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Příloha č. 8 - Tabulková část
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Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost (včetně externistů)
v pře počtených úvazcích

počet
(přepočtení na plně

zaměstnané)

z toho bez odborné
kvalifikace

--- -- ~--------'- --±l 2453.50

Z toho: počet (fyzický z toho bez
počet) kvalifikace

poradenské služby ve škole *:
výchovný poradce 2,00 1,00
školní metodik prevence 1,00 0,00
školní speciální pedagog
školní psycholog
ostatní:
koordinátor školního vzdělávacího programu a vzdělávacích proqrarnů VOS
koordinátor informačních a komunikačních technologií
koordinátor environmentální výchovy

* poradenské služby ve škole - § 7 odst. 1 vyhlášky č. 72/2005 Sb.

Aprobovanost

průměrný celkový
i po~et h.9_dintýdn.ě

1326,00

z toho odučených
~P!()bovaně

1235,00

z toho odučených
neaprobovaně I

91,00 _1+



Údaje o přijímacím řízení
počet

SS a VOS počet
Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SS 468
Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijÍmacího řízení do SS 17
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SS po 1. kole ořiiimacfho řízení 306
Rozhodnutí o neořiietí do 1. ročníku SS po 1. kole přijímacího řízení 162
Celkový počet odvolání po 1. kole přijÍmacího řízení do SS 61

z toho vyřešeno autoremedurou 61
z toho postoupeno krajskému úřadu O

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku ss po 2. a dalším kole přijímacího řízení 17
Rozhodnutí o neořlíetí do 1. ročníku ss po 2. a dalším kole přijímacího řízení O
Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 4
Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku O
Počet podaných přihlášek do 1. kola ořiifrnaciho řízení do VOS
Počet podaných přihlášek do 2.a dalších kol přiifmaciho řízení do VOS
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku vos po 1. kole přijímacího řízení
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku vos po 1. kole ořňimaciho řízení
Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do VOS

z toho vyřešeno autoremedurou
z toho postoupeno krajskému úřadu

MSaZS počet
Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Domovy mládeže počet
Počet podaných přihlášek do domova mládeže
Počet přijatých dětí, žáku a studentu do domova mládeže

Rozhodnutí vydaná ředitelem školy
počet

Rozhodnutí: počet
o přestupu do jiné SS 12
o změně oboru vzdělání 5
o přerušení vzdělávání 2
o opakování ročníku 3
o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 Sl O
o podmíněném vyloučení podle § 31 Sl 4
o vyloučení podle § 31 Sl O
o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a § 100 Sl O
o povolení individuálního vzdělávání žáka O
o zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka O
o odkladu povinné školní docházky
o snížení úplaty za poskytování školských služeb
o prominutí úplaty za poskytování školských služeb
celkem 26

pozn.: Rozhodnutí vztahující se k přijímacímu řízení jsou obsažena v předchozí tabulce



Úspěšnost žáků při absolutoriu - počet

Úspěšnost žáků při závěrečných zkouškách
počet

zkoušky v řádném (jarním) termínu bez zkoušky v náhradním termínu bez opravných
opravné zkoušky

o pravných zkoušek zkoušek

počet žáku, kt. počet žáku, kteří počet žáku, kt. počet žáku, kt. počet žáku, kteří počet žáku, kt. počet žáku, kt. počet žáku, kteří počet žáku, kt.
konali zkoušku prospěli neprospěli konali zkoušku prospěli neprospěli konali zkoušku prospěli neprospěli

111 88 23 O O O 20 17 3

Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách - počet
zkoušky v jarním zkušebním období bez zkoušky v podzimním zkušebním období bez opravné zkoušky v jarním i podzimním

opravných zkoušek o pravných zkoušek zkušebním období

počet žáku, kt. počet žáku, kteří počet žáku, kt. počet žáku, kt. počet žáku, kteří počet žáku, kt. počet žáku, kt. počet žáku, kteří počet žáku, kt.
konali zkoušku prospěli neprospěli konali zkoušku prospěli neprospěli konali zkoušku prospěli neprospěli

48 21 27 1 1 O 56 28 28

zkoušky v řádném termínu bez opravných zkoušky v náhradním termínu bez opravných opravné zkoušky
zkoušek zkoušek

počet žáku, kt. počet žáku, kteří počet žáku, kt. počet žáku, kt. počet žáku, kteří počet žáku, kt. počet žáku, kt. počet žáku, kteří počet žáku, kt.
konali zkoušku prospěli neprospěli konali zkoušku prospěli neprospěli konali zkoušku prospěli neprospěli

O O O

l



Výchovná opatření
počet

1. pololetí 2. pololetí
loochvala třídního učitele 27 70
I pochvala učitele odbor. výcviku O O
I pochvala ředitele školy 32 87
liiná ocenění O O
napomenutí 49 116
důtka třídního učitele 42 87
důtka učitele odbor. vvcviku O O
důtka ředitele školy 15 41
sníž. známka z chování 6 15

Prospěchu žáků
počet

1. pololetí 2. pololetí
Iprospěl s wznamenáním 50 83
Iprospěl 485 464
neorosoěl 41 60
nehodnocen 59

..



Produktivní činnost
počet

za městnavatel počet žáků forma sooluoráce
Hotel Liberec 6 praktické vyučování
Restaurace Maškovka Turnov 1 praktické vyučování
Centrum Babvlon a.s. 18 praktické vyučování
Studánecký Medvěd 6 praktické vyučování
Ořechovka 4 praktické vyučování
Restaurace Zito Slovan 6 praktické vyučování
U Medvěda 2 praktické vyučování
Restaurace "D" 10 praktické vyučování
U Poláků 4 praktické vyučování
Restaurace Pauzé 4 praktické vyučování
Restaurace U Certa Wimbledon 7 praktické vyučování
Hotel Petra 4 praktické vyučování
Clarion Zlatý lev 8 praktické vyučování
Nemocnice Liberec 35 praktické vyučování
5J - Jeronýmova 12 praktické vyučování
5J - Dobiášova 8 praktické vyučování
5J - Husova 5 praktické vyučování
Restaurace Formanka 4 praktické vyučování
Restaurace Black Horse 4 praktické vyučování
Restaurace Kamenný dům 2 praktické vyučování
Radniční sklípek 9 praktické vyučování
Kavárna Doli 2 praktické vyučování
Kavárna Dok 4 praktické vyučování
Pekařství Bláha - kuchyně, kavár 6 praktické vyučování
Globus 6 praktické vyučování
Cukrárna Javeko Jbc 2 praktické vyučování
Cukrárna Venezia Jbc 2 praktické vyučování
Cukrárna V Růžovém dole 2 praktické vyučování
Cukrárna U Bati, Turnov 1 praktické vyučování



Sociální partneři
počet

Zaměstnavatel Forma spolupráce Počet žáků Počet nedacouů Podpora vzdělávání v tis. Kč
Hotel Liberec Zabezpečení praktického wučování 6 O O O
Restaurace Maškovka Turnov Zabezoečení oraktického wučování 1 O O O
Centrum Babylon a.s. Zabezoečení oraktického wučování 18 O O O
Studánecký Medvěd Zabezoečení oraktického wučování 6 O O O
Ořechovka Zabezoečení oraktického wučování 4 O O O
Restaurace Zito Slovan Zabezoečení oraktického wučování 6 O O O
U Medvěda Zabezoečení oraktického wučování 2 O O O
Restaurace "D" Zabezoečení oraktického wučování 10 O O O
U Poláků Zabezpečení praktického wučování 4 O O O
Restaurace Pauzé Zabezpečení praktického vyučování 4 O O O
Restaurace U Certa Wimbledon Zabezpečení praktického vyučování 7 O O O
Hotel Petra Zabezpečení praktického vyučování 4 O O O
Clarion Zlatý lev Zabezpečení praktického vyučování 8 O O O
Nemocnice Liberec Zabezpečení praktického vyučování 35 O O O
SJ - Jeronýmova Zabezpečení praktického vyučování 12 O O O
SJ - Dobiášova Zabezpečení praktického vyučování 8 O O O
SJ - Husova Zabezpečení praktického vyučování 5 O O O
Restaurace Formanka Zabezpečení praktického vyučování 4 O O O
Restaurace Black Horse Zabezpečení praktického vyučování 4 O O O
Restaurace Kamenný dům Zabezpečení praktického wučování 2 O O O
Radniční sklípek Zabezoečení oraktického wučování 9 O O O
Kavárna Doli Zabezoečení oraktického wučování 2 O O O
Kavárna Dok Zabezoečení oraktického wučování 4 O O O
Pekařství Bláha - kuchyně, kavárna Zabezpečení oraktického wučování 6 O O O
Globus Zabezpečení praktického wučování 6 O O O
Cukrárna Javeko Jbc Zabezpečení praktického vyučování 2 O O O
Cukrárna Venezia Jbc Zabezpečení praktického vyučování 2 O O O
Cukrárna V Růžovém dole Zabezpečení praktického vyučování 2 O O O
Cukrárna U Bati, Turnov Zabezpečení praktického vyučování 1 O O O



Přehled proqramů dalšího vzdělávání 2020/2021
NETýKA SE KURZŮ, KTERÝCH SE ÚČASTNÍ PRACOVNÍCI SKOLY V RÁMCI SVEHO VZDĚLÁVÁVÁNÍ. POUZE V PŘÍPADE, ŽE BY JE REALIZOVALA SAMA SKOLA PRO SVÉ ZAMESTNANCE •

název programu směr (výběr z nabídky) druh (výběr z nabídky) akreditace rozsah
forma způsob počet počet sociální partneři poznámka
studia ukončení účastníkl'l absolventů

Zhotovováni sukni, halenek a satu (31-001-
Hl 4-poskvtování služeb A-rekvalifikační kurz NSK OK lorezenční zkouška individuálně O
Zhotovováni damskych kostymu a plasťu
31-005-Hl 4-poskvtování služeb A-rekvalifikační kurz NSK OK orezenční zkouška individuálně O

Zhotovování oánskvch obleků 31-005-H) 4-poskvtování služeb A-rekvalifikační kurz NSK prezenční zkouška individuálně O
Zhotovování panskych plásťu a bund (31-
007-H) 4-poskytování služeb A-rekvalifikační kurz NSK OK nrezenční zkouška individuálně O

Stříhání oděvů - střihová služba (31-008-Hl 4-poskytování služeb A-rekvalifikační kurz NSK OK nrezenční zkouška individuálně O
uoravv a opravy odévů (31-009-H) +ooskvtováni služeb A-rekvalifikační kurz NSK OK prezenční zkouška individuálně O
Příorava teDIVchookrm6 (65-001-H 4-poskvtování služeb A-rekvalifikační kurz NSK OK orezenční zkouška individuálně O
Pnprava pokrmu studene kuchyne (65-002-
Hl 4-poskvtování služeb A-rekvalifikační kurz NSK OK ;orezenční zkouška individuálně O
Přioraova minutek (65-004-H) 4-poskvtován í služeb A-rekvalifikační kurz NSK OK prezenční zkouška individuálně O
Jednoduchá obsluha hostů (65-007-H) 4-poskvtování služeb A-rekvalifikační kurz NSK OK rezenční zkouška individuálně O
Složitá obsluha hostů (65-008-H) 4-poskvtování služeb A-rekvalifikační kurz NSK OK prezenční zkouška individuálně O
VÝroba iemnéhooeCiva (29-002-Hl 4-poskvtování služeb A-rekvalifikační kurz NSK OK Iprezenční zkouška individuálně O
Vvr-oba zákusků a dortů (29-007-H) 4-poskvtování služeb A-rekvalifikační kurz NSK OK prezenční zkouška individuálně O
Vyroba a zpracovaru modeíovací a
marcipánové hmoty U1-008-Hl 4-poskvtování služeb A-rekvalifikační kurz NSK OK I prezenční zkouška individuálně O

vvroba restauračních moučníků (29-012-H) 4-poskvtování služeb A-rekvalifikační kurz NSK OK prezenční zkouška individuálně O
Sička interiérového vybavení 4-poskytování služeb A-rekvalifikační kurz NSK OK prezenční zkouška individuálně O
Základv PC - začátečn íci 4-poskvtování služeb O-kurz zvyšující zaměstnatelnost 50 prezenční zkouška 10 O
Základy PC - nokročili 4-poskvtování služeb O-kurz zvvšuiíci zaměstnatelnost 50 lDrezenční zkouška 10 O
Počítačová nrafika 4-poskvtování služeb O-kurz zvvšuííc! zaměstnatelnost 30lDrezenční zkouška 10 O
Základv oocnikáni 4-poskvtování služeb O-kurz zvvšuiicí zaměstnatelnost 150 lDrezenční zkouška 10 O
Cíšnické práce 4-poskvtování služeb O-kurz zvvšuiicí zaměstnatelnost 300 lDrezenční zkouška 5 O
Jednoduchá obsluha hostů (65-007-H) 4-poskvtování služeb O-kurz zvvšuíici zaměstnatelnost 300 lDrezenční zkouška 5 O
Kuchařské práce 4-poskytování služeb O-kurz zvvšuuo zaměstnatelnost 300 prezenční zkouška 5 O
Sička 4-poskytování služeb O-kurz zvvšuíící zaměstnatelnost 200 prezenční zkouška 4 O



Doplňující informace

rok 2020 rok 2021

IPočet vytvořených školních vzdělávacích programů pro střední vzdělávání O O
IPočet inovovaných školních vzdělávacích programů pro střední vzdělávání O O

I Počet vzdělávacích programů tvořících nabídku dalšího vzdělávání v roce 2019 I O I

Seznam dílčích kvalifikací pro něž je škola autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb.

název dílčí kvalifikace datum rozhodnutí o autorizaci

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) 15.5.2020
Zhotovování dámských kostýmů a plášťů (31-005-H) 15.5.2020
Stříhání oděvů" střihová služba (31-008-H) 15.5.2020
Upravy a opravy oděvů (31-009-H) 15.5.2020
Příprava teplých pokrmů (65-001-H) 22.4.2020
Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) 22.4.2020
Přípraqva minutek (65-004-H) 22.4.2020
Jednoduchá obsluha hostů (65-007 -H) 22.4.2020
Složitá obsluha hostů (65-008-H) 22.4.2020
Výroba jemného pečiva (29-002-H) 17.4.2020
Výroba zákusků a dortů (29-007-H) 17.4.2020
Výroba a zpracování modelovací a marcipánové hmoty (31-008-H) 17.4.2020
Výroba restauračních moučníků (29-012-H) 17.4.2020
Sička interiérového vybaven í (31-029-H) 17.4.2020



Mezinárodní programy

Spolupráce Liberec - St. Gallen o

Stát Název školy Oblast spolupráce
Polsko Zespól Szká Jelení Góra spolupráce se vzdělávacím zařízením
Švýcarsko Gastrocentrum St. Gallen pracovní stáž

Název programu Počet zúčastněných dětí! žáků! studentů

Spolupráce se zahraničními školami



Projekty

Název projektu Dotační titul Příjemce I partner Získané prostředky
NAKAP LK II. OPW lořiiernce 50000
Stipediini oroqrarn pro žáky středních škol v LK příspěvek z rozpočtu zřizovatele [přljernce 90000

Uvádějí se pouze projekty realizované za podpory některého dotačního titulu, bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o prostředky ze strukturálních fondu Evropské
unie, státního rozpočtu, krajského rozpočtu. Jedná se pouze o projekty, v nichž je škola či školské zařízení příjemcem dotace nebo partnerem projektu, neuvádějí se
projekty, v nichž je škola či školské zařízení dodavatelem služeb či jiného plnění. Do tohoto výčtu nespadají dary apod.


