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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Zhodnocení činnosti PK v roce 2020/2021

Členové komise:

Mgr. Zdeňka Palová, Mgr. Šárka Kopřivová, Mgr. Barbora Vochomůrková, Mgr. Jana
Goldová

Zhodnocení výsledků vzdělávání:

Neklasifikovaní studenti - Z českého jazyka bylo ve 2. pololetí neklasifikováno celkem 11
studentů. V měsíci srpnu bylo doklasifikováno 5 studentů, zbylí studenti opakují ročník, nebo
nepokračují ve studiu.

Opravné zkoušky - Opravná zkouška nebyla nařízena.

Maturitní zkouška - Výsledky didaktických testů VIZ statistika MZ. Ústní zkoušku
absolvovali pouze 3 studenti, 2 úspěšně.

ŠVP:

Ve školním roce 2019/2020 proběhla úprava ŠVP studijních oborů v rámci Šablon II
"Vzájemná spolupráce pedagogů". Dílčí změny viz ŠVP 2021.

Uskutečněné exkurze:

Žádné akce nebyly uskutečněny.

Učivo:

Učivo bylo realizováno dle ŠVP.

Vzdělávání pedagogických pracovníků - DVPP:

Studium didaktických postupů pro přípravu studentů k MZ 2022 - všichni
Školení:

o Čtenářská a informační gramotnost na SŠ (Palová, Vochomůrková, Kopřivová)
o Čtenářské dílny (Palová, Vochomůrková, Kopřivová)
o Čtenářské dílny a lekce v hodinách českého jazyka a literatury (Palová,

Vochomůrková, Kopřivová)
o Online konzultační seminář k didaktickým testům z českého jazyka a literatury

(Palová, Vochomůrková, Kopřivová)

Za předmětovou komisi zapsala Mgr. Šárka Kopřivová

•



Přehled o činnosti předmětové komise 2020/2021

Anglický jazyk

1. Zhodnocení výsledků vzdělávání - v minulém školním roce neprospěli u maturitních oborů

tři studenti z předmětu anglický jazyk pokročilý a dva studenti v předmětu anglický jazyk

odborný.

Čtyři studenti byli neklasifikováni z předmětu AlP u maturitních oborů a šest u učebních

oborů. V předmětu AJO bylo neklasifikováno osm studentů u maturitních oborů.

2. Změny v ŠVP - provedeny úpravy v předmětu AJO - obor kuchař, cukrář,kadeřnice v

rámci projektu Šablony - Mini týmy.

3. Vzdělávání učitelů - všichni vyučující se zúčastnily několika osmihodinových školení

zaměřených na metodiku, historii a reálie anglicky mluvících zemí, gramatiku a zábavné

aktivity ve výuce, pořádaných jazykovou školou Tandem Praha a agenturou Descartes.

Četba knih v originále, časopisy Bridge a Gate určené k výuce jazyků, studium materiálů

k výuce odborného jazyka.

Letní konverzační kurz s rodilými mluvčími v jazykové škole Tandem Praha (40 hodin

výuky) - zúčastnily se tři vyučující v rámci projektu Šablony II.

4. Akce pro studenty se žádné nekonaly z důvodu epidemických opatření.

5. Byly nakoupeny jazykové slovníky z peněz SRPŠ, učitelům byly pořízeny sady učebnic

English File 4th Edition - změny učebnic v prvních ročnících všech oborů.

Za předmětovou komisi zapsala Mgr. Hana Maškarincová
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Předmětová komise německého jazyka

šk. r. 2020/2021

1. Složení předmětové komise
Mgr. Marcela Kraslová
Mgr. Jitka Kyptová
Mgr. Jana Goldová

2. Činnost mini týmu ve složení
Mgr. Marcela Kraslová
Mgr. Jitka Kyptová
Mgr. Jana Goldová

3. Šablony II.
Změny v ŠVP

Mini tým (v souladu s RVP) provedl následující změny:

studijní třídy:

zúžení obsahu probírané mluvnice
snížení počtu lekcí probíraných v jednotlivých ročnících

učňovské třídy:
úprava ŠVP, aby tematický plán odpovídal učebnici Němčina pro číšníky a kuchaře

4. Zhodnocenívýukyšk.r.2020/2021
MZ ani ZZ se nekonala

Mgr. Marcela Kraslová - přehled neklasifikace v 2. pol,

KS1: Brodská, Milková,

KS2: Bittnerová, Nemeškalová

Zhodnocení distanční výuky

Ve srovnání s distanční výukou na jaře 2020 byla situace ve šk. r. 2020/21 lepší.

On line výuky se účastnilo cca 80% žáků.



Mnozí žáci měli při on line výuce technické problémy. Někteří žáci odevzdávali úkoly po
termínu, jiní řešení kopírovali od spolužáků.

Výsledky tak neodpovídaly jazykovým schopnostem, které by jinak žáci získali a prokázali
během prezenční výuky.

5. Plnění ŠVP

ŠVPv 1. pololetí plněn

Nová aktualizace ŠVPje realizována v rámci Šablon II., podílí se na ní celý mini tým

6. Exkurze:
Vzhledem k pandemii koronaviru se plánované exkurze nekonaly

( pracovní stáž v St. Gallen ve Švýcarsku pro vybrané žáky tříd HT4/KG4 ,

adventní Drážďany (prosinec 2020) pro žáky 3. roč. učňovských oborů a 4. roč.

studijních oborů)

7. Další vzdělávání:

- jazykové školení DESCARTESbřezen 2021 ( Mgr. Kraslová, Mgr. Goldová)

- jazykové školení DESCARTESduben 2021 ( Mgr. Kyptová)

- samostudium

- seznamování se s kompetencemi při práci v distanční výuce a on line výuce

7. Požadavky na vybavení a pomůcky

- sada 15 učebnic Kursbuch Themen 2 zakoupena

Liberec 31. 8. 2021

Zapsala: Mgr. Goldová



Přehled o činnosti předmětové komise IKT a PlK za školní rok 2020/2021

Zhodnocení výsledků vzdělávání za školní rok 2020/2021
Výuka IKT a PlK probíhala distanční formou podle technických možností a hardwarového
vybavení žáků. Pokud žáci neměli odpovídající vybavení, byly jim ukládány náhradní úkoly.
Žákům bylo rovněž umožněno v průběhu měsíce června dodělávat si individuálně práce na
PC, v průběhu hodin IKT.
Pro výuku předmětu PlK byl zakoupen program ATF online, ve kterém žáci měli možnost
pracovat z domova. Pro ty, kteří tuto možnost neměli, byly umožněny od prosince 2020
individuální konzultace ve škole.
PMZ z IKT absolvovala pouze třída KG 4. - GS. Všichni žáci byli u PMZ úspěšní.

Změny ŠVP
ŠVP v minulém roce byly ponechány beze změn.

Zhodnocení samostudia
Vyučující IKT si průběžně aktualizují znalosti jednotlivých softwarů.
Vyučující PlK sledují aktualizace normy ČSN 01 6910.

Akce, exkurze
Plánovaná soutěž v psaní všemi deseti na rychlost a přesnost se z důvodu distanční formy
výuky ani v tomto školním roce nemohla neuskutečnit.

Školení v rámci Šablon pro SŠ
Vondráková, Šámalová absolvovaly ve školním roce 2020/2021 tři bloky osmihodinových on-
line školení Úprava a správa fotografií bezplatné a online aplikace.

Ostatní (zlepšení vybavení, pomůcek, atd.)
V učebně C6 byl na všech počítačích nainstalován novější operační systém Windows 10
namísto stávajícího operačního systému Windows 7.

Zapsala: Ing. Vondráková



PŘEDMETOVÁ KOMISE CESTOVNí RUCH

ZHODNOCENí ŠKOLNíHO ROKU 2020/2021

1. Výuka:
Učivo v jednotlivých ročnících a předmětech v loňském roce probíhala ve shodě s ŠVP a doporučením
vedení školy (min. 50% výuky online). Ve všech předmětech (ZCR,CER,PRU) bylo učivo probráno podle
plánovaného časového harmonogramu v míře odpovídající distanční formě vzdělávání.

2. Klasifikace:

Klasifikace byla částečně ovlivněna distanční formou výuky a zapojením žáků během ní. Studenti, kteří
během distančnívýuky pravidelně pracovali, měli obecně lepší průměrné známky než během prezenční
výuky. Studenti, kteří se výuky zúčastňovali nepravidelně, měly výsledky v průměru horší než během
prezenční výuky. V nadcházejícím školním roce bude žádoucí častější opakování učiva z předchozího
školního roku.

3. Exkurze a zájezdy:

Nebylo možno zorganizovat vzhledem aktuální situaci v souvislosti s vydanými omezeními.

4. Samostudium:

Probíhalo průběžně + ve stanovených termínech - odborné časopisy, mapové a výukové portály na
internetu, výstavy a akce. Trvalá vzájemná spolupráce a předávání informací. Průběžné studium
materiálů MŠMT.

5. Pomůcky:

Pomůcky nebylo možno v průběhu minulého období průběžně nakoupit vzhledem k uzavření obchodů.

Dne27.08.2021v Liberci';::jndřeiČíkOVá.

i/ I
J
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Přehled o činnosti předmětové komise odborných

gastronomických předmětů
v

Skolní rok
2020/2021

Zápis z předmětové komise odborných předmětů ze dne 26.8.2021

Přítomny: A. Krebsová, I. Kučerová, L. Šimková, Š. Nováková, J. Vrbenská, A.
Bolechová, L. Jednřejčíková

Program:
a) zhodnocení školního roku 2020/2021

Zhodnocení výsledků vzdělávání za školní rok 2019/2020 : látka odučena
v plném rozsahu jednotlivými vyučujícími, v důsledku nákazy COVID 19 se
odučily všechny ročníky distanční výukou
viz tabulka hodnocení -

I. - III. ročníky kuchař
VYR
ODB
SVY
I. - III. ročníky číšník
VYR
ODB
SOD
I. - III. ročník cukrář
SUR
TECH

I. ročník Hotelnictví
PŘP
ZPR
TOS
II. ročník Hotelnictví
PŘP
TOS



I. ročník Gastronomie
VYR
ODB

II. ročník Gastronomie
VYR
ODB

III. ročník Gastronomie
IV. ročník Gastronomie

Kvůli nákaze COVID 19 byly v letošním školním roce zrušeny prázdninové praxe
u všech studijních i učebních oborů.

1. Změny v ŠVP
Po zralé úvaze se změnilo ŠVP v oboru kuchař a číšník. Úprava učebních osnov
v předmětu Specializace výroby pokrmů a Specializace odbyt a obsluha - vypracovaly
Kučerová a Nováková, u oboru Gastronomie 3. ročník - PAV vypracovala Bolechová,
ODB - vypracovala Šimková.

2. Zhodnocení samostudia
Kontrola dle doložených tabulek u zástupců ředitele školy.

3. Mimořádné akce
Projekt Šablony II
Ing. Bolechová se zúčastnila školení
13. 3. 2021 Praktická mikologie
7.4.2021 Tipy a triky pro efektivní výuku
29.5.2021 - Léčivé rostliny ajedlé plevele

Kvůli nákaze COVID 19 byly v letošním školním roce zrušeny všechny
naplánované akce u všech studijních i učebních oborů.

Dovybavení učeben a cvičné kuchyně
Ve školní roce 2020/20 21byl zakoupen inventář a pomůcky pro učební praxe.
Bylo zakoupeno vybavení pro ošetření prádla - nová pračka a sušička na prádlo.

4. Kurzy
Kvůli nákaze COVID 19 byly v letošním školním roce zrušeny všechny
naplánované akce u všech studijních i učebních oborů

5. Exkurze
Kvůli nákaze COVID 19 byly v letošním školním roce zrušeny všechny
naplánované akce u všech studijních i učebních oborů

V Liberci 31. 8. 2021 vypracovala Ing. I. Kučerováp/~/



Přehled o činnosti předmětové komise odborných předmětů VLP a VVY
oboru Kadeřník ve školním roce 2020/2021

1) Zhodnocení výsledků vzdělávání:

Hl., H2., H3. A, H3. B - všichni žáci prospěli z předmětu VLP

ZZ: H3. A + H3. B = 11 žáků prospělo s vyznamenáním, 29 žáků prospělo, 4 žákyně

neprospěly (vznikl jim nárok na opravnou ZZ v zářijovém termínu 2021).

J. Koryťák apsolvoval ZZ za školní rok 2019/2020 v náhradním červnovém termínu

2021

2) Změny v ŠVP:

Nebyly provedeny žádné změny. Některé učivo bylo redukováno v době distančního

vzdělávání (COVID - 19)

3) Zhodnocení samostudia:

www.bigy-cb.cz (Návod k použití Google Classroom pro učitele)

www.bakalari.cz (Distanční výuka v Bakaláři)

www.napoveda.bakalari.cz (Organizování schůzek v prostředí Google Meet)

4) Akce komise:

Účast na odborných soutěžích: z důvodu pandemie COVID - 19 se odborné soutěže

nekonaly

Účast na odborných školeních profesionálních firem: z důvodu pandemie COVID -

19 se odborná školení firem MATRIX a WELLA nekonaly

5) Nové pomůcky a vybavení:

V školním roce 2020/2021 nebyly pořízeny nové pomůcky ani nové vybavení učeben

pro obor kadeřník.

V Liberci 3.9.2021 Za předmětovou komisi vypracovala: Bc. R. Hradecká

%/~/
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Zápis z metodické komise tělesné výchovy 30.08.2021

Přítomni: PaedDr Novotný, Mgr. Fuk Průher, Mgr. Miltová, Mgr. Kučerová, Bc. Hampl,

Omluvena: Mgr. Matošková

MK tělesné výchovy zatím beze změn

Zásahy do ŠVPna základě změn v RVP bude sledovat Bc. Hampl Mgr. Matošková

Realizace změn bude provedena během školního roku 2021- 2022.

Akce v rámci tělesné výchovy podle instrukcí ředitele: kurzy lyžování a cyklistiky pro nejbližší
období zazkázány. V průběhu školního roku, tedy v květnu možná cyklistický - jakou
formou? Uvidíme. Chceme se zúčastňovat akcí pořádaných AŠSKv našem kraji podle
možností. Školní akce: - obnovit turnaje ve florbalu a futsalu v lednu, únoru

- sportovní den v červnu

Samostudium bude opět zaměřeno především na změny pravidel ve sportovních hrách a
nových změnách v kompenzačních cvičeních a moderních poznatků v kondiční
gymnastice.Zopakováni obsluhy strojů v posilovně.

Základem je časopis Tělesná výchova, Coach, Kulturistika.

Co se týče vybavení tělesné výchovy sportovním náčiním máme z loňského roku nesplněné
úkoly. Chceme pořídit ještě alespoň 5 karimatek, sportovní dresy pro družstva florbalu a
fotbalu chlapců a florbalu dívek, dále doplnit stavy míčů na basketbal a fotbal.Konečně
pořídit kompresor na foukání míčů.Dále alespoň jednu lepící nástěnku.

V Liberci 30.08.2021 Vypracoval: PaedDr. Novotný U
Vedoucí MK tělesné výchovy



Zhodnocení minulého školního roku 2020-21 v tělesné výchově.

Na úseku tělesné výchovy došlo k orientaci tělesné výchovy na domácí možnosti jednotlivých žáků a

studentů. Jelikož nebylo možno aktivně cvičit ve škole motivovali jsme žáky a studenty k prezentaci

tělesné aktivity prostřednictvím různých aplikací, které dovolují zaznamenávat pohybovou aktivitu

studentů a následně ji zasílat vyučujícím. Zároveri jsme sestavili několik testů v rámci teoretické

přípravy a zadali je jako domácí úkoly. Z těchto podkladů pak došlo ke klasifikaci žáků.

Naše samostudium bylo tedy zaměřeno hlavně na zvládnutí této online výuky a všeho co s tím

souvisí, kromě pravidelného prostudování odborných časopisů.

Vzhledem k nemožnosti shlukování se nekonaly naše oblíbené kurzy lyžování u prvních ročníků a

cyklistiky a pobytu v přírodě u třetích ročníků střední školy. Stejně tak se nekonaly žádné akce

pořádané Asociací školních sportovních klubů. Koronavirus se tak nepříznivě projevil na úseku tělesné

výchovy.



Přehled o činnosti PK (Společenské vědy) za školní rok 2020/ /2021

1. Zhodnocení výsledků vzdělávání za loňský školní rok včetně MZ,ZZ

Z hlediska dosažených výsledků v rámci společensko-vědních předmětů

v průběhu školního roku bylo celkově:

OBN neklasifikováno 5 žáků, PAKneklasifikováno 8 žáků a DDK neklasifikován 1
žák. Výsledky odpovídaly možnostem a schopnostem žáků v době COVIDU-19.

2. Změny v ŠVPvčetně učebnic

v ŠVPnebyly provedeny žádné změny,které by měly vliv na obsah a metody
vzdělávání v daném předmětu. Nová aktualizace ŠVPna základě RVPza
jednotlivé předměty bude zpracována ve školním roce 2021/2022.

3. Zhodnocení samostudia

Kolegové naplnili požadované samostudium a výchovný poradce a metodik
prevence se zúčastnili kurzů a daslšího vzdělávání v rámci pravidelných setkání
a konferencí (viz. přehledy odevzdané na konci školního roku) a Mgr. T. Fuk
Průher se zúčastnil v březnu školení na téma Formativním hodnocením k lepším
výsledkům žáků.

4. Akce, exkurze realizované v rámci komise

1) Preventivní a adaptační program pro první ročníky

2) Exkurze - Historické centrum Praha (HT2,KS1)

3) Úřad práce online (HT3) na téma Svět práce

4) Sociální klima ve třídě dotazníkové šetření MP pro první ročníky

Vzhledem k pandemii koronaviru se některé plánované akce a exkurze

nekonaly.

Zapsal: Mgr. T. Fuk PrUher

"Fv-L p~ e'\t;'-



Zápis předmětové komise ZPV konané dne 30. 8. 2021

Zhodnocení školního roku 2020/2021
Přítomni: Ing. A. Bolechová, Ing. D. Čacká, Ing. J. Kopačíková

1. Změny v ŠVP včetně učebnic
Ve školním roce 20/21 neprobíhaly mini tými ZPV, ke změnám v ŠVP nedošlo. Výuka probíhala
dle stávajících učebnic.

2. Zhodnocení výsledků vzdělávání za školní rok 2020/2021 včetně MZ, ZZ
Žáci 1. ročníků školního roku 20/21 prokázali v přírodovědných oborech velmi nízké znalosti
z učiva ZŠ, což bylo zřejmě i důsledkem dlouhodobé distanční výuky na zš.

3. Zhodnocení samostudia
Samostudium proběhlo v souladu s plánem s důrazem na vzdělávání pro realizaci on-line výuky.
Formuláře s náplní samostudia byly odevzdány v červnu 2021 Mgr. Boháčové.

4. Akce, exkurze
Vzhledem k dlouhodobé distanční výuce se ve šk. roce 20/21 všechny plánované akce
neuskutečnily.

Proběhly následující:
Ing. Bolechová - Vodní ekosystém- třídy KS1., KČ1.A
Ing. Bolechová , Ing. Čacká - ZOO Liberec - třídy KČ1. B, KČ1. C

5. Školení v rámci Šablon pro SŠ
Proběhla následující školení v rámci Šablon II:

Ing. Bolechová:
9.9. 20 Správné držení těla (Descartes)
7.1. 21 Životní prostředí a globální problémy současného světa (Descartes)
19.3.21 Praktická mykologie, jak vzbudit zájem o houby (Descartes)
29.5.21 Léčivé rostliny a jedlé plevele (NPI ČR)
31.5.21 Ochrana přírody z hlediska výchovy a vzdělávání (Descartes)

Ing. Kopačíková, Ing. Čacká:
10. 6. 21 Nanovlákna (Descartes)

Dále se uskutečnila školení:
Ing. Bolechová:
- 7. 4. 21 Tipy a triky pro efekt(iv}ní výuku (KAP LK)
- 16. 6. 21 Pozitivní a negativní vliv modrého světla na cirkadiánní rytmus (KAP LK)

6. Nově pořízené pomůcky, zlepšení vybavení
Ve školním roce 2020/2021 nebyly pořízeny nové pomůcky.

;od
zapsala: Ing. Alice Bolechová

předseda PKZPV



PŘEHLED O ČiNNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE

OBOR KREJčí

školní rok 2020/2021

KOMISE:

- předsedkyně: Ing. o. Čacká - oděvní materiály (OOM)
- členové: Ing. M. Oygrínová - oděvní materiály

p. A. Oočkalová - konstrukce střihu (KST)

p. P. Kořínková - oděvní technologie (TECH), odborný výcvik (OOV)

p. R. Tůmová - oděvní technologie, odborný výcvik

Zhodnocení školního roku 2020/2021

1.) Zhodnocení výsledků vzdělávání

1. pololetí: splněno, závažné nedostatky či připomínky nebyly předneseny

Ve 2. pololetí neklasifikováno:

OOM: OC3. - 1 (Anna Palová - opakuje ročník)

TECH: OC3. - 1 (Anna Palová)

KST: OC 1. - 1 (doklasifikováno)

OC3. - 1 (Anna Palová)

ODV: OC2. - 2 (doklasifikováno), OC3. - 2 (Anna Palová, Kateřina Hrdličková - ukončila
studium)

Závěrečné zkoušky: žákyně dělaly ZZ v řádném termínu a prospěly ve všech částech Zl
(praktická a ústní část)

- celkové hodnocení: prospěly, z toho 3 žákyně prospěly s vyznamenáním



2.) Změny v ŠVP

- žádné

3.) Zhodnocení samostudia

- viz tabulka odevzdaná v červnu 2021

4.) Akce, exkurze

- kvůli pandemii související s Covid-19 byly zrušeny - některé z nich se plánují uskutečnit dle
aktuální epidemiologické situace a nabídky v novém školním roce 2021/2022

5.) Školení v rámci Šablon pro SŠ

- žádné nabídky pro odborné předměty a odborný výcvik v oboru krejčí bohužel nejsou

6.) Požadavky na vybavení a učební pomůcky:

- šicí stroj s automatickými prvky - 1 kus - využití ve výuce: vzhledem k situaci s Covid-19
zatím k prezentaci

- lemovače šicích strojů - dvě šířky - 2 kusy

- jednojehlový šicí stroj s automatickým jehelným posuvem šitého materiálu - 1 kus,
schváleno

v /
tac/a

Za PK zapsala Ing. Drahomíra Čacká

26. 8. 2021



Hodnocení školního roku 2020/2021

Předmětová komise - obor Kosmetické služby

1. Zhodnocení výsledků vzdělávání za školní rok 2017/2018
• Neklasifikovány z ODV:

KS2 - Paldusová, Tyvodar, Rishková
KSl - Havlová, Putíkova
Všechny studentky při deklasifikaci uspěly kromě studentky Rishkové

• Maturitní zkouška - na jaře 2021 se na maturitní zkoušku nedostavila
studentka Natálie Drapáková (KG4), studentka Jaroslava Nekolová byla
hodnocena známkou nedostatečně z předmětu Zdravověda.

2. Změny v ŠVP- budou po dohodě s odborným výcvikem, změny se vytvoří
v návaznosti na praktickou výuku a podle maturitních témat. Dále se bude
spolupracovat s vyučujícími předmětů Chemie a Zdravověda.

3. Zhodnocení samostudia, akce a exkurze realizované v rámci komise
Vzhledem k situaci s Covid 19 nebyly realizované žádné akce,
samostudium dle možností především články na internetu.

4. Další - pomůcky, zlepšení vybavení atd. - v tomto školním roce se žádné nové
pomůcky ani vybavení nekupovalo, pomůcky se používaly dle možností při prezenční
výuce.

/'

V Liberci dne 14. 9. 2021



PŘEHLED O ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE MATEMATIKY

ve školním roce 2020/2021

Zhodnocení školního roku 2020/2021:

- plnění ŠVP ve studijních a učebních oborech - rámcově splněno;
- ve ŠVP nebyly provedeny změny;
- výchozím programem pro distanční výuku byl Google Classroom, každý vyučující
odučil minimálně 50 % svého úvazku formou on-line hodin;

- v každé třídě se většina žáků zapojila dobře do on-line výuky, někteří žáci zejména
učebních oborů měli ztížené podmínky pro výuku, k dispozici měli jen mobilní telefon;

- neodevzdané domácí úkoly a testy, které žáci nepsali při on-line hodině, měli možnost
dodělat individuálně při prezenční výuce nebo po vyučování v květnu a červnu;

- opravné zkoušky a zkoušky na doplnění klasifikace - žádný student neprospěl, dva
studenti nebyli hodnoceni v červnu k datu klasifikační porady;

- státní maturita z MAT - v řádném termínu skládala jedna studentka, která neuspěla,
v opravném termínu skládali dva studenti, kteří uspěli;

- matematické soutěže - neproběhly z důvodu pandemie;
- čtvrtletní a pololetní písemné práce - studenti nepsali z důvodu pandemie;
- účast v 1. pololetí na seminářích MAT agentury Descartes - Ing. Dygrínová,
Ing. Čacká, Mgr. Maškarincová: Řešení úloh ve vyučování matematice se zaměřením na
využití "neškolských strategií", Bc. Hampl: Excel pro učitele středoškolské matematiky;

- účast ve 2. pololetí na seminářích MAT agentury Descartes - Mgr. Boháčová,
Ing. Dygrínová: Didaktické situace ve vyučování matematice, Bc. Hampl: Jak účinně
popularizovat matematiku na středním stupni vzdělávání;

- samo studium jednotlivých učitelů dle aprobace - viz tabulka odevzdaná v červnu 2021,
studium a zpracování podkladů ze školení.



/
Zápis z předmětové komise ekonomických předmětů srpen 2021

Zhodnocení šk. roku 2020/2021

I. Zhodnocení výsledků vzdělávání za šk. rok 2020/2021
distanční výuka probíhala dle pokynů vedení školy
všichni vyučující vyučovali v prostředí Google Classroom
značným nedostatkem on - line byla omezená možnost důsledného ověřování znalostí
studentů formou prezenčního zkoušení a testů
vzhledem k pokynům MŠMT většina žáků úspěšně zakončila ročník a postupuje do
dalšího ročníku
opravné zkoušky proběhly úspěšně

;, MZ
Praktická maturitní zkouška

úspěšnost v oboru Hotelnictví - Ekonomika - uspěli všichni
dobrá příprava studentů na PMZ během distanční výuky

Ústní část mat. zkoušky z Ekonomiky v oboru Gastronomie
neuspěl 1 student - nárok na opravný termín v září

.,. ZZ
u učebních oborů výsledky ZZ z Ekonomiky srovnatelné s předchozími roky

2. Změny v ŠVP
došlo ke změně ŠVP v rámci Šablon II - Minitým - Ing. Trojáková, Ing. Hnětynková,
Ing. Hoferová
změny v předmětech Ekonomika a Účetnictví pro obory Hotelnictví a Gastronomie
dle upravených ŠVP v rámci minitýmů se vyučuje od šk. roku 2021/22

3. Zhodnocení samo studia
vyučující využívají svého samo studia ke studiu změn v právních normách
Občanského zákoníku, Zákona o obchodních korporacích, daňových zákonů apod. a
začleňují tyto změny do výuky, včetně úprav ŠVP
v roce 2021 došlo k velkému množství změn v ekonomických zákonech, což klade na
vyučující vysoké nároky na přípravu
každý pedagog předložil na konci šk. roku 2020/21 ZŘTV zpracovaný přehled
s využitím svého samostudia
vyučující se účastnili školení akreditovaných MŠMT v rámci šablon dle vlastního
výběru
vyučující se seznamovali s postupy on-line komunikace s žáky během distanční výuky

4. Školení v rámci Šablon SŠ
vyučující realizovali školení dle plánu (Inkluze, ICT)
nabídka školení s ekonomickým zaměřením je v rámci Šablon II. velice omezená

5. Exkurze, akce
- naplánované akce byly zrušeny nebo odloženy z důvodu pandemie Covid 19



6. Další (vybavení, pomůcky)
vyučující maximálně používají dostupnou techniku (PC, dataprojektor a připojení
k internetu v každé učebně) a využívají ji při výuce ekonomických předmětů - vlastní
zpracované materiály na PC, DUMy, on-line přístupné aplikace - právní normy,
mzdové kalkulačky, tiskopisy daňových přiznání apod.

V Liberci 27. 8. 2021 Ing.Trojáková


