
Schváleno školskou radou:

Výroční zpráva o činnosti střední školy                                

za školní rok 2018/2019

Výroční zpráva je v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 Školského zákona č. 561/2004 Sb., § 7 vyhl. č. 

15/2005 Sb. a vyhl. č. 225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv. 
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1. Název školy: Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

Sídlo: Univerzitní 3015, 760 01 Zlín

Forma hospodaření: příspěvková organizace

IČO: 00 54 51 21

IZO: 107 870 479

Identifikátor zařízení: 600 014 461

Kontaktní tel., fax.: 577 210 084, 577 210 283, 577 210 606

E-mail ředitele: urednicek@gaozl.cz

Prezentace školy: www.gaozl.cz

2. Zřizovatel školy: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně

Adresa zřizovatele: tř. T. Bati 3792, 761 90 Zlín

3. Jméno ředitele školy: Mgr. Petr Úředníček od 1. 8. 2018

Ing. Michaela Michalicová

Mgr. Ing. Jurčíková - za oblast teoret. vyučování E, C oborů

Ing. Michalicová - za oblast teoret. vyučování žáků H, L oborů

Mgr. Zbořilová - za oblast praktického vyučování H, L, E oborů

Ing. Šimáčková - za oblast ekonomicko-provozní 

4. Datum zřízení školy: 1. září 1990

5. Datum zařazení do sítě: 20.6.1996, č.j.1654/96-74-99 Rozhodnutí o zařazení

Poslední aktualizace Rozhodnutí ve věci zápisu do rejstříku: 11. 2. 2013, č.j. 7978/2013

6. Celková kapacita školy dle zařazení školy do rejstříku: 600 žáků

Jméno statutárního 

zástupce ředitele:

Základní  údaje  o  škole

Jméno pracovníků 

pro informace:
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Všechny druhy a typy škol a školských zařízení, které škola sdružuje:

Rada školy zřízena: -

Nadační fond Střední školy gastronomie a obchodu Zlín zřízen: - NE

Mimoškolní občanské sdružení - spolek při škole: - NE

Předpoklady dalšího vývoje školy, návrhy na řešení pro zřizovatele:

Škola působí ve Zlínském regionu nepřetržitě již od roku 1958, tehdy s názvem "Učňovské školy".

Jako jedna z mála škol zůstávala po celou svou 60 ti-letou historii věrna původním oborům, které

nic neztratily na aktuálnosti, což dokladuje neustálý zájem žáků o tyto obory.

Dosavadní koncepce školy spočívá v tom, že nosným základem vzdělávací nabídky jsou

3leté H obory vzdělání. Svoji budoucnost však škola spatřuje i v rozvoji 4letých L oborů vzdělání.

Své nezastupitelné místo rovněž zaujímá i možnost vzdělávání formou denního nástavbového

studia, ve kterém si doplňují maturitní vzdělání vybraní žáci daných 3letých H oborů vzdělání.

Od roku  2011  škola rozšířila  vzdělávací nabídku o možnost vzdělávání ve 3 letých oborech

vzdělání a ve 2letém C oboru vzdělání. V těchto oborech jsou vytvářeny třídy zřízené pro žáky 

se speciálními vzdělávacími potřebami.

SŠ a SOU

OU

PŠ

celkem:

ANO NE

Typ SŠ
18/19

17,8

18/19

Počet žáků k 30.9.2018 Počet žáků na třídu

160

18/19

8,5

ANO 

11,0

ANO 

8.

232

10.

55

9.

7.

Počet tříd

11.

16

17

9

5

2

3



1. Vyučované obory

65 - 51 - H / 01

65 - 41 - L / 01

65 - 41 - L / 51

36 - 67 - E / 01

65 - 51 - E / 01

66 - 51 - E / 01

78 - 62 - C / 02

celkem žáků:

2. Způsob zabezpečení výuky žáků

Teoretická výuka H, L, C a E oborů probíhala v hlavní budově školy na ulici Univerzitní čp. 3015.

Z celkového počtu 2 tříd C oboru probíhala výuka 1 třídy v prostorách Základní školy Otrokovice,

Komenského.

Odborný výcvik H, L a E oborů probíhal na 35 provozních pracovištích, v tom 24 provozních pracovišť

přeřazovacího plánu,  2 vlastní pracoviště a 2 pracoviště soukromých SPV  (viz 1listová příloha č. 1).

ukončilo 

úspěšně

21

5

232

Zednické práce [3letý; 1. a  2. ročník] 0

Praktická škola dvouletá [2letý; 1. až 2. ročník] 0

Kuchař - číšník  odb. zaměření: K, Č, KČ [3letý; 1. až 3. 

ročník]

žáků

17

31

Stravovací a ubytovací služby [3letý; 1. až 3. ročník] 0

Gastronomie    odborné zaměření: Gastronomie             

s hotelovým provozem [4letý; 1. až 4. ročník]
10

Prodavačské práce [3letý; 1. až 3. ročník] 0

24

0

0

17

Kód oboru KKOV

Denní studium

0

MZ

2

4

počet k              

30. 9.2018

ZZ

0

Vyučované obory ve šk.r. 2018/2019

Přehled  oborů  vzdělání

Gastronomie [2letý; 1. až 2. ročník] NS 11

35

77

7

48

35
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1. Údaje o nepedagogických pracovnících školy

2. Údaje o pedagogických pracovnících školy

finanční referent, účetní,  pracovník vztahů k veřejnosti, administrativní pracovník, technický 

pracovník, pracovnice úklidu, vedoucí ekonomicko - provozního úseku

zastávané pracovní pozice:

zastávané pracovní pozice:

asistent pedagoga, metodik ICT, ředitel, školní metodik prevence, učitel odborného výcviku, 

školní koordinátor prevence, školní koordinátor enviromentálního vzdělávání, učitel odborných 

předmětů, učitel praktických cvičení, učitel všeobecně vzdělávacích předmětů, vedoucí učitel 

odborného výcviku, výchovný poradce, zástupce ředitele pro praktickou výuku, zástupce ředitele 

pro teoretickou výuku

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

počet - fyzických osob

počet žáků na neped. prac. (přep.)

počet - fyzických osob

počet - přepočtených pracovníků

7,54

Školní rok

2018/2019

počet - přepočtených pracovníků

počet žáků na pedag. prac. (přep.)

36,00

33,03

8,88

27,70

Školní rok

18/19

10,00
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Údaje  o  přijímacím  řízení

0SVsVL

2roky

187 122

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

66-51-E/01 Prodavačské práce 13 12

7 6

75-41-E/01 Pečovatelské služby 2

Stravovací a ubytovací služby 10 9

36-67-E/01 Zednické práce 2 3

91 48

1

36-57-E/01 Malířské a natěračské práce 0

36-64-E/01 Tesařské práce

19

28 24

k 31.8.2019

Gastronomie [nást. studium]

1

0

Kuchař-číšník

3roky

3roky

3roky

SVsVL

SVsVL

SVsVL

Kód Název

3roky

3roky SVsVL

3365-41-L/01

SV

celkem žáků:

SVsVL

3roky SVsVL

Gastronomie

Přihlášeno

D
él

ka
 

st
u

d
ia

D
ru

h
   

   
   

   

st
u

d
ia

přijatých

3roky

1.kolo

65-51-H/01

65-41-L/51

Počet odvolání

2

0

12

0

2roky SVsMZ

0

0

65-51-E/01

0

0

SVsMZ

Počet

10

0

4roky

0

Žáci přihlášeni a přijati ke studiu H, L, E a C oborů pro školní rok 2019/2020
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Celkový prospěch žáků ve škole na konci školního roku (údaje platné k 31.8.2019)

Přehled hodnocení maturitních zkoušek v řádném termínu šk. r. 2018/2019

Neuzavřeno

18/19

0

0

Údaje  o  výsledcích  vzdělávání  žáků

23 0 011 8 4

celkem: 214 23 181 9 1

49 0 0

11

0

obor 

vzdělání

Počet žáků k 

závěrečným ped. 

radám za II.polol.
Prospělo s                     

vyznamenáním

E, C 71 22

H, L 143 1

18/19

132 9 1

Prospělo Neprospělo Ukončilo

18/19 18/19 18/19 18/19

Prospělo Neprospělo
Náhradní 

termín 

MZ

18/19

Prospělo s                     

vyznamenáním

18/19

0

Nezúčastnilo se 

(neuzavř. 

klasif.)

18/19 18/19 18/19 18/19

Opravný   

termín 

MZ

Odstoupilo 

(ukončeno 

vzdělávání)

18/19

Počet žáků v 

posledním ročníku k 

závěrečné ped.radě

18/19
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Úroveň MZ ve všech částech odpovídala průběžnému hodnocení žáků.

Přehled hodnocení závěrečných zkoušek v řádném termínu šk. r. 2018/2019

Výsledky ZZ ve šk.r. 2018/2019 jsou srovnatelné s výsledky v loňském školním roce.

Úroveň ZZ ve všech částech odpovídala průběžnému hodnocení žáků.

snížené stupně z chování na konci školního roku

pochvaly, napomenutí a důtky v průběhu školního roku

Celkem

76

15

29

Hodnocení chování

3,7%

2,3%

11

41

13

PTU

6

PŘ SŠ

15

1

3

DTU

5

5

35

5

14

8

0 0 0

3 - neuspokojivé

NTU

DŘ SŠ

II.pololetí1.čtvrtletí

1

Prospělo s                     

vyznamenáním

Prospělo Neprospělo

Školní rok 2018/2019

18/19 18/19 18/19

0,5

3.čtvrtletí

0,3

18/19

Odstoupilo (ukončeno 

vzdělávání)

na 1 třídu

Opravný 

termín 

ZZ

Počet žáků v posledním 

ročníku k závěrečné 

ped.radě

18/19 18/19 18/19

2 - uspokojivé

7 22

%

Náhradní 

termín 

ZZ

1

6

9

20

10

40

počet celkem

8

5

I.pololetí

6

0

6

18

8



podmíněné vyloučení, vyloučení ze vzdělávání (s ohledem na chování)

34

13

0

25

0

Školní rok 2018/2019

Školní rok 2018/2019

3,5%

vady řeči

autismus

celkem:

0

72

0

I.pololetí 15 007

II.pololetí

celkem

souběžné postižení více 

vadami

Školní rok 2018/2019

% 

1,4%

1,9%

středně těžké mentální 

postižení

vyloučení ze vzdělávání

podmíněné vyloučení

0,3

za školní rok 31 645 69,4

lehké mentální postižení

Druh zdravotního postižení

16 638 36,1

0,2

počet žáků k 30.9.2018

Údaje o vzdělávání žáků se zdravotním postižením                                                                                                

(vzdělávání probíhalo v 7 speciálních třídách E a C oborů)

počet celkem na 1 třídu

3

celkem

Zameškaných 

4

tělesné postižení

1 110

33,3532

na 1 třídu % 

3,5%

3,5%

hodin

578

neomluvených hodin

vývojové poruchy chování
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Péče o talentované žáky - účast žáků v olympiádách a soutěžích

40odborné 

V zahraničí

0

0

0

0

50

humanitní

25

Okresní kolo

28

sportovní

16

V rámci ČR

34

2

Soutěže Školní kolo 
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Činnost v oblasti prevence sociálně patologických jevů vycházela ze Školního preventivního programu,

tj. z dokumentu, který si začátkem každého školního roku škola zpracovává a koncem školního roku

vyhodnocuje (viz 5listová příloha č. 2 nazvaná "Výkaz pro školní rok 2018/2019").

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín realizovala několik preventivních programů.

● Vztahy v kolektivu

● Kriminalita mládeže

● AIDS, sex, vztahy

● Vzpoura proti úrazům

● Den zdraví

● Adaptační kurz

● Revolution train

Údaje  o  prevenci  sociálně  patologických  jevů
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků školy (přímé ONIV, provozní ONIV, bez)

Údaje  o  dalším  vzdělávání  pedagogických  pracovníků

Kurz instruktora lyžování, doškolovací kurz Zdravotník,  Moderní didaktické postupy ve výuce 

anglického jazyka,  studium pro výchovné poradce MU Brno (hrazeno školou-1 pedagog), Školení 

BOZP a PO, školení řidičů, školení 1.pomoci ČČK, školení na obsluhu plošiny pro vozíčkáře, 

Konference komp.pomůcek INSPO Praha, školení Vývojová kineziologie ve sport. tréninku.

Pedagogičtí pracovníci (s finanční spoluúčastí - hrazeno z přímých, popř. provozních ONIV)

Seminář pro management škol - NIDV, platforma pro sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe - 

anglický jazyk a  matematika, pracovní setkání učitelů ICT, Mezinárodní konference k 100. výročí 

společného státu, společné setkání PK Chemie, Rozvoj matematické gramotnosti pro nematurující 

obory SŠ, road show pro školy - Microsoft, regionální porady výchovných poradců,  konference k 

primární prevenci rizikového chování, pracovní setkání metodiků prevence,  odborná příprava k MZ- 

školní maturitní komisař, seminář Šablony II., seminář Podpora matematické gramotnosti, seminář 

ke Zvýšení kybernetické bezpečnosti, školení BOZP a PO na odloučeném pracovišti v Otrokovicích, 

Mezinárodní konference ke spotřebitelskému vzdělávání, školení MŠMT ke změně financování 

regionálního školství ve Zlíně, Workshop pro koordinátory EVVO, školení MŠMT  k financování 

asistentů pedagoga v Olomouci , Studium speciální pedagogiky na Evropském polytechnickém 

institutu v Kunovicích (hrazeno účastníkem)

Pedagogičtí pracovníci (bez finanční účasti) 
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●

●

●

●

●

●

●

Údaje  o  aktivitách  a  prezentaci  školy  na  veřejnosti

Zajištění kulturních akcí pro Zlínský kraj

Úzká spolupráce s Filharmonií Bohuslava Martinů

Ve školní roce 2018/2019 škola změnila kompletní image včetně nového loga.

Zajištění slavnostních událostí na Otrokovické besedě

Konference

V průběhu školního roku 2018/2019 se Střední škola gastronomie dostala do povědomí široké 

veřejnosti, kdy se žáci pod vedením pedagogů prezentovali nejčastěji formou cateringových 

služeb, odborných soutěží a prezentačních činností. 

Spolupráce při zajištění Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území ZK

Spolupráce 14/15 Baťův institut 

Prezentace a cateringová činnost v Baťově vile
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●

●

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín organizovala dvě úspěšné odborné akce jak pro 

veřejnost, tak i pro žáky.

Odborná prezentace školy a soutěže

Škola organizovala v rámci 60letého výročí setkání GASTRO partnerů a odborníků na vzdělávání 

žáků s SVP.

Den otevřených dveří spojený s moderním barmanstvím. Do školy přijeli z Rakouského baru TGI 

FRIDAYS dva skvělí barmani Lukáš Jílek a Michal Floriš, kteří předvedli fantastickou show.
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●

●

●

● Svačinka RIO MARE

●

●

●

●

●

●

●

● Speciální vzdělávací kurzy pro žáky

●

● Škola vaření v Itálii

● Poznávací zájezd do Londýna

Florbalový turnaj

Přehlídka kuchařského umu Mikulov

Volejbalový turnaj

Trendy barový čašník Slovensko

Kuchařská soutěž O pohár hejtmana Jihomoravského kraje

Vinný cocktail Cup Bzenec

Gastro Makro Cup

Baristická soutěž Piešťany 

Soutěže, kurzy, semináře

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Baristický seminář

Koktejlový kurz

15



●

●

●

●

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami se průběžně zapojovali do různých aktivit a činností.

Ve školním roce 2018/2019 došlo k ukončení střediska na Základní škole praktické a Základní škole 

speciální v Otrokovicích. Byly vytvořeny nové třídy a nové vzdělávací prostory pro žáky s SVP.

Kroužek posilování, stolní tenis, sálová kopaná

Účast na lyžařském výcvikovém zájezdu 

Pravidelné exkurze - naučné stezky, KOVOZOO, Hasičský záchranný sbor ve Zlíně 

exkurze do chráněných dílen (naděje Otrokovice, Klubíčko Zlín)

Škola zajistila a nově instalovala novou nájezdovou rampu pro vozíčkáře, která splňuje veškeré 

bezpečnostní prvky.

Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Zapojení žáků s SVP do sportovních aktivit
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●

●

●

●

●

●

●

Mezi činnosti školního koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty patří 

zejména:

koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci školního programu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (environmentální program),

koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na environmentální vzdělávání, 

výchovu a osvětu (zkráceně EVVO),

metodické vedení pedagogických pracovníků školy v oblasti EVVO a podpora jeho začlenění do 

jejich činností,

koordinace při realizaci plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO

Inicializace spolupráce s dalšími partnery v oblasti EVVO v regionu.

Školní koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

Spolupráce se ZOO Zlín – sponzorování lva konžského, vybraná částka 4600,-Kč

Den Země – úklid okolí školy

Tlustá hora, Malenovice – turistický výšlap, seznámení s okolím Zlína a Malenovic

 Návštěva Hasičského záchranného sboru Zlín spojená s výšlapem Jaroslavice – Lesní čtvrť

Návštěva KOVOZOO ve Starém Městě – seznámení s likvidací odpadů

Návštěva Kozí farmy Vizovice – seznámení s prostředím farmy a bio výrobky

Dopravní hřiště Otrokovice – dodržování pravidel silničního provozu
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1. PŘÍJMY

a)

b)

c)

d)

2. VÝDAJE

ad c)

Základní  údaje  o  hospodaření  školy  v  roce  2018

Neinvestiční - provozní

a)

b) 5 909,17

Neinvestiční - přímé [hl. činn.]

- fond odměn

372,11

2018

doplňková činnost

293,32

- ostatní jiné výnosy

Celkové výdaje (tis. Kč)

hlavní činnost

27 888,21

- přijaté transféry (Erasmus+)

celkem 1775,19

Hospodářský rok

21 979,04 94,77

198,55

- tržby za produkt. práci žáků

2018

28 297,16

21 726,02

z doplňkové činnosti

od MŠMT

Celkové příjmy (tis. Kč)

vlastní zdroje

408,96

20,19

1,50

484,29

4 387,00

1 775,19

od KÚ Zlín

897,10

- rezervní fond

Hospodářský rok
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ad a)

- ostatní provozní náklady 19,55

- stravování zaměstnanců

- Itálie (tem. pobyt), Erasmus+

- odpisy dlouhodobého

0

- materiál + DDHM do 1 tis.Kč

- ostatní přímé náklady

118,56

5 909,17 198,55

0,00

1 788,08

0

- mzdy pracovníků

- OON

ad b)

- úklid a údržba

hlavní činnost doplňková činnost

0

692,61

1 104,13

47,37

160,65

0

0

  Zádveřice)

- nákup a údržba software

- stravování žáků

21 979,04

- zák. pojištění + FKSP

celkem 

45,91 0

- energie

- telekomunikace 0176,35

- OOPP (žáci)

- opravy a udržování 24,21

0

398,00

145,46

380,63

- DDHM od 1 tis.Kč do 40 tis.Kč

249,11

61,89

354,28 0- nájemné (SmZ, Otrokovice,

497,14

92,90

15 449,06

664,85

5 616,02

0

  hmotného majetku (DHM)
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a)

dotace ve výši 101 038,-Kč (UZ 33049) účelově vynaložena na mzdové prostředky a příslušné odvody

u pracovníků školy s přímou pedagogickou činností ve víceoborových třídách vybraných oborů

vzdělání dle "Seznamu vybraných oborů pro školy ve Zlínském kraji".

b)

Ve školním roce 2018/2019 škola realizovala rozvojový program na podporu odborného vzdělávání-

výše finančních prostředků poskytnutých na víceoborové třídy 101 038,-Kč.

Rozvojový program MŠMT s názvem "Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 

2018/2019",

pedagogických pracovníků"

Údaje  o  zapojení  školy  do  rozvojových  a  mezinárodních  programů

vyhlášený pod č. j. MSMT-19366/2018-1 ze dne 27.11.2018. V rámci tohoto projektu byla celková  

Rozvojový program MŠMT "Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování 

zaměstnanců školy. 

MŠMT-33424/2018-1 ze dne 4.4.2019. V rámci tohoto projektu byla celková dotace ve výši

507 149,-- Kč (UZ 33076) účelově vynaložena na mzdové prostředky a příslušné odvody u všech

1. ROZVOJOVÉ  PROGRAMY
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V rámci celoživotního učení škola nabízí zájmové gastronomické kurzy určené pro zájemce z řad široké

Přílohy z mouky, Příprava salátů, Základy vykosťování drůbeže

Jedná se o následující kurzy: Cateringové služby, Příprava a zdobení perníčků, 

Více informací o nabízených gastronomických kurzech je zveřejněno na webových stránkách školy

65-002-H Příprava pokrmů studené kuchyně.

profesních kvalifikací:

65-012-E Výpomoc při obsluze hostů;

http://www.gaozl.cz nebo na webovém portálu Sofia - portál pro další vzdělávání dospělých a DVPP

veřejnosti, kteří chtějí rozvíjet své dovednosti v oblasti cateringu, obsluhy hostů a přípravy pokrmů. 

Škola má od roku 2012 udělenu autorizaci Ministerstvem pro místní rozvoj, č. j. 42524/2012-94, 

65-005-E Výpomoc při přípravě pokrmů; 

65-004-H Příprava minutek;

ve Zlínském kraji.

65-008-H Složitá obsluha hostů;

65-001-H Příprava teplých pokrmů;

Údaje  o  zapojení  školy  do  dalšího  vzdělávání                                                                                                                           

v  rámci  celoživotního  učení
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V červnu 2017 byla škole schválena žádost o finanční podporu v rámci výzvy OP VVV "Podpora škol

formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro SŠ a VOŠ I". Celkové náklady projektu

s názvem "Podpora polytechnického vzdělávání a kariérového poradenství na SŠGO Zlín"

(CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006983) činily 321 366,- Kč. Projekt byl realizován v období

od 2. 10. 2017 do 1. 10. 2019 a k jeho klíčovým aktivitám  patřila:

- práce školního kariérového poradce ve škole (po dobu 12 měsíců),

- zapojení ICT technika do výuky ve škole (po dobu 10 měsíců),

- doučování žáků školy ohrožených školním neúspěchem (po dobu 10 měsíců).

Ve školním roce 2018/2019 ve škole nepůsobila základní odborová organizace. 

Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, Hospodářská komora ČR).

V dubnu 2019 škola podala žádost o finanční podporu v rámci výzvy OP VVV "Podpora škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ II. Žádost je zaregistována pod názvem 

a registračním číslem: Podpora polytechnického vzdělávání II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013106. 

Projekt je zaměřen na tyto klíčové aktivity: práce školního kariérového poradce ve škole, zapojení 

ICT technika do výuky ve škole, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Spolupráce umožňuje zabezpečení odborného výcviku a odborné praxe žáků a zároveň možnost 

uplatnění absolventů naší školy na trhu práce. Stejně jako v minulých letech škola úspěšně 

spolupracovala s jednotlivými oborovými asociacemi, především při dalším vzdělávání pracovníků 

školy.

Údaje  o  spolupráci  s  odborovými  organizacemi,  organizacemi  

zaměstnavatelů  a  dalšími  partnery  při  plnění  úkolů  ve  vzdělávání

Údaje  o  předložených  a  školou  realizovaných  projektech                                                                                                   

financovaných  z  cizích  zdrojů

Škola spolupracovala s celou řadou firem (viz příloha č.1), jejichž činnost úzce souvisela

(Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Česká barmanská asociace, Asociace číšníků ČR, Barmani Zlín,

s obory vzdělání, které škola vyučuje. Nově jsme začali spolupracovat s prestižními pracovištěmi jako 

jsou Grandhotel Tatra a Bistrotéka Valachy.
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- Přehled pracovišť praktického vyučování školy

- Vyhodnocení školního preventivního programu 2018/2019

Datum zpracování zprávy: 16.září 2019

 Mgr. Petr Úředníček v. r.

ředitel školy 

příloha č. 2

příloha č. 1

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín patří dlouhodobě mezi významné partnery jak 

soukromého, tak i státního sektoru. Umístěním v centru Zlína patří škola ke školám nejlépe 

dostupným. Škola vzdělává a podporuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a její speciální 

pedagogové jsou plně kvalifikování. Střední škola gastronomie a obchodu Zlín je škola s vysokým 

potenciálem pro přípravu mladých odborníků, kteří najdou uplatnění na trhu práce.

Závěr  výroční  zprávy

Přílohová část výroční zprávy
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