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 ÚVOD 

ÚVOD 

 

Čím se lišíme od jiných škol? 

 

Především tím, že sdružujeme tři úrovně vzdělávání. Naše škola umožňuje žákům vybrat si jeden 

ze tří oborů středoškolského studia, a to Obchodní akademii, 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 vysokoškolských bakalářských vzdělávacích 

programů. Ve spolupráci s Ekonomickou fakultou VŠB-TU Ostrava škola nabízí prezenční 

studium oboru Ekonomika podniku a kombinované studium oboru Veřejná ekonomika 

a správa.  

Mezinárodní spolupráce je realizována nejen účastí studentů 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. 

 

V oblasti celoživotního vzdělávání poskytuje škola širokou nabídku studijních možností 

v podobě rozšiřujících a specializačních kombinovaných studijních programů, řady 

akreditovaných specializačních a odborných kurzů. Nezapomínáme ani na seniory, kteří se 

chtějí vrátit do školních lavic. Své vědomosti si mohou rozšířit ve studiu na Univerzitě třetího věku.  

 

Škola nabízí zájemcům možnost studovat od patnácti let po vysokoškolskou promoci, během 

profesní kariéry se dále zdokonalovat v bohaté nabídce vzdělávacích programů pro dospělé, 

následně se pak vrátit a obohatit své vědomosti a zkušenosti i v pokročilejším věku.  

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

života. 

 

Máme tradici i perspektivu  

 

Více než sedmdesátiletá 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 pedagogického sboru a technického personálu s profesní 

sférou, vysokými školami a mezinárodními vzdělávacími projekty. 

 

V uplynulém školním roce dosáhli žáci školy vynikajících výsledků nejen ve studijní oblasti, ale 

také v různých oborových, předmětových a sportovních soutěžích. Účast čtyř našich žáků na 

Mistroství světa v grafických disciplínách v Berlíně, kde se ziskem tří medailí podíleli na úspěšné 

reprezentaci České republiky, je toho dokladem. 
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 O škole 

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  

Mgr. Andrea Hlavatá – statutární zástupkyně 

 

Kontakt  

Tel: 571 755 555 

Fax: 571 755 508 

Homepage: www.oavm.cz 

E-mail: oavalmez@oavm.cz   

Datová schránka: c4febkh 

 

 

Zřizovatel  

Krajský úřad Zlínského kraje 

Odbor školství, mládeže a sportu 

Tř. Tomáše Bati 21 

761 90  Zlín 

 

 

Školská rada při Obchodní akademii  

Mgr. Jaromír Odstrčil – předseda školské rady 

Mgr. Andrea Hlavatá 

Mgr. Lenka Volková Palátová 

Miloš Skýpala 

Věra Kubějová 

Jiří Částečka 
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 O škole 

Studijní obory 

 

Obchodní akademie   

63-41-M/02 Obchodní akademie 

18-20-M/01 Informační technologie 

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

 

Vyšší odborná škola   

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

 

Bakalářské studium 

Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava  

  

Studijní program   

Ekonomika a management 

Hospodářská politika a správa 

 

Studijní obor   

Ekonomika podniku 

Veřejná ekonomika a správa – kombinované studium 

 



 

4 

 

 O škole 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 

 

Začátek školního roku: 1. 9. 2016 

1. pololetí 1. 9. 2016 – 28. 1. 2017 

 Vydání vysvědčení 2. 2. 2017 

2. pololetí 1. 2. – 30. 6. 2017 

 Vydání vysvědčení 30. 6. 2017 

Konec školního roku: 30. 6. 2017 

Prázdniny 

 Podzimní prázdniny 26. 9. – 27. 10. 2016 

 Vánoční prázdniny 23. 12. 2016 – 2. 1. 2017 

 Pololetní prázdniny 3. 2. 2017 

 Jarní prázdniny 13. 2. – 19. 2. 2017 

 Velikonoční prázdniny 13. 4. – 17. 4. 2017 

 Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2017 

 Zahájení školního roku 2016/2017 4. 9. 2017 

Dny otevřených dveří 11. 11. – 12. 11. 2016 

 20. 1. – 21. 1. 2017 

Přijímací řízení 

 SŠ duben 2017 

 VOŠ červen 2017 

Sportovní kurzy 

 1. ročník (lyžařský výcvikový kurz) leden 2017 

 3. ročník (letní výcvikový kurz) červen 2017 

Maturitní zkoušky 

 Opravné MZ – společná část (DT+PP) 1. 9. – 7. 9. 2016 

 Opravné MZ – praktická maturita 9. 9. 2016 

 Opravné MZ – profilová + společná ústní část 13. 9. 2016 

 Praktická MZ duben 2017 

 MZ – společná část (DT+PP) květen 2017 

 MZ – profilová část květen 2017 

Praxe 

 3. ročník květen 2017 

 4. ročník 3. 10. – 14. 10. 2016 

Pedagogické porady 

 Zahajovací 1. 9. 2016, 9.00 hod. č. 364 

 Meziklasifikační 16. 11. 2016 

 Pololetní 25. 1. 2017 

 Meziklasifikační 5. 4. 2017 

 Klasifikační (1. – 3. ročník) 26. 6. 2017 

 Klasifikační (4. ročník) 24. 4. 2017 

 Závěrečná 30. 6. 2017 

Průběžné měsíční porady se uskuteční vždy poslední středu v měsíci, pokud v tomto měsíci není 

klasifikační porada.  

Výlety 

 2. ročník (pouze dva dny, třídní učitel) 27. 6. – 28. 6. 2017 

 4. ročník – Praha září 2017 
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 O škole 

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA K 1. ZÁŘÍ 2016 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

         

Ředitel 

Informační 

středisko Ekonom 

Reálná firma 

Odborný 

asistent 

Vedoucí školní 

jídelny  

Sekretariát 

Personalista 

Technický 

pracovník 

Údržbář Uklízečky 

Vedoucí 

kuchařka 
Kuchařky 

Vedoucí  

VOŠ a BC studia 

Spolupráce  

s VŠ 

Vyučující VOŠ 

a BC studia 

Zástupce ředitele 

Výchovná 

činnost 

Evaluace školy 

Mimoškolní 

činnost 

Vzdělávací 

činnost 

Třídní učitelé 

Kurzy, exkurze, 

semináře 

EKP 

CJ 

CJL+SPP UCE 

Počítačová síť 

Výchovný 

poradce 

Doplňková 

činnost 

Školní 

psycholog 

Univerzita 

třetího věku 

DVPP Studijní 

oddělení 

Vedoucí  

předmětových komisí 

INT+GRP 

TEV 

PRP 

Praxe 

Význam zkratek 

 

EKP-ekonomické předměty  CJL-český jazyk a literatura 

UCE-účetnictví   SPP-společenské předměty 

INT-informatika   CJ-cizí jazyky 

GRP-grafické předměty  VOŠ-vyšší odborná škola 

TEV-tělesná výchova  BC-bakalářské studium 

PRP-přírodovědné předměty  



 

6 

 

 Studium 

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 

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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 Studium 

Počet žáků ve školním roce 2016/2017 
 

 

Ročník Třída, obor Počet žáků 

1. ročník 1. A Obchodní akademie 23 

 1. B Obchodní akademie 25 

 1. C Veřejnosprávní činnost 25 

 1. D Informační technologie 15 

2. ročník 2. A Obchodní akademie 23 

 2. B Obchodní akademie 25 

 2. C Veřejnosprávní činnost 30 

 2. D Informační technologie 16 

3. ročník 3. A Obchodní akademie 28 

 3. B Obchodní akademie 28 

 3. C Veřejnosprávní činnost 31 

 3. D Informační technologie 14 

4. ročník 4. A Obchodní akademie 23 

 4. B Obchodní akademie 25 

 4. C Obchodní akademie 23 

 4. D Informační technologie 24 

Celkem  378 
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 Studium 

Studijní obory 

Učební plány 

 

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 Počet týdenních vyučovacích hodin 

  I. II. III. IV. Celkem 

Povinné  32 32 31 29 124 

Český jazyk a literatura CJL 3 3 3 3 12 

Ústní komunikace USK - 2 - - 2 

První cizí jazyk  3/3 3/3 4/4 4/4 14/14 

Druhý cizí jazyk  3/3 3/3 3/3 3/3 12/12 

Dějepis DEJ 3 - - - 3 

Občanská nauka OBN 2 1 - - 3 

Tělesná výchova TEV 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 

Matematika MAT 4 3 3 2 12 

Základy přírodních věd ZPV 2 2 - - 4 

Hospodářský zeměpis HOZ 2 2 - - 4 

Informační technologie INT 2/2 2/2 2/2 1/1 7/7 

Písemná a elektronická komunikace PEK 3 2 2/2 1/1 8/3 

Ekonomika EKO 3/1 3/1 4/1 3/1 13/4 

Ekonomie EKE - - - 2 2 

Právo PRA - - 2 2 4 

Účetnictví UCE - 3 4/4 4/4 11/8 

Statistika STA - - 2/1 - 2/1 

Ekonomická a účetní agenda na PC EKU - - - 2/2 2/2 

Konverzace v anglickém jazyce KAJ - 1/1    

Volitelné  - - 2 4 6 

Konverzace v anglickém jazyce KAJ - - 2/2 2/2 4/4 

Společenskovědní seminář A SVSA - - 2 2 4 

Společenskovědní seminář B SVSB - - 2 - 2 

Společenskovědní seminář SVS - - - 2 2 

Finanční trh FIT - - - 2 2 

Daně DAN - - - 2 2 

Cvičení z matematiky CVM - - - 2 2 

Fiktivní firma FIF - - - 2 2 

Reálná firma REF - - - 2 2 

Projektové řízení PRO - - 2 - 2 

Celkem  32 32 33 33 130 

Nepovinné      

Fotografování FOT - 1 1 - 1 

Podnikatel a daně PAD - - - 2 2 

Podnikání fyzických osob PFO - - - 1 1 

Zpracování textů na klávesnici ZTK - 2 2 - 2 

Podnikatelská evidence na počítači PEP - - 2 - 2 

 

Praxe  - - 2 týdny 2 týdny 4 týdny 

Kurzy  1 týden - 1 týden - 2 týdny 
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 Studium 

 

  

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. Celkem 

Povinné  32 32 30 30 124 

Český jazyk a literatura CJL 3 3 3 3 12 

První cizí jazyk  3/3 3/3 3/3 3/3 12/12 

Druhý cizí jazyk  2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 

Dějepis DEJ 2 2 - - 4 

Občanská nauka OBN 2 1 - - 3 

Společenská kultura SPK 2 1 - - 3 

Aplikovaná psychologie APP - - 2 1 3 

Tělesná výchova TEV 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 

Matematika MAT 3 3 3 3 12 

Základy přírodních věd ZPV 2 2 1 - 5 

Zeměpis ZEM 2 1 - - 3 

Informační technologie INT 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 

Písemná a elektronická komunikace PEK 3 2 2/2 2/2 9/4 

Právo PRA 2 3 3 3/1 11/1 

Veřejná správa VES 2 3 3 4 12 

Ekonomika EKO - 2 2 2 6 

Účetnictví UCE - - 2/2 2/2 4/4 

Cvičení ze správního řízení CSR - - - 1/1 1/1 

Konverzace v anglickém jazyce   1/1 1/1 - - 2/2 

 

Volitelné - - 2 2 4 

Konverzace v anglickém jazyce KAJ - - 2 2 4 

Demografická statistika DEM - - - 2 2 

Regionalistika REG - - - 2 2 

Projektové řízení PRO - - 2 - 2 

Celkem  33 33 32 32 130 

 

 

Nepovinné      

Fotografování FOT - 1 1 - 1 

Podnikatel a daně PAD - - - 2 2 

Podnikání fyzických osob PFO - - - 1 1 

Zpracování textů na klávesnici ZTK - 2 2 - 2 

Podnikatelská evidence na počítači PEP - - 2 - 2 

 

Odborná praxe  - - 2 týdny 2 týdny 4 týdny 

Kurzy  1 týden - 1 týden - 2 týdny 
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 Studium 

  

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 Počet týdenních vyučovacích hodin 

  I. II. III. IV. Celkem 

Povinné  34 31 28 27 120 

Český jazyk a literatura CJL 3 3 3 3 12 

První cizí jazyk  3/3 3/3 3/3 4/4 13/13 

Druhý cizí jazyk  3/3 3/3 3/3 3/3 12/12 

Dějepis DEJ 2 - - - 2 

Občanská nauka OBN 2 1 - - 3 

Tělesná výchova TEV 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 

Matematika MAT 4 3 3 3 13 

Základy přírodních věd ZPV 2 2 2 - 6 

Hospodářský zeměpis HOZ 2 1 - - 3 

Úvod do výpočetní techniky UVT 3/3 - - - 3/3 

Aplikace na PC APL - 2/2 2/2 2/2 6/6 

Datové komunikace DAK 2 2/1 - - 4/1 

Počítačové systémy POS - 2/2 2/2 2/2 6/6 

Grafika na PC GRA - - 2/2 2/2 4/4 

Zpracování dokumentů na PC ZPD 3 2/2 1/1 1/1 7/4 

Ekonomika EKO 3 2 2 3 10 

Účetnictví UCE - 3 3/3 2/2 8/5 

 

Volitelné - 2 5 5 12 

Algoritmizace a programování ALP - 2 3 3 8 

Zpracování informací a databázové 

systémy 
ZIS - 2 3 3 8 

Konverzace v anglickém jazyce KAJ - - 2 2 4 

Cvičení z matematiky CVM - - - 2 2 

Cvičení z programování CVP - - 2 2 4 

Projektové řízení PRO - - 2 - 2 

Celkem  34 33 33 32 132 

Nepovinné      

Fotografování FOT - 1 1 - 1 

Podnikatel a daně PAD - - - 2 2 

Podnikání fyzických osob PFO - - - 1 1 

Zpracování textů na klávesnici ZTK - 2 2 - 2 

Podnikatelská evidence na počítači PEP - - 2 - 2 

 

Praxe  - - 2 týdny 2 týdny 2 týdny 

Kurzy  1 týden - 1 týden - 2 týdny 
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Přijímací řízení pro školní rok 2017/2017 
 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, bylo vyhlášeno první kolo přijímacího řízení 

pro přijímání do prvního ročníku střední školy a stanoveno: 

 

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 přijímací zkouška z matematiky 

a českého jazyka formou písemného testu. 

 

Termíny konání jednotlivých testů: 

 

12. dubna 2017 

19. dubna 2017 

 

Náhradní termíny pro první kolo: 

 

11. května 2017 

12. května 2017 

 

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 2017/2018 se 

bude přihlížet k následujícím kritériím: 

 

- k výsledkům jednotných testů 

- k průměrnému prospěchu v prvním a druhém pololetí 8. třídy a v prvním pololetí  

9. třídy 

 

Uchazeči mohou získat maximálně 165 bodů následovně: 

 

 v rámci jednotných testů maximálně 100 bodů, a to: 

 

- 50 bodů za test z matematiky 

- 50 bodů za test z českého jazyka 



 

12 

 

 Studium 

 v rámci prospěchových výsledků ze ZŠ maximálně 85 bodů podle následujícího přepočtu: 

 

 

Vstupní průměr Body 

1,00 1,09 65 

1,10 1,19 58,5 

1,20 1,29 52 

1,30 1,39 45,5 

1,40 1,49 39 

1,50 1,59 32,5 

1,60 1,69 26 

1,70 1,79 19,5 

1,80 1,89 13 

1,90 1,99 6,5 

2,00 a více 0 

 

 

 

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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Rozdělení do jednotlivých tříd 

 

 

Třída  Obor    Počet žáků 

 

1. A  Obchodní akademie  25 

1. B  Obchodní akademie  19 

1. C  Veřejnosprávní činnost 24 

1. D  Informační technologie 22 

 

Celkem     90 

 

 

  

Počet přihlášených    

Studijní obor I. kolo II. kolo Celkem 

OA 102 3 105 

IT 45 0 45 

VSČ 71 0 71 

Celkový počet uchazečů 218 3 221 

Počet přijatých    

Studijní obor I. kolo II. kolo Celkem 

OA 83 3 86 

IT 41 0 41 

VSČ 53 0 53 

Celkový počet uchazečů 177 3 180 

Odevzdali zápisový lístek    

Studijní obor I. kolo II. kolo Celkem 

OA 42 2 44 

IT 22 0 22 

VSČ 24 0 24 

Celkový počet uchazečů 88 2 90 
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Výsledky maturitní zkoušky - školní rok 2016/2017 
 

 

Maturitní zkouška 2. 5. - 5. 5. 2017, 16. 5. - 26. 5. 2017 

 

Celkový prospěch 

 

Třída 
S vyznamenáním Prospěli Neprospěli 

počet % počet % počet % 

4. A 2 9,52 12 57,14 7 33,33 

4. B 8 40,00 11 55,00 1 5,00 

4. C 2 8,70 18 78,26 3 13,04 

4. D 2 9,52 14 66,67 5 23,81 

Celkem 14 16,47 55 64,71 16 18,82 

 

Český jazyk a literatura 

 

Třída 
Počet 

žáků 
1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Průměrná 

známka 

4. A 21 0,0 19,0 47,6 14,3 19,0 3,33 

4. B 20 5,0 50,0 25,0 20,0 0,0 2,60 

4. C 23 0,0 30,4 47,8 8,7 13,0 3,04 

4. D 21 0,0 38,1 52,4 9,5 0,0 2,71 

 

Anglický jazyk 

 

Třída 
Počet 

žáků 
1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Průměrná 

známka 

4. A 16 37,5 43,8 6,3 0,0 12,5 2,06 

4. B 13 46,2 30,8 23,1 0,0 0,0 1,77 

4. C 22 40,9 45,5 13,6 0,0 0,0 1,73 

4. D 18 55,6 38,9 5,6 0,0 0,0 1,50 

 

Ruský jazyk 

 

Třída 
Počet 

žáků 
1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Průměrná 

známka 

4. D 1 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 3,00 
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Matematika 

 

Třída 
Počet 

žáků 
1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Průměrná 

známka 

4. A 5 0,0 20,0 40,0 40,0 0,0 3,20 

4. B 7 0,0 28,6 14,3 57,1 0,0 3,29 

4. C 3 66,7 0,0 0,0 0,0 33,3 2,33 

4. D 2 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 4,50 

 

Ekonomika 

 

Třída 
Počet 

žáků 
1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Průměrná 

známka 

4. A 21 14,3 23,8 28,6 33,3 0,0 2,81 

4. B 20 60,0 15,0 20,0 5,0 0,0 1,70 

 

Účetnictví 

 

Třída 
Počet 

žáků 
1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Průměrná 

známka 

4. A 21 42,9 19,0 9,5 19,0 9,5 2,33 

4. B 20 70,0 5,0 25,0 0,0 0,0 1,55 

 

Právo 

 

Třída 
Počet 

žáků 
1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Průměrná 

známka 

4. C 23 34,8 26,1 30,4 8,7 0,0 2,13 

 

Veřejná správa 

 

Třída 
Počet 

žáků 
1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Průměrná 

známka 

4. C 23 47,8 39,1 4,3 8,7 0,0 1,74 

 

Ekonomika a účetnictví 

 

Třída 
Počet 

žáků 
1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Průměrná 

známka 

4. D 21 23,8 19,0 14,3 33,3 9,5 2,86 

 

Informační technologie 

 

Třída 
Počet 

žáků 
1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Průměrná 

známka 

4. D 21 19,0 42,9 19,0 9,5 9,5 2,48 
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Praktická část odborných předmětů 

 

Třída 
Počet 

žáků 
1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Průměrná 

známka 

4. A 22 22,7 36,4 27,3 4,5 9,1 2,41 

4. B 22 45,5 27,3 4,5 18,2 4,5 2,09 

4. C 23 30,4 52,2 17,4 0,0 0,0 1,87 

4. D 22 22,7 27,3 13,6 13,6 22,7 2,86 
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Absolventi - školní rok 2016/2017 
 

 

Umístění Počet žáků 

Vysoká škola v ČR 46 

Vysoká škola v zahraničí 1 

Vyšší odborná škola 4 

Jazyková škola 4 

Zaměstnání v ČR 6 

Opakování ročníku 1 

Nezjištěno 33 

Celkem 95 

 

 

 
 

 

 

Vysoká škola v ČR

Vysoká škola v zahraničí

Vyšší odborná škola

Jazyková škola

Zaměstnání v ČR

Opakování ročníku

Nezjištěno

Počet absolventů

U
m

ís
tě

n
í 
a

b
so

lv
e

n
tů

Umístění absolventů Obchodní akademie a VOŠ 

Valašské Meziříčí 2016/2017

49%

1%4%
4%

6%

1%

35%

Umístění absolventů Obchodní akademie a VOŠ 

Valašské Meziříčí 2016/2017

Vysoká škola v ČR Vysoká škola v zahraničí

Vyšší odborná škola Jazyková škola

Zaměstnání v ČR Opakování ročníku

Nezjištěno
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4. A – Obchodní akademie 

 

 

Umístění Počet žáků 

Masarykova univerzita, Brno 1 

Univerzita Palackého, Olomouc 2 

Univerzita Tomáše Bati, Zlín 3 

Vysoká škola báňská, Ostrava 10 

Vysoká škola báňská, Ostrava, Valašské Meziříčí 1 

Vyšší odborná škola, Valašské Meziříčí 1 

Vyšší odborná škola, Praha 1 

Zaměstnání v ČR 3 

Opakování ročníku 1 

Celkem 23 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

0 2 4 6 8 10 12
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Univerzita Tomáše Bati, Zlín
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Vysoká škola báňská, Ostrava, Valašské…

Vyšší odborná škola, Valašské Meziříčí

Vyšší odborná škola, Praha

Zaměstnání v ČR

Opakování ročníku

Počet absolventů

U
m

ís
tě

n
í 
a

b
so

lv
e

n
tů

Umístění absolventů 2016/2017 - třída 4.A, 

obor Obchodní akademie
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4. B – Obchodní akademie 

 

 

Umístění Počet žáků 

Univerzita Tomáše Bati, Zlín 4 

Studium VŠ v zahraničí, Dánsko 1 

Vysoká škola ekonomická, Praha 2 

Univerzita Palackého, Olomouc 3 

Vyšší odborná škola, Valašské Meziříčí 1 

Univerzita Pardubice 1 

Nezjištěno 11 

Celkem 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

0 2 4 6 8 10 12

Studium VŠ v zahraničí, Dánsko

Vysoká škola ekonomická, Praha

Univerzita Palackého, Olomouc

Vyšší odborná škola, Valašské Meziříčí

Univerzita Pardubice

Nezjištěno

Počet absolventů

U
m

ís
tě

n
í 
a

b
so

lv
e

n
tů

Umístění absolventů 2016/2017 - třída 4. B, 

obor Obchodní akademie
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4. C – Veřejnosprávní činnost 

 

 

Umístění Počet žáků 

Vysoká škola logistiky, Přerov 1 

Univerzita Palackého, Olomouc 2 

Masarykova univerzita, Brno 1 

Univerzita Karlova, Praha 1 

Jazyková škola 3 

Univerzita Tomáše Bati, Zlín 4 

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Kroměříž 1 

Ostravská univerzita, Ostrava 1 

Zaměstnání v ČR 2 

Nezjištěno 7 

Celkem 23 
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Univerzita Tomáše Bati, Zlín
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Ostravská univerzita, Ostrava

Zaměstnání v ČR
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Umístění absolventů 2016/2017 - třída 4. C, 

obor Veřejnosprávní činnost
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4. D – Informační technologie 

 

 

 

Umístění Počet žáků 

Univerzita Tomáše Bati, Zlín 3 

Vysoké učení technické, Brno 1 

Masarykova univerzita, Brno 1 

Univerzita Palackého, Olomouc 1 

České vysoké učení technické, Praha 1 

Jazyková škola 1 

Zaměstnání v ČR 1 

Nezjištěno 15 

Celkem 24 
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Název Umístění absolventů 2016/2017 - třída 4. D, 

obor Informační technologie
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Výchovná činnost ve škole 
 

 

Výchovný poradce plní ve škole současně funkci preventisty a během školního roku 

spolupracuje nejen s vedením školy a třídními učiteli, ale hlavně se školní psycholožkou. Oba 

mají stanoveny konzultační hodiny, které využívají žáci i pedagogičtí pracovníci. 

 

V rámci Minimálního preventivního programu byly uskutečněny plánované aktivity a další se 

odvíjely dle aktuálních potřeb žáků a pedagogů.  

 

Školní psycholožka a výchovný poradce uskutečnili pro první ročníky adaptační semináře 

s problematikou systému učení a přechodem na jiný typ školy. Žáci prvního ročníku se rovněž 

zúčastnili tradiční výchovně-vzdělávací akce Hra o AIDS pod záštitou Města Valašské Meziříčí 

a SVČ Domeček. 

 

Pro druhé ročníky byly zrealizovány semináře na téma „Jednotnost a odlišnost ve třídě“ a pro 

velký zájem následovaly semináře na téma „Partnerské vztahy“. Pro žáky třetích ročníků 

proběhly semináře na téma „Pravidla a hierarchie“.  

 

Žáci čtvrtých ročníků měli setkání s problematikou „Profesionální orientace“, tedy výběr 

správné vysoké školy a další možnosti po ukončení střední školy. Zajímavý byl také seminář na 

téma „Možnosti studia v zahraničí“, který připravili bývalí žáci školy David Veteška a Štěpánka 

Matuštíková. Oba dva mají zkušenosti se studiem mimo Českou republiku po ukončení střední 

školy. Pro žáky oboru Informační technologie připravil David Křenek, také absolvent naší školy, 

prakticky zaměřený seminář „Novinky v ICT“. 

 

Školní psycholožka a výchovný poradce byli k dispozici žákům, rodičům i pedagogům při řešení 

jejich studijních nebo osobních problémů. Během školního roku se oba účastnili vzdělávacích 

seminářů v oblasti psychologie, společného vzdělávání (inkluze) a dalších aktivit, jako např. 

Kongresové dny výchovného poradenství, které proběhly v září v Praze. 

 

 

 

 

 

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA 

 

 

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

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

 

 

Učebny jsou 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. V celé budově k dispozici pro studenty bezdrátová počítačová síť. 
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Počet žáků ve školním roce 2016/2017 
 

 

Ročník Třída, obor Počet žáků 

1. ročník 1. VOŠ   Informační technologie 22 

2. ročník 2. VOŠ   Informační technologie 3 

3. ročník 3. VOŠ   Informační technologie 2 

Celkem  27 

 

 

 

 

Přijímací řízení VOŠ do školního roku 2016/2017 
 

 

Termín přijímacího řízení 

 

1. termín  13. 6. 2016 

2. termín  25. 7. 2016, 24. 8. 2016 
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Studijní plány VOŠ pro školní rok 2016/2017 
 

 

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 

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 

P704 Podzimní sportovní kurz 7 dnů 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 
1

2 
/ 

1

6 
 

1

1 
/ 15   

Počet zápočtů, klasifikovaných zápočtů a 

zkoušek 
4 2 5  1 2 6   

Počet kreditních bodů 30 30 60 

  



 

27 

 

 Studium 

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) 

 

 

 

Studijní program Hospodářská politika a správa 

Studijní obor  Veřejná ekonomika a správa 

 

Délka studia  3 roky 

Typ studia  bakalářský studijní program 

Forma studia  kombinované 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 2016/2017 
 

 

Ročník Třída, studijní program/obor Počet studentů 

1. ročník 1. BC    Ekonomika a management 35 

2. ročník 2. BC    Ekonomika podniku 22 

3. ročník 3. BC    Ekonomika podniku 26 

Celkem  83 

   

Ročník Třída, studijní program/obor Počet studentů 

1. ročník 1. BC    Hospodářská politika a správa 27 

2. ročník 2. BC    Hospodářská politika a správa 30 
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Přijímací zkoušky do akademického roku 2016/2017 
 

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 studijních skupin 

 

St. skupina  Studijní program    Počet studentů 

 

1. BC EM  Ekonomika a management   26 

 

1. BC   Hospodářská politika a správa  27 

 

 

 

Bakalářská zkouška v akademickém roce 2016/2017 
 

 

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 

 

St. skupina  Obor    Počet studentů 

3. EPOD  Ekonomika podniku  28 

 

 

 

 

Termíny státní závěrečné bakalářské zkoušky 

 

Zkouška     Datum 

 

1. termín     8. června 2017 

2. termín (náhradní a opravný)  7. a 8. září 2017 

 

 

Bakalářská zkouška v 1. termínu    

Studijní obor 
Celkový počet 

zkoušených 
Prospěli Neprospěli 

Ekonomika podniku 23 17 7 

 

 



 

29 

 

 Studium 

 

Bakalářská zkouška v náhradním  

a opravném termínu 
   

Studijní obor 
Celkový počet 

zkoušených 
Prospěli Neprospěli 

Ekonomika podniku 6 6 0 

  

Úspěšný absolvent získává akademický titul Bakalář, zkratka Bc. Promoce se konala dne  

29. června 2017 a v náhradním termínu 13. září 2017. 
 

 

 

 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

 

 

V rámci doplňkové činnosti v roce 2016/2017 pokračoval třetí ročník Univerzity třetího věku.  

 

Mezi další faktory v doplňkové činnosti patří pronájem nejen tělocvičny, ale i odborných 

učeben, kde se realizují školení a semináře pro firmy a organizace a tím má škola neustálý 

kontakt s veřejností. 

 

 

 

KURZY PRO VEŘEJNOST 

 

 

Přípravný kurz MAT pro ZŠ   27. 2. 2017 – 27. 3. 2017  10 hodin 

Přípravný kurz CJL pro ZŠ   28. 2. 2017 – 28. 3. 2017  10 hodin 

 

Kurz vedení účetnictví pro začátečníky 18. 10. 2016 – 6. 12. 2016 40 hodin 
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PROGRAM UNESCO 

 

 

V tomto školním roce vykonává funkci koordinátorky pro AŠ RNDr. Eva Čtveráčková, která je 

rovněž koordinátorkou EVVO. Koordinátorka se v září zúčastnila setkání Přidružených škol 

UNESCO v Chebu.  

 

 

Oblast lidských práv 

 

Škola spolupracuje s organizací Člověk v tísni aneb jeden svět na školách. Tato organizace 

poskytuje metodické materiály včetně filmů pro výuku zejména občanské nauky a dějepisu 

7. 4. 2017 využila nabídky vyučující společenských věd a absolvovala se třídou ve Zlíně program 

„Děti online“ o bezpečnosti při používání internetu. 

 

4. 10. 2016 třída 2. C provedla exkurzi v Citadele – zařízení s hospicovou péčí. 

 

V rámci rozšíření základní výuky předmětu právo se uskutečnily tyto aktivity: 

 

Odborné exkurze  

25. 1. 2017 soudní jednání Valašské Meziříčí  -  4. A    

21. 2. 2017 exkurze na Obvodním oddělení Policie ČR - Valašské Meziříčí -  3. C  

27. 2. 2017 soudní jednání  Valašské Meziříčí  -  4. C    

15. 3. 2017 soudní jednání  Vsetín -  2. C  

10. 5. 2017 soudní jednání  Valašské Meziříčí  -  1. C    

20. 6. 2017 exkurze ve Středisku výchovné péče Valašské Meziříčí  -  1. C  

 
Besedy  

9. 9. 2016 beseda s poslankyní  Evropského parlamentu Dott. Martinou Dlabajovou – 3. C, 

  4. C  

25. 4. 2017 beseda s kurátorem pro mládež Mgr. Mariánem Málkem  – 1. C  

25. 4. 2017 beseda s kurátorem pro mládež Mgr. Mariánem Málkem  – 3. C  

26. 4. 2017 beseda s kurátorem pro mládež Mgr. Mariánem Málkem  – 2. C  

Oblast péče o kulturní dědictví lidstva 

 

Jedna z tradic školy je, že žáci 4. ročníků absolvují svůj školní výlet v září do Prahy. Výlet je vždy 

koncipován s programem po historických památkách Prahy.  Navečer třídy navštěvují divadla. 

 

V únoru proběhl na škole mezinárodní týden – školu navštívili studenti vzdálenějších, pro nás 

exotických zemí – Koreje, Číny, Gruzie, Ukrajiny, Turecka, Indonésie a ve vybraných třídách 

prezentovali své země po všech stránkách (kultura, přírodní bohatství, školství atp.) 

 

V našem městě není divadelní scéna, proto škola pořádá pro zájemce ve večerních hodinách 

mimo vyučování zájezdy do divadla v Ostravě. Letos škola navštívila tato představení: 

 

březen 2017 - muzikál Kiss me Kate 

září 2016 - muzikál Edith a Marlene 

prosinec 2016 - muzikál Donaha 
 

21. 12. 2016 proběhla ve škole beseda se dvěma absolventy naší školy, kteří pokračují na VŠ 

v zahraničí (Dánsko – D. Veteška a USA – Š. Matuštíková) a přišli se podělit se svými zkušenostmi. 

 

V září 2016 proběhl projekt praxe žáků spřátelené Obchodní akademie Martin na našem území 

a v zázemí naší školy.  
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V říjnu 2016 a následně v březnu 2017 vybraní žáci školy absolvovali 14-ti denní studijní stáž 

v Anglii v rámci projektu Erasmus +, kde byli zařazeni do firem včetně charit a jiných sociálních 

institucí. 

 

Dne 24. 3. 2017 se konalo v Kulturním zařízení ve Valašském Meziříčí divadelní představení Peter 

Black 3. Tato představení již několik let připravuje Divadelní centrum Zlín a je zaměřeno na žáky 

základních a středních škol. Žáci 1. ročníku naší školy zhlédli tentokrát již třetí pokračování 

příběhu o Peteru Blackovi. V hodinách anglického jazyka pak mohli procvičovat gramatické 

jevy ve cvičeních, která jsou autory hry speciálně připravena. Jedná se o zábavnou  

a nenásilnou formu výuky angličtiny, jež je u žáků hodně oblíbená. 

 

V červnu 2017 se vybraní žáci školy zúčastnili v Praze představení v anglickém jazyce 

organizace Drama queens projektu s názvem The play that goes wrong (Henry Shilds).  

 

 

Oblast výchovy k trvale udržitelnému rozvoji 

 

Koordinátorka pravidelně sleduje aktuální nabídky seminářů a dalších pomocných informací, 

nabídky pomůcek a výukových programů Klubu ekologické výchovy, profesionálního sdružení 

pedagogů celorepublikového působení, občanského sdružení pro environmentální výchovu 

zlínského kraje – Líska, ekologických středisek (např. Hostětín apod.). V únoru 2017 ukončila 

specializační studium Koordinátor EV, téma závěrečné práce bylo „ Ekologizace provozu školy 

OA a VOŠ Valašské Meziříčí“. Provedla analýzu environmentálního stavu školy a navrhla možná 

zlepšení včetně přibližné kalkulace pořizovací ceny. V květnu se zúčastnila setkání koordinátorů 

EVVO zlínského kraje. Absolvovala dva semináře vzdělávací organizace Descartes – Aktuální 

problémy životního prostředí a Pravda o vodě.   

 

V listopadu 2016  žáci 1. a 2. ročníku navštívili cestovatelský pořad agentury Pohodáři tentokrát 

s tématem Borneo a Papua Nová Guinea. 

 

V březnu 2017 se třídy 2. A, B, C, 3. D, C účastnily interaktivní přednášky agentury Planeta Země 

3000 na téma Filipíny.  

V dubnu a červnu se uskutečnila exkurze na environmentálně významná místa – úpravnu pitné 

vody, čističku odpadních vod, bioplynovou stanici a sběrný dvůr. 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. Uskutečnila se pro žáky 2. A, B, C. 

 

Žáci 2. ročníku zpracovali a přednesli v rámci předmětu Základy přírodních věd referáty na tato 

témata: Černobyl, Lov velryb, Ropa, Ekologické organizace, Eroze půdy, Škodlivé látky 

v kosmetice, Účinnost potravinových doplňků, Přírodní kosmetika, Digitální demence, 

Energetické nápoje, Dioxiny, Fytochemikálie, Potravinová aditiva, Jedy a toxiny, 7 nejčastějších 

toxinů, Komunální odpad, Plasty, Ekologie oceánů, Těžba hydrátu metanu, Homeopatie, 

Skládky a spalovny, Skleníkový efekt, Recyklace odpadu, Vliv biopaliv na životní prostředí, 

Znečišťování vody a ovzduší, Ozónová vrstva, Bioodpad. 

 

V závěru školního roku se škola přihlásila k tématu vyhlášenému Unesco (Udržitelný cestovní 

ruch) a vyhlásila pro třídy akci „Čistíme Valašsko“. Třídy, které se připojily k výzvě, s igelitovými 

pytli navštívili některou častěji užívanou turistickou trasu a „vyčistili“ ji od odpadků. 
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ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 

 

PROGRAM ERASMUS+ 

 
Program Erasmus+, vlajková loď EU v oblasti programů vzdělávání a odborné 

přípravy, je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě, jeho 

cílem je rozvíjet dovednosti mladých lidí a zvýšit jejich šance získat dobré zaměstnání a také 

modernizovat vzdělávání, odbornou přípravu a práci s mládeží.  

 

Naše žádost o financování mobilit studentů a zaměstnanců pro rok 2016/2017 byla schválena 

ve výši 23 753 EUR. Kontaktní osobou a osobou zodpovědnou za plnění projektu je RNDr. Anna 

Neumanová. 

 

Naši partneři v programu Erasmus+: 

 
    

 

Turku University of Applied 

Sciences, Finsko 

 

Dunarea de Jos  Din 

Galati,  

Stefan cel Mare, 

University Suceava 

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, 

Vistula University, 

Warsaw 

    

 

GEA College CVŠ,   

Center višjih šol, d.o.o 

Ljubliana, Slovinsko 

 

Universita Degli Studi 

di Foggia, Itálie 

 
 

 

 

Mobility studentů 
 
Vyjíždějící studenti za účelem odborné praxe: 

V tomto školním roce narostl počet studentských mobilit na sedm v porovnání se dvěma 

mobilitami uskutečněnými loni. Na studentské mobility jsme měli přidělenou částku 5700 EUR, 

ale zájem studentů byl větší než schválené finanční prostředky, převedli jsme proto 500 EUR 
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z rozpočtu pro zaměstnanecké mobility, abychom uspokojili všechny zájemce o praktickou 

stáž v zahraničí. 

 

Studenti vyšší odborné školy Pavla Černochová a Tomáš Fac využili příležitosti dvouměsíční 

absolventské stáže na Slovensku, oba pracovali ve firmě METRO o. z. v Martině. Kateřina 

Chromčáková absolvovala dvouměsíční praktickou stáž ve firmě Neografia a. s. a Lenka 

Vančurová ve firmě Vývoj Martin a.s. 

 

Pro tři studentky vyšší odborné školy jsme zajistili praktickou stáž na Kypru, kde ve firmě Shipcon 

Limassol Limited strávily příjemné dva měsíce během letních prázdnin. Jedná se o studentky 

Soňu Šantrůčkovou, Lenku Karáskovou a Simonu Hruškovou.  

 

Získávání pracovních zkušenosti na stážích v zahraničí přináší studentům zlepšení jejich 

jazykových kompetencí, dovedností a znalostí, ale i nesporné výhody v konkurenci na trhu 

práce. 

 

 

 

Mobility zaměstnanců  
 

 
Mobility zaměstnanců posilují profesní síť kontaktů a spolupráci s partnerskými institucemi. 

Dochází ke zvyšování profesních, jazykových, sociálních a kulturních kompetencí účastníků 

mobilit a v neposlední řadě i spokojenosti v zaměstnání. 

 

 
 

 
Vyjíždějící pedagogové: 

 

Na základě bilaterálních dohod a přidělených finančních prostředků ve výši 11 403 EUR došlo 

k následujícím zaměstnaneckým mobilitám. Naši pedagogové a administrativní pracovníci 

strávili v zahraničí celkem 60 dnů, ať už na školeních nebo stínování zaměstnanců, na 

partnerských univerzitách jsme odpřednášeli celkem 32 hodin. 

 

Ing. Helena Škrlová, Ing. Jana Vévodová, Mgr. Robert Sigmund a Miroslav Krupa se zúčastnili 

mezinárodního týdne, který organizovala univerzita Degli Study di Foggia v Itálii.  V rámci 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Stefan cel Mare University Suceava, Rumunsko

Pamukkale University Denizli, Turecko

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Polsko

Dunarea de Jos University of Galati, Rumunsko

Universita Degli Study di Foggia, Itálie

Atlantic Language Dublin, Irsko

Přehled mobilit zaměstnanců

Přijíždějící - zahraniční lektoři a zaměstnanci

Vyjíždějící - naši pedagogové a zaměstnanci
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programu mezinárodního týdne naši kolegové prezentovali obchodní akademii. Ing. Helena 

Škrlová, Ing. Jana Vévodová a Bc. Robert Sigmund na univerzitě přednášeli a Miroslav Krupa 

absolvoval školení zaměstnanců. Účast na mezinárodním týdnu umožňuje navázat nové 

kontakty a rozšířit spolupráci s aktuálními partnery. V letošním roce se tohoto mezinárodního 

týdne zúčastnilo přes sto akademických nebo administrativních pracovníků z různých univerzit. 

 

Ing. Eva Pavelková a Mgr. Andrea Ježková se zúčastnily mezinárodního týdne pořádaného 

univerzitou v Denizli (Pamukkale University) v Turecku. V rámci programu mezinárodního týdne 

prezentovaly naši školu, navázali nové kontakty pro další spolupráci. Mgr. Andrea Ježková na 

univerzitě přednášela a Ing. Eva Pavelková absolvovala školení zaměstnanců.  

RNDr. Anna Neumanová a Ing. Jiří Románek v listopadu 2016 absolvovali týdenní školení 

s názvem „Public Speaking“ v Dublinu, které organizovala „Atlantic Language Dublin“. 

Navázali nové kontakty a výsledkem je návštěva školitele Jima Connolly z Atlantic Language 

Dublin, který přijel a  moderoval workshopy a semináře i pro ostatní zaměstnance Obchodní 

akademie a VOŠ. Mgr. Andrea Hlavatá a RNDr. Eva Čtveráčková pojedou v září 2017 do 

Dublinu na týdenní jazykový kurz angličtiny. 

 

Ing. Jana Vévodová, Ing. Helena Škrlová a Mgr. Aleš Kubíček absolvovali školení zaměstnanců 

v Polsku na univerzitě Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ve Włocławku.  

 

Mobility pedagogů a administrativních pracovníků přispívají mimo jiné k jejich lepší jazykové 

vybavenosti a tím se vytvářejí lepší podmínky pro přijíždějící studenty, kteří k nám jezdí na studijní 

pobyt.   

 

 

Přijíždějící pedagogové: 

 

V letošním roce jsme na naší škole přivítali celkem osmnáct zahraničních lektorů nebo 

administrativních pracovníků z partnerských univerzit. Byla to příležitost, nejen pro studenty vyšší 

odborné školy, ale i obchodní akademie, zúčastnit se seminářů, kde byly prezentovány  

a diskutovány zajímavosti ze zemí a míst, odkud naši hosté přijeli Carmen Oprit-Maftei a Florina 

Oana Virlanuta přijeli přednášet z „Dunarea de Jos“ University of Galati, Rumunsko. Ze stejné 

univerzity přijela Dobrota Iulia na školení zaměstnanců. 

 

Doru Tiliute, Vlad Sorin, Ionut Balan přijeli ze „Stefan cel Mare“ University Suceava, Rumunsko 

na školení a stínování zaměstnanců. 

 

Emilia Modrzejewska, Anna Drobyszewska, Małgorzata Waśk, Katarzyna Chymkowska, Aneta 

Woźniak, Beata Jakubowska, Krystyna Tomaszewska, Jovita Zielińska, Sylwia Okoniewska, David 

Kretkowski, Robert Andrejszak přijížděli běhen roku na školení a stínování zaměstanců ze školy 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ve Włocławku. 

 

Poměr vyjíždějících zaměstnanců k přijíždějícím se oproti loňskému roku obrátil, jak je vidět 

z následujících grafů. Nárůst přijíždějících zaměstnanců svědčí o neustále se prohlubující 

spolupráci s našimi partnerskými univerzitami. 
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Na školní rok 2017/2018 byla schválena žádost o financování mobilit studentů a zaměstnanců 

v celkové výši 29 126 EUR.  

 

 

PROJEKT ERASMUS+ „JEDEM VEN ZA SVÝM SNEM“   

číslo projektu 2016-1-CZ01-KA102-023049 

 

V letošním školním roce byl realizován projekt financovaný z prostředků projektu Erasmus+ 

s názvem Jedem ven za svým snem. Projekt předkládala Obchodní akademie a Vyšší odborná 

škola Valašské Meziříčí jako vysílající organizace, realizován byl ve dvou termínech – na podzim 

2016 a na jaře 2017. V obou termínech, které byly shodné s termíny konání odborné praxe 

předepsané ŠVP, byli vybráni žáci 3. a 4. ročníků pro vykonání této praxe formou stáže 

v zahraničních firmách. Projekt byl realizován pro oba běhy ve spolupráci s londýnskou 

organizací ADC College, která zde měla úlohu přijímající organizace, tedy organizátora praxe 

v zahraničí. Hlavním důvodem výběru dané lokality pro stáž, kterou byl Londýn, byla možnost 

praktikovat nabyté vědomosti a znalosti v místě, které je významné v rámci světového 

obchodu a jedním z center evropských financí. 

 

Obchodní akademie zajistila pro stáž výběr účastníků na základě stanovených kritérií 

výběrového řízení, poskytla účastníkům stáže jazykovou přípravu formou kurzů anglického 

jazyka se zaměřením jednak na náplň praxe, tedy odbornou angličtinu v oblasti obchodu, IT, 

komunikace ve firmě, ale také na běžné denní situace nebo londýnské reálie. Úkolem vysílající 

organizace bylo i zajištění dopravy do Londýna a zpět. Partnerská organizace ADC College 

zajišťovala pro účastníky stáže zahraniční firmy pro poskytnutí praxe, transfer z letiště, ubytování 

v rodinách, místní dopravu a pojištění během stáže. Firmy pro umístění stážistů byly zajišťovány 

s ohledem na náplň studovaných oborů jednotlivých stážistů, tedy Obchodní akademie, 

Veřejnosprávní činnost a Informační technologie.  

 

K hlavním cílům projektu patřilo kromě rozšíření jazykových kompetencí také rozvoj odborných 

znalostí v oblasti financí, informačních technologií, obchodu, marketingu, administrativy, 

ekonomiky, veřejné správy, písemné a elektronické komunikace, možnost porovnání práce 

v českých a zahraničních firmách, rozvoj osobních kompetencí stážistů formou týmové práce, 

zodpovědnosti, schopnosti adaptovat se na jiné prostředí a také získání konkurenceschopnosti 

absolventů školy i v rámci evropského trhu práce. 

 

Stáže se zúčastnilo v podzimním termínu 10 žáků 4. ročníku a v jarním termínu 17 žáků 3. ročníku, 

vždy ze všech tří oborů. Během dvoutýdenní praxe byli zapojeni do pracovního procesu na 
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pozicích administrativní pracovník, recepční, technik IT. Praxe probíhala ve firmách jako např. 

realitní kancelář, hotel, charitativní organizace, účetní firmy apod. Náplní práce na 

jednotlivých pozicích bylo psaní mailů, faxování, kopírování, práce na PC s MS Office, správa 

databází, oprava počítačů, tvorba a vyřizování objednávek, jednání se zákazníky, práce 

s firemním softwarem, evidence dokumentů, prodej zboží a další. Pracovní doba byla 8 hodin 

denně a byla stanovena individuálně podle požadavků zaměstnavatele. 

 

Projekt byl smluvně zajištěn smlouvou mezi školou a zprostředkovatelskou organizací ADC 

College, řízení a kvalita projektu byla zabezpečena zavazujícím dopisem a memorandem 

o porozumění, účastnickou smlouvou mezi školou a jednotlivými stážisty, která obsahovala 

podrobné podmínky stáže, způsob financování, pojištění, smlouvou o učení včetně jednotek 

učení ECVET a závazkem kvality podepsaným všemi stranami, tedy školou jako vysílající 

organizací, ADC College jako zprostředkovatelskou organizací a zahraničním 

zaměstnavatelem. 

 

Monitoring a mentoring prováděli mentoři na jednotlivých pracovištích, manažer pro Českou 

republiku z ADC College a také doprovodné osoby vyslané školou. Pro každého účastníka 

stáže byl vypracován jako certifikát o absolvované praxi dokument Europass Mobility, od ADC 

College obdržel každý rovněž certifikát. Jednotliví účastníci vypracovali úkoly zadané v rámci 

jednotky učení ECVET a vyplnili závěrečnou zprávu o absolvované stáži. Hodnocení stážistů na 

základě zpracovaných úkolů provedli mentoři ze zahraničních firem a také vyučující 

odborných předmětů, kterých se zadané úkoly svým obsahem týkaly. 

 

Účastníci stáže si rozšířili své odborné a jazykové kompetence, poznali práci v zahraničních 

firmách, získali nové kompetence a zkušenosti, které předali žákům nižších ročníků  

a spolužákům v rámci závěrečné diseminace. Zkušenosti a kompetence nejen jazykové získaly 

během stáže i doprovodné osoby.  

 

V rámci dlouhodobějšího časového horizontu je se zahraniční stáží spojen předpoklad větší 

motivace žáků ke studiu jazyků a odborných předmětů, možnost získání dobré pracovní pozice 

v zahraniční firmě v ČR nebo přímo v zahraničí, zvýšení šance přijetí k vysokoškolskému studiu 

v ČR, popř. v zahraničí. Přínosem pro školu je zvýšení její prestiže, konkurenceschopnosti v rámci 

regionu, získání zkušeností při organizaci praxí a realizaci dalších projektů, motivace vyučujících 

k účasti na dalších projektech. 

 

 

 

PRAXE V RÁMCI PROJEKTU ERASMUS+ „TURIEC DO EURÓPY, EURÓPA DO TURCA 

2016“ 

Číslo projektu 2016-SK01-KA102-022394 

Obchodní akademie Valašské Meziříčí jako hostitelská organizace 

 

Na začátku října 2016 jsme uvítali na naší škole 10 žáků z partnerské obchodní akademie 

v Martině s jejich paní učitelkou Annou Bielikovou. Ve druhém týdnu ji vystřídala její kolegyně 

Ivana Židová, která zajišťovala dozor nad svými žáky, neboť byla zároveň jejich třídní.  

 

Spolu s 10 našimi žáky ze třídy 4. A byli zapojeni do projektu praxe v rámci ERASMUS+, jehož 

smyslem bylo dosažení určité úrovně odborných znalostí a dovedností tak, aby žáci splnili 

nastavené učební jednotky ECVET. 

 

Celý projekt byl připravován již od ledna roku 2016 formou osobních setkání, korespondence, 

telefonátů a těsně před zahájením se 2 paní učitelky ze Slovenska zúčastnily posledních příprav 

na naší škole, aby získaly jasnou představu a vše bylo připraveno pro hladký průběh celé praxe. 

V průběhu 3 dnů před vlastní praxí prováděly tzv. stínování v odborných hodinách účetnictví, 
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informatiky, písemné korespondence a práva. Samozřejmostí byl následný rozbor, sdělení 

odlišností v legislativě obou zemí a naopak potvrzení stejných nebo podobných učebních 

metod. Určitě nás potěšilo, že je zaujaly naše učebnice a proto si od nás odvážely jednu celou 

kompletní řadu.  

 

Již od prvního dne, kdy jsme všechny zúčastněné přivítali na úvodním setkání a naši žáci je 

seznámili se školou, jsme se pustili do odborné práce. V průběhu 14 dnů každý den pracovali 

plných 6 hodin ve vyčleněné odborné učebně. Průběžně se zdokonalovali v dovednostech 

právních, vyhotovování pracovně právních dokumentů, naučili se vypočítat a zpracovat mzdy 

dle české legislativy v programu Pohoda, vytvářeli bibliografické citace, rešerše, seznámili se 

s různými internetovými prohlížeči a osvojili si také fakturaci odběratelům v účetním programu. 

Na celou dobu byl připraven na jednotlivé dny přesný harmonogram.  

 

Aby praxe byla opravdu zajímavá, vyučující domluvili exkurze ve firmách, které vhodně celý 

program doplňovaly. Konkrétně se jednalo o firmu ROBE Lighting, s. r. o.,  což je jeden 

z největších výrobců osvětlovací techniky a dále žáci navštívili akciovou společnost PWO 

Czech Republic, kde byli seznámeni s výrobou určitých dílů pro automobilový průmysl a náplní 

práce jednotlivých oddělení. Určitě nezapomenutelným zážitkem byla exkurze na Krajském 

úřadě, kde odpovědný pracovník vysvětlil význam kraje v celkové struktuře státní správy. Celá 

návštěva byla umocněna projížďkou v historickém Baťově výtahu, kdy byl žákům podán krátký 

výklad o této velmi významné postavě podnikatele, který svým přístupem ovlivnil celou řadu 

manažerských osobností.  

 

Do praxe byly začleněny také besedy, které jsme uspořádali přímo ve škole. Podařilo se zajistit 

besedu s pracovníky České spořitelny, a.s., a to jmenovitě Ing. Ječmenové, která pro tuto 

příležitost sestavila tým svých kolegů z Prahy a Ostravy. Toto netradiční setkání bylo nabito 

celou řadou neznámých, ale pro život důležitých informací, které nám ukázaly složitost i možné 

hrozby virtuálního světa. Odborníci z bankovního sektoru nám vysvětlovali důležitost ochrany 

vlastní identity před sofistikovanými útoky, které jsou schopny nás velmi rychle připravit  

o finance. Informace byly podávány netradičním způsobem, s řadou videoukázek a na závěr 

proběhla soutěž s velmi hodnotnými věcnými cenami. 

  

Neméně zajímavou beseda bylo setkání s pracovníky OSPOD Městského úřadu ve Valašském 

Meziříčí. Kurátoři vysvětlili úlohu tohoto úřadu, objasnili základní pojmy a fungování ve vztahu 

k soudům a ostatním institucím státní správy. Při následné zajímavé diskusi byl srovnáván systém 

péče o děti a mládež v ČR a SR. 

 

V rámci celého projektu si své místo našly i volnočasové aktivity. S radostí jsme vyhověli 

slovenským kolegyním a jejich žákům a na sobotní volný víkend objednali exkurzi do 

Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Absolvovali jsme velmi zajímavou prohlídku hlavních sálů 

obohacenou o poutavý výklad průvodkyně a následně procházku krásnou podzámeckou 

zahradou. Zcela oprávněně je Kroměříž zapsána na seznamu kulturních památek UNESCO.  

V trochu jiném duchu pak proběhla v následujícím týdnu návštěva vyhlášené ZOO v Lešné. 

  

Průběžně žáci plnili celou řadu praktických úkolů napříč jednotlivými bloky tak, aby získaly 

ECVET a certifikáty jako potvrzení svých dovedností. S radostí jsme je předali žákům poslední 

den, kdy proběhlo zhodnocení a rozloučení všech přítomných. Na cestu dostali koláčky štěstí, 

aby jim zpříjemnily ukončení a samotný závěr. 

 

Tento zajímavý a náročný projekt na přípravu, organizaci a koordinaci aktivit všech 

zúčastněných byl nesmírně cennou zkušeností pro všechny. S velkým pracovním nasazením 

vyučujících a ochotou žáků pracovat a vzdělávat se podstatně jinou formou se nám potvrdilo 

v dotaznících, že byl velmi kladně přijat. Velkou přidanou hodnotou bylo navázání  

a prohloubení krásných přátelských vztahů mezi žáky a vyučujícími obou škol. Pro všechny 

zúčastněné určitě tato akce zůstane trvalou příjemnou vzpomínkou. 
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SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČNÍ FIRMOU LKW WALTER  

 

Ve spolupráci se zahraniční firmou pokračuje 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 Obchodní 

akademii studují. 

 

Po prohlídce areálu firmy a podrobném výkladu v německém jazyce dostanou žáci jako 

„dárek“ návštěvu Vídně. Po exkurzi následuje drobné pohoštění a pak se žáci přesunou do 

centra Vídně, kde navštíví několik pamětihodností a samozřejmě i obchůdků se suvenýry. 

Každoročně se akce „WALTER„ účastní 45 žáků OA a VOŠ.  

 

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 minulém roce absolvovala žákyně 3. ročníku podzimní praxi ve firmě Walter, další žák – 

absolvent naší školy nastoupil do pracovního poměru v říjnu 2013, kde pracuje i v současnosti. 

Své dojmy a zkušenosti zprostředkoval dalším bezmála 50 žáků.  

 

Spolupráce by se měla i přes výluku ve školním roce 2016/2017 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. 
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PŘEDMĚTOVÉ KOMISE 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

 

 

Předseda předmětové komise: Mgr. Tomáš Juríček 

 

 

Školení členů sekce 

 

Od listopadu 2016 do března 2017 jeden z vyučujících (Mgr. Tomáš Juríček) se zapojil do 

nového školení pro centrální hodnotitele maturitních písemných prací. Získal certifikáty 

CERMATu pro centrálního hodnotitele slohových prací a pro hodnotitele otevřených úloh 

didaktických testů. V měsících dubnu a květnu byl pak vybrán CERMATem pro opravu 79 

slohových prací maturantů Libereckého, Středočeského a Olomouckého kraje. 

 

Soutěže 

 

Olympiády v českém jazyce – v prosinci 2016 se 16 žáků zapojilo do školního kola olympiády 

v českém jazyce. Nejlepšími řešiteli byli Petr Kulišťák z 3. B a Nikola Zezulková ze 4. C. Přestože 

byli oba přihlášeni do okresního kola, dozvěděli jsme se se zpožděním přesný termín jeho konání 

a naši žáci se okresního kola nezúčastnili. Po podání protestu z naší strany nám bylo přislíbeno, 

že v příštích letech bude termín lépe avizován.  

Soutěž v recitaci Krásenský zvoneček 7. dubna 2017 – tříčlenný tým ve složení Michaela 

Kocurková (3. C), Kamila Vichtorová (4. C) a Sabina Michálková (1. C) obsadil druhé místo za 

místním gymnáziem. V pořadí jednotlivců skončila Michaela Kocurková druhá.  

 

Spolupráce s novinami 

 

Od ledna 2016 pokračuje spolupráce s Valašskomeziříčským zpravodajem a týdeníkem 

Jalovec. Zprávy  o  dění  na  OA  a  VOŠ  zasílají  buď  přímo  jednotliví  učitelé, anebo 

prostřednictvím Mgr. T. Juríčka, který dělá korektury textů.       

      

Výstavy, kulturní akce 

 

Žáci se zúčastnili dvou divadelních představení, na něž přispívá Nadace: Edith a Marlene 6. září 

2016 a muzikálu Kiss me, Kate 28. února 2017. Sekce angličtinářů zabezpečila 24. března opět 

i anglicky hrané divadlo.  

Žáci 2. A a 2. B se zúčastnili filmového představení Děti online ve Zlíně dne 7. dubna 2017 v rámci 

projektu Jeden den na školách. 

7. října se žáci 4. ročníku zúčastnili v rámci projektu se Slováky z Martina návštěvy památek 

UNESCO – zámek v Kroměříži a Podzámecká zahrada. 

Žáci 2. A, 2. B a 3. B  21. prosince navštívily se svými třídními památky Vídně (Hundertwasserův 

dům, pomník Marie Terezie, Radnici aj). 

Kulturní vystoupení při předávání maturitních vysvědčení 2. června 2017 v kině Svět měla 

žákyně 3. C Michaela Kocurková (dramatický přednes z knihy Ireny Douskové Hrdý Budžes).  

Při absolutoriu VOŠ vystoupily žákyně Kateřina Frydrychová (1. A) – hra na klavír se zpěvem –  

a Sabina Michálková (1. C) s ukázkou M. Viewegha Loučení se školou. 
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Kurzy pro žáky 

 

Ve dnech 21. 2. – 28. 3. 2017 se uskutečnil přípravný kurz k přijímacím zkouškám z ČJL pro žáky 

9. tříd ZŠ. Pro velký zájem byl kurz rozdělen do dvou skupin, které vedli Mgr. Dana Macháčková 

a Mgr. T. Juríček. 

 

Maturitní zkoušky z ČJL 

 

Češtináři na počátku září 2016 provedli jedenáct úprav v Kánonu literatury, podobná úprava 

proběhne i v září 2017 (výměna některých ukázek neuměleckého a uměleckého textu). 

Výsledky maturitních zkoušek z ČJL – nepřipuštěn do prvního kola maturitních zkoušek byl jeden 

maturant ze 4. B, písemné slohové práce zvládli všichni maturanti. V didaktickém testu z ČJL 

neuspěli 3 maturanti (jeden ze 4. A a dva ze 4. C). Ústní zkoušku z ČJL nezvládlo celkem 6 

maturantů, z toho dva ze 4. C a čtyři ze 4. A, což je sice zatím nejslabší výsledek na naší škole 

za dobu konání státních maturit, ale stále jsou výsledky lepší než celorepublikový průměr. 

 

 

 

CIZÍ JAZYKY 

 

 

Předseda předmětové komise: Mgr. Dalibor Vašek 

 

 

 

Školní rok 2016-2017 přinesl v sekci anglického jazyka pokračování již déle úspěšně fungujících 

projektů a také spojení anglického jazyka s kulturním prvkem, konkrétně s divadlem.  

 

Dne 24. 3. 2017 se konalo v Kulturním zařízení ve Valašském Meziříčí divadelní představení Peter 

Black 3. Tato představení již několik let připravuje Divadelní centrum Zlín a je zaměřeno na žáky 

základních a středních škol. Žáci 1. ročníku naší školy zhlédli tentokrát již třetí pokračování 

příběhu o Peteru Blackovi. V hodinách anglického jazyka pak mohli procvičovat gramatické 

jevy ve cvičeních, která jsou autory hry speciálně připravena. Jedná se o zábavnou 

a nenásilnou formu výuky angličtiny, jež je u žáků hodně oblíbená.  

 

Projekt EDISON pokračoval také tento rok. V období 27. února – 5. března 2017 jsme byli 

hostitelskou organizací čtyřem stážistům, kteří přijeli z Číny, Ruska a Taiwanu prezentovat svoji 

zemi a kulturu v rámci projektu EDISON. 

  

Hlavní myšlenkou projektu je tolerance a soužití české společnosti s ostatními kulturami  

a národy. EDISON má napomoci vzájemnému porozumění a omezení, nebo dokonce 

odstranění, některých předsudků.  

 

Projekt na naší škole začal v neděli v podvečerních hodinách, kdy stážisté přijeli na vlakové 

nádraží do Valašského Meziříčí, a zde došlo k setkání s RNDr. Annou Neumanovou, 

zodpovědnou za plnění projektu na naší škole, a hostitelskými rodinami. V pondělí ráno byl 

oficiálně projekt zahájen, kdy byli žákům představeni jednotliví stážisté a cíle projektu. Po tomto 

zahájení již probíhaly prezentace stážistů dle rozvrhu. Stážisté chodili nejen do hodin cizích 

jazyků, ale i zeměpisu nebo občanské nauky. Rozvrh byl vytvořen tak, aby většina žáků naší 

školy měla příležitost vidět prezentace všech stážistů. 

 

Účast naší školy na projektu Edison přispěl k posílení vzdělanosti a povědomí žáků o kulturách, 

zvyklostech a tradicích ve výše uvedených zemích. Multikulturní atmosféra a oživení tradiční 

výuky navíc u žáků prokazatelně zvýšila chuť objevovat nové věci. Projekt byl pozitivně 



  Předmětové komise 

41 

 

  

hodnocený nejen ze strany stážistů, ale především i našich žáků, kteří se už těší na příští rok  

a projevili zájem ubytovat některého stážistu ve své rodině.  

Projekt Erasmus + Tento úspěšný a prospěšný projekt, umožňující našim žákům 14denní stáž v 

Londýně, pokračoval letos ve dvou termínech. Podzimního výjezdu se zúčastnili žáci 4. ročníku 

a jarní termín byl určen pro žáky ročníku třetího. Podrobnější hodnocení projektu je  

v samostatné hodnotící zprávě projektu Erasmus +.  

 

Poslední událostí zorganizovanou pro žáky v oblasti anglického jazyka byl zájezd do Prahy na 

divadelní představení. Konal se 26. června 2017 v divadle La Fabrica. Po loňském úspěchu 

tohoto zájezdu učitelky anglického jazyka Mgr. Jitka Gábrlíková a Mgr. Lenka Štefániková  

a 21 žáků 2. a 3. ročníku zhlédlo další představení studentského souboru, který vede pan Jat 

Dhillon, s nimž naše škola navázala úspěšnou spolupráci. Komedie s názvem “The Play That 

Goes Wrong“ byla velmi vtipná a setkala se s kladným přijetím. Poté žáci poznávali 

pamětihodnosti Prahy. Tento způsob výuky anglického jazyka motivuje žáky k dalšímu studiu  

a též jim přináší hodnotné kulturní zážitky. 

 

 

Jako každým rokem i v tomto školním roce jsme pořádali exkurzi do Vídně. Tentokrát se konala 

před vánoci, byla zaměřena na atmosféru zimní předvánoční Vídně, kde kromě prohlídky 

města, návštěvy Schönbrunnu a Hundertwasserhausu měli žáci možnost si prohlédnout vánoční 

trhy a nasát jejich nepřekonatelnou atmosféru. Žáci měli za úkol seznámit se s večerní Vídní  

v zimě a porovnat atmosféru rakouského hlavního města s českými městy ve stejné době. 

Hodnocení žáků bylo zajímavé nejen pro ně samé ale i pro učitele. 

 

 

 

EKONOMICKÉ PŘEDMĚTY 

 

 

Předseda předmětové komise: Ing. Helena Škrlová 

 

 

 

Vyučující předmětové komise se podílí 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 TU 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. Účastní se na pravidelných 

seminářích pořádaných autory učebnic pro výuku ekonomiky. 

 

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. 
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Součástí výuky práva a veřejné správy jsou návštěvy soudních jednání a exkurzí:  

 

Exkurze: 

 

25. 1. 2017    soudní jednání Valašské Meziříčí  -  4. A   

21. 2. 2017    exkurze na Obvodním oddělení Policie ČR - Valašské Meziříčí -  3. C 

27. 2. 2017    soudní jednání  Valašské Meziříčí  -  4. C   

15. 3. 2017    soudní jednání  Vsetín -  2. C 

10. 5. 2017    soudní jednání  Valašské Meziříčí  -  1. C   

20. 6. 2017  exkurze ve Středisku výchovné péče Valašské Meziříčí  -  1. C 

 

Besedy: 

 

9. 9. 2016   beseda s poslankyní  Evropského parlamentu  Dott. Martinou Dlabajovou – 3. C, 

4. C 

25. 4. 2017  beseda s kurátorem pro mládež Mgr. Mariánem Málkem  – 1. C 

25. 4. 2017  beseda s kurátorem pro mládež Mgr. Mariánem Málkem  – 3. C 

26. 4. 2017  beseda s kurátorem pro mládež Mgr. Mariánem Málkem  – 2. C 

9. 6. 2017  Správa školství – Valašské Meziříčí – MŠ, ZŠ, Pedag. psychol. poradna, ZŠ – praktická 

- kde je najdeme, věkové začlenění, význam -  2. C  

23. 6. 2017 – Samospráva – kulturní památky – Zámek Kinských – 2. C  

 

Další aktivity: 

 

Dne 23. ledna 2017 se žáci tříd 3. A, 3. B a 3. D zúčastnili semináře Můžeš podnikat. Stejnojmenná 

platforma již čtyři roky realizuje nezávislý a svobodný vzdělávací program pro žáky středních  

a vyšších odborných škol. 

 

Letos k nám zavítali podnikatelé Karel Drašnar (BrandCloud, s. r. o.) a Miroslav Jakubec (Servis 

Climax, a. s.). Inspirativní a zábavnou formou prezentovali své podnikatelské začátky a cestu 

v podnikatelském prostředí. Celý seminář uvedla Tereza Podhorská. 

 

Soutěže: 

 
Ekonomický tým 2017 – 2. místo  

 

Dne 26. září 2017 se náš školní tým ve složení Jakub Jasný, Petra Orlová (4. A) a Anna Křištofová 

(4. B) zúčastnil ve Zlíně krajského kola této soutěže. Skončil se tříbodovou ztrátou na druhém 

místě za jedním z týmů pořádající OA Zlín. Bohužel do republikového finále postupuje jen vítěz 

a vítěz z našeho kraje vyhrál s přehledem i pozdější prosincové finále. 

 

Manažerská olympiáda 2017 - 2. místo 

 

V dubnu tohoto roku se konalo školní kolo Manažerské olympiády (každoročně okolo 2 000 

žáků). Do finále, které proběhlo v pátek 16. června 2017, se kvalifikovali dva naši žáci – Petr 

Kulišťák (3. B) a Adam Klanica (3. D). Finálový test byl zaměřen na matematiku a logiku, 

všeobecný ekonomický přehled, ekonomii, marketing, management a angličtinu. 

 

V konkurenci 77 nejlepších ze školních kol Petr získal stříbro a Adam byl pak 33. Těsně mu tak 

bohužel na rozdíl od Petra unikla hlavní odměna pro prvních 30 a to – přijetí na Fakultu 

managementu a ekonomiky UTB pro akademický rok 2019/2020 bez přijímacích zkoušek. 
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Fiktivní firmy  

 

V tomto školním roce působily na naší škole tři fiktivní firmy. Jednu představovali žáci třídy 4. A 

– firma ŠVADLENKA, s. r. o., nabízející široký sortiment látek a šicích potřeb, žáci třídy 4. B pak 

v rámci jedné vyučovací dvouhodinovky spustili podnikání dvou firem – ORIKO, s. r. o. 

s originální kosmetikou a PROFIT, s. r. o. s výživovými doplňky pro sportovce. V každé firmě 

pracovalo 5-9 žáků, kteří si mezi sebou rozdělili jednotlivé funkce pro zajištění chodu firmy. 

Jakmile firmy získaly oprávnění k podnikání a byly zapsány do rejstříku fiktivních firem, začaly 

obchodovat s ostatními fiktivními firmami působícími v České republice a vzájemně si nabízely 

a prodávaly své zboží a služby.  

 

V únoru, přesně 22. 2. 2017 se všechny tři firmy zúčastnily již 9. mezinárodního veletrhu fiktivních 

firem v Ostravě. Jako každý rok i letos zde probíhaly soutěže o nejlepší stánek, katalog, 

prezentaci, vizitku a další. V konkurenci 35 firem získala fiktivní firma Švadlenka,  

s. r. o. 1. místo v soutěži o nejlepší katalog. 

 

Na mezinárodním veletrhu v Praze, který probíhal ve dnech 22. – 24. března 2017 již tradičně 

na výstavišti v Holešovicích, reprezentovaly naši školu dvě fiktivní firmy -  Oriko, s. r. o. a Profit,  

s. r. o. I na tomto veletrhu se naše firmy v silné konkurenci prosadily v soutěži o nejlepší katalog,  

a tak firma Oriko, s. r. o. v této kategorii zvítězila a firma Profit, s. r. o. obsadila 4. místo. 

 

Žáci si na obou veletrzích vyzkoušeli obchodování v téměř reálném prostředí, kdy uzavírali 

obchody nejen s firmami českými, ale i zahraničními, kterých byla na veletrhu téměř polovina 

z celkového počtu 112 firem. Zúročili tak vědomosti nabyté nejen v odborných předmětech, 

ale vyzkoušeli si také komunikaci v několika cizích jazycích. 

 

 

 

ÚČETNICTVÍ 

 

Předseda předmětové komise: Ing. Alena Stibůrková 

 

 

Zapojení sekce do těchto aktivit: 

 

- výuka na OA (4 vyučující), VOŠ (2 vyučující) a bakalářském studiu v oboru Ekonomika 

podniku (2 vyučující) 

- vedení bakalářských prací  

- zadavatelky při přijímacím řízení a ve státní části maturitní zkoušky (2 vyučující) 

- všechny vyučující jsou třídními učitelkami (2. A OA, 3. OA, 4. B OA, 3. C VES) 

- zorganizování dvou školních soutěžních kol v účetnictví (příprava testů na PC  

a modelové studie) 

- příprava žáků na 2 celorepublikové účetní soutěže  

- tvorba zadání pro praktickou maturitní zkoušku oborů Obchodní akademie  

a Veřejnosprávní činnost (2 vyučující)  

- celková organizace projektového dne Ekonom (1 vyučující), dále tvorba zadání účetní 

části (1 vyučující) a tvorba osvědčení pro všechny zúčastněné žáky  

- celková organizace praktické maturitní zkoušky pro všechny obory (1 vyučující) 

- celková organizace Dne otevřených dveří (1 vyučující) 

- celková organizace 14denní praxe pro 20 žáků v rámci projektu spolupráce s OA Martin 

se splněním ECVET v programu Pohoda 

- vedení kurzu účetnictví pro začátečníky  

 

 



  Předmětové komise 

44 

 

  

Další vzdělávání vyučujících sekce UCE 

 

I v  tomto školním roce se vyučující předmětu účetnictví zúčastnily několika školení pro 

odbornou veřejnost, organizovaných Svazem účetních, aby byl zajištěn v maximální míře 

kontakt s praxí.   

 

V listopadu roku 2016 se Ing. Alena Stibůrková a Ing. Elen Válková zúčastnily Pedagogické 

konference v Praze pořádané VŠE fakultou financí a účetnictví, kde byly prezentovány zásadní 

novinky, jejich koncepční záměr a aplikace při výuce.  

 

V prosinci roku 2016 se Ing. Eva Pavelková a Ing. Alena Machalová zúčastnily ve Zlíně školení 

zaměřeného na Novelu zákona o účetnictví. V lednu roku 2017 se Ing. Alena Stibůrková 

zúčastnila školení týkající se změn v oblasti daně z příjmů a DPH. 

 

 

Soutěže 

 

V letošním roce naši žáci reprezentovali školu ve dvou celorepublikových soutěžích“ a to Účetní 

tým a Má dáti, dal. 

 

Soutěž „Účetní tým 2017“ 

 

14. 12. 2016 se naši nejlepší žáci na základě umístění ve dvou školních kolech účetních znalostí 

zúčastnili soutěže na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě, kde proti sobě soutěžilo 

15 týmů z  moravských krajů. V první části řešili případovou studii a podařilo se jim probojovat 

do semifinále i finále, které bylo organizováno formou soutěže Riskuj.  

 

 

Příprava a zdravý soutěžní duch nás vynesl do Pražského finále, které se konalo 6. 1. 2017 

v Praze. Zde se podařilo získat 6. místo v rámci republiky. 

 

 

Soutěž „MÁ DÁTI, DAL Znojmo 2017“ – 11. Ročník  

 

Jako každoročně jsme se i letos zúčastnili celorepublikové soutěže v účetnictví „MÁ DÁTI, DAL 

Znojmo 2017“, kterou organizovala tamní Soukromá vysoká škola ekonomická. V celkové 

konkurenci s 90 účastníky se naši žáci Jakub Jasný (4. A) a Anna Křištofová (4. B) umístili na 

5. a 14. místě. V celkovém pořadí škol jsme tak obsadili 2. místo ze 46 zúčastněných a současně 

jsme tak dosáhli nejlepšího umístění za celou dobu, kdy se této soutěže pravidelně účastníme. 

Oba žáci vzhledem k vysokému umístění obdrželi osvědčení, které jim uznává certifikovaný 

stupeň účetních znalostí I. 

 

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 sedmým rokem.    

 

Stejně jako v loňském roce proběhla dvě školní předkola, abychom mohli vybrat ty nejlepší, 

kteří byli pak připravováni individuálně po dobu 2 měsíců.  
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Rok 
Umístění 

OA VM 
Body Umístění žáků 

Umístění 

žáka 
Body 

2011 41. 207,58 Hrabovská Lucie                         4. C                     75. 105,58 

   Janíčková Kateřina                    4. C                  81. 102,00 

2012 46. 186,70 Křenková Martina                       4. B                   66. 104,50 

   Kovaříčková Jana                       4. B                  101. 82,20 

2013 15. 251,80 Bolfová Lucie                               4. A                         37. 126,80 

   Kunhart Radim                            4. A                      45. 125,00 

2014 35. 211,15 Vančurová Tereza                      4. B                 24. 129,00 

   Černochová Michaela              4. A         113. 82,15 

2015 8. 255,40 Šnejdrlová Petra                         4. A                   14. 129,10 

   Galčanová Monika                    4. C                25. 126,30 

2016 5. 265,90 Icelová Kateřina                          4. B                     7. 135,60 

   Haferníková Adéla                      4. B              12. 130,30 

2017 2. 266,90 Jakub Jasný                                 4. A                          5. 136,50 

   Annna Křištofová                        4. B               14. 130,40 

 

 

Maturitní zkouška  

 

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

oboru Obchodní akademie (4. A a 4. B), praktickou část pro třídu 4. C oboru Veřejnosprávní 

činnost a nově poprvé pouze 15 minutovou ústní část pro obor Informační technologie 

v kombinaci účetnictví s ekonomikou. 

 

 

Třídy oboru Obchodní akademie (4. A, B) měly v ústní části maturitní zkoušky následující 

výsledky: 

 

UCE 

Ústní 

profilová 

část 

Počet 

žáků 

třídy 

Známka 

1 

Známka 

2 

Známka 

3 

Známka 

4 

Známka 

5 

Průměrná 

známka 

za třídu 

4. A 21 9 4 2 4 2 2,30 

4. B 20 14 1 5 0 0 1,55 

 

 

Ústní maturitní zkoušce bylo podrobeno 41 žáků oboru Obchodní akademie, z nichž pouze dva 

nebyli úspěšní a zkoušku vykonají v podzimním termínu.   
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Tvorbou zadání pro praktickou maturitní zkoušku byly pověřeny Ing. Alena Stibůrková (pro obor 

Obchodní akademie) a Ing. Eva Pavelková (obor Veřejnosprávní činnost). 

Při nastavení minimální hranice alespoň 29 % úspěšnosti (minimum 10 bodů z maxima 35 bodů 

na OA a minumum) dosáhli žáci tyto výsledky: 

 

 

UCE 

praktická 

Počet žáků 

třídy 

Průměr 

bodů 

Průměrná známka za třídu 

z praktické zkoušky 

celkově 

4. A OA 23 26,88 2,60 

4. B OA 25 29,20 2,06 

4. C VES 23 15,20 1,86 

 

 

Praktickou část maturitní zkoušky z UCE vykonalo 48 žáků Obchodní akademie a 23 žáků oboru 

Veřejná správa. K velmi dobrým výsledkům přispěl projektový den, jehož se všichni žáci 

zúčastnili.  

 

 

Kurzy účetnictví  

 

V tomto školním roce naše škola zajistila vzhledem k zájmu veřejnosti jeden účetní kurz pro 

začátečníky pod vedením Ing. Machalové v rozsahu 40 hodin.  

 

 

Projektové dny  

 

Stejně jako v předchozích 5 letech, i v tomto školním roce byl pro žáky oboru Obchodní 

akademie připraven projektový den, který se velmi osvědčil, neboť tato netradiční forma výuky 

zároveň posloužila i jako závěrečné opakování před praktickou maturitní zkouškou. Účast žáků 

byla téměř 100%. Dopředu si ve 2 třídách zvolili tajným hlasováním 3 vedoucí, kteří pak 

naskládali týmy v počtu 8-9 žáků. V určený den byli seznámeni s celkovou organizací, 

požadavky na zpracovávané úkoly, umístěním pracovišť a časovou dotací. V závěru se vždy 

dva týmy ze tříd 4. A a 4. B setkali se stejným projektem při prezentaci rozdílných úkolů 

z účetnictví, ekonomiky, písemné korespondence a uživatelských dovedností v informatice. 

Ihned dostali zpětnou vazbu od vyučujících daných předmětů a s časovým odstupem byly 

rozebrány příslušné chyby v hodinách poté, kdy byla provedena oprava jednotlivých 

projektových úkolů. Autoři (učitelé) jednotlivých zadání se snažili připravit do stanoveného 

rámce zajímavé, mírně náročnější úkoly, které vyžadovaly vzájemnou spolupráci celého týmu, 

práci s internetem a samozřejmě zpracování nejen do připravených formulářů, ale také 

vytvoření závěrečné prezentace v Powerpointu a následné samostatné vystoupení každého 

žáka.  

 

Do složek s maturitním vysvědčením tak dostali i osvědčení o absolvování této formy výuky 

s uvedením získaných dovedností. V letošním školním roce lze tedy konstatovat, že počet žáků, 

kteří prošli projektovou výukou, přesáhl číslo 500. 

 

 

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.  
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PŘÍRODOVĚDNÉ PŘEDMĚTY 

 

 

Předseda předmětové komise: Mgr. Marek Zahradníček 

 

 

 

Soutěže 

 

V letošním školním roce se naši žáci účastnili dvou matematických soutěží, KLOKAN a Celostátní 

matematická soutěž pro SOŠ. KLOKAN se konal koncem března a realizoval se ve dvou 

kategoriích – Junior (1. a 2. ročníky) a Student (3. a 4. ročníky).  

Organizaci druhé soutěže, s celostátní působností, zajišťuje vyučující matematiky a výpočetní 

techniky Mgr. Vít Hanák. Dva vyučující (Mgr. Vít Hanák a Mgr. Marek Zahradníček) se také 

podílejí na sestavování zadání dvou samostatných kategorií pro 1. a 2. ročník. A potom 

následně opravují a sestavují pořadí jednotlivých soutěžících. V letošním ročníku jsme měli 

jednoho úspěšného řešitele. Byl jim Nicolas Žitník ze třídy 1. D, který se umístil na 57. místě ze 

všech 310 soutěžících ve IV. kategorii. 

 

 

Maturity 

 

V tomto školním roce byla naše škola také úspěšná ve výsledcích státní maturity z matematiky. 

Výsledky z jednotlivých tříd přináší následující tabulka. 

 

 

 

Třída 

 

Počet maturujících žáků 

Počet 

úspěšných 

žáků 

Počet 

neúspěšných 

žáků 

 

Úspěšnost v % 

4. A 5 5 – 100% 

4. B 7 7 – 100% 

4. C 3 2 1 66,6% 

4. D 2 1 1 50% 

Celkem 17 15 2 88,2% 

 

 

Z tabulky vyplývá, že naše škola měla ve školním roce 2016/17 neúspěšnost při maturitě 

z matematiky pouze 11,8%, přičemž celostátní neúspěšnost činila 21,7% a v samotném zlínském 

kraji 18,3%. Výsledky našich žáků byly tedy vysoce nadprůměrné. 

 

V listopadu se již tradičně uskutečnila zajímavá beseda s osvědčenou agenturou Pohodáři pro 

1. a 2. ročníky, tentokrát na téma Borneo a Papua Nová Guinea. Celá akce probíhala v rámci 

předmětu zeměpis a hospodářský zeměpis. 

 

Žáci 1. ročníku a 2. D zpracovávali v rámci předmětu Základy přírodních věd (fyzika a chemie) 

referáty na rozšíření učiva. Například redoxní děje, rentgenové záření a také  díla významných 

vědců – N. Tesla, Coulomb, Křižík, Edison, Ohm, Nobel, Maxwel, Newton a další. 

V období státních maturit se žáci 2. B a 2. C zúčastnili exkurzí na čističku odpadních vod, 

úpravnu pitné vody a bioplynovou stanici. Tato akce se pořádá pravidelně každý rok s kladnou 

odezvou u žáků.  
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Aktivity v komisi 

                        

 V rámci DVPP se v letošním školním roce vzdělávali čtyři vyučující. Dva vyučující matematiky 

(Mgr. Vít Hanák a Mgr. Marek Zahradníček) se účastnili v polovině září semináře „Jak vyučovat 

matematiku na SŠ“. Konal se v Pardubicích, kde učitelé matematiky ze SŠ debatovali o státní 

maturitě z matematiky a také se dozvěděli nejnovější trendy ve výuce tohoto předmětu, 

především z oblasti moderních technologií. Dalším vyučujícím je RNDr. Eva Čtveráčková, která 

ukončila specializační studium – koordinátor environmentální výchovy – závěrečnou zkouškou 

v únoru 2017. V závěru školního roku se vyučující matematiky Mgr. Andrea Hlavatá a Mgr. 

Marek Zahradníček účastnili semináře GeoGebra ve výuce matematiky pro lehce pokročilé 

(včetně prostředí 3D). Akce probíhala ve Zlíně.  

 

 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

 

Předseda předmětové komise: Mgr. Stanislav Zálešák 

 

 

Výuka 

 

Výuka 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, piškvorkách a futsalu. Celkem soutěžilo 494 žáků ve školních kolech, nejlepší 

pak reprezentovali školu v okrskových, okresních a krajských kolech. 

      

Ve sportovních soutěžích v okrskových kolech obsadili hoši 1. místo ve stolním fotbale, 2. místo 

ve volejbalu, 3. místo v basketbalu a 3. místo ve florbalu. Děvčata vybojovala 1. místo 

v basketbalu a ve florbalu. 

  

V okresních kolech obsadilo 4. místo naše družstvo atletů v soutěži Corny, družstva dívek 

v basketbalu a ve florbalu 2. místo.                                              

 

V krajském kole obsadilo naše družstvo házenkářek 2. místo a hoši 3. místo.                        

       

Uskutečnilo se taky tradiční hokejové utkání žáků a absolventů proti zaměstnancům školy. 

       

V celostátním přeboru středních škol na dračích lodích obsadili naši žáci 4. místo ve své 

kategorii a 10. místo celkově. Dvě družstva se zúčastnila celostátního turnaje středních škol ve 

stolním fotbalu v Praze a postoupily do semifinále turnaje. 

 

Sportovní kurzy 

 

Lyžařský kurz 1. ročníků pro 78 žáků se uskutečnil 23. – 27. 1. 2017 ve středisku Bílá pro lyžaře  

i snowboardisty. 

Studenti 1. a 2. ročníku VOŠ absolvovali lyžařský kurz na Horní Bečvě – středisku Rališka. 
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Sportovní kurzy 3. ročníků proběhly 2. – 18. 6. 2017 ve dvou turnusech v Chorvatském Biogradu 

na Moru. Zúčastnilo se 72 spokojených žáků. Program tvořily sportovní disciplíny cyklistika, tenis, 

kanoistika, aerobic, beach volejbal a plavání. 

 

 

Jiné 

 

Podařilo se nám zrekonstruovat posilovnu a obnovit lajnování v tělocvičně. 

GRAFICKÉ PŘEDMĚTY 

 

 

Metodik předmětové komise: PhDr. Ludmila Bělíková 

 

 

Školní rok se nesl v duchu přípravy na MS v Berlíně, protože žáci 3. ročníku Karin Imbergerová  

a Michal Rak, společně s Lenkou Vašenkovou a Zuzanou Reichlovou, budou bojovat o medaile 

v juniorské kategorii. Členové podsekce grafických předmětů se sešli celkem na 6 poradách, 

z nichž byl pořízen zápis a dalších organizačních setkáních před státnicemi či soutěžemi. 

 

 

Školní soutěže 

 
Pro výběr soutěžního družstva na Šenovského datla i soutěž 1. ročníků jsme uspořádali vždy 

školní soutěž vybraných žáků z daného ročníku. Konaly se na začátku října 2016 a 1. června 

2017. 

 

Talentové zkoušky pro žáky ZŠ jsme uspořádali v rámci Dnu otevřených dveří 20. ledna 2017. 

Zúčastnili se jich žáci ze 7 základních škol. Za stanovený čas 30 minut nejlepší soutěžící Štěpán 

Haščák z Hranic napsal 148 cvičení, další Tomáš Němeček z Litovle 123 cvičení a Johana 

Valová z gymnázia v Rožnově p. R. 115 cvičení.  

 

 

Soutěže regionální a celostátní 

 
Šenovský datel – 2. ročníky a talentovaní, ve dnech 17.-18. října 2016. Naše družstvo složené 

z chlapců 2. ročníku – Michal Nguyen, Vladimír Bumbala a Roman Surovčík mělo obhajovat 

vítězství dvou ročníků, avšak věděli jsme podle výsledků, že se tak nestane. Družstvo získalo 

bramborovou medaili, celkově byl Michal pátý, Vladimír sedmý a Roman dvacátý třetí. Na 

stupně vítězů je nutné psát výkonem přes 400 úhozů za minutu. Ped. doprovod - Mgr. Melánie 

Kratinová. 

 

Celostátní soutěž s mezinárodní účastí - 4. ročníků a talentovaných Olomouci se konala 10.  

a 11. listopadu 2016. Ze zahraničí přijeli Rakušané, Slováci a Maďaři. V obrovské konkurenci 23 

družstev se naši borci Karin Imergerová, Lenka Vašenková a  Michal Rak umístili na 3. místě. 

V jednotlivcích byl nejlepší Michal - s více než 500 úhozy za minutu se v opisu s penalizací 100 

úhozů za chybu umístil na 2. místě. Po výborném bodovacím tréninku ve čtvrtek, kde kraloval 

Michal ve dvouminutovkách s 564 úhozy na 1. místě, Lenka Vašenková byla na 6. a Karin 

Imbergerová na 8. místě, jsme tajně doufali, že loňské vítězství družstev obhájíme. Nestalo se 

tak, protože lepší byli Maďaři a putovní pohár získalo družstvo z Českého Těšína. Výkony 

soutěžících jsou úžasné, protože Ti nejlepší píší i 600 úhozů za minutu. I z těchto důvodů také 

Česká televize provedla ve svém vysílání na ČT 1 krátký přímý přenos soutěže, takže i takové 

zápolení vejde v povědomí občanů. Ped. doprovod - PhDr. Ludmila Bělíková. 
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Mistrovství republiky OPEN 2016 na ZŠ Vítězná, Litovel se konalo 1.-3. prosince 2016. Hlavními 

organizátory bylo Interinfo ČR, Internetová škola ZAV a NÚV Praha. Každá soutěžní disciplína 

má 3 věkové kategorie – žáci, junioři a praktici. Nově byla letos zařazena ve dvou soutěžích 

kategorie „děti“. Na stupních vítězů se umístila Karin Imbergerová, která získala 3x bronzovou 

medaili v kategorii juniorů v disciplíně protokolování, audiotranscription a vícejazyčný těsnopis. 

Z dalších soutěžících Michal Rak obsadil čtvrtou příčku v disciplíně opis textu  

a audiotranscription. Zuzana Reichlová byla čtvrtá ve vícejazyčném těsnopise a Lenka 

Vašenková v první desítce. Ped. doprovod akce - Mgr. Robert Sigmund, DiS. 

 

ZAV Přerov 15.-16. března 2017, soutěž 3. ročníků a talentovaných – družstvo ve stejném složení 

(Karin Imbergerová, Lenka Vašenková, Zuzana Reichlová, Michal Rak) obsadilo 1. místo. 

V celkovém součtu opisů byl nejlepší Michal Rak na 2. místě, děvčata pak v první desítce. Získat 

do třetice putovní pohár však šanci v příštím roce nemáme. Ped. doprovod - Mgr. Andrea 

Hlavatá. 

 

Krajská soutěž – Zlín 28. března 2017. V krajském klání písařů jsme opět excelovali. Tak by se 

stručně daly zhodnotit celkové výsledky našich soutěžících. Náš žák Michal Rak zvítězil v opisu 

textu svými 4 508 úhozy za minutu před Karin Imbergerovou (4 275), a čtvrtou opět naše Lenka 

Vašenková (3 964), pátá Zuzana Reichlová (3 954). V záznamu mluveného slova se Michal 

umístil na 2. místě, třetí Karin, čtvrtá Zuzana a šestá Lenka Soutěžící zaznamenávají 2 x 5 minut 

mluvenou řeč, jejíž tempo se stále zvyšuje, následně zachycený text upravují. V korektuře textu, 

tedy oprav nejrůznějšího typu – pravopis, stylistika, přesun částí vět apod., se nejlépe z našich 

umístil Michal na 2. místě, Karin na 9. místě. V této disciplíně kraluje gymnazistka ze Zlína Anna 

Mičková (provedla 162 korektur za 10 minut). Ped. doprovod - Mgr. Robert Sigmund, DiS. 

 
MS ČR v 25.-26. května 2017. Pořadatelem 25. ročníku se stala Obchodní akademie a střední 

odborná škola cestovního ruchu Choceň. Nominovalo se celé naše družstvo, ale Michal Rak 

byl v době konání na odborné praxi v Londýně. V záznamu mluveného slova získala 1. místo 

Karin Imbergerová (3. A). Ped. doprovod - Mgr. Robert Sigmund, DiS. 

 
ZAV Ostrava, Zábřeh – 1. ročníky ve dnech 5.-6. června 2017. Do soutěžního družstva se 

nominovali po školním kole Adéla Kubenková 1. A, Hana Suchánková 1. C, Roman Štěrba 1. B. 

Družstvo obsadilo sice až 9. místo, ale věříme, že to byla cenná zkušenost pro žáky, která je 

bude motivovat k tréninku do dalších soutěží, vždyť Jonáš Vala z gymnázia v Rožnově pod 

Radhoštěm píše úžasných 6 000 úhozů za minutu. Naši prozatím jsou na polovině jeho výkonu. 

Ped. doprovod - PhDr. Ludmila Bělíková. 

 

 

Maturitní zkouška 

 
Zadavatelé PhDr. Ludmila Bělíková (písemnost fyzických osob právnickým osobám  

a jednoduché právní listiny), Mgr. Melánie Kratinová (objednávka), Mgr. Robert Sigmund 

(reklamace) vypracovali každý jeden typ písemnosti pro každý obor. Zadání jako vždy 

korespondovala s konkrétním předmětem podnikání vybraných podnikatelů a v oboru VSČ  

s činností obecních úřadů. Podle výsledků hodnocení tříd a jednotlivých témat byla témata 

vyvážená, výsledky odpovídaly v průměru hodnocení 1-2. Žáci se nedopouštěli závažných 

chyb, byli dobře připraveni. Poprvé jsme zvolili i žádost o místo na základě inzerátu v oboru IT. 

 

Státní zkouška 

 
Dne 6. prosince 2016 mohli zájemci vykonat státní zkoušku ze zpracování textu, účastní se 

zejména žáci 3. ročníku. Ve 2 etapách zpracovávalo text pomocí korekturních značek  

a zadávání správných gramatických jevů celkem 75 žáků, úspěšných bylo 71, tj. 95 %.  

 

Dne 31. ledna 2017 jsme organizovali druhou státní zkoušku pro žáky 4. ročníků (opis 10 min, 

obchodní dopis a tabulka). Z 32 žáků uspělo 31, tedy 97 %. Většina byla hodnocena výborně 
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za opis, za písemnosti výborně nebo velmi dobře. Cena každé zkoušky je 700 Kč. S výsledky 

i počtem žáků jsme nadmíru spokojen, protože jiné obchodní akademie se potýkají se zájemci 

o zkoušky. Organizátorem první SZ byl Mgr. Robert Sigmund, DiS, druhé Mgr. Melánie Kratinová.  

 
 
Mistrovství světa v Německu 

 

V Berlíně 22.-28. července 2017 se konal celosvětový kongres INTERSTENO, v jehož obsahu je 

i MS v grafických disciplínách. Příprava na MS je vždy velice náročná, ve volném čase žáci 

trénovali jednotlivé disciplíny, zúčastnili se i celostátních soustředění. Naši školu reprezentovali 

Karin Imbergerová, Lenka Vašenková, Zuzana Reichlová a Michal Rak. Komisařem a ped. 

doprovodem byl pověřen Mgr. Robert Sigmund, DiS. Finanční prostředky na vlastní soutěž 

poskytl KÚ Zlín (55.000 Kč), Nadační fond STUDENT (15.000) i sponzoři (5.000 Kč), ostatní náklady 

si hradili závodníci sami. 

 

Výsledky jsou pro nás záviděníhodné. Své soutěžící vyslala téměř třicítka států. Česká republika 

získala ze stovky medailí celkem 41, z nichž naši soutěžící 3. Karin v disciplíně protokolování 

vybojovala stříbro a v audiotranscription bronz, Lenka obsadila 2. místo ve vícejazyčném 

diktátu. Obrovským úspěchem je, že ve všech disciplínám se naši žáci umístili do 10. místa, 

výjimečně 20. místa.  

 

 

Celkové hodnocení práce 

 

Grafických předměty mají úkol zajistit u žáků hmatovou techniku psaní na klávesnici s co 

nejlepším výkonem. Minimálně požadujeme 200 úhozů za minutu a splnění alespoň 1 200 

cvičení, které zajišťují v programu ZAV tuto gramotnost. Žáci se reprezentují také na soutěžích. 

Družstvo 3. ročníků má republikové parametry, což dokazuje nominace na mistrovství světa. 

Podsekce GRA vykazuje práci na vysoké úrovni a vyvíjí činnost v průběhu celého školního roku. 

Žáci využívají domácí výuky psaní všemi deseti, i když se občas vyskytnou ti, kteří limit cvičení 

nesplní. I z těchto důvodů jsme stanovili minimální počet cvičení pro každý měsíc s klasifikací, 

aby žáci psali plynule a nedoháněli počty cvičení až před hodnotícími poradami. Spolupráce 

s ostatními vyučujícími probíhala zejména při kontrole a hodnocení prací školních i maturitních 

a zprávách z praxe.  
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 Zaměstnanci 

ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 

 

 

Pedagogičtí pracovníci ve šk. roce 2016/2017 - střední škola a vyšší odborná 

škola 
 

 

 

 k datu 30. 6. 2017 

 Počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 36 35,86 

Externí pracovníci  4 1,15 

 

 

Poř. 

číslo 

Pracovní 

zařazení, funkce 
Úvazek 

Kvalifikace (stupeň vzdělání, obor 

aprobace, DPS) 

Počet let 

pedagogické 

praxe 

1. 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 

35 

2. D 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 

42 

3. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Přír. Fa UJEP Brno 

- učitelství všeobecně 

vzdělávacích předmětů -  MAT - 

CHE 

30,5 

4. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

FF MU Brno 

- učitelství všeobecně 

vzdělávacích předmětů – CJL - 

ANJ 

26 

5. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Ostravská univerzita 

- učitelství MAT a INF pro SŠ 

17 

6. 
Zástupce 

ředitele 
1 

VŠ-magisterský studijní program 

Masarykova univerzita v Brně 

Učitelství MAT – VYT pro střední 

školy 

12 
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7. 
Vedoucí VOŠ  

a BC 
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 

30,5 

8. Učitel 0,86 

VŠ-magisterský studijní program 

FF UP Olomouc 

-anglická filologie – francouzská 

filologie 

-DPS 

16,5 

9. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Ek. Fa VŠB Ostrava 

- národohospodářství 

UP Olomouc 

- DPS 

22,5 

10. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Ped. Fa Ostrava 

-učitelství všeobecně 

vzdělávacích předmětů 

CJL – DEJ 

31,5 

11. 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 

23,5 

12. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Ped. Fa UP Olomouc 

- učitelství všeobecně 

vzdělávacích předmětů TEV -  NEJ 

28,5 

13. 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 

25,5 

14. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Fa aplikované informatiky na 

Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně 

- inženýrská informatika 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

- specializace v pedagogice – 

Učitelství odborných předmětů 

pro SŠ 

7 
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15. Ředitel školy 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Ped. Fa UP Olomouc 

- učitelství všeobecně 

vzdělávacích předmětů MAT – 

základy techniky 

Přír. Fa UP Olomouc 

- učitelství VT  

34,5 

16. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

UP Olomouc 

Filozofická fakulta 

- čeština – dějepis (učitelský směr) 

23 

17. Učitel 1 

VŠ-bakalářský studijní program 

Soukromá vysoká škola 

ekonomická Znojmo s. r. o. 

- účetnictví a finanční řízení 

podniku 

VŠ-magisterský studijní program 

VŠZ Brno 

- zootechnika 

Soukromá vysoká škola 

ekonomická Znojmo s. r. o. 

- účetnictví a finanční řízení 

podniku 

VSŽ Brno 

- DPS 

23 

18. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

VUT Brno 

- technická kybernetika 

UP Olomouc 

- DPS 

17,5 

19. 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 

24,5 

20. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Ped. Fa Ostravská univerzita 

- učitelství odborných předmětů – 

specializace obchod a služby 

Ped. Fa Ostravská univerzita 

- rozšiřující studium anglického 

jazyka a literatury pro střední školy 

15,5 

21. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

VŠB v Ostravě 

- ekonomika průmyslu 

VŠE Praha 

- DPS 

31,5 

22. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Ped. Fa Ostravská univerzita 

- učitelství všeobecně 

vzdělávacích předmětů TEV – ZEM 

21,5 
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23. 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 

21 

24. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Ek. Fa VŠB-TU Ostrava 

- obchod a marketing 

UTB ve Zlíně 

- DPS 

12,5 

25. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Text. Fa VŠ strojní a textilní Liberec 

- ekonomika a řízení spotřebního 

průmyslu 

- DPS 

31,5 

26. 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 

14,5 

27. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

VŠB Ostrava 

- národohospodářství 

VUT Brno 

- DPS 

23,5 

28. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Ek. Fa VŠB Ostrava 

- podnikatelství a management 

UP Olomouc 

- DPS 

23 

29. Učitel 1 

Ostravská univerzita 

- učitelství všeobecně 

vzdělávacích předmětů CJL – DEJ 

30,5 

30. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Ped. Fa Ostrava 

- učitelství všeobecně 

vzdělávacích předmětů RUJ - OBN 

Filozofická Fa Ostravské univerzity 

- rozšiřující studium anglický jazyk 

30,5 

31. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

VŠDS Žilina 

- prevádzka a ekonomika 

železničnej dopravy 

- DPS 

21,5 

32. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Ped. Fa UP Olomouc 

- učitelství všeobecně 

vzdělávacích předmětů TEV – NEJ 

29 
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33. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Fa prov. ek. VŠZ Brno 

- provoz a ekonomika zemědělství 

UP Olomouc 

- DPS 

17,5 

34. 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 

9,5 

35. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Ped. Fa Ostrava 

- učitelství všeobecně 

vzdělávacích předmětů MAT – BIO 

24 

36. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

FKVS UK Praha 

- učitelství pro školy II. cyklu TEV – 

BRV 

36 

 

 

 

Externí pracovníci vyučující na střední škole a vyšší odborné škole ve školním 

roce 2016/2017 

 

Poř. 
číslo 

Pracovní zařazení, 
funkce 

Úvazek 
Kvalifikace (stupeň vzdělání,                          

obor, aprobace, DPS) 

1.  Učitel 0,29 

VŠ-bakalářský studijní program 

Fil. Fa Masarykova univerzita Brno 

- španělský jazyk a literatura 

VŠ-magisterský studijní program 

Fil. Fa Masarykova univerzita Brno 

- učitelství francouzského jazyka a literatury pro 

střední školy 

2. D  Učitel 0,38 

VŠ-magisterský studijní program 

Fa výrob. ekon. VŠE Praha 

- ekonomika a řízení průmyslu 

VŠE Praha 

- DPS 

VŠB-TU Ostrava 
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3. Učitel 0,29 

VŠ-magisterský studijní program 

Fa elektrotechnická ČVUT Praha 

- biomedicínské inženýrství 

4. učitel 0,19 

VŠ-magisterský studijní program 

VŠ chemicko-technologická 

- organická syntéza 

 

 

 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2016/2017 – bakalářské studium 

 

Poř. 
číslo 

Pracovní zařazení, 
funkce 

Kvalifikace (stupeň vzdělání, obor aprobace, DPS) 

1.  
učitel bakalářského 

studia 

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 

VŠ-magisterský studijní program 

FF MU Brno 

- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů – CJL - ANJ 

3. 
učitel bakalářského 

studia 

VŠ-magisterský studijní program 

Ostravská univerzita 

- učitelství MAT a INF pro SŠ 

4. 
učitel bakalářského 

studia 

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 

VŠ-magisterský studijní program 

Ped. Fa UP Olomouc 

- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů TEV -  NEJ 

6. 
učitel bakalářského 

studia 

VŠ-magisterský studijní program 

Ped. Fa UP Olomouc 

- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů MAT – 

základy techniky 

Přír. Fa UP Olomouc 

- učitelství VT 

7. 

  

Učitel bakalářského 

studia 

VŠ-magisterský studijní program 

Právnická fakulta 

- Právo 
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8. 
učitel bakalářského 

studia 

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 

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 

VŠ-magisterský studijní program 

VŠB Ostrava 

- národohospodářství 

VUT Brno 

- DPS 

11. 
učitel bakalářského 

studia 

VŠ-magisterský studijní program 

Ek. Fa VŠB Ostrava 

- podnikatelství a management 

UP Olomouc 

- DPS 

12. 
učitel bakalářského 

studia 

VŠ-magisterský studijní program 

Ped. Fa UP Olomouc 

- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů TEV – NEJ 

13. 
učitel bakalářského 

studia 

VŠ-magisterský studijní program 

Ped. Fa Ostrava 

- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů MAT – BIO 

14. 
učitel bakalářského 

studia 

VŠ-magisterský studijní program 

FKVS UK Praha 

- učitelství pro školy II. cyklu TEV – BRV 

 

 

K 30. červnu 2017 bylo zaměstnáno na pracovní smlouvu 37 pedagogických pracovníků.  

1 pedagogický pracovník pracoval při pobírání starobního důchodu. Na mateřské nebo 

rodičovské dovolené jsou další tři pracovnice. Během školního roku podal výpověď 1 pracovník, 

za něj přijat pracovník na dohodu o provedení práce. 

 

 

 

Stupeň vzdělání pedagogů 

 

 v % 

Požadovaný stupeň vzdělání 100,00 

  

Všichni pedagogičtí pracovníci mají vystudovaný vysokoškolský magisterský studijní program.  
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Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2016/2017 

 

 k datu 30. 6. 2017 

 Počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 19 16,15 

Externí pracovníci  2 1 

 

 

 

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2016/2017 

 
 

Interní pracovníci 

 

Poř. 

číslo 

Pracovní zařazení,      

funkce 
Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1. Personální pracovník 1 

VŠ – bakalářský studijní program 

UP Olomouc 

- Školský management 

2. 
Administrativní a spisový 

pracovník 
1 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Soukromá střední podnikatelská škola ve 

Vsetíně 

- podnikatel 

3. Ekonom 1 

VŠ – bakalářský studijní program 

UP Olomouc 

- Školský management 

4. Knihovník 0,5 

VŠ – magisterský studijní program 

Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské 

univerzity v Opavě 

- Informační studia a knihovnictví 

5. 
Správce informačních a 

komunikačních technologií 
1 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

SOU strojírenské Kopřivnice 

- mechanik seřizovač 

6. 
Referent studijního 

oddělení 
0,4 

Soukromá střední odborná škola 

podnikatelská a textilní a střední odborné 

učiliště textilní Nový Jičín 

- řízení firem 

7. Technický pracovník-školník 1 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

SOU elektrotechnické Valašské Meziříčí 

- mechanik elektronik 

8. Údržbář 1 
Střední odborné 

SOU VOKD Ostrava 

9. Uklízečka    0,75  

10. Uklízečka    0,81  

11. Uklízečka    0,81  

12. Uklízečka    0,63  
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13. Uklízečka 0,81  

14. Uklízečka 0,44  

15. Uklízečka    1  

16. Vedoucí školní jídelny 1 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

SOŠ spol. stravování Ostrava 

- ekonomika a provoz spol. stravování 

17. Kuchařka 1 

Střední odborné učiliště zemědělské 

Valašské Meziříčí 

- kuchařka 

18. Kuchařka  1 

Střední odborné 

SOU Frenštát p. R. 

- kuchařka 

19. Pomocná kuchařka    1 

Střední odborná 

SOU zemědělské Valašské Meziříčí 

- chovatelka zvířat 

 

 

Externí pracovníci 

 

Poř. 

číslo 
Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1. Uklízečka 0,5  

2. Uklízečka 0,5  

 

Během školního roku daly výpověď dvě pracovnice, za které byly přijaty nové. 

 

 

 

DVPP, STUDIUM, ŠKOLENI  

 

 

 

Pedagogičtí pracovníci 
 

 

Poř. 

číslo 
Školitel Název akce 

Počet 

účastníků 
Termín 

 Studium    

1. 

Soukromá vysoká 

škola ekonomická 

Znojmo s. r. o. 

Účetnictví a finanční 

řízení podniku 
1 23. 9. 2014-5. 6. 2017 

2. 
Klub ekologické 

výchovy os.s. 

Specializační studium 

pro školní koordinátory 

EVVO 

1 12. 1. 2016-10. 2. 2017 
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 DVPP, školení    

3. 

Centrum celoživotního 

vzdělávání – zařízení 

pro DVPP 

Pardubického kraje 

Celostátní setkání 

učitelů matematiky SŠ 

– „Jak učit 

matematiku na SŠ“ 

2 21. 9. 2016-23. 9. 2016 

4. 
Asociace výchovných 

poradců, o.s. 

Kongresové dny 

výchovného 

poradenství 2016 – 

Diskutované téma – 

společné vzdělávání 

1 22. 9. 2016-23. 9. 2016 

5. 

Nakladatelství Hueber 

Verlag a Vědecká 

knihovna Olomouc 

Němčina kreativně a 

s elánem 
1 30. 9. 2016 

6. 
ČVUT Praha, Fa 

Elektrotechnická 

Robotický lego 

seminář 
1 30. 9. 2016-1. 10. 2016 

7. 
Univerzita Karlova – 

Pedagogická fakulta 

22. celostátní seminář 

k aktuálním otázkám 

výuky ruského jazyka 

1 30. 9. 2016-1. 10. 2016 

8. Srb Radek 

Školení zaměstnanců 

v požární ochraně 

Školení vedoucích 

zaměstnanců 

v požární ochraně 

37 
5. 10. 2016 

17. 10. 2016 

9. 

Obchodní akademie 

a VOŠ 

Valašské Meziříčí 

Dobrý kolektiv ve třídě 

a jak jej udržet 

v rámci udržitelnosti 

projektu „Další 

vzdělávání pracovníků 

ve školách a školských 

zařízeních ve Zlínském 

kraji“ 

1 11. 10. 2016 

10. NUV Praha 
Seminář komisařů 

státní zkoušky 
1 18. 10. 2016 

11. 
DESCARTES v. o. s. 

Svratouch 

Aktuální problémy 

životního prostředí 
1 24. 11. 2016 

12. 
Svaz účetních 

Olomouc 

Účetní závěrka za rok 

2016 nově, výkazy, 

převodový můstek 

2 29. 11. 2016 

13. 

Oblastní rada 

odborového svazu 

pracovníků školství 

Vsetín 

Seminář BOZP 1 30. 11. 2016 

14. VŠE Praha 

16. ročník 

pedagogické 

konference – Vztah 

účetnictví a daní 

2 3. 12. 2016 

15. NIDV 
Seminář pro vyučující 

ekonomiky 
3 

 

 

5. 12. 2016 

16. 
Společnost pro kvalitu 

školy 

Stres v pedagogické 

praxi 
37 9. 12. 2016 
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17. 

Obchodní akademie 

a VOŠ 

Valašské Meziříčí 

Sborovna jako základ 

dobré spolupráce 

s žáky 

v rámci udržitelnosti 

projektu „Další 

vzdělávání pracovníků 

ve školách a školských 

zařízeních ve Zlínském 

kraji“ 

1 16. 12. 2016 

18. 
Střední průmyslová 

škola Zlín 
HTML 5 1 9. 1. 2017 

19. Majestic, v.o.s. 

Integrovaný žák na 

základní a střední 

škole běžného typu 

1 6. 2. 2017 

20. 

1. súkromné 

gymnázium 

v Bratislave 

Programujeme 

v Pythonu 
1 2. 2. 2017-3. 2. 2017 

21. NICOM, a.s. Brno-střed 

Poznejte tajemství 

kaskádových stylů 

(CSS 3) 

1 20. 2. 2017-21. 2. 2017 

22. 
INTEGRA CENTRUM 

s. r. o. 

Daňové a účetní 

aktuality 2017 
1 21. 2. 2017 

23. 
Krajský úřad Zlínského 

kraje 

Seminář pro žadatele 

ve výzvě – Šablony 

pro SŠ a VOŠ 

2 22. 2. 2017 

24. KPPP, pobočka Zlín 
Dobrý kolektiv ve třídě 

a jak udržet 
1 22. 2. 2017 

25. 
iTS – Instructor Training 

Systém 
Pilates instruktor 1 

10. 2. 2017-12. 2. 2017 

24. 2. 2017-26. 2. 2017 

26. 
DESCARTES v. o. s. 

Svratouch 

Klima se otepluje. 

Dochází voda. Blíží se 

války o volu. Co když 

je ale všechno jinak? 

 

1 
13. 3. 2017 

27. NICOM, a. s. Brno WordPress 9 13. 3. 2017 

28. 
DESCARTES v. o. s. 

Svratouch 

Spiele und kreativer 

Unterricht im DaF 
1 16. 3. 2017 

29. 
DESCARTES v. o. s. 

Svratouch 

Ruská kuchyň: vaříme 

a mluvíme 
1 17. 3. 2017 

30. 
NIDV, krajské 

pracoviště Zlín 

Informační seminář o 

způsobu vykazování 

údajů o podpůrných 

opatřeních 

1 22. 3. 2017 

31. GOPAS, a.s. Praha 10 HTML5 a CSS3 1 23. 3. 2017-24. 3. 2017 

32. 
Anipa Trade Services, 

s. r. o. Olomouc 
eduTek.cz 2017 2 7. 4. 2017 

33. 
Klub ekologické 

výchovy 

Přírodní a kulturní 

dědictví regionů ČR a 

jejich management 

1 24. 4. 2017 

34. Autoškola Zrník Radim Školení řidičů 5 10. 5. 2017 

35. RESK education, s. r. o. 

Zákon o 

pedagogických 

pracovních v praxi 

škol a školských 

zařízení 

1 25. 5. 2017 
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36. 

Národní ústav pro 

vzdělávání 

Projekt P-KAP 

Polytechnické 

vzdělávání 
1 30. 5. 2017 

37. 

Fakta s. r. o., 

vzdělávací zařízení 

Žďár nad Sázavou 

Zákoník práce a jeho 

specifika 
1 20. 6. 2017 

38. 

PARIS vzdělávací 

agentura, s. r. o. 

Karviná 

Aktuální změny školské 

legislativy – novela 

školského zákona a 

zákona o 

pedagogických 

pracovnících 

1 21. 6. 2017 

39. 
Národní institut pro 

další vzdělávání 

GEoGebra ve výuce 

matematiky pro lehce 

pokročilé (včetně 

prostředí 3D) 

2 22. 6. 2017 

40. Srb Radek 
Školení BOZP 

zaměstnanců   
36 31. 8. 2017 

 

 

 

Nepedagogičtí pracovníci 
 

 

 Místo konání Název akce 
Počet 

účastníků 
Termín 

 Školení, semináře    

1. 
PaedDr. Pavel 

Pavelka 

Webinář – Odesíláme 

matriku, novinky ve 

výkazech 

1 29. 9. 2016 

2. Srb Radek 

Školení zaměstnanců 

v požární ochraně 

Školení vedoucích 

zaměstnanců 

v požární ochraně 

18 5. 10. 2016 

3. 

Obchodní akademie 

a VOŠ Valašské 

Meziříčí 

Dobrý kolektiv ve třídě 

a jak jej udržet 

v rámci udržitelnosti 

projektu „Další 

vzdělávání pracovníků 

ve školách a školských 

zařízeních ve Zlínském 

kraji“ 

1 11. 10. 2016 

4. DK Vsetín 
Důchodové a 

nemocenské pojištění 
1 18. 10. 2016 
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5. 
Vzdělávací agentura 

KPS Vsetín 

Účetnictví 

příspěvkových 

organizací v roce 2016 

s důrazem na 

majetek, účtování 

transferů a fondů, 

inventarizace majetku 

a závazků, registr 

smluv 

2 21. 10. 2016 

6. 

Krajská knihovna 

Františka Bartoše ve 

Zlíně 

Google nejen 

vyhledavač 
1 10. 11. 2016 

7. DK Vsetín 

Tuzemské pracovní 

cesty a cestovní 

náhrady 

1 16. 11. 2016 

8. VŠB-TU Ostrava 
Novela zákona o 

vysokých školách 
1 30. 11. 2016 

9. 
Vzdělávací agentura 

KPS Vsetín 

Daň z přidané 

hodnoty se 

zaměřením na činnost 

příspěvkových a 

dalších neziskových 

organizací v roce 

2016, změny 2017 

2 13. 12. 2016 

10. 

Obchodní akademie 

a VOŠ 

Valašské Meziříčí 

Sborovna jako základ 

dobré spolupráce 

s žáky 

v rámci udržitelnosti 

projektu „Další 

vzdělávání pracovníků 

ve školách a školských 

zařízeních ve Zlínském 

kraji“ 

1 16. 12. 2016 

11. DK Vsetín Zákoník práce 1 19. 12. 2016 

12. 
ISŠ-COP Valašské 

Meziříčí 
Školení svářečů 1 4. 1. 2017 

13. Ing. Ivo Herman 

Školení a přezkoušení 

obsluhy tlakových 

nádob stabilních (TNS) 

dle čl. 7 přílohy ČSN 

690012 

2 6. 1. 2017 

14. 
M LORDY s. r. o. 

Polešovice 

Účetnictví 

příspěvkových 

organizací 

2 9. 1. 2017 

15. VEMA, a. s. Seminář PAM 32.00 1 24. 1. 2017 

16. DK Vsetín 

Zdaňování mezd a 

ostatních příjmů ze 

závislé činnosti 

1 25. 1. 2017 

17. DK Vsetín 

Zdravotní pojištění 

2017 komplexně 

včetně příkladů 

1 15. 2. 2017 

18. 
Krajský úřad Zlínského 

kraje 

Seminář pro žadatele 

ve výzvě – Šablony 

pro SŠ a VOŠ 

1 22. 2. 2017 
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19. 
Vzdělávací agentura 

KPS Vsetín 

Aktuality v účetnictví 

2017 a daňová 

přiznání k dani z příjmů 

právnických osob u 

vybraných účetních 

jednotek za rok 2016 

2 1. 3. 2017 

20. DK Vsetín 

DPH ve vztahu k EU a 

třetím zemím – změny 

pro rok 2017 

1 21. 3. 2017 

21. 
NIDV, krajské 

pracoviště Zlín 

Informační seminář o 

způsobu vykazování 

údajů o podpůrných 

opatřeních 

1 22. 3. 2017 

22. 
Acha obec účtuje 

s. r. o. 

Účetnictví PO aktuality 

2017 
2 23. 3. 2017 

23. DK Vsetín Zákon o dani z příjmu 1 25. 4. 2017 

24. 
Vzdělávací agentura 

KPS Vsetín 

Daň z přidané 

hodnoty se 

zaměřením na činnost 

příspěvkových 

organizací v roce 2017 

1 21. 4. 2017 

25. Autoškola Zrník Radim Školení řidičů 3 10. 5. 2017 

26. RESK education, s. r. o. 

Zákon o 

pedagogických 

pracovních v praxi 

škol a školských 

zařízení 

1 25. 5. 2017 

27. 
Vzdělávací agentura 

KPS Vsetín 

Novela zákoníku 

práce a další důležité 

změny 

v pracovněprávních 

předpisech v polovině 

roku 2017 

1 9. 6. 2017 

28. VEMA, a.s. Brno 
Tematický seminář 

MZDY 
1 19. 6. 2017 

29.  
Vzdělávací agentura 

KPS Vsetín 

Aktuální změny 

legislativních norem a 

jejich dopad na 

účetnictví 

příspěvkových 

organizací v polovině 

roku 2017 

1 22. 6. 2017 

30. Srb Radek 
Školení BOZP 

zaměstnanců   
18 31. 8. 2017 

  

 

Celková výše nákladů ve školním roce 2016/2017 činila 78 932 Kč. 
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DALŠÍ AKTIVITY 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

 

 

Ve dnech 11. a 12. listopadu 2016 proběhly na Obchodní akademii a Vyšší odborné škole ve 

Valašském Meziříčí dny otevřených dveří. Návštěvníci měli možnost získat bližší informace 

o studiu na naší škole. Žáci je provedli odbornými učebnami a informovali je o nabídce 

studijních oborů pro školní rok 2016/2017 a dále pak o veškerém dění ve škole. Po celou dobu 

byli k dispozici i učitelé a vedení školy Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí. 

 

Zájem o jednotlivé obory – viz tabulka. 

 

 

Obor 
Počet návštěvníků 

11. 11. 2016 12. 11. 2016 Celkem 

Obchodní akademie 83 22 105 

Veřejnosprávní činnost 44 13 57 

Informační technologie 31 13 44 

Celkem 158 48 206 

 

 

Ve dnech 21. a 22. ledna 2017se uskutečnily opět dny otevřených dveří, ale počet návštěvníků 

už byl podstatně nižší. Naši žáci i vyučující se i těmto nerozhodnutým uchazečům ochotně 

věnovali a provedli je celou školou, hlavně odbornými učebnami a podali podrobné 

informace a zodpověděli případné dotazy. 

 

 

Obor 
Počet návštěvníků 

21. 1. 2017 22. 1. 2017 Celkem 

Obchodní akademie 22 3 25 

Veřejnosprávní činnost 18 4 22 

Informační technologie 15 3 18 

Celkem 55 10 65 
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PRAXE ŽÁKŮ 

 

Termíny odborné praxe 

 

Ve školním roce 2016/2017 konali dvoutýdenní odbornou praxi žáci 3. a 4. ročníků všech oborů, 

tedy obchodní akademie, veřejnosprávní činnost a informační technologie. Praxe proběhla ve 

dvou termínech, podzimní od 3. do 14. října 2016 byl určen pro žáky 4. ročníků a jarní od 15. do 

26. května 2017 pro žáky 3. ročníků.  

 

V rámci projektu Erasmus+ absolvovali vybraní žáci praxi v zahraničí. Jednalo se o projekt 

Jedem ven za svým snem, kdy se zahraniční praxe zúčastnilo v podzimním termínu 10 žáků  

4. ročníků a v jarním termínu 17 žáků 3. ročníků. Škola jako vyslala žáky do Spojeného království, 

konkrétním místem výkonu praxe byl Londýn. Firmy pro výkon praxe v Londýně zprostředkovala 

organizace ADC College z Londýna, která žákům zajistila rovněž ubytování v rodinách. Během 

dvoutýdenní praxe byli zapojeni do pracovního procesu na pozicích administrativní pracovník, 

recepční, technik IT. Praxe probíhala ve firmách jako např. realitní kancelář, hotel, charitativní 

organizace, účetní firmy apod. Náplní práce na jednotlivých pozicích bylo psaní mailů, 

faxování, kopírování, práce na PC s MS Office, správa databází, oprava počítačů, tvorba  

a vyřizování objednávek, jednání se zákazníky, práce s firemním softwarem, evidence 

dokumentů, prodej zboží a další. Pracovní doba byla 8 hodin denně a byla stanovena 

individuálně podle požadavků zaměstnavatele. 

 

Organizační zajištění praxe 

 

Praxi vykonávali žáci v tuzemských firmách různého zaměření, od velkých průmyslových firem, 

přes banky, pojišťovny, subjekty veřejného sektoru až po drobné živnostníky. Jednomu žákovi 

byla ředitelem školy povolena individuální  praxe v zahraničí. 

 

Praxe byla zajištěna s konkrétními organizacemi na základě smlouvy o praxi, doplňkem každé 

smlouvy byl tematický plán praxe, který vždy obsahuje navrhované činnosti, které by mohli žáci 

na praxi vykonávat. 

 

Zahraniční praxe byla smluvně zajištěna smlouvou mezi školou a zprostředkovatelskou 

organizací ADC College. 

 

Průběh praxe 

 

Průběh praxe byl i v letošním školním roce bezproblémový. Někteří žáci byli během praxe 

namátkově kontrolováni vyučujícími z důvodu zajištění správného průběhu a náplně praxe jak 

ze strany jich samotných, tak ze strany jednotlivých organizací. 

 

Žáci absolvovanou praxi popsali a zhodnotili ve zprávách z odborné praxe. Pro zajištění 

srovnatelnosti vypracovaných zpráv byl nastaven jednotný formát a obsah zpráv z praxe, který 

by měl zaručit minimální požadovaný obsah těchto zpráv a byl by jednotný pro žáky všech 

oborů, kteří praxi absolvují. 

 

Závěr 

 

V letošním školním roce praxi absolvovali všichni žáci, kterým byla předepsána učebním 

plánem. Praxe proběhla bez problémů. 
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REÁLNÁ FIRMA – PRODEJNA PAPÍRNICTVÍ 

 

 

Prodejna papírnictví je umístěna ve vestibulu školy. Vedou ji žáci v rámci předmětu Reálná 

firma a letos již funguje dvacátým druhým 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. 

 

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 TK Papír, s. r. o., která převzala velkosklad firmy Trčálek, a pokračuje ve slevách, které 

poskytuje stálým zákazníkům, ale i ve spolehlivosti a rychlosti při objednávání zboží, které jsou 

schopni dodat i během několika málo hodin. 
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PROJEKTY 

 

 

 

Projekt 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.  

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. 
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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 2016/2017 byly realizovány dva 4hodinové semináře, kterých se zúčastnilo 122 

účastníků. 

 

 

 

Smlouva o spolupráci na projektu EDISON 
 

 

Tato smlouva upřednostňuje spolupráci mezi AIESEC Zlín (zastoupenou Jakubem Kováčem) 

a organizací na projektu zaměřeném na mezikulturní vzdělávání na mateřských, základních  

a středních školách pod názvem „EDISON“. 

 

V rámci tohoto projektu AIESEC škola zajistila příchod 2 – 4 zahraničních studentů za účelem 

prezentace  jejich země původu a jejich kultury v zúčastněné organizaci.  

 

V období 27. února – 5. března 2017 jsme byli hostitelskou organizací čtyřem stážistům, kteří 

přijeli z Číny, Ruska a Taiwanu.  
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 Další aktivity 

INFORMAČNÍ STŘEDISKO A KNIHOVNA 

 

 

Na provozu Informačního střediska se ve školním roce 2016/2017 podíleli 3 pracovníci: 

 

Mgr. Jana Špulířová 

 odborné knihovnické služby pro žáky a pedagogy v oblastech souvisejících s výukou 

odborných a všeobecně-vzdělávacích předmětů ve škole  

 zpracování a evidence dokumentů v programu Clavius (objednávání dokumentů na 

základě schválené žádanky, katalogizace, evidence výpůjček)  

 provoz studovny, tisk a kopírování  

 konzultace k problematice bibliografických citací a k vyhledávání informačních zdrojů 

mimo fond IS  

 

Mgr. Robert Sigmund (pondělí) a Ing. Elen Válková (pátek) 

 provoz studovny, tisk a kopírování  

 

Otevírací doba pro žáky a zaměstnance školy byla stanovena takto:  

 

Pondělí 07:00 h – 08:25 h     

Úterý   07:00 h – 11:00 h 12:00 h – 15:00 h  

Středa  07:00 h – 11:00 h   

Čtvrtek  07:00 h – 11:00 h 12:00 h – 15:00 h 

Pátek   07:00 h – 09:25 h  

 

Knihovna informačního střediska 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 

2016/2017 jsme evidovali 292 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  

a laminovací přístroj.  

 

Žákům i učitelům jsou k dispozici čtečky elektronických knih. Pro využití čteček byly staženy 

volně dostupné tituly e-knih, které jsou uvedeny v literárním kánonu.  

 

Na rozšíření nabídky služeb stále pracujeme. Studovna se 16 počítači slouží jako učebna 

výpočetní techniky. Informační středisko slouží také jako centrum pro setkávání zástupců Rady 

žáků. Pravidelně byl prováděn servis a update knihovnického softwaru Clavius. 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 2016/2017 bylo zaevidováno 76 knih a brožur v hodnotě 17 060,00 Kč. 

Odebíráno bylo 32 titulů časopisů, ty jsou většinou určeny pro výuku jednotlivých předmětů  

a jsou půjčovány jednotlivým vyučujícím. Některé tituly jsou k dispozici pro půjčení v knihovně.  
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 Další aktivity 

Knihovna poskytuje vyučujícím meziknihovní výpůjční služby, za uvedené období byly z jiných 

knihoven vypůjčeny 7 knihy.  

 

Studentům VOŠ a bakalářského studia byly průběžně poskytovány 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.  

 

Stav k 30. 6. 2017 

Počet knih celkem   7498 

Počet brožur celkem     466  

Počet titulů časopisů       32  

 

Za školní rok 2016/2017  

Přírůstky knihy + brožury      76  

Výpůjčky MVS          7 

Počet výpůjček  10346 

Počet čtenářů       231  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 

 

 Hospodaření školy za rok 2016 

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2016 

 

PŘÍJMY 

 

 

Celkové příjmy v roce 2016 dosáhly výše     36 133 455,14 Kč 

z toho: 

 

 

1. Poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných 

zástupců – školné VOŠ 
70 500,00 Kč        

  

2. Příjmy z doplňkové činnosti     674 467,07 Kč 

           

3. Ostatní příjmy  

dotace od KÚZK Zlín celkem 28 418 210,24 Kč 

z toho:  

provozní dotace   5 889 000,00 Kč 

dotace přímé náklady ÚZ 33353 21 738 756,00 Kč 

dotace přímé náklady ÚZ 33052 575 157,00 Kč 

dotace přímé náklady ÚZ 33038 7 811,00 Kč 

časové rozlišení investičního transferu  207 486,24 Kč 

  

příjmy z projektů a z vlastních zdrojů 6 970 277,83 Kč 

z toho:  

projekt ERASMUS+ I 712 560,82 Kč 

projekt ERASMUS+ II 1 552 401,56 Kč 

VŠB – TU Ostrava – bakalářské studium 2 107 438,00 Kč 

příjmy školní jídelna – hlavní činnost 1 087 828,00 Kč 

příjmy školní jídelna – ostatní 1 722,07 Kč 

ostatní výnosy – SOU sklářské VM 96 480,00 Kč 

ostatní výnosy – LVK, SK 733 929,00 Kč 

zúčtování fondů – fond odměn 18 000,00 Kč 

zúčtování fondů – rezervní fond 127 551,22 Kč 

zúčtování fondů – fond investic (opravy)   522 506,19 Kč 

kurzové zisky, zaokrouhlení 9 860,97 Kč 
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VÝDAJE 

 

 

1. Investiční výdaje v roce 2016 činily celkem 324 060,00 Kč 

2. Neinvestiční výdaje v roce 2016 činily celkem 35 943 082,67 Kč 

včetně doplňkové činnosti  

z toho:  

a) náklady na platy (ÚZ 33353, 33038,33052) 15 733 256,00 Kč 

náklady na platy bakalářské studium 691 038,00 Kč 

náklady na platy doplňková činnost 141 217,00 Kč 

náklady na platy vlastní zdroje – fond odměn  29 000,00 Kč 

náklady na platy – projekt Šablony ÚZ 33058  55 731,00 Kč 

náhrady mzdy za DPN  37 000,00 Kč 

  

b) OOPP – střední škola   295 000,00 Kč 

OOPP – bakalářské studium 524 370,00 Kč 

OOPP – doplňková činnost 87 800,00 Kč 

OOPP – projekt Erasmus+ I 75 000,00 Kč 

OOPP – projekt Erasmus+ II 105 500,00 Kč 

  

c) zákonné odvody ZP a SP – střední škola   5 456 683,00 Kč      

zákonné odvody ZP a SP – bakalářské studium 286 289,00 Kč 

zákonné odvody ZP a SP – doplňková činnost 35 130,00 Kč 

zákonné odvody ZP a SP – projekt ERASMUS+I 1 394,00 Kč 

zákonné odvody ZP a SP – projekt ERASMUS+II  4 930,00 Kč 

  

d) výdaje na knihy do informačního střediska  

- střední škola  30 472,48 Kč 

- vlastní zdroje 786,00 Kč 

výdaje na časopisy a noviny – střední škola  17 802,61 Kč 

výdaje na učební pomůcky – střední škola 142 304,00 Kč 

výdaje na učební pomůcky – VOŠ VZ  31 460,00 Kč 

výdaje na drobný dlouhodobý majetek  

- střední škola 522 525,08 Kč 

- školní jídelna  2 167,00 Kč 

- školní jídelna – VZ  25 753,00 Kč 

- bakalářské studium   22 175,09 Kč 

- vlastní zdroje – rezervní fond 72 000,00 Kč 

- vlastní zdroje – projekt ERASMUS+I 3 598,00 Kč 

- vlastní zdroje – školné VOŠ 26 742,91 Kč 

- doplňková činnost 11 737,82 Kč 

výdaje na drobný dlouhod. majetek - programy  67 899,00 Kč 

výdaje na drobný dlouhod. majetek - programy VZ  4 979,00 Kč 
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e) DVPP – semináře, cestovné 31 120,39 Kč 

  

f) ostatní provozní náklady 11 273 731,29 Kč 

  

3. Odvod prostředků z investičního fondu zřizovateli 500 000 Kč 

 

 

 

Rozpočet KÚZK na rok 2016 v celkové výši 28 210 724 Kč zahrnoval: 

 

přímé náklady 22 321 724 Kč 

provozní náklady  5 889 000 Kč 

  

přímé náklady  22 321 724,00 Kč 

z toho:  

na platy  15 953 601,00 Kč 

na OON 295 000,00 Kč 

na ONIV přím  6 073 123,00 Kč 

  

ONIV provozní  5 889 000,00 Kč 

 

 

 

Účelově byly vyčleněny prostředky na: 

 

Excelence SŠ – ÚZ 33038  7 811,00 Kč 

Zvýšení tarifů – ÚZ 33052  575 157,00 Kč 

 

Účelové prostředky byly vyčerpány. 



 

77 

 

 Informace o výsledcích kontrol 

INFORMACE O VÝSLEDCÍCH KONTROL 

 

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ZLÍNSKÉHO KRAJE 

 

Tematická kontrola (dále jen „kontrola“) dodržování povinností  stanovených předpisy  

o požární ochraně provedené na základě ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 

odst. 1 písm. a) a ustanovení § 35 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a dle ustanovení 

§ 45 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti 

a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky  

č. 221/2014 Sb. (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) 

 

 

Kontrola provedena dne 30. 5. 2017 

 

Ke dni kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky a nebyla stanovena žádná nápravná 

opatření. 
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Schváleno Školskou radou při střední a vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonává p. o. 

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí, IČ: 00 843 504.  

 

 

 

Dne 10. října 2017 

 

 

 

 

 

 

 

předseda ŠR 

 

 

 


