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POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ ÚDAJE O ŠKOLE 
 

Název školy: 
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, 
příspěvková organizace 

  
Adresa školy a adresa pro 

doručování dokumentů v analogové 
podobě a digitální podobě 
doručovaných na přenosných 
technických nosičích dat: 

Tyršova 867/34, 746 01 Opava 

  
Telefonní kontakt: ředitel školy: +420 553 616 611  
 SŠ Tyršova 34: +420 553 711 428 +420 553 711 628 
 SŠ Husova 6: +420 553 760 360  
 VOŠ Praskova 14: +420 553 613 315 +420 553 612 342 
 Domov mládeže Alšova: +420 553 625 608  
 Restaurace Terasa: +420 598 598 543  
 Schinzelův dům: +420 553 760 371  
 Školní jídelna: +420 553 613 471  
 Vesna: +420 553 711 626  
    
E-mail: skola@sshsopava.cz 
  
www stránky: www.sshsopava.cz 
  
Identifikátor datové schránky: zuv5ema 
    
Úřední hodiny: pondělí - pátek 8:00 – 11:00 hod 13:00 – 14:00 hod 
 VOŠ pondělí - čtvrtek 9:30 – 12:15 hod  
 VOŠ středa  13:45 – 14:45 hod 
  
Přehled datových formátů 
dokumentů obsažených v datové 
zprávě: 

PDF, XLS, XLSX, DOC, DOCX, XML 

  
Přehled přenosných nosičů dat, na 
kterých veřejnoprávní původce 
přijímá dokumenty v digitální 
podobě: 

CD, USB, Flash disc 

  
Právní forma: příspěvková organizace zřízená Moravskoslezským krajem 
Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj 
Adresa zřizovatele: 28. října 117, 702 18 Ostrava 

Zřizovací listina: 
vydal Moravskoslezský kraj, odbor školství, mládeže a sportu ke dni  
28. 4. 2011, ev. č. ZL/361/2011 (ve znění dodatku č. 5 ze dne 14. 3. 2019) 

  
Ředitel školy: Mgr. Martin Ruský 
  
Zápis do rejstříku škol: 6. 6. 2011 
Datum zahájení činnosti: 1. 9. 2011 
  
Součásti organizace: střední škola, vyšší odborná škola, domov mládeže, školní jídelna 
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Kapacita školy: střední škola 1100 žáků  
 vyšší odborná škola 370 studentů  
 školní jídelna 350 jídel  
 školní jídelna - výdejna 250 jídel  
 domov mládeže 110 lůžek  
    
IČ: 72547651   
DIČ: CZ72547651  škola je plátcem DPH 
    
Identifikátor zařízení (REDIZO): 691 002 932   
IZO střední školy: 181027291   
IZO vyšší odborné školy: 181027305   
IZO domova mládeže: 181029421   
IZO školní jídelny: 181029430   
IZO školní jídelny – výdejny: 181029448   
    
Místo poskytovaného vzdělání 
nebo školských služeb: 

ADRESY 

Střední škola Tyršova 867/34, 746 01 Opava 
Střední škola Husova 507/6, 746 01 Opava 
Vyšší odborná škola Praskova 411/14, 746 01 Opava 
Vesna Tyršova 778/20, 746 01 Opava 
Schinzelův dům - kadeřnictví náměstí Svobody 237/4, 746 01 Opava 
restaurace Terasa Partyzánská 1729/5, 747 05 Opava-Kateřinky 

 

Obory vzdělání podle klasifikace kmenových oborů: 
STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM 

29-51-H/01 studium denní délka studia 3 roky Výrobce potravin 
29-53-H/01 studium denní délka studia 3 roky Pekař 
29-54-H/01 studium denní délka studia 3 roky Cukrář 
29-56-H/01 studium denní délka studia 3 roky Řezník - uzenář 
65-51-H/01 studium denní délka studia 3 roky Kuchař - číšník 
66-51-H/01 studium denní délka studia 3 roky Prodavač 
69-51-H/01 studium denní délka studia 3 roky Kadeřník 

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU 
65-42-M/01 studium denní délka studia 4 roky Hotelnictví 
65-42-M/01 studium denní délka studia 4 roky Hotelnictví 
  zaměření: Moderní gastronomie a zdravý životní styl 
  zaměření: Management ve službách 
65-42-M/02 studium denní délka studia 4 roky Cestovní ruch 

64-41-L/51 studium denní 
délka studia 2 roky 
(nástavbové) 

Podnikání 

VYŠŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ 
65-42-N/04 studium denní délka studia 3 roky Řízení hotelového provozu 

65-43-N/02 studium denní délka studia 3 roky Rozvoj a řízení regionální turistiky 

65-42-N/04 studium kombinované délka studia 3 roky Řízení hotelového provozu 

65-43-N/02 studium kombinované délka studia 3 roky Rozvoj a řízení regionální turistiky 

 

    
   Mgr. Martin Ruský 
   ředitel školy 
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PLATNÉ ZÁKONNÉ NORMY 

 

1. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), v platném znění 

2. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění 

3. Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, v platném 

znění 

4. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 

5. Zákon č. 359/199 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění 

6. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 

7. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 

8. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění 

9. Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění 

10. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 

11. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 

12. Zákon č. 199/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o 

změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) 

13. Zákon č.373/2011 Sb., o specifických zdravotnických službách 

14. Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání 

ve středních školách, v platném znění 

15. Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní 

zkouškou 

16. Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 

vzdělávání, v platném znění 

17. Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně 

pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění 

18. Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v 

platném znění 

19. Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě 

20. Metodický pokyn k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských 

zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací, č. j. 10300/2010-25 

21. Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění 

22. Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a 

vlastního hodnocení školy, v platném znění 

23. Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění 

24. Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu 

inspekční činnosti 

25. Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o 

ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 

26. Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v platném znění 

27. Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

28. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

29. Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a 

dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění 
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30. Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění 

31. Vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, v platném znění 

32. Vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání 

33. Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení 

zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem 

obcí 

34. Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a 

kariérním systému pedagogických pracovníků, v platném znění 

35. Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o 

předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci 

škol a školských zařízení), v platném znění 

36. Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 

výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění 

37. Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, 

kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž 

mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání 

38. Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j. 14 423/99-22 

39. Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č. j. 22 294/2013-1 

40. Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) č. j. 

16745/2008-22 

41. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a 

školských zařízeních č. j. 21 291/2010-28 

42. Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti rezortu školství, mládeže 

a tělovýchovy na období 2009-2012 č. j. 10514/2009-61 

 

Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a 

postihu záškoláctví č. j. 10 194/2002-14 
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