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ÚVOD 
 

Čím se lišíme od jiných škol?  

Především tím, že sdružujeme tři úrovně vzdělávání. Naše 
škola umožňuje žákům vybrat si jeden ze čtyř oborů 
středoškolského studia, a to Obchodní akademii, 
Ekonomické lyceum, Informační technologie nebo 
Veřejnosprávní činnost, ukončených maturitní zkouškou. 

Absolventi mohou dále pokračovat ve studiu na Vyšší 
odborné škole, obor Informační technologie v podnikové 
praxi, což je obor specializovaný na moderní informační 
technologie a jeho absolventi získávají titul Diplomovaný 
specialista. 

Absolventi mohou také pokračovat ve studiu vysokoškolského bakalářského vzdělávacího programu Ekonomika 
a management, studijního oboru Ekonomika podniku, realizovaného ve spolupráci s Ekonomickou fakultou 
VŠB-TU Ostrava. 

V oblasti celoživotního vzdělávání poskytuje škola širokou nabídku studijních možností v podobě rozšiřujících 
a specializačních kombinovaných studijních programů, řady akreditovaných specializačních a rekvalifikačních 
kurzů. Nezapomínáme ani na seniory, kteří mají zájem o nekomerční studium. Občané, kteří se chtějí vrátit do 
školních lavic, si mohou rozšířit své vědomosti v oblasti Evropské unie, počítačové gramotnosti, psychologie, 
práva, sociologie, zdraví a nemoci ve studiu na Univerzitě zájmového vzdělávání. 

U nás máte možnost studovat od patnácti let po vysokoškolskou promoci, během své kariéry se můžete dále 
profesně zdokonalovat v bohaté nabídce vzdělávacích programů pro dospělé, následně se pak vrátit a obohatit 
své vědomosti a zkušenosti i v pokročilejším věku.  

 

Máme tradici i perspektivu  

Více než šedesátiletá existence školy s trvalým zaměřením na ekonomické obory a propojení našich absolventů 
i vyučujících s praxí nás opravňuje profilovat současné studijní programy tak, aby naši absolventi našli uplatnění 
nejen na domácím pracovním trhu, ale aby byli trvale zaměstnatelní i v celém evropském prostoru.  

Perspektiva školy nevychází jen z moderních studijních oborů a nadprůměrného technického vybavení, ale 
především z propojení učitelského sboru a technického personálu s profesní sférou, vysokými školami 
a mezinárodními vzdělávacími projekty. 

Mezinárodní spolupráce je realizována nejen účastí žáků a pedagogů na krátkodobých výměnných zájezdech 
a jazykových pobytech v zahraničí, ale i formou dlouhodobých studijních stáží na zahraničních školách a praxí 
v zahraničních firmách. 

Jsme školou otevřenou pro všechny, kteří považují celoživotní vzdělávání za základ aktivního života. 

 

Mgr. Aleš Kubíček 
ředitel  
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O ŠKOLE 
 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

Název a sídlo školy     

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola    
Valašské Meziříčí 
Masarykova 101 
757 01  Valašské Meziříčí  
 
IČ:  00843504 
DIČ: CZ00843504 
IZO: 600018270 

 

Právní forma   

Příspěvková organizace 

 

Bankovní spojení  

KB Valašské Meziříčí 
Číslo účtu: 22732851/0100 

 

Odloučená pracoviště  

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí 
Jičínská 17 
757 01  Valašské Meziříčí 

 

Vedení školy 

Mgr. Aleš Kubíček, ředitel  
PaedDr. et Mgr. Věra Facová, statutární zástupkyně ředitele 
PaedDr. Bc. Petr Hubáček Ph.D., zástupce ředitele 

 

Kontakt  

Tel: 571 755 555 
Fax: 571 755 508 
Homepage: www.oavm.cz 
E-mail: oavalmez@oavm.cz   
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Zřizovatel  

Krajský úřad Zlínského kraje 
Odbor školství, mládeže a sportu 
Tř. Tomáše Bati 21 
761 90  Zlín 

 

Školská rada při Obchodní akademii  

Mgr. Josef Slovák – předseda školské rady 
Jiří Částečka 
Věra Kubějová 
Tomáš Gold 
PaedDr. et Mgr. Věra Facová 
Mgr. Lenka Volková Palátová 

 

Školská rada při VOŠ 

Ing. Helena Škrlová – předsedkyně školské rady 
PhDr. Jarmila Peterková 
Petr Kristek 

 

Studijní obory 

Obchodní akademie   

63-41-M/02 Obchodní akademie 
18-20-M/01 Informační technologie 
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 
78-42-M/02 Ekonomické lyceum 

 

Vyšší odborná škola   

26-47-N/14  Informační technologie v podnikové praxi  

 

Bakalářské studium 

Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava   
Studijní program   
Ekonomika a management 
Studijní obor   
Ekonomika podniku  
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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 

 

Začátek školního roku: 2. 9. 2013 
1. pololetí 2. 9. 2013 – 30. 1. 2014 
 Vydání vysvědčení 30. 1. 2014 
2. pololetí 3. 2. – 27. 6. 2014 
 Vydání vysvědčení 27. 6. 2014 

Konec školního roku: 27. 6. 2014 

Schůzka s rodiči žáků 1. ročníku 5. 9. 2013, 15.30 hod., aula 

Prázdniny 
 Podzimní prázdniny 29. 10. – 30. 10. 2013 
 Vánoční prázdniny 21. 12. 2013 – 5. 1. 2014 
 Pololetní prázdniny 31. 1. 2014 
 Jarní prázdniny 3. 3. – 9. 3. 2014 
 Velikonoční prázdniny 17. 4. – 18. 4. 2014 
 Hlavní prázdniny 28. 6. – 31. 8. 2014 
 Zahájení školního roku 2014/2015 1. 9. 2014 

Dny otevřených dveří 8. 11. – 9. 11. 2013 
 17. 1. – 18. 1. 2014 

Přijímací řízení 
 SŠ duben 2014 
 VOŠ červen 2014 

Sportovní kurzy 
 1. ročník (letní výcvikový kurz) leden 2014 
 3. ročník (lyžařský výcvikový kurz) červen 2014 

Maturitní zkoušky 
 Opravné MZ – společná část (DT+PP) 2. 9. – 6. 9. 2013 
 Opravné MZ – praktická maturita 9. 9. 2013 
 Opravné MZ – profilová + společná ústní část 11. 9. 2013 
 Praktická MZ duben 2014 
 MZ – společná část květen 2013 
 MZ – profilová část květen 2013 

Soutěže 
 Valašský datel 8. 10. – 9. 10. 2013 

Praxe 
 3. ročník (pouze OA) květen 2014 
 4. ročník 30. 9. – 11. 10. 2013 
Pedagogické porady 
 Zahajovací 2. 9. 2013, 9.00 hod. č. 364 
 Meziklasifikační 20. 11. 2013 
 Pololetní 22. 1. 2014 
 Meziklasifikační 9. 4. 2014 
 Klasifikační (1. – 3. ročník) 23. 6. 2014 
 Klasifikační (4. ročník) květen 2014 
 Závěrečná 27. 6. 2014 
Průběžné měsíční porady se uskuteční vždy poslední středu v měsíci, pokud v tomto měsíci není klasifikační 
porada.  
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Výlety 
 2. ročník (pouze dva dny, třídní učitel) 24. 6. – 25. 6. 2014  
 4. ročník – Praha (návrat nejpozději do 28. 9. 2013) září 2013 
 

Termíny týkající se VOŠ a bakalářského studia viz samostatné harmonogramy 
 
 
Valašské Meziříčí 28. června 2013 
Vypracovali: PaedDr. et Mgr. Věra Facová, PaedDr. Petr Hubáček 
Schválil: Mgr. Aleš Kubíček, ředitel školy
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA K 1. ZÁŘÍ 2013 

 
Ředitel 

Informační 
 středisko Ekonom 

Počítačová síť Reálná firma 

Odborný asistent 
Doplňková 

činnost 

Školní psycholog Vedoucí škol. 
jídelny 

Sekretariát 

Mzdová účetní 

Technický 
pracovník 

Údržbář Uklízečky 

Zástupce ředitele 

Třídní učitelé 
1. a 2. ročníků 

EKP 

CJ 

CJL+SPP 

Praxe 

UCE 

INT+GRP 

TEV 

PRP 

Zástupce ředitele 

Výchovná činnost Univerzita třetího 
věku 

Evaluace školy Spolupráce 
s vysokými školami 

Vedoucí 
kuchařka 

Kuchařky 

Mimoškolní činnost 

Kurzy, exkurze, 
semináře 

Doplňková činnost 

Význam zkratek 
EKP ekonomické předměty 
UCE účetnictví 
INT informatika 
GRP grafické předměty 
CJL český jazyk a literatura 
TEV tělesná výchova 
PRP přírodovědné předměty 
CJ cizí jazyky 
SPP společenské předměty 
BC bakalářské studium 
VOŠ Vyšší odborná škola 

Účetní 

FS2 Studijní referent 
VOŠ a BC 

Třídní učitelé VOŠ 
a 3. a 4. ročníků 

DVPP 
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STUDIUM 
 

OBCHODNÍ AKADEMIE 

 

Charakteristika studia 

 

Studijní obory 

63-41-M/02 Obchodní akademie   čtyřleté denní studium  

18-20-M/01 Informační technologie   čtyřleté denní studium 

78-42-M/02 Ekonomické lyceum   čtyřleté denní studium         

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost   čtyřleté denní studium 

 

Obchodní akademie je státní škola, délka studia je 4 roky, forma studia - prezenční (denní) studium. Má k dispozici 
27 kmenových tříd a 17 specializovaných učeben pro odborné a dělené předměty. Pro výuku předmětů v oblasti 
informatiky, výpočetní techniky, účetnictví a jiných odborných předmětů má škola k dispozici 10 standardních 
počítačových učeben, které jsou vybaveny 16 počítači, přičemž jedna učebna je vybavena 25 počítači. Všechny 
počítače jsou zapojeny do školní počítačové sítě a celá školní síť je napojena na internet. 

Jazyková výuka je realizována ve 4 specializovaných jazykových učebnách, které jsou vybaveny videotechnikou, 
reprotechnikou a multimediálními počítači.  

Pro samostudium mají žáci k dispozici studovnu s knihovnou. Pro výuku tělesné výchovy má škola k dispozici vlastní 
tělocvičnu, posilovnu a hřiště s umělým trávníkem.  
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Počet žáků ve školním roce 2013/2014 

 

Ročník Třída, obor Počet žáků 

1. ročník 1. A Obchodní akademie 25 

 1. B Obchodní akademie 25 

 1. C Veřejnosprávní činnost 27 

 1. D Informační technologie 32 

2. ročník 2. A Obchodní akademie 30 

 2. B Obchodní akademie 32 

 2. C Veřejnosprávní činnost 28 

 2. D Informační technologie 25 

3. ročník 3. A Obchodní akademie 26 

 3. B Obchodní akademie 23 

 3. C Obchodní akademie 25 

 3. D Informační technologie 26 

4. ročník 4. A Obchodní akademie 32 

 4. B Obchodní akademie 31 

 4. C Ekonomické lyceum 28 

 4. D Informatika v ekonomice 28 

Celkem  443 
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Studijní obory 

 

Učební plány 

63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE 

Škola 
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola  
Valašské Meziříčí 

Kód a název RVP 63-41-M/02 Obchodní akademie 

Název ŠVP Obchodní akademie 

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů x – vyučuje se, - nevyučuje se 

  I. II. III. IV.  

Povinné       

Český jazyk a literatura CJL x x x x  

Ústní komunikace USK - x - -  

První cizí jazyk ANJ x x x x  

Druhý cizí jazyk FRJ,NEJ,RUJ x x x x  

Dějepis DEJ x - - -  

Občanská nauka OBN x x - -  

Tělesná výchova TEV x x x x  

Matematika MAT x x x x  

Základy přírodních věd ZPV x x - x  

Hospodářský zeměpis HOZ x x - -  

Informační technologie INT x x x -  

Písemná a elektronická komunikace PEK x x x x  

Ekonomika EKO x x x x  

Ekonomie EKE - - - x  

Právo PRA - - x x  

Účetnictví UCE - x x x  

Statistika STA - - x -  

Ekonomická a účetní agenda na PC EKU - - - x  

       

Volitelné  -     

Konverzace v cizím jazyce  
(ne 4. A) 

KAJ - x x x 
 

Společenskovědní seminář SVS - - - x  

Cvičení z matematiky CVM - - - x  

Fiktivní firma FIF - - - x  

Reálná firma REF - - - x  

Projektové řízení PRO - - x -  
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78-42-M/02 EKONOMICKÉ LYCEUM 

  

Škola 
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola 
Valašské Meziříčí 

Kód a název RVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
Název ŠVP Ekonomické lyceum 
 
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů x – vyučuje se, - nevyučuje se 
  I. II. III. IV. Celkem 

Povinné       

Český jazyk a literatura CJL    x  

První cizí jazyk ANJ    x  

Druhý cizí jazyk NEJ,FRJ    x  

Dějepis DEJ    -  

Občanská nauka OBN    -  

Tělesná výchova TEV    x  

Matematika MAT    x  

Fyzika FYZ    -  

Chemie CHE    -  

Biologie BIO    -  

Ekologie EIE    -  

Zeměpis ZEM    -  

Informační technologie INT    -  

Písemná a elektronická komunikace PEK    -  

Psychologie PSY    x  

Společenská kultura SPK    -  

Ekonomika EKO    x  

Právo PRA    x  

Účetnictví UCE    x  

 

Volitelné      

Konverzace v cizím jazyce KAJ    x  

Ekonomický seminář EKS    x  

Cvičení z matematiky CVM    x  

Společenskovědní seminář SVS    x  



STUDIUM 

Stránka 13 

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 

Škola 
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola 
Valašské Meziříčí 

Kód a název RVP 18-20-M/01 Informační technologie 

Název ŠVP Informatika v ekonomice 

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů x – vyučuje se, - nevyučuje se 

  I. II. III. IV.  

Povinné       

Český jazyk a literatura CJL x x x x  

První cizí jazyk ANJ x x x x  

Druhý cizí jazyk NEJ, RUJ x x x x  

Dějepis DEJ x - - -  

Občanská nauka OBN x x - -  

Tělesná výchova TEV x x x x  

Matematika MAT x x x x  

Základy přírodních věd ZPV x x x x  

Hospodářský zeměpis HOZ x x - -  

Úvod do výpočetní techniky UVT x - - -  

Aplikace na PC APL - x x x  

Datové komunikace DAK x x - -  

Počítačové systémy POS - x x x  

Grafika na PC GRA - - x x  

Zpracování dokumentů na PC ZPD x x x x  

Ekonomika EKO x x x x  

Účetnictví UCE - x x x  

 

Volitelné -     

Algoritmizace a programování ALP - x x x  

Zpracování informací a databázové systémy ZIS - x x x  

Konverzace v cizím jazyce KAJ - - x x  

Projektové řízení PRO   x   
Cvičení z matematiky CVM - - - x  
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68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST 

Škola 
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola 
Valašské Meziříčí 

Kód a název RVP 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

Název ŠVP Veřejnosprávní činnost 

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin 

  I. II. III. IV.  

Povinné       

Český jazyk a literatura CJL x x    

První cizí jazyk ANJ x x    

Druhý cizí jazyk NEJ x x    

Dějepis DEJ x x    

Občanská nauka OBN x x    

Společenská kultura SPK x x    

Tělesná výchova TEV x x    

Matematika MAT x x    

Základy přírodních věd ZPV x x    

Zeměpis ZEM x x    

Informační technologie INT x x    

Písemná a elektronická komunikace PEK x x    

Právo PRA x x    

Veřejná správa VES x x    

Ekonomika EKO - x    

 

Volitelné      

Konverzace v cizím jazyce KAJ  x x    
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Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 

 

1. Počty přijímaných uchazečů v 1. kole přijímacího řízení do oborů: 

63-41-M/02 Obchodní akademie  2 třídy   60 uchazečů 

18-20-M/01 Informační technologie 1 třída  30 uchazečů 

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost  1 třída  30 uchazečů 

 

2. V rámci 1. kola přijímacího řízení se koná jednotná písemná zkouška formou SCIO testů. 

Termíny písemné zkoušky jsou stanoveny na 22. a 23. dubna 2014. Náhradní termín pro první kolo: 6. 5. 2014. 

Uchazeč je povinen jeden z těchto termínů uvést do přihlášky ke studiu. 

 

3. Jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v prvním kole přijímacího řízení pro: 

Obor 63-41-M/02  Obchodní akademie 

Obor 18-20-M/01 Informační technologie 

Obor 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

 

Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2014/2015 se bude přihlížet  
k následujícím kritériím: 

• výsledky písemné zkoušky – SCIO testů 

• k průměrnému prospěchu v prvním a druhém pololetí 8. třídy a v prvním pololetí 9. třídy 

 
Uchazeči mohou získat maximálně 215 bodů následovně: 

v rámci SCIO testů maximálně 130 bodů, a to: 

• 60 bodů za test obecných studijních předpokladů 

• 30 bodů za test z matematiky 

• 40 bodů za test z českého jazyka 
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v rámci prospěchových výsledků ze ZŠ maximálně 85 bodů podle následujícího přepočtu: 

Vstupní průměr Body 

1,00 1,09 85 

1,10 1,19 76,5 

1,20 1,29 68 

1,30 1,39 59,5 

1,40 1,49 51 

1,50 1,59 42,5 

1,60 1,69 34 

1,70 1,79 25,5 

1,80 1,89 17 

1,90 1,99 8,5 

2,00   a více 0 

 

Přijati budou uchazeči s nejvyšším počtem dosažených bodů, kteří ve SCIO testech získali alespoň 26 bodů.  

 

V případě naplnění kapacity a rovnosti bodů rozhodují postupně následující kritéria: 

• umístění v celostátních, krajských a okresních soutěžích  

• klasifikace z matematiky v prvním a druhém pololetí 8. třídy a v prvním pololetí 9. třídy  

• klasifikace z jazyka českého v prvním a druhém pololetí 8. třídy a v prvním pololetí 9. třídy 

• klasifikace z cizího jazyka v prvním a druhém pololetí 8. třídy a v prvním pololetí 9. třídy 

• ZPS – změněná pracovní schopnost na základě úředního rozhodnutí 

 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají právo být zohledněni u přijímacího řízení 
(v průběhu přijímacích zkoušek), musí doložit k přihlášce ke vzdělávání na střední škole písemné vyjádření školského 
poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) s konkrétním 
uvedením doporučení k průběhu přijímacích zkoušek. Na pozdější vyjádření nebude brán zřetel. 

Cizím státním příslušníkům, kteří na základě žádosti přiložené k přihlášce budou podle platných předpisů 
osvobozeni z písemné přijímací zkoušky z jazyka českého, bude po úspěšně provedeném pohovoru s ředitelem školy 
přidělen počet bodů, který odpovídá průměru bodů dosažených při přijímacích zkouškách z jazyka českého. 
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POČET PŘIHLÁŠENÝCH 
Studijní obor I. kolo  II. kolo  Celkem 

OA 124 0 124 

IT 40 2 42 

VSČ 65 7 72 

Celkový počet uchazečů 229 9 238 

 

POČET PŘIJATÝCH 
Studijní obor I. kolo  II. kolo  Celkem 

OA 54 0 54 

IT 18 0 18 

VSČ 27 2 29 

Celkový počet uchazečů 99 2 101 

 

ODEVZDALI ZÁPISOVÝ LÍSTEK 
Studijní obor I. kolo  II. kolo  Celkem 

OA 54 0 54 

IT 18 0 18 

VSČ 27 2 29 

Celkový počet uchazečů 99 2 101 

 

 

Rozdělení do jednotlivých tříd 

 

Třída  Obor    Počet žáků 

1. A  Obchodní akademie  26 

1. B  Obchodní akademie  28 

1. C  Veřejnosprávní činnost  30 

1. D  Informační technologie  17 

 

Celkem      101  
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Výsledky maturitní zkoušky - školní rok 2013/2014 

Maturitní zkouška 2. 5. - 9. 5. 2014, 19. 5. - 30. 5. 2014 

Český jazyk a literatura 

Třída Počet žáků 1 2 3 4 5 Průměr 

4. A 31 1 19 10 1 0 2,35 

4. B 30 5 16 9 0 0 2,13 

4. C 28 4 15 8 1 0 2,21 

4. D 28 0 18 9 1 0 2,39 

 
Maturitní zkouška 2. 5. - 9. 5. 2014, 19. 5. - 30. 5. 2014 

Anglický jazyk 

Třída Počet žáků 1 2 3 4 5 Průměr 

4. A 13 3 7 3 0 0 2,00 

4. B 9 4 3 2 0 0 1,78 

4. C 14 9 5 0 0 0 1,36 

4. D 15 11 4 0 0 0 1,27 

 
Maturitní zkouška 2. 5. - 9. 5. 2014, 19. 5. - 30. 5. 2014 

Německý jazyk 

Třída Počet žáků 1 2 3 4 5 Průměr 

4. A 1 0 0 1 0 0 3,00 

4. B 0 0 0 0 0 0 0 

4. C 0 0 0 0 0 0 0 

4. D 0 0 0 0 0 0 0 

Maturitní zkouška 2. 5. - 9. 5. 2014, 19. 5. - 30. 5. 2014 
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Ruský jazyk 

Třída Počet žáků 1 2 3 4 5 Průměr 

4. A 0 0 0 1 0 0 0 

4. B 0 0 0 0 0 0 0 

4. C 0 0 0 0 0 0 0 

4. D 1 0 1 0 0 0 2,00 

 
Maturitní zkouška 2. 5. - 9. 5. 2014, 19. 5. - 30. 5. 2014 

Matematika 

Třída Počet žáků 1 2 3 4 5 Průměr 

4. A 17 0 0 8 9 0 3,53 

4. B 21 0 4 5 10 2 3,48 

4. C 14 0 2 6 6 0 3,29 

4. D 12 1 2 3 6 0 3,17 

        
Maturitní zkouška 2. 5. - 9. 5. 2014, 19. 5. - 30. 5. 2014 

Ekonomika 

Třída Počet žáků 1 2 3 4 5 Průměr 

4. A 31 8 9 10 4 0 2,32 

4. B 30 9 10 9 2 0 2,13 
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Maturitní zkouška 2. 5. - 9. 5. 2014, 19. 5. - 30. 5. 2014 

Účetnictví 

Třída Počet žáků 1 2 3 4 5 Průměr 

4. A 31 10 6 6 9 0 2,45 

4. B 30 8 7 7 8 0 2,50 

 
Maturitní zkouška 2. 5. - 9. 5. 2014, 19. 5. - 30. 5. 2014 

Teoretická část odborných předmětů 

Třída Počet žáků 1 2 3 4 5 Průměr 

4. C 28 14 4 7 3 0 1,96 

4. D 28 4 8 11 5 0 2,61 

 
Celkový přehled výsledků u maturitní zkoušky  

Třída CJL ANJ RUJ NEJ MAT EKO UCE PČOP TČOP 

4. A 2,35 2,00 0 3,00 3,53 2,32 2,45 2,61   

4. B 2,13 1,78 0 0,00 3,48 2,13 2,50 2,47   

4. C 2,21 1,36 0 0,00 3,29     2,18 1,96 

4. D 2,39 1,27 2 0,00 3,17     2,93 2,61 

Průměr 2,27 1,60 2,00 3,00 3,36 2,23 2,48 2,55 2,29 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový prospěch 
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Třída 

s vyznamenáním prospěli neprospěli 

počet % počet % počet % 

4. A 1 3,23 30 96,77 0 0 

4. B 5 16,67 23 76,67 2 6,67 

4. C 8 28,57 20 71,43 0 0 

4. D 1 3,57 27 96,43 0 0 

Celkem 15 13,01 100 85,32 2 6,67 
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Absolventi - školní rok 2013/2014 

 

Umístění absolventů 

 

Třída 4. A 

Umístění Počet 

Vysoká škola Ostravská univerzita Ostrava 1 

Mendelova univerzita v Brně 2 

VŠB-TU Ostrava 3 

VŠB-TU Ostrava, Valašské Meziříčí 6 

UP Olomouc 2 

UTB Zlín 5 

VOŠ Valašské Meziříčí 2 

Práce v zahraničí 1 

Práce v ČR 4 

Jazyková škola 4 

Nezjištěno 1 

CELKEM 31 
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Třída 4. B 

Umístění Počet 

Vysoká škola Ostravská univerzita Ostrava 1 

Mendelova univerzita v Brně 1 

VŠB-TU Ostrava 4 

VŠB-TU Ostrava, Valašské Meziříčí 6 

VŠE Praha 1 

ČVUT Praha 1 

Masarykova univerzita Brno 2 

UTB Zlín 6 

Opakuje ročník 1 

Nezjištěno 8 

CELKEM 31 

 

Třída 4. C 

Umístění Počet 

Vysoká škola VUT Brno 3 

Mendelova univerzita v Brně 5 

VŠE Praha 1 

UP Olomouc 2 

Masarykova univerzita Brno 5 

UTB Zlín 2 

VOŠ Kroměříž 2 

Práce v zahraničí 1 

Práce v ČR 3 

Jazyková škola 1 

Nezjištěno 3 

CELKEM 28 
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Třída 4. D 

Umístění Počet 

Vysoká škola ČZU Praha 3 

VUT Brno 3 

Univerzita Karlova Praha 1 

Mendelova univerzita v Brně 2 

VŠB-TU Ostrava, Valašské Meziříčí 1 

ČVUT Praha 1 

UP Olomouc 3 

Masarykova univerzita Brno 2 

UTB Zlín 3 

VOŠ České Budějovice 1 

VOŠ Valašské Meziříčí 1 

Práce v ČR 2 

Jazyková škola 2 

Nezjištěno 3 

CELKEM 28 
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10%

19%
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13%
3%

Umístění absolventů 2013/2014 třída 4. A

Ostravská univerzita Ostrava

Mendelova univerzita v Brně

VŠB-TU Ostrava

VŠB-TU Ostrava, Valašské Meziříčí

UP Olomouc

UTB Zlín

VOŠ Valašské Meziříčí

Práce v zahraničí

Práce v ČR

Jazyková škola

Nezjištěno

3% 3%

13%

20%

3%
3%

7%

19%

3%

26%

Umístění absolventů 2013/2014 třída 4.B

Ostravská univerzita Ostrava

Mendelova univerzita v Brně

VŠB-TU Ostrava

VŠB-TU Ostrava, Valašské Meziříčí

VŠE Praha

ČVUT Praha

Masarykova univerzita Brno

UTB Zlín

Opakuje ročník

Nezjištěno
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11%

18%

3%

7%

18%

7%

7%

3%

11%

4%

11%

Umístění absolventů 2013/2014 třída 4. C

Ostravská univerzita Ostrava

Mendelova univerzita v Brně

VŠB-TU Ostrava

VŠB-TU Ostrava, Valašské Meziříčí

UP Olomouc

UTB Zlín

VOŠ Valašské Meziříčí

Práce v zahraničí

Práce v ČR

Jazyková škola

Nezjištěno

11%

11%

3%

7%

3%

3%

11%7%

11%

4%

4%

7%

7%

11%

Umístění absolventů 2013/2014 třída 4. D

ČZU Praha

VUT Brno

Univerzita Karlova Praha

Mendelova univerzita v Brně

VŠB-TU Ostrava, Valašské Meziříčí

ČVUT Praha

UP Olomouc

Masarykova univerzita Brno

UTB Zlín

VOŠ České Budějovice

VOŠ Valašské Meziříčí
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Výchovná činnost ve škole 

 

V rámci výchovné práce ve škole se věnujeme žákům jak individuálně, tak skupinově. Ve škole pracuje zároveň Rada 
žáků pod vedením výchovného poradce a preventisty. Členové Rady žáků dávají náměty ze tříd na aktivity pro 
jednotlivce i skupiny.  

 

První ročník 

V září se věnujeme žákům I. ročníků zejména z důvodu adaptace na střední školu a systém učení. Po adaptačním dni 
následují individuální konzultace, které žáky inspirují, jak se správně učit. Semináře na utvrzení třídního kolektivu 
probíhají v průběhu školního roku. Žáci jsou informováni o odpoledních aktivitách, které jsou zaměřeny převážně 
na sport.  

 

Druhý ročník 

Žáci druhého ročníku využívají zejména individuálních konzultací se zaměřením na partnerské a přátelské vztahy, 
vztahy v rodině. Jedná se většinou o konzultace pro skupinu zájemců.  

 

Třetí ročník 

Vzhledem k přibývajícím možnostem volby předmětů je zájem o profesionální orientaci a kariérové poradenství. 

 

Čtvrtý ročník 

Formou seminářů pro třídu, individuálních konzultací, testových metod a výkonových testů, mají žáci možnost 
správně se rozhodnout, kam dál na vysokou školu. 

Za standardní služby ve škole považujeme konzultace pro rodiče (za přítomnosti žáka), spolupráci s pedagogy u 
problémových žáků (potíže s učením, adaptací, rodinným systémem). 

Kdybychom měli výchovnou činnost ve škole shrnout do jedné věty, pak v rámci školy není žák, který by se nějakým 
způsobem na aktivitách souvisejících s výchovnou práci nepodílel, ať už individuálně nebo skupinově. 
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VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA 

 

Charakteristika studia 

 

Studijní program: 26-47-N/14 Informační technologie v podnikové praxi 

Studijní obor:26-47-N/..  Informační technologie 

 

Délka studia je 3 roky, forma studia - prezenční (denní) studium. Cílem studia je zajistit přípravu 
absolventů - informatiků všestranně připravených k nasazení do praxe, schopných zpracovávat ekonomická, sociální 
a statistická data na podnikové i nadpodnikové úrovni. 

 

Praktická orientace absolventů je zaměřena na: 

programové zpracování ekonomických a sociálních dat 

na funkci správce lokální počítačové sítě firmy 

na vedení účetnictví firmy technickými prostředky 

na systémové zpracování dat vedoucího hospodářského pracovníka 

na programování ekonomických a grafických úloh 

 

Do odborné složky profilu absolventa lze zařadit následující znalosti a dovednosti: 

komplexní a automatizované zpracování dat 

práce s lokálními i síťovými operačními systémy 

práce v mezinárodních datových sítích 

zásadní orientace v makroekonomických vztazích 

finančních operace firem, finanční i manažerské účetnictví, daňová problematiky 

odborná angličtiny 

další (volitelné) jazyky na konverzační úrovni 

 

Student se podle zákona podílí na financování studia příspěvkem 3 000 Kč za jeden školní rok. 

 

Materiální vybavení školy 

Pro výuku a školní praxi má škola k dispozici 10 počítačových učeben vybavených nejmodernějšími počítači 
(v každém školním roce se jedna učebna obnovuje). Všechny počítače jsou propojeny v síti, připojeny na Internet. 
V budově VOŠ je pro studenty k dispozici WiFi HotSpot pro bezdrátové připojení do sítě. 
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Učebny jsou dále vybaveny videotechnikou, reprodukční technikou a multimediálními počítači. Kancelářská technika 
a obchodní korespondence se vyučuje v učebnách vybavených počítači se speciálním programovým vybavením. Dva 
přednáškové sály s kapacitou přesahující 130 posluchačů. 

 

 

 

Počet žáků ve školním roce 2013/2014 

 

Ročník Třída, obor Počet žáků 

1. ročník 1. VOŠ   Informační technologie 39 

2. ročník 2. VOŠ   Informační technologie 21 

3. ročník 3. VOŠ   Informační technologie 15 

Celkem  75 

 

 

 

Přijímací řízení VOŠ do školního roku 2014/2015 

 

Termín přijímacího řízení 

 

1. termín  13. června 2014 

2. termín  25. srpna 2014  
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Studijní plány VOŠ pro školní rok 2013/2014 

 

1. ročník 

 

Kód 
předmětu 

Název vyučovacích předmětů 
Zimní období Letní období 

Kreditní 
body Povinné předměty 

P201 Počítačové sítě 2 / 1 ZK     3 

P202 Aplikační software 1 0 / 4 KZ     3 

P203 Aplikační software 2     0 / 4 KZ 3 

P204 Hardware     1 / 1 ZK 2 

P205 Programování 1 2 / 2 ZK     4 

P206 Programování 2     2 / 2 ZK 4 

P101 Základy účetnictví 2 / 2 ZK     4 

P102 Finanční účetnictví 1     2 / 2 ZK 4 

P103 Mikroekonomie 2 / 1 ZK     4 

P104 Makroekonomie     2 / 1 ZK 4 

P401 Aplikovaná matematika     1 / 2 ZK 3 

P301 Elektronické informační zdroje 2 / 0 ZK     3 

P501 
Kancelářská technika a obchodní 
korespondence 

1 / 2 KZ     3 

P502 Základy sociologie a psychologie     2 / 0 KZ 2 

P601 Odborná angličtina 1 0 / 3 Z     3 

P602 Odborná angličtina 2     0 / 3 ZK 3 

P603 Německý jazyk 1 0 / 2 Z     2 

P604 Německý jazyk 2     0 / 2 Z 2 

P701 Tělesná výchova 1 0 / 2 Z     1 

P702 Tělesná výchova 2     0 / 2 Z 1 

P703 Lyžařský výcvikový kurz     7 dnů Z 1 

P801 Odborná praxe 1     2 T Z 1 

Počet hodin přednášek a cvičení 11 / 19  10 / 19   

Počet zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek 3 2 5  4 2 6   

Počet kreditních bodů 30 30 60 
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2. ročník 

 

Kód 
předmětu 

Název vyučovacích předmětů 
Zimní období Letní období 

Kreditní 
body Povinné předměty 

P207 Tvorba webových aplikací 1 1 / 2 KZ     3 

P208 Tvorba webových aplikací 2     1 / 3 KZ 4 

P209 Programování 3 1 / 3 ZK     4 

P210 Programování 4     1 / 3 ZK 4 

P302 Informační zdroje organizací 2 / 0 ZK     2 

P211 Operační systémy     2 / 0 ZK 2 

P105 Finanční účetnictví 2 2 / 2 ZK     3 

P106 Účetnictví obchodních společností     2 / 2 ZK 4 

P107 Podniková ekonomika 1 1 / 1 ZK     2 

P108 Podniková ekonomika 2     1 / 1 ZK 2 

P402 Aplikovaná statistika 2 / 1 ZK     2 

P212 Tvorba databázových aplikací 1 1 / 2 ZK     2 

P213 Tvorba databázových aplikací 2     2 / 2 ZK 3 

P503 Základy práce a komunikace v týmu     1 / 1 KZ 2 

P605 Odborná angličtina 3 0 / 3 Z     3 

P606 Odborná angličtina 4     0 / 3 ZK 3 

P607 Německý jazyk 3 0 / 2 Z     2 

P608 Německý jazyk 4     0 / 2 Z 2 

P214 Počítačová grafika 1 1 / 1 KZ     2 

P215 Počítačová grafika 2     1 / 2 KZ 3 

P609 Prezentační dovednosti v anglickém jazyce     0 / 2 Z     2 

P704 Podzimní sportovní kurz 7 dnů Z     1 

P802 Odborná praxe 2     2 T Z 1 

 Povinně volitelné předměty        

PV109 Počítače a paragrafy 2 / 0 KZ   2 

PV303 
Ochrana a bezpečnost dat, informací a 
informačních systémů 2 / 0 KZ   2 

Počet hodin přednášek a cvičení 
1
3 / 

1
9  

1
1 / 

1
9   

Počet zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek 4 3 6  2 3 6   

Počet kreditních bodů 30 30 60 
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3. ročník 

 

Kód 
předmětu 

Název vyučovacích předmětů 
Zimní období Letní období 

Kreditní 
body Povinné předměty 

P216 Projektování informačních systémů 1 / 2 ZK     3 

P110 Finance 2 / 1 ZK     4 

P111 Bankovnictví 2 / 0 ZK     3 

P504 Personalistika     2 / 1 KZ 3 

P112 Cenné papíry     2 / 0 ZK 3 

P113 Právo 1  2 / 0 Z     2 

P114 Právo 2     2 / 0 ZK 3 

P610 Odborná angličtina 5 0 / 3 Z     3 

P611 Odborná angličtina 6     0 / 3 ZK 4 

P115 Daně     1 / 2 ZK 4 

P116 Individuální podnikatel 1 / 2 ZK     3 

P217 Správa databázových systémů     2 / 2 ZK 4 

P218  Programování 5 1 / 3 Z     4 

P219 Programování 6     1 / 3 ZK 4 

P505 Management 2 / 1 ZK     3 

P506 Marketing     1 / 2 KZ 3 

P507 Komunikace v praxi     0 / 2 Z 2 

P220 Počítačová grafika 3 1 / 2 KZ     2 

P803 Odborná praxe 3 4 T Z     1 

 Povinně volitelné předměty        

PV221 Programování mobilních zařízení 0 / 2 KZ   2 

PV612 Odborná anglická konverzace 0 / 2 KZ   2 

Počet hodin přednášek a cvičení 12 / 16  11 / 15   

Počet zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek 4 2 5  1 2 6   

Počet kreditních bodů 30 30 60 
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BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 

 

Studijní program  Ekonomika a management 

Studijní obor  Ekonomika podniku 

 

Délka studia   3 roky 

Typ studia  bakalářský studijní program 

Forma studia   prezenční (denní) studium 

Titul   Bc. (bakalář) 

 

Charakteristika studia 
 

Vysokoškolské bakalářské studium na Obchodní akademii a VOŠ Valašské Meziříčí je realizováno ve spolupráci 
s Ekonomickou fakultou VŠB-TU Ostrava od roku 1999.  

Absolventi těchto bakalářských studijních programů mají možnost po úspěšném ukončení pokračovat 
ve studiu magisterských studijních programů, realizovaných na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, Univerzitě 
Karlově v Praze, i na jiných vysokých školách s podobným studijním programem. 

 

Počet studentů v akademickém roce 2013/2014 

 

Ročník Třída, studijní program/obor Počet studentů 

1. ročník 1. BC    Ekonomika a management 56 

2. ročník 2. BC    Ekonomika podniku 27 

3. ročník 3. BC    Ekonomika podniku 48 

Celkem  131 

 

Studijní obory 

 

Ekonomika podniku 

 

Profil absolventa bakalářského studia je třeba modifikovat do dvou základních verzí: 

pro studenty, kteří po ukončení bakalářského studia odejdou do praxe  
pro studenty, kteří chtějí pokračovat v magisterském studiu  

 

Obor ekonomika podniku vzdělává odborníky vybavené znalostmi vědeckých nástrojů řízení, schopné aplikovat 
moderní informační technologie při řešení i složitých problémů na úrovni běžné obchodní organizace a využívat při 
řešení současných prostředků výpočetní a sdělovací techniky. Studium se zaměřuje na přípravu odborníků pro řídicí 
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funkce na střední podnikové úrovni výrobních i nevýrobních organizací. Jde o tradiční ekonomický obor, o jehož 
absolventy je na pracovním trhu stálý zájem. Případné získání certifikační klasifikace umožní navíc absolventovi 
získat uplatnění i na evropském pracovním trhu.  

Absolventi jsou připravování pro práci ve výrobních a nevýrobních organizacích, ale i ve finančních, účetních, 
daňových, správních a řídicích orgánech firem i veřejné správy, se znalostí základních národních právních předpisů 
i pravidel Evropské unie. Dovedou organizovat a řídit činnost podřízených, pracovat v týmu. Jsou schopni samostatně 
aplikovat zákony a podzákonné normy při řízení svěřeného pracovního úseku. Po zapracování budou schopni 
přijímat i závažná rozhodnutí v daném oboru. 

Specializační profil oboru a absolventa je směřován do činnosti podnikatele, ekonoma a manažera firmy. Absolventi 
získávají různé podnikatelské a obchodní dovednosti. Umí také hledat a vytvářet zdroje finančních, účetních 
a daňových informací, informace získávat, kriticky hodnotit, zpracovávat, interpretovat a aktivně je používat. Jsou 
adaptabilní na nové poznatky v oboru. Vypěstují si potřebu celoživotního vzdělávání a postupného zvyšování 
kvalifikace. Jsou ochotni nést svůj podíl na zvyšování image firmy. Po zapracování jsou schopni vést menší pracovní 
kolektiv. Umí také založit a řídit firmu v oboru. 

 

Do odborné složky profilu absolventa lze zařadit následující znalosti a dovednosti: 

 

a) znalosti: 

podrobná znalost národních i nadnárodních finančních pravidel 

orientace ve finančních a bankovních systémech EU a jednotlivých členských i    

významných nečlenských zemí  

orientace v tuzemských i evropských finančních, ekonomických a daňových normách  

vyhledávání informačních zdrojů  

práce v mezinárodních datových sítích  

moderní vnitropodnikové řídicí metody a jejich informační zajištění  

získávání, komplexní a automatizované zpracování dat  

hodnocení a interpretace získaných informací  

základní marketingové metody  

finanční operace podniků, jejich účetnictví a daňová problematika  

znalost zásad sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii  

orientace v základech daňového systému České republiky  

 

b) dovednosti:  

práce v lokální počítačové síti, v mezinárodních datových sítích  

společenská komunikace a korespondence  

organizace pracovního kolektivu  

interpretace odborných informací z oblasti mezinárodních finančních trhů  

interpretace odborných informací z oblasti světové ekonomiky  
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formulace jednoduchých právních a organizačních předpisů  

závěrky s využitím příslušného softwaru, základní daňové operace  

vedení odborné cizojazyčné konverzace nejméně ve dvou světových jazycích  

interpretace výsledků zpracování dat získaných prostředky výpočetní techniky  

využívání regionálních zvláštností při řízení práce firmy  

 

Studijní plány, anotace předmětů a personální zabezpečení výuky jsou uvedeny v samostatných dokumentech.  

V rámci studia absolvují studenti odborné praxe v celkové délce 12 týdnů.  

Standardní doba studia: 3 roky  

 

Pro řádné ukončení studia ve studijním programu musí student splnit tyto podmínky:  

• absolvovat všechny předměty předepsané studijním plánem  

• vykonávat státní bakalářskou zkoušku a obhájit bakalářskou práci 

 

Udělovaný akademický titul: "bakalář" (ve zkratce Bc.) uváděný před jménem.  

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015 

 

Přijímací zkoušky ke studiu v bakalářských studijních programech byly opět realizovány na základě výběrového 
řízení, ve kterém byl základním kritériem výběru výsledek Národních srovnávacích zkoušek dosažený v testu 
obecných studijních předpokladů. Uchazeči o studium vykonávali testy obecných studijních předpokladů 
prostřednictvím společnosti SCIO, s.r.o., která zajišťuje tyto certifikované zkoušky a zaručuje rovnost podmínek pro 
uchazeče a objektivitu vyhodnocení. Výsledek testů byl předán fakultě společností SCIO.  

 

Rozdělení do jednotlivých tříd 

 

Třída   Studijní program    Počet žáků 

 

1. BC EM  Ekonomika a management  41 
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Bakalářská zkouška v akademickém roce 2013/2014 

 

Pro řádné ukončení bakalářského studia musí student splnit tyto podmínky: 

 

1) Absolvovat všechny předměty předepsané studijním plánem 

2) Vykonat státní bakalářskou zkoušku 

3) Obhájit bakalářskou práci 

 

Promující ročník 

 

Třída  Obor    Počet žáků 

3. EPOD  Ekonomika podniku  48 

 

Termíny bakalářské zkoušky 

 

Zkouška     Datum 
 
1. termín    11. - 12. červen 2014 

2. termín (náhradní a opravný)  4. - 5. září 2014 

 

BAKALÁŘSKÁ ZKOUŠKA V 1. TERMÍNU 

Studijní obor 
Celkový počet 
zkoušených 

Prospěli Neprospěli 

Ekonomika podniku 34 24 10 

 

 

BAKALÁŘSKÁ ZKOUŠKA V NÁHRADNÍM A OPRAVNÉM TERMÍNU 

Studijní obor 
Celkový počet 
zkoušených 

Prospěli Neprospěli 

Ekonomika podniku 15 6 9 

 

Úspěšný absolvent získává akademický titul Bakalář, zkratka Bc. Promoce se konala dne 10. července 2014 
a v náhradním termínu 19. září 2014. 
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DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

 

V rámci doplňkové činnosti školy u nás ve školním roce 2013/2014 probíhalo pod záštitou Univerzity Palackého 
v Olomouci, Filozofickou fakultou kombinované studium Sociální práce. V rámci tohoto studijního oboru se na výuce 
podíleli pedagogové z naší školy a z Filozofické fakulty v Olomouci. Studuje u nás v tomto studijním programu 30 
zájemců. 

V tomto roce jsme taktéž zahájili Specializační studium pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení FSII. V tomto 
studijním programu, který je garantován Univerzitou Tomáše Bati, studují především ředitelé, zástupci, vedoucí 
vychovatelé a další ze Zlínského kraje. Přednášejícími jsou pedagogové z UTB, OU, UP v Olomouci a lektoři z naší 
školy.  

Další aktivitou v rámci doplňkové činnosti u nás jsou semináře, akreditované v rámci Dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků.  V tomto školním roce se zúčastnilo těchto aktivit 309 pedagogů, kteří se zúčastnili osmi 
různých seminářů např. seminář Hodnocení žáka, Zátěžové situace ve školství atd. 

Nedílnou součástí doplňkové činnosti se již stala prodejna papírnictví, která je nadstandardní složkou zejména pro 
naše žáky a veřejnost, která dochází na semináře v rámci doplňkové činnosti. 

Semináře pro veřejnost si získaly oblibu zejména pro pestrost témat a námětů. Jednalo se vždy o semináře 
s psychologickou nebo zdravotní tématikou. 

Pro naše žáky, ale i žáky z jiných škol jsme připravili vzdělávací cyklus v oblasti matematiky a jazyků. Jednalo se 
o přípravné kurzy k přijímacím zkouškám i z oblasti středoškolské matematiky i jazyků. 

Pro odborníky z veřejnosti, kteří se chtějí zdokonalit v oblasti účetnictví jsme připravili 40 hodinové kurzy. 

Vzhledem k zájmu veřejnosti a jiných organizací se v rámci doplňkové činnosti zabýváme i oblasti pronájmu. 
Oblíbenou se stala nejen tělocvična, ale i odborné učebny v rámci areálu školy nebo seminární místnosti pro komorní 
výuku zájemců. 

 

KURZY PRO VEŘEJNOST 

 

Kurz vedení účetnictví pro začátečníky  15. 10. 2013 – 21. 11. 2013 40 hodin 

8. 4. 2014 – 13. 5. 2014   40 hodin 

Přípravný kurz MAT pro ZŠ    10. 3. 2014 – 7. 4. 2014   10 hodin 

Přípravný kurz CJL pro ZŠ    11. 3. 2014 – 8. 4. 2014   10 hodin 
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ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 

 

UKONČENÍ PROGRAMU CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

V tomto školním roce skončilo období programu Erasmus. Následující grafy shrnují mobility uskutečněné v rámci 
programu Erasmu na naší vyšší odborné škole. Erasmus Charter jsme získali v roce 2003 a první aktivity programu 
jsme začali realizovat v roce 2004/2005. 

V uplynulém období strávili naši studenti celkem 65,5 měsíců studiem na zahraniční univerzitě, TUAS – Turku 
University of Applied Sciences, Finsko. Počty vyjíždějících studentů v jednotlivých letech ukazuje následující graf. 

 

 

 

Další graf uvádí přehled zaměstnaneckých mobilit, jde o mobility za účelem přednáškové činnosti nebo školení 
zaměstnanců. Celkem došlo k realizaci 82 zaměstnaneckých mobilit. Naši zaměstnanci strávili v zahraničí celkem 584 
dnů.  
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Podíl vyjíždějících studentů do zahraničí a přijíždějících studentů ze zahraničí uvádí následující graf. Je vidět, že naše 
vyšší odborná škola má zahraničním studentům stále co nabídnout. Studentům z TUAS (Turku University of Applied 
Sciences) jsme zajišťovali převážně odbornou praxi. 

 

 

 

 

 

Aktivity programu Erasmus nebyly příliš reciproční v oblasti zaměstnaneckých mobilit. Očekáváme, že tato čísla se 
výrazně změní v příštím školním roce, protože očekáváme jenom z Polska 9 odborníků ze školy Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa ve Włocławku. 
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Poslední graf ukazuje celkové prostředky vynaložené pro financování všech aktivit programu. 

 

 

 

 

ZAHÁJENÍ NOVÉHO PROGRAMU S NÁZVEM ERASMUS+ 

 

Erasmus+ slučuje sedm stávajících programů EU v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže; poprvé bude také 
podporovat sport. Cílem programu Erasmus + je rozvíjet dovednosti mladých lidí a zvýšit jejich šance získat dobré 
zaměstnání a také modernizovat vzdělávání, odbornou přípravu a práci s mládeží. Díky Erasmu+ získají více než 4 
miliony Evropanů příležitost obohatit své studium, odbornou přípravu či praxi o zkušenosti ze zahraničí. 
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V říjnu 2013 jsme zažádali v Bruselu u Evropské komise o získání licence pro účast v programu Erasmus +. Tato žádost 
byla v prosinci 2013 schválena a získali jsme Erasmus Charter, který nás opravňuje využívat finanční prostředky EU 
k podpoře mobilit studentů i pedagogů. Naše žádost o financování mobilit studentů a zaměstnanců pro rok 
2014/2015 byly schválena ve výši 16 210 EUR. Kontaktní osobou a osobou zodpovědnou za plnění projektu je RNDr. 
Anna Neumanová 

 

Našimi partnery, se kterými byly během uplynulého školního roku obnoveny bilaterální dohody pro aktivity 
programu Erasmus+, jsou: 

    

 

Turku University of Applied 
Sciences, Finsko 

 

 

Dunarea de Jos  Din 
Galati, Rumunsko. 

 

    

 

Rezeknes Augstskola, 
Lotyšsko 

 

 

University de Cordoba, 
Španělsko 

    

 

Ataturk University, Erzurum 
Pamukkale University, 
Kafkas University,  

Bilecik Şeyh Edebali 
Üniversitesi, Turecko 

 

 

Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa we 
Włocławku, Polsko 

 

 

    

 

GEA College CVŠ,   

Center višjih šol, d.o.o 

Ljubliana, Slovinsko 

 
 

Universita Degli Studi 
di Foggia, Itálie  

 

 

Pro školní rok 2013/2014 jsme měli podepsanou Grantovou smlouvu s Národní agenturou pro evropské vzdělávací 
programy pro financování akce „Mobilita studentů a zaměstnanců programu Erasmus v rámci Programu 
celoživotního učení“, ve které nám byly přiděleny finanční prostředky ve výši 17 192 EUR. Tyto finanční prostředky 
byly využity k financování následujících aktivit: 
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MOBILITY STUDENTŮ 

 

Vyjíždějící studenti za účelem studia 

 

Studenti vyšší odborné školy Jan Jurečka, Tomáš Jurečka a Dominik Kocurek studovali ve Finsku na univerzitě 
aplikovaných věd („Turku University of Applied Sciences“). Během jednosemestrálního studia získali všechny 
naplánované kredity, které jim byly uznány v plné výši. Závěrečná zpráva studentů je v databázi závěrečných zpráv 
na:  

http://erasmus-
databaze.naep.cz/modules/erasmus/index.php?country=8&city=Turku&school=3288&homeSchool=54&year=&ty
pe=&eilc= 

Mobilita studentů byla financovaná částkou 3 660 EUR. 

 

Přijíždějící studenti za účelem studia: 

 

V zimním semestru tohoto školního roku studovali na naší vyšší odborné škole dva studenti: 

• Mónica Coca Rodríguez z Univerzity v Cordobě  

• Piotr Dobinski ze školy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ve Włocławku. 

 

Vyjíždějící studenti za účelem odborné praxe: 

 

Prvním studentem, který využil možnost odborné praxe v zahraničí, byl student vyšší odborné školy Michal Sedlařík.  
Absolvoval tříměsíční praxi na městském úřadě ve Strážském, na Slovensku. Jeho mobilita byla financována částkou 
1280 EUR.  

 

MOBILITY ZAMĚSTNANCŮ  

 

Vyjíždějící pedagogové: 

Na základě bilaterálních dohod a přidělených finančních prostředků ve výši 9 312 EUR došlo k následujícím 
mobilitám pedagogů a zaměstnanců. Naši pedagogové a zaměstnanci strávili doposud v zahraničí 40 dnů, toto číslo 
na konci září vzroste na 60 dnů, protože se uskuteční ještě další plánované mobility. 

Mgr. Jitka Vozáková a Mgr. Veronika Valasová se zúčastnily mezinárodního týdne pořádaného univerzitou v Denizli 
(Pamukkale University) v Turecku. V rámci programu mezinárodního týdne prezentovaly naši školu a navázaly nové 
kontakty pro další spolupráci. 

Mgr. Zuzana Hamuľáková a Mgr. Irena Kadlová strávily týden v Polsku ve škole Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
ve Włocławku. Během své mobility odučily každá osm hodin v německém jazyce. 
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RNDr. Eva Čtveráčková se zúčastnila konference, která byla zaměřena na trvale udržitelný rozvoj a ochranu životního 
prostředí, na Kafkas univerzitě ve městě Kars v Turecku. Její přednáška na konferenci se týkala ochrany životního 
prostředí v České republice.  

Ing. Jiří Románek přednášel na univerzitě Dunarea de Jos  Din Galati, Rumunsko. Témata jeho přednášek byly: 

Digital photography composition  

Manual setting of digital cameras  

Construction of DLSR  

RNDr. Anna Neumanová a PhDr. Ludmila Bělíková se zúčastnily mezinárodního týdne pořádaného univerzitou TUAS 
(Turku University of Applied Sciences) ve Finsku. V rámci programu mezinárodního týdne prezentovaly naši školu a 
navázaly nové kontakty pro další spolupráci. Byla to ohromná příležitost sdílet zkušenosti s organizováním mobilit 
v rámci programu Erasmus s dalšími 80 účastníky. V rámci mezinárodního týdne proběhla i konference na téma 
„Export vzdělání“, které se též obě zúčastnily. 

Radek Štěpán a Pavel Mucha absolvují v září 2014 týdenní školení v Polsku ve škole Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa ve Włocławku.  

Mgr. Aleš Kubíček a Mgr. Stanislav Zálešák plánují na září 2014 mobilitu na Kafkas univerzitu v Karsu v Turecku.  

 

Přijíždějící pedagogové: 

V letošním roce jsme přivítali na naší škole celkem pět zahraničních hostů. Kromě odborných přednášek se mohli 
studenti vyšší odborné školy zúčastnit neformálních seminářů, kde byly prezentovány a diskutovány zvyky  
a zajímavosti ze zemí a míst, odkud pedagogové přijeli.  

Z Pamukkale University v Denizli (Turecko) přijel Assistant Prof. Mehmet Levent Kocaalan, Prof. Dr.Burak Camurdan  

a  Dr. Emin Yurekli.  Z partnerské university v Karsu (Turecko) přijel profesor Haydar Efe. Z Polska ze školy 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku přijel učitel výpočetní techniky, Bartozs Poplawski. 

 

 

PROGRAM UNESCO 

 

Za plnění aktivit pro UNESCO byly ve školním roce 2013/14 zodpovědné Mgr. Andrea Ježková a od ledna 2014 Mgr. 
Veronika Valasová. Naše škola se tohoto programu účastní především v aktivitách spojených s multikulturní 
výchovou (výjezdy žáků do zahraničí), s rozšiřováním interkulturních vztahů a s environmentální výchovou. 

Od září 2014 se OA připojila ke sbírce "Víčka pro Elinku1".  Sbíraly se různé plastové vršky, především z PET lahví. 
Mgr. Andrea Hlavatá předávala nasbíraná víčka Eliščiným rodičům, od kterých je vykupuje jedna firma, 1 kg v 
průměru za Kč 7,-. Díky této sbírce byla Eliška s maminkou na jaře v lázních Klimkovice. Příští školní rok bude sbírka 
pokračovat, snad i v naší škole.  

                                                                 

1 Eliška Němcová se narodila předčasně 6. týdnu těhotenství s váhou 730g a mírou 33cm. Prodělala dětskou 
mozkovou obrnu a to ji brání v pohybu a chůzi. Musí hodně cvičit (Vojtova metoda a dle Bobatha) doma 
i v lázních a potřebuje pomůcky, které pomáhají, aby se Elišce správně vyvíjely svaly. 
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V lednu 2014 byla ve vestibulu školy nainstalována výstava fotografií „Naděje pro Bangladéš“, upozorňující na 
nelehký životní úděl tamních obyvatel. Přiblížila rovněž projekt pomoci dětem v této zemi, který vznikl před patnácti 
lety, a v současné době se na něm podílejí nejméně tři organizace: Adra, United People a Samari. 

28.−29. dubna 2014 se na škole konaly Studentské volby do Evropského parlamentu 2014, organizované Mgr. 
Stanislavem Zálešákem, ve kterých u nás vyhrála Strana svobodných občanů, následovaná ANO 2011 a Českou 
pirátskou stranou. 

V rámci projektového týdne, letos na téma geologie, se v červnu žáci tříd 1. A, 1. B a 3. C zúčastnili přednášky Ing. 
Františka Šulgana z CHKO Beskydy. Přednáška s mnoha praktickými ukázkami, následovaná diskuzí, byla zaměřena 
především na geomorfologii Beskyd. Vyhlásili jsme rovněž soutěž ve dvou kategoriích věnovanou geologii:  

Grafika - vytvoření obrázku krystalu či krystalů v libovolném grafickém programu 

Ruční práce - vytvoření ozdoby za použití minerálů či jejich napodobenin 

Poslední červnový týden se konaly exkurze žáků 1. ročníku OA a IT do bioplynové stanice a čističky odpadních vod. 
Žáci byli seznámeni s provozem bioplynové stanice, zprovozněné 1. 1. 2012. Zpracováním biomasy je vyráběna 
elektrická energie a jako vedlejší produkt vzniká bioplyn. V čistírně se během hodinové exkurze podrobně seznámili 
s procesem čištění odpadních vod. 

 

 

SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČNÍ FIRMOU LKW WALTER  

 

Spolupráci se zahraniční firmou navázala Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí. Rakouská přepravní firma 
LKW Walter projevila zájem o absolventy školy a nabídla žákům exkurzi v podniku. Podmínkou spolupráce je znalost 
německého jazyka, který žáci na akademii studují. Spolupráce by měla pokračovat i v dalších letech. 

Zahraniční partner motivuje žáky při jejich studiu. Společnost naší škole nabízí nejen možnost praxe a letní brigády 
pro žáky, ale dokonce i práci na plný úvazek pro některé absolventy.  

V loňském roce absolvoval žák 3. ročníku podzimní praxi ve firmě Walter, další žák – absolvent naší školy nastoupil 
do pracovního poměru v říjnu 2013. V současné době vykonávají letní brigádu dvě žákyně OA a VOŠ. 

Po prohlídce areálu firmy a podrobném výkladu v německém jazyce dostali žáci jako „dárek“ návštěvu Vídně.  
Po prohlídce přišlo ještě drobné pohoštění a pak se přesunuli do centra Vídně, kde navštívili několik pamětihodností 
a samozřejmě i obchůdků se suvenýry. 

Spolupráce by se měla rozvíjet i v budoucnu. Firma má velký zájem o naše žáky, kteří zvládnou německý jazyk. 
Absolventi akademie mají po studiu šanci ve firmě získat zajímavou práci. 

 

 

FRANCIE 

 

I v letošním školním roce se nám podařilo uskutečnit výměnný pobyt ve Francii (Lycée Saint Martin de Rennes). 
Zúčastnilo se ho pouze 11 žáků z OA a 12 žáků z Gymnázia Františka Palackého. Díky finanční pomoci společnosti 
Cabot jsme byli schopni tuto akci zvládnout i při tak malém počtu žáků. 

Cesta do Francie proběhla ve dnech 9. – 20. října 2013, francouzská skupina strávila u nás týden od 13. do 20. 
prosince 2013 (celkem žáků). 
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Program obou pobytů víceméně kopíroval předcházející výměny (pobyt ve škole, výlety do okolí, víkend v rodinách). 

Francouzská strana má velký zájem na další spolupráci, tentokrát ale společně s jednou pražskou střední školou, 
jelikož není v našich silách zajistit dostatečný počet účastníků z našich dvou škol – francouzská skupina bude mít 
zhruba 50 žáků. 
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PŘEDMĚTOVÉ KOMISE 
 

Český jazyk a literatura 

 

Předseda předmětové komise:    Mgr. Miroslava Šmahová 

 

Během prvního pololetí doučování znalostí gramatiky v prvních ročnících 

Práce s Kánonem literárních textů ve všech ročnících a kompletování seznamů četby 4. ročníků. 
Prověřování jazykových a literárních znalostí i formou didaktických testů. 
Napsány a opraveny didaktické testy a písemné práce maturita nanečisto od Cermatu. 
Testovány 4. ročníky v OZ na VŠ. 
Návštěva divadla v Ostravě (Fantom Londýna – viktoriánský Londýn konce 19. století). 
Exkurze v okolí a sousedních regionech (architektura D. Jurkoviče – Pustevny). 
Přednášky (Vánoce a tradice nejen na Valašsku s pracovníkem rožnovského muzea v přírodě). 
Návštěva filmového představení Cyril a Metoděj (1. a 2. ročníky). 
Žáci 4. ročníku provázeli zájemce o studium i s rodinnými příslušníky školou na Dnu otevřených dveří 
Doplněna školní a učitelská knihovna. 

 

V druhém pololetí se vybraní žáci ze školního kola Olympiády v českém jazyce umístili v Okresním kole OČJ 

(Veronika Phillipová ze 3. A na 7. místě a Vojtěch Zádrapa ze 4. B na 8. místě) 
Na XXII. ročníku Krásenského zvonečku recitační soutěže meziříčských středních škol obsadila 2. místo Ingrid.  
Plánková, 3. A a 1. místo Hana Pernická ze 3. A, která zarecitovala i čerstvým absolventům maturitní zkoušky. 
Zhlédnutí divadelního představení v Myronově divadle (Veřejné blaho aneb Deskový statek – komedie na nejen 
prvorepublikové předvolební kampaně). 
Filmové představení Fair Play ze sportovního prostředí 80. let. 
Akce „Preventivní vlak“ ve spolupráci Českých drah Praha a záchranných týmů Zlínského kraje (účast tříd  
1. ročníku obchodní akademie). 
V tomto školním roce studovalo na obchodní akademii v maturitních třídách celkem 118 žáků. K maturitě nebyl 
připuštěn v řádném jarním termínu 1 žák. Z celkového počtu odmaturovalo všech 117 úspěšně v celorepublikové 
části zkoušky z ČJ – všichni žáci napsali didaktický test a písemnou práci. Neuspěli 3 žáci u ústní zkoušky společné 
části maturitní zkoušky. V podzimním druhém řádném opravném termínu odmaturovali tito 3 žáci.  
Výsledky, pořadí a srovnání odborných škol na webu nová maturita.cz.  
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CIZÍ JAZYKY 

 

Předseda předmětové komise:    Mgr. Dalibor Vašek 

 

Ve spolupráci se zástupci ředitele a členy komise se podařilo jednotnými plány a daným skupinám 
odpovídajícími učebnicemi dospět ke stanoveným cílům: 

• pro všechny žáky stejná zadání cizojazyčné části obchodní korespondence  
• jednotné maturitní okruhy (profilová část maturitní zkoušky) 

 

Častěji konané schůzky komise přispívají k: 

• lepší komunikaci mezi vyučujícími v rámci jednotlivých jazyků 
• odstranění bariér a nezdravé rivality 
• výměně informací 
• řešení aktuálních problémů 
• pocitu sounáležitosti 
• posílení pozice vedoucího sekce 

 

Vysoká aprobovanost, odbornost a pracovní nasazení „jazykářů“ se projevuje: 

• úspěšností absolventů při přijímacím řízení na VŠ a VOŠ (vysoký bodový zisk v cizojazyčné části testů) 
• velmi dobrými znalostmi a jazykovými dovednostmi, kterými disponují bývalí žáci OA (tradičně patří k nejlepším 

v ročnících bakalářského studia) 

 

Rezervy máme v: 

• oblasti využíváni audiovizuálních a didaktických pomůcek 
• práci s cizojazyčnými odbornými texty a tiskovinami (informační středisko) 
• poskytování malého prostoru žákům pro jejich samostatný projev a realizaci jejich nápadů a návrhů 

 

Ke zlepšení výše popsaného stavu lze přispět: 

• průběžnou kontrolou dodržování tematických plánů 
• koordinaci využívání odborných jazykových učeben (upřednostnit vyučující, kteří jsou ochotni a schopni 

používat technické výukové prostředky) 
• apelovat na častější pracovně-studijní pobyt v informačním středisku 
• vlastním příkladem přesvědčit kolegy, aby naslouchali žákům a dopřáli jim více prostoru pro tvůrčí práci 

 

Maturity 

Žáci prokázali schopnost samostatného projevu i přiměřenou pohotovost v reakci na otázky a náměty k dialogu 
a jejich výkony odpovídaly předchozím studijním výsledkům. Skutečnost, že většinou dovedli dobře pracovat 
s názornými materiály /v konverzaci i v reáliích/ dokazuje, že jsou na tento způsob práce zvyklí z běžných hodin. 
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V jejich projevech se vyskytovaly chyby v některých mluvnických jevech, v intonaci, ojediněle i nedostatky ve slovní 
zásobě. Vcelku lze však říci, že žáci zvládli ŠVP předepsané mluvnické učivo a případné chyby po upozornění téměř 
vždy dokázali opravit. Otázky a cvičení z obchodní korespondence zvládli téměř bez potíží. 

Klasifikace byla přiměřená znalostem, nároky vyučujících v jednotlivých třídách se výrazně nelišily, což můžeme 
pokládat za jeden z důkazů dobré spolupráce a funkčních kontaktů mezi vyučujícími. 

Vzhledem k tomu, že učitelé cizích jazyků sdílejí většinou společné kabinety, nebyl problém zajišťovat průběžnou 
spolupráci při přípravě maturit zvláště ve vztahu k začínajícím nebo poprvé maturujícím učitelům. 

Výsledky maturit jak z hlediska výkonů žáků, tak po stránce organizačně-technické byly projednány v PK, drobné 
nedostatky s příslušnými vyučujícími. 

 

 

EKONOMICKÉ PŘEDMĚTY 

 

Předseda předmětové komise:    Ing. Helena Škrlová 

 

Vyučující předmětové komise participují na všech formách studia v široké paletě aktivit školy. Kromě elementární 
pedagogické činnosti v rámci zabezpečení středoškolské výuky se podílejí na tvorbě zadání praktických maturit 
u všech studijních oborů, na průběhu ústních maturitních zkoušek nejen na naší škole jako zkoušející, ale i na 
konkurenčních školách v rolích předsedů maturitních komisí. Jsou zainteresovaní i v různých individuálních 
i týmových projektech či doplňkové činnosti školy. 

Část komise zabezpečuje výuku ekonomických předmětů na vyšší odborné škole i na bakalářském studiu 
a plní role vedoucích absolventských a bakalářských prací. Spoluúčast na vyšších formách studia nejen ve spolupráci 
s Ekonomickou fakultou VŠB TUO Ostrava umožňuje vstřebávat a aplikovat do středoškolské výuky nové trendy 
a impulsy a připravovat koncepčně středoškolské žáky na režim vysokoškolského studia. 

Členové komise se na pravidelných poradách vzájemně informují o novinkách v oblasti literatury, právních norem, 
sdílejí přípravy a didaktické pomůcky. Pro žáky zajistili četné besedy a podnětné exkurze do podniků např. 18. 12. 
2013 – Čokoládovna Vizovice třída 1. C a 3. B apod. 

 

Součástí výuky práva a veřejné správy jsou návštěvy soudních jednání:  

17. 12. 2013 – středisko výchovné péče Valašské Meziříčí 1. C 

10. 2. 2014 – soudní jednání Valašské Meziříčí 1. C  

10. 3. 2014 – soudní jednání Valašské Meziříčí 4. B   

12. 3. 2014 – soudní jednání Valašské Meziříčí 4. A   

8. 4. 2014  - soudní jednání – trestní řízení ve Vsetíně 1. C 

14. 4. 2014 – soudní jednání Valašské Meziříčí 4. C   

23. 4. 2014 – exkurze na služebně PČR OO Valašské Meziříčí 1. C 

6. 5. 2014 - soudní jednání – trestní řízení ve Vsetíně 1. C 
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Beseda s Policií ČR: 

28. 2. 2014 - 1. C a 2. C 

 

Celá komise se shodla na tom, že výsledky praktické maturity potvrzují vyváženou skladbu všech témat v rámci všech 
oborů. I předsedové maturitních komisí z jiných škol konstatovali při hodnocení výsledků solidní úroveň profilové 
maturitní zkoušky. 

 

Účast v ekonomických soutěžích: 

Ekonomický tým 2014 – 1. místo 

Dne 18. 3. 2014 se náš školní tým ve složení Vlasta Gabková, Petra Pastorčáková (4. A) a Robin Polk (4. B) zúčastnil 
již 12. ročníku soutěže Ekonomický tým. Za vítězství obdržel pohár, medaile i finanční odměnu. Klání organizuje rada 
Asociace obchodních akademií a OA Heroldovy sady ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou a sponzory. 

Vlastní soutěž se skládá ze 3 samostatných částí. První je projekt – tentokrát na téma „Jak byste proměnili svou 
školu?“. Druhou je znalostní test z předmětového portfolia: ekonomika, účetnictví, právo, ekonomie 
a informatika. Poslední disciplínou je prezentace vylosovaného tématu. Na tvorbě projektu se podílel a jako 
náhradník byl připraven Vojtěch Zádrapa (4. B). 

 

Úspěšné projekty 

V pátek 25. 4. 2014 proběhlo ve Zlíně vyhlášení 7. ročníku soutěže Nejlepší podnikatelský záměr. Naše škola měla 
po prvním vyřazovacím kole v top desítce hned dvě želízka. Anežka Karpjáková (3. A) s projektem  foosT nakonec 
obsadila 3. příčku, dvojice Vlasta Gabková a Petra Pastorčáková (obě 4. A) s projektem Relaxační centrum Ráj se 
umístila na 4. – 10. místě. 

 

Veletrhy Fiktivních firem 

V tomto školním roce působily ve škole 3 fiktivní firmy: 

• Fi-Glass, s. r. o. (žáci 4. B) 

• NNNaby, s. r. o. (žáci 4. A) 

• Ferda, s. r. o. (žáci 4. A) 

Všechny 3 firmy se zúčastnily mezinárodních veletrhů jak v Praze, tak i v Ostravě, a na obou veletrzích školu velmi 
úspěšně reprezentovaly. 

Na 20. mezinárodním veletrhu v Praze (17. – 19. 3. 2014) získala fiktivní firma Ferda, s. r. o. v soutěži o nejlepší 
katalog 3. místo. 

Na 6. ostravském veletrhu fiktivních (28. 3. 2014) firem získala firma Ferda, s. r. o. 1. místo v soutěži o nejlepší 
katalog, 3. místo v soutěži o nejlepší prezentaci firmy a dále zvláštní cenu Centra fiktivních firem. Firma Fi-Glass, 
s. r. o. získala 2. místo v soutěži o nejlepší stánek.  

Naše účast na veletrzích byla tedy velmi úspěšná. Žáci předali své poznatky z veletrhu ostatním žákům, kteří se 
veletrhu nezúčastnili. 
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ÚČETNICTVÍ 

 

Předseda předmětové komise: Ing. Alena Stibůrková 

 

Charakter výuky účetnictví  
 

Předmět účetnictví na oboru obchodní akademie je zaměřen na osvojení komplexního náhledu při řešení různých 
účetních případů, které přináší každodenní podnikatelská praxe. Absolvent by měl být schopen po zapracování 
samostatně pracovat s celou podnikatelskou agendou u menší firmy tak, aby bylo možné zjistit majetkovou strukturu 
firmy, zdroje krytí a výsledek hospodaření. Pokud si žáci dále zvolí ve 4. ročníku volitelný předmět daně, jsou schopni 
podnikateli v nekomplikovaných případech vypočítat jeho daňovou povinnost a vyplnit daňové přiznání. Již druhým 
rokem se vyučuje na oboru Obchodní akademie předmět ekonomická a účetní agenda na PC, jehož 
charakteristickým rysem je skutečnost, že žák se musí naučit ovládat různé moduly konkrétního účetního programu. 
Vzhledem k tomu, že nějakou dobu je používán program Pohoda, bylo rozhodnuto, že i v tomto předmětu budou 
doklady konkrétní firmy zpracovávány výše uvedeným programem, jehož variabilita je dostatečně vysoká. 
V předmětu je maximální důraz kladen na praktickou část, neboť žák pracuje s originálními doklady, které musí 
analyzovat účetně, daňově a následně zpracovat v programu. Úroveň dosažených dovedností je prověřována při 
praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů. 

Další oborem na naší škole je Informatika v ekonomice, kde snahou je podat žákům problematiku účetnictví 
v základních souvislostech tak, aby pochopili fungování celého systému a zvládli řešit nekomplikované účetní 
operace včetně zpracování účetní uzávěrky a závěrky. Totéž platí i pro výuku účetnictví na lyceu, které má stejnou 
hodinovou dotaci, ale s jiným rozložením hodin v ročnících.  

Specifickou oblastí je účetnictví v oboru Veřejnosprávní činnost, kde vzhledem k předpokládanému uplatnění 
absolventů je výuka zaměřena na zvládnutí základních účetních operací územně samosprávných celků, zejména 
obcí. Vzhledem k malé hodinové dotaci je celá problematika zaměřena pouze na základy.  

 

Materiální zabezpečení  

Pro výuku jsou standardně využívány 2 odborné učebny. Jedna je kapacitně určena pro polovinu třídy a druhá, která 
je vybavena notebooky a dataprojektorem je sice prioritně určena pro skupinu 16 žáků, ale lze zde umístit i celou 
třídu. V obou učebnách je dbáno na estetickou stránku, aby pracovní prostředí bylo co nejpříjemnější. Dále je 
využívána pro výuku kmenová třída s interaktivní tabulí a hlasovacím zařízením, což přispívá k jiné a pro žáky 
atraktivnější formě výuky, která je daleko více baví a zvyšuje jejich pozornost.  

 

Učebnice a účetní software 

Pro výuku se již několik let používají osvědčené učebnice Ing. Pavla Štohla, které jsou každoročně aktualizovány dle 
platné legislativy a žáci si vždy kupují nové. K učebnicím se dále využívají sbírky příkladů od téhož autora, které 
vyučující používají pro důkladné procvičení a domácí úkoly. Žáci čtvrtých ročníků si kupují specifickou učebnici, která 
je koncipována jako maturitní okruhy z předmětu UCE.  

V oboru Veřejnosprávní činnost se pracuje se studijními materiály vytvořenými vyučujícími, neboť oficiální vhodná 
učebnice zatím na trhu není.  
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Od výše zmíněného autora se využívají také další doplňkové studijní zdroje, které jsou zaměřené na specifickou 
problematiku a slouží k rozšíření odborného profilu vyučujících.  

 

Studijní materiály pro vyučující  

Škola hradí předplatné měsíčních časopisů Účetnictví, Účetnictví bez chyb, pokut a penále, Daně, účetnictví, vzory 
a případy, čtvrtletník Finanční, daňový a účetní bulletin, měsíčník Poradce, deník Hospodářské noviny. K dispozici je 
odborná literatura v informačním středisku. 

 

Školení  

V tomto školním roce se vyučující předmětu účetnictví zúčastnily několika školení. Na začátku roku Ing. Elen Válková 
a Ing. Alena Stibůrková absolvovaly Activ konferenci v Brně, která byla zaměřena na využití tabletů ve výuce a také 
na novinky týkající se interaktivního vyučování. Jako každoročně se zúčastnily školení týkajících se změn v oblasti 
daní a účetní legislativy. Pro seznámení se s novým zákonem o obchodních korporacích byl využit webinář na CD.  

 

Soutěže  

Soutěž „MÁ DÁTI, DAL Znojmo 2014“ 

Jako každoročně jsme se i letos zúčastnili celorepublikové soutěže v účetnictví.  

 „MÁ DÁTI, DAL Znojmo 2014“, kterou organizovala tamní Soukromá vysoká škola ekonomická. V celkové konkurenci 
škol se 141 účastníky se naše žákyně Tereza Vančurová (4. B) a Michaela Černochová (4. A) umístily na 24. a 113. 
místě. V celkovém pořadí škol jsme tak obsadili 51 místo. V porovnání s loňským rokem jsme se sice jako škola 
posunuli dozadu, ale v jednotlivcích to bylo zatím nejlepší umístění, kterého se podařilo dosáhnout. Soutěži 
předcházely stejně jako v loňském roce dvě školní předkola, abychom mohly vybrat ty nejlepší, jenž byli pak 
připravováni individuálně. V prvním dnu žáci řešili různé případové studie v rozsahu 4 hodin a následující den 
absolvovali test účetních znalostí o 100 otázkách na PC. Soutěže jsme se zúčastnili čtvrtým rokem.    

Olympiáda v účetnictví 

Další prestižní záležitostí byla účast ve finále 3. ročníku účetní olympiády pro střední odborné školy, kterou pořádala 
katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. Stejně jako v loňském roce byla 
řešena velmi náročná případová studie v úzce vymezeném časovém termínu (září, říjen). Výstupem bylo zpracování 
obrovského množství účetních operací (téměř 1000), logické odvození řady případů a následně zpracování účetní 
uzávěrky a závěrky. Tým musel vyhotovit účetní knihy a výroční zprávu, kterou žáci zpracovávali poprvé a bylo nutné 
dbát také na její grafickou podobu, neboť se hodnotila nejen věcná, ale také formální stránka. Náročnost celé studie 
byla znásobena zadanou právní formou komanditní společnosti, která podnikala v oblasti stavebnictví, což dále 
přineslo náročné řešení problematiky DPH. K obrovské radosti postoupil tým pod vedením Ing. Aleny Stibůrkové 
mezi tři nejlepší v republice a zúčastnil se závěrečného, značně náročného klání, kdy celé odpoledne řešili 
vylosované dva účetní problémy, které museli následně obhájit před komisí katedry. Na závěrečné pedagogické 
konferenci si převzali věcné ceny za 2. vynikající místo, kdy rozdíly byly minimální. Jejich daňové řešení studie, kdy 
museli správně zdanit nejen komanditní společnosti, ale i její společníky, bylo hodnoceno jako nejlepší. Poděkování 
patří žákům třídy 4. B (Polk, Kuchtová, Mlčáková, Vančurová, Šimurdová) za řešení v prvním kole a žákyním 4. A 
(Zarembová, Gabková) a 4. B (Mlčáková) za prezentaci školy ve finále v Praze. 
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Maturitní zkouška  

Maturitní zkouška stejně jako v předchozích letech zahrnovala praktickou a ústní část.  

V tomto školním roce maturovaly třídy oborů Obchodní akademie (4. A, B), Ekonomické lyceum (4. C), Informatika 

v ekonomice (4. D) při ústní maturitní zkoušce s následujícími výsledky: 

 

UCE Ústní 
profilová 
část  

Počet 
žáků 
třídy 

Známka 1 Známka 2 Známka 3 Známka 4 
Známka  
5 

Průměrná 
známka  
za třídu 

Pořadí  
tříd 

4. A 31 10 6 6 9   2,45 2. 

4. B 30 8 7 7 7 1 2,53 3. 

4. C 12 5   5 1 1 2,42 1. 

4. D 13 3 2 6 2   2,54 4. 

 86 26(30%) 15(17%) 24(28%) 19(22%) 2(3%)   

Ústní maturitní zkoušce bylo podrobeno 86 žáků, z toho 2 nevyhověli.  

Tvorbou zadání pro praktickou maturitní zkoušku byly pověřeny Ing. Stibůrková / pro obor obchodní akademie/ , 
Ing. Válková /informační technologie/ a Ing. Machalová /obor lyceum/.  

Při nastavení minimální hranice alespoň 50% úspěšnosti dosáhli žáci výsledků, které ukazuje tabulka.  

 

UCE 
praktická 

Počet žáků 
třídy 

Průměr 
bodů 

Známka 
1 

Známka 
2 

Známka 
3 

Známka 
4 

Známka 
5 

Průměrná 
známka 
za třídu 

4. A 31 25.53 13 7 3 7 1 2,23 

4. B 30 28,53 15 8 5 1 1 1,83 

4. C 28 22,88 12 4 4 3 5 2,46 

4. D 28 15,25 8 14 2 2 2 2,14 

 117  48(41%) 33(28%) 14(12%) 13(11%) 9(8%)  

 

Praktickou část maturitní zkoušky z UCE vykonali žáci všech oborů, tedy celkový počet 117.  

 

Projektové dny  

Již třetím rokem jsou organizovány projektové dny zaměřené na komplexní problematiku vycházející z praxe. 
V předvánočním týdnu si vyzkoušeli žáci oborů Obchodní akademie a Ekonomického lycea týmovou práci týkající se 
mzdové agendy a služebních cest zaměstnanců. V nastaveném časovém intervalu museli splnit dané požadavky 
a připravit si prezentaci, při níž obhajovali svá řešení.  

Cílem těchto projektových dnů je zavedení nových forem výuky do standartního učebního procesu, propojení 
mezipředmětově získaných znalostí a dovedností a v maximální míře simulace reálného pracovního prostředí ve 
firmách. Každý žák, který absolvoval projektový den, obdržel od školy certifikát, který je pro něj určitou přidanou 
hodnotou, jíž se bude moci v budoucnu prokázat v praxi. 
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Projekt šablony do škol (DŮM) 

Sekce účetnictví (4 vyučující) se v rámci tohoto projektu podílela tvorbou dvou vyučovacích sad, tedy 40 digitálních 
učebních materiálů zaměřených na problematiku dlouhodobého majetku, zásob, finančního majetku a mezd. 
V prvním pololetí školního roku byla zbývající polovina DUM odučena. Dvě vyučující se v rámci tohoto projektu 
podílely na individualizaci, kdy pro menší skupiny žáků byla odučena do větší hloubky problematika daní a daňové 
evidence.      

 

Kurzy účetnictví  

Účetnictví pro začátečníky 

Během tohoto školního roku proběhly dva kurzy zaměřené na získání základních znalostí z oblasti účetnictví 
podnikatelů, které vedla Ing. Machalová. Kurz má 40 hodin a je určen pro zájemce z oblasti veřejnosti. Probíhal vždy 
2x týdně v odpoledních hodinách.  

 

 

PŘÍRODOVĚDNÉ PŘEDMĚTY 

 

Předseda předmětové komise: Mgr. Marek Zahradníček 

 

Ve školním roce 2013/14 byl na naší škole, na popud školní inspekce, nahrazen předmět Zbožíznalství předmětem 
Základy přírodních věd. Důvodem byl nesoulad s RVP přírodovědného základu. To znamená, že 1. a 2. ročníky oboru 
Obchodní akademie se začaly vyučovat podle nového ŠVP – Základy přírodních věd. Každé pololetí těchto ročníků 
se věnuje jednomu konkrétnímu přírodovědnému předmětu – fyzice, chemii, biologii a ekologii. Změna se bohužel 
musela i dotknout stávajících 4. ročníků, které během celého školního roku měly předmět ZPV o dotaci 4 hodiny 
týdně, kde dané učivo bylo dodatečně probráno.   

V listopadu se již tradičně uskutečnila zajímavá beseda s osvědčenou agenturou Pohodáři pro 1. a 2. ročníky, 
tentokrát na téma jihovýchod arabského poloostrova – Omán a Spojené arabské emiráty. Celá akce probíhala v rámci 
předmětu hospodářský zeměpis. 

Před Vánocemi se třída 1. D, v rámci předmětu ZPV, účastnila exkurze do Technického muzea Ostrava – Vítkovice. 
Zde žáci měli příležitost si vyzkoušet funkci nejrůznějších technických zařízení.  

V lednu se třídy 2. A a 2. B zúčastnily interaktivní přednášky Madagaskar, pořádané agenturou Planeta 3 000. 
Přednáška měla široký záběr od ekologie, biologie, geologie, geografie až po sociální aspekty obyvatel Madagaskaru.   

V červnu se uskutečnily exkurze na environmentálně významná místa – čističku odpadních vod a bioplynovou 
stanici. Žáci cestou navštívili místo soutoku obou Bečev – Rožnovské a Vsetínské. Exkurze byly přijaty žáky poměrně 
pozitivně. Byl tím naplněn i cíl sportovní a žáci se dostali do přírody. Celkově se dá hodnotit tato aktivita jako zdařilá. 
Uskutečnila se pro žáky 1. A, B, D. 26. 6. 2014 se pro žáky tříd 1. A, B a 3. C zorganizovala beseda s pracovníkem 
z Chráněné krajinné oblasti Beskydy Ing. Františkem Šulganem o aktuálních environmentálních problémech 
ve zdejším regionu. Žáci 2. ročníku oboru Obchodní akademie zpracovali a přednesli v rámci předmětu Základy 
přírodních věd referáty na tato témata: Biodiverzita, Freony, Biomasa, Ekobydlení, Větrná energie, Tryskové 
proudění, Břidlicový plyn, Hirošima a Nagasaki, Energie oceánů, Biopaliva, Toxické látky v našem okolí, Kyselé deště, 
Černobyl. 

Nově byly ve škole nainstalovány sběrné nádoby na třídění plastů. 
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Největšího úspěchu dosáhli naši žáci v rámci předmětu matematika. Zařadili se mezi úspěšné řešitele celostátní 
matematické soutěže pro SOŠ a to dosti výrazným umístěním v této soutěži. Jmenovitě Anna Křištofová z 1. B, která 
dosáhla krásného 13. místa z 318 soutěžících z celé republiky. Opakovaně výborných výsledků dosáhl také Dominik 
Gerlich z 3. A. Svým 13. místem z 267 soutěžících se stal pravděpodobně nejúspěšnějším účastníkem všech 
dosavadních ročníků této soutěže, protože již třetí rok po sobě dosáhl výborného umístění (vloni 9. místo a předloni 
5. místo).  

Stejně jako v minulých letech i letos se uskutečnila matematická soutěž KLOKAN. Soutěž se konala v pátek 21. března 
2014 a probíhala v 6  kategoriích Cvrček, Klokánek, Benjamín, Kadet, Junior, Student. Z naší školy se soutěže 
zúčastnilo celkem 68 žáků, 42 v kategorii Junior a 26 v kategorii Student. V obou kategoriích bylo možné získat 120 
bodů. Nejlepším žákem na škole byl Jiří Kalich ze třídy 2. D se ziskem 76 bodů a umístil se na 3. místě v okrese Vsetín. 
V kategorii Student byl nejlepším žákem Robin Polk ze třídy 4. B se ziskem 62 bodů. 

Aktivní byli také vyučující. Vyučující matematiky (Mgr. Vít Hanák a Mgr. Marek Zahradníček) se již tradičně zúčastnili 
celostátní konference učitelů matematiky na SOŠ v Pardubicích. Tento seminář byl věnován aktuálním problémům 
výuky matematiky, novým poznatkům v tomto vědním oboru a státní maturitě z matematiky.  

Škola má určeného koordinátora environmentální výchovy – RNDr. Evu Čtveráčkovou. Koordinátorka pravidelně 
sleduje aktuální nabídky seminářů a dalších pomocných informací, nabídky pomůcek a výukových programů Klubu 
ekologické výchovy, což je profesní sdružení pedagogů celorepublikového působení, občanského sdružení pro 
environmentální výchovu zlínského kraje – Líska, ekologických středisek (např. Hostětín apod.). V červenci 
absolvovala Repetitorium terénní přírodovědy organizované ekologickým střediskem Lipka. V září se ve škole konalo 
setkání škol přidružených UNESCO, jedna ze sekcí zde projednávaných je i envirmentální výchova, RNDr. Eva 
Čtveráčková moderovala tento workshop a průvodcovala exkurzi na výzkumné pracoviště Bílý kříž.  

V rámci programu Erasmus se RNDr. Eva Čtveráčková zúčastnila aktivně, jako prezentující, ekologické konference 
v tureckém Kars s tématem: „Ekologické povědomí běžných občanů České republiky“. 

V letošním školním roce má naše škola i aktivní zastoupení v publikační činnosti. Mgr. Marek Zahradníček je autorem 
Matematiky pro střední školy – 4. díl – Funkce I. Učebnice vyšla v nakladatelství Didaktis a od června je na pultech 
knihkupectví. 

 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

 

Předseda předmětové komise: Mgr. Stanislav Zálešák 

 

Výuka 

Výuka v 1. – 4. ročníku proběhla podle školních vzdělávacích plánů pro všechny ročníky a obory. 

 

Sportovní turnaje a soutěže 

Vyučující tělesné výchovy zorganizovali pro žáky tradiční školní sportovní turnaje v basketbalu, florbalu, volejbalu 
a futsalu. Celkem soutěžilo 548 žáků ve školních kolech, nejlepší pak reprezentovali školu v okrskových, okresních 
a krajských kolech. 

Ve sportovních soutěžích v okrskových kolech obsadili hoši 1. a 2. místo ve stolním fotbale-foosballu, na Mistrovství 
ČR SŠ pak obsadily naše dvojice 2. 4. místo! Získali jsme 1. místo v basketbalu dívek i hochů, 1. místo ve florbalu 
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hochů a 2. místo ve volejbalu děvčat, děvčata získal ve florbalu 2. místo, 2. místo ve volejbalu. V okresních kolech 
obsadilo 3. místo naše družstvo atletů v soutěži Corny, 1. místo družstvo dívek i hochů v basketbalu, 1. místo družstvo 
hochů ve florbalu a 4. místo ve volejbalu. Uskutečnilo se taky tradiční hokejové utkání absolventů a zaměstnanců 
školy.  

 

Sportovní kurzy 

Lyžařský kurz 1. ročníku pro 90 žáků se neuskutečnil z důvodu nepříznivých podmínek – počasí. Byl přesunut 
do školního roku 2014/2015. 

Sportovní kurzy 3. ročníků proběhly 6. – 22. 6. 2012 ve dvou turnusech v Chorvatském středisku Lopar na ostrově 
Rab za účasti 84 žáků.  

 

 

VÝPOČETNÍ TECHNIKA 

 

Předseda předmětové komise: Ing. Václav Majkus 

 

Školní vzdělávací program 

V tomto roce se začalo učit podle nového ŠVP v předmětu „ Počítačové systémy“ 3. ročník, třída 3. D. Látka 
„Informační systémy“ se zkrátila na 1 pololetí. Ve druhém pololetí byla probraná látka (teorie), která byla v plánu 4. 
ročníku.  Tím se vytvořil větší prostor pro praktickou výuku ve 4. ročníku u tohoto předmětu. V tomto roce byla 
navázána spolupráce s firmou DezaData ohledně výpomoci pro zastoupení našeho kolegy. Zástupci firmy předložili 
doporučení, co by se mělo změnit a upravit ve výuce, abychom vyučovali podle požadavku praxe. V příštím roce 
chceme změnit některé části ŠVP. Zavést výuku HTML5 a CSS3, JQuery a AJAXu JavaScriptu. Zaměřit se na webové 
aplikace v programování jazyka Java a C#. Dále změna výuky databázových systémů. Nahradit výuku MS Access 
za databáze Oracle nebo SQL server. Tyto změny by měly být i u studia na VOŠ. 

 

Praktická maturita 

U praktické maturity oboru Obchodní akademie a Ekonomické lyceum bylo možné získat z celkových 100 bodů 15 
bodů za část informačních technologií. Obtížnost úkolů byla dostačující s ohledem na časový interval asi 30 minut. 
Průměry v oboru OA jsou 10 bodů, 67%, známka 3. Průměry v oboru EL jsou 12 bodů, 80%, známka 2.  

U oboru Informační technologie byla informatika rozdělena na dvě části. V první části byly témata z předmětu 
Aplikační software a Grafika, kde byla úspěšnost 47% a druhá část z volitelných předmětů ALP a ZIS, kde byla 
úspěšnost 65%. Průměr z praktické maturity byla známka 3. Byl zaznamenán klesající trend oproti minulému roku.  

Jeden žák praktickou maturitu neukončil za opisování a jeden žák nedosáhl potřebných 50 bodů ze všech odborných 
předmětů. Výsledky byly analyzovány a sekce na schůzce navrhla řešení pro zlepšení výsledků v dalším roce. 

 

Ústní maturita 

V odborných předmětech (ekonomika, účetnictví, APL, ALP, Grafika, POS) vykonali žáci maturitní zkoušku 
s průměrnou známkou 2,5.  S výjimkou jednoho žáka celá třída 4D ústní maturitní zkoušku zdárně vykonala. 
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Soutěže 

Naše škola se přihlásila již do 6. ročníku soutěže v hraní piškvorek s názvem PIŠQWORKY. Do oblastního kola byl 
přihlášen pouze 1 pětičlenný tým, který vyhrál školní kolo. Tým s názvem „Berušky“ ze třídy 4. D ve složení Tomáš 
Vrbka (kapitán), Ondřej Bistrý, Vladimír Kočíb, Tomáš Kunetek, Dominik Vašek obsadil 3. místo v oblastním kole, ale 
bohužel nepostoupili do Krajského kola. 

V rámci předmětů ALP a APL z oboru „Informační technologie“ se zúčastnili žáci celostátní online soutěže Bobřík 
informatiky 2014.  V kategorii kadet (1. a 2. ročníky) se nejlépe umístil na 127 místě Jan Bartoň ze třídy 2. D. 
V kategorii senior (3. a 4. ročníky) byl nejlepší žák Matěj Mizera ze třídy 4D, který se umístil na 116 místě.   

Letos proběhl již 5. ročník soutěže v prezentování s názvem PREZENTIÁDA. Naše škola letos do soutěže přihlásila 
pouze jednu prezentaci a ta postoupila do krajského kola. Prezentaci vytvořil tým s názvem „Svišti“ ve složení kapitán 
Filip Fiala 3. B, Marcela Čončková 3. B a Petr Vaněk 2. D. Tým prezentaci výborně zpracoval a odprezentoval téma 
„Tabule nebo technologie?“, ale obsadil bronzovou pozici, což je bohužel nepostupové místo.  

Žáci J. Lacný a J. Bartoň (kategorie Programování) a T. Korábečný (kategorie webové stránky) ze třídy 3. D se zúčastnili 
okresního kola soutěže v programování na Vsetíně. Jejich výsledky bohužel nebyly na postup do krajského kola.   

Letos se konal již 3. ročník soutěže v praktickém využití aplikačních programů s názvem OFFICE ARENA 2014, kterou 
pořádá firma Microsoft. Naše škola se soutěže letos účastnila poprvé. Přihlášeni byli tři žáci, Monika Indráková 3. A, 
Anežka Karpjáková 3. A a Petr Vaněk 2. D. Do krajského kola postoupili všichni tři. Petr Vaněk obsadil hezké druhé 
místo v kraji. Monika Indráková se umístila na prvním místě v kraji a navíc postoupila do celostátního kola. Celostátní 
kolo se konalo v Praze v sídle firmy Microsoft. Celkem se ho zúčastnilo 14 finalistů z České republiky a 3 finalisti ze 
Slovenské republiky. Monice se nepovedlo obsadit některou z medailových příček, ale přesto ji porota označila za 
„horkou kandidátku na výhru“ a pochválila ji, že se u prezentování usmívala a porotu rozesmála. 

 

Další vzdělávání zaměstnanců 

V letošním roce členové sekce Mgr. Andrea Hlavatá a Mgr. Robert Sigmund se účastnili školení na CSS styly v Brně. 
Ing. Václav Majkus absolvoval školení na Java - JSF v Brně. Ing. Jiří Románek a Ing. Dan Marek se zúčastnili stáže 
v Turecku. 

V rámci školy bylo uspořádáno školení na operační systém Windows 8 pro vyučující. 

 

Odborné učebny 

V rámci tvorby materiálů v projektu „Blended learning a jeho využití na střední škole“ škola získala počítače pro 
vybavení tří učeben (344, 209 a 309 VOŠ). Učebna 344 byla zrekonstruovaná a vymalována. Na všech počítačích byl 
instalován operační systém Windows 8. Na učebně 208 a 209 VOŠ byl nainstalován operační systém Windows 7 na 
zrekonstruované počítače. Nahrazené počítače se použijí do kmenových tříd v rámci zavedení elektronických 
třídních knih v příštím roce. Ze stejného důvodu byla rozšířená Wi-Fi síť na celou školu.  

 

Dumy 

V tomto roce byly dokončeny Digitální učební materiály. Do konce února se všechny odučily. 
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GRAFICKÉ PŘEDMĚTY 

 

Předseda předmětové komise: PhDr. Ludmila Bělíková 

 

Výuka 

Žáci pracovali v programu ZAV, stanovené limity cvičení žáci 1. ročníku plnili, až na výjimky, velmi dobře. Problémoví 
žáci byli projednáváni na schůzkách, prodiskutováno bylo i jejich hodnocení. Individuální přístup je u žáků 
s individuálním studijním plánem, kde se více přihlíží k výkonu než počtu napsaných cvičení, ve vyšších ročnících 
předkládají vypracované písemnosti. Pro zkoušku jsou vybírána zadání od státních zkoušek. 

Trénink žákům umožňujeme denně od 7:00 h a odpoledne do 15:30 h. Nejvíce jej využívají žáci 1. ročníku. Žáci, kteří 
tvoří soutěžní tým, více využívají domácí přípravy. Své dovednosti předváděli na Dnech otevřených dveří. Den před 
soutěží využívají možnosti tréninku ve škole nebo doma. 

 

Domácí výuka 

Licenci si zakoupila většina žáků 1. ročníku na začátku školního roku, ve 2. pololetí spíše ti, kteří v počtu cvičení 
zaostávali. Z variant instalací jsme zvolili 1-1200 cvičení (tj. 1-2 třídu), protože při havárii PC si opětovně mohou 
nainstalovat program bez omezení. Třetí třídu do 1 800 cvičení si kupují druhé ročníky a první ročníky na trénink 
o prázdninách. 

 

Státní zkoušky 

Státním orgánům se nepodařilo obnovit organizaci SZ. 

 

Školní soutěže 

Soutěž prvních ročníků Datlík 2014, který byl nominací na soutěž v Ostravě se konal v pátek 2. května 2014. Soutěžící 
psali deset minut s penalizací 10 úhozů za chybu. Zvítězil Adam Krupa 1. D - 377 úhozů za minutu, Lukáš Šimčík 
1. D – 368, Dennis Pesceteli 366 (třída 1. A), Adéla Třetinová 323 (1. B) Valentýn Nohavica 310 (1. D).  

Talentové zkoušky pro žáky ZŠ 4. června 2014 – za stanovený čas 30 minut nejlepší soutěžící napsali kolem 140 
cvičení. 1. Radek Müller, 2. - 4. Martina Ivanova (oba ZŠ Litovel, Vítězná), Jonáš Vala (Gymnázium Rožnov pod 
Radhoštěm), Pavel Černota, 5. Zuzana Reichlová (oba Rožnov pod Radhoštěm, ZŠ Pod Skalkou), celkem 63 úspěšných 
účastníků.  

 

Soutěže regionální a celostátní 

Valašský datel 

Ve dnech 8.-9. října 2013 se slétli do naší školy datli z celé České republiky. Nepřijeli zachraňovat valašské lesy, ale 
rychlostí ještě větší než je datlovo ťukání, usilovat o co nejvíce nejpřesnějších úhozů při psaní na počítači. Soutěž 
Valašský datel je určen žákům druhých ročníků a mladších, takže závodníci měli mezi 10-16 lety. Někteří píší teprve 
druhý rok, jiní už delší dobu, protože začali psát v nepovinném předmětu či kroužku na základní škole. 

Byl to koncert pro klávesnice a ruce, organizátoři vnímali ťukání jako jeden šum a kmitání prstů z písmene na 
písmeno bylo sotva postřehnutelné. Nejlepší výkon Vojtěcha Kurzy z Českého Těšína – 5 108 za 10 minut je bravurní. 
Nad 400 úhozů za minutu psalo 6 soutěžících.  
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Ve sportovně napjaté atmosféře zvítězilo z 15 škol družstvo Mendlovy SŠ z Nového Jičína před Českým Těšínem a ZŠ 
Pod Skalkou z Rožnova pod Radhoštěm. Vítězi si odvezli putovního datla – mistrovské řezbářské dílo viz foto. Nejlepší 
trojice soutěžících v kombinaci (opis s penalizací 10/50/100 úhozů za chybu) obdržela, mimo věcné ceny, datlíka 
skleněného. Byli to - Vojtěch Kurza z Českého Těšína, Tereza Schenková z Nového Jičína a Blanka Adamová ze Zlína.   

Zápolení celorepublikové ZAV Hodonín 10. listopadu 2013, ve kterém nerozhoduje věk soutěžících, reprezentovali 
David Veteška. Lenka Žilinská a Martina Vokáčová. Družstvo obsadilo v mezinárodní konkurenci 9. místo. V Přerově, 
což je soutěž 3. ročníků a mladších, jsme 29. ledna 2014 jsme obsadili 5. místo, reprezentoval nás David Veteška, 
3. B, který v kombinaci obsadil 4. místo. Regionální soutěže ve Zlíně 18. března 2014 se zúčastnil David Veteška, 
který obsadil 2. místo v psaní na klávesnici, Lenka Žilinská byla 12. a Martina Vokáčová 19.  Na MS ČR v Neveklově 
(14-15. dubna 2014) obsadil David Veteška 2. místo. Poslední soutěží školního roku je tradičně soutěž prvních 
ročníků v Ostravě. Školu reprezentovali Adam Krupa a Lukáš Šimčík (oba 1. D), Dennis Pesceteli a Viktor Folta (1. A). 
Družstvo získalo krásné 3. místo. 

 

Maturitní zkouška 

V oborech OA a IT byla komisí pro tento školní rok 2013/14 vybrána objednávka, upomínka a žádost FO organizaci. 
Zadavatelky – PhDr. Bělíková pro obor OA, Mgr. Kratinová pro obor IT. 

Zadání korespondovala s konkrétním předmětem podnikání vybraných podnikatelů. Náročnost zadání odpovídala 
zadáním u dřívějších státních zkoušek, žáci museli využít všech svých dovedností a znalostí. Podle výsledků 
hodnocení tříd a jednotlivých témat byla témata vyvážená a výsledky odpovídaly v průměru hodnocení 1-2, čemuž 
odpovídá i hodnocení žáků na konci školního roku. Odchylky jsou minimální. Vyučující 4. A – Mgr. Kratinová, 
4. B – PhDr. Bělíková a Mgr. Hamuľaková, 4. D – Mgr. Sigmund, DiS. 

 

Písemnost  4. A  4. B  4. D 

______________________________________________________ 

Objednávka  80 %  80 %  70 % 

Upomínka  80 %  93 %  80 % 

Žádost   80 %  87 %  90 % 

 

S výsledky praktické MZ můžeme být spokojeni, časová dotace byla pro žáky příznivá, zvládali napsat písemnost do 
20 minut. Chyby se projevily v gramatice (interpunkce), drobné odchylky od ČSN 01 6910. Nevyskytovaly se chyby 
ve zpracování zadání, záměně písemnosti, stylistice apod. Pro další školní rok práce v komisi nemusíme proto 
vyvozovat žádné závažné změny ve výuce a hodnocení žáků. 

 

Celkové hodnocení práce 

Podsekce grafických předmětů vykazuje práci na výborné úrovni a vyvíjí činnost v průběhu celého školního roku. 
Spolupráce mezi vyučujícími probíhala zejména při kontrole prací školních i maturitních prací žáků a jejich 
hodnocení. Pedagogický dozor při soutěžích je rozdělen na úvodní poradě tak, aby měl každý vyučující možnost 
kontaktu s pedagogy jiných škol a seznámil se s organizací soutěží v jiných SŠ. 

Žáci řadí výuku odborného předmětu k těm důležitým, uvědomují si nutnost zvládnutí hmatové techniky jako 
nástroje komunikace v dalším vzdělávání i budoucí profesi. 
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ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 

 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 - střední škola a vyšší odborná škola 

 

 k datu 30. 6. 2014 

 Počet fyzických osob přepočtené úvazky 
Interní pracovníci 40 39,524 

Externí pracovníci 5 0,86 

 

Poř. 
číslo 

Pracovní zařazení, 
funkce 

Úvazek 
Kvalifikace (stupeň vzdělání, obor 
aprobace, DPS) 

Počet let ped. 
praxe 

1. 
středoškolský 
učitel 

1 

VŠ-magisterský studijní program 

Fil. Fa UJEP Brno 

- učitelství všeobecně vzdělávacích 
předmětů – pedagogika - ruština  

VŠB-TU Ostrava 

- rozšiřující studium obchodní 
korespondence, techniky administrativy a 
sekretářských prací 

32 

2. D 
středoškolský 
učitel 

1 

VŠ-magisterský studijní program 

Ped. Fa UP Olomouc 

- učitelství pro školy I. cyklu -  ruský jazyk + 
francouzský jazyk 

Ped. Fa UP Olomouc 

- rozšiřující studium anglického jazyka na 
ZŠ 

39 

3. 
středoškolský 
učitel 

1 

VŠ-magisterský studijní program 

Přír. Fa UJEP Brno 

- učitelství všeobecně vzdělávacích 
předmětů -  MAT - CHE 

27,5 

4. D 
středoškolský 
učitel 

0,714 

VŠ-magisterský studijní program 

Fil. Fa UP Olomouc 

- učitelství FRJ, a CJL pro školy  

II. cyklu 

38,5 



ZAMĚSTNANCI 

Stránka 61 

5. 
zástupce ředitele 
školy a školní 
psycholog 

1 

VŠ-magisterský studijní program 

Fil. Fa UP Olomouc 

- učitelství všeobecně vzdělávacích 
předmětů CJL - OBN 

- učitelství TEA 

UP Olomouc 

- Psychologie 

27,5 

6. 
středoškolský 
učitel 

1 

VŠ-magisterský studijní program 

FF MU Brno 

- učitelství všeobecně vzdělávacích 
předmětů – CJL - ANJ 

23 

7. 
středoškolský 
učitel 

1 

VŠ-magisterský studijní program 

Fil. Fa UPJŠ Prešov 

- filozofie 

Fil. Fa UP Olomouc 

- učitelství NEJ 

studium VŠB-TU Ostrava 

- rozšiřující studium písemná a 
elektronická komunikace a sekretářské 
práce 

23 

8. 
středoškolský 
učitel 

1 

VŠ-magisterský studijní program 

Ostravská univerzita 

- učitelství MAT a INF pro SŠ 

14 

9. 

 

středoškolský 
učitel 

1 

VŠ-magisterský studijní program 

Masarykova univerzita v Brně 

Učitelství MAT – VYT pro střední školy 

9 

  



ZAMĚSTNANCI 

Stránka 62 

10. zástupce ředitele 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Ped. Fa Ostrava 

- učitelství všeobecně vzdělávacích 
předmětů - FYZ – základy techniky 

Fa přírodovědecká UP Olomouc 

rozšiřující studium VYT 

FF UP Olomouc 

- andragogika v profilaci na personální 
management 

Ped. Fa Olomouc 

- doktorský studijní program Pedagogika 

27,5 

11. 
středoškolský 
učitel 

1 

VŠ-magisterský studijní program 

Ek. Fa VŠB Ostrava 

- národohospodářství 

UP Olomouc 

- DPS 

19,5 

12. 
středoškolský 
učitel 

1 

VŠ-magisterský studijní program 

Ped. Fa Ostrava 

-učitelství všeobecně vzdělávacích 
předmětů 

CJL – DEJ 

28,5 

13. 
středoškolský 
učitel 

1 

VŠ-magisterský studijní program 

Ostravská univerzita 

- učitelství NEJ a OBN pro ZŠ 

Ped. Fa Masarykova univerzita Brno 

- NEJ a literatura pro střední školy 

20,5 

14. 
středoškolský 
učitel 

1 

VŠ-magisterský studijní program 

Ped. Fa UP Olomouc 

- učitelství všeobecně vzdělávacích 
předmětů TEV -  NEJ 

25,5 
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15. 
středoškolský 
učitel 

1 

VŠ-magisterský studijní program 

Ped. Fa Ostrava 

- učitelství všeobecně vzdělávacích 
předmětů TEV – ZEM  

- Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava 

- písemná a elektronická komunikace a 
sekretářské práce 

22,5 

16. ředitel školy 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Ped. Fa UP Olomouc 

- učitelství všeobecně vzdělávacích 
předmětů MAT – základy techniky 

Přír. Fa UP Olomouc 

- učitelství VT  

31,5 

17. 
středoškolský 
učitel 

1 

VŠ-magisterský studijní program 

Slezská univerzita Opava 

- čeština 

UP Olomouc 

- DPS 

11,5 

18. 
středoškolský 
učitel 

1 

VŠ-magisterský studijní program 

VŠZ Brno 

- zootechnika 

VSŽ Brno 

- DPS 

20 

19. 
středoškolský 
učitel 

1 

VŠ-magisterský studijní program 

VUT Brno 

- technická kybernetika 

UP Olomouc 

- DPS 

14,5 

20. 
středoškolský 
učitel 

1 

VŠ-magisterský studijní program 

Stroj. a elek. Fa VŠDS Žilina 

- kybernetika v doprave a spojoch 

UP Olomouc 

- DPS 

19,5 



ZAMĚSTNANCI 

Stránka 64 

21. 
středoškolský 
učitel 

1 

VŠ-magisterský studijní program 

Přír. Fa UP Olomouc 

- fyzika se zaměřením na optiku a jemnou 
mechaniku 

FF UP Olomouc 

- anglická filologie rozšiřující 

Ostravská univerzita 

- DPS 

21,5 

22. D 
středoškolský 
učitel 

0,81 

VŠ-magisterský studijní program 

Fa výrob. ekon. VŠE Praha 

- ekonomika a řízení průmyslu 

VŠE Praha 

- DPS 

VŠB-TU Ostrava 

- doktorské studium Finance 

37,5 

23. 
středoškolský 
učitel 

1 

VŠ-magisterský studijní program 

VŠB v Ostravě 

- ekonomika průmyslu 

VŠE Praha 

- DPS 

27,5 

24. 
středoškolský 
učitel 

1 

VŠ-magisterský studijní program 

Ped. Fa Ostravská univerzita 

- učitelství všeobecně vzdělávacích 
předmětů TEV – ZEM 

18,5 

25. 
středoškolský 
učitel 

1 

VŠ-magisterský studijní program 

Masarykova univerzita v Brně 

- učitelství všeobecně vzdělávacích 
programů, kombinace tělesná výchova – 
zeměpis 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

- učitelství informatiky pro základní a 
střední školy 

18 
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26. 
středoškolský 
učitel 

1 

VŠ-magisterský studijní program 

Ek. Fa VŠB-TU Ostrava 

- obchod a marketing 

UTB ve Zlíně 

- DPS 

9,5 

27. 
středoškolský 
učitel 

1 

VŠ-magisterský studijní program 

Text. Fa VŠ strojní a textilní Liberec 

- ekonomika a řízení spotřebního průmyslu 

- DPS 

28,5 

28. 
středoškolský 
učitel 

1 

VŠB-TU Ostrava 

- Informační a znalostní management 

Ostravská univerzita 

-Učitelství odborných předmětů – 
specializace obchod a služby 

- VŠB-TU Ostrava 

písemná a elektronická komunikace a 
sekretářské práce 

11,5 

29. 
středoškolský 
učitel 

1 

VŠ-magisterský studijní program 

VŠB Ostrava 

- národohospodářství 

VUT Brno 

- DPS 

20,5 

30. 
středoškolský 
učitel 

1 

VŠ-magisterský studijní program 

Ek. Fa VŠB Ostrava 

- podnikatelství a management 

UP Olomouc 

- DPS 

20 

31. 
středoškolský 
učitel 

1 

Ostravská univerzita 

- učitelství všeobecně vzdělávacích 
předmětů CJL – DEJ 

27,5 
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32. 
středoškolský 
učitel 

1 

VŠ-magisterský studijní program 

Ped. Fa Ostrava 

- učitelství všeobecně vzdělávacích 
předmětů RUJ - OBN 

Filozofická Fa Ostravské univerzity 

- rozšiřující studium anglický jazyk 

27,5 

33. 
středoškolský 
učitel 

1 

VŠ-magisterský studijní program 

Ostravská univerzita v Ostravě 

- učitelství anglického jazyka pro SŠ 

- učitelství německého jazyka pro SŠ 

5,5 

34. 
středoškolský 
učitel 

1 

VŠ-magisterský studijní program 

VŠDS Žilina 

- prevádzka a ekonomika železničnej 
dopravy 

- DPS 

18,5 

35. 
středoškolský 
učitel 

1 

VŠ-magisterský studijní program 

Ped. Fa UP Olomouc 

- učitelství všeobecně vzdělávacích 
předmětů TEV – NEJ 

26 

36. 
středoškolský 
učitel 

1 

VŠ-magisterský studijní program 

Fa prov. ek. VŠZ Brno 

- provoz a ekonomika zemědělství 

UP Olomouc 

- DPS 

14,5 
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37. 
středoškolský 
učitel 

1 

VŠ-bakalářský studijní program 

Ostravská univerzita v Ostravě 

- sociální pedagogika – prevence a 
resocializace 

VŠ-magisterský studijní program 

Ostravská univerzita v Ostravě 

- sociální práce s poradenským zaměřením 

- vysokoškolská pedagogika a vzdělávací 
technologie pro začínající pedagogické 
akademické pracovníky a externí 
spolupracovníky vysokých škol 

6,5 

38. 
středoškolský 
učitel 

1 

VŠ-magisterský studijní program 

UP v Olomouci 

- anglická filologie – španělská filologie 

- DPS 

15 

39. 
středoškolský 
učitel 

1 

VŠ-magisterský studijní program 

Ped. Fa Ostrava 

- učitelství všeobecně vzdělávacích 
předmětů MAT – BIO 

22 

40. 
středoškolský 
učitel 

1 

VŠ-magisterský studijní program 

FKVS UK Praha 

- učitelství pro školy II. cyklu TEV – BRV 

34 
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Externí pracovníci vyučující na střední škole a vyšší odborné škole ve školním roce 
2013/2014 

 

Poř. 

číslo 
Pracovní zařazení, 
funkce 

Úvazek 
Kvalifikace (stupeň vzdělání, 
obor, aprobace, DPS) 

1. středoškolský učitel 0,19 
Úplné střední 
Střední všeobecně vzdělávací škola Sedlčany 

2. středoškolský učitel 0,19 
Úplné střední 
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 
- strojírenství 

3. středoškolský učitel 0,19 
Úplné střední  
SOU strojírenské Kopřivnice 
- mechanik seřizovač 

4. středoškolský učitel 0,19 

Úplné střední  
Střední průmyslová škola elektrotechnická Rožnov pod 
Radhoštěm 
- elektrovakuová a polovodičová technika 

5. středoškolský učitel 0,1 
VŠ-magisterský studijní program 
VŠ chemicko-technologická 
- organická syntéza 
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Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 – bakalářské studium 

 

Poř. 

číslo 
Pracovní zařazení, funkce Úvazek 

Letní/zimní 
semestr 

Kvalifikace (stupeň vzdělání, obor aprobace, DPS) 

1.  učitel bakalářského studia 0,1/0,19 

VŠ-magisterský studijní program 

Fil. Fa UJEP Brno 

- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů – 
pedagogika - ruština 

VŠB-TU Ostrava 

- rozšiřující studium obchodní korespondence, 
techniky administrativy a sekretářských prací 

2.  učitel bakalářského studia 0,1/0 

VŠ-magisterský studijní program 

FF MU Brno 

- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů – CJL - 
ANJ 

3. učitel bakalářského studia 0,1/0,19 

VŠ-magisterský studijní program 

Ostravská univerzita 

- učitelství MAT a INF pro SŠ 

4. učitel bakalářského studia 0,1/0 

VŠ-magisterský studijní program 

Ped. Fa Ostrava 

- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů - FYZ – 
základy techniky 

Fa přírodovědecká UP Olomouc 

rozšiřující studium VYT 

- FF UP Olomouc 

- andragogika v profilaci na personální management 

5. učitel bakalářského studia 0/0,1 

VŠ-magisterský studijní program 

Ped. Fa UP Olomouc 

- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů MAT – 
základy techniky 

Přír. Fa UP Olomouc 

- učitelství VT 
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6. učitel bakalářského studia 0,1/0 

VŠ-magisterský studijní program 

Stroj. a elek. Fa VŠDS Žilina 

- kybernetika v doprave a spojoch 

UP Olomouc 

- DPS 

7. 
  

Učitel bakalářského studia 
0,19/0,28 

VŠ-magisterský studijní program 

Právnická fakulta 

- Právo 

8. učitel bakalářského studia 0,1/0,19 

VŠ-magisterský studijní program 

Přír. Fa UP Olomouc 

- fyzika se zaměřením na optiku a jemnou mechaniku 

FF UP Olomouc 

- anglická filologie rozšiřující 

Ostravská univerzita 

- DPS 

9. učitel bakalářského studia 0/0,33 

VŠ-magisterský studijní program 

Fa výrob. ekon. VŠE Praha 

- ekonomika a řízení průmyslu 

VŠE Praha 

- DPS 

VŠB-TU Ostrava 

- doktorské studium Finance 

10. učitel bakalářského studia 0,19/0 

VŠ-magisterský studijní program 

Přír. Fa UP Olomouc 

- matematická analýza 

VUT Brno 

- DPS 

11. učitel bakalářského studia 0,19/0 

VŠ-magisterský studijní program 

VŠB Ostrava 

- národohospodářství 

VUT Brno 

- DPS 
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12. učitel bakalářského studia 0,1/0,05 

VŠ-magisterský studijní program 

Ek. Fa VŠB Ostrava 

- podnikatelství a management 

UP Olomouc 

- DPS 

13. učitel bakalářského studia 0,19/0,19 

VŠ-magisterský studijní program 

Ped. Fa UP Olomouc 

- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů TEV – 
NEJ 

14. učitel bakalářského studia 0,1/0,1 

VŠ-magisterský studijní program 

UP v Olomouci 

- anglická filologie – španělská filologie 

- DPS 

15. učitel bakalářského studia 0,18/0,29 

VŠ-magisterský studijní program 

Ped. Fa Ostrava 

- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů MAT – 
BIO 

16. učitel bakalářského studia 0,1/0,1 

VŠ-magisterský studijní program 

FKVS UK Praha 

- učitelství pro školy II. cyklu TEV – BRV 

 

K 30. červnu 2014 bylo zaměstnáno 40 pedagogických pracovníků. 3 pedagogičtí pracovníci pracovali při pobírání 
starobního důchodu. Na mateřské dovolené, příp. rodičovské dovolené jsou dvě pracovnice. Během roku došlo 
k úmrtí zaměstnance, za kterého byli přijati externí vyučující. 

 

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 

 

 k datu 30. 6. 2014 

 Počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 18 16,03 

Externí pracovníci  0 0 
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DALŠÍ ÚDAJE O NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 

 

Interní pracovníci 

 

Poř. 
číslo 

Pracovní zařazení, 

funkce 

Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1. účetní 1 

Úplné střední  

SEŠ Nový Jičín 

- všeobecná ekonomika 

OA Valašské Meziříčí 

pomaturitní kvalifikační studium  

Výpočetní technika a zpracování informací 

2. personální pracovník 1 

VŠ – bakalářský studijní program 

UP Olomouc 

- Školský management 

3. 
administrativní a spisový 
pracovník 

1 

Úplné střední 

Soukromá střední podnikatelská škola ve Vsetíně 

- podnikatel 

4. ekonom 1 

VŠ – bakalářský studijní program 

UP Olomouc 

- Školský management 

5. 
správce informačních a 
komunikačních technologií 

1 

Úplné střední  

SOU strojírenské Kopřivnice 

- mechanik seřizovač 

6. referent studijního oddělení 0,6 

Úplné střední 

Střední ekonomická škola Valašské Meziříčí 

- všeobecná ekonomika 

7. technický pracovník-školník 1 

Úplné střední 

SOU elektrotechnické Valašské Meziříčí 

- mechanik elektronik 
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8. údržbář 1 
Střední odborné 

SOU VOKD Ostrava 

9. uklízečka    0,75  

10. uklízečka    0,81  

11.D uklízečka    0,81  

12. uklízečka    0,81  

13. uklízečka    0,25  

14. uklízečka    1  

15. vedoucí školní jídelny 1 

Úplné střední  

SOŠ spol. stravování Ostrava 

- ekonomika a provoz spol. stravování 

16. kuchařka  1 

Střední odborné 

SOU Frenštát p. R. 

- kuchařka 

17. pomocná kuchařka   1 Základní 

18. pomocná kuchařka    1 

Střední odborná 

SOU zemědělské Valašské Meziříčí 

- chovatelka zvířat 
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DVPP, STUDIUM, ŠKOLENÍ  

 

Pedagogičtí pracovníci 2013/2014 

 

Poř. 

číslo 
Školitel Název akce Počet 

účastníků 
Termín 

 Studium    

1. UTB ve Zlíně 
Specializační studium pro 
vedoucí pracovníky ve 
školství 

2 šk. rok  

 DVPP    

2. NAEP 
Školení pro koordinátory 
programu Erasmus 

2 10. 9. 2013 

3. 

Jednota českých 
matematiků a fyziků 

Společnost učitelů 
matematiky JČMF 

Konference učitelů 
matematiky SŠ - 
Matematika pro všechny 

2 18.-20. 9. 2013 

4. 
Obchodní akademie a VOŠ 
Valašské Meziříčí 

Hodnocení a jeho účel u 
žáků 

2 27. 9. 2013 

5. Zlínský kraj 
VII. Krajská konference 
k primární prevenci 
rizikového chování 

1 24. 10. 2013 

6. 
Obchodní akademie a VOŠ 
Valašské Meziříčí 

Osobnost učitele a žáka 1 25. 10. 2013 

7. Svaz účetních Olomouc 
Občanská sdružení v NOZ 
– spolky 

2 17. 10. 2013 

8. GOPAS počítačová škola.cz CSS – pro pokročilé 2 4.-5. 11. 2013 

9. Activboard Tablet ve výuce 3 5. 11. 2013 

10. NIDV Olomouc 
Konzultační seminář pro 
management škol 

1 6. 11. 2013 

11. Svaz účetních Olomouc 
Daň z příjmů fyzických a 
právnických osob 

2 14. 11. 2013 
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12. 
Obchodní akademie a VOŠ 
Valašské Meziříčí 

Rizikové jevy dětí a 
mládeže 

1 21. 11. 2013 

13. Comenia Consult Praha 
Právní odpovědnost při 
výuce tělesné výchovy 

1 21. 11. 2013 

14. 
Jednota českých 
matematiků a fyziků 

Tři dny s matematikou 1 21.-23. 11. 2013 

15. NAEP 
Monitorovací seminář 
Erasmus 

1 26. 11. 2013 

16. Zlínský kraj Společně pro školství 1 28. 11. 2013 

17. ICT Pro s.r.o. Brno Java EE – úvodní kurz 1 3.-4. 12. 2013 

18. Eduko  5 9. 12. 2013 

19. 
Comenius Agency – Ing. 
Adrian Mozes, Holubice-
Kozinec 

Novela školského zákona a 
obecná ustanovení 

1 11. 12. 2013 

20. 
RESK education, s.r.o. 
Třinec 

Právní předpisy ve školství 
a jejich aktuální změny 

1 17. 12. 2013 

21. Mgr. Jana Špulířová Vsetín Profesionální komunikace 42 19. 12. 2013 

22. Svaz účetních Olomouc 
Změny 2014 v daních, 
účetnictví a právu 

2 15. 1. 2014 

23. 
Obchodní akademie a VOŠ 
Valašské Meziříčí 

Jak zvládat zátěžové 
situace v učitelské profesi 

6 16. 1. 2014 

24. 
INTEGRA CENTRUM s.r.o. 
Brno 

Aktuality v účetnictví pro 
obce a příspěvkové 
organizace 

1 21. 1. 2014 

25. MŠMT 

Erasmus+ Seminář pro 
budoucí předkladatele 
projektů zaměřených na 
odborné vzdělávání a 
přípravu ve Výzvě 2014 

2 28. 1. 2014 

26. CERMAT 
Hotnotitel ústní zkoušky 
pro žáky s PUP MZ 

1 4. 2. 2014 
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27. 
Hello language centre 
s.r.o. 

Výslovnost a fonologie 1 6. 2. 2014 

28. NAEP Informační seminář 2014 1 12. 2. 2014 

29. 
Vzdělávací agentura KPS, 
Vsetín 

Průběžné vzdělávání 
učitelů ekonomických 
předmětů s ekonomickým 
zaměřením – účetnictví, 
daně 

2 18. 2. 2014 

30. 
Hello language centre 
s.r.o. 

Využití písní, filmů a videa 
při učení a opakování 

2 27. 2. 2014 

31. British Council Prague 
Learning and Teaching 
English through Drama 

1 28. 2. 2014 

32. 
NIDV, krajské pracoviště 
Olomouc 

Konzultační seminář pro 
školní maturitní komisaře 

1 11. 3. 2014 

33. 
NIDV, krajské pracoviště 
Ostrava 

Konzultační seminář 
k ústní zkoušce 
z anglického jazyka 

1 21. 3. 2014 

34. 
NIDV, krajské pracoviště 
Zlín 

Konzultační seminář pro 
předsedy zkušebních 
maturitních komisí 

3 21. 3. 2014 

35. 
Vzdělávací centrum 
Morava s.r.o. Ostrava 

Úřední korespondence – 
písemná a elektronická 
komunikace 

1 27. 3. 2014 

36. Microsoft a ITveSkole.cz 
Vzděláváme pro 
budoucnost 

2 1. 4. 2014 

37. Nakladatelství EDUKO 
Příklady z finanční praxe 
v Excelu 

1 23. 4. 2014 

38. Baťův institut 
Daňové zvýhodnění pro 
firmy 

1 13. 5. 2014 

39. 
Obchodní akademie a VOŠ 
Valašské Meziříčí 

Krize ve třídě 7 16. 5. 2014 
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40. 
Obchodní akademie a VOŠ 
Valašské Meziříčí 

Neverbální komunikace 1 16. 5. 2014 

41. 
ISŠ-COP a Jazyková škola 
s právem státní jazykové 
zkoušky Valašské Meziříčí 

Mixed class v rámci 
projektu Učíme anglicky – 
společně a efektivně 

2 22. 5. 2014 

42. 
Obchodní akademie a VOŠ 
Valašské Meziříčí 

Základy rétoriky pro 
pedagogy 

3 

 
3. 6. 2014 

43. NAEP 

Informační seminář 2014 
pro koordinátory 
programu Erasmus+ 
vysokoškolské vzdělávání 

1 17.-18. 6. 2014 

44. SOU Lipnice nad Sázavou Škola učitelů informatiky 1 18.-28. 8. 2014 

 

 

Nepedagogičtí pracovníci 2013/2014 

 

Poř. 

číslo 
Místo konání Název akce Počet 

účastníků 
Termín 

 Školení, semináře    

1. Andragogos Agency 

Cestovní náhrady 
v neziskové sféře včetně 
vazeb na ostatní předpisy 
– daňové, účetní a další 
souvislosti 

1 18. 9.2 013 

2. 
Vzdělávací agentura KPS, 
Vsetín 

Majetek v účetní praxi 
příspěvkových organizací a 
inventarizace majetku 
v roce 2013 

3 26. 10. 2013 

4. DK Vsetín Důchodové pojištění 1 30. 10. 2013 
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5. 
Vzdělávací agentura KPS, 
Vsetín 

Zákoník práce a předpisy 
související na začátku roku 
2014 – změny (nejen) ve 
vazbě na nový občanský 
zákoník 

1 8. 11. 2013 

6. DK Vsetín 
Tuzemské a zahraniční 
cestovní náhrady v praxi 
2013 

1 28. 11. 2013 

7. Andragogos Agency Spisová služba 1 3. 12. 2013 

8. 
Vzdělávací agentura KPS, 
Vsetín 

Příprava a sestavení účetní 
závěrky u vybraných 
účetních jednotek /ÚSC, 
příspěvkových organizací, 
…)  
k 31. 12. 2013 

1 4. 12. 2013 

9. 
Vzdělávací agentura KPS, 
Vsetín 

DPH u příspěvkových 
organizací bez chyb a 
omylu s výhledem pro rok 
2014 

1 4. 12. 2013 

10. 
Comenius Agency – Ing. 
Adrian Mozes, Holubice-
Kozinec 

Novela školského zákona a 
obecná ustanovení 

1 11. 12 2013 

11. 
RESK education, s.r.o. 
Třinec 

Právní předpisy ve školství 
a jejich aktuální změny 

1 17. 12. 2013 

12. Mgr. Jana Špulířová Profesionální komunikace 2 19. 12. 2013 

13. Ing. Ivo Herman 
Způsobilost topiče 
k obsluze nízkotlakých 
kotlů 

2 6. 1. 2014 

14. DK Vsetín 
Zdaňování mezd a 
ostatních příjmů ze závislé 
činnosti 

1 22. 1. 2014 

15. VEMA Brno 
Seminář k novinkám PAM 
29.00 

1 28. 1. 2014 

16. M LORDY s.r.o. 
Účetnictví příspěvkových 
organizací  

1 31. 1. 2014 

17. DK Vsetín Nemocenské pojištění 1 31. 1. 2014 
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18. 
Vzdělávací agentura KPS, 
Vsetín 

Aktuality v účetnictví 
územních samosprávných 
celků a jimi zřízených 
příspěvkových organizací 

1 19. 2. 2014 

19. 
Vzdělávací agentura KPS, 
Vsetín 

Úkoly zaměstnavatelů 
v oblasti důchodového 
pojištění v roce 2014, 
ELDP v roce 2013 a 2014 

1 25. 2. 2014 

20. DK Vsetín Zdravotní pojištění 1 26. 2. 2014 

21. 
Dagmar Kadlecová, 
Brněnec 

Platnost uvádění 
potravinových ALERGENŮ 
ve školním stravování u 
zhotovených jídel během 
roku 2014 

2 4. 3. 2014 

22. 
Vzdělávací agentura KPS, 
Vsetín 

Smlouvy s obchodními 
partnery a zákazníky podle 
nového občanského 
zákoníku 

2 11. 3. 2014 

23. DK Vsetín 
Daň z přidané hodnoty 
aktuálně 

1 26. 3. 2014 

24. 
Krajská knihovna Františka 
Bartoše ve Zlíně 

Bezpečný internet 1 15. 5. 2014 

25. VEMA Brno Setkání uživatelů  1 20. 5. 2014 

26. 
RESK education, s.r.o. 
Třinec 

Zákon o pedagogických 
pracovnících v praxi škol a 
školských zařízení 

1 6. 6. 2014 

27. 
Krajská knihovna Františka 
Bartoše ve Zlíně 

Volně přístupné 
elektronické zdroje a 
rešeršní strategie 

1 
18. 6. 2014 

25. 6. 2014 

28. 
Vzdělávací agentura KPS, 
Vsetín 

Řešení aktuálních 
problémů v účetnictví 
příspěvkových organizací 
v průběhu roku 2014 

2 26. 6.014 

29. 
Bidvest, Bonduelle, Retigo, 
AG Foods 

Aneb, jak na Valašsku 
královsky uvařit 

2 21. 8. 2014 

 

Celková výše výdajů na DVPP, školení a semináře činila v roce 2013/2014 Kč 153 789,13.
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PRAXE ŽÁKŮ 

 

Termíny odborné praxe 

Ve školním roce 2013/2014 vykonávali odbornou praxi žáci 3. a 4. ročníků oboru obchodní akademie a žáci 4. ročníku 
oboru informatika v ekonomice. Praxe se uskutečnila v těchto termínech: 

4. ročníky oboru obchodní akademie 30. 9. – 11. 10. 2013 

4. ročník oboru informatika v ekonomice 30. 9. – 11. 10. 2013 

3. ročníky oboru obchodní akademie 19. – 30. 5. 2014 

 

Organizační zajištění praxe 

Praxe pro žáky 4. ročníků proběhla v začátku nového školního roku. Každý žák obdržel dokumenty pro zajištění praxe, 
tj. smlouvu pro svého zaměstnavatele a tématický plán odborné praxe, který obsahuje možné okruhy, kterými se 
mají žáci během praxe v podniku zabývat. Z těchto okruhů si pak žák po dohodě se zaměstnavatelem určil náplň své 
praxe. 

Žáci 3. ročníků Oboru obchodní akademie absolvovali praxi v květnu v době konání ústních maturitních zkoušek. 
Podmínky pro zajištění praxe byly stejné jako u žáků 4. ročníků, každý si zajišťoval podnik, kde bude praxi vykonávat, 
sám.  

Všichni žáci si letos praxi zajistili sami.  

 

Průběh praxe 

Praxe proběhla v obou termínech bez problémů. V některých firmách byli žáci během praxe zkontrolováni 
vyučujícími z toho důvodu, že v případě výskytu jakýchkoli problémů ze strany jak žáka nebo podniku mohly být tyto 
následně řešeny se zástupci školy.  

Žáci hodnotili průběh praxe ve zprávách z praxe. Úroveň zpracovaných zpráv byla většinou velmi dobrá, známka 
ze zprávy z praxe se stala součástí hodnocení některého z odborných předmětů (dle oboru studia). 

 

REÁLNÁ FIRMA – PRODEJNA PAPÍRNICTVÍ 

 

Prodejna papírnictví je umístěna ve vestibulu školy. Vedou ji žáci v rámci předmětu Reálná firma a letos již funguje 
devatenáctým rokem. 

Žáci 4. ročníku mají možnost si během dvou měsíců vyzkoušet po praktické stránce prodej zboží a veškeré činnosti 
s tím související – jednání se zákazníky, objednávání zboží, nákup ve velkoobchodě, přejímku, tvorbu cen, účtování, 
inventarizaci, vyplňování dokladů apod. 

Vzhledem k tomu, že je žákům svěřena peněžní hotovost v pokladně, vede je to k důslednosti a odpovědnosti při 
prodeji. 
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Stálá výše tržeb, s ohledem na stále se zvyšující konkurenci, je způsobena hlavně rozšiřováním sortimentu 
a využíváním služeb papírnictví sekretariátem školy, vzhledem k výhodným cenám, ale i rychlosti dodání. 

Sami žáci také hodnotí prodejnu velmi dobře, především za bezkonkurenčně nízké ceny a možnost koupit si školní 
pomůcky přímo ve škole a o přestávkách. 

Tato prodejna se již stala neoddělitelnou součástí Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí. 

V neposlední řadě je nutno také zmínit velice dobrou spolupráci s výhradním dodavatelem firmou Trčálek, nejen 
vzhledem ke slevám, které poskytuje stálým zákazníkům, ale i ke spolehlivosti a rychlosti při objednávání zboží, které 
jsou schopni dodat i během několika málo hodin. 

 

 

PROJEKTY 

 

Projekty ESF 

 

Název projektu: 

Další vzdělávání pracovníků ve školách a školských zařízeních ve Zlínském kraji 

Registrační číslo: 

CZ.1.07/1.3.09/01.0028 

Datum zahájení: 

1. února 2009 

Datum ukončení: 

31. ledna 2012 

Období udržitelnosti projektu: 

1. února 2012 – 31. ledna 2017 

Celkové způsobilé náklady projektu: 

9 931 500,- Kč 

 

Projekt je spolufinancování ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. 

Cílem projektu bylo vytvoření a realizace modulárně zaměřeného vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských 
zařízení a modulárně zaměřeného vzdělávání ostatních pracovníků škol a školských zařízení ve Zlínském kraji. 
Cílem vytvořeného systému vzdělávání bylo zejména zvýšení kompetencí a znalostí v oblasti řízení lidských zdrojů 
u cílové skupiny vedoucích pracovníků a zvýšení znalostí a dovedností v oblasti psychosociální u ostatních 
pedagogických i nepedagogických pracovníků (včetně otázek zvládání zátěže a stresu). 

Pro potřeby účastníků projektu vzniklo Poradenské a konzultační centrum, které sloužilo jako kontaktní místo. V něm 
probíhaly jak individuální, tak i skupinové konzultace a supervize. Centrum bylo vybaveno počítačovou a prezentační 
technikou, která nadále slouží potřebám školy.  

Pro realizaci vzdělávání bylo vytvořeno 10 vzdělávacích modulů včetně studijních opor.  
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Vzdělávání probíhalo ve třech časových bězích, vytvořeno bylo celkem 14 skupin účastníků, z nichž 10 skupin 
absolvovalo výuku čtyř vybraných patnáctihodinových seminářů a modulární vzdělávání bylo zakončeno závěrečným 
ověřovacím modulem. Čtyři skupiny pak absolvovaly výuku jen jednoho patnáctihodinového semináře. Všechny 
vytvořené vzdělávací moduly byly akreditovány MŠMT v systému DVPP. 

Mezi účastníky projektových aktivit z řad cílové skupiny byly zastoupeny nejrůznější profese. Kromě pedagogických 
pracovníků různých typů a stupňů škol a školských zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ, SOŠ, gymnázia, SOU, DD, DDM, DM, ŠD, KPPP 
ZLK, ZUŠ) to byli např. asistenti pedagoga, kuchařky ze školních jídelen, administrativní pracovníci. Účastníci byli 
ze škol a školských zařízení celého Zlínského kraje. 

Za dobu trvání projektu se vzdělávacích aktivit zúčastnilo 614 osob včetně 72 vedoucích pracovníků, oproti 
plánovaným 180 osobám. 

O průběhu projektu jsme průběžně informovali především na projektovém webu, na školském portále Zlínského 
kraje zkola.cz, v regionálním tisku a v regionální TV Beskyd. Dvakrát jsme prezentovali projekt na festivalu vzdělávání 
dospělých AEDUCA formou informačních panelů. V průběhu realizace proběhly tři konference. Na Úvodní konferenci 
jsme prezentovali nabídku projektových aktivit, jednotlivých vzdělávacích modulů a lektorů, Průběžná konference 
hodnotila vzdělávání a nabídla aktivity v další části projektu. Závěrečná konference byla věnována hodnocení 
průběhu celého projektu, jak ze strany realizátorů, lektorů, tak i ze strany účastníků.  

V průběhu vzdělávání vyplňovali účastníci projektu evaluační dotazníky, v nichž hodnotili průběh výukových modulů, 
výkon lektora a přínos pro praxi. Vyhodnocení těchto zpětných vazeb sloužilo k průběžnému hodnocení projektu 
a ke zkvalitňování realizace projektových aktivit. Výsledky sloužily také k přípravě témat skupinových konzultací.  

Realizace projektu byla průběžně monitorována i z finančního hlediska, proběhla kontrola Krajského úřadu, MŠMT 
a externí finanční audit. 

Spojením kvalitních vzdělávacích modulů, lektorů s vysokou odborností, motivovaných účastníků 
a produktivní spoluprací členů projektového týmu mohla být realizace tohoto projektu celkově hodnocena jako 
úspěšná.  

V období udržitelnosti projektu jsou nabízeny vytvořené vzdělávací moduly (15-ti hodinové) a semináře s dotací 
4 – 6 hodin výuky, které vycházejí z témat vzdělávacích modulů. Projektový web je nadále funkční, jsou na něm stále 
přístupné studijní opory k vytvořeným vzdělávacím modulům a je na něm zveřejněna nabídka akreditovaných 
seminářů. 

Poradenské a konzultační centrum po skončení projektu nabízí konzultace a supervize v omezeném režimu 
a dle individuální dohody termínu a zakázky. 

Ve školním roce 2013/2014 bylo realizováno 8 4hodinových seminářů, kterých se zúčastnilo 309 účastníků. 
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Název projektu: 

Rozvoj profesních a osobnostních kompetencí pracovníků škol a školských zařízení 

Registrační číslo: 

CZ.1.07/1.3.51/01.0010 

Datum zahájení: 

1. února 2012 

Datum ukončení: 

31. ledna 2015 

Celkové způsobilé výdaje projektu: 

7 671 415,68 Kč 

Projekt je spolufinancování ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. 

Hlavním cílem projektu je přispět k podpoře profesního rozvoje pracovníků škol a školských zařízení ve Zlínském 
kraji, ke zvýšení jejich osobnostních kompetencí a zvýšit dostupnost, kvalitu a atraktivitu nabídky dalšího vzdělávání. 

Účelem projektu je nabídnout pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školských zařízení Zlínského kraje 
vzdělávání dle vlastních potřeb a možností formou dvoudenního výjezdu nebo prezenčního odpoledního semináře 
realizovaného v malých skupinách účastníků v počtu 10 – 15 osob. 

V rámci projektu bude vytvořeno 15 pětihodinových výukových modulů, které budou vždy přizpůsobeny potřebám 
cílové skupiny účastníků (učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, vychovatelé, administrativní pracovníci apod.). Nabízené semináře 
budou akreditovány na MŠMT v systému DVPP. 

Za hlavní přínos projektu vzhledem k cílové skupině lze považovat vytvoření vzdělávacích programů, které zahrnují 
širokou oblast témat zaměřených na rozvoj osobnosti, sebepoznání, klima školy a zlepšení komunikace s ostatními 
pracovníky ve školství, s žáky, rodiči a veřejností. Semináře budou založeny na sebezkušenostním učení, kdy učební 
situace vycházejí z reálné praxe a při jejichž řešení získávají účastníci vzdělávání konkrétní zkušenosti a dovednosti. 
Výběrem ze široké nabídky seminářů se mohou zájemci orientovat v oblasti, v níž sami cítí potřebu se vzdělávat. 
Tyto zkušenosti a dovednosti budou moci absolventi seminářů aplikovat nejen ve svém profesním životě, ale také 
v kontextu svého osobního života. 

Dalším přínosem je vytvoření menších skupin v počtu 10 – 15 osob, čímž bude posílen individuální přístup lektora 
a aktivní zapojení účastníků. 

Odpolední semináře umožní jednotlivcům účast bez narušení výuky. Výběrem z nabídky 15 seminářů bez podmínky 
návaznosti si mohou zájemci sami spoluvytvářet svůj vlastní vzdělávací program podle svého zájmu a potřeb.  

Pro zájemce o intenzivní vzdělávání a pro malé kolektivy jsou určeny dvoudenní pobyty s výukou čtyř seminářů. 
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Název projektu: 

Blended learning a jeho využití na střední škole 

Registrační číslo: 

CZ. 1.07/1.5.00/34.0492 

Datum zahájení: 

1. června 2012 

Datum ukončení: 

31. května 2014 

Celkové způsobilé náklady projektu: 

1 596 938 Kč 

 

Účelem dotace byla podpora kvalitního vzdělávání žáků na středních školách a realizace projektu v rámci OP VK 
v prioritní ose 1, oblasti podpory 1.5 a provádění klíčových aktivit a naplnění výstupů v rámci šablon klíčových aktivit. 

Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na 
střední škole nebo konzervatoři v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo dosaženo tvorbou 
a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se 
žáky ve vybraných prioritních tématech probíhalo formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin nebo 
podporou při vzdělávání žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných.  

 

Klíčové aktivity projektu: 

III/1 Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií 
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 
IV/1 Individualizace výuky pro rozvoje matematické gramotnosti žáků středních škol 
IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol  

Klíčová aktivita III/1 – Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií 

Tato klíčová aktivita byla realizována formou nabídky nepovinných předmětů: 
Fotografování 
Podnikatel a daně 
Podnikatelská evidence na počítači 
Podnikání fyzických osob 
Zpracování textu na klávesnici 

Klíčová aktivita III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

V této klíčové aktivitě bylo zpracováno 300 digitálních materiálů v těchto sadách: 
Sociální a pracovní právo 
MS EXCEL 
MS Word 
Tvorba webových stránek 
Programování v jazyku Java 
Systémy 
Fotografujeme s DSLR – faktory ovlivňující expozici a kompozici 
Marketing a management 
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Statistická analýza makroekonomických ukazatelů 
Účtování o majetku a závazcích I 
Účtování o majetku a závazcích II 
Reálie anglicky mluvících zemí, porovnání s reáliemi ČR 
Lidé a společnost 
Biochemie 
Písemnosti obchodní, personální 

Klíčová aktivita IV/1 – Individualizace výuky pro rozvoje matematické gramotnosti žáků středních škol 

V rámci této klíčové aktivity byl žákům nabídnut nepovinný předmět Diferenciální a integrální počet 

Klíčová aktivita IV/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních 
škol 

Materiály zpracovány v této klíčové aktivitě: 
Rovnice a nerovnice 
Funkce 

Dotace ve výši Kč 1 596 938 byla využita takto: 

Nákup drobného hmotného majetku:  Kč 962.743,00 
Nákup spotřebního materiálu   Kč           98,00 
Mzdové a osobní náklady:    Kč 634 097,00 
 
Projekt byl ukončen k 31. 5. 2014. 

 

 

 

Název projektu: 

Informace a konkurenceschopnost - INFOKON 

Registrační číslo: 

CZ. 1.07/2.4.00/17.0004 

Datum zahájení: 

1. září 2011 

Datum ukončení: 

31. prosince 2013 

Celkové způsobilé náklady projektu: 

7 346 958,40 Kč 

 

Cílem projektu je podpora spolupráce mezi vysokými školami a vyššími odbornými školami (VŠB-TU Ostrava, Slezská 
univerzita Opava, Univerzita Karlova v Praze, Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí) a aplikační sférou 
(Albertina Icome Praha, spol. s r.o., Unis, a.s., Město Valašské Meziříčí - Rozvoj. agentura Via), v záloze Tovek, spol. 
s r.o., Tieto Czech,s.r.o., CreditInfo Czech Republic). 
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Projekt realizuje interaktivních setkání pro podporu aktivit v oblasti konkurenčního zpravodajství (competitive 
intelligence), tedy procesu využívajícího analyzované informace a znalosti k získávání konkurenční výhody a snížení 
rizik při obchodním běhu firmy a taktéž v oblasti ochrany informací jako součásti systému řízení. Projekt též 
podporuje tréninkové aktivity zaměřené na rozvoj dovedností v oblasti competitive intelligence, správy a řízení 
informací, řízení projektů, manažerských a prezentačních dovedností, finančního řízení a rozhodování, sociálních 
sítí. 
 
Realizované dílny v rámci projektu v tomto školním roce: 

• Finanční řízení a rozhodování - Oceňování firmy 

• Řízení projektů - Plánování a řízení projektů v praxi 

• Sociální sítě - Vytěžování a analýza obsahu sociálních médií  

• Sociální sítě - Bezpečnost sociálních sítí na internetu 

 
6. prosince 2013 se uskutečnila na naší škole závěrečná konference projektu, na které byla prezentována následující 
nosná témata: 

• Společně toho dosáhneme více … a nebo taky ne?!  

• Měkké dovednosti, bez kterých se projekty těžko realizují  

• Aktuální témata a problémy v bankovnictví  

• Program rozvoje venkova  

 

 

 

INFORMAČNÍ STŘEDISKO A KNIHOVNA 

V Informačním středisku školy byla i ve školním roce 2013/2014 pracovní náplň rozdělena mezi dva pracovníky školy 
takto: 

 

Mgr. Jana Špulířová  

• odborné knihovnické služby pro žáky a pedagogy v oblastech souvisejících s výukou odborných 
a všeobecně-vzdělávacích předmětů ve škole (objednávání knih na základě schválené žádanky, katalogizace)  

• konzultace k problematice bibliografických citací a k vyhledávání informačních zdrojů mimo fond IS 

 

Mgr. Robert Sigmund  

• odborné zajištění služeb žákům a pedagogům (knihovna – výpůjčky knih, evidence čtenářů, středoškolský 
klub, Rada žáků, prevence, semináře) 

 

Otevírací doba pro žáky a zaměstnance školy byla stanovena na 3 dny v týdnu: 

Úterý             06:45 h – 09:25 h 
Středa           13:30 h – 15:30 h 
Pátek             06:45 h – 11:00 h 
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Knihovna informačního centra je registrována u Ministerstva kultury a její postavení a činnost jsou formulovány 
v Knihovním a výpůjčním řádu. Knihovní jednotky jsou evidovány a zpracovávány ve specializovaném knihovnickém 
programu Clavius. Knihovní fond je stavěn na regálech podle znaků Mezinárodního desetinného třídění (MDT 
a zahrnuje monografie, brožury, časopisy a AV média.   

Mimo standardní služby, které knihovna poskytuje (výpůjční, referenční, informační, meziknihovní apod.), jsme 
rozšířili nabídku služeb žákům, kteří zaplatili registrační poplatek 100 Kč/rok. Mezi tyto služby patří možnost tisku, 
kroužkové vazby a laminování. Ve školním roce  2013/2014 jsme evidovali 603 návštěv čtenářů, kteří si absenčně 
vypůjčili knihy nebo časopisy. Další služby využívají žáci i pedagogové průběžně celý rok, především počítače 
s přístupem na internet, tisk dokumentů, kopírování, prezenční výpůjčky. Neméně důležitou skutečností je to, že 
žáci zde rádi tráví čas, ať už se jedná o dobu před vyučováním nebo volné hodiny.  

Žáci mají k dispozici 20 počítačů, skener, černobílou i barevnou tiskárnu, kopírku, kroužkovou vazbu. Nově byly 
zakoupeny čtečky knih, které jsou k dispozici žákům i učitelům k vypůjčení. Pro využití čteček byly staženy volně 
dostupné tituly e-knih, které jsou uvedeny v literárním kánonu. K evidenci čteček je využíván program, který v rámci 
absolventské práce vytvořila studentka VOŠ Veronika Panáčková. 

Na rozšíření nabídky služeb stále pracujeme. 

Studovna se 16 počítači slouží jako učebna výpočetní techniky. Informační centrum slouží také jako centrum pro 
setkávání zástupců Rady žáků. 

Od května 2013 probíhala kompletní revize knihovního fondu, revidovány byly knihy, brožury a AV média, 
opotřebované a zastaralé tituly byly navrženy na vyřazení. 

Na podzim 2013 revize pokračovala prověřením titulů, uložených v jednotlivých kabinetech. Následně byly 
dohledávány nezvěstné tituly. 

V říjnu 2013 byla revize ukončena a výsledný protokol byl předán řediteli školy. 

Na podzim byli v informačním středisku na odborné praxi 2 žáci IV. ročníku oboru Obchodní akademie, kteří se 
podíleli na pokračování revize knihovního fondu.  

Pravidelně byl prováděn servis a update knihovnického softwaru Clavius, postup při revizi KF byl průběžně 
konzultován s konzultantkou firmy.  Na konci školního roku byly opět prověřeny výpůjčky zaměstnanců školy 
 a aktualizován výpůjční protokol každého z nich. S pedagogy byly také projednány tituly odebíraných časopisů a dle 
jejich potřeby byly některé z nich zrušeny nebo naopak byly objednány. 

Doplňování knihovního fondu probíhalo průběžně dle požadavků vyučujících. Ve školním roce 2013/2014 bylo 
zaevidováno 301 knih a brožur v hodnotě 85 122,15 Kč.  

Odebíráno bylo 31 titulů časopisů, ty jsou většinou určeny pro výuku jednotlivých předmětů a jsou půjčovány 
jednotlivým vyučujícím. Některé tituly jsou k dispozici pro půjčení v knihovně. 

 Knihovna poskytuje vyučujícím meziknihovní výpůjční služby, za uvedené období bylo z jiných knihoven vypůjčeno 
13 titulů knih. 

Studentům VOŠ a bakalářského studia byly poskytnuty konzultace k problematice rešerší a bibliografických citací. 

Na webových stránkách školy www.oavm.cz jsou uveřejňovány informace o provozu, poskytovaných službách 
a činnosti informačního centra. Jsou zde k dispozici přehledy nových knih v knihovně i informace o online přístupu 
k některým elektronickým časopisům. Všem uživatelům je k dispozici on-line katalog.  
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Stav k 30. 6. 2014 

Počet knih celkem  7603 

Počet brožur celkem  604 

Počet titulů časopisů  31 

Počet čtenářů celkem  834 

 

Za školní rok 2013/2014 

Přírůstky knihy + brožury  301 

Výpůjčky MVS   13 

Počet výpůjček   6623
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PŘÍJMY 
 

Celkové příjmy v roce 2013 dosáhly výše 38 312 407,70 Kč  

z toho: 

1. Poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných 

zákonných zástupců - školné VOŠ 199 500,00 Kč  

2. Příjmy z doplňkové činnosti 808 384,98 Kč  

3. Ostatní příjmy 37 304 522,72 Kč  
dotace od KÚZK Zlín celkem   30 539 858,42 Kč  
z toho:  
provozní dotace     4 599 000,00 Kč  

dotace přímé náklady ÚZ 33353   22 222 229,00 Kč  
dotace přímé náklady ÚZ 33038 Excelence SŠ         21 077,00 Kč  
dotace ESF (projekt PROF)     2 487 826,42 Kč  
dotace EU peníze SŠ - Šablony ÚZ 33031     1 209 726,00 Kč  

příjmy z projektů a z vlastních zdrojů     6 764 664,30 Kč  
z toho:  
projekt EKONOM        207 331,24 Kč  

projekt INFOKON        251 544,00 Kč  
projekt ERASMUS        421 030,07 Kč  
projekt Leonardo da Vinci        830 310,40 Kč  
VŠB - TU Ostrava - provoz bakalářského studia     3 750 000,00 Kč  

příjmy školní jídelna - hlavní činnost     1 069 294,00 Kč  
příjmy školní jídelna - ostatní           2 069,20 Kč  
úroky              263,89 Kč  
ostatní výnosy - pojistná událost         66 802,00 Kč  

zúčtování fondů - fond odměn         50 000,00 Kč  
kurzové zisky, zaokrouhlení         17 858,46 Kč  
dary DDHM (Nadační fond Student)         98 161,04 Kč  
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VÝDAJE 
 
1. Investiční výdaje v roce 2013 činily celkem 314 899,00 Kč  

2. Neinvestiční výdaje v roce 2013 činily celkem 

včetně doplňkové činnosti  38 169 340,60 Kč  

z toho: 

a) náklady na platy pedagogů včetně ÚZ 33038   13 575 814,00 Kč  

náklady na platy nepedagogů     2 456 241,00 Kč  

náklady na platy BC (bakalářské studium) - pedagogové        138 121,00 Kč  
náklady na platy BC (bakalářské studium) - nepedagogové        710 954,00 Kč  
náklady na platy doplňkové činnosti         37 235,00 Kč  
náklady na platy vlastní zdroje - fond odměn         50 000,00 Kč  

náklady na platy - Šablony ÚZ 33031         47 202,00 Kč  
náhrady mzdy za DPN         21 835,00 Kč  

b) OOPP škola - pedagogové        132 770,00 Kč  

OOPP škola - nepedagogové         36 730,00 Kč  
OPPP BC - pedagogové        704 763,00 Kč  
OPPP BC - nepedagogové         47 180,00 Kč  
OPPP doplňková činnost        150 750,00 Kč  

OPPP Erasmus         56 500,00 Kč  
OPPP projekty ESF     1 528 200,00 Kč  
OPPP projekt EKONOM        149 200,00 Kč  
OPPP projekt INFOKON        218 500,00 Kč  

OPPP Leonardo da Vinci         67 250,00 Kč  
OPPP EU peníze SŠ (Šablony)        261 250,00 Kč  

c) zákonné odvody ZP a SP - škola včetně ÚZ 33038     5 482 952,00 Kč  

zákonné odvody ZP a SP - BC        384 772,00 Kč  
zákonné odvody ZP a SP - doplňková činnost         13 509,00 Kč  
zákonné odvody ZP a SP - projekt ESF        410 040,00 Kč  
zákonné odvody ZP a SP - projekt EKONOM         46 920,00 Kč  

zákonné odvody ZP a SP - projekt INFOKON         32 640,00 Kč  
zákonné odvody ZP a SP - EU peníze SŠ (Šablony)         16 049,00 Kč  

d) výdaje na knihy do informačního střediska - škola         53 557,00 Kč  

výdaje na knihy do informačního střediska - vlastní zdroje           7 178,90 Kč    
výdaje na časopisy a noviny - škola         16 982,00 Kč    
výdaje na časopisy a noviny - vlastní zdroje         10 093,33 Kč    
výdaje na učební pomůcky          72 413,04 Kč    

výdaje na učební pomůcky VOŠ-VZ           8 028,00 Kč  
výdaje na učební pomůcky - projekt EU peníze SŠ (Šablony)        869 385,00 Kč  
výdaje na drobný dlouhodobý majetek - škola         95 437,00 Kč  
výdaje na drobný dlouhodobý majetek - ŠJ                 5,49 Kč  

výdaje na drobný dlouhodobý majetek -  VZ         77 357,00 Kč  
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výdaje na drobný dlouhodobý majetek - BC        365 411,28 Kč  
výdaje na drobný dlouhodobý majetek - ESF                     -   Kč  
výdaje na drobný dlouhodobý majetek - EKONOM           1 645,60 Kč  
výdaje na drobný dlouhodobý majetek - DČ         29 171,75 Kč  

výdaje na drobný dlouhodobý majetek - z rezervního fondu                     -   Kč  
výdaje na drobný dlouhodobý majetek - programy-škola         14 035,76 Kč  
výdaje na drobný dlouhodobý majetek - programy-učební 
pomůcky         44 489,96 Kč  
výdaje na drobný dlouhodobý majetek - programy-vlastní 
zdroje         47 130,00 Kč  
drobný dlouhodobý majetek - dary (Nadační fond Student)         98 161,04 Kč  

e) DVPP - semináře, cestovné         63 657,00 Kč  

f) ostatní provozní náklady     9 517 824,45 Kč  

3. Odvod prostředků z investičního fondu zřizovateli 350 000,00 Kč  

Rozpočet na rok 2013 v celkové výši Kč 30 063 926,32 zahrnoval přímé výdaje ve výši Kč 22 243 306,-, 
ONIV provozní ve výši Kč 4 599 000,- a NIV ostatní ve výši Kč 3 221 620,32. 
 
 
Přímé výdaje   22 243 306,00 Kč  
z toho: na platy    16 032 055,00 Kč  

           na OPPP      na OON        169 500,00 Kč  
           na ONIV přímé     6 041 751,00 Kč  
ONIV provozní     4 599 000,00 Kč  
NIV ostatní     3 221 620,32 Kč  

 
 
 
 
Účelově byly vyčleněny prostředky na: 

Excelence SŠ - ÚZ 33038         21 077,00 Kč  
Počáteční vzdělávání v GG - ÚZ 33030     2 582 845,12 Kč  
EU peníze SŠ (Šablony) - ÚZ 33031        638 775,20 Kč  

Účelové prostředky ÚZ 33038 byly vyčerpány, ostatní čerpány v souladu 
se schválenými monitorovacími zprávami. 
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ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE ZLÍNSKÝ INSPEKTORÁT – INSPEKČNÍ ZPRÁVA 
 
 
Předmět inspekční činnosti 

Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledku vzdělávání ve střední škole podle příslušných školních 
vzdělávacích programů (dále „ŠVP“), zjišťování a hodnocení naplnění ŠVP a jejich souladů s právními předpisy a 
rámcovými vzdělávacími programy (dále „RVP“) za období posledních tří školních let. 

 

Hodnocení podmínek k realizaci vzdělávacích programů 

Priority v koncepčních záměrech školy byly jasně stanoveny, průběžně realizovány a plněny. Personální předpoklady 
a další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo na standardní úrovni. Finanční zdroje umožňovaly udržovat a dále 
i zkvalitňovat materiální podmínky výuky, zajišťovaly obnovu, servis, opravy a efektivní využití vybavení potřebné 
k výuce. Pro výuku odborných ekonomických předmětů a předmětů ICT a pro rozvoj informační a finanční 
gramotnosti svých žáků měla škola vytvořené velmi dobré materiální a organizační podmínky. Realizované aktivity 
v oblasti projektů přinesly škole další zdroje financování a přispěly ke zlepšení materiálního a technického vybavení 
a tím ke zlepšení podmínek vzdělávání. 

 

Hodnocení průběhu vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům 

Škola řádně informovala o své vzdělávací nabídce a postupu při přijímání ke vzdělávání, odpovídajícím způsobem 
zajišťovala bezpečné prostředí pro vzdělávání žáků. Organizace a přínos poskytování poradenských služeb byly 
příkladem dobré praxe. Sledovaná výuka jazyka anglického, jazyka ruského, základů přírodních věd, ekonomiky a 
předmětů výuky ICT celkově probíhala na požadované úrovni. Výuka účetnictví byla (vzhledem k vytvořením 
podmínkám, průběhu a výsledkům) hodnocena jako kladná. Vzdělávání v ekonomických předmětech a výuce ICT 
vhodně reagovalo na technologický pokrok a požadavky praxe. 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu k vzdělávacím programům 

Škola se individuálními i skupinovými výsledky svého vzdělávání zabývala na nadstandartní úrovni. Neprospívajícím 
žákům byla poskytována koordinovaná podpora. Žákovská úspěšnost v dovednostních soutěžích 

 

 

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE ZLÍNSKÝ INSPEKTORÁT – PROTOKOL O KONTROLE 
 
 
Kontrola dodržování právních předpisů podle § 174 odst. 2 písm. d) zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšší odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 
255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní úřad), ve znění pozdějších předpisů. 
 
Závěr 
Při kontrolní činnosti nebylo zjištěno porušení vybraných ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších právních 
předpisů.
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Schváleno Školskou radou při střední škole, jejíž činnost vykonává p. o. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola 
Valašské Meziříčí, IČ: 00 843 504.  

 

 

Dne 13. října 2014 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Josef Slovák  

předseda ŠR při OA 
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Schváleno Školskou radou při vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonává p. o. Obchodní akademie a Vyšší odborná 
škola Valašské Meziříčí, IČ: 00 843 504. 

 

 

Dne 13. října 2014 

 

 

 

 

 

 

Ing. Helena Škrlová 

předseda ŠR při VOŠ 

 

 


