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1. Základní údaje o škole
Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou,
Horní náměstí 15, příspěvková organizace
Je zřizována Libereckým krajem jako příspěvková organizace za účelem poskytování středního vzdělání
s maturitní zkouškou a vyššího odborného vzdělání v souladu s právními předpisy, především v souladu
se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), v platném znění, vyhláškou č. 13/2004 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání
v konzervatoři, v platném znění, a vyhláškou č. 10/2004 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, v platném
znění.
IČ
IZO OA
IZO VOŠ
identifikátor zařízení
datum zařazení do sítě

60252511
000 082 244
110 028 619
600 020 380
28. 08. 2001

ředitel školy
zástupce ředitele pro ekonomiku organizaci (statutární ZŘ)
zástupce ředitele pro organizaci a provoz
výchovný poradce
koordinátor EVVO
koordinátor prevence
koordinátor ŠVP
koordinátor projektů

Mgr. Jiří Kabelka
Ing. Helena Janegová
Ing. Monika Saifrová
Mgr. Dita Kosáková
Mgr. Bohuslav Pavlata
Mgr. Dita Skalová
Ing. Monika Saifrová
Ing. Denisa Hojsáková
Mgr. Renata Čagovcová

Školská rada:
Ing. Boris Pospíšil - za zřizovatele (předseda)
Mgr. Petr Tulpa - za zřizovatele
Ing. Monika Saifrová - za pedagogické pracovníky
Ing. Dana Havlíčková - za pedagogické pracovníky
Monika Koravská - za zákonné zástupce, studenty a zletilé žáky
Ing. Jindřich Sobota - za zákonné zástupce, studenty a zletilé žáky
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2. Organizace studia
čtyřleté studium pro absolventy ZŠ
obor 63-41-M/02 Obchodní akademie
(schváleno pod č. j. 2 541/2009-21)
ekonomika a podnikání - základní zaměření
rozšířená výuka jazyků - zaměření cestovní ruch
- zaměření zahraniční obchod

1 třída
6 tříd
5 tříd

tříleté studium pro absolventy SŠ (akreditované)
obor 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání
vzdělávací program 63-41-N/01 Mezinárodní obchodní styk
zaměření zahraniční obchod
zaměření cestovní ruch

2 studijní skupiny
2 studijní skupiny

63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví
Vzdělávací program 63-43-N/01 Pojišťovnictví

2 studijní skupiny

Tabulka č. 1: Základní údaje o škole
Druh školy
Střední škola
Vyšší odborná škola

Datum zařazení do rejstříku
01. 09. 2006
01. 09. 2006

Kapacita školy
370
360

Tabulka č. 2a: Přehled studijních oborů a jejich zaměření
Číselný kód
oboru
63-41-M/02

Název studijního
oboru
Obchodní
akademie

Č. j. – učební
plán

Č. j. – schválení
oboru

Poznámka

-

2 541/2009-21

-

Tabulka č. 2b: Přehled akreditovaných studijních oborů a jejich zaměření
Kód akred. oboru

Název akred. oboru

Kód
programu

Název programu

Ekonomika
Mezinárodní
63-41-N/01
a podnikání
obchodní styk1)
Finančnictví
63-43-N/..
63-43-N/01
Pojišťovnictví
a bankovnictví
1)
možnost výběru zaměření na zahraniční obchod a cestovní ruch
63-41-N/..
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Zařazen
do rejstříku
19. 07. 2006
02. 10. 2006

3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy
Tabulka č. 3: Celkový počet pracovníků k 1. 9. 2018
Pedagogičtí pracovníci
36

Pedag. pracovníci - externisté
2

Provozní pracovníci
7

V tabulce jsou uvedeni všichni zaměstnanci školy, jedná se o nepřepočtené počty. Údaje o přepočtených
počtech pracovníků jsou uvedeny dále. Mezi externisty je započítána i školní psycholožka. Mezi
provozními pracovníky jsou započítáni i 2 externí pracovníci, kteří pracují na základě dohody
o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti (úklid, zpracování mezd).
Tabulka č. 4: Celkový počet pracovníků k 31. 8. 2019
Pedagogičtí pracovníci
34

Pedag. pracovníci - externisté
0

Provozní pracovníci
7

V průběhu školního roku došlo k několika změnám. K 31. 3. 2019 ukončil pracovní poměr jeden
pedagog a k 30. 6. 2019 další 2 pedagogové, stejně jako dva externí pedagogové.
K 1. 9. 2019 nastoupil 1 nový pedagog a tři externí pedagogové (z toho jedna z nich je školní
psycholožka).
Stav provozních pracovníků zůstal beze změn.
Celkový průměrný přepočtený počet pedagogických pracovníků ve školním roce 2018/2019 činil 32,79.
Celkový průměrný přepočtený počet nepedagogů činil 6,74. Došlo k mírnému snížení přepočteného
počtu pedagogických pracovníků oproti předchozímu roku z důvodu snížení výkonů. Další údaje
o přepočtených počtech pracovníků jsou uvedeny v přílohách v tabulkách ve formátu Excel.
Odborná a pedagogická způsobilost a věková skladba pedagogického sboru jsou uvedeny v přílohách
v tabulkách ve formátu Excel.
Tabulka č. 5: Platové podmínky pracovníků
Celkový počet pracovníků (průměr za školní rok)
Počet pedagogických pracovníků (průměr za školní
rok)
Průměrná výše měsíčního platu pedagogických
pracovníků (celkem)
Průměrná výše měsíčního platu nepedagogických
pracovníků (celkem)
Průměrná výše nenárokových složek platu
pedagogických pracovníků
Průměrná výše nenárokových složek platu
nepedagogických pracovníků

2017/2018
43
36

2018/2019
40
35

36 184 Kč

37 966 Kč

22 735 Kč

24 772 Kč

2 279 Kč

1 978 Kč

2 174 Kč

2 191 Kč

Ve výše uvedené tabulce jsou zahrnuti kmenoví zaměstnanci školy (bez externistů) a jejich platové
poměry (jde o platy, nikoliv odměny z dohod). V celkovém počtu pracovníků jsou zahrnuti výše uvedení
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zaměstnanci školy, jedná se o nepřepočtený počet pracovníků. (Stav k 1. 9. 2018 – 36 pedagogů
a 5 nepedagogických pracovníků, stav k 31. 8. 2019 – 34 pedagogů a 5 nepedagogických pracovníků.)
Průměrná výše měsíční mzdy pedagogických i nepedagogických pracovníků zahrnuje veškeré složky
platu mimo OPPP. Je vypočítána na přepočtený počet pracovníků. Průměrný přepočtený počet
pedagogických pracovníků byl v uvedeném školním roce 32,79. Průměrný přepočtený počet
nepedagogických pracovníků byl 6,74.
Průměrná výše nenárokových složek platu zahrnuje osobní příplatky a odměny. Ostatní složky platu
(tarifní platy, náhrady platu, zvláštní příplatek, příplatek za přespočetné hodiny nad stanovený rozsah,
příplatky za vedení) jsou zahrnuty v nárokové složce platu.
Ve školním roce 2018/2019 došlo k navýšení průměrného platu pedagogických i nepedagogických
pracovníků ve srovnání s předcházejícím školním rokem. To bylo způsobeno zvýšením platových tarifů.
Naopak výše nenárokových složek se oproti předchozímu školnímu roku u pedagogických pracovníků
snížila, u nepedagogů se téměř nezměnila.

Přehled o DVPP
Ve školním roce 2018/2019 se zúčastnili pedagogové 46 vzdělávacích akcí.
Vzdělávací aktivity zaměřené na oblast řízení školy se týkaly především změn v oblasti personální práce,
zákoníku práce, novinek v oblasti účetnictví příspěvkových organizací, KAP a ŠAP, systému Bakaláři,
CERMAT, novelizací v oblasti školské legislativy, apod.
Semináře určené pro vyučující odborných ekonomických předmětů byly organizovány většinou
vydavatelstvím EDUKO, jejichž učebnice využíváme při výuce ekonomiky a dalších ekonomických
předmětů, dále Vzdělávacím střediskem Ing. Pavla Štohla, Svazem účetních v Jablonci nad Nisou, NIDV
Liberec a Praha, Obchodní komorou, agenturou DESCARTES, Nakladatelství EDUKO a KÚ
Libereckého kraje.
V oblasti všeobecně vzdělávacích předmětů a ostatních oblastí se vyučující účastnili vzdělávacích aktivit
Akademie věd, Agentury DESCARTES, PPP Jablonec nad Nisou, MŠMT České republiky, Domu
mezinárodní spolupráce, Agentura AMOS, NIDV Liberec a Praha, SGUN Goethe Institut Prag, MV
České republiky, Nakladatelství EDUKO, Asociace jazykových škol, Nakladatelství Klett Praha
a OŠMTS KÚ Libereckého kraje.
Jednotlivé aktivity v rámci DVPP probíhají na základě Plánu DVPP a jsou zpracovány v Závěrečné
zprávě o plnění plánu DVPP za školní rok 2018/2019.

4. Údaje o počtu žáků a studentů
Tabulka č. 6: Výuka cizích jazyků (počty žáků a studentů)
Cizí jazyk
anglický jazyk
německý jazyk
francouzský jazyk

Obchodní akademie
315
183
75
5

Vyšší odborná škola
104
100
0

ruský jazyk
italský jazyk
španělský jazyk

44
68
83

0
0
4

5. Výsledky výchovy a vzdělávání
Tabulka č. 7: Přehled zameškaných a neomluvených hodin
Pololetí
I.
II.

zameškáno / na žáka
26764 / 84,696
23322 / 74,038

neomluveno / na žáka
206/ 0,652
0 / 00

Tabulka č. 8: Uplatnění absolventů OA školní rok 2018/2019
Obor
studia
OA

počet
absolventů
67

VŠ
36

VOŠ /jazyk.
školy a jiné/
8

Zaměstnán

V zahraničí

Nezjištěno

17

2

4

6. Spolupráce se sociálními partnery
Odborné praxe žáků a studentů
Praxe jsou trvalou a plnohodnotnou součástí studijního programu na Obchodní akademii i na Vyšší
odborné škole mezinárodního obchodu a naplňují tak zadání podle §57 školského zákona. Kromě toho
jsou odborníci z praxe přítomni při absolutoriu na vyšší odborné škole. V letošním roce to byla Ing. Jitka
Fialová (z podniku ORNELA PRECIOSA, a. s.) u vzdělávacího programu Mezinárodní obchodní styk se
zaměřením na zahraniční obchod, a Ing. Lenka Zderadičková (finanční poradkyně) u vzdělávacího
programu Pojišťovnictví. S oběma odborníky z praxe jsou konzultovány otázky, týkající se obsahu
výuky odborných předmětů, v uvedeném případě předmětů ekonomika zahraničního obchodu
a pojišťovnictví. Odborné předměty na zaměření cestovní ruch jsou konzultovány s Ing. Petrem Havlem,
majitele CK PANGEA – TRAVEL.CZ, s. r. o.
Žáci Obchodní akademie absolvují krátkodobou čtyřtýdenní odbornou praxi na konci 3. ročníku.
Studenti VOS mají zařazenou praxi do učebního plánu na konci 2. ročníku studia (jde o krátkodobou
třítýdenní odbornou praxi) a v průběhu 3. ročníku (jde o souvislou šestitýdenní praxi). Odborná
praxe významně posiluje individuální zodpovědnost žáků a studentů, samostatnost jednání, schopnost
aplikovat teoretické poznatky ze školy na konkrétní praktické situace a schopnost týmové práce. Probíhá
na základě individuální smlouvy o zajištění praxe mezi školou a podnikem. Žáci (studenti) jsou
vyučujícími odborných předmětů individuálně kontrolováni. V průběhu praxí zpracovávají zprávy
a seminární práce na zadané odborné téma. Tyto zprávy jsou klasifikovány v odborných předmětech.
Po ukončení praxe je žákům (studentům) vydáno hodnocení praxe, které obsahuje hodnocení práce žáků
(studentů) v průběhu praxe. Pro školu je hodnocení cenným zdrojem informací k dalšímu zkvalitňování
výuky a ke zlepšování přípravy studentů na praxi. Toto hodnocení je s žákem (studentem) před závěrem
praxe zástupcem podniku projednáno.
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Souvislá odborná praxe 3. ročníků VOS proběhla v závěrečném období studia v době od 28. 1. 2019
do 8. 3. 2019 v délce 6 týdnů. Byla v úzkém vztahu k absolventské práci studentů a opět probíhala
v souladu s oborem studia především ve výrobních a obchodních firmách, cestovních kancelářích,
hotelích, informačních centrech a finančních institucích. Absolventskou praxi konalo 13 studentů.
Praxe studentů 2. ročníku VOS proběhla v termínu od 13. 5. 2019 do 31. 5. 2019 a vykonalo ji
16 studentů. Probíhala dle oboru a zaměření studia především ve firmách zabývajících se výrobní
a obchodní činností, zahraničním obchodem, v cestovních kancelářích, v oblasti státní správy
a samosprávy a ve finančních institucích. Z uvedených 16 studentů absolvovalo 5 svoji praxi v zahraničí
v rámci programu Erasmus+ (v Německu a v Irsku).
Praxe žáků 3. ročníku obchodní akademie proběhla v termínu od 27. 5. 2019 do 17. 6. 2019. Vykonalo ji
celkem 70 žáků. Z celkového počtu 70 žáků jich 31 vykonalo svou praxi v tuzemských podnicích, 39
žáků vycestovalo v rámci programu Erasmus+ za svou praxí do zahraničí.
39 žáků obchodní akademie a 16 studentů vyšší odborné školy (včetně absolventů) absolvovalo svoji
praxi v rámci projektu Erasmus+ v Irsku, ve Španělsku v Německu, Itálii a ve Francii. Praxe probíhala
převážně v soukromých firmách, v cestovních kancelářích, v neziskových organizacích a v oblasti
veřejné správy. V rámci zahraniční praxe byly s žáky vyslány 4 vyučující jako doprovodné osoby.
Vedoucí praxí prováděli osobní kontrolu prakticky na všech pracovištích. Tato praxe byla ze strany firem
hodnocena velmi pozitivně a byla přínosem pro obě strany. Prostřednictvím odborných praxí je škola
v trvalém kontaktu se zaměstnavateli.

7. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání, resp. celoživotního učení
Tabulka č. 9: Poskytování dalšího vzdělávání
Název
programu

Směr

Druh

Akreditace

Rozsah

-

-

-

-

Forma Způsob
studia ukončení
-

-

Počet
účast.
Sociální
/počet partneři
absolv.
-

-

V tomto školním roce jsme neposkytovali žádný program v rámci celoživotního vzdělávání.

8. Zapojení do projektů
Projekt Erasmus+
Ve školním roce 2018/2019 proběhly opět mobility v programu Erasmus+, který je realizován
v součinnosti s Domem zahraniční spolupráce. Jde o evropský program, který podporuje mobilní stáže
žáků a studentů v odborném výcviku, a též v mobilitách podporuje i pedagogické pracovníky. Současný
program navazuje na předcházející roky, jedná se o dlouhodobou úspěšnou aktivitu. Projekt Erasmus+
Odborná praxe je určený jak pro žáky a studenty, tak i pro čerstvé absolventy školy, a to jak
z maturitního, tak i z vyššího odborného studia. Projekt Erasmus+ Profesní rozvoj je určen
pro pedagogické pracovníky.
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Projekt Erasmus+ Odborná praxe
Celkem vyjelo na zahraniční stáž 56 osob, z toho 39 žáků OA, 7 studentů VOŠ, a 9 absolventů OA,
1 absolvent VOŠ a 4 učitelé jako doprovodné osoby. Cílovými zeměmi bylo Irsko, Španělsko, Německo,
Francie a Itálie. Konkrétně Cork, Berlín, Lipsko, Málaga, hotely na pobřeží Costa Brava a v Ceseně
a v Bretani. Nově jsme zkusili též dlouhodobé stáže v režimu ErasmusPRO, v trvání 3 měsíců,
a to v Irsku, Španělsku a Itálii.
Stážisté pracovali v zahraničních firmách především v oblasti administrativy a cestovního ruchu.
Zahraniční praxe byla ze strany stážistů i ze strany firem, ve kterých byla praxe vykonávána, hodnocena
velmi příznivě. Žáci hodnotili zahraniční stáž jako velkou životní zkušenost. Firmy byly spokojeny
s odbornou a jazykovou úrovní našich žáků a studentů. Žáci a studenti si posílili a ukotvili své teoretické
poznatky z odborné výuky, rozšířili slovní zásobu a komunikační dovednosti v daném cizím jazyce,
poznali blíže odlišné kulturní prostředí a v neposlední řadě jejich mobility vedli k osamostatnění
a posílení osobní odpovědnosti. Doprovodný pedagogický dozor v první části mobilit zkontroloval
odbornost pracovních pozic a dohlédl na dobré přijetí stážistů ve firmách a rodinách.
Dlouhodobé stáže umožnily poznat komplexně provoz v hotelu během celé sezony, stážisté měli
možnost měnit jednotlivé pozice v hotelech a posunout se nejen odborně, ale též i jazykových
dovednostech.
Z finančních prostředků plynoucích z EU je stážistům hrazeno ubytování, cestovné, místní doprava,
stravné, přípravný kurz cizího jazyka, kulturní a odborná příprava. Malou část nákladů nesou účastníci
sami. V tomto školním roce též probíhala jazyková příprava pomocí systému OLS.
Problematikou podávání a řízení projektů se ve škole zabývá projektový tým koordinátorů Erasmus+,
který tvoří Ing. Denisa Hojsáková a Mgr. Renata Čagovcová. Obě koordinátory jsou velmi zkušené
v řízení projektů, obdržely ocenění první kategorie Výrazný přínos pro rozvoj školství v Libereckém
kraji. S koordinátory dále úzce spolupracují vyučující odborných předmětů, vyučující cizích jazyků
a třídní učitelé a vedoucí učitelé studijních skupin z dotčených tříd, kteří dohromady tvoří aktuální
projektový tým.
VET Mobility Charter Erasmus+
Škola je držitelem certifikátu kvality odborných stáží Erasmus+ VET Mobility Charter, v projektu 20151-CZ01-KA109-014288.Tento certifikát je udělen s platností do roku 2020 a dokladuje vysokou
odbornou úroveň zajišťovaných stáží.
Projekt Erasmus+ Profesní rozvoj
Projekt byl určen jednak pro pedagogy odborných předmětů, kteří se chtěli specializovat na výuku
metodikou CLIL a dále pro pedagoga vyučujícího cizí jazyk, který se věnoval stress managementu.
V roce 2018/2019 jsme skončili na pozici schváleného náhradníka, nicméně mobility jsme nerealizovali.
S upraveným projektem jsme byli úspěšní ve Výzvě 2019, který bude realizován ve školním roce
2019/2020.
Další činnost v projektech Erasmus+
V lednu 2019 byla podána žádost na nové období, projekt byl podán elektronicky on-line
prostřednictvím Účastnického portálu (URF) a byl schválen. Prostředky projektu pro roky 2018/2019
byly přidělené ve výši 183.140 EUR, pro školní rok 2019/2020 ve výši 190.541 EUR. Očekávaný počet
účastníků bude velmi vysoký, přepokládá se zhruba 50 mobilit krátkodobých a 4 mobility dlouhodobé,
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dále se očekává mobilita pedagogů na odborné stáže a též studium dvou vybraných žáků na Business
School v Rotterdamu.
V současné době na škole běží přijímací řízení pro zájemce o zahraniční stáže. Přesný počet účastníků
bude stanoven poté, až budou známé všechny náklady, především cestovní (letenky) a pobytové
(proforma faktura od zahraničního partnera). Do té doby se budou připravovat vybraní stážisté společně
s náhradníky.
Erasmus KA2
Škola se zapojila do spolupráce obchodně zaměřených škol v Evropě, a to konkrétně na Slovensku, ve
Finsku, v Itálii, v Bulharsku a Turecku. V rámci této mezinárodní spolupráce byl připraven projekt na
společnou přípravu výukových materiálů a společné návštěvy s žáky a pedagogy. Projekt byl předložen
partnerem na Slovensku a byl schválen na pozici prvního náhradníka.
Projekt Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I.
Ve školním roce 2018/2019 byla dokončena činnost v projektu Podpora škol formou zjednodušeného
vykazování - Šablony SŠ a VOŠ I., s názvem Profesní rozvoj 2017. Tento projekt byl zaměřen na
pedagogické pracovníky a na žáky a studenty. Pro pedagogické pracovníky byly zvoleny šablony:
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ, Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ, Vzájemná
spolupráce pedagogů SŠ a Stáže pedagogů u zaměstnavatelů. Pro žáky a studenty byly zvoleny šablony
Zapojení odborníka do výuky na ŠS (využíván rodilý mluvčí při výuce cizího jazyka) a Doučování žáků
SŠ ohrožených školním neúspěchem.
Celkem byla přidělena částka ve výši 1.252.882 Kč. Ve školním roce proběhlo předložení 2. a 3. Zprávy
o realizaci a obě zprávy byla úspěšně schváleny. V současné době probíhají práce na Závěrečné zprávě.
Škola též ve školním roce 2018/2019 předložila navazující projekt Profesní rozvoj 2019, opět v projektu
Podpora škol formou zjednodušeného vykazování - Šablony SŠ a VOŠ II., a tento projekt byl schválen
v plném rozsahu. Byly zvoleny již osvědčené šablony: Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ,
Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ, Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ a Stáže pedagogů
u zaměstnavatelů. Pro žáky a studenty byly zvoleny šablony Zapojení odborníka do výuky na ŠS
(využíván rodilý mluvčí při výuce cizího jazyka) a Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem.
Nově byly přidány šablony: Vzájemná spolupráce pedagogů VOŠ a Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
SŠ, Projektový den na SŠ, CLIL ve výuce na SŠ a činnost Školní kariérový poradce SŠ.

9. Další aktivity a prezentace školy
Ekonomická olympiáda
Ekonomická olympiáda je celorepubliková soutěž ve znalostech z ekonomie a financí, která je určena
studentům středních škol. Vychází z rámcových vzdělávacích programů MŠMT a svým pojetím přispívá
k dalšímu rozvíjení klíčových schopností a znalostí studentů v tomto oboru. Otázky do soutěže
a koncepci Ekonomické olympiády spoluvytváří ekonomové a odborníci z Institutu ekonomického
vzdělávání (INEV) a České národní banky (ČNB).
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Cílem Ekonomické olympiády je podněcovat zájem středoškoláků o ekonomická témata, vyhledávat
nadějné mladé ekonomy a dále je rozvíjet, propojit středoškolské studenty s ekonomy a odborníky
z praxe a vytvářet sít středoškoláků a učitelů se zájmem o ekonomické vzdělávání. Školního kola
soutěže formou on-line testování se zúčastnili žáci 3. a 4. ročníků z naší školy v prosinci 2018, šest
nejlepších žáků postoupili do krajského kola.
Krajské kolo se uskutečnilo v únoru 2019 v budově Krajského úřadu Libereckého kraje. Naši žáci
výborně reprezentovali naši školu. Vítězkou krajského kola se stal Lukáš Fajak z O4.B, který
zároveň postoupil do celostátního kola. Kristýna Chovancová z O4.C získala 3. místo, Daniel Rozkovec
(O4.B) se umístil na 10. místě a Kateřina Soukalová (O4.B) na 13. místě.
Celostátní kolo proběhlo 23. května v budově ČNB, naši školu výborně reprezentoval Lukáš Fajak.
Soutěž EKONOMICKÝ TÝM JUNIOR 2018
Ve čtvrtek 27. září 2018 se uskutečnilo krajské kolo soutěže EKONOMICKÝ TÝM JUNIOR 2018.
Pořádající školou byla Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace, která se tak stala místem setkání pěti týmů
složených ze studentů 4. ročníků oborů vzdělání Obchodní akademie a Ekonomické lyceum. Soutěže se
zúčastnily týmy z Vyšší odborné školy mezinárodního obchodu a Obchodní akademie v Jablonci nad
Nisou, z Obchodní akademie a Jazykové školy v Liberci a z Obchodní akademie v České Lípě.
První část soutěže obsahovala vědomostní test, kde žáci museli prokázat své znalosti z předmětů
ekonomiky, účetnictví a informačních technologií. Konkrétně byl test zaměřen na problematiku mezd
a personalistiky, podnikového majetku a financí. Ve druhé části soutěže žáci reprezentovali své odborné
znalosti při řešení praktického úkolu, konkrétně šlo o volbu investičního portfolia. Celá soutěž
je postavena na týmové spolupráci a podporuje u studentů kolektivní přístup k řešení problémů.
Vítězem se stal tým z Obchodní akademie v Liberci, Žáci naší školy ve složení Tereza Hrdá, Markéta
Rozkovcová a Karolína Líbalová získali 3. místo. Všichni soutěžící získali cenné zkušenosti a ověřili si
jak své odborné znalosti, tak schopnost prezentovat předem neznámé téma a vystupovat na veřejnosti.
Seminář Můžeš podnikat
„Můžeš podnikat“ je spolek podnikatelů, který je zcela nezávislý a svobodný, financovaný soukromými
a firemními dárci. Realizuje vzdělávací program MŮŽEŠ PODNIKAT pro žáky středních a studenty
vyšších odborných škol. Jeho cílem je inspirovat studenty k podnikavosti a podpořit je na jejich cestě
k samostatnosti a nezávislosti, podpořit je v jejich podnikatelských aktivitách. Byl založen v roce 2016
ve Zlíně.
Naše škola se zapojila do této vzdělávací aktivity již potřetí. 28. 11. 2018 se v naší škole uskutečnil
seminář Můžeš podnikat, kterého se zúčastnili žáci 3. ročníku OA a studenti 3. ročníku VOŠ. Seminář
vedl pan Martin Černohorský, který žákům a studentům zrekapituloval své dosavadní podnikatelské
aktivity (začátek jeho podnikání, průběh, problémy, se kterými se potýkal apod.) a svou vizi
do budoucna. Seminář byl veden zajímavou formou, pan Černohorský motivoval i žáky se slabším
prospěchem k aktivní podnikatelské činnosti.
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Tomáš Baťa – podnikatelský příklad
Žáci všech druhého ročníku a třída O3.C se 6. 11. 2018 zúčastnili besedy na téma Tomáš Baťa –
podnikatelský příklad. Beseda se uskutečnila ve spolupráci s Nadací Tomáše Bati Zlín a přenášet přijel
osobně její ředitel pan Ing. Pavel Velev. Představil žákům počátky podnikání Tomáše Bati, jeho úspěchy
a podnikatelské zásady a principy. Kladl důraz především na jeho zásady – čest, odvahu, poctivost,
osobní zodpovědnost, překonávání překážek, hospodárnost. Pan Velev svou prezentaci šikovně
doplňoval výroky Tomáše Bati, které vedly nejen k zamyšlení, ale i k zajímavé diskuzi.
Soutěže v oblasti cestovního ruchu
18. 1. 2019 proběhl na výstavišti v Brně v rámci veletrhu GO sedmý ročník soutěže odborných škol
PROFI GO – turistický produkt. Jde o soutěž na republikové úrovni, která je určena tříčlenným týmům
studentů středních, vyšších a vysokých odborných škol se zaměřením na cestovní ruch. Jejich úkolem je
zpracovat turistický produkt v podobě produktového balíčku, a to jako kombinaci dvou nebo více
provázaných služeb, základních i doplňkových. Studenti své návrhy prezentují na workshopu, který
probíhá přímo v prostoru veletrhu REGIONTOUR. Porota složená z odborníků z oblasti cestovního
ruchu hodnotí zejména komplexnost, atraktivitu a realizovatelnost zpracovaného turistického produktu.
Žákyně čtvrtého ročníku obchodní akademie – Lucie Konečná, Karolina Líbalová a Nina Holanová, zde
prezentovaly produkt „Génius, který se neproslavil“. Umístily se na druhém místě.
15. 3. 2019 se uskutečnila v rámci veletrhu Euroregion Tour 2019 v kině Junior v Jablonci nad Nisou
soutěž na téma „Zážitková turistika s využitím tradičního řemesla v cestovním ruchu dané destinace.“
Soutěž pořádal Liberecký kraj. Do soutěže se přihlásilo celkem 13 týmů. Naši školu reprezentovaly
žákyně ze tříd O3.C a O3.D. Oba týmy dosáhly vynikajících výsledků – tým ze třídy O3.C s prezentací
„Den dětí se zubačkou“ obsadil 3. místo a tým ze třídy O3.D s prezentací „Skleněný výlet“ 4. místo.
Soutěže v grafických disciplínách
V únoru 2019 proběhlo školní kolo v grafických disciplínách, na jehož základě byli žáci nominováni
na Mistrovství ČR v grafických disciplínách 2019 – krajské kolo, kde jsme měli zastoupení v disciplíně
Opis na klávesnici. Časový limit této disciplíny je 10 minut, hodnotí se přesnost a rychlost opisu. Z naší
školy postoupili: Tereza Hrdá – 4. ročník, Ondřej Sochor – 3. ročník, Petr Šourek – 2. ročník.
Mistrovství ČR v grafických disciplínách – krajské kolo se konalo v březnu 2019 na Obchodní akademii
v Turnově. Zúčastnily se 4 školy z Libereckého kraje v celkovém počtu 12 žáků. Tereza Hrdá se ve své
disciplíně umístila na 6. místě, Ondřej Sochor na 10. místě a Petr Šourek skončil na 8. místě.
Výsledky jsou zaevidovány i v Projektu Excelence.
Spolupráce se SPOAJ
Škola rozvíjí těsnou spolupráci se spolkem Společnost přátel Obchodní akademie v Jablonci nad Nisou,
z. s.
V souladu s článkem IV Stanov spolku, spolek vzájemně spolupracuje se školou při shromažďování
návrhů na zkvalitňování výuky a školního prostředí, vycházejících z podnětů vyučujících, vedení školy,
studentů a jejich zákonných zástupců. S ohledem na finanční možnosti, spolek přispívá na financování
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nákupů hmotné i nehmotné povahy tak, aby docházelo k praktickému zkvalitňování výuky a školního
prostředí.
Spolek spolupracuje se školou při zabezpečování akcí reprezentujících školu, jako jsou např. výstavy,
soutěže v odborných, jazykových a sportovních disciplínách i ostatních akcí, popularizujících výsledky
práce školy.
Spolek společně se školou svolává dle potřeby schůzky zákonných zástupců studentů s vyučujícími
a vzájemně spolupracují při přípravě rozpočtu spolku na každé účetní období.
Kromě běžných pravidelně se opakujících plateb, byl v roce 2019 na základě návrhu vyučujících tělesné
výchovy a rozhodnutí členské schůze realizován z prostředků spolku nákup sportovního vybavení
(běžecké lyže, hůlky a boty) za 50 000,- Kč. Na žádosti žáků a studentů členská schůze schválila také
nákup nového IT vybavení do studovny (2 nové počítače včetně monitorů) za 36 000,- Kč.
Dny otevřených dveří
Významnou součástí prezentace školy jsou Dny otevřených dveří, které se konají každoročně začátkem
ledna. V minulém školním roce se uskutečnily ve dnech 11. a 12. 01. 2019, potenciální zájemci z řad
žáků a studentů měli možnost získat aktuální informace o možnosti studia na naší škole a zároveň
si fyzicky prohlédnout budovu a zázemí školy.
Výstavy
Prezentace na výstavách AMOS a EDUCA JOBDAYS LIBEREC
Naše škola se každoročně prezentuje na veletrhu vzdělávání AMOS v Jablonci nad Nisou (5. 10. 2018)
a na veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA JOBDAYS v Liberci (11. – 13. 10. 2018).
Tělovýchovné akce
Tabulka č. 10: Sportovní soutěže
Sport
atletika
atletika
atletika
basketbal
volejbal
florbal
florbal
fotbal

Úroveň
okresní kolo
krajské kolo
republikové kolo
okresní kolo
okresní kolo
okresní kolo
krajské kolo
okresní kolo

Chlapci/dívky
chlapci/dívky
dívky
dívky
chlapci
dívky
Chlapci/dívky
chlapci/dívky
chlapci

Umístění
4. místo/1. místo
1. místo
13. místo
3. místo
3. místo
1. místo/1. místo
4. místo/4. místo
3. místo

Od 11. do 15. února 2019 proběhl lyžařský kurz v Harrachově za účasti 71 žáků.
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Letní sportovně turistické kurzy proběhly v červnu 2019 takto:
kurz vodní turistiky (Vltava)
25 žáků
kurz sportovně turistický (Český ráj)
27 žáků
Jazykové soutěže
Tabulka č. 11: Jazykové soutěže
Jazyk
Školní kolo
AJ
Kategorie IIIC: 38 účastníků

Okresní kolo
Nekoná se

NJ

Kategorie IIIA: 29 účastníků

ŠJ

Kategorie SŠI: 3 účastníci

Kategorie IIIA:
3 účastníci (5.,
6. a 7. místo)
Nekoná se

Kategorie SŠII: 2 účastníci
FJ

Kategorie B1: 13 účastníků

Nekoná se

RJ

Kategorie B2: Kategorie SŠ I: 5 účastníků

Nekoná se

Kategorie SŠ II: -

Krajské kolo
Kategorie IIIC: 1 účastník
(1. místo) – postup do
ústředního kola
Kategorie IIIA: -

Kategorie SŠ I: 2 účastníci
(6. a 11. místo)
Kategorie SŠ II: 2 účastníci
(6. a 7. místo)
Kategorie B1: 2 účastníci
(5. a 8. místo)
Kategorie B2: Kategorie SŠ I: 2 účastníci
(2. a 4. místo)
Kategorie SŠ II: -

Žáci naší školy se již tradičně zúčastnili celostátní soutěže Olympiáda v českém jazyce. Školní kolo
organizovali učitelé českého jazyka Mgr. Dita Kosáková, Mgr. Michaela Kotenová, Mgr. Helena
Kubišová a Mgr. Jana Kotková. Hodnocení provedli na základě pokynů Národního institutu pro další
vzdělávání v Praze. V první části pracovali žáci s textem a řešili gramatické a lexikální úlohy. V druhé
části soutěže psali slohovou práci. Školního kola se zúčastnilo 10 žáků. Do kola okresního se svým
počtem bodů probojovali celkově 4 žáci.

Vícedenní zahraniční exkurze
V termínu od 28. 4. – 4. 5. 2019 se žáci třetího ročníku obchodní akademie (O3.C) zúčastnili odborné
zeměpisné exkurze s návštěvou Nizozemí a Belgie (Naarden, Amsterdam, Volendam, Asfluidik,
Scheveningen, Den Haag, Zandam, Bruggy, Antwerpy, Gent, Brusel atd.). Exkurze se zúčastnilo celkem
37 žáků a 2 vyučující jako pedagogický dozor.
V termínu od 13. – 17. 5. 2019 se žáci třetího ročníku obchodní akademie (O3.D) a studentni vyššího
odborného studia (V2.C) zúčastnili odborné zeměpisné exkurze s návštěvou Švýcarska (Konstanz, Stein,
Schaffhausen, Bern, Chillon Montreux, Sion, Grindelwald, Luzern atd.) Exkurze se zúčastnilo celkem
28 žáků a 11 studentů. Jednalo se o odbornou exkurzi, během které žáci prokázali v praxi znalosti
a dovednosti ze specializačních předmětů v zaměření na cestovní ruch (průvodcovská činnost, dějiny
kultury, geografie cestovního ruchu, ekonomika cestovního ruchu a cizí jazyk). Žáci celou akci
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zorganizovali pod vedením pedagogů sami. Informace o navštívených zemích získávali prostřednictvím
informačních center, z odborných publikací a z internetu. Naučili se tak samostatně získávat potřebné
informace, sestavovat itinerář, informační minima, průvodcovské texty, pracovat s informacemi, vytvářet
kalkulace a komunikovat v cizím jazyce.
Žáci si vyzkoušeli práci průvodce, prověřili si jazykové znalosti, teoretické znalosti ze zeměpisu
cestovního ruchu, ekonomiky cestovního ruchu, průvodcovství, vyzkoušeli si orientaci v neznámém
prostředí, ověřili si hlasové možnosti a podrobili se zkoušce zvládání trémy před publikem. V praxi si
vyzkoušeli, jak zvládnou fyzicky velmi náročný program exkurze. Získali zkušenosti, jak budou reagovat
na změny v plánu, zda dokáží spolupracovat a řešit nečekané situace.
Exkurze do Štrasburku a okolí s návštěvou Evropského parlamentu (soutěž Euroscola)
V termínu 14. - 17.3.2019 se vybraní žáci tříd O3.B, O2.C a O2.B zúčastnili exkurze do Štrasburku
v rámci soutěže Euroscola. Žáci při tomto mezinárodním setkání škol na půdě Evropského parlamentu
absolvovali diskuse ve skupinách na aktuální evropská témata (migrace, lidská práva, životní prostředí,
zaměstnanost mladých, volby do Evropského parlamentu, budoucnost Evropy). Seznámili se
s fungováním evropských institucí.
Akce byla pro studenty velmi přínosná. Již během přípravy prostudovali zadaná témata a zpracovávali
odpovědi na otázky v angličtině. Seznámili se tak hlouběji s evropskými problémy, pracovali
na zodpovědném evropském občanství. Během akce reálně potřebovali a hojně využili své znalosti
cizích jazyků – porovnali svoje jazykové kompetence s vrstevníky z Evropy a plně si uvědomili jejich
důležitost. Unikátním zážitkem bylo i hlasování při kvízu a jazyková soutěž. A navíc měli možnost
cestou navštívit Muzeum Mercedes-Benz ve Stuttgartu, seznámit se s krásnými francouzskými městy
Štrasburk a Colmar, dozvědět se o tradiční výrobě sýra Munster v Maison de Fromages a ochutnat
francouzskou kuchyni. Vrátili se obohaceni o nevšední zážitky, motivovaní k učení se cizím jazykům
(často zmiňovali potřebu učení se dalším cizím jazykům vedle angličtiny) a s hlubším pochopením
našeho členství v EU.
Na soutěž žáky připravovaly a cestou doprovázely Mgr. Lenka Tampierová a Mgr. Michaela Baloghová.
Mezinárodní spolupráce
Spolupráce s rodilým mluvčím francouzského jazyka
I v letošním roce v hodinách francouzského jazyka působila rodilá mluvčí. Projekt byl koordinován
Gymnáziem Jeronýmova (Liberec). Projekt proběhl ve stejném režimu, jako v předchozích letech:
stážistka působila na 4 středních školách v Libereckém kraji. Letos byla vybrána studentka učitelství
francouzského jazyka z Univerzity v Lyonu, Loriane Bertil, která ale pochází z ostrova Réunion
(francouzské zámořské území). Loriane učila převážně v tandemu s Mgr. Michaelou Baloghovou
ve třídách O1.D, O2.C, O3.B, O4.D a O4.B. Připravovala aktivity na procvičení slovní zásoby
a výslovnosti, písničky, hry. Jejím hlavním tématem byly reálie zámořské Francie, se kterými
seznamovala studenty formou prezentací a kvízů. Se třídou O 2.C připravila projekt vázaný na studovaný
obor, tj. cestovní ruch. Žáci nejprve vytvořili reklamní letáky na zájezdy do různých francouzských
zámořských území, následně pak natočili fiktivní rozhovory v cestovní kanceláři. Žáci ocenili účast
rodilé mluvčí v hodinách, ověřili si svou dovednost porozumění i produkce a interakce.
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Spolupráce s francouzskou obchodní školou LE KREISKER (Bretaň) – projekt on-line spolupráce
a výměna stážistů ve firmách
Nadále pokračuje spolupráce s francouzskou obchodní školou Lycée Le Kreisker v Bretani.
Mgr. Tampiérová po dobu školního roku vedla projekt setkání našich studentů VOŠ (3. ročník)
a studentů BTS Le Kreisker (pomaturitní studium) formou spolupráce na on-line platformě tablet
a prostřednictvím videokonferencí. Studenti si vyměňovali informace o svých regionech a o studiu.
Hlavním tématem projektu byla vzhledem k odbornému ekonomickému zaměření obou škol příprava
fiktivní služební cesty do zahraničí.
Spolupráce mezi školami probíhá i formou vzájemné pomoci při hledání pracovních míst pro naše
i francouzské stážisty. Mgr. Baloghová zajistila pracovní místa pro francouzské stážisty ve firmách
v Libereckém kraji, francouzský kolega Jean-Luc Mazé naopak zajistil ve Francii pracovní pozice
pro naše studentky vyjíždějící na stáž Erasmus+.
Spolupráce s Katedrou románských jazyků
V tomto školním roce jsme navázali spolupráci s Katedrou románských jazyků Fakulty přírodovědně humanitní a pedagogické na TUL, konkrétně s paní Mgr. Zuzanou Vykoukalovou. V první fázi
se jednalo o představení Katedry románských jazyků a možnosti studia Španělského jazyka
v kombinovaném bakalářském programu. Katedru obecně představila paní Mgr. Vykoukalová.
Konkrétní zkušenosti se studiem Španělského jazyka prezentovaly dvě české studentky a také španělský
student, který zde v tomto školním roce studuje v rámci programu Erasmus+. V příštím školním roce
bychom rádi ve spolupráci s katedrou zorganizovali konverzační hodiny se španělským rodilým mluvčím
pro vyšší ročníky Obchodní akademie.
Jazykové pobyty přispěly k naplnění následujících cílů ŠVP:
o zkvalitnění komunikace a volba správných komunikačních strategií v cizím jazyce v různých
situacích každodenního osobního života
o získávání informací o světě, zvláště o zemi studovaného jazyka, a k využití získaných poznatků
ke komunikaci
o chápání a respektování tradic, zvyků a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů
a jazykových oblastí a k respektování představitelů jiných kultur v souladu se zásadami
demokracie
Další aktivity
Během školního roku 2018/2019 se žáci zúčastnili různých sociálně společenských přednášek a besed
týkajících se prevence patologických jevů: přednáška městské policie Základy trestní odpovědnosti,
beseda k prevenci drogové závislosti „Memento“, beseda “Nehodou to začíná“, besedy „Cesta
k mužnosti“ a „Žena jako symbol života“, přednášky a besedy v rámci seznamovacích kurzů. Žáci
3. ročníku absolvovali přednášku na téma trestní právo.
Na škole proběhla aukce, jejíž výtěžek byl použit na projekt BanglaKids, kterého se škola již mnoho let
účastní. Žáci 3. ročníku se podíleli na organizaci sbírky Srdíčkový den.

15

V rámci estetického vzdělávání se různé ročníky zúčastnily pietního aktu ke Dni studenstva, soutěže
a k 100. výročí založení republiky. Během roku žáci Obchodní akademie navštívili 7 divadelních,
2 výstavy a 1 filmové představení. Proběhlo 6 exkurzí, jejichž cílem bylo poznávání Prahy a pražských
divadel.
Proběhlo několik celoškolních společných akcí, kterých se zúčastnily všechny třídy Obchodní akademie
a většina učitelského sboru. Jednalo se o slavnostní setkání k příležitosti 100. výročí založení republiky
v kině radnice, Vánoční zpívání spojené s aukcí, Vánoční turnaj ve florbale. Dále se všechny třídy
obchodní akademie podílely na přípravě a realizaci školní akademie, která se letos uskutečnila pod
názvem „Letem světem s O3.C“. Výtěžek ze vstupného a aukce byl opět věnován na BanglaKids.
Součástí vzdělávání a podpory nadaných žáků byla účast v okresních a krajských soutěžích v cizích
jazycích (AJ, NJ, FJ, RJ), v českém jazyce, v hospodářském zeměpisu a v grafických disciplínách.
Kromě povinných exkurzí cestovního ruchu se uskutečnila jazykově poznávací exkurze do Drážďan,
dvoudenní do Berlína a dvoudenní zájezd do Štrasburku v rámci Euroscoly.
Odborné teoretické znalosti a dovednosti si žáci prohlubovali ve středoškolských soutěžích a projektech.
Žáci různých ročníků se zúčastnili celkem 8 exkurzí okolních podniků a institucí (např. ČNB, OSSZ,
Sklárny Novosad, Úřad práce Jablonec nad Nisou, Nemocnice Jablonec nad Nisou, Coca-cola, Škoda
Auto, Bijou G+B Beads).
Žáci 1. a 2. ročníku absolvovali v rámci environmentální výchovy výlet po naučných stezkách Českého
ráje, program Expedice ZOO Liberec a výlet do Boskovských jeskyní.
Během roku reprezentovali školu vybraní sportovně nadaní žáci v 6 okresních a krajských sportovních
turnajích v atletice, fotbale, florbale, basketbale a volejbale.

Doplňková činnost
Škola vykazovala ve školním roce 2018/2019 doplňkovou hospodářskou činnost. Příjmy této činnosti
činily za období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 částku 142 687,- Kč. Byly vytvořeny z příjmů za pronájmy
učeben (74 450,-Kč), za nájemné (byt školníka 42 013,- Kč), dále za pronájmy vitrín (14 500,- Kč),
kamerového systému (605,- Kč) a z provozu automatů na nápoje (4 911,- Kč) a z jiných ostatních výnosů
(6 208,- Kč).
Výdaje doplňkové hospodářské činnosti zahrnovaly převážně mzdové náklady provozních pracovníků, 3
% energie, 3 % odpisy movitého i nemovitého majetku.
Doplňková hospodářská činnost je celkově rentabilní, stejně tak její jednotlivé činnosti. Předpokládáme,
že doplňkovou hospodářskou činnost budeme realizovat i v příštích letech.

10. Poradenské služby
Výchovné poradenství
1. Specifické vývojové poruchy učení a chování
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• Na zahajovací poradě výchovný poradce podrobně informuje vyučující o práci s žáky
se specifickými poruchami učení, o individuálních metodách práce a o včasné
diagnostice. Vyučující jsou seznámeni s tím, jak se tyto poruchy projevují.
• Výchovný poradce vyhledává žáky, jejichž vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost.
Zaměřuje se zvláště na žáky prvních ročníků, u kterých se předpokládá, že specifické
poruchy a postižení již byly včas podchyceny na základní škole.
• Výchovný poradce v průběhu celého školního roku, kontroluje a eviduje doporučení
školských poradenských zařízení a koordinuje vzdělávací opatření u žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami.
• Dále spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných
opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
• Za pomoci třídního učitele vyhodnocuje plány pedagogické podpory a ve spolupráci
s poradnami zajišťuje další péči o tyto žáky.
• Na začátku školního roku vypracovává individuální vzdělávací plány pro žáky
se speciálně vzdělávacími potřebami na základě doporučení školského poradenského
zařízení. Výchovný poradce na začátku školního roku dochází do poradenského zařízení
a vyhodnocuje nastavená opatření v individuálních vzdělávacích plánech.
• Výchovný poradce během celého školního roku kontroluje platnost doporučení školských
poradenských zařízení. Shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích poradenské
péči v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
• Podle zpráv ze školských poradenských zařízení realizuje navrhovaná opatření.
• Výchovný poradce na začátku školního roku informuje všechny vyučující o žácích
se specifickými poruchami učení a dalšími poruchami. Ve výuce vyučující pracují s žáky
dle jejich individuálních potřeb.
2. Poradenské a informační činnosti
• V přípravném týdnu výchovný poradce shromažďuje informace o studijních výsledcích
žáků i o jejich absencích za minulý školní rok. Tyto informace vyhodnocuje a snaží
se podchytit problémové studenty.
• Během celého školního roku spolupracuje s třídními učiteli a eviduje podezřelé
a neomluvené absence. Navrhuje výchovná opatření u žáků s neomluvenými absencemi.
• Na začátku školního roku informuje výchovný poradce vyučující a žáky o činnosti školní
psycholožky a o jejích konzultačních hodinách. Dále jsou všichni seznámeni s tím,
že informace získané od školní psycholožky jsou důvěrné a záleží pouze na žákovi a jeho
zákonných zástupcích, zda některé z nich podstoupí škole.
• Na seznamovací schůzce 3. září 2018 výchovný poradce poskytl všem žákům prvních
ročníků informace o své činnosti.
• Dále byli žáci informování o plánovaném seznamovacím kurzu a o aktivitách
jednotlivých vyučujících na tomto kurzu.
• Výchovný poradce zorganizoval seznamovací kurzy, které proběhly bez problémů
a sloužily především jako prevence společensky nežádoucího chování.
• V průběhu prvního pololetí výchovný poradce průběžně podává informace žákům
4. ročníku o možnosti studia na vysokých školách a vyšších odborných školách. Pomáhá
žákům s výběrem vhodné školy. Dále žáky informuje o možnostech absolvování
přípravných kurzů a je nápomocen při vyplňování přihlášek na vysoké školy.
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• Výchovný poradce úzce spolupracuje s třídními učiteli při řešení obtížných situací žáků
v rodině. Využívá při své práci školní psycholožku, spolupracuje se speciálními centry
i psychiatrickými zařízeními. Obtíže žáků během školního roku sleduje a za pomoci
třídního učitele a školní psycholožky poskytuje další pomoc.
3. Práce s nadanými žáky
• Výchovný poradce eviduje nadané žáky. Většina nadaných žáků naší školy jsou vynikající
sportovci, kteří vyžadují zvláštní studijní režim a podporu ze strany školy a vyučujících.
• Výchovný poradce poskytuje těmto žákům individuální poradenství ohledně studia.
• Škola podporuje žáky s vynikajícími výsledky. Tito žáci uplatňují své nadání při různých
soutěžích (jazykové soutěže, soutěže cestovního ruchu, sportovní utkání).
4. Speciální péče
• Výchovný poradce v současné době spolupracuje se třemi poradenskými zařízeními, které
se zabývají speciální pedagogickou péčí o žáky postižené nebo žáky s poruchami chování.
• Speciální poradenská centra na začátku školního roku nastavují opatření, která jsou
uplatňována v individuálních vzdělávacích plánech. Tyto plány se během roku
vyhodnocují. Dochází ke schůzkám s rodiči, při kterých výchovný poradce informuje
o tom, jak fungují nebo nefungují podpůrná opatření.
• Žáci se speciální péčí během školního roku využívají konzultací, používají zvláštní
pomůcky a je jim věnována individuální péče během vyučovacích hodin. Jedna žákyně
využívá pravidelné pedagogické intervence.
• Na konci školního roku dochází k vyhodnocení podpůrných opatření tak, aby tato
podpůrná opatření byla opět správně nastavená pro další školní rok.
5. Kariérové poradenství
• Výchovný poradce koordinuje poradenské činnosti zaměřené k volbě povolání žáků.
• Ve třetím ročníku zprostředkovává ve spolupráci s poradnami a se školní psycholožkou
testy profesních předpokladů.
• Výchovný poradce poskytuje individuální poradenství této oblasti.
• Výchovný poradce informuje žáky o činnosti Úřadu práce v Jablonci nad Nisou, který
nabízí žákům poradenství pro žáky čtvrtého ročníku. Úřad práce informuje o dalším
studiu, pracovním poměru i přehledu zaměstnání na trhu práce. Dále podává informace
usnadňující profesní orientaci i vstup do prvního zaměstnání.

Prevence sociálně patologických jevů
Náplň minimálního programu prevence sociálně patologických jevů na rok 2018/2019 vycházela z plánu
práce, který byl vypracován podle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování
u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení a navazoval na akce, které se konaly v uplynulém
školním roce. Program se soustředil na oblast primární prevence, jak na část specifickou, tak také na
oblast nespecifické primární prevence a usiloval o jejich propojení.
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Program byl založen na systematické spolupráci s rodiči a všemi pedagogickými spolupracovníky
a respektoval specifika a zaměření školy. U cílové skupiny žáků bylo hlavním cílem vytváření správných
hodnotových systémů a postojů a výchova ke zdravému životnímu stylu.
V září byl vytvořen plán práce. Do tematických plánů jednotlivých předmětů byly zařazeny otázky
prevence sociálně patologických jevů. Byly stanoveny konzultační hodiny výchovného poradce
a školního psychologa. Školní řád a rozvrh tříd byly koncipovány tak, aby zajišťovaly ochranu zdraví
a ochranu vůči zneužívání návykových látek, či vlivům jiných sociálně patologických jevů (např.
kyberšikana, zneužití mobilního telefonu, atd.). Byl kladen důraz na uspokojení potřeb zdravého
životního stylu (pauza na oběd, turistický, vodácký, lyžařský kurz atd.).
Žáci prvního ročníku se zúčastnili seznamovacích kurzů na Bedřichově, které měly za cíl prohloubit
vzájemnou důvěru, stmelit kolektiv a vytvořit zdravé sociální klima ve skupině. V rámci kurzů probíhal
minikurz ekologické výchovy, blok prevence sociálně patologických jevů, základy relaxačních metod,
sportovní aktivity v přírodě a seznámení s humanitárními akcemi, kterých se naše škola účastní (ADRA)
a také se žáci zúčastnili přednášky pana Činčaly, PhD., na téma Sex, AIDS, vztahy. Žáci zároveň
absolvovali minikurz první pomoci. V letošním roce se adaptačního kurzu účastnili všichni žáci O1.B,
O1.C, O1.D.
V únoru proběhl lyžařský kurz, který lze zařadit mezi aktivity podporující zdravý způsob života,
posilující ochranu proti sociálně patologickým jevům a mohou být žákům návodem, jak aktivně trávit
volný čas. Účast na této akci byla vysoká. Lyžařského kurzu se nezúčastnili pouze žáci uvolnění
z tělesné výchovy.
Žáci druhého ročníku absolvovali v červnu turistický kurz zaměřený na pěší turistiku a vodní turistiku,
které vedly žáky ke zdravému životnímu stylu a přispěly k lepšímu klimatu ve třídě. Pro velký zájem
byly letos v nabídce dva pěší turistické kurzy.
Kromě kurzů – adaptačního, lyžařského, vodáckého a turistického proběhlo několik přednášek:
1. ročník
• 24. 10. 2018 – přednáška pro dívky: „Žena jako symbol života“; přednáška pro chlapce: „Cesta
k mužnosti“. Organizovala Ing. Saifrová.
• 6. 2. 2019 – Interaktivní beseda společnosti DEKRA CZ Nehodou to začíná o bezpečnosti
silničního provozu.
• 28. 1. 2019 – přednáška Městské policie na téma trestní odpovědnosti a základů dopravní
bezpečnosti.
2. ročník
• 4. 2. 2019 – přednáška Rizika internetu a rizikové chování, Závislosti online a nadměrné
používání IT technologií. L.Hanák.
• 15.5. 2019 – dramatizace románu Memento od R. Johna velmi působivým a autentickým
způsobem působila v oblasti primární prevence užívání návykových látek
3. ročník
• 27. 9. 2018 – se žáci 3 ročníku zúčastnili sbírky „Srdíčkový den“ Organizovala Mgr. Jana
Marcinová. Žáci a žákyně vybrali 3 896,- Kč.
• 27.11. 2018 – Seminář Můžeš podnikat o úskalích a možnostech podnikání, vedl Martin
Černohorský, organizovala Ing. Janegová
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• 20. 2. 2019 – žáci třetího ročníku se zúčastnili interaktivní přednášky Evy Maškové na téma
právní zodpovědnosti „Každý průšvih se dá řešit“.
4. ročník
• 13. 12. 2018 – přednáška ÚP v Jablonci nad Nisou „Úvod do světa práce“. Interaktivní
přednáška na téma hledání zaměstnání.
17. – 19. 12. 2018 se uskutečnil „Bazárek“, který organizovala Mgr. Marcinová a Mgr. Tampiérová.
Výnos z této akce byl věnován na akci „Banglakids“, na studium chlapce z Bangladéše.
Všechny třídy se také zúčastnily každoroční Školní akademie (7. 2. 2019), kde vystoupily se svým
krátkým programem. Tato akce má za úkol stmelit školní kolektiv a vést studenty k vzájemné spolupráci
a sounáležitosti. Úroveň letošní akademie byla všemi diváky hodnocena velmi dobře. Vystoupení
jednotlivých tříd byla nápaditá, vtipná. Peníze vybrané na vstupném byly opět věnovány na akci
„Banglakids“.
25. 10. 2018 se v rámci primární prevence se zaměřením na lidská práva se žáci všech ročníku zúčastnili
filmové projekce „Jan Palach“.
Kromě jednorázových akcí zaměřených na primární prevenci tvoří jednu ze stěžejních částí ŠPP
i zajištění dostatečného množství volnočasových aktivit, které naše škola organizuje. Žáci mohou
v odpoledních hodinách využívat počítačové učebny, knihovnu a studovnu s bohatou nabídkou materiálů
či tiskovin.
Nedílnou součástí úspěšného plnění ŠPP bylo i další vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci
odborných seminářů organizovaných během školního roků např. Pedagogicko-psychologickou poradnou,
vzdělávacími centry, Magistrátem města Liberce atd. Dále se jednalo se o seznámení a diskuzi
o primární prevenci na poradě 13. 11. 2018 a 16. 4. 2019.
Nebyla využita nabídka přednášek o.p.s. Maják, protože většina jejich přednášek má časový rozsah tří
vyučovacích hodin. To je pro výuku neúnosné.
Environmentální výchova
Ve školním roce 2018/2019 ekologická a environmentální výchova probíhala dle následujícího modelu:
Stěžejní část probíhá v hodinách ekologie 2. ročníků Obchodní akademie
Projekce ekologického filmu Before the Flood (Je s námi konec?)
Oslavy Dne Země
Komentovaná prohlídka ZOO Liberec
Seznamovací kurzy 1. ročníků Bedřichov – ekologie Jizerských hor, připomenutí zdejší
ekologické katastrofy
6. Ekologická literatura (studovna) časopis Bedrník
7. Pro učitele splouvání řeky Jizery v úseku Malá Skála – Dolánky (ekosystém řeky)
8. Nadále pokračuje třídění odpadů
1.
2.
3.
4.
5.
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9. Mezipředmětové vazby = např. základy přírodních věd, ekonomika, marketing, sportovní kurzy,
domácí exkurze, zahraniční exkurze, atd.
Film Before the Flood (Je s námi konec?)
Je americký environmentální dokumentární celovečerní film o globálním oteplování z roku 2016.
Filmem provází americký herec Leonardo DiCaprio. Film se zabývá různými jevy spjatými s globálními
změnami klimatu zapříčiněnými člověkem. Ukazuje jakým způsobem dochází k poškozování planety
na různých místech, jak je narušována rovnováha mezi jednotlivými klimatickými oblastmi a jaký to má
dopad na jednotlivé druhy. Snímek také navrhuje způsoby, které by mohli pomoci zabránit vyhubení
různých druhů organismů nebo ničení ekosystémů a etnických komunit
Oslavy Dne Země – exkurze do CHKO Český ráj 24. 4. a 30. 4. 2019
K výročí Dne Země se žáci druhého ročníku zúčastnili komentované prohlídky v CHKO Český ráj.
S průvodcem jsme prošli naučnou stezku po Hruboskalsku, doplněnou o odborný výklad a zajímavé
aktivity, tematicky se dotýkající naučných bodů stezky. Stezka je dlouhá cca 7 km a je na ní
16 zastavení, věnovaných vzniku pískovcových skalních měst, jejich fauně, flóře, historii užívání,
pramenům a krajině jako celku.
Výukový program „ZOO expedice“ ZOO Liberec 24. června 2019
Žáci druhého ročníku opět navštívili komentovanou prohlídku ZOO Liberec. Program vede k získávání
informací o potravním řetězci a využívá zákulisí ZOO - přípravnu krmiv a badatelnu. Hlavním tématem
je fungování a náplň moderních ZOO, záchovné programy, biologie exotických zvířat, mezinárodní
záchranné či vědecké projekty včetně významu zoologické zahrady včera a dnes. Mimo exkurze
do zákulisí čeká studenty poznávání a porovnávání velikostí, zabarvení, tvarů různých zoo zajímavostí
(svlečky, rohy, parazité...) i sestavování jídelníčku.

11. Řízení školy
I přes stále rostoucí nabídku v oblasti poskytování vysokoškolského vzdělání veřejnými a především
soukromými vysokými školami se nám prozatím daří držet počty studentů VOS na požadované úrovni.
Spolupráce s několika vysokými školami umožňuje značné části absolventů VOŠ získání diplomu
ve zkrácené formě studia s uznáním studia na naší VOŠ. Přesto poptávka po studiu na VOŠ vlivem
nepříznivého demografického vývoje a vzhledem k naddimenzovaným kapacitám vysokých škol
postupně klesá. Je to nepochybně způsobeno také nejasným legislativním vymezením postavení vyšších
odborných škol ve vzdělávacím systému. Ty jsou nelogicky zařazeny do školského zákona, ačkoli jsou
součástí terciárního vzdělávání. Bez vymezení prostupnosti do vysokoškolského vzdělávání. Jako
nesystémová se jeví i skutečnost, že se platí školné. Vyšší odborná škola spolupracuje se soukromými
vysokými školami na prostupnosti svých absolventů do jejich vzdělávacích programů. S veřejnými
vysokými školami se tuto spolupráce nedaří navázat.
V tomto školním roce proběhlo opět přijímací řízení na Obchodní akademii podle modelu s možností
podání dvou přihlášek ke studiu v modelu jednotných přijímacích zkoušek. Systém jednotných
přijímacích zkoušek na všechny studijní obory považujeme za velice vhodný. Také náklady spojené
s poštovným se díky novele školského zákona snížily a byl to nepochybně krok správným směrem.
Hlavní problém však zůstává. Škola nemá jistotu v počtech žáků, kteří skutečně nastoupí ke studiu. A to
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prakticky až do září následujícího školního roku. Úvazky jednotlivých vyučujících je však třeba
koncipovat nejdéle v květnu.
S obdobnou situací se potýkáme zvláště u vyššího odborného studia, protože poslední kolo přijímacího
řízení proběhlo až v měsíci říjnu.
Školská rada
Dne 8. 10. 2018 proběhla ustavující schůze nové školské rady, členy jsou Mgr. Petr Tulpa, Ing. Boris
Pospíšil, Ing. Monika Saifrová, Ing. Dana Havlíčková, Monika Koravská, Ing. Jindřich Sobota.
Noví členové byli seznámeni s činností ŠR a byl její projednán jednací řád. Na návrh pana Ing. Pospíšila
byla do jednacího řádu zařazena možnost schvalování per rollam. Všichni členové obdrželi schválený
jednací řád v písemné podobě. Členové školské rady zvolili jednohlasně předsedou ŠR pana Ing. Borise
Pospíšila. Zapisovatelkou byla určena Ing. Saifrová, ověřovatelkou zápisu Ing. Havlíčková.
Byla projednána Výroční zpráva o činnosti organizace za školní rok 2017/2018.
27. 5. 2019 proběhlo 2. zasedání ve školním roce. Byla projednána Zpráva o činnosti organizace za rok
2018. Dále byl projednán Dodatek k ŠVP 2014, týkající se změn v předmětu hospodářské výpočty.
Důvodem byla modernizace výuky, zohlednění aktuálně vyučovaných odborností a zefektivnění výuky
odborných předmětů. Změna zasáhla i do předmětů ekonomika, účetnictví, ekonomika zahraničního
obchodu a marketing. Dodatek byl schválen a ke změně dochází od 1. září 2019, počínaje 1. ročníkem
vzdělávání.
Spolupráce školy se školskou radou je velmi konstruktivní a efektivní. Školská rada se vyjadřuje
k zásadním otázkám a jsou v ní projednávány dokumenty a koncepční záměry v souladu s platnou
legislativou.

12. Další záměry školy, hodnocení, závěr
V tomto školním roce bylo průběžně modernizováno technické zázemí pro žáky i vyučující, komunikace
uvnitř organizace probíhá vzhledem k její velikosti v maximální míře prostřednictvím intranetu jak mezi
vyučujícími, tak mezi administrativními pracovníky školy.
Potřeba kvalitního počítačového vybavení je dána především charakterem školy, kdy zejména výuka
odborných ekonomických předmětů je stále častěji vázána na dataprojektory, počítače a kvalitní SW.
Vzhledem k rychlému zastarávání HW i SW však tato oblast klade trvale velmi vysoké nároky
na investice. Snažíme se proto sdružovat finanční prostředky z více zdrojů. Hlavním zdrojem jsou
prostředky školy, dalšími zdroji jsou dary od sponzorů, Nadačního fondu Ing. Mirko Valenty, finanční
příspěvky od SPOAJ.
Každoročně se snažíme modernizovat vybavení kabinetů a učeben moderním nábytkem
dle hygienických požadavků. Investice směřujeme také do modernizace zázemí pro vyučující, žáky
a studenty. Po celé škole je po přihlášení volně přístupný wifi signál a žáci a studenti mají také přístup
ke kopírovacímu zařízení nebo k tisku. Samozřejmostí je vybavení všech kabinetů počítači a tiskárnou.
Navíc mají vyučující k dispozici na notebooky. Všechny učebny jsou také vybaveny počítači
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s dataprojektorem a připojením na síť. Pro žáky a studenty byla zřízena odpočinková místnost, vybavená
počítačem. Je zde k dispozici také nápojový automat na teplé nápoje a mikrovlnná trouba. Také školní
kantýna byla přemístěna do větších a vhodnějších prostor.
V uplynulém školním roce byly realizovány dvě významné investiční akce. Jednak bylo provedeno
kompletní zateplení budovy školy, včetně půdních prostor. Škola díky tomu také získala novou, moderní
podobu s nápaditou fasádou a stala se tak po několika desetiletích opět jednou z důstojných dominant
Horního náměstí. Druhou významnou investiční akcí byla kompletní výměna otopných těles ve staré
budově, kde byla nevyhovující původní hliníková nahrazena moderními deskovými radiátory. Oba tyto
kroky směřují společně novým způsobem vytápění k energetickým úsporám.
Škole se daří získávat nové vyučující jak pro výuku odborných předmětů, tak i pro výuku cizích jazyků.
Důvodem je kromě dlouhodobě stabilní pozice školy mezi veřejností také perspektivní zaměstnání. Jsou
také systematicky podporováni vyučující, kteří si v souladu s legislativou doplňují potřebnou kvalifikaci
a zdokonalují se ve znalostech cizích jazyků.
Poptávka po studiu na Obchodní akademii je relativně stabilní. Souvisí to nepochybně s nabídkou
zaměření s rozšířenou výukou jazyků na Obchodní akademii, kde se na zaměření zahraniční obchod
a cestovní ruch vyučují od 3. ročníku 3 cizí jazyky. Složitější situace je na VOŠ u akreditovaných oborů,
kdy vedle oboru Finančnictví a bankovnictví se vzdělávacím programem Pojišťovnictví je více poptáván
obor Ekonomika a podnikání se vzdělávacím programem Mezinárodní obchodní styk se zaměřeními na
zahraniční obchod a cestovní ruch. V této oblasti se však poptávka vlivem externích faktorů postupně
snižuje. Uplatnitelnost absolventů obchodní akademie i VOŠ na trhu práce je stabilní a různé subjekty
se obracejí na školu přímo s konkrétními požadavky na jazykové znalosti adeptů o zaměstnání. Situace
je však taková, že naprostá většina absolventů Obchodní akademie odchází dále studovat, takže do praxe
jich odchází minimum.
Škála kombinací při výuce cizích jazyků je velice široká. Prvním cizím jazykem je vždy anglický jazyk,
další povinně vyučované cizí jazyky jsou němčina, francouzština, ruština, italština a španělština
v různých kombinacích. Kromě toho škola nabízí pro žáky Obchodní akademie a studenty VOŠMO
nepovinnou výuku čínského jazyka v rozsahu dvouletého kurzu. Tato výuka kompletně financována
Nadačním fondem Ing. Mirko Valenty.
Další vývoj v oblasti vyššího odborného vzdělávání jsou velmi nejasný, a jeho budoucnost je otevřená.
Stále není zřejmé, zda bude legislativně řešen jako součást nové vysokoškolského zákona nebo zda bude
řešen samostatným zákonem. Současný stav je dlouhodobě neudržitelný. Škola je členem Asociace
vyšších odborných škol (AVOŠ), která je partnerem MŠMT ČR při tvorbě nové koncepce systému
terciárního vzdělávání, vč. změn, týkajících se VOŠ.
Vzhledem ke stále se zvyšující poptávce z řad uchazečů o studium více, tedy tří cizích jazyků, bylo
rozhodnuto, že nadále budou na Obchodní akademii otevírány pouze třídy s rozšířenou výukou cizích
jazyků. Tedy třídy se zaměřením na zahraniční obchod a cestovní ruch. Současně bylo rozhodnuto,
že na výuku čínského jazyka budou moci docházet i žáci 1. ročníku Obchodní akademie. Původně byla
výuka čínského jazyka koncipována pouze pro žáky od 2. ročníku a pro studenty VOŠMO. Tato změna
vyplývá z poptávky z řad žáků 1. ročníku po výuce čínského jazyka.
Úkoly, které byly stanoveny na školní rok 2018/2019 byly naplněny, škola si zachovává stabilní pozici
mezi školami v Libereckém kraji a vzhledem ke spádovosti i na nadregionální úrovni.
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13. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a výsledcích kontrol
Ve školním roce 2018/2019 proběhly tyto kontroly:
1. Kontrola KÚ Libereckého kraje (Protokol o kontrole č. j.: OK – 07/19)
2. Kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (Závěrečný protokol o výsledku kontroly
plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného
ze dne 26. 03. 2019)

14. Základní údaje o hospodaření školy
Tato kapitola je shodná s obsahem Závěrečné zprávy o hospodaření za rok 2018.

15. Přílohy
1. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
2. Závěrečný protokol o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování
ostatních povinností plátce pojistného ze dne 26. 03. 2019.
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Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů)
v přepočtených úvazcích
počet
(přepočtení na
plně
zaměstnané)

celkem
z toho ženy

< 30 let

31 - 40 let

41 - 50 let

51 let důchodový
věk

důchodový
věk

celkem

1,00
1,00

5,90
3,90

11,25
11,25

15,42
13,42

0,50
0,00

34,07
29,57

Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost (včetně externistů)
v přepočtených úvazcích
počet
(přepočtení na plně
zaměstnané)

34,07

z toho bez odborné
kvalifikace
1,00

počet (fyzický z toho bez
počet)
kvalifikace

Z toho:
poradenské služby ve škole *:
výchovný poradce
školní metodik prevence
školní speciální pedagog
školní psycholog
ostatní:
koordinátor školního vzdělávacího programu a vzdělávacích programů VOŠ
koordinátor informačních a komunikačních technologií
koordinátor environmentální výchovy
* poradenské služby ve škole - § 7 odst. 1 vyhlášky č. 72/2005 Sb.

Aprobovanost
průměrný celkový
počet hodin týdně
711,00

z toho odučených
aprobovaně
685,00

z toho odučených
neaprobovaně
26,00

1,00
1,00
0,00
0,25

0,00
1,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1,00

0,00
0,00
0,00

Přehled pracovníků domovů mládeže
v přepočtených úvazcích
vychovatelé

asistenti pedagoga

ostatní

celkem
0,00

Údaje o přijímacím řízení
počet
SŠ a VOŠ
Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ
Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení
Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ
z toho vyřešeno autoremedurou
z toho postoupeno krajskému úřadu
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení
Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku
Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku
Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do VOŠ
Počet podaných přihlášek do 2.a dalších kol přijímacího řízení do VOŠ
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení
Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do VOŠ
z toho vyřešeno autoremedurou
z toho postoupeno krajskému úřadu

počet

MŠ a ZŠ
Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

počet

Domovy mládeže
Počet podaných přihlášek do domova mládeže
Počet přijatých dětí, žáků a studentů do domova mládeže

počet

181
0
90
91
43
20
23
0
0
16
0
16
16
16
0
0
0
0

0
0

0
0

Rozhodnutí vydaná ředitelem školy
počet
Rozhodnutí:
o přestupu do jiné SŠ
o změně oboru vzdělání
o přerušení vzdělávání
o opakování ročníku
o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 ŠZ
o podmíněném vyloučení podle § 31 ŠZ
o vyloučení podle § 31 ŠZ
o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a § 100 ŠZ
o povolení individuálního vzdělávání žáka
o zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka
o odkladu povinné školní docházky
o snížení úplaty za poskytování školských služeb
o prominutí úplaty za poskytování školských služeb
celkem

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

počet
6
0
3
25
0
1
0
0
5
0
0
0
0
40

Úspěšnost žáků při závěrečných zkouškách
počet
zkoušky v řádném (jarním) termínu bez
opravných zkoušek
počet žáků, kt.
konali zkoušku

počet žáků, kteří
prospěli

počet žáků, kt.
neprospěli

0

zkoušky v náhradním termínu bez opravných
zkoušek
počet žáků, kt.
konali zkoušku

počet žáků, kteří
prospěli

počet žáků, kt.
neprospěli

0

počet žáků, kt. počet žáků, kteří
konali zkoušku
prospěli

počet žáků, kt.
neprospěli

0

Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách - počet
zkoušky v jarním zkušebním období bez
zkoušky v podzimním zkušebním období bez
opravných zkoušek
opravných zkoušek
počet žáků, kt.
konali zkoušku

počet žáků, kteří
prospěli

počet žáků, kt.
neprospěli

počet žáků, kt.
konali zkoušku

počet žáků, kteří
prospěli

počet žáků, kt.
neprospěli

63

44

19

2

1

1

Úspěšnost žáků při absolutoriu - počet
zkoušky v řádném termínu bez opravných
zkoušek

opravné zkoušky

opravné zkoušky v jarním i podzimním
zkušebním období
počet žáků, kt. počet žáků, kteří
konali zkoušku
prospěli
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zkoušky v náhradním termínu bez opravných
zkoušek

počet žáků, kt.
konali zkoušku

počet žáků, kteří
prospěli

počet žáků, kt.
neprospěli

počet žáků, kt.
konali zkoušku

počet žáků, kteří
prospěli

počet žáků, kt.
neprospěli

14

14

0

0

0

0

21

počet žáků, kt.
neprospěli
5

opravné zkoušky
počet žáků, kt. počet žáků, kteří
konali zkoušku
prospěli
0

0

počet žáků, kt.
neprospěli
0

Výchovná opatření
počet

pochvala třídního učitele
pochvala učitele odbor. výcviku
pochvala ředitele školy
jiná ocenění
napomenutí
důtka třídního učitele
důtka učitele odbor. výcviku
důtka ředitele školy
sníž. známka z chování

1. pololetí
98
0
11
0
29
4
0
0
5

2. pololetí
73
0
15
0
16
2
0
11
7

Prospěchu žáků
počet

prospěl s vyznamenáním
prospěl
neprospěl
nehodnocen

1. pololetí
26
271
16
3

2. pololetí
30
274
11
0

Produktivní činnost
počet
zaměstnavatel

počet žáků

forma spolupráce

Sociální partneři
počet
Zaměstnavatel

Forma spolupráce

Počet žáků

Počet pedagogů

Podpora vzdělávání

v tis. Kč

Přehled programů dalšího vzdělávání 2018/2019
NETÝKÁ SE KURZŮ, KTERÝCH SE ÚČASTNÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY V RÁMCI SVÉHO VZDĚLÁVÁVÁNÍ, POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE BY JE REALIZOVALA SAMA ŠKOLA PRO SVÉ ZAMĚSTNANCE !
forma
způsob
počet
název programu
směr (výběr z nabídky)
druh (výběr z nabídky)
akreditace rozsah
studia ukončení účastníků

počet
absolventů

sociální partneři

poznámka

Doplňující informace
rok 2018
Počet vytvořených školních vzdělávacích programů pro střední vzdělávání
Počet inovovaných školních vzdělávacích programů pro střední vzdělávání

Počet vzdělávacích programů tvořících nabídku dalšího vzdělávání v roce 2018

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

datum rozhodnutí o autorizaci

rok 2019

Mezinárodní programy
Název programu
Erasmus+

Počet zúčastněných dětí/ žáků/ studentů
56

Spolupráce se zahraničními školami
Stát
Francie

Název školy
Lycée Le Kreisker

Oblast spolupráce
Zajištění výměnných praxí studentů

Projekty
Název projektu

Dotační titul

Příjemce / partner Získané prostředky

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006214

OP VVV (Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání)

VOŠ a OA - příjemce

501 152,80 Kč

2016-1-CZ01-KA101-023261

Profesní rozvoj 2

VOŠ a OA - příjemce

24 964 EUR

2016-1CZ01-KA116-022916

Odborná praxe 2016

VOŠ a OA - příjemce

115 423 EUR

2017-1-CZ01-KA116-034483

Odborná praxe 2017

VOŠ a OA - příjemce

126 923 EUR

2017-1-CZ01-KA116-034484

Profesní rozvoj 2017

VOŠ a OA - příjemce

7 582 EUR

2018-1-CZ01-KA116-047010

Odborná praxe 2018

VOŠ a OA - příjemce

183 140 EUR

Uvádějí se pouze projekty realizované za podpory některého dotačního titulu, bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o prostředky ze strukturálních fondů 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.

