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ÚVOD 

 
Škola jako Centrum celoživotního vzdělávání  

Škola sdružuje tři úrovně vzdělávání. Studijní nabídka umožňuje absolventům základních škol vybrat si 
jeden ze tří oborů středoškolského studia, a to Obchodní akademie, 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.  
 
V oblasti celoživotního vzdělávání poskytuje škola širokou nabídku studijních možností v podobě 
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 realizovaného ve spolupráci s UP Olomouc.  
 
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.  
 
Mezinárodní spolupráce je realizována nejen účastí žáků, studentů a pedagogů na krátkodobých 
stážích, výměnných zájezdech a jazykových pobytech v zahraničí, ale i formou dlouhodobých studijních 
pobytů na zahraničních školách a praxí v zahraničních firmách.  
 
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 subjekty.  
 
Uplynulý školní rok byl poznamenán nutností přejít od začátku března na distanční způsob výuky, který 
byl náročný nejen pro žáky ale i pedagogy školy. I přes tyto nepříznivé podmínky dosáhli žáci a studenti 
školy vynikajících výsledků nejen ve studijní oblasti, ale také v různých oborových, předmětových  
a sportovních soutěžích a naplnili tak motto školy:  
 

TRADICE + KVALITA + MODERNÍ TRENDY = ÚSPĚCH 
 
 
 

 

 



 

4 
 

 

O ŠKOLE 

Charakteristika školy 

Název a sídlo školy     
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí 
Masarykova 101/18 Krásno nad Bečvou 
757 01 Valašské Meziříčí  
 
IČ:   00843504 
DIČ:  CZ00843504 
IZO:  00843504 
REDIZO:  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 
PaedDr., Bc. Petr Hubáček, Ph.D. – vedoucí VOŠ a BC studia 
 
Kontakt  
Tel: 571 755 555 
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  
Miloš Skýpala – předseda školské rady 
Mgr. Andrea Hlavatá  
Věra Kubějová 
Helena Lasztoviczová 
Mgr. Jaromír Odstrčil  
Mgr. Lenka Volková Palátová 
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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 
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Organizace školního roku 2019/2020 

Začátek školního roku: 2. 9. 2019 
1. pololetí 2. 9. 2019 – 30. 1. 2020 
 Vydání vysvědčení 30. 1. 2020 
2. pololetí 3. 2. – 30. 6. 2020 
 Vydání vysvědčení 30. 6. 2020 

Konec školního roku: 30. 6. 2020 
Prázdniny 
 Podzimní prázdniny 29. 10. – 30. 10. 2019 
 Vánoční prázdniny 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 
 Pololetní prázdniny 31. 1. 2020 
 Jarní prázdniny 2. 3. – 8. 3. 2020 
 Velikonoční prázdniny 9. 4. 2020 
 Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2020 
 Zahájení školního roku 2020/2021 1. 9. 2020 
Dny otevřených dveří 8. 11. – 9. 11. 2019 
 24. 1. 2020 
Přijímací řízení 
 SŠ duben 2019 
 VOŠ červen 2019 
Sportovní kurzy 
 1. ročník (lyžařský výcvikový kurz) 20. – 24. 1. 2020 
 3. ročník (letní výcvikový kurz) červen 2020 
Maturitní zkoušky 
 Opravné MZ – společná část (DT+PP) 2. 9. – 4. 9. 2019 
 Opravné MZ – praktická maturita 6. 9. 2019 
 Opravné MZ – profilová + společná ústní část 12. 9. 2019 
 MZ – společná část (PP) duben 2020 
 Praktická MZ duben 2020 
 MZ – společná část (DT) květen 2020 
 MZ – profilová část květen 2020 
Praxe 
 3. ročník květen 2020 
 4. ročník 18. 11. – 29. 11. 2019 
Pedagogické porady 
 Zahajovací 2. 9. 2019, 9.00 h, učebna 364 
 Meziklasifikační 13. 11. 2019 
 Pololetní po 27. 1. 2020 
 Meziklasifikační 1. 4. 2020 
 Klasifikační (1. – 3. ročník)  24. 6. 2020 
 Klasifikační (4. ročník) po 27. 4. 2020 
 Závěrečná 30. 6. 2020 
Průběžné měsíční porady se uskuteční vždy poslední středu v měsíci, pokud v tomto měsíci není 
klasifikační porada.  
Exkurze 
 2. ročník (pouze dva dny, třídní učitel) 25. 6. – 26. 6. 2020 
 4. ročník – Praha  září 2019 
Termíny týkající se VOŠ a bakalářského studia viz samostatné harmonogramy
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Organizační schéma k 1. září 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počítačová síť 

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 

Studijní oddělení 

Vedoucí  
předmětových komisí 

INT+GRP 

TEV 

PRP 

Praxe 

Výchovný poradce 

Školní psycholog 

Doplňková činnost 

Univerzita třetího 
věku 

DVPP 

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  
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STUDIUM 

 

Obchodní akademie 

Charakteristika studia 

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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Počet žáků ve školním roce 2019/2020 

 

Ročník Třída, obor Počet žáků 

1. ročník 1. A Obchodní akademie 25 

 1. B Obchodní akademie 26 

 1. C Veřejnosprávní činnost 21 

 1. D Informační technologie 28 

2. ročník 2. A Obchodní akademie 25 

 2. B Obchodní akademie 25 

 2. C Veřejnosprávní činnost 20 

 2. D Informační technologie 20 

3. ročník 3. A Obchodní akademie 26 

 3. B Obchodní akademie 17 

 3. C Veřejnosprávní činnost 20 

 3. D Informační technologie 17 

4. ročník 4. A Obchodní akademie 22 

 4. B Obchodní akademie 25 

 4. C Obchodní akademie 24 

 4. D Informační technologie 13 

Celkem  354 
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Učební plány studijních oborů 

 

 
  

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 
Anglický jazyk ANJ 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 4/1 3 3 2 12/1 
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 KAJp - 1/1 - - 1/1 
       
Volitelné  - - 2 4 6 
Konverzace v cizím jazyce KCJ - - 2/2 2/2 4/4 
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 
Podnikání OSVČ a daňová ev. na PC POD - - 2 - 2 

 
Celkem  32 32 33 33 130 

 
Praxe  - - 2 týdny 2 týdny 4 týdny 
Kurzy  1 týden - 1 týden - 2 týdny 
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Škola Obchodní akademie a Vyšší odborná škola 
Valašské Meziříčí 

Kód a název RVP 18-20-M/01 Informační technologie 
Název ŠVP Informatika 
 
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin 
  I. II. III. IV. Celkem 
Povinné  34 32 31 31 128 
Český jazyk a literatura CJL 3 3 3 3 12 
Anglický jazyk ANJ 3/3 3/3 3/3 4/4 13/13 
Druhý cizí jazyk  2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 
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 4/1 3 3 2 12/1 
Aplikovaná matematika AMA - - - 1/1 1/1 
Základy přírodních věd ZPV 2 2 2 - 6 
Hospodářský zeměpis HOZ 2 - - - 2 
Zpracování dokumentů na PC ZPD 3 2 1/1  6 
Ekonomika EKO 2 2 2 - 6 
Účetnictví UCE - 2 2 2/2 6 
Aplikace na PC APL 1/1 2/2 - - 3/3 
Aplikovaná statistika STA - - 2/2 - 2/2 
Projektové řízení  PRO - - - 2/2 2/2 
Datové komunikace DAK 2 - - - 2 
Počítačové sítě  POS - 2/1 - - 2/1 
Ochrana a bezpečnost dat OBD - - 1/1 - 1/1 
Hardware HW - 1 - 2 3 
Operační a informační systémy OIS - - 3/2 2/2 5/4 
Počítačová grafika GRA 1/1 1/1 2/2 - 4/4 
Zpracování videa ZVI - - - 2/2 2 
Webové aplikace WEB 2/2 2/2 1/1 1/1 6/6 
Programování PRG 1/1 2/2 2/2 2/2 7/7 
Správa databázových systémů SDS - - - 2/2 2/2 
Digitální marketing DMA - - - 2/2 2/2 

 
Volitelné - - 2 2 4 
Konverzace v cizím jazyce KCJ - - 2 2 4 
Cvičení z matematiky CVM - - - 2 2 
Cvičení z programování CVP - - - 2/2 2/2 
Programování mobilních aplikací PMO - - 2/2 - 2/2 
Finanční trhy FIT - - - 2 2 
Podnikání OSVČ a daňová ev. na PC POD - - 2 - 2 
       
Celkem  34 32 33 33 132 

 
Praxe  - - 2 týdny 2 týdny 4 týdny 
Kurzy  1 týden - 1 týden - 2 týdny 
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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  33 33 30 30 126 
Český jazyk a literatura CJL 3 3 3 3 12 
Anglický jazyk ANJ 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 KAJp 1/1 1/1 - - 2/2 

 
Volitelné - - 2 2 4 
Konverzace v cizím jazyce KCJ - - 2 2 4 
Demografická statistika DEM - - - 2 2 
Regionalistika REG - - - 2 2 
Projektové řízení PRO - - 2 - 2 
Cviční z matematiky CVM - - - 2 2 
Společenskovědní seminář SVS - - - 2 2 
Účetnictví na PC v programu KEO KEO - - - 2 2 

 
Celkem  33 33 32 32 130 

 
Odborná praxe  - - 2 týdny 2 týdny 4 týdny 
Kurzy  1 týden - 1 týden - 2 týdny 
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Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 

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. 
 
Vyhlášené termíny konání jednotlivých testů: 
 
14. dubna 2020 
15. dubna 2020 
 
Skutečný termín: 
8. června 2020 
 
Vyhlášené náhradní termíny pro první kolo: 
 
13. května 2020 
14. května 2020 
 
Skutečný termín: 
23. června 2020 
 
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 2020/2021 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: 
 
a) v rámci jednotných testů maximálně 100 bodů, a to: 
 

− 50 bodů za test z matematiky 
− 50 bodů za test z českého jazyka  
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b) v rámci prospěchových výsledků ze ZŠ maximálně 65 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 
 
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. 
 
Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení 
ke vzdělávání ve střední škole promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého 
jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem 
a bude hodnocena v souladu s § 14 Vyhlášky č. 353/2016 Sb. do výsledného pořadí ostatních uchazečů 
hodnocených na základě všech kritérií zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného 
pořadí všech uchazečů. 
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Rozdělení do jednotlivých tříd 
 
 
Třída  Obor    Počet žáků 
 
1. A  Obchodní akademie  22 
1. B  Obchodní akademie  27 
1. C  Veřejnosprávní činnost  24 
1. D  Informační technologie  30 
 
Celkem                 103 
 
 
 
Výsledky maturitní zkoušky – školní rok 2019/2020 

 
Celkový prospěch 
 

Třída 
S vyznamenáním Prospěli Neprospěli 
počet % počet % počet % 

4. A 1 4,55 18 81,82 3 13,64 
4. B 3 12,50 18 75,00 3 12,50 
4. C 5 20,83 15 62,50 4 16,67 
4. D 2 15,38 8 61,54 3 23,08 

Celkem 11 13,25 59 71,08 13 15,66 
 
 
 
 
  

Počet přihlášených    
Studijní obor I. kolo II. kolo Celkem 
OA 107 2 109 
IT 70 0 70 
VSČ 60 1 61 
Celkový počet uchazečů 237 3 240 

Počet odevzdaných zápisových lístků    
Studijní obor I. kolo II. kolo Celkem 
OA 47 2 49 
IT 30 0 30 
VSČ 23 1 24 
Celkový počet uchazečů 100 3 103 
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Český jazyk a literatura 
 

Třída Počet 
žáků 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Průměrná 
známka 

4. A 22 0,0 45,5 45,5 9,1 0,0 2,64 
4. B 24 4,2 41,7 25,0 25,0 4,2 2,83 
4. C 24 4,2 33,3 25,0 20,8 16,7 3,13 
4. D 13 15,4 7,7 30,8 30,8 15,4 3,23 

 
 
Anglický jazyk 
 

Třída Počet 
žáků 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Průměrná 
známka 

4. A 15 53,3 40,0 6,7 0,0 0,0 1,53 
4. B 20 45,0 35,0 15,0 5,0 0,0 1,80 
4. C 21 57,1 23,8 9,5 9,5 0,0 1,71 
4. D 12 75,0 16,7 0,0 0,0 8,3 1,50 

 
 
Ruský jazyk 
 

Třída Počet 
žáků 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Průměrná 
známka 

4. B 2 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 2,50 
4. D 1 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 4,00 

 
 
Matematika 
 

Třída Počet 
žáků 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Průměrná 
známka 

4. A 7 0,0 14,3 42,9 28,6 14,3 3,43 
4. B 2 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 4,00 
4. C 3 0,0 0,0 0,0 33,3 66,7 4,67 

 
 
Ekonomika 
 

Třída Počet 
žáků 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Průměrná 
známka 

4. A 22 13,6 40,9 31,8 13,6 0,0 2,45 
4. B 24 50,0 12,5 25,0 8,3 4,2 2,04 
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Účetnictví 
 

Třída Počet 
žáků 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Průměrná 
známka 

4. A 22 36,4 27,3 13,6 22,7 0,0 2,23 
4. B 24 29,2 16,7 37,5 16,7 0,0 2,42 

 
 
Právo 
 

Třída Počet 
žáků 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Průměrná 
známka 

4. C 24 29,2 41,7 25,0 4,2 0,0 2,04 
 
 
Veřejná správa 
 

Třída Počet 
žáků 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Průměrná 
známka 

4. C 24 41,7 37,5 12,5 8,3 0,0 1,88 
 
 
Ekonomika a účetnictví 
 

Třída Počet 
žáků 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Průměrná 
známka 

4. D 13 53,8 7,7 23,1 7,7 7,7 2,08 
 
 
Informační technologie 
 

Třída Počet 
žáků 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Průměrná 
známka 

4. D 13 23,1 46,2 15,4 7,7 7,7 2,31 
 
 
Praktická část odborných předmětů 
 

Třída Počet 
žáků 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Průměrná 
známka 

4. A 22 4,5 36,4 31,8 18,2 9,1 2,91 
4. B 25 16,0 44,0 24,0 4,0 12,0 2,52 
4. C 24 29,2 50,0 20,8 0,0 0,0 1,92 
4. D 13 7,7 23,1 38,5 23,1 7,7 3,00 
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Absolventi – školní rok 2019/2020 

 

Umístění Počet 
žáků 

Vysoká škola v ČR 57 
Vysoká škola v zahraničí 1 
Vyšší odborná škola 8 
Jazyková škola 4 
Zaměstnání v ČR 4 
Maturita jaro 2020 1 
Nezaměstnaní 1 
Nezjištěno 8 
Celkem 84 

 

 

 

68%
1%

9%

5%
5% 1%1%

10%

Umístění absolventů Obchodní akademie a VOŠ 
Valašské Meziříčí 2019/2020
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Jazyková škola Zaměstnání v ČR Maturita jaro 2020
Nezaměstnaní Nezjištěno

Vysoká škola v ČR

Vysoká škola v zahraničí

Vyšší odborná škola

Jazyková škola
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Valašské Meziříčí 2019/2020
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4. A – obor Obchodní akademie 

 

Umístění Počet 
žáků 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Ostrava 3 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Valašské Meziříčí 7 
Univerzita Tomáše Bati, Zlín 5 
Jazyková škola, ISŠ-COP Valašské Meziříčí 3 
Univerzita Palackého, Olomouc 1 
Studium v zahraničí 1 
Podnikání v ČR 1 
Nezjištěno 1 
Celkem 22 
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4. B – obor Obchodní akademie 

 

Umístění Počet 
žáků 

Vysoká škola ekonomická, Praha 3 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Ostrava 1 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Valašské Meziříčí 2 
Vyšší odborná škola, Valašské Meziříčí 4 
Univerzita Tomáše Bati, Zlín 5 
Slezská univerzita, Karviná, Opava 3 
Vysoké učení technické, Brno 2 
Mendelova univerzita, Brno 1 
Jazyková škola, Valašské Meziříčí 1 
Pracovat v ČR 3 
Celkem 25 
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4. C – obor Veřejnosprávní činnost 
 
 

Umístění Počet 
žáků 

Univerzita Palackého, Olomouc 6 
Univerzita Tomáše Bati, Zlín 3 
Ostravská univerzita, Ostrava 1 
Vyšší odborná škola PRIGO, Ostrava 2 
Vyšší odborná škola, Valašské Meziříčí 1 
Univerzita Pardubice 2 
Vysoká škola ekonomická, Praha 1 
Vysoká škola báňská - Technická univezita, Ostrava 1 
Nezaměstnaný 1 
Nezjištěno 6 
Celkem 24 
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4. D – obor Informační technologie 
 
 

Umístění Počet 
žáků 

Univerzita Tomáše Bati, Zlín 6 
Univerzita Palackého, Olomouc 2 
Newton College, Brno 1 
Vyšší odborná škola, Valašské Meziříčí 1 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Ostrava 1 
Maturita jaro 2021 1 
Nezjištěno 1 
Celkem 13 
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Školní psychologie a výchovné poradenství 

Na naší škole je již tradicí, že semináře pro třídní kolektivy I. ročníku pořádá školní psycholožka se 
spoluúčastí výchovného poradce a preventisty v úvodu studia – jsou zaměřeny na adaptaci na střední 
školu, systém učení, komunikaci se spolužáky a s učiteli.  
 
Podzimní termíny jsou věnovány žákům IV. ročníku, kteří se rozhodují o svém dalším studiu po 
ukončení střední školy. Semináře byly věnovány profesní orientaci, tedy zaměření na oblasti 
problematiky vysokých škol, vyšších odborných škol, případně práce v zahraničí nebo České republice. 
Žáci, jejich rodiče i pedagogové využívali individuálních konzultací v poradenském centru u školní 
psycholožky během celého školního roku. Mezi častá témata konzultací patřily problémy 
s neprospěchem, komunikace s učiteli, mezilidské (rodinné) vztahy. 
 
V rámci programu primární prevence navštívili žáci I. ročníku akci „Hra o AIDS“, kterou pořádá 
pravidelně Město Valašské Meziříčí ve spolupráci se SVČ Domeček. Dále se účastnili exkurzí  
a sportovních aktivit, které v rámci primární prevence ve škole zajišťujeme. 
 
Ve spolupráci s vedením školy se upravoval počet seminářů v průběhu roku v návaznosti na organizaci 
školního roku a na mimořádná opatření, která vyvstala vzhledem k výjimečnému stavu. 
 
Výchovný poradce zpracovával veškeré podklady a dokumentaci žáků s podpůrnými opatřeními pro 
spolupracující instituce, jako jsou pedagogicko-psychologické poradny, speciálně-pedagogická centra 
apod. Dále pak evidence a kompletace žáků s individuálním způsobem klasifikace. 
 
 
 
 

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 2019/2020 

 

 

Ročník Třída, obor Počet žáků 

1. ročník 1. VOŠ   Informační technologie 19 

2. ročník 2. VOŠ   Informační technologie 3 

3. ročník 3. VOŠ   Informační technologie 3 

Celkem  25 

 
 
 

Přijímací řízení VOŠ do školního roku 2020/2021 

 
 
Termín přijímacího řízení 
 
1. termín  11. 6. 2020 

2. termín  09. 7. 2020 

3. termín  13. 8. 2020 

 
Počet přihlášených žáků ke studiu na VOŠ – 20 
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Studijní plány VOŠ pro školní rok 2019/2020 

 
1. ročník 
 
 

Kód 
předmětu 

Název vyučovacích předmětů 
Zimní období Letní období Kreditní 

body Povinné předměty 
P201 Počítačové sítě 2 / 2 ZK     4 
P202 Aplikační software 1 0 / 4 Z     3 
P203 Aplikační software 2     0 / 4 Z 3 
P204 Hardware     3 / 1 ZK 4 
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 Písemná a elektronická komunikace 1 / 2 Z     3 
P502 Základy sociologie a psychologie     2 / 0 Z 2 
P601 Odborná angličtina 1 0 / 3 Z     2 
P602 Odborná angličtina 2     0 / 3 Z 2 
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 / 20  12 / 19   
Počet zápočtů a zkoušek 5 / 5  5 / 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 / 3 ZK     4 
P208 Tvorba webových aplikací 2     1 / 3 Z

K 4 

P209 Programování 3 1 / 3 ZK     4 
P210 Programování 4     1 / 3 Z

K 4 

P302 Informační a znalostní management     2 / 0 Z
K 2 

P211 Operační systémy     2 / 0 Z
K 2 

P105 Finanční účetnictví 2 2 / 2 ZK     4 
P106 Účetnictví obchodních korporací     2 / 2 Z

K 3 

P107 Podniková ekonomika 1 1 / 1 ZK     3 
P108 Podniková ekonomika 2     1 / 1 Z

K 3 

P402 Aplikovaná statistika 2 / 1 ZK     3 
P212 Tvorba databázových aplikací 1 1 / 2 ZK     2 
P213 Tvorba databázových aplikací 2     2 / 2 Z

K 3 

P605 Odborná angličtina 3 0 / 3 Z     2 
P606 Odborná angličtina 4     0 / 3 Z 2 
P607 Německý jazyk 3 0 / 2 Z     2 
P608 Německý jazyk 4     0 / 2 Z 2 
P214 Počítačová grafika 1 1 / 1 Z     2 
P215 Počítačová grafika 2     1 / 2 Z 2 
P609 Prezentační dovednosti v anglickém 

jazyce     0 / 2 Z     2 

P802 Odborná praxe 2     2 T Z 1 
 Povinně volitelné předměty        
PV902 Ochrana a bezpečnost dat, informací  

a informačních systémů 2 / 0 ZK   2 

PV903 Skriptovací jazyky     0 / 2 Z 2 
Počet hodin přednášek a cvičení 11 / 20  12 / 20   
Počet zápočtů a zkoušek 4 / 6  5 / 7   
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 
P109 Finance 2 / 1 ZK     3 
P110 Bankovnictví 2 / 0 ZK     3 
P503 Personalistika     2 / 1 ZK 4 
P111 Cenné papíry     2 / 0 ZK 3 
P112 Právo 1 2 / 0 Z     2 
P113 Právo 2     2 / 0 Z 3 
P610 Odborná angličtina 5 0 / 3 Z     2 
P611 Odborná angličtina 6     0 / 3 Z 2 
P114 Daně     2 / 2 ZK 4 
P115 Účetnictví individuálního podnikatele 2 / 2 ZK     4 
P217 Správa databázových systémů     2 / 2 ZK 4 
P218 Programování 5 1 / 3 ZK     4 
P219 Programování 6     1 / 3 ZK 4 
P504 Management 2 / 1 ZK     4 
P505 Marketing     2 / 2 ZK 4 
P506 Komunikace v praxi     0 / 2 Z 2 
P220 Počítačová grafika 3 1 / 2 Z     2 

P803 Odborná praxe 3 4
T   Z     1 

 Povinně volitelné předměty          
PV905 Programování mobilních zařízení 0 / 2 Z     2 
Počet hodin přednášek a cvičení 1

3 / 1
6  1

3 / 1
5   

Počet zápočtů a zkoušek 5  6  3  6   
Počet kreditních bodů 30 30 60 
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Bakalářské studium 

Studijní program Ekonomika a management 
Studijní obor  Ekonomika podniku 
 
Délka studia   3 roky 
Typ studia  bakalářský studijní program 
Forma studia   prezenční (denní) studium 
Titul   Bc. (bakalář) 
 
 
 
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 2019/2020 

 
Ročník Třída, obor Počet studentů 

1. ročník 1. BC    Ekonomika podniku 19 
2. ročník 2. BC    Ekonomika podniku 13 
3. ročník 3. BC    Ekonomika podniku 9 
Celkem  41 

 
 

Ročník Třída, obor Počet studentů 
1. ročník 1. BC    Veřejná ekonomika a správa 23 
2. ročník 2. BC    Veřejná ekonomika a správa 21 
3. ročník 3. BC    Veřejná ekonomika a správa 17 
Celkem  61 
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Přijímací zkoušky do akademického roku 2020/2021 

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 přihlášených studentů 
1. BC EM Ekonomika a management 36 

1. BC UAD Účetnictví a daně 20 
1. BC VES Veřejná ekonomika a správa 34 

 
 
 
Bakalářská zkouška v akademickém roce 2019/2020 

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                            7 
3. VESP                  Veřejná ekonomika a správa                             17 
 
 
 
Termíny státní závěrečné bakalářské zkoušky 
 
Zkouška      Datum 
 
1. termín – EPOD     29. června 2020 
1. termín – VESP     29. – 30. června 2020 
2. termín – EPOD (náhradní a opravný)   24. srpna 2020 
2. termín – VESP (náhradní a opravný)   28. srpna 2020                  
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Bakalářská zkouška v 1. termínu 
 

 
 
Bakalářská zkouška v náhradním a opravném termínu 
 

Studijní obor Celkový počet 
zkoušených Prospěli Neprospěli 

Ekonomika podniku 3 2 1 
Veřejná ekonomika správa 5 4 1 

 
 
Úspěšný absolvent získává akademický titul Bakalář, zkratka Bc. Promoce se konala dne 17. září 2020. 
 
 
 
 

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 Asociace přidružených škol UNESCO 
ve Znojmě.  
 
Téma vyhlášené asociací pro tento rok – 350 let od úmrtí Jana Amose Komenského 

Škola realizovala téma exkurzí do Uherského Brodu do Muzea J. A. Komenského. Zde absolvovali 
program: „Komenský a jeho doba“, audiovizuální program „Studnice poznání“ a k dispozici byla  
i knihovna s originály Komenského rukopisů. 
 
Téma vyhlášené asociací pro tento rok – zdraví rostlin 

Podařilo se nám realizovat projekt v rámci výuky ekologie ve třídě 2. C, která má největší dotaci výuky 
ekologie. Žáci si připravili 5 nosných referátů k tématu: Ekologické zemědělství, Integrovaná ochrana 
rostlin, Nepřímé metody ochrany rostlin, Správné osevní postupy a Trvale udržitelné zemědělství. 
Ostatní žáci se soustředili na vybrané pesticidy a prostřednictvím internetu o nich zjišťovali: kde se 
s nimi můžeme potkat (vzduch, voda, ...), v jakých výrobcích se vyskytují, jaké mají povolené limity 
hlavně v potravinách, pro jaké jiné organismy mohou být toxické atp. Zda je znám nějaký případ, kdy 
byly limity překročeny a mělo to negativní dopad. Žáci zjistili, že mnohé pesticidy, které jsou dnes 
sledovány, jsou již několik let zakázány, ale stále se vyskytují v životním prostředí a tím i v rostlinách 
a mohou se stále objevovat i v potravinách. Ostatní žáky školy jsme seznámili s výsledky 
prostřednictvím nástěnky.  
 
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. V tomto školním roce 
jsme obnovili spolupráci s Adrou. Zprostředkovali jsme našim žákům možnost zapojit se do pomoci 
v době koronakrize a dva naši žáci se aktivně zapojili. 

Studijní obor Celkový počet 
zkoušených Prospěli Neprospěli 

Ekonomika podniku 5 5 0 
Veřejná ekonomika a správa 12 9 3 
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Pokračovaly exkurze k soudním jednáním dle možností. 
 
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. 
Kromě již zmiňované exkurze do Muzea J. A. Komenského škola zorganizovala 2 zájezdy do divadla 
v Ostravě. 
 

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 listopadu žáci 1. a 2. ročníku navštívili cestovatelský pořad agentury Pohodáři tentokrát s programem 
Kanada.  
V lednu se třídy 1. a 2. ročníků účastnily interaktivní přednášky agentury Planeta Země 3000 na téma 
Kolumbie.  
V prosinci a lednu se třídy 1. ročníků a 2. D zúčastnily interaktivních přednášek na místní hvězdárně, 
programy byly: Gravitace, Optika.  
Součástí zájezdu do Muzea J. A. Komenského byla také návštěva Kovozoo ve Starém Městě  
u Uherského Hradiště. Zde žáci absolvovali výukový program k nakládání s odpady. Součástí prohlídky 
jsou zvířata v životní velikosti vyrobená z odpadu, nejvíce kovu, proto Kovozooo. 
V rámci předmětu Základy přírodních věd, ekologie, žáci 2. C a 3. D zpracovali v době koronakrize práci 
na téma „Snižování mé ekologické stopy“. Nejlepší 3 práce ve třídě byly odměněny. 
 
 
 
 

Doplňková činnost 

Kurzy pro veřejnost 

Plánováno 
Přípravný kurz MAT pro ZŠ   24. 2. 2020 – 30. 3. 2020  10 hodin 
Přípravný kurz CJL pro ZŠ   25. 2. 2020 – 31. 3. 2020  10 hodin 
 
Skutečně byly odučeny jen dvě hodiny kurzu z mat. a českého jazyka. Poté se uzavřely školy z důvodu 
koronaviru. Poměrná část vybraných peněz za kurz byla zpět zaslána uchazečům na jejich bankovní 
účet.
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ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 

Program Erasmus+ 

V tomto školním roce jsme realizovali aktivity programu Erasmus+ v rámci projektu 2019-1-CZ01-
KA103-06038. Cílem programu Erasmus+ je rozvíjet dovednosti mladých lidí a zvýšit jejich šance získat 
dobré zaměstnání a také modernizovat vzdělávání, odbornou přípravu a práci s mládeží. Naše žádost 
o financování mobilit studentů a zaměstnanců pro rok 2019/2020 byla schválena ve výši 27 143 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,  
University of Zaragosa, 
Španělsko  
 

    

 

Ataturk University, Erzurum 
Pamukkale University, 
Denizli 
Kafkas University, Kars 
Bilecik Şeyh Edebali 
Üniversitesi,  
Turecko 
 

 

State University of 
Applied Sciences 
in Włocławek,  
Vistula University, 
Warsaw,  
University of Business 
in Wroclaw 
Polsko 
 

    

 
 
 

 

GEA College CVŠ,   
Center višjih šol, d.o.o 
Ljubliana, Slovinsko 
 
 
 
 
University of Nicosia  
Kypr 
 
 

 
 
 

 

Universita Degli Studi 
di Foggia,  
Itálie 
 
 
 
University of the 
Azores,  
Polytechnic Institute 
of Bragança,  
Polytechnic Institute 
of Santarém,  
Portugalsko 
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Mobility studentů 

Vyjíždějící studenti 

Pro vyjíždějící studenty bylo alokováno 1350 EUR na studijní pobyty a 3600 EUR na praktické stáže. 
Všechny finanční prostředky jsme byli nuceni vrátit Národní agentuře Erasmus+. Tato skutečnost byla 
způsobena nízkým zájmem ze strany studentů, který byl umocněn koronavirovou krizí. Naší prioritou 
na příští rok je pozvednout zájem studentů o mobility jak na studijní pobyty, tak hlavně na praktické 
stáže, které jsou určeny převážně studentům vyšších odborných škol.    
    
Přijíždějící studenti za účelem studia 

Ke studiu na vyšší odborné škole se přihlásily dvě studentky ze Stefan Cel Mare University of Suceava, 
Rumunsko. Z důvodů epidemie se tyto mobility neuskutečnily.  
 
 
 
 

Mobility zaměstnanců  

 
Nedílnou součástí celkové strategie rozvoje zaměstnanců a strategie internacionalizace jsou mobility 
zaměstnanců v rámci programu Erasmus+. 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 

Pro realizaci zaměstnaneckých mobilit máme přiděleno 15 543 EUR. Kvůli epidemii Covid19 jsme zatím 
realizovali jenom 5 mobilit oproti 16 plánovaným. Projektové období bylo prodlouženo do 30. května 
2021 a věříme, že pokud se epidemiologická situace zlepší, budeme moci zbylé mobility realizovat. 
 

 
 
 

0

1

2

3

4

5

State University of Applied Sciences,
Wloclawek, Polsko

Bohemia EU Planners, Brusel, Belgie

Přehled mobilit zaměstnanců
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Daniela Zemanová absolvovala školení zaměstnanců na State University of Applied Sciences  
ve Włocławku.  
Mgr. Pavla Havlová, RNDr. Eva Čtveráčková, Mgr. Vít Hanák a Mgr Tomáš Perutka absolvovali školení 
zaměstnanců ve firmě Bohemia EU Planners v Bruselu. 
 
Přijíždějící pedagogové a zaměstnanci partnerských univerzit 

Doposud jsme přivítali jenom 3 zahraniční hosty, všichni byli z univerzity ve Wloclawku. 
Aktuální poměr vyjíždějících zaměstnanců k přijíždějícím je letos mírně vyšší než v loňském roce, jak je 
vidět z následujících grafů. 
 

             
         

 
Na příští projektové období nám byla schválena žádost (2020-1-CZ01-KA103-077240) o financování 
mobilit studentů a zaměstnanců v celkové výši 14 042 EUR. Prioritou pro příští období je navýšit počet 
studentských mobilit, zlepšit propagaci programu Erasmus+ a udržet, případně zlepšit kvalitu, 
realizovaných mobilit. 
 
 
 
 

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 možnost užší 
spolupráce.   Podmínkou je znalost německého jazyka, který žáci na Obchodní akademii studují. 
 
Program exkurze ve Vídni je rozdělen do několika fází. Po prohlídce areálu firmy, podrobném výkladu 
v německém jazyce a seznámením se s pracovní náplní zaměstnanců přímo v reálných podmínkách, 
dostanou žáci jako „dárek“ návštěvu Vídně. Po exkurzi následuje drobné pohoštění a pak přesun do 
centra Vídně, kde navštíví několik pamětihodností a samozřejmě i obchůdků se suvenýry.  
 
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 absolventy. Někteří se o tyto formy 
spolupráce zajímají a kontaktují personální oddělení.  
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V minulých létech absolvovali žáci 3. popřípadě 4. ročníku podzimní praxi ve firmě Walter. Jeden 
z absolventů naší školy nastoupil do pracovního poměru v říjnu 2013. Své dojmy a zkušenosti 
zprostředkovává dalším žákům.  
Spolupráce, která byla letos z důvodu pandemie přerušena, by se měla rozvíjet i v budoucnu. Firma má 
velký zájem o naše žáky, kteří zvládnou německý jazyk. Absolventi akademie mají po studiu šanci ve 
firmě získat zajímavou práci. 
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PŘEDMĚTOVÉ KOMISE 

 

Český jazyk a literatura 

Předseda předmětové komise: Mgr. Tomáš Juríček 
 
Soutěže  

Olympiády v českém jazyce – v prosinci 2019 se 14 žáků zapojilo do školního kola olympiády v českém 
jazyce. Nejlepšími řešiteli byly Kateřina Frydrichová ze 4. A a Denisa Kovářová ze 3. C. Denisa Kovářová 
se v okresním kole umístila na 4. – 5. místě. Do krajského kola ale nepostoupila. Soutěž v recitaci 
Krásenský zvoneček byl z důvodů koronavirové pandemie letos zrušen.  
V průběhu roku Adam Mikulenka z 3. B zaslal svou povídku do literární soutěže. V době koronavirové 
karantény se zapojili všichni žáci školy do literární soutěže školy na téma Jak koronavirus ovlivňuje naše 
životy.  
 
Spolupráce s novinami 

Pokračovala spolupráce s Valašskomeziříčským zpravodajem a týdeníkem Jalovec. Zprávy o dění na OA 
a VOŠ zasílají přímo jednotliví učitelé. 
Žáci 4. ročníku pokračovali, i když s přestávkami, ve vydávání školního webového časopisu 
Obchodkoviny. 
 
Den otevřených dveří 

V prosinci 2019 prezentovala hodinu Ústní komunikace pro návštěvníky Mgr. Irena Kadlová.  
  
Kulturní akce 

Divadlo 
Žáci se zúčastnili pouze jednoho představení, na něž přispívá Nadace: tragédie Romeo a Julie  
v listopadu 2019 v Ostravě. Vinou koronaviru se další představení nekonala. Od pražské hudební 
agentury MARBO jsme měli objednáno představení pro žáky 2. ročníku s názvem Písničky 
Osvobozeného divadla. Představení mělo být realizováno 25. března 2020, poté bylo přeloženo na 
červen 2020, ale opět z hygienických důvodů ohledně nemoci Covid-19 nakonec zrušeno.   
         
Exkurze 
Žáci všech tříd 2. ročníku 18. prosince 2019 navštívili se svými třídními památky Vídně (pomníky Marie 
Terezie, Františka II., Josefa II., Radnici aj). Žáci všech tříd 4. ročníku již tradičně absolvovali od 16. do 
20. září 2019 třídenní exkurzi do Prahy. Městskou knihovnu ve Valašském Meziříčí navštívily v září 2019 
dvě třídy 1. ročníku, další návštěvy plánované na březen až duben 2020 byly zrušeny v důsledku 
koronaviru. 
                          
Výstavy 
Třída 1. A navštívila v prosinci 2019 Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, kde zhlédla 
expozici ,,Jan Amos Komenský lidstvu“. Další exkurze plánovaná na duben 2020 do Muzea Jana Amose 
Komenského v Přerově nebyla v důsledku nemoci realizována tak jako návštěva rodného domku 
Františka Palackého v Hodslavicích v době konání přijímacích zkoušek. 
 
Kulturní vystoupení 
V pátek 15. listopadu 2019 jsme si happeningem připomenuli 30. výročí listopadové revoluce, akci 
pořádali žáci 4. B za aktivní spolupráce ředitele školy Mgr. Aleše Kubíčka a učitele Mgr. Tomáše Juríčka. 
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Při předávání maturitních vysvědčení 23. června 2020 ve valašskomeziříčském amfiteátru zajišťovali 
zpěvem kulturní vystoupení Kateřina Fridrichová (4. A) a Patrik Vašek (4. C), roli moderátora pořadu 
plnil češtinář Mgr. Tomáš Juríček. 
 
Připomenutí významných výročí 
Ve druhé polovině roku 2019 byly nástěnky na chodbě hlavní budovy tematicky zaměřeny na 
významné události českých i světových dějin – 80 let od vypuknutí druhé světové války, listopad 1989 
v Československu, začátkem února 2020 pak 200. výročí narození Boženy Němcové. Další aktualizování 
nástěnek přerušil koronavirus. Na podzim do nového školního roku plánujeme připomenutí 350. výročí 
úmrtí J.A. Komenského a 400. výročí bitvy na Bílé hoře. 
 
Kurzy pro žáky 
Od 24. února 2020 probíhal přípravný kurz k přijímacím zkouškám z ČJL pro žáky 9. tříd ZŠ. Kurz vedli 
Mgr. Tomáš Juríček a Mgr. Dana Macháčková. Zájem žáků byl letos rekordní – 86. Žáci byli proto 
rozděleni do tří skupin, 1. skupina měla přípravný kurz v pondělí odpoledne, 2. a 3. skupina v úterý 
odpoledne. V důsledku nemoci Covid-19 byl kurz po 11. březnu přerušen a žákům vrácena poměrná 
částka peněz za neuskutečněné lekce. 
 
Testování ČSI  
Proběhlo už tradičně v listopadu (18. – 19.), testováni byli na čtenářskou gramotnost žáci 3. ročníku. 
 
Maturitní zkoušky z ČJL 
Češtináři v průběhu školního roku 2019/2020 provedli šestnáct úprav v Kánonu literatury  
a v Pracovních listech k maturitě, podobná úprava proběhne i na podzim 2020 (vyřazení některých 
literárních titulů, doplnění a výměna některých ukázek neuměleckého a uměleckého textu). 
Momentální stav kánonových titulů na škole činí 123 položek. 
Výsledky maturitních zkoušek z ČJL – písemné slohové práce se letos kvůli koronaviru nekonaly. 
V didaktickém testu z ČJL neuspělo 8 maturantů. Ústní zkoušku z ČJL nezvládli celkem 3 maturanti (2 
ze 4. D a jeden ze 4. B). 
 
 
 
 

Cizí Jazyky 

Předseda předmětové komise: Mgr. Dalibor Vašek 
 
Ve školním roce 2019-2020 jsme byla sekce anglického jazyka připravena pokračovat v dlouho  
a úspěšně fungujících projektech. Velmi populární jsou divadelní představení, která navštěvujeme 
každoročně. Tento rok jsme také zopakovali účast v olympiádě ANJ, aby žáci mohli porovnat svoji 
úroveň znalostí s žáky ostatních škol a získali tak další motivaci ke studiu. 
 
Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce 

Dne 29. ledna 2020 bylo pro žáky prvního, druhého a třetího ročníku uspořádáno školní kolo olympiády 
v ANJ. Z 18 účastníků, na základě poslechového a gramatického testu bylo vybráno 10 nejlepších, kteří 
postoupili do ústní části soutěže. Komise ve složení Mgr. Jitka Gábrlíková a Mgr. Alžběta Juránková 
ohodnotila jako nejlepší výkon žákyně 2. C Petry Kubáňové. Petra naši školu reprezentovala v okresním 
kole na Integrované střední škole ve Valašském Meziříčí. Umístila se na krásném čtvrtém místě, což je 
příslibem pro příští rok, kdy by mohla ještě soutěžit ve stejné kategorii. 
11. března 2020 došlo k uzavření škol kvůli nemoci COVID-19. Tato skutečnost se negativně projevila 
v plánech komise ANJ, neboť všechny plánované akce byly zrušeny. Neuskutečnila se obě plánovaná 
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divadelní představení. 3. dubna 2020 pro nás Divadelní centrum ve Zlíně chystalo hru, která byla 
přeložena na 21. ledna 2021. Nemohl být uskutečněn ani zájezd do Prahy a návštěva British Council 
v Olomouci. 
 
Projekt EDISON 

Tento projekt, prezentující myšlenku seznámení s jinými kulturami prostřednictvím anglického jazyka 
se v letošním roce neuskutečnil. 
 
Projekt Erasmus + 

Pro letošní rok nebyla naše škola vybrána, proto 14denní stáže žáků se neuskutečnily. 
Tento školní rok byl tedy neblaze ovlivněn uzavřením škol. Výuka pokračovala online, přes platformu 
Terms. Komise ANJ úzce spolupracovala a nezištně si vzájemně poskytovala výukové materiály, 
nahrávky, tipy a nejrůznější nápady, jak nejlépe vést výuku v těchto podmínkách. Nejdůležitější bylo 
připravit žáky 4. ročníků na maturitní zkoušku. To se podařilo, neboť úspěšnost žáků jak ve státní, tak 
ve školní části byla stoprocentní. Všichni žáci zkoušku složili. A to i díky obětavému přístupu vyučujících, 
kteří se věnovali žákům individuálně. 
I přes velké obtíže, spojené s technickými limity výuky se dá říci, že výuka ANJ proběhla plnohodnotně 
a kvalitně, žáci se naučili pracovat samostatněji, s různými zdroji a vyučující zvládli nástrahy 
počítačových programů a osvojili si nové způsoby výuky. 
 
 
 
 

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.  
 
Část komise zabezpečuje výuku ekonomických předmětů na vyšší odborné škole i na bakalářském 
studiu a plní role vedoucích absolventských a bakalářských prací. Spoluúčast na vyšších formách studia 
nejen ve spolupráci s Ekonomickou fakultou VŠB TUO Ostrava umožňuje vstřebávat a aplikovat do 
středoškolské výuky nové trendy a impulsy a připravovat koncepčně středoškolské žáky na režim 
vysokoškolského studia. 
 
Členové komise se na pravidelných poradách vzájemně informují o novinkách v oblasti literatury, 
právních norem, sdílejí přípravy a didaktické pomůcky. 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. 
 
Součástí výuky práva, veřejné správy a ekonomiky jsou návštěvy soudních jednání a exkurzí:  
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Exkurze 

23. 10. 2019 soudní jednání Valašské Meziříčí – 4. B   
24. 10. 2019 exkurze na Probační a mediační službě Vsetín – 4. C a 3. VOŠ 
25. 11. 2019 soudní jednání Valašské Meziříčí – 3. C   
15. 1. 2020 soudní jednání Valašské Meziříčí – 4. A   
5. 2. 2020 soudní jednání Valašské Meziříčí – 2. C 
 
Besedy 

19. 11. 2019 beseda s ředitelem ELIM, Mgr. Miroslavem Ildžou – 2. C 
19. 11. 2019 beseda s ředitelem ELIM, Mgr. Miroslavem Ildžou – 3. C 
29. 11. 2019 beseda s kurátorem pro mládež Mgr. Mariánem Málkem – 1. C 
6. 2. 2020 beseda a přednáška Mgr. Romana Šrámka Policie ČR – dopravní policie – 4. C 
 
Další aktivity 

Dne 28. 01. 2020 se žáci tříd 3. A, 3. B a 3. D zúčastnili semináře Můžeš podnikat. Stejnojmenná 
platforma již sedm let realizuje nezávislý a svobodný vzdělávací program pro žáky a studenty středních 
a vyšších odborných škol. 
 
Letos k nám zavítali podnikatelé Petra Janková – Koučování, poradenství, inspirace a Adam  
Milata – Fortemix, s. r.o. Oba podnikatelé zaujali, inspirativní a zábavnou formou prezentovali své 
podnikatelské začátky. Každý měl jiný příběh a jinou životní cestu.  

 

Soutěže 

Soutěž DUEL – 2. místo 
Ekonomická fakulta VŠB Ostrava, která na naší obchodní akademii zaštiťuje bakalářské studium, 
pořádala již pátý ročník odborné soutěže žákovských týmů DUEL. Jedná se o komplexní klání, které 
začíná již v říjnu vypracováním podnikatelského záměru, jehož tvorby se zhostila trojice – Lukáš Hajdík, 
Denisa Vávrová (4. A) a Hana Cabáková (4. B).  
V pátek 29. 11.  2019 pak v Ostravě proběhly další části soutěže – řešení účetní případové studie a série 
testů. Testy byly z oblastí financí, podnikové ekonomiky, účetnictví a daní. Náš tým v konkurenci deseti 
soutěžních týmů dosáhl opět medailového umístění. 
 
Fiktivní firmy – 1. místo 
V letošním školním roce pracovala na obchodní akademii pouze jedna fiktivní firma. Založili ji žáci tříd 
4. A a 4. B, vybrali název ETERNITY, s. r. o. a jako předmět podnikání zvolili nákup a prodej luxusních 
hodinek.   

V únoru 2020 se firma připravila na mezinárodní veletrh v Ostravě. Veletrh, v pořadí již 
dvanáctý, proběhl 20. 2. 2020 na výstavišti Černá louka. Po přípravě veletržního stánku a všech 
materiálů probíhalo obchodování mezi firmami i s návštěvníky veletrhu. Žáci uzavřeli mnoho obchodů 
a navázali nová přátelství.   

Během veletrhu byli žáci zapojeni do různých soutěží, např. o nejlepší stánek, slogan, katalog, vizitku, 
prezentaci apod. V konkurenci cca 30 vystavovatelů získala naše firma ETERNITY, s. r. o. první místo  
v kategorii „nejlepší katalog“.   

Na konec března byla plánována již tradiční účast na mezinárodním veletrhu v Praze, který však byl 
kvůli epidemiologické situaci zrušen.  
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Účetnictví 

Předseda předmětové komise: Ing. Alena Stibůrková 
 
Členky předmětové komise účetnictví vyučovaly v tomto školním roce účetnictví na všech oborech 
střední školy, a to na oboru Obchodní akademie, Veřejnosprávní činnost a Informační technologie. Dále 
vedly semestrální výuku v prvním, druhém a třetím ročníku Vyšší odborné školy se zaměřením na 
konkrétní problematiku a specifika daná plánem učiva. Dvě vyučující v zimním semestru přednášely  
a vedly cvičení ve II. ročníku bakalářského studia oboru Ekonomika podniku. 
 
V letošním školním roce probíhala výuka dvou skupin volitelného předmětu „Daně“ ve čtvrtém ročníku 
a prvním rokem v jedné skupině volitelného předmětu „Evidence podnikání u OSVČ“ ve třetím ročníku.   
Kromě své hlavní specializace se členky podílely na výuce písemné a elektronické komunikace, základů 
přírodních věd, aplikované psychologie, fiktivní firmy a praktických cvičení ve státní správě. 
Dvě vyučující vedly bakalářské práce čtyřem studentům oboru Ekonomika podniku.  
 
Stejně jako v minulých letech připravovaly v účetní části šest různých zadání pro praktickou maturitní 
zkoušku v oborech OA a VES, a následně zajišťovaly její opravu.  
Všechny vyučující připravovaly své žáky k praktické a ústní maturitní zkoušce. Jednalo se o třídy 4. A  
a 4. B oboru OA, kdy všichni žáci museli vykonat ústní i praktickou část. Žáci 4. C oboru VES se 
připravovali z účetnictví na praktickou zkoušku a žáci třídy 4. D oboru IT konali z účetnictví zkoušku 
ústní v redukovaném rozsahu učiva.  
 
Stejně jako v předchozích letech byly vyučující zapojeny jako zadavatelky při státní části maturitní 
zkoušky z ČJ, ANJ a zadavatelky při příjímacích zkouškách.  
Při ústní části maturitní zkoušky byly rovněž zapojeny všechny členky komise, a to jako zkoušející, 
přísedící a místopředseda.  
Na podzim provedly ohodnocení zpráv z praxe žákům třídy 4. A a 4. B.  
Nedílnou součástí pracovních aktivit bylo i zapojení žáků do různých odborných soutěží. Stejně jako 
v předchozích letech byly dvoukolovým školním kolem vybráni z řad maturantů ti nejlepší, kteří byli 
následně připravování na reprezentaci školy individuálně. Vyučující zajistili zadání, dozor, následné 
opravy a podání zpětné vazby žákům.  
Všechny členky komise jsou zároveň třídními učitelkami a aktivně se účastnili na dalších aktivitách, jako 
byla účast na dnu otevřených dveří, burze škol v Bystřici pod Hostýnem, Vsetíně nebo ukázkové výuce 
v rámci projektu „Na den Středoškolákem.“  
Jako třídní učitelky organizovaly pro své žáky ve 2. ročníku návštěvu předvánoční Vídně.  
Další členka komise má hlavní odpovědnost za odbornou praxi žáků v ČR a také v rámci programu 
Erasmus+, který umožňuje praxi vykonávat v zahraničí. 
Pevnou součástí je nutnost dalšího vzdělávání, zejména formou samostudia a také účastí na odborných 
školeních pořádaných Svazem účetních nebo vzdělávací organizací Integra pro odbornou veřejnost.  
 
 
Materiální zabezpečení, učebnice a účetní software 

Výuka odborného předmětu probíhá ve 2. ročníku v kmenových třídách, z nichž některé mají 
dataprojektor. Ve 3. a 4. ročníku jsou žáci dle počtu rozděleni a je možno využívat odbornou učebnu 
125 pro 17 žáků s dataprojektorem vybavenou PC a také odbornou literaturou.  
Výuka účetního programu Pohoda probíhá v odborné učebně vybavené PC, kde může na počítačích 
současně pracovat až 22 žáků.  
Ve všech ročnících používají žáci učebnice doplněné sbírkami příkladů, které se každý rok aktualizují.  
K dispozici je také program Testy účetních znalostí, který mají žáci k dispozici přímo na webových 
stránkách školy a mohou se proto využívat k procvičování učiva.  
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Některé vyučující využívají při výuce videoukázky, které vhodně doplňují učivo učebnic. Většina však 
pracuje se svými prezentacemi nebo využívá již dříve vytvořené DUMY.  
Škola hradí předplatné několika odborných časopisů, které jsou k dispozici v informačním středisku pro 
vyučující i žáky.  
 
Odborník z praxe 

Již druhým rokem se ve výuce volitelného předmětu „Daně“ objevil v obou skupinách odborník z praxe. 
Realizace byla možná díky čerpání finančních prostředků projektu „Šablony II“.  
Ing. Slezáková, vedoucí daně z příjmů fyzických osob, si připravila pro žáky různé modelové příklady, 
na nichž vysvětlovala problematiku jednotlivých daní. Konkrétně se jednalo o daně z příjmů a DPH. 
Toto specializovanou výukou prošlo 32 žáků, kteří měli možnost získat celou řadu podnětných 
informací z praxe.  Výuka určitě získala pro žáky svoji přidanou hodnotu a atraktivitu. 
 
Vzdělávání vyučujících 

V tomto školním roce jsme se zúčastnily v plném počtu dvou školení. V listopadu 2019 pořádala 
Soukromá vysoká škola ekonomická v Praze seminář „Účetnictví veřejného sektoru“. Přednášejícím byl 
Ing. Michal Svoboda, Ph.D., který informoval o struktuře nové učebnice zaměřené na problematiku 
majetku a specifické operace ve veřejné sféře.  
V prosinci 2019 jsme absolvovaly seminář Ing. Pantůčka „Výklad zákona o DPH“ ve Vsetíně.  
Jedna z vyučujících se zúčastnila v červnu 2020 školení Ing. Klímy „Novinky a změny v daních“.  
  
Soutěže 

Stejně jako každý rok jsme uspořádali pro maturanty oboru OA dvě kola účetních znalostí, abychom 
vybrali nejlepší žáky, kteří byli připravováni individuálně pro následnou reprezentaci školy. Prvním 
kolem si prošli všichni žáci formou 37 testových otázek, které byly zaměřeny na různou problematiku. 
23 žáků postoupilo do druhého kola, ve kterém řešili modelové příklady podobné soutěžním úkolům 
v celorepublikovém kole. Tři nejlepší žáci Nela Čunková (4. B), Denisa Vávrová a Lukáš Hajdík (4. A) byli 
připravováni dále individuální formou. Postupně se zúčastnili soutěží Duel v Ostravě, regionálního kola 
v Přerově a celorepublikové soutěže ve Znojmě.  
 
Duel Ostrava 

Tato odborná soutěž žákovských týmů je pořádána již pátým rokem Ekonomickou fakultou VŠB 
Ostrava. Tříčlenný tým Vávrová, Hajdík, Cabáková vypracovali podnikatelský záměr  
a ve finále řešili různé ekonomické testy a případovou účetní studii. Podařilo se jim vybojovat druhé 
místo.  
 
Regionální soutěž v účetnictví v Přerově 

Prvním rokem se vybraní žáci 4. ročníku OA zúčastnili soutěže 15. ročníku účetních znalostí na 
Obchodní akademii v Přerově. V časovém rozmezí 120 minut řešili teoretický znalostní test v různých 
oblastech např. dlouhodobý majetek, zásoby, náklady, výnosy aj. Ze 13 soutěžních týmů z Obchodních 
akademií Moravskoslezského kraje obsadili 2. a 3. místo. Jmenovitě se jednalo o žáky: Denisa Vávrová, 
Lukáš Hajdík (4. A), Nela Čunková a Kateřina Chovančíková (4. B).  
 
Soutěž „MÁ DÁTI, DAL Znojmo 2020“ – 14. ročník  

Již desátým rokem se žáci naší školy účastnili na konci ledna 2020 celorepublikové účetní soutěže, která 
probíhá vždy ve dvou dnech. Nejdříve žáci museli absolvovat certifikovanou písemnou část v rozsahu 
4 hodin a v následujícím dnu elektronický test v délce 1,5 hodiny. Výsledky obou žákyň Denisy Vávrové 
(4. A) a Nely Čunkové (4. B) zajistily naší škole 14. místo.  
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Umístění v rámci celorepublikové soutěže „Má dáti, dal“ 
 

Rok Umístění 
školy Body Žák Třída 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 
   Anna Křištofová                                      4. B 14. 130,40 
2018 12. 243,10 Eva Vacková                                 4. A 26. 122,75 
   Andrea Mičolová                           4. B 29. 120,35 
2019 22. 233,00 Daniel Svoboda 4. B 11. 130,80 
   Vendula Smilková 4. B 71. 102,20 
2020 14. 232,60 Nela Čunková 4. B 30. 115,30 
   Denisa Vávrová 4. A 27. 117,30 

 
 
Maturitní zkouška 

Praktickou a ústní částí zkoušky prošli povinně žáci oboru Obchodní akademie, v letošním roce to bylo 
celkem 47 maturantů. 
Žáci oboru Veřejná část byli podrobeni pouze písemné části praktické maturitní zkoušky  
a obor Informační technologie maturoval z účetnictví pouze ústní formou v kombinaci s ekonomikou. 
Účetní problematiku v oboru IT si vylosovali 4 žáci, průměrná známka činila 2,5, jeden žák neuspěl.  
 
 

Výsledky ústní části maturitní zkoušky oboru Obchodní akademie 
 

UCE Ústní 
profilová 

část 

Počet žáků 
třídy Známka 1 Známka 2 Známka 3 Známka 4 Známka 5 

Průměrná 
známka  
za třídu 

4. A 22 8 6 4 4 0 2,18 
4. B 25 7 4 9 5 0 2,48 

 
*Pro obor OA bylo stanoveno v UCE maximum 35 bodů a minimum 10 bodů.  
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Výsledky praktické maturitní zkoušky oboru Obchodní akademie 
 

UCE praktická Počet žáků 
třídy Průměr bodů Průměrná známka za třídu 

z praktické zkoušky celkově 

4. A OA 22 26,16 2,91 
4. B OA 25 27,07 2,52 
4. C VES 24   16,10* 1,92 

 
*Pro obor VES bylo stanoveno maximum 20 bodů 
 
Pět žáků si zopakuje praktickou maturitní zkoušku v podzimním termínu, protože nevyhověli zadaným 
požadavkům.  
 
Vzdělávání na dálku 

Uzavřením školy v důsledku coronavirové nákazy jsme přešly na online výuku. Každá vyučující si zvolila 
své nástroje k předávání nových informací žákům, kontrole úkolů, případně přímé online výuce.  
V tuto složitou dobu byl důraz kladen na maturitní ročníky, u nichž bylo nutné učivo dokončit, upevnit 
a zopakovat. Situace se zlepšila možností jejich osobní účasti ve vyučování, kde byly odstraněny 
poslední nejistoty. Všechny žáky z oboru OA bylo nutné připravit na praktickou a ústní zkoušku, všichni 
žáci oboru VES museli zvládnout zkoušku praktickou a všichni žáci oboru IT museli být připraveni na 
ústní zkoušení. V běžném režimu by byl k dispozici více než jeden celý výukový měsíc. Na základě 
rozhodnutí všech členek komise jsme k ústní maturitní zkoušce redukovaly poslední část učiva.  
Vyučující využily různé webináře, výuková videa, stránky MŠMT aj. Postupně získaly větší jistotu 
s aplikacemi v rámci Office 365, a začaly používat komunikaci v rámci vytvořených skupin, Teams, 
Planner, Whiteboard, Forms, případně využily i jiné komunikační kanály např. Facebook.  
Žáci dostávali celou řadu opakovacích příkladů, které řešili, fotili a zpět posílali ke kontrole svým 
vyučujícím. Velmi důležité bylo poskytování zpětné vazby. 
Ve druhém a třetím ročníku se pracovalo samostatným studiem v rámci učebnic, sbírek, tvořily se 
prezentace využívané v online výuce a zasílaly se různé jiné studijní materiály.  
Toto složité období zvedlo obrovským způsobem počítačovou gramotnost, přispělo k zvýšení 
zodpovědného a samostatného chování všech žáků. Vyučující se osvojením nových dovedností samy 
obohatili a rovněž žáci udělali obrovský pokrok v celkovém přístupu k samostudiu.  
 
 
 
 

Výpočetní technika 

Předseda předmětové komise: Ing. Josef Krůpa 
 
Školní vzdělávací program 

Pro školní rok 2019/2020 jsme v komisi IT předmětů připravili nový ŠVP, který je určen pro žáky oboru 
IT od prvního ročníku. V ŠVP došlo k navýšení počtu hodin odborných IT předmětů na úkor předmětů 
ekonomiky a účetnictví. 
Žáci čtvrtého ročníku měli možnost absolvovat výuku operačního systému Linux s použitím počítačů 
Raspberry Pi. Žáci IT oboru měli možnost si vybrat volitelné předměty pro následující školní rok. Na 
výběr byly předměty Projektové řízení, Konverzace v AJ a Cvičení z programování. Žáci ve třetím 



 

44 
 

 

i druhém ročníku si vybrali předmět Cvičení z programování a bude tím zajištěno více hodin pro úvazky 
učitelů IT předmětů. 
Ve studijních oborech OA a VES se ve třetím ročníku pokračovalo ve výuce webových stránek s využitím 
open source redakčního systému WordPress. Tento redakční systém je provozován na školním 
webhostingu a je v něm využíváno šablony, kterou škola zakoupila pro výukové účely. Díky tomu jsou 
vytvořené webové stránky moderní, splňují náročné požadavky dnešní doby a jsou plně responsivní. 
Výuka webových stránek je také mnohem atraktivnější a zajímavější i pro žáky ve studijních oborem 
mimo IT obor. 
 
Dny otevřených dveří 

V tomto školním roce naše škola pořádala Den otevřených dveří opět ve dvou termínech – podzimní 
termín se uskutečnil 8. a 9. listopadu 2019 a jarní termín 24. ledna 2020. V lednovém termínu byl den 
otevřených dveří pouze jeden den, sobotní termín byl zrušen z důvodu nízkého zájmu v minulých 
letech. Obor Informační technologie byl jako obvykle prezentován na učebně č. 344. Na učebně byli 
přítomní žáci třetího ročníku oboru IT, kteří předváděli zájemcům o studium svou práci z odborných 
předmětů – zejména projekty z Algoritmizace a programování, Počítačové grafiky a Webových stránek. 
Pro propagaci IT oboru byly využity i projekty žáků třetího a čtvrtého ročníku z projektového dne. Do 
propagace IT oboru se zapojili i vyučující, kteří byli po celou dobu k dispozici rodičům a zájemcům 
o studium, kterým zodpovídali jejich dotazy. Rodiče a budoucí žáci dostali propagační materiály školy 
a informace o novém ŠVP, podle kterého se tento školní rok začalo na naší škole na oboru Informační 
technologie vyučovat. 
Nechyběly ani informace o připravované akci „Na den středoškolákem“, která byla naplánována na 
termín 10. – 12. prosince 2019. 
 
Akce „Na den středoškolákem“ 

I v tomto školním roce jsme na škole realizovali akci „Na den středoškolákem“, kde jsme propagovali 
všechny studijní obory. Tato akce nahradila u IT oboru dřívější aktivitu „Odpolední hrátky nejen 
s počítačem“. Akce byla naplánována na termín 10. – 12. prosince 2019. IT obor měl výuku ve středu 
11. prosince 2019. V průběhu tohoto dne byly pro žáky základních škol připraveny 4 vyučovací hodiny 
z odborných předmětů – počítačová grafika, webové aplikace, programování a počítačové sítě. Výuku 
v těchto hodinách vedli, podobně jako v minulém roce, vyučující Ing.  Josef Krůpa (Programování), Ing. 
Jiří Románek (Počítačová grafika, Webové stránky) a PaedDr., Bc. Petr Hubáček Ph.D. (Počítačové sítě). 
Vyučující se snažili atraktivní formou přiblížit žákům oblast IT a probudit v nich zájem o tuto oblast 
studia. Akce se setkala s velkým úspěchem a budeme ji určitě připravovat i v dalších letech.  
 
Projektový den 

Stejně jako v minulém školním roce, byl i v roce 2019/2020 organizován projektový den pro IT obor. 
Projektový den byl naplánován na 19. prosince 2019 a prezentace projektů probíhaly na učebně 364. 
Projektového dne se zúčastnili, kromě žáků prvního ročníku, všichni žáci oboru IT. Žáci druhého ročníku 
byli součástí projektového dne pouze jako přihlížející, aby získali lepší představu o tom, jak celá akce 
probíhá. Hlavní úlohu na projektovém dni hráli žáci třetího a čtvrtého ročníku, kteří zde obhajovali své 
projekty. 
Stěžejní myšlenkou projektového dne je to, aby si žáci vyzkoušeli práci na dlouhodobějších projektech, 
spolupráci v týmu (dvou až tří členné týmy) a spolupráci s vedoucím projektu z řad učitelů IT předmětů. 
Úkolem žáků je kromě vypracování samotného projektu také docházka na povinné konzultace 
s vedoucím práce, vytvoření prezentace projektu a také dokumentace k projektu. Výsledky svého 
snažení pak prezentují právě na projektovém dni před ostatními žáky. Zadání si žáci vybrali v červnu 
2019 a mohli si zvolit z různých témat jako např. webové stránky, vytvoření e-shopu, zpracování videa, 
programování počítačových her apod. Témata projektů byla zadána vyučujícími IT předmětů, ale žáci 
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si mohli vymyslet i své vlastní zadání, které mělo odpovídající odbornou úroveň. Termín odevzdání 
projektů byl v prosinci 2019. 
Prezentace některých projektů byly na velmi vysoké úrovni a určitě by našly své uplatnění v praxi. 
Oproti minulým projektovým dnům jsme zaznamenali horší úroveň zpracování dokumentace 
k projektům. Většina žáků pak dokumentaci dodatečně upravila a odevzdala v termínu. Některé 
projekty ovšem obsahovaly zásadní chyby a byly vráceny žákům k přepracování popř. dodělání 
a doplnění. Naopak jiné projekty snesly nejpřísnější měřítka hodnocení a jeden z projektů byl dokonce 
prezentován v anglickém jazyce. 
S projektovým dnem máme velmi dobré zkušenosti, a proto jej budeme pořádat i v následujícím 
školním roce. Ohlasy od žáků jsou také velmi pozitivní a vnímají projektový den hlavně jako zpestření 
výuky a možnost získání zkušeností z oblasti IT, které se běžně na škole nevyučují. Žáci zde získají další 
zkušenosti nejen z oblasti IT, které jim mohou pomoci v dalším studiu nebo v zaměstnání a svém 
uplatnění v praxi. Velkou výhodu a přínos pro žáky vidíme také v tom, že si žáci vyzkouší obhajovat 
svou práci a vystupovat před větším publikem. 
 
Praxe 

Ve školním roce 2019/20 absolvovali žáci 4. ročníku praxi v posledních dvou týdnech v listopadu 2019. 
Obvykle se praxe koná v říjnu, ale po zkušenosti z minulého školního roku, kdy se termín praxe posunul 
kvůli projektu Erasmus+, byla praxe realizována až po skončení prvního čtvrtletí. 
Žáci třetího ročníku měli naplánovánu povinnou odbornou praxi v termínu květen 2020, v době konání 
ústních maturit. Z důvodu zrušení výuky a nouzového stavu byla praxe pro třetí ročníky zrušena.  
Podzimní termín odborné praxe byl od 18. do 29. listopadu 2019 (4. ročník). Po absolvování praxe 
museli žáci vypracovat a odevzdat zprávu z praxe, která byla ohodnocena vyučujícím a známka byla 
zahrnuta do předmětu Počítačové systémy. Žáci praxi vykonávali v odborných firmách s různým 
zaměřením v oblasti IT – hardware, software, správa sítí, informační systémy. 
 
Praktická maturitní zkouška 

Termín praktické maturitní zkoušky byl z důvodu přerušení výuky posunut na 25. května 2020. 
Praktická maturitní zkouška u oborů Obchodní akademie a Veřejnosprávní činnost obsahovala i část 
zaměřenou na informační technologie. V této části mohli žáci získat celkem 15 bodů (ze 100 možných) 
a minimální počet získaných bodů byl stanoven na 4 body. Hlavní náplní této části zkoušky bylo 
ovládání programů MS Office, zejména pak programů MS Word, MS Excel a jejich vzájemného 
propojení pomocí nástrojů hromadné korespondence. Průměrný počet získaných bodů na oboru 
Obchodní akademie byl 11, což je oproti minulému školnímu roku pokles (12,5 bodů v roce 2018/19). 
Počet získaných bodů odpovídá 71% úspěšnosti. Dva žáci oboru OA u této části praktické maturitní 
zkoušky neuspěli. Na oboru Veřejnosprávní činnost byl průměrný počet získaných bodů 13, což 
odpovídá 86% úspěšnosti. Zde je naopak oproti minulému roku mírné zlepšení (12,4 bodů v roce 
2018/19). V této části praktické maturitní zkoušky všichni žáci oboru VES uspěli. 
Obor informační technologie měl praktickou maturitní zkoušku rozdělenu na 4 části – část MS Office, 
Společnou část (Počítačová grafika, Aplikace na PC), Algoritmizace a programování a Obchodní 
korespondence. Celkový počet možných získaných bodů byl 100 a v každé části bylo stanoveno 
minimum, které musí získat pro úspěšné absolvování zkoušky. Minimální počet bodů v jednotlivých 
částech byl stanoven takto: část MS Office – 8 bodů, část Společná – 8 bodů, část Algoritmizace 
a programování – 8 bodů a část Obchodní korespondence – 4 body. Úspěšnost v části MS Office byla 
63 %, ve Společné části 62 %, v části Algoritmizace a programování 80 % a v části Obchodní 
korespondence 76 %. Průměrná známka z praktické části maturitní zkoušky byla 3,0. Ve srovnání 
s minulým školním rokem jsou výsledky praktické maturitní zkoušky podobné. Praktickou maturitní 
zkoušku konalo 14 žáků, z toho jeden žák zkoušku opakoval. U zkoušky neuspěli 2 žáci.  
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Ústní maturitní zkouška 

V červnu 2020 se konaly ústní maturitní zkoušky. Ke zkoušce bylo přihlášeno 14 žáků (z toho byl jeden 
žák, který ústní maturitní zkoušku opakoval). Ústní maturitní zkouška z IT předmětů byla rozdělena na 
dvě části – část společnou a část algoritmizace a programování. Společná část obsahovala otázky 
z předmětů Počítačová grafika, Počítačové systémy, Aplikace na PC a Datové komunikace. Ze 13 žáků 
jeden žák u zkoušky neuspěl. Žák, který ústní maturitní zkoušku opakoval, měl ústní maturitní zkoušku 
rozdělenu na část společnou a část Zpracování informací a databázové systémy. Žák u zkoušky uspěl. 
 
Soutěže 

V pátek 22. 11. 2019 na naší škole proběhlo oblastní kolo celostátní soutěže Pišqworky 2019. Při účasti 
6 týmů náš tým "Piškvoráci" složený z žáků 2. B a 2. C. Odměnou byla účast na krajském kole v úterý 
26. 11. 2019 ve Zlíně na Gymnáziu Lesní čtvrť.  Po těžkých bojích se nepodařilo postoupit do finále  
a vyhrát tento turnaj. Podrobnosti o turnaji na stránkách www.pisqworky.cz. 
Žáci oboru IT se již tradičně zapojili do celostátní soutěže Bobřík informatiky. 12. ročník této soutěže 
se uskutečnil ve dnech 11. a 12. listopadu 2019. Žáci se zúčastnili soutěže v hodinách odborných IT 
předmětů, jako např. Aplikace na PC nebo Algoritmizace a programování. Žáci jsou v této soutěži 
rozdělení podle věku do dvou kategorií. Kategorie Junior je určena pro 1. a 2. ročníky středních škol, 
kategorie Senior pak pro žáky 3. a 4. ročníků. 
Ve školním roce 2019/20 bylo plánováno, že se žáci zúčastní soutěže Prezentiáda. Bohužel z důvodů 
omezení výuky se školní kolo této soutěže neuskutečnilo. 
 
Porady  

Předmětová komise IT se v tomto školním roce sešla celkem 5x. Ve druhém pololetí bylo vzhledem 
k situaci ve škole a zrušení výuky obtížné svolávat porady vyučujících. Porady byly organizovány dle 
potřeby a řešily se aktuální problémy – např. organizace akce na den středoškolákem, dny otevřených 
dveří a organizace praktické a ústní maturitní zkoušky. 
 
Další vzdělávání zaměstnanců 

Ve školním roce 2019/20 se učitelé podsekce výpočetní techniky zúčastnili různých školení. Některá 
školení byla organizována a financována z projektu Šablon. 
Seznam absolvovaných školení: 
Ing. Josef Krůpa – Koncept ECDL – moduly Prezentace a Použití databází, certifikace testera  
a hodnotitele ECDL 
Mgr. Petr Pokorný – Koncept ECDL – moduly Prezentace a Zpracování textu, certifikace testera  
a hodnotitele ECDL 
PaedDr. Hubáček – Koncept ECDL – moduly Práce s tabulkami a Zpracování textu 
Mgr. Hanák – Koncept ECDL – moduly Práce s tabulkami a Použití databází, certifikace na testera  
a hodnotitele ECDL 
Ing. Václav Majkus – seminář firmy Microsoft – RoadShow pro školy se zaměřením na využití 
informatiky pro školy a možnosti počítačových aplikací ve výuce, školení CSS styly v Brně 
 
Odborné exkurze 

Dne 8. října 2019 proběhla exkurze žáků třídy 2. D na mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Žáci měli 
možnost získat informace o nových trendech v průmyslu, zejména pak o Průmyslu 4.0 a digitální 
továrně, na které byl veletrh zaměřen. 
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Koncept ECDL 

V průběhu školního roku 2019/20 se škola zapojila do realizace konceptu ECDL. Tento koncept je 
původem evropský projekt, který představuje vzdělávací a certifikační proces v oblasti digitálních 
technologií. Přínos spočívá zejména v tom, že prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů, 
definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince v dnešní 
společnosti. 
Naše škola bude nabízet svým žákům možnost získat certifikáty ve čtyřech modulech tohoto konceptu 
– Zpracování textu, Práce s tabulkami, Prezentace a Použití databází. V budoucnu budeme tuto 
nabídku rozšiřovat např. o moduly Využívání digitálních technologií v marketingu, Základy 
informatického myšlení a programování, Finanční tabulky nebo Analýza a vizualizace dat. 
V průběhu školního roku prošli 4 vyučující IT předmětů náročnou certifikací na testery a hodnotitele. 
Akreditovaní testeři a moduly, ve kterých jsou certifikováni, jsou tyto: Ing. Josef Krůpa – Použití 
databází a Prezentace, Mgr. Petr Pokorný – Prezentace a Zpracování textu, Mgr. Vít Hanák – Práce 
s tabulkami a Použití databází, PaedDr. Petr Hubáček – Zpracování textu a Práce s tabulkami. 
První testování dovedností určené pro žáky naší školy je naplánováno na prosinec 2020. Žáci budou 
mít možnost v průběhu celého studia složit zkoušky ze všech 4 modulů. Pokud budou mít žáci oboru 
Obchodní akademie a Veřejnosprávní činnost absolvovány všechny čtyři moduly, bude jim prominuta 
část praktické maturitní zkoušky zaměřená na informatiku. 
V červnu 2020 byl také proveden proces akreditace testovací místnosti na naší škole. Na učebně č. 344 
tak budeme mít možnost provádět testování dovedností našich žáků ze všech 4 modulů, které pro ně 
máme nyní v nabídce.  
 
Odborné učebny 

Ve školním roce proběhl upgrade počítačů na učebně č. 344. Důvodem vylepšení počítačů bylo to, že 
stávající počítače již nesplňovaly hardwarové nároky programů a nevyhovovaly výuce v předmětu 
Počítačová grafika. Do počítačů byly dokoupeny grafické karty a rozšířena operační paměť. 
 
Absolutorium na Vyšší odborné škole 

V září 2019 se konalo opravné a náhradní absolutorium a obhajoba absolventských prací. Těchto 
zkoušek a obhajoby se zúčastnili 3 studenti, z nichž 2 neuspěli. 
Dne 8. června 2020 se konaly na Vyšší odborné škole závěrečné zkoušky a obhajoby absolventských 
prací. Absolutoria se zúčastnilo celkem 5 studentů. Absolventské práce byly na velmi vysoké úrovni 
(všechny práce byly obhájeny) a některé z nich si určitě najdou uplatnění v praxi. U ústních zkoušek 
z odborných předmětů i anglického jazyka uspěli všichni studenti.  
 
 
 
 

Přírodovědné předměty 

Předseda předmětové komise: Mgr. Marek Zahradníček 
 
První akcí pořádanou sekcí přírodovědných předmětu pro žáky naší školy se odehrála v měsíci 
listopadu. Kdy již tradičně se uskutečnila zajímavá beseda s osvědčenou agenturou Pohodáři pro 1.  
a 2. ročníky, tentokrát na téma Kanada. Celá akce probíhala v rámci předmětu zeměpis a hospodářský 
zeměpis. 
 
V prosinci se žáci 2. D zúčastnili interaktivní přednášky na hvězdárně s tématem Optika. Žáci všech 
prvních ročníků byli na interaktivní přednášce s tématem Gravitace. 
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V měsíci lednu se žáci účastnili akce Planeta 3 000, která letos byla věnována Kolumbii. Žáci se 
dozvěděli něco málo o historii, geografickém vývoji a státoprávním uspořádání této jihoamerické země. 
Na této přednášce byly zmíněny také aspekty ekologické, biologické a sociální.  
 
V tomto školním roce se naši žáci bohužel nemohli zúčastnit žádné matematické soutěže, ať už jde  
o mezinárodní soutěž KLOKAN nebo Celostátní matematickou soutěž pro SOŠ. Obě soutěže probíhají 
koncem března, a to už školy byly kvůli pandemii zavřené.      

Žáci 2. C byli v rámci předmětu ekologie zapojeni do zpracování tématu vyhlášeného UNESCO: Zdraví 
rostlin. Nejprve byly třemi žákyněmi předneseny referáty na témata: Osevní postupy, Umělá hnojiva, 
Pesticidy. Pak byl každému žákovi zadán název jednoho pesticidu a osnova, podle které měli zpracovat 
informace o zadaném pesticidu a ověřit si, že i když název nikdy neslyšeli, jsou schopni dohledaným 
informacím porozumět. Zaměřili se na cíl použití, již známé působení a dopady na životní prostředí, na 
to, zda jsou již určité pesticidy zakázány, ale přesto je máme stále v prostředí a musí se monitorovat, 
výzkumy o možných dopadech na lidské zdraví. Na závěr proběhla řízená diskuse, kde si vzájemně svá 
šetření sdělovali a vyvozovali závěry o potenciální nebezpečnosti pesticidů, ale i o jejich užitečnosti,  
o legislativě, která řeší jejich používání, o návaznosti na zdraví lidí a výhodách ekologického 
zemědělství. Součástí byla i fakta o přemnožení hrabošů a možných postupech proti nim.  
 
V době koronavirového uzavření škol byl žákům 2. C a 3. D zadán úkol, kdy měli napsat článek nebo 
úvahu (mohli si vybrat) na téma: Jak mohu zmenšit svou ekologickou stopu. Někteří se zapojili jen 
stručným článkem, ale někteří napsali delší pojednání, většinou popisovali, jak v rodině tuto oblast řeší. 
Aniž by byl tento úkol vyhlášen jako soutěž, tři nejlepší příspěvky v každé třídě byly odměněny věcnými 
cenami: síťkou na nákup ovoce z bavlněné příze, látkový pytlík na nákup pečiva a voskovaný látkový 
ubrousek na uchovávání pečiva bez plastových sáčků.  Ceny vyrobila vyučující.  
 
Každému žáku 3. C, v rámci biologie, byl zadán úkol v rámci systematizace biologie. Pak při probírání 
této oblasti biologie vystupovali postupně se svými příspěvky a doplňovali probíraný systém třídění. 
Např. Archea, Bakterie, rostliny podle druhu – miříkovité, lilkovité, růžovité, bobovité, atd. živočichové 
podle druhu – sudo a lichokopytníci, ptáci, šelmy, atd. V době koronavirového uzavření škol vypracovali 
referát na zadané téma podle osnovy, vždy to byla nějaká nemoc, např. infekční – SARS, MERS, břišní 
tyfus, Prasečí chřipka, Ptačí chřipka, Mor, Záškrt, Tuberkulóza, tropické horečky atd. vždy měli napsat, 
jak se přenáší, historické sledování nemoci, úmrtnost apod.  Další měli nemoci neinfekční, ale tzv. 
civilizační nemoci– Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, Dna, Roztroušená skleróza apod. 
 
V rámci výuky fyziky žáci vystoupili s referáty, případně prezentacemi s těmito tématy: Objev elektřiny, 
Ampér, Bell, Newton, Watt, Jaderné katastrofy, Wichterle, Pascal, Šíření světla, Supernova, M. Currie, 
Mimozemské civilizace, Zvuk, Spalovací motory, Stupnice teploty, Optické kabely, Nanočástice, Musk, 
Einstein, Optické přístroje, Rentgen, Prokop Diviš. 
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V letošním školním roce na naší škole maturovalo celkem 12 žáků ze 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 7 6 1 86 % 
4. B 2 2 – 100 % 
4. C 3 1 2 33 % 
4. D – – – – 

Celkem 12 9 3 75 % 
 
V porovnání s minulým školním rokem úspěšnost státní maturity z matematiky vzrostla o 15 %. 

                       
V rámci DVPP se v letošním školním roce vzdělávali tři vyučující. Dva vyučující matematiky, Mgr. Vít 
Hanák a Mgr. Marek Zahradníček, se již tradičně účastnili v polovině září Celostátního setkání učitelů 
matematiky SŠ v Pardubicích, s podtextem „Jak vyučovat matematiku na SŠ“. Letošní seminář byl 
zaměřen na metodiku matematiky, práce s nadanými a znevýhodněnými žáky, dále na společnou část 
maturitní zkoušky a přijímací zkoušky z matematiky. Vystoupili zde zástupci Cermatu, NÚV a učitelé, 
kteří se podílejí na tvorbě, pilotáži a opravování maturitních příkladů. Další vyučující matematiky RNDr. 
Eva Čtveráčková se účastnila jednodenního semináře „Odpady a obaly“, který se konal ve Zlíně. 
Seminář byl veden firmou EKOKOM. 
 
 
 
 

Tělesná výchova 

Předseda předmětové komise: Mgr. Tomáš Perutka 
 
Výuka 

Výuka proběhla podle školních vzdělávacích plánů pro všechny ročníky a obory až do vydání 
mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví v souvislosti s nepříznivým vývojem 
epidemiologické situace. 
 
Sportovní turnaje a soutěže 

Vyučující tělesné výchovy zorganizovali pro žáky tradiční školní sportovní turnaje v basketbalu, 
florbalu, volejbalu a nohejbalu. Vybraní žáci reprezentovali školu v okrskových, okresních a krajských 
kolech. 
Ve sportovních soutěžích v okrskových kolech obsadili hoši 3. místo ve volejbalu, 2. místo v basketbalu 
a 2. místo ve florbalu. Děvčata vybojovala 1. místo v basketbalu, 1. místo ve florbalu a 2. místo ve 
volejbalu. 
V okresních kolech obsadilo družstvo chlapců ve Středoškolském atletickém poháru 3. místo, dívky 
skončily čtvrté. Hoši byli třetí v přespolním běhu. Družstvo dívek vybojovalo 2. místo v basketbalu 
a 3. místo ve florbalu. 
Největšího úspěchu dosáhlo družstvo nohejbalistů, které vybojovalo v krajském kole 2. místo.         
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Sportovní kurzy 

Lyžařský kurz 1. ročníků pro 75 žáků se uskutečnil v termínu 20. – 24. 1. 2020 ve středisku Bílá pro 
lyžaře i snowboardisty. 
Sportovní kurzy 3. ročníků se měly uskutečnit v termínu 5. – 21. 6. 2020 ve dvou turnusech 
v Chorvatském Biogradu na Moru. Přihlášených bylo celkem 76 žáků. Z důvodu epidemiologické 
situace musely být kurzy zrušeny. 
 
 
 
 

Grafické předměty 

Metodik předmětové komise: PhDr. Ludmila Bělíková 
 
Školní soutěže 

Výběr písařů na soutěže prováděli jednotliví vyučující v rámci vyučovacích hodin. V současné době 
nemáme výrazné talenty, kteří by na sobě pracovali i ve svém volném čase a zvyšovali své výkony. 
 
Soutěže regionální a celostátní 

Valašský datel jsme organizovali 9. a 10. října 2019. Naši školu reprezentovali soutěžící Michaela 
Mitášová, Michael Zbruž a Filip Krutil. V konkurenci 20 škol středních i talentů ze základních škol se 
naše družstvo umístilo na 3. místě, takže skleněný datel rozšířil naši sbírku trofejí. První místo již po 
třetí získalo družstvo gymnázia z Rožnova p. R., a proto si odvezlo i krásnou putovní cenu řezbáře 
Vinckera. Prvních 8 soutěžících psalo rychlostí nad 400 úhozů za minutu, vítěz v kombinaci Ondřej 
Skotnica z Frýdku-Místku psal v desetiminutovce 499 úhozů za minutu.  
Krajskou a celostátní soutěž jsme měli organizovat my, avšak všechny soutěže byly zrušeny rozšířením 
koronaviru a uzavřením škol. 
 
Maturitní zkouška  

Zadavateli témat byli všichni aprobovaní učitelé, jen si vyměnili témata pro jednotlivé obory včetně 
zadání tabulek pro obor VSČ. Výsledné písemnosti byly na velmi dobré úrovni, odpovídaly hodnocení 
1-2. Žáci se nedopouštěli pravopisných chyb, drobné nedostatky byly spíše ve stylistice.  

 
Státní zkouška 

Na zkoušku se připravovala řada žáků 3. a 4. ročníků, zvlášť SZ ze zpracování textu, avšak hygienická 
opatření státu ji nedovolily organizovat. Žáci ji budou moci absolvovat v podzimním termínu. 

 
Celkové hodnocení práce 

Cílem grafických předmětů je zvládnutí hmatové techniky psaní na PC. Program ZAV tuto gramotnost, 
tedy minimálně po 200 úhozů za minutu při napsání alespoň 1 200 cvičení zajišťuje. Podsekce GRA 
vyvíjí činnost v průběhu celého školního roku, protože na soutěže, státní zkoušky i maturitní zkoušky 
je třeba připravovat v každé vyučovací hodině. V letošním roce přešel v druhém pololetí trénink do 
domácího prostředí. Někteří žáci využili karantény k pravidelnému tréninku, jiní se soustředili na jiné 
vyučovací předměty a stačilo jim jen splnit povinný limit cvičení a nominované zkoušky. 
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ZAMĚSTNANCI 
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Údaje o pracovnících školy 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2019/2020 – SŠ a VOŠ 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 
Interní pracovníci 41 37,62 

 
 
 

Poř. 
číslo 

Pracovní 
zařazení 

 
Úvazek 
 

Kvalifikace (stupeň vzdělání, obor aprobace, DPS) Pedag. 
praxe 

1. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program  

Filozofická fakulta UJEP Brno 
- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 

pedagogika – ruština  
 
Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava 
- rozšiřující studium obchodní korespondence, 

techniky administrativy a sekretářských prací 

38 

2. Učitel 0,44 

VŠ-magisterský studijní program 

Pedagogická fakulta UP Olomouc 
- učitelství pro školy I. cyklu – ruský jazyk + 

francouzský jazyk 
 
Pedagogická fakulta UP Olomouc 
- rozšiřující studium anglického jazyka na ZŠ 

45 

3. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Přírodovědecká fakulta UJEP Brno 
- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů – 

matematika – chemie 

33,5 

4. Školní 
psycholog 0,5 

VŠ-magisterský studijní program 

Filozofická fakulta UP Olomouc 
- psychologie 

33,5 

5. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Filozofická fakulta MU Brno 
- český jazyk a literatura – anglický jazyk a 

literatura – učitelství všeobecně vzdělávacích 
předmětů 

29 
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6. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita 
- učitelství matematiky pro SŠ a učitelství 

informatiky pro SŠ 

20 

7. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Pedagogická fakulta v Ostravě 
- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 

(český jazyk – dějepis) 

24 

8. Zástupce 
ředitele 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Fakulta informatiky Masarykova univerzita v Brně 
- učitelství matematiky pro střední školy 
- učitelství výpočetní techniky pro střední školy 
 
Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava 
- specializační studium Písemná a elektronická 

komunikace a sekretářské práce 

15 

9. Vedoucí   
VOŠ 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Pedagogická fakulta Ostrava 
- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů – 

fyzika – základy techniky 
 
Fakulta přírodovědecká UP Olomouc 
- rozšiřující studium výpočetní techniky 
 
Filozofická fakulta UP Olomouc 
- andragogika v profilaci na personální 

management 

33,5 

10. Asistent 
pedagoga 1 

VŠ-bakalářský studijní program 

Fakulta humanitních studií UTB Zlín 
- učitelství pro mateřské školy 

3 

11. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Filozofická fakulta UP Olomouc 
- anglická filologie – francouzská filologie 
 
Filozofická fakulta UP Olomouc 
- DPS – anglická filologie – francouzská filologie  

na středních školách 

19,5 
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12. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Ekonomická fakulta VŠB Ostrava 
- národohospodářství 
 
Pedagogická fakulta UP Olomouc 
- DPS 

25,5 

13. Učitel 0,67 

VŠ-magisterský studijní program 

Filozofická fakulta Masarykova univerzita Brno 
- učitelství francouzského jazyka a literatury pro 

střední školy  
 
VŠ-bakalářský studijní program 

Filozofická fakulta Masarykova univerzita Brno 
- španělský jazyk a literatura 
- francouzský jazyk a literatura 
 
UP Olomouc 
- doplňující didaktické studium anglického jazyka 

11,5 

14. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Pedagogická fakulta Ostrava 
- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 

jazyk český – dějepis 

34,5 

15. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Fakulta filozofická Ostravská univerzita 
- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 

základní školy (německý jazyk – občanská nauka) 
 
Pedagogická fakulta Masarykova univerzita Brno 
- německý jazyk a literatura pro střední školy 

26,5 

16. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Pedagogická fakulta UP Olomouc 
- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 

tělesná výchova – německý jazyk 

31,5 

17. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Pedagogická fakulta Ostrava 
- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 

(tělesná výchova – zeměpis)  
 
Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava 
- specializační studium Písemná a elektronická 

komunikace a sekretářské práce 

28,5 
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18. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Fakulta aplikované informatiky UTB Zlín 
- informační technologie 
 
Fakulta humanitních studií UTB Zlín 
- specializace v pedagogice – Učitelství odborných 

předmětů pro střední školy 

10 

19. Ředitel 
školy 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Pedagogická fakulta UP Olomouc 
- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 

matematika – základy techniky 
 
Přírodovědecká fakulta UP Olomouc 
- učitelství výpočetní techniky 

37,5 

20. Učitel 1 
VŠ-magisterský studijní program 

Filozofická fakulta UP Olomouc 
- čeština – dějepis (učitelský směr) 

26 

21. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Fakulta agronomická VŠZ Brno 
- zootechnika 
 
VŠ-bakalářský studijní program 

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. 
- účetnictví a finanční řízení podniku 

VSŽ Brno 
- DPS 

26 

22. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Fakulta elektrotechnická VUT Brno 
- technická kybernetika 
 
Pedagogická fakulta UP Olomouc 
- DPS 

20,5 

23. Učitel 0,71 

VŠ-magisterský studijní program 

Přírodovědecká fakulta UP Olomouc 
- fyzika se zaměřením na optiku a jemnou 

mechaniku 
 
Filozofická fakulta UP Olomouc 
- anglická filologie rozšiřující 
 
Pedagogická fakulta Ostravská univerzita 
- DPS 

27,5 
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24. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Ekonomická fakulta VŠB Ostrava 
- ekonomika průmyslu 
 
Národohospodářská fakulta VŠE Praha 
- DPS 

34,5 

25. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Pedagogická fakulta Ostravská univerzita 
- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 

(tělesná výchova – zeměpis) 

24,5 

26. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Pedagogická fakulta MU Brno 
- učitelství všeobecně vzdělávacích programů, 

kombinace tělesná výchova – zeměpis 
 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
- učitelství informatiky pro základní a střední školy 

24 

27. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava 
- marketing a obchod 
 
VŠ-bakalářský studijní program 

Fakulta humanitních studií UTB Zlín 
- specializace v pedagogice – učitelství odborných 

předmětů pro SŠ 

15,5 

28. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Textilní fakulta VŠ strojní a textilní Liberec 
- ekonomika a řízení spotřebního průmyslu 
- DPS 

34,5 

29. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská 
univerzita v Opavě 
- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 

pro střední školy se specializacemi angličtina, 
němčina 

17,5 
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30. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Pedagogická fakulta Ostravská univerzita 
- učitelství odborných předmětů – specializace 

obchod a služby 
 
VŠ-bakalářský studijní program 

Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava 
- Informační a znalostní management 
 
Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava 
- specializační studium Písemná a elektronická 

komunikace a sekretářské práce 

17,5 

31. Učitel 0,17 

VŠ-magisterský studijní program 

Pedagogická fakulta UP Olomouc 
- učitelství německého jazyka a občanské výchovy 

pro 2. stupeň základních škol 

8 

32. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Ekonomická fakulta VŠB Ostrava 
- národohospodářství 
 
Technologická fakulta VUT Brno 
- DPS 

26,5 

33. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Ekonomická fakulta VŠB Ostrava 
- podnikatelství a management 
 
Pedagogická fakulta UP Olomouc 
- DPS 

26 

34. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Pedagogická fakulta v Ostravě 
- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 

jazyk ruský – občanská nauka 
 
Filozofická Fa Ostravska univerzita 
- anglický jazyk – rozšiřující studium 

33,5 

35. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Fakulta prevádzky a ka ekonomiky dopravy a 
spojov VŠDS Žilina 
- prevádzka a ekonomika železničnej dopravy 
- DPS 

24,5 
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36. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Pedagogická fakulta UP Olomouc 
- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 

tělesná výchova – německý jazyk 

32 

37. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Provozně ekonomická fakulta VŠZ Brno 
- provoz a ekonomika zemědělství 
 
Pedagogická fakulta UP Olomouc 
- DPS 

20,5 

38. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Filozofická fakulta Ostravská univerzita 
- sociální práce s poradenským zaměřením 
 
VŠ-bakalářský studijní program 

Pedagogická fakulta Ostravská univerzita 
- sociální pedagogika – prevence a resocializace 

12,5 

39. Učitel 0,57 

VŠ-magisterský studijní program 

Filozofická fakulta UP Olomouc 
- anglická filologie – španělská filologie 
- DPS 

18 

40. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Pedagogická fakulta Ostrava 
- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 

(matematika – biologie) 

27 

41. Učitel 0,56 

VŠ-magisterský studijní program 

Fakulta tělesné výchovy a sportu UK Praha 
- učitelství pro školy II. cyklu tělesná výchova – 

branná výchova 

39 
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Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2019/2020 – bakalářské studium 

 

Poř. 
číslo 

Pracovní zařazení, 
funkce Kvalifikace (stupeň vzdělání, obor aprobace, DPS) 

1. učitel bakalářského 
studia 

VŠ-magisterský studijní program 

Filozofická fakulta UJEP Brno 
- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů – pedagogika –      

ruština  
 

Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava 
- rozšiřující studium obchodní korespondence, techniky 

administrativy a sekretářských prací 

2. učitel bakalářského 
studia 

VŠ-magisterský studijní program 

Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita 
- učitelství matematiky pro SŠ a učitelství informatiky pro SŠ 

3. učitel bakalářského 
studia 

VŠ-magisterský studijní program 

Pedagogická fakulta Ostrava 
- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů – fyzika – 

základy techniky 
 

Fakulta přírodovědecká UP Olomouc 
- rozšiřující studium výpočetní techniky 
 
Filozofická fakulta UP Olomouc 
 - andragogika v profilaci na personální management 

4. učitel bakalářského 
studia 

VŠ-magisterský studijní program 

Pedagogická fakulta UP Olomouc 
- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů tělesná výchova 

– německý jazyk 

5. učitel bakalářského 
studia 

VŠ-magisterský studijní program 

Pedagogická fakulta UP Olomouc 
- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů matematika – 

základy techniky 
 

Přírodovědecká fakulta UP Olomouc 
- učitelství výpočetní techniky 
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6. učitel bakalářského 
studia 

VŠ-magisterský studijní program 

Přírodovědecká fakulta UP Olomouc 
- fyzika se zaměřením na optiku a jemnou mechaniku 
 
Filozofická fakulta UP Olomouc 
- anglická filologie rozšiřující 
 
Pedagogická fakulta Ostravská univerzita 
- DPSVŠ-magisterský studijní program 
 
Přír. Fa UP Olomouc 
- fyzika se zaměřením na optiku a jemnou mechaniku 
 
FF UP Olomouc 
- anglická filologie rozšiřující 
 
Ostravská univerzita 
- DPS 

7. učitel bakalářského 
studia 

VŠ-magisterský studijní program 

Výrobně ekonomická fakulta VŠE Praha 
- ekonomika a řízení průmyslu 
 
VŠE Praha 
- DPS 
 
Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava 
- doktorské studium Finance 

8. učitel bakalářského 
studia 

VŠ-magisterský studijní program 

Ekonomická fakulta VŠB Ostrava 
- národohospodářství 
 
Technologická fakulta VUT Brno 
- DPS 

9. učitel bakalářského 
studia 

VŠ-magisterský studijní program 

Ekonomická fakulta VŠB Ostrava 
- podnikatelství a management 
 
Pedagogická fakulta UP Olomouc 
- DPS 

10. učitel bakalářského 
studia 

VŠ-magisterský studijní program 

Fakulta prevádzky a ka ekonomiky dopravy a spojov VŠDS 
Žilina 
- prevádzka a ekonomika železničnej dopravy 
- DPS 
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11. učitel bakalářského 
studia 

VŠ-magisterský studijní program 

Pedagogická fakulta UP Olomouc 
- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů tělesná výchova 

– německý jazyk 

12. učitel bakalářského 
studia 

VŠ-magisterský studijní program 

Pedagogická fakulta Ostrava 
- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (matematika – 

biologie) 

13. učitel bakalářského 
studia 

VŠ-magisterský studijní program 
Fakulta tělesné výchovy a sportu UK Praha 
- učitelství pro školy II. cyklu tělesná výchova – branná 

výchova 

 
 
Ve školním roce 2019/2020 bylo zaměstnáno na pracovní smlouvu 41 pedagogických pracovníků.  
4 pedagogičtí pracovníci pracovali při pobírání starobního důchodu. Během školního roku byla přijat 
pedagogický pracovník na zástup z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti. Z důvodu nutnosti 
snížit závazný ukazatel zřizovatele – počet přepočtených osob hrazených ze státního rozpočtu, byly 
k 30. 6. 2020 ukončeny pracovní poměry 2 pedagogických pracovníků, dále nebyl prodloužen pracovní 
poměr uzavřený na dobu určitou. 
 
Rovněž nebyl prodloužen pracovní poměr asistentce pedagoga. Na rodičovské dovolené je jedna 
pracovnice.  
 
 
 
Stupeň vzdělání pedagogů 

 
 v % 
Požadovaný stupeň vzdělání 100,00 

 
Všichni pedagogičtí pracovníci mají vystudovaný vysokoškolský studijní program.  
 
 
Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2019/2020 

 
 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 
Interní pracovníci 18 14,79 
Externí pracovníci  2 0,76 
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Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2019/2020 

 
Interní pracovníci 
 

Poř. 
číslo 

Pracovní zařazení, 
funkce 

Přepočt. 
úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1. Personální pracovník 1 
VŠ – bakalářský studijní program 

Filozofická fakulta 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 

Filozofická fakulta UP Olomouc 
- Školský management 

4. Knihovník 0,42 

VŠ – magisterský studijní program 

Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské 
univerzity v Opavě 
- Informační a knihovnická studia 

5. Správce informačních a 
komunikačních technologií 1 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

SOU strojírenské Kopřivnice 
- mechanik seřizovač 

6. Referent studijního 
oddělení 0,4 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Soukromá střední odborná škola 
podnikatelská a textilní a střední odborné 
učiliště textilní Nový Jičín 
- Podnikatel(ka) - 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 
- stavební zámečník 

9. Uklízečka    1  

10. Uklízečka    0,53  
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11. Uklízečka 1  

12. Uklízečka 0,44  

13. Uklízečka    1  

14. Vedoucí školní jídelny 1 
Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Střední ekonomická škola Valašské Meziříčí 
- všeobecná ekonomika 

15. Kuchařka  1  

16. Kuchařka 0,5 

Střední odborné 

Střední odborné učiliště zemědělské Valašské 
Meziříčí 
- kuchařka 

17. Kuchařka 0,5 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Střední škola přírodovědná a zemědělská 
Nový Jičín 
- podnikání v oborech obchodu a služeb 
SOU potravinářské Valašské Meziříčí 
- kuchař – číšník pro pohostinství 

18. Pomocná kuchařka    1  

 
 
Externí pracovníci 
 

Poř. 
číslo 

Pracovní zařazení, 
funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1. Uklízečka 0,38 
 

2. Uklízečka 0,38  
 
 
Na pracovní smlouvu pracovalo 18 zaměstnanců. Z důvodu nutnosti snížit závazný ukazatel 
zřizovatele – počet přepočtených osob hrazených ze státního rozpočtu, byly k 30. 6. 2020 ukončeny 
pracovní poměry 2 nepedagogických pracovníků a ukončeny dohody o pracovní činnosti. Během 
školního roku odešla na mateřskou dovolenou jedna nepedagogická pracovnice, přijata  
na zástup nová.  
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DVPP, Studium, školeni  

 
Pedagogičtí pracovníci 

 

Poř. 
číslo Školitel Název akce Počet 

účastníků Termín 

1. Mendelova univerzita 
v Brně 

Rozšiřující studium předmětu 
Písemná a elektronická 
komunikace 

1 Ukončeno: 29. 5. 
2020 

2. 

Základní škola JUDr. 
Josefa Mareše 
a Mateřská škola, 
Znojmo 

XXV. zasedání Valného 
shromáždění Sítě přidružených 
škol UNESCO v České 
republice 

1 23. 9. 2019  
24. 9. 2019 

3. 

Centrum celoživotního 
vzdělávání – zařízení 
DVPP Pardubického 
kraje, Společnost 
učitelů matematiky při 
JČMF a Fakulta 
informatiky Univerzity 
Pardubice 

Celostátní setkání učitelů 
matematiky SŠ – Jak učit 
matematiku na SŠ 

2 23. 9. 2019  
24. 9. 2019 

4. Royal Emma Praha Roadshow pro školy 2019 1 16. 10. 2019 

5. EKO-KOM, a.s. Praha 4 Odpady a obaly 1 24. 10. 2019 

6. Krajský úřad Zlínského 
kraje Licence EES resp. SA 2 13. 11. 2019 

7. Vzdělávací a kulturní 
středisko Štohl Účetnictví veřejného sektoru 4 25. 11. 2019 

8. Národní agentura 
Infoseminář pro žadatele 
k předkládání žádostí v rámci 
výzvy 2020-KA1 

2 2. 12. 2019 

9. EDUKO nakladatelství, 
s.r.o. Praha 

Aktuální otázky výuky 
ekonomiky na SŠ 2 2. 12. 2019 

10. 

Střední škola 
informatiky, 
elektrotechniky a 
řemesel Rožnov pod 
Radhoštěm 

PK ICT – sekce SŠ 1 16. 12. 2019 
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11. 
Ing. Pavel Bundil, 
vzdělávací agentura 
KPS Vsetín 

Průběžné vzdělávání učitelů 
odborných předmětů 
s ekonomickým zaměřením 

4 17. 12. 2019 

12. 
Národní pedagogický 
institut České 
republika 

Konzultační seminář  
pro předsedy zkušebních 
maturitních komisí 

3 12. 2. 2020 

13. Radek Srb Školení PO 39 24. 6. 2020 

 
 
 
Hrazeno z projektu Šablony II – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014868 – II Personální podpora školy  
a profesní rozvoj pedagogů 
 

Poř. 
číslo Školitel Název akce Počet 

účastníků Termín 

1. Univerzita Karlova 
Praha 

Aktuální problémy výuky 
ruského jazyka 1 4. 10. 2020 – 

5. 10. 2020 

2. Mgr. Jana Špulířová, 
Vsetín 

Osobnostně sociální rozvoj 
pedagogů 1 18. 11. 2019 

3. NICOM, a.s. Brno Tajemství kaskádových stylů 
CSS 1 12. 3. 2020 

4. 
Česká společnost pro 
kybernetiku a 
informatiku 

Využití mezinárodního 
konceptu ECDL ve výuce ICT 5 25. 11. 2019 – 

3. 6. 2020 
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Nepedagogičtí pracovníci 

 

 Místo konání Název akce Počet 
účastníků Termín 

 Školení, semináře    

1. 
Ing. Pavel Bundil, 
vzdělávací agentura 
KPS Vsetín 

Účetnictví příspěvkových 
organizací v kontextu širších 
souvislostí aneb jak zvládnout 
každodenní rutinu s lehkostí 

1 17. 9. 2019  
18. 9. 2019 

2. VEMA Brno Seminář k novinkám aplikace 
Mzdy 34.03 1 26. 9. 2019 

3. Krajský úřad Zlínského 
kraje 

Elektronický systém spisové 
služby společnosti GEOVAP 
pro příspěvkové organizace 

1 8. 10. 2019 

4. Dům kultury Vsetín Důchodové a nemocenské 
pojištění 1 17. 10. 2019 

5. Krajský úřad Zlínského 
kraje 

Transfery u příspěvkových 
organizací 2 22. 10. 2019 

6. Dům kultury Vsetín 
Tuzemské a zahraniční 
pracovní cesty, cestovní 
náhrady 

1 12. 11. 2019 

7. 
Ing. Pavel Bundil, 
vzdělávací agentura 
KPS Vsetín 

Příprava na účetní závěrku  
u vybraných účetních jednotek 
k 31. 12. 2019 – krok za 
krokem se všemi souvislostmi 

2 6. 12. 2019 

8. Dům kultury Vsetín Zákoník práce, pracovní právo 
v roce 2020 1 9. 12. 2019 

9. Ing. Ivo Herman 

Školení a přezkoušení obsluhy 
talkových nádob stabilních 
(TNS) dle čl. 7 přílohy ČSN 
690012 

2 6. 1. 2020 

10. 
Okresní správa 
sociálního 
zabezpečení 

eNeschopenka 1 14. 1. 2020 

11. Krajský úřad Zlínského 
kraje 

Archivace písemností  
a elektronické skartační řízení 1 30. 1. 2020 



 

67 
 

 

12. DK Vsetín 
Zdravotní pojištění 2020 – 
problémové situace z praxe  
a jejich řešení 

1 4. 2. 2020 

13. DK Vsetín Zdaňování mezd a ostatních 
příjmů ze závislé činnosti 1 17. 2. 2020 

14. 
Ing. Pavel Bundil, 
vzdělávací agentura 
KPS Vsetín 

Aktuality a novelizace 
právních předpisů v účetnictví 
VÚJ v roce 2020, daň z příjmu 
právnických osob u veřejně 
prospěšného poplatníka za 
zdaňovací období roku 2019 

1 19. 2. 2020 

15. PaedDr. Pavel Pavelka Co by měl znát správce 
Bakalářů 1 28. 2. 2020  

29. 2. 2020 

16. Dagmar Kadlecová 
Seminář pro kuchařky, 
vedoucí školních jídelen, 
pracovnice výdejen 

2 3. 3. 2020 

17. RESK education, s.r.o. 
Třinec FKSP a závodní stravování 2 4. 3. 2020 

18. Jídelny.cz, s.r.o. HACCP aneb máte kritické 
body správně? -online seminář 1 26. 5. 2020 

19. 
Ing. Pavel Bundil, 
vzdělávací agentura 
KPS Vsetín 

Novela zákona o DPH v roce 
2020 se zaměřením na činnost 
neziskových organizací 

2 22. 6. 2020 

20. Radek Srb Školení PO 15 24. 6. 2020 

 
 
Celková výše nákladů na školení a DVPP ve školním roce 2019/2020 činila 105 162,63 Kč, z toho 
65 580,- Kč hrazeno z projektu Šablony II. 
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DALŠÍ AKTIVITY 

Dny otevřených dveří 

Ve dnech 8. a 9. listopadu 2019 proběhly na Obchodní akademii a Vyšší odborné škole Valašské 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 2020/2021 
 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  
  

Obor Počet návštěvníků 
8.11.2019 9.11.2019 Celkem 

Obchodní akademie  72 29 101 
Veřejnosprávní činnost 48 14 62 
Informační technologie 43 13 56 
Celkem 163 56 219 

  
Ve dne 24. ledna 2020 proběhl na naší škole další den otevřených dveří pro zatím nerozhodnuté 
uchazeče o středoškolské studium, ale počet návštěvníků už byl podstatně nižší. Naši žáci i vyučující se 
i k těmto nerozhodnutým uchazečům ochotně věnovali a provedli je celou školou, hlavně odbornými 
učebnami a podali podrobné informace a zodpověděli případné dotazy.  
 
 
Zájem o jednotlivé obory   
 

Obor 
Počet návštěvníků 

24.1.2020 

Obchodní akademie  12 

Veřejnosprávní činnost 8 

Informační technologie 11 

Celkem 31 
 
 
 
 

Praxe žáků 

Termíny odborné praxe 
 
Odbornou praxi konali ve školním roce 2019/2020 pouze žáci 4. ročníků všech oborů, tj. obchodní 
akademie, veřejnosprávní činnost a informační technologie. Z důvodu koronavirové pandemie, 
uzavření škol a přechodu mnoha firem na home office se praxe nemohli zúčastnit žáci 3. ročníků. Praxe 
proběhla tedy pouze v podzimním termínu od 18. do 29. listopadu 2019.  
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Organizační zajištění praxe 
 
Praxi vykonávali žáci v převážné míře ve firmách v rámci regionu školy, popř. svého bydliště. Praxi 
absolvovali v různých oblastech ekonomiky, v průmyslových podnicích, bankách, pojišťovnách,  
u subjektů veřejného sektoru, ale i u drobných živnostníků – OSVČ.  
Praxe byla smluvně zajištěna s konkrétními organizacemi na základě smlouvy o praxi, součástí každé 
smlouvy byl tematický plán praxe, který obsahoval okruhy, se kterými by žáci mohli být během praxe 
seznámeni a ve kterých by mohli v dané organizaci vypomáhat.  
 
Průběh praxe 
 
Během praxe se nevyskytly vážnější problémy. Žáci byli v průběhu praxe kontrolováni 
vyučujícími, kteří měli zjistit případné nedostatky v náplni nebo průběhu vykonávané praxe 
 a také splnění dohodnutých podmínek ze strany jednotlivých zaměstnavatelů. 
 
Žáci absolvovanou praxi popsali a zhodnotili ve zprávách z odborné praxe, které mají pro 
všechny předepsaný formát, rozsah a také obsahovou náplň z důvodů možnosti srovnání 
úrovně jednotlivých předkládaných zpráv.   

Praxi absolvovali v letošním školním roce tedy pouze žáci 4. ročníků a to v podzimním termínu, 
jarní termín praxe se z důvodu uzavření škol a firem neuskutečnil.  
 

 
 
 

Reálná firma – prodejna papírnictví 

Prodejna papírnictví je umístěna ve vestibulu školy. Vedou ji žáci v rámci předmětu Reálná firma a již 
funguje dvacátým pátým 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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Informační středisko a knihovna 

Na provozu Informačního střediska se ve školním roce 2019/2020 podíleli 3 pracovníci: 
 
Mgr. Jana Špulířová (úterý, středa, čtvrtek) 

- 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 12:00 h – 15:00 h 
Čtvrtek  07:00 h – 11:00 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.  
 
Knihovna poskytuje standardní i rozšířené služby (výpůjční, referenční, informační, meziknihovní 
apod.) žákům, kteří zaplatili registrační poplatek 100 Kč/rok. Registrační poplatek platí všichni žáci 
prvních ročníků a zájemci z ostatních ročníků. Žáci, kteří nemají zaplacen registrační poplatek, mohou 
využívat služby za úplatu dle aktuálního ceníku. V Informačním středisku je k dispozici 22 počítačů, 
skener, dvě černobílé a jedna barevnou tiskárna, kopírka, kroužková vazba a laminovačka.  Prostor 
střediska včetně jeho vybavení používají žáci především ke zpracování studijních úkolů. Neméně 
důležitou skutečností je to, že žáci zde rádi tráví čas, ať už se jedná o dobu před vyučováním nebo 
v průběhu volných hodin.  
 
Studentům bakalářských oborů jsou poskytovány konzultace k vyhledávání informačních zdrojů a jejich 
dostupnosti a k problematice bibliografických citací. 
 
Žákům i učitelům jsou k dispozici také 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 17 počítači slouží jako učebna pro výuku 
odborných předmětů. V informačním středisku se pravidelně setkávají zástupci 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 
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zrušeny nebo naopak byly objednány. Doplňování knihovního fondu probíhalo průběžně dle požadavků 
vyučujících.  
Ve školním roce 2019/2020 bylo zaevidováno 61 knihovních jednotek v hodnotě 20 400 Kč. Odebíráno 
bylo 31 titulů časopisů, ty jsou většinou určeny pro výuku jednotlivých předmětů a jsou půjčovány 
jednotlivým vyučujícím. Některé tituly jsou k dispozici pro půjčení v knihovně.  
 
Knihovna Informačního střediska spolupracuje s ostatními knihovnami a zajišťuje také meziknihovní 
výpůjční služby.   
 
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 2020 
Počet knih celkem   7673 
Počet brožur celkem      476  
Počet titulů časopisů        31  
 
Za školní rok 2019/2020  
Přírůstky knihy + brožury    61 
Počet výpůjček             10 619  
Počet návštěv čtenářů    385 
 
 
 
 

Projekty 

 
Šablony pro SŠ a VOŠ II 

 
Název projektu:  II Personální podpora školy a profesní rozvoj pedagogů 
Číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014868 
Období:   1. 10. 2019 – 30. 9. 2021 
Celková výše dotace: Kč 1 564 168,00 
 
Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, 
společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity 
rozvíjející ICT. 
 
Jednotlivé aktivity, z toho realizováno ve školním roce 2019/2020 
 
PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 
 
2.III/3 – Školní psycholog  
měsíční úvazek 0,5 
průběžně realizováno  
 
2.III/12 – CLIL ve výuce na SŠ 
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3 aktivity 
průběžně realizováno 
2.III/15 – Zapojení odborníka z praxe do výuky SŠ 
1 aktivita  
průběžně realizováno 
 
2.III/7 b – Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – matematická 
gramotnost  
12 aktivit  
ve školním roce 2019/2020 nerealizováno 

  
2.III/7 c – Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – cizí jazyky 
22 aktivit 
realizovány 2 aktivity 
 
2.III/7 d – Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální 
rozvoj  
33 aktivit 
realizována 1 aktivita 
 
 
2.III/7 j – Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT  
22 aktivit 
realizováno 9 aktivit 
 
2.III/20 – Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem 
4 aktivity  
průběžně realizovány 2 aktivy, další budou realizovány v následujícím školním roce 
 
 
PRO VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY 
 
2.IV/3 j – Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT  
48 aktivit 
realizováno 8 aktivit 
 
2.IV/9 – Zapojení odborníka z praxe do výuky VOŠ – 1 aktivita  
bude realizováno v následujícím školním roce 
 
2.IV/10 – Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro VOŠ) 
bude realizováno v následujícím školním roce 
 
Z celkové dotace bylo ve školním roce 2019/2020 vyčerpáno 352 017,77 Kč. 
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HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2019 

Příjmy 

Celkové příjmy v roce 2019 dosáhly výše                        41 676 934,53 Kč 
z toho: 
 

1. Poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných 
zákonných zástupců – školné VOŠ 72 000,00 Kč 

  
2. Příjmy z doplňkové činnosti 555 507,44 Kč 

  
3. Ostatní příjmy 41 049 427,09 Kč 

dotace od KÚZK Zlín celkem  35 595 676,55 Kč 
z toho:  
provozní dotace  5 565 000,00 Kč 
dotace přímé náklady ÚZ 33353 28 685 199,00 Kč 
dotace přímé náklady ÚZ 33038  8 635,00 Kč 
dotace OP VVV-PO3-ÚZ 33063 Šablony I 479 850,13 Kč 
dotace OP VVV-PO3-ÚZ 33063 Šablony II  118 173,30 Kč 
dotace přímé náklady ÚZ 33076 500 186,00 Kč 
časové rozlišení investičního transferu  238 633,22 Kč 

  
příjmy z projektů a z vlastních zdrojů    5 453 750,44 Kč 
z toho:  
projekt ERASMUS+ I KA 102  589 631,14 Kč 
projekt ERASMUS+ II KA 103 701 914,51 Kč 
VŠB – TU Ostrava – bakalářské studium  1 573 487,63 Kč 
příjmy školní jídelna – hlavní činnost 1 244 064,00 Kč 
příjmy školní jídelna – ostatní  2 680,42 Kč 
ostatní výnosy – SOU sklářské VM 154 925,00 Kč 
ostatní výnosy – LVK, SK  772 297,92 Kč        
zúčtování fondů – fond odměn 37 000,00 Kč 
zúčtování fondů – rezervní fond  135 402,15 Kč        
zúčtování fondů – FKSP 17 980,00 Kč 
zúčtování fondů – fond investic (opravy)  180 000,00 Kč 
kurzové zisky, zaokrouhlení 5 153,17 Kč 
dary  37 714,50 Kč 
výnosy z vyřazených pohledávek 1 500,00 Kč 
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Výdaje 

1. Investiční výdaje v roce 2019 činily celkem 0,00 Kč 
  
2. Neinvestiční výdaje v roce 2019 činily celkem 41 457 047,38 Kč 

včetně doplňkové činnosti  
z toho:  
a) náklady na platy včetně ÚZ 21 241 090,00 Kč 

náklady na platy bakalářské studium  552 475,00 Kč 
náklady na platy doplňková činnost  50 930,00 Kč 
náklady na platy vlastní zdroje – fond odměn  37 000,00 Kč 
náklady na platy – projekt ERASMUS+I, II  63 070,00 Kč 
náklady na platy – Šablony  287 940,00 Kč 
náhrady mzdy za DPN  88 081,00 Kč 
  

b) OOPP – střední škola 40 000,00 Kč 
OOPP – bakalářské studium  501 755,00 Kč 
OOPP – doplňková činnost  37 475,00 Kč 
OOPP – projekt Erasmus+ I, II  98 580,00 Kč 
OOPP – Šablony   75 000,00 Kč 

  
c)   zákonné odvody ZP a SP – střední škola 7 216 595,00 Kč 

zákonné odvody ZP a SP – bakalářské studium  241 370,00 Kč 
zákonné odvody ZP a SP – doplňková činnost  17 226,00 Kč 
zákonné odvody ZP a SP – projekt ERASMUS+I,II  21 392,00 Kč 
zákonné odvody ZP a SP – projekt Šablony  97 667,00 Kč 

  
d) výdaje na knihy do informačního střediska   

- střední škola  45 681,94 Kč 
- vlastní zdroje  0,00 Kč 
výdaje na časopisy a noviny do informačního střediska  
- střední škola 0,00 Kč 
- vlastní zdroje 3 518,82 Kč 
výdaje na učební pomůcky  
- střední škola  29 417,00 Kč 
- VOŠ VZ  24 728,00 Kč 
výdaje na drobný dlouhodobý majetek  
- střední škola  148 859,03 Kč 
- školní jídelna – VZ 62 214,41 Kč 
- bakalářské studium  1 026,08 Kč 
- vlastní zdroje – rezervní fond  108 804,90 Kč 
- vlastní zdroje – školné FKSP 17 980,00 Kč 
výdaje na drobný dlouhodobý majetek  
- hardware  138 533,50 Kč 
- programy 55 678,15 Kč 
- dary 37 714,50 Kč 
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e) DVPP – semináře, cestovné 127 631,00 Kč 

f) ostatní provozní náklady 9 987 614,05 Kč 
3. Odvod prostředků z fondu investic do rozpočtu

zřizovatele ve výši 1 200 000 Kč 

Rozpočet KÚZK na rok 2019 v celkové výši 36 323 634 Kč zahrnoval: 

přímé náklady včetně z rozpočtu zřizovatele 29 194 466,00 Kč 
provozní náklady 5 565 000,00 Kč 
NIV ostatní 1 564 168,00 Kč 

Přímé náklady 29 194 466,00 Kč 
z toho: 
na platy 21 241 090,00 Kč 
na OON 40 000,00 Kč 
na ONIV přímé 7 913 376,00 Kč 

Účelově byly vyčleněny prostředky na: 

Excelence SŠ – ÚZ 33038 8 635,00 Kč 
Vyrovnání mezikrajových rozdílů – ÚZ 33076 500 632,00 Kč 
OP VVV – PO3 – ÚZ 33063 1 564 168,00 Kč 
Podpůrná opatření – orientačně 631 664,00 Kč 
Celkem účelově 2 705 099,00 Kč 

Účelové prostředky ÚZ 33038 byly vyčerpány v plné výši. 
Z ÚZ 33063 vyrovnání mezikrajových rozdílů bylo vráceno do rozpočtu zřizovatele 446 Kč. 
Z ÚZ 33063 bylo v roce 2019 vyčerpáno 598 023,43 Kč. 
Účelové prostředky na podpůrná opatření byly vyčerpány. 
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INFORMACE O VÝSLEDCÍCH KONTROL  

Česká školní inspekce, Zlínský inspektorát 

Ve dnech 12. – 14. 2. 2020 a 17. – 18. 2. 2020 byla provedena kontrola dodržování právních předpisů 
podle § 174 odst. 2 písm. d) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 2555/212 Sb. 
o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení právních předpisů. 

Ve dnech 12. – 14. 2. 2020 a 17. – 18. 2. 2020 byla provedena inspekční činnost hodnocení podmínek, 
průběhu a výsledků vzdělávání podle § 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, za období od poslední inspekční činnosti. 

Inspekční činností nebylo zjištěno porušení právních předpisů. 

Krajský úřad, odbor ekonomický, oddělení kontrolní 

Ve dnech 11. – 25. 5. 2020 byla uskutečněna veřejnosprávní kontrola ve smyslu ustanovení § 9 zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 12 zákona č. 255/2012 Sb., 
o kontrole (kontrolní řád).
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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.  

Valašské Meziříčí 21. září 2020     Mgr. Aleš Kubíček 
ředitel školy 

Valašské Meziříčí 12. října 2020     Mgr. Andrea Hlavatá 
 předsedkyně školské rady 
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