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STRATEGIE
STRATEGIE ROZVOJE

 Dlouhodobá strategie rozvoje 3-6 roky

 Krátkodobá strategie rozvoje 1-2 roky

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ROZVOJE
 být moderní prestižní střední gastronomickou a hotelovou školou s vysokou
kvalitou výuky a individuálním přístupem k žákům

 rozšířit vzdělávací nabídku školy o obor Gymnázium a vybudovat dobré jméno
školy i na poli gymnaziálního vzdělávání v hl. m. Praze

 rozvíjet další vzdělávání související s přípravou žáků 9. tříd základních škol na
jednotnou přijímací zkoušku pod značkou To dáš! Přijímačky nanečisto.

 poskytovat komplexní škálu vzdělávacích aktivit v denní, dálkové a kombinované
formě vzdělávání
 budovat stabilní a motivovaný tým zaměstnanců
 realizovat program celoživotního vzdělávání zaměstnanců

 udržovat  kvalitní  úroveň  materiálně-technických  a  psychohygienických
podmínek školy

 získat další prostory vhodné pro poskytování vzdělávání
 budovat oboustranně efektivní komunikaci a spolupráci mezi školou a žáky,

jejich rodiči a sociálními partnery
 spolupracovat s partnerskými vysokými školami
 rozvíjet spolupráci se zahraničními středními školami obdobného směru
 udržovat systém řízení v souladu s normou ISO 9001:2015

KRÁTKODOBÁ STRATEGIE ROZVOJE
Oblast poskytování vzdělávání:

 udržet počet žáků denního studia 
 otevřít od 1. 9. 2023 obor Gymnázium 

 provést  restrukturalizaci  oborů hotelové školy,  zejména personální,  s cílem
přesunout vzdělávací kapacity ve směru ke kombinovanému studiu

 rozvíjet e-learningovou podporu vzdělávání ve studijní zóně Moodle 
 realizovat akční plány s cílem zvýšit úspěšnost žáků u maturitní a závěrečné

zkoušky
 usilovat o snížení absence žáků ve všech formách studia

Oblast lidských zdrojů:
 zatraktivnit systém odměňování zaměstnanců, zejména zvýšit základní mzdy

 poskytnout  širší  možnosti  čerpání  příspěvků  v rámci  Benefit  programu,
umožnit zaměstnancům jazykové vzdělávání na pracovišti v pracovní době

 finančně i organizačně podporovat další vzdělávání zaměstnanců
 

Oblast materiálně-technického zabezpečení:
 obměňovat a zlepšovat vybavení školy
 modernizovat výpočetní techniku

 investovat do nákupu, vývoje a implementace software pro distanční online
vzdělávání

 vybudovat nové moderní kuchařské studio
 zlepšovat a rozvíjet informační systémy školy
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