika. Tito žáci žijí v České 
republice dlouhodobě, hovoří velmi dobře česky a nemají s výukou větší problémy. 
 

Integrace  

Škola nemá bezbariérové úpravy, od srpna 2018 však disponuje schodolezem Liftkar PT UNI 

130, který byl pořízen v rámci výzvy 33 Integrovaného operačního programu.   
 

Ekologická výchova 
Škola má zpracován plán environmentální výchovy, jehož body jsou integrované ve všech 
vyučovaných předmětech. Zvláštní důraz na tuto výchovu je kladen v předmětech 
zbožíznalství, základy společenských a přírodních věd. 
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G. ÚDAJE O DALŠÍM VZD ĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍK Ů  

TYPY STUDIA 
POČET 
AKCÍ 

ZAMĚŘENÍ AKCÍ 
POČET 
ÚČAST
NÍKŮ 

VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE 

Školení 1 dokumentace BOZP 1 Daniel Zušťák 

Seminář 1 Personalistika 2 Účetní kancelář p. Hýbl 

Stáže u zaměstnavatelů 1 Odborná stáž -účetnictví 1 Účetní kancelář p. Hýbl 

Seminář 1 školní maturitní komisař 1 NIDV 

Seminář 1 zadavatel matur. zkoušky 1 NIDV 

Školení 1 Prevence patolog. jevů 1 NIDV 

školení 1 Metoda CLILE 7 škola 

školský management  pedagogické rady 14 Euroškola Strakonice 

seminář 2 Výchovný poradce 1 NIDV 

školení 1 GDPR 1 SSŠČMS 

Školení 1 GDPR 16 ESO Euroškola 

školení 1 Classroom e -learning 16 ESO Euroškola 

H. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VE ŘEJNOSTI  

Soutěže 

Žáci se během studia účastnili mnoha sportovních soutěží a soutěží v oblasti gastronomie       
a cestovního ruchu. Úspěchy zaznamenaly především dívky v basketbalu, které postoupily do 
krajského kola. 
 

SOUTĚŽ POČET ŽÁKŮ 

stolní tenis pohár  - pohás AŠSK ČR /Volyně/ 8 

běh města Strakonice okolo Kuřidla /Strakonice/ 3 

piškvorky- okresní kolo /Strakonice/ 5 

basketbal  3*3 – okresní kolo /Strakonice/ 6 

basketbal 3*3 – krajské kolo /Jindřichův Hradec/ 6 

basketbal – dívky – okresní kolo /Strakonice/ 8 

basketbal hoši – okresní kolo /Strakonice/ 8 

kopaná hoši –  /Strakonice/ pohár j. Masopusta 13 

florbal /okresní kolo/ 8 

školní kolo – _angl. Jazyk 25 

Gastrofest České Budějovice /podzim 2017/ – soutěž 
v oblasti gastronomie – prezentace bavorské 
kuchyně 

12 

Gastrofest České Budějovice /jaro 2018/ – soutěž 
v oblasti gastronomie – prezentace staročeské 
kuchyně kuchyně 

10 
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Akce v oblasti gastronomie a cestovního ruchu 

Žáci hotelnictví a turismu se během studia účastní mnoha akcí v oblastech gastronomie          
a cestovního ruchu. Mají tak možnost zúročit své teoretické vědomosti v praxi. 
 
Spolupráce s TOP HOTELEM Praha Art Hotel & Congress Center a praxe na Pražském hradě                          
Od března 2015 spolupracuje Euroškola s TOP HOTELEM Praha, Art Hotel & Congress Center. 
V rámci této spolupráce se žáci HOTELNICTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU účastní prestižních akcí 
v reprezentativních prostorách Pražského hradu. Ve školním roce 2017/2018 se žáci 
zúčastnili: 

 oslavy vzniku samostatného Československa 28.10. za  účasti prezidenta ČR 

 oslavy 100. výročí vzniku Československa 

 předávání mezinárodních cen TREBBIA 2018 
 
Spolupráce se známým  gastronomickým specialistou Jaroslavem Sapíkem                       
Ve školním roce 2017/2018 začala spolupráce se známým českým  gastronomickým 
specialistou Jaroslavem Sapíkem. Žáci se v rámci praktické výuky zúčastnili mnoha 
prestižních akcí. Cílem této spolupráce je pozvednout výuku na co nejvyšší úroveň a přiblížit 
nejnovější moderní trendy v oblasti gastronomie. 

Mezinárodní gastronomický festival Gastrofest České Budějovice                                  
Již tradičně se Euroškola v listopadu zúčastnila mezinárodního gastronomického festivalu 
„Gastrofest“ v Českých Budějovicích, kde žáci oboru Hotelnictví prezentují své kulinářské 
umění v praxi. Ve spolupráci s bavorským hotelem Maximilian prezentovali tradiční 
bavorskou kuchyni. Na jaře 2018 se konal 2. ročník „ GASTROFEST – JARO“, kde se žáci 
tentokráte zaměřili na staročeskou kuchyni.                                                                                                                                            
 
Václavský autosalon – výstava aut                                                  
Každoročně na konci září během Václavské pouti ve Strakonicích organizují žáci 
ekonomického zaměření výstavu aut. V areálu před zimním stadionem bylo vystaveno          
63 nejnovějších modelů světových značek, jako je Škoda, Volkswagen, Kia, Hyundai, Citroen, 
Renault, Peugeot, Ford, atd.  Žáci oboru Hotelnictví zde provozují občerstvení s posezením. 
 
Catering                                                  
Žáci Euroškoly se zúčastňují různých gastronomických soutěží a v oblasti cateringu zajišťují 
pro různé veřejné instituce a firmy rauty. Mezi největší akce patřil slavnostní raut pro město 
Strakonice u příležitosti 23. Mezinárodního dudáckého festivalu v Maltézském sále 
strakonického hradu, raut v Senátu ČR u příležitosti vyhlášení soutěže „Řemeslník roku“, 
catering na Mezinárodním fotografickém bienále ŽENA-WOMEN 2017, raut pro firmu WEMA 
v KD Metropol v Českých Budějovicích. 
Cílem těchto aktivit je propojit teoretickou výuku s odbornou praxí, ukázat žákům nové 
trendy v oblasti gastronomie, pracovat s inventářem a surovinami, které se při výuce běžně 
nepoužívají. 
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PŘEHLED AKCÍ V OBLASTI GASTRONOMIE A CESTOVNÍHO RUCHU 

catering – město Strakonice 650. výročí města 30.08.17 

organizace výstavy aut a bufet 28.09.-30.09.17 

raut v Senátu ČR u příležitosti vyhlášení soutěže „Řemeslník roku 12.10.17 

catering pro JHK – vyhlášení podnikatele roku pro oblast Strakonicka 22.10.17 

catering – taneční kurzy 25.10.17 

mezinárodní gastronomický festival v Českých Budějovicích 09.11.-11.11.17 

catering – ECNAIS Praha 23.11.17 

catering ČLK 01.12.17 

catering  výstava „CZECH PRESS PHOTO“. 03.12.17 

catering  výstava „Garik Avensian“. 05.02.18 

cestovní ruch – odborná semináře 03/ 2018 

catering KD Metropol České Budějovice 21.05.2018 

catering – Maltézský sál Strakonického hradu 25.05.2018 

catering – Maltézský sál Strakonického hradu – výstava fotografií 29.06.2018 

Mezinárodní dudácký festival Strakonice – organizační zajištění a 
příprava cateringu 

24.08.2018 

 
Barmanský kurz                        
V květnu 2018 pořádala Euroškola pro své žáky ve školní cvičné restauraci a baru barmanský 
kurz. Po jeho absolvování a složení závěrečných zkoušek obdrželi účastníci základní 
barmanské osvědčení. Během kurzu se pracovalo s originálními surovinami pod vedením 
lektora a instruktora. Žáci se naučili základům barmanské práce, získali vědomosti v oblasti 
použití surovin a inventáře. Kurz probíhá každoročně pod záštitou Vzdělávacího střediska 
ZDENI, který je akreditován MŠMT. 
 
Fiktivní firma 
Fiktivní firma STRAKONOMKA s.r.o. /www.strakonomka.cz/ vznikla 12.9.2012 v rámci 
školního projektu a má tyto hlavní cíle: 

• naučit žáky, jak správně a efektivně pracovat ve skutečné firmě 

• reprezentovat Euroškolu v rámci projektů této firmy 

• příprava výstavy aut, která se každoročně koná v rámci Václavské poutě ve 
Strakonicích 

• příprava interaktivních dnů v rámci projektů „Takhle si tady žijeme“, které mají za cíl 
prezentovat Euroškolu u žáků ZŠ ze Strakonic a okolí a ukázat, co se na škole během 
školního roku děje.  

 
Další aktivity 
Ve školním roce 2017/2018 připravila Euroškola pro své žáky mnoho dalších kulturních, 
sportovních a společenských akcí. 
 

NÁZEV AKCE TERMÍN 

Adaptační kurz 9/2017 

„Takhle si tady žijeme“ interaktivní den pro žáky ZŠ 10/2017 

Divadelní představení One day in London 10/2017 
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Exkurze – PS Parlamentu ČR 10/2017 

„Takhle si tady žijeme“ interaktivní den pro žáky ZŠ 11/2017 

Exkurze – Temelín 11/2017 

Basketbalový turnaj 11/2017 

„Takhle si tady žijeme“ interaktivní den pro žáky ZŠ 12/2017 

Lyžařský kurz 1/2018 

Exkurze - Česká televize 2/2018 

Cvičné přijímací zkoušky 3/2018 

Exkurze – Krakov, Osvětim 3/2018 

Seminář cestovního ruchu 3/2018 

Exkurze do čističky odpadních vod ve Strakonicích 4/2018 

Pohár J. Masopusta – kopaná 4/2018 

Praktické maturitní zkoušky 4/2018 

Maturitní zkoušky 5/2018 

Barmanské zkoušky 5/2018 

 
 

MĚSÍC BURZY ŠKOL, DNY OTEV ŘENÝCH DVEŘÍ  

10-11/2017 Burzy škol – Strakonice, Tábor, Písek, Prachatice, Blatná, Vimperk,  

10/2017 „Takhle si tady žijeme“ interaktivní den pro žáky ZŠ 

11/2017 Gastrofest České Budějovice 

11/2017 „Takhle si tady žijeme“ interaktivní den pro žáky ZŠ 

11/2017 „Takhle si tady žijeme“ interaktivní den pro žáky ZŠ 

11/2017 Výstava vzdělání a řemeslo 

12/2017 „Takhle si tady žijeme“ interaktivní den pro žáky ZŠ 

4/2018 Gastrofest České Budějovice 

Ostatní aktivity, při kterých se škola prezentuje na veřejnosti, jsou popsány v předešlých kapitolách. 
Jedná se především o soutěže, gastronomické akce, zahraniční pobyty, pořádání výstav, atd. 

 

I.  ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEK ČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 

Termín inspekční činnosti: 22. – 25. leden 2018  

Předmět inspekční činnosti 
Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, a to podle příslušných 
školních vzdělávacích programů podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů 
a jejich souladu s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy podle § 174 odst. 2 
písm. c) téhož zákona, zejména se zaměřením na neúspěšnost ve společné části maturitní 
zkoušky (hodnocené období – školní roky 2014/2015 až 2016/2017). 
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Závěr: 
Pro účely zvýšení dotací právnická osoba vykonávající činnost školy dosahuje výsledků 

hodnocení požadovaných dle § 5 odst. 3 písm. b) zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování 

dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších 

předpisů.  

/celá zpráva ke stažení na http://www.csicr.cz/ 

 

Termín inspekční činnosti: 22.1.-25.1.2018 

Předmět kontroly 
Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích 
právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, také se 
zaměřením na neúspěšnost ve společné části maturitní zkoušky. 
 

Kontrolní zjištění: 
 

Kontrola dodržování § 5 odst. 3 věty první školského zákona. 
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.  
 

Kontrola dodržování § 5 odst. 1 školského zákona.  
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.  
 

Kontrola dodržování § 30 odst. 1 a 3 školského zákona.  
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.  
 

Kontrola dodržování § 10 odst. 6 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.  
Bylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.  

• plány pedagogické podpory byly podepsány dotyčnými žáky- chybějící zápis zaslán ČŠI  
 

Kontrola stanovení a zpřístupnění školního seznamu literárních děl podle § 6 odst. 2 vyhlášky 
č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní 
zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. 
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.  
 

Kontrola určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky 
podle § 79 odst. 3 školského zákona.  
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.  
 

 
 
Další kontroly ve školním roce 2017/2018 

INSTITUCE PŘEDMĚT KONTROLY TERMÍN 
ČMOS Stav BOZP 23.1.2018 

OSSZ  Plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění 6.6.2018 

ZERTQUA ISO Březen 2018 
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J. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODA ŘENÍ ŠKOLY  

Euroškole Strakonice střední odborné škole s.r.o. byla ve školním roce 2017/2018 poskytnuta 
dotace a zvýšená dotace na financování běžného provozu školy a k financování 
neinvestičních výdajů souvisejících s výchovou a vzděláváním. Poskytnutá dotace byla ve výši 
5.028.917 Kč a použitá dotace byla ve výši 5.028.917  Kč. 
 
Údaje o hospodaření s poskytnutou dotací ve školním roce 2017/2018 

ř Ukazatel v Kč 

1 Poskytnutá dotace 5.028.917,00 
2 Náklady školního roku 2016/2017 hrazené z dotace, v tom: 5.028.917,00 
3 Mzdové prostředky hrazené z dotace celkem 3.596.075,00 
4      v tom: a) platy 3.596.075,00 

5                  b) OON 0,00 

6 Odvody na zákonné pojistné 1.051.696,00 
7 Ostatní náklady celkem, v tom: 381.146,00 
8      Učebnice a učební pomůcky 0,00 

9      Softwarové vybavení 5.310,00 

10      IT vybavení 0,00 

11      Nákup vody, paliv, energie 142.944,00 

12      Služby pošt a telekomunikací 0,00 

13      Daně a poplatky 0,00 

14      Další vzdělávání pedagogických pracovníků 0,00 

15      Nájemné * 209.080,00 

16      Opravy a udržování 0,00 

17      Cestovné 0,00 

18      Ostatní materiál a služby 23.812,00 
19 Rozdíl ř. 1-2 0,00 

*)  s výjimkou nájemného v rámci smlouvy o koupi najaté věci uzavřené po 1.1.1997 
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Euroškola Strakonice měla ve školním roce 2017/18 čtyři zdroje příjmů: státní dotaci, školné, 
příjmy z hospodářské činnosti a z projektů a grantů. 
 
Výsledky hospodaření školy za rok 2017/2018 

PŘÍJMY      Kč 

1 příjmy celkem                             8.828.746 

2 dotace příjmy  5.028.917 

3 školné příjmy  1.262.650 

4 hospodářská činnost příjmy   538.012 

5 ostatní příjmy  2.009167 

VÝDAJE               

1 investiční výdaje  0 

2 neinvestiční výdaje        8.933.816 

z toho   

2.1 mzdové náklady   4.936.261 

2.2 učební pomůcky a drobný materiál  1.618.895 

2.3 Energie  478.495 

2.4 Nájemné  313.620 

2.5 Odpisy   833 

2.6 služby pro školu   1.213.300 

2.7 provozní náklady ostatní  372.412 

 
Komentář k tabulce: 
Příjmy ostatní zahrnují platby od žáků za služby (školou organizované akce, kurzy atd.) 
V  provozních nákladech ostatních jsou zahrnuty náklady na tyto služby. Jednou z největších 
nákladových položek je nájemné ročně zvyšované o inflační složku. V neinvestičních výdajích 
jsou zahrnuty i náklady na hospodářskou činnost (vzdělávací a rekvalifikační kurzy). Tyto 
náklady i příjmy jsou účetně vedeny a odděleny od školské činnosti. Část nákladů na učební 
pomůcky je obsažena i v jiných účetních položkách. Začlenění odpovídá účetní osnově. 
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Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2017 
PŘÍJMY Kč 

1 příjmy celkem 6.725.375 

2 dotace příjmy 4.643.559 

3 školné příjmy 1.203.800 

4 hospodářská činnost příjmy  570.472 

5 ostatní příjmy 307.544 

VÝDAJE 6.719.328 

1 investiční výdaje 0 

2 neinvestiční výdaje 6.719.328 

z toho  

2.1 mzdové náklady  4.225.208 

2.2 učební pomůcky a drobný materiál  630.107 

2.3 energie  500.104 

2.4 nájemné  313.620 

2.5 odpisy   833  

2.6 služby pro školu  699.072 

2.7 provozní náklady ostatní  350.384 

 

Celé účetnictví je každoročně podrobeno auditu nezávislou auditorskou firmou, v jehož 
rámci jsou kontrolovány veškeré příjmy a náklady, účelnost a efektivita jejich využití. 
Součástí příloh Výroční zprávy je Zpráva auditora o ověření zisku a ztráty a způsobu 
vynaložení dosaženého výsledku hospodaření za rok končící 31.12.2017 ze dne 23.06.2018 
včetně Výkazu zisku a v plném rozsahu  /viz příloha č.4/ 
 

K.  DALŠÍ VZD ĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO U ČENÍ 

 V rámci celoživotního vzdělávání nabízí Euroškola tyto kurzy:  
 Účetnictví 
 Německý jazyk 
 Anglický jazyk 
 Výpočetní technika 
 Vaření 
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L. PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJ Ů 

Integrovaný regionální operační program /IROP/ 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
Počítačová učebna, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001520 

Zažádáno v červnu 2016, dokončeno 31.8.2018  

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky předmětů Informační technologie, Písemná           
a elektronická komunikace, Práce s počítačem a Grafický design. To bude zajištěno skrze 
pořízení vybavení počítačové učebny digitálních technologií. Vzdělávání bude též zkvalitněno 
díky zajištění vnitřní konektivity dle standardu daného výzvou č. 33 Integrovaného 
regionálního operačního programu. Vybavení pořizované v rámci projektu zkvalitní výuku       
a významně pozvedne motivaci žáků ke studiu klíčových kompetencí, které jsou reálně 
uplatnitelné v jejich budoucím profesním životě. 

V rámci konektivity byla vytvořena nová bezdrátová WIFI síť eduroam. Tato síť provozovaná 
mezinárodními výzkumnými a vzdělávacími institucemi poskytuje připojení uživatelům napříč 
celou Evropou i na některých dalších kontinentech. Uživatelé by měli pod heslem „Otevřít 
notebook a být online“. Měli by být schopni připojit se svým uživatelským jménem a heslem 
kdekoli, kde bude bezdrátová síť eduroam k dispozici. Zároveň proběhlo v rámci projektu 
kompletní zasíťování celé školy. 

 
Jazyková učebna, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001520 

Zažádáno v červnu 2016, dokončeno  16.8. 2018 

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky cizích jazyků. To bude zajištěno skrze pořízení 
nového vybavení jazykové učebny. Vzdělávání bude zkvalitněno i díky zajištění vnitřní 
konektivity dle standardu daného výzvou č. 33 Integrovaného regionálního operačního 
programu. Vybavení pořizované v rámci projektu výuku posune a významně pozvedne 
motivaci žáků ke studiu klíčových kompetencí, které jsou reálně uplatnitelné v jejich 
budoucím profesním životě. 
 
Naše škola lepší, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007096 

Projekt je zaměřen na následující témata: 

 personální podpora 

 osobnostně profesní rozvoj pedagogů 

 společné vzdělávání žáků 

 podpora extrakurikulárních aktivit 

 aktivity rozvíjející ICT 

V rámci projektu proběhlo zapojení odborníka do výuky v oblasti cestovního ruchu. Cílem 
bylo informovat žáky o nejnovějších trendech, pravidlech a zákonech v této dynamicky se 
rozvíjející oblasti. Zároveň proběhly konzultace z matematiky pro žáky ohrožené 
neúspěchem.  
Ostatní projekty, zahraniční stáže  
Ve školním roce 2017/2018 zorganizovala Euroškola 1 studijní stáž v německém 
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Waldmünchenu společně s německou hotelovou školou z Grafenau, celoroční šestitýdenní     
a osmitýdenní odborné stáže v bavorském Bad Griesbach, 2 osmitýdenní odborné stáže ve 
Skotsku.  
 
Zahraniční kontakty pro žáky 

NÁZEV ZAHRANIČNÍHO SUBJEKTU STÁT CHARAKTER KONTAKTU 

Wirtschaftsschule Erlangen Německo výměnné pobyty 

Výchovně vzdělávací centrum Waldmünchen Německo odborné projekty 

Golfresort Hartl – Hotel Maximilian***** Německo odborné stáže žáků 

Aberfeldy -Ailean Chraggan Skotsko odborné stáže 

 
Setkání v Globální vesnici - jazykový a projektový workcamp v německém Waldmünchenu  
Ve dnech 6.11.2017 – 10.11.2017 se uskutečnil společný pobyt žáků z Prácheňska a Dolního 
Bavorska ve studentském Vzdělávacím centru – Jugendbildungsstätte Waldmünchen. Při 
různých skupinových aktivitách a projektových činnostech rozvíjeli komunikativní 
dovednosti, týmového ducha a vzájemnou mezinárodní spolupráci. Centrum je umístěno v 
renovovaném zámku a vytváří podmínky pro semináře, školení a také sportovní a kulturní 
vyžití. Pětidenní program je připraven zkušenými německými pedagogy ve spolupráci              
s českými praktikanty.  Ke vzájemné komunikaci je využívána nejen němčina, ale také 
angličtina. Setkání žáků v "Globální vesnici“ je podporováno Česko-německým fondem 
budoucnosti a společností Tandem. 
 
Pravidelné 8-týdenní odborné stáže v hotelu Maximilian ***** v bavorském Bad Griesbach                             
Již od května 2013 spolupracuje Euroškola s hotelem Maximilian v bavorském Bad Griesbach, 
kde žáci oboru Hotelnictví vykonávají pravidelné šestitýdenní odborné stáže. Lázeňské 
centrum Hartl v Bad Griesbach leží 20 km od bavorského města Pasov a 135 km od Strakonic. 
Hotel Maximilian je vlajkovou lodí tohoto velkého lázeňského komplexu. Žáci mají zajištěno 
ubytování, stravu a kapesné ve výši 200 €. Po absolvování stáže obdrží žáci certifikát. /viz. 
příloha č. 8/ V loňském školním roce se stáží zúčastnili 3 žáci. Viditelným výsledkem 
spolupráce je i skutečnost, že absolventi Euroškoly oboru Hotelnictví najdou v hotelu 
Maximilian pracovní uplatnění.            
 
6-týdenní odborné stáže v Ailen Chragan ve skotském Aberfeldy         
Odborné stáže v oblasti gastronomie jsou organizovány ve spolupráci s bývalým  
absolventem Euroškoly, který ve Skotsku také působil. Žáci mají zajištěnou stravu, ubytování,  
letenky a kapesné ve výši 70 GBP. Stáž vylepšuje znalosti nejen odborné, ale i jazykové. Ve 
školním roce 2017/2018 se stáže zúčastnili 2 žáci.  
 
Počet žáků, kteří se ve školním roce 2017/18 zúčastnili zahraniční stáže 

MÍSTO TYP STÁŽE TERMÍN POČET ŽÁKŮ 

Waldmünchen – Německo studijní, jazykové  6.11.2017 - 10.11.2017 15 

Bad Griesbach – Německo Odborná celoročně šestitýdenní 
cyklus  

3 

Aberfeldy  – Skotsko Odborná celoročně šestitýdenní 
cyklus 

2 
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M. SOCIÁLNÍ PARTNE ŘI A JEJICH VÝZNAM PRO ŠKOLU 

NÁZEV ORGANIZACE VÝZNAM PRO ŠKOLU 

ESO Euroškola s.r.o. zřizovatel Euroškol v ČR 

KÚ České Budějovice odbor školství – dotace  

MÚ Strakonice spolupráce při organizaci kulturních a společenských 
akcí, opravy budovy, catering 

Jihočeská hospodářská komora spolupráce při rautu na fóru podnikatelů, spolupráce 
při organizaci burz škol 

MěKS Strakonice spolupráce při organizaci kulturních akcí, catering 

TOP HOTEL Praha spolupráce při akcích na pražském hradě 

Hotel Ailean Chraggan – Skotsko spolupráce při realizaci odborných stáží v oblasti 
gastronomie a cestovního ruchu 

Hotel Maximilian - Hartl Resort 
Bad Griesbach Bavorsko 

spolupráce při realizaci odborných stáží v oblasti 
gastronomie a cestovního ruchu 

Studio kulinář Petra Stupky realizace odborných seminářů v oblasti gastronomie  

Jaroslav Sapík spolupráce při realizaci praxí 

GASTKOM České Budějovice účast na mezinárodním gastronomickém veletrhu a 
cateringových akcích 

Vzdělávací středisko ZDENI spolupráce při organizaci barmanských kurzů 

Účetní kancelář Martin Hýbl realizace odborných praxí v oblasti vedení účetnictví 

Měšťanský pivovar Dudák spolupráce při realizaci cateringových akcích 

ZŠ ve Strakonicích a okolí spolupráce při pořádání kurzů finanční gramotnosti 

Jugenbildungsstätte 
Waldmünchen 

spolupráce při jazykových pobytech 

SOŠ Strakonice a okolí spolupráce při organizaci žákovských akcí 

PPP Strakonice, Písek, Prachatice spolupráce při výuce u žáků s SVP 

ÚP Strakonice spolupráce při organizaci kurzů účetnictví 

Týdeník Strakonicko spolupráce při prezentaci školy v tisku 

Účetní kancelář Martin Hýbl organizace praxí 

AŠSK – asociace školních 
sportovních klubů 

účast žáků na sportovních aktivitách, turnaje, soutěže 

Společnost pro dobré soužití česky 
a německy hovořících zemí a 
občanů 

Organizace zahraničních stáží v německém 
Waldmünchenu 

 

N.  POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím 

Výroční zpráva podle § 18 odst. 1 Zákona č. 106/1999 Sb.  

Zpráva zahrnuje období kalendářního roku 2016 a 2017: 
a) nebyla podána žádná žádost o informace v intencích zákona  

b) nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí  
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c) nebyl vynesen žádný rozsudek soudu  

d) nebyly poskytnuty žádné výhradní licence  

e) nebyly podány žádné stížnosti podle § 16a  

další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:  

§ 5 odst. 1 a) - f) zveřejnění informací u hlavní nástěnky školy  
 
§ 5 odst. 1 g) výroční zpráva za školní rok 2017/2018 je k nahlédnutí na ředitelství školy, je 
k dispozici na odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ v Českých Budějovicích, na 
webových stránkách školy: http://strakonice.euroskola.cz/o-skole/dokumenty/ 
 

 písemné požadavky na žádost o informace byly vyřízeny okamžitě, dotazy o studiu na 
škole byly zodpovězeny automatickým informačním systémem umístěným na www 
stránkách školy  

 nebylo řešeno řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona 
 
 
Obsah výroční zprávy byl projednán a schválen školskou radou v souladu s §168, odst. 1, 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání. Přílohou této výroční zprávy je kopie zápisu z tohoto jednání školské rady ze dne 
9.10.2018.  /viz. příloha č. 5/ 
 
 
 
Ve Strakonicích dne 9.10.2018 
 
 
 
 
 
                                                                                                              Mgr. Milan Vierer 
        ředitel Euroškoly Strakonice 
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Příloha 1:  Výpis z rejstříku škol s účinností od 1.9.2011, od 1.9. 2009 
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Příloha 2 : Výpis z rejstříku škol s účinností od 11.10.2011, Výpis z obchodního rejstříku 
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Příloha 3: Certifikát DIN EN ISO 9001:2015                                                                                                             
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Příloha 4:  Výrok auditora 
zpráva auditora o prověrce účetní závěrky r. 2017 (kopie Výroku auditora) 
  
Celé účetnictví je každoročně podrobeno auditu nezávislou auditorskou firmou, v jehož 
rámci jsou kontrolovány veškeré příjmy a náklady i účelnost a efektivita jejich využití. 
Výsledek auditu je předáván dle zákona 306/1999 Sb. každoročně vždy do 10.8. 2018 
Krajskému úřadu OŠMT.  
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Příloha 5:  Zápis ze zasedání školské rady 
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Příloha 6: Obrazová galerie 

VÁCLAVSKÁ POUŤ – BUFET ŽÁKŮ 4. ROČNÍKU 
 

VÁCLAVSKÁ POUŤ- VÝSTAVA AUT 

 
TANEČNÍ – ZÁSADY SPRÁVNÉHO STOLOVÁNÍ 

 
Spolupráce s Jaroslavem Sapíkem 

 
REKLAMNÍ GRAFIKA – PRAXE 

 
REKLAMNÍ GRAFIKA - PRAXE 

 
TAKHLE SI TADY ŽIJEME … BARMANI 

 
TAKHLE SI TADY ŽIJEME … ŽÁCI ZŠ 
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V SENÁTU ČR 
 

                 V SENÁTU ČR 

 
JAZYKOVÝ WORKCAMP V NĚMECKU PRAXE ŽÁKŮ – RAUT KONFERENCE LÉKAŘŮ 

 
SOUTĚŽE – STOLNÍ TENIS 

 
STÁŽE V HOTELU MAXIMILIAN 

BARMANSKÉ ZKOUŠKY BARMANSKÉ ZKOUŠKY 
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RAUT PRO HOSPODÁŘSKOU KOMORU ČR                         

 
PRAKTICKÉ MATURITY 

 
PRAKTICKÉ MATURITY 

 
GASTROFEST V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

 
 GASTROFEST V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

 

 
EXKURZE V ČESKÉ TELEVIZI 

 
           OSLAVA VZNIKU ČR NA PRAŽSKÉM HRADĚ   CHARITATIVNÍ PLES PREZIDENTA ČR 
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MATURITNÍ ZKOUŠKY 

 
MATURITNÍ ZKOUŠKY 

PRAXE V TOPHOTELU PRAHA 
 

 
SLAVNOSTNÍ RAUT V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

 

              SOUTĚŽE – BĚH MĚSTA STRAKONICE 

PŘEDÁNÍ MATURITNÍHO VYSVĚDČENÍ                                                                                               

 
PRAXE U JAROSLAVA SAPÍKA 

 
PŘEDÁNÍ MATURITNÍHO VYSVĚDČENÍ                      
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