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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 dvou oborů: 
Ekonomika podniku a Účetnictví a daně, a také kombinované studium oboru Veřejná ekonomika 
a správa.  
 
V oblasti celoživotního vzdělávání poskytuje škola širokou nabídku studijních možností v podobě 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 téměř od jeho začátku poznamenán nutností přejít opět na distanční způsob 
výuky. I přes využití zkušeností s tímto způsobem výuky z předcházejícího pololetí, byl to školní rok 
velmi náročný nejen pro žáky ale i pedagogy školy. I přes tyto nepříznivé podmínky dosáhli žáci 
a studenti školy vynikajících studijní výsledků a naplnili tak motto školy:  
 

TRADICE + KVALITA + MODERNÍ TRENDY = ÚSPĚCH 
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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 
 
Další místo poskytovaného vzdělávání  
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 
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Školská rada při Obchodní akademii  
Mgr. Andrea Hlavatá  
Olga Chudějová 
Věra Kubějová 
Helena Lasztoviczová 
Mgr. Jaromír Odstrčil  
Mgr. Lenka Volková Palátová 
 
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 2020/2021 

Začátek školního roku: 1. 9. 2020 
1. pololetí 1. 9. 2020 – 28. 1. 2021 
 Vydání vysvědčení 28. 1. 2021 
2. pololetí 1. 2. – 30. 6. 2021 
 Vydání vysvědčení 30. 6. 2021 

Konec školního roku: 30. 6. 2021 
Prázdniny 
 Podzimní prázdniny 29. 10. – 30. 10. 2020 
 Vánoční prázdniny 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 
 Pololetní prázdniny 29. 1. 2021 
 Jarní prázdniny 8. 3. – 14. 3. 2021 
 Velikonoční prázdniny 1. 4. 2021 
 Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2021 
 Zahájení školního roku 2020/2021 1. 9. 2021 
Dny otevřených dveří 6. 11. – 7. 11. 2020 
 22. 1. 2021 
Přijímací řízení 
 SŠ duben 2021 
 VOŠ červen 2021 
Sportovní kurzy 
 1. ročník (lyžařský výcvikový kurz) 18. – 22. 1. 2021 
 3. ročník (letní výcvikový kurz) červen 2021 
Maturitní zkoušky 
 Opravné MZ – společná část (DT+PP) 1. 9. – 4. 9. 2020 
 Opravné MZ – praktická maturita 4. 9. 2020 
 Opravné MZ – profilová + společná ústní část 9. 9. 2020 
 MZ – společná část (PP) duben 2021 
 Praktická MZ duben 2021 
 MZ – společná část (DT) květen 2021 
 MZ – profilová část květen 2021 
Praxe 
 3. ročník květen 2021 
 4. ročník 2. 11. – 13. 11. 2021 
Pedagogické porady 
 Zahajovací 1. 9. 2020, 10.00 h, učebna 364 
 Meziklasifikační 4. 11. 2020 
 Pololetní po 25. 1. 2021 
 Meziklasifikační 31. 3. 2021 
 Klasifikační (1. – 3. ročník)  pá 25. 6. 2021 
 Klasifikační (4. ročník) 28. 4. 2021 
 Závěrečná 30. 6. 2021 
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) 28. 6. – 29. 6. 2021 
 4. ročník – Praha  září 2020 
Termíny týkající se VOŠ a bakalářského studia viz samostatné harmonogramy
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Vzdělávací 
činnost 

Zástupce ředitele 

Výchovná 
činnost 

Evaluace školy Třídní učitelé 

Mimoškolní 
činnost 

Kurzy, exkurze, 
semináře 

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 

Vedoucí předmětových 
komisí 

EKP 

CJ 

CJL+SPP 

PRP 
 

UCE 

INT+GRP 

TEV Praxe 

Počítačová síť 

Výchovný 
poradce 

Doplňková 
činnost 

Školní 
psycholog 

Univerzita 
třetího věku 

DVPP Studijní 
oddělení 

 Organizační schéma Význam zkratek 
EKP ekonomické předměty 
UCE účetnictví 
INT informatika 
GRP grafické předměty 
CJL český jazyk a literatura 
TEV tělesná výchova 
PRP přírodovědné předměty 
CJ cizí jazyky 
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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 2020/2021 

 

Ročník Třída, obor Počet žáků 

1. ročník 1. A Obchodní akademie 23 

 1. B Obchodní akademie 27 

 1. C Veřejnosprávní činnost 24 

 1. D Informační technologie 30 

2. ročník 2. A Obchodní akademie 25 

 2. B Obchodní akademie 27 

 2. C Veřejnosprávní činnost 19 

 2. D Informační technologie 27 

3. ročník 3. A Obchodní akademie 24 

 3. B Obchodní akademie 26 

 3. C Veřejnosprávní činnost 19 

 3. D Informační technologie 17 

4. ročník 4. A Obchodní akademie 26 

 4. B Obchodní akademie 17 

 4. C Obchodní akademie 20 

 4. D Informační technologie 16 

Celkem  367 
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Učební plány studijních oborů 

 

  
  

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 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 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 2021/2022 

Kritéria 
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji první kolo přijímacího řízení pro přijímání do 
prvního ročníku střední školy a stanovuji: 
 
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 
 
V rámci 1. kola přijímacího řízení se koná jednotná přijímací zkouška formou písemného testu ze 
vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematiky a její 
aplikace. 
 
Ředitel školy si vyhrazuje možnost rozhodnout v termínu do 8. března 2021 o nekonání jednotné 
přijímací zkoušky v případě, že počet podaných přihlášek ke vzdělávání v daném oboru vzdělání a formě 
vzdělávání bude nižší či roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů. 
 
Termíny konání jednotné přijímací zkoušky: 
12. dubna 2021 
13. dubna 2021 
 
Skutečný termín: 
3. 5. 2021 
4. 5. 2021 
 
Jednotná zkouška v náhradním termínu: 
12. května 2021 
13. května 2021 
 
Skutečný termín: 
2. 6. 2021 
3. 6. 2021 
 
 
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 
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Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022 se bude 
přihlížet k následujícím kritériím: 
 

- k výsledkům jednotných testů 
- k průměrnému prospěchu v prvním pololetí 8. třídy a v prvním pololetí 9. třídy 

 
Uchazeči mohou získat maximálně 165 bodů následovně: 
 

a) v rámci jednotné zkoušky maximálně 100 bodů, a to: 
- 50 bodů za test z matematiky 
- 50 bodů za test z českého jazyka 

 
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 pololetí 8. třídy a v prvním pololetí 9. třídy 
- klasifikace z jazyka českého v prvním pololetí 8. třídy a v prvním pololetí 9. třídy 
- klasifikace z cizího jazyka v prvním 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 
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a bude hodnocena v souladu s §14 Vyhlášky č. 353/2016 Sb. Uchazeč, který nekoná jednotnou zkoušku 
ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů 
hodnocených na základě všech kritérií zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného 
pořadí všech uchazečů. 
 
 
 

Počet přihlášených    
Studijní obor I. kolo II. kolo Celkem 
OA 126 0 126 
IT 70 0 70 
VSČ 57 1 58 
Celkový počet uchazečů 253 1 254 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rozdělení do jednotlivých tříd 
 
 
Třída  Obor    Počet žáků 
 
1. A  Obchodní akademie  30 
1. B  Obchodní akademie  30 
1. C  Veřejnosprávní činnost  25 
1. D  Informační technologie  30 
 
Celkem                 115 
  

Počet odevzdaných zápisových lístků    
Studijní obor I. kolo II. kolo Celkem 
OA 60 0 60 
IT 30 0 30 
VSČ 24 1 25 
Celkový počet uchazečů 114 1 115 
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Výsledky maturitní zkoušky – školní rok 2020/2021 

 
Maturitní zkouška  

- praktická      29. 4. 2021 
mimořádný termín praktická   20. 5. 2021 
podzimní termín praktická   3. 9. 2021 
 

- didaktické testy     24. 5. – 25. 5. 2021 
mimořádný termín didaktické testy  7. 7. – 9. 7. 2021  
podzimní termín didaktické testy  1. 9. – 2. 9. 2021 

- ústní       2. 6. – 9. 6. 2021 
podzimní termín ústní    7. 9. 2021 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upravilo podobu maturitní zkoušky Opatřením obecné 
povahy ze dne 15. 3. 2021. Žáci, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 žáky posledního ročníku, nemusí 
konat povinnou profilovou zkoušku z českého jazyka a literatury ani z cizího jazyka, který si zvolili ve 
společné části. Na maturitním vysvědčení není známka, ale pouze procentuální vyjádření úspěšnosti. 
Písemné práce z českého jazyka a literatury ani z cizího jazyka se na naší škole nekonaly. 
 
Ústní zkoušku z českého jazyka a literatury dobrovolně konali pouze 3 žáci a z anglického jazyka pouze 
7 žáků. Všechny dobrovolné zkoušky byly ohodnoceny známkou výborně. 
 
 
Celkový prospěch 
 

Třída 
S vyznamenáním Prospěli Neprospěli 

počet % počet % počet % 

4. A 7  30,43 14  60,87 2   8,70 

4. B 3  17,65 14  82,35 0   0,00 

4. C 8  42,11 10  52,63 1   5,26 

4. D 1   6,67 14  93,33 0   0,00 

Celkem 19  25,68 52  70,27 3   4,05 

 
 
 
Praktická část odborných předmětů 
 

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

Průměrná 
známka 

4. A 23 17,4 39,1 26,1 17,4 0,0 2,43 
4. B 17 5,9 29,4 35,3 29,4 0,0 2,88 
4. C 19 26,3 47,4 21,1 0,0 5,3 2,11 
4. D 15 13,3 20,0 46,7 20,0 0,0 2,73 
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Společná část maturitní zkoušky 
 
 
Český jazyk a literatura 
 

Třída Počet 
žáků 

Průměrná procentuální 
úspěšnost 

4. A 21 67,14 

4. B 17 63,28 

4. C 18 68,56 

4. D 15 66,67 

Celkem 71 66,41 
 
 
Anglický jazyk 
 

Třída Počet 
žáků 

Průměrná procentuální 
úspěšnost 

4. A 21 83,86 
4. B 17 82,21 
4. C 18 85,00 
4. D 15 87,37 

Celkem 71 84,61 
 
 
Matematika 
 

Třída Počet 
žáků 

Průměrná procentuální 
úspěšnost 

4. A 6 35,67 

4. B 6 43,33 

4. C 2 50,00 

4. D 2 35,00 

Celkem 16 41,00 
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Profilová část maturitní zkoušky 
 
 
Ekonomika 
 

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

Průměrná 
známka 

4. A 21 47,6 28,6 23,8 0,0 0,0 1,76 
4. B 17 29,4 23,5 29,4 17,6 0,0 2,35 

 
 
Účetnictví 
 

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

Průměrná 
známka 

4. A 21 47,6 23,8 14,3 14,3 0,0 1,95 
4. B 17 29,4 41,2 17,6 11,8 0,0 2,12 

 
 
Právo 
 

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

Průměrná 
známka 

4. C 18 38,9 33,3 16,7 11,1 0,0 2,00 
 
 
Veřejná správa 
 

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

Průměrná 
známka 

4. C 18 44,4 16,7 27,8 11,1 0,0 2,06 
 
 
Ekonomika a účetnictví 
 

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

Průměrná 
známka 

4. D 15 13,3 26,7 26,7 33,3 0,0 2,80 
 
 
Informační technologie 
 

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

Průměrná 
známka 

4. D 15 33,3 40,0 13,3 13,3 0,0 2,07 
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Absolventi – školní rok 2020/2021 

 
 

Umístění Počet 
žáků 

Vysoká škola v ČR 35 
Vysoká škola v zahraničí 1 
Jiný typ školy 3 
Zaměstnání v ČR 4 
Zaměstnání v zahraničí 3 
Maturita podzimní termín 6 
Nezaměstnaní 3 
Opakuje IV. ročník 2 
Nezjištěno 21 
Celkem 78 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Vysoká škola v ČR

Vysoká škola v zahraničí

Jiný typ školy

Zaměstnání v ČR

Zaměstnání v zahraničí

Maturita podzimní termín

Nezaměstnaní

Opakuje IV. ročník

Nezjištěno

Počet absolventů
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Umístění absolventů Obchodní akademie a VOŠ 
Valašské Meziříčí 2020/2021
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Umístění absolventů Obchodní akademie a VOŠ 
Valašské Meziříčí 2020/2021

Vysoká škola v ČR Vysoká škola v zahraničí Jiný typ školy

Zaměstnání v ČR Zaměstnání v zahraničí Maturita podzimní termín

Nezaměstnaní Opakuje IV. ročník Nezjištěno
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4. A – obor Obchodní akademie 

 

Umístění Počet 
žáků 

UTB Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 2 
VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta 2 
VUT Brno, Podnikatelská fakulta 2 
Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 2 
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta 1 
VŠE Praha, Fakulta mezinárodních vztahů 1 
TU Liberec, Ekonomická fakulta 1 
OA, VOŠ Kotlářská Brno 1 
UNC Charlotte, Severní Karolína, USA 1 
Práce v ČR 1 
Maturita v podzimním termínu 2 
Nezaměstnaný 2 
Opakuje IV. ročník 1 
Nezjištěno 6 
Celkem 25 
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VUT Brno, Podnikatelská fakulta

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská…

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta

VŠE Praha, Fakulta mezinárodních vztahů

TU Liberec, Ekonomická fakulta

OA, VOŠ Kotlářská Brno

UNC Charlotte, Severní Karolína, USA

Práce v ČR

Maturita v podzimním termínu

Nezaměstnaný

Opakuje IV. ročník

Nezjištěno

Počet absolventů
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Umístění absolventů 2020/2021 - třída 4. A,
obor Obchodní akademie



 

 
 

  Str. 23 
 

 

4. B – obor Obchodní akademie 

 

Umístění Počet 
žáků 

UTB Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 2 
VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta 8 
Práce v ČR 1 
Maturita v září 2 
Nezjištěno 4 
Celkem 17 
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UTB Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta
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Umístění absolventů 2020/2021 - třída 4. B, 
obor Obchodní akademie
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4. C – obor Veřejnosprávní činnost 
 
 

Umístění Počet 
žáků 

Ostravská univerzita, Filozofická fakulta 1 
VŠE Praha, Fakulta mezinárodních vztahů 1 
Vysoká škola ekonomie a managementu Praha 1 
VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta 2 
Mendelova univerzita Brno, Institut celoživotního vzdělávání 1 
UTB Zlín, Fakulta logistiky a ochranného řízení 1 
Univerzita Palackého Olomouc, Pedagogická fakulta 1 
Jiný typ školy 1 
Práce v zahraničí 3 
Maturita v podzimním termínu 1 
Nezjištěno 7 
Celkem 20 

 

 

 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Ostravská univerzita, Filozofická fakulta

VŠE Praha, Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomie a managementu Praha

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta

Mendelova univerzita Brno, Institut celoživotního…

UTB Zlín, Fakulta logistiky a ochranného řízení

Univerzita Palackého Olomouc, Pedagogická fakulta

Jiný typ školy

Práce v zahraničí

Maturita v podzimním termínu

Nezjištěno
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Umístění absolventů 2020/2021 - třída 4. C, 
obor Veřejnosprávní činnost
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4. D – obor Informační technologie 
 
 

Umístění Počet 
žáků 

VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství 1 
VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta 1 
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta 1 
UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta 1 
UP Olomouc, Právnická fakulta 1 
VUT Brno, Fakulta informačních technologií 1 
ISŠ-COP jazyková škola Valašské Meziříčí 1 
Práce v ČR 2 
Maturita v podzimním termínu 1 
Opakuje IV. ročník 1 
Nezaměstnaný 1 
Nezjištěno 4 
Celkem 16 
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VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství
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Umístění absolventů 2020/2021 - třída 4. D,
obor Informační technologie
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Školní psychologie a výchovné poradenství 

Školní poradenské pracoviště zabezpečuje žákům, jejich rodičům a pedagogům služby např. 
v oblasti školního neprospěchu, mezilidských vztahů, komunikace se spolužáky, rodiči  
a pedagogy. Tento školní rok byl pro všechny náročný vzhledem k podmínkám a povinné 
distanční výuce, na kterou se museli žáci připravit. 
 
Úvodní semináře pro třídní kolektivy I. ročníku uskutečnila školní psycholožka se spoluúčastí 
výchovného poradce a preventisty ještě v prezenční výuce – byly zaměřeny na adaptaci na střední 
školu, systém učení, komunikaci se spolužáky a s učiteli.  
 
Po zavedení distanční výuky uspořádala školní psycholožka on-line webinář pro žáky  
IV. ročníku na téma „Profesionální orientace“, který žákům pomohl v rozhodování s výběrem 
vysoké školy nebo případně zaměstnání po ukončení studia. 
 
Další webinář byl pro žáky III. ročníku na téma „Jak dál…“. Webinář byl zaměřen na to, jak 
zvládnout on-line výuku, jaké si nastavit priority, jak si uspořádat volný čas a přípravu do školy.  
Letošní novinkou byl webinář školní psycholožky pro rodiče I. ročníku „Jak podpořit své děti 
a sebe v této on-line době“, který byl ze strany rodičů velmi kladně hodnocen. 
 
Žáci, jejich rodiče i pedagogové využívali individuálních konzultací u školní psycholožky on-line 
i v době distanční výuky, ať už v prostředí MS-Teams nebo prostřednictvím telefonu. Mezi 
častá témata konzultací patřily problémy se zvládáním distanční výuky nebo problémy 
s neprospěchem. 
 
V rámci programu primární prevence se žáci I. ročníku zúčastnili webináře „Hra o AIDS“, kterou 
pořádá pravidelně Město Valašské Meziříčí ve spolupráci se SVČ Domeček. Žáci II. ročníku se 
zúčastnili webináře „Nehodou to začíná“, která je zaměřena na prevenci dopravních nehod.  
 
Pravidelnou činností výchovného poradce je zpracování veškerých podkladů a dokumentace 
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. 
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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. 
 
 
 
Počet žáků ve školním roce 2020/2021 

 

Ročník Třída, obor Počet žáků 

1. ročník 1. VOŠ   Informační technologie 22 

2. ročník 2. VOŠ   Informační technologie 5 

3. ročník 3. VOŠ   Informační technologie 3 

Celkem  30 

 
 
 
 
Přijímací řízení VOŠ do školního roku 2021/2022 

Termín přijímacího řízení 
 
1. termín  23. 6. 2021 
2. termín  26. 8. 2021 
 
 
Počet přihlášených žáků ke studiu na VOŠ – 10 
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Studijní plány VOŠ pro školní rok 2020/2021 

 
1. ročník 
 
 

Kód 
předmětu 

Název vyučovacích předmětů 
Povinné předměty Zimní období Letní období Kreditní 

body 
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 
předmě

tu 

Název vyučovacích předmětů 
Povinné předměty Zimní období Letní období Kreditní 

body 

P207 Tvorba webových aplikací 1 1 / 3 ZK     4 
P208 Tvorba webových aplikací 2     1 / 3 ZK 4 
P209 Programování 3 1 / 3 ZK     4 
P210 Programování 4     1 / 3 ZK 4 
P302 Informační a znalostní management     2 / 0 ZK 2 
P211 Operační systémy     2 / 0 ZK 2 
P105 Finanční účetnictví 2 2 / 2 ZK     4 
P106 Účetnictví obchodních korporací     2 / 2 ZK 3 
P107 Podniková ekonomika 1 1 / 1 ZK     3 
P108 Podniková ekonomika 2     1 / 1 ZK 3 
P402 Aplikovaná statistika 2 / 1 ZK     3 
P212 Tvorba databázových aplikací 1 1 / 2 ZK     2 
P213 Tvorba databázových aplikací 2     2 / 2 ZK 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 1
1 / 2

0  1
2 / 2

0   

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 
Povinné předměty Zimní období Letní období Kreditní 

body 
P216 Projektování informačních systémů 1 / 2 ZK     3 
P110 Finance 2 / 1 ZK     4 
P111 Bankovnictví 2 / 0 ZK     3 
P504 Personalistika     2 / 1 KZ 3 
P112 Cenné papíry     2 / 0 ZK 3 
P113 Právo 1  2 / 0 Z     2 
P114 Právo 2     2 / 0 ZK 3 
P610 Odborná angličtina 5 0 / 3 Z     3 
P611 Odborná angličtina 6     0 / 3 ZK 4 
P115 Daně     1 / 2 ZK 4 
P116 Individuální podnikatel 1 / 2 ZK     3 
P217 Správa databázových systémů     2 / 2 ZK 4 
P218  Programování 5 1 / 3 Z     4 
P219 Programování 6     1 / 3 ZK 4 
P505 Management 2 / 1 ZK     3 
P506 Marketing     1 / 2 KZ 3 
P507 Komunikace v praxi     0 / 2 Z 2 
P220 Počítačová grafika 3 1 / 2 KZ     2 
P803 Odborná praxe 3 4 T Z     1 
 Povinně volitelné předměty        
PV221 Programování mobilních zařízení 0 / 2 KZ   2 

Počet hodin přednášek a cvičení 1
2 / 1

6  1
1 / 1

5   

Počet zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek 4 2 5  1 2 6   
Počet kreditních bodů 30 30 60 
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Bakalářské studium 

 
Studijní program Ekonomika a management, Účetnictví a daně 
Studijní obor  Ekonomika podniku, Účetnictví a daně 
 
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 2020/2021 

 
Ročník Třída, obor Počet studentů 

1. ročník 1. BC    Ekonomika podniku 22 
2. ročník 2. BC    Ekonomika podniku 10 
3. ročník 3. BC    Ekonomika podniku 14 
Celkem  46 
   

Ročník Třída, obor Počet studentů 
1. ročník 1. BC    Veřejná ekonomika a správa 28 
2. ročník 2. BC    Veřejná ekonomika a správa 12 
3. ročník 3. BC    Veřejná ekonomika a správa 18 
Celkem  58 
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Ročník Třída, obor Počet studentů 
1. ročník 1. BC    Účetnictví a daně 10 
2. ročník 2. BC    Účetnictví a daně 0 
3. ročník 3. BC    Účetnictví a daně 0 
Celkem  10 

 
 
 

Přijímací zkoušky do akademického roku 2021/2022 

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   23 
1. BC UAD  Účetnictví a daně                                                      16 
1. BC VES  Veřejná ekonomika a správa               15 
 
 
 

Bakalářská zkouška v akademickém roce 2020/2021 

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 
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Termíny státní závěrečné bakalářské zkoušky 
 
Zkouška      Datum 
 
1. termín – EPOD     31. května – 1. června 2021 
1. termín – VESP     31. května – 1. června 2021 
2. termín – EPOD (náhradní a opravný)   31. srpna 2021 
2. termín – VESP (náhradní a opravný)   26. srpna 2021                  

 
 

Bakalářská zkouška v 1. termínu    

Studijní obor Celkový počet 
zkoušených Prospěli Neprospěli 

Ekonomika podniku 13 11 2 
Veřejná ekonomika a správa 12 9 3 

 
 
 

Bakalářská zkouška v náhradním  
a opravném termínu 

   

Studijní obor Celkový počet 
zkoušených Prospěli Neprospěli 

Ekonomika podniku 2 2 0 
Veřejná ekonomika správa 7 6 1 

  
Úspěšný absolvent získává akademický titul Bakalář, zkratka Bc.  
Promoce se konaly ve dnech 25. a 26. 6. 2021. Po opravném termínu 15. 9. 2021. 
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Doplňková činnost 

 
Kurzy pro veřejnost 

Přípravný kurz MAT pro ZŠ   22. 2. 2021 – 29. 3. 2021 - 10 hodin – on-line forma 
Přípravný kurz MAT pro ZŠ   23. 2. 2021 – 30. 3. 2021 - 10 hodin – on-line forma 
 
Přípravný kurz CJL pro ZŠ   22. 2. 2021 – 29. 3. 2021 - 10 hodin – on-line forma 
Přípravný kurz CJL pro ZŠ   23. 2. 2021 – 30. 3. 2021 - 10 hodin – on-line forma 
 
Kurz vedení účetnictví pro začátečníky 6. 4. 2021 - 6. 5. 2021 – 40 hodin – on-line forma. 
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Zahraniční spolupráce 

Program Erasmus+ 

Program Erasmus+ je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání, spolupráci mezi vysokoškolskými 
institucemi, na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni a spolupráci mezi vysokoškolskými 
institucemi a podniky. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance 
vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů. Hlavní součástí programu 
Erasmus jsou studijní pobyty a praktické stáže v zahraničí, což účastníkům prokazatelně zvyšuje 
vyhlídky na budoucí uplatnění na pracovním trhu. Kromě toho je vynikající příležitostí si upevnit 
znalosti cizího jazyka, nabýt sebedůvěry, získat nezávislost, cestovat, poznat nové lidi a blíže poznat 
kulturu dané země. Studium a praxe v zahraničí je pro mnohé jedna z nejlepších zkušeností v životě. 
 
Do programu Erasmus+ se mohou zapojit české veřejné, státní a soukromé vysoké školy (VŠ) a také 
vyšší odborné školy (VOŠ), které vlastní Listinu programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání ECHE 
(Erasmus Charter for Higher Education), kterou Evropská komise opravňuje vysokoškolskou instituci 
k účasti v programu Erasmus+.  Program vstoupil do nového programového období 2021–2027, a bylo 
proto třeba podat žádost o ECHE. Vlastnictví listiny ECHE je nezbytnou podmínkou pro každou 
vysokoškolskou instituci, která se chce zapojit do projektů programu. Naše žádost byla schválena 
a listina ECHE je zveřejněna na našich stránkách www.oavm.cz v menu Erasmus+. 
 
Priority programového období Erasmus+ (20212027) 
Inkluze a diverzita (zapojení co největšího spektra organizací i jednotlivců do mezinárodního 
vzdělávání), udržitelnost (realizace projektů environmentálně udržitelným způsobem; zvyšování 
povědomí účastníků o ekologických tématech), digitalizace (umožnění kombinovaných výjezdů v rámci 
všech sektorů) a participace (podpora aktivního občanství, účasti na demokracii a posilování evropské 
identity) 
 
1. června 2021 došlo ke změně koordinátorky programu Erasmus+, stala se jí Mgr. Andrea Ježková, 
která převzala zodpovědnost za plnění projektu po RNDr. Anně Neumanové, která byla koordinátorkou 
programu od roku 2003. Následující grafy uvádějí výsledky, kterých bylo v uplynulém období dosaženo. 
  

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020_en
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Celkem jsme měli 31 vyjíždějících studentů, celková doba v zahraničí byla 89,5 měsíců. Mobility 
studentů byly financovány částkou 43 585 eur. 
 
 

 
 
 
V programu Erasmus+ jsme realizovali 167 zaměstnaneckých mobilit, které byly financovány částkou 
122 678 eur.  Celková doba pobytu v zahraničí byla 969 dnů.   
 
V tomto školním roce epidemická situace Covid 19 nedovolovala cestování a realizaci mobilit, tak jsme 
si projekt (2019-1-CZ01-KA103-06038) z loňského roku prodloužili o šest měsíců.  V rámci tohoto 
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projektu jsme realizovali jenom 8 zaměstnaneckých mobilit, 5 z nich byly reportovány v minulé výroční 
zprávě a zbývající tři mobility byly realizovány kvůli přetrvávající epidemické situaci online. Ing. Jiří 
Románek přednášel studentům online na State University of Applied Sciences ve Włocławku.  
Mgr. Andrea Ježková a RNDr. Anna Neumanová absolvovaly online školení na digitalizaci 
administrativy programu také na univerzitě ve Wloclawku.  
 
V příštím školním roce budeme čerpat finanční prostředky na mobility studentů a zaměstnanců 
z projektu 2020-1-CZ01-KA103-077240. Prioritou pro příští období je zvýšit zájem studentů o studium 
nebo praxi v zahraničí, zlepšit propagaci programu Erasmus+ a udržet, případně zlepšit kvalitu, 
realizovaných mobilit. Plánujeme obnovit partnerství se stávajícími partnery:  
 
 
 

    

 

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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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. O firmě a podmínkách spolupráce informovala žáky OA a VOŠ manažerka LKW Walter paní 
Ing. Mahdalicek v červnu letošního roku formou on-line přednášky. Této video konference se zúčastnili 
žáci 3. ročníku. V závěru on-line setkání proběhl kvíz v německém jazyce, kde měli žáci prokázat 
vědomosti o firmě Walter Group a rovněž úroveň ovládání němčiny.  Podmínkou spolupráce je znalost 
německého jazyka, který žáci na Obchodní akademii studují. 
 
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.  
 
V minulých létech absolvovali žáci 3. popřípadě 4. ročníku podzimní praxi ve firmě Walter, další žák – 
absolvent naší školy nastoupil do pracovního poměru v říjnu 2013, kde pracuje i v současnosti. Své 
dojmy a zkušenosti zprostředkovává dalším žákům.  
 
Spolupráce by se měla rozvíjet i v budoucnu. Firma má velký zájem o naše žáky, kteří zvládnou německý 
jazyk. Absolventi akademie mají po studiu šanci ve firmě získat zajímavou práci. 
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Předmětové komise 
 

Český jazyk a literatura 

Předseda předmětové komise: Mgr. Tomáš Juríček 
 
Školení členů sekce 
V letošním školním roce neproběhlo.  
 
Soutěže 
Olympiády v českém jazyce – v prosinci 2020 se zapojily do školního kola olympiády v českém jazyce 
pouze 4 žákyně. Příčinou bylo opětovné uzavření školy v témže měsíci. Nejlepší řešitelkou byla Denisa 
Kovářová ze 4. C, okresního kola soutěže konaného distančně se ale nezúčastnila.  
Soutěž v recitaci Krásenský zvoneček byl z důvodů koronavirové pandemie letos zrušen.  
  
Spolupráce s novinami 
Pokračovala spolupráce s Valašskomeziříčským zpravodajem a týdeníkem Jalovec. Zprávy o dění na OA 
a VOŠ zasílají přímo jednotliví učitelé. 
Školní webový časopis Obchodkoviny nenašel bohužel po odchodu maturantů v roce 2020 své 
pokračovatele. 
 
Den otevřených dveří  
Z důvodu opakovaného lockdownu způsobeného koronavirem se euskutečnila žádná ukázková hodina 
naší sekce pro zájemce 9. tříd ZŠ.  
  
Kulturní akce 
Divadlo a kino – Vinou koronaviru se představení nekonala. Na měsíc červen 2021 (po otevření školy) 
přišla sice nabídka místního kina na vybraná filmová představení, ale vzhledem k ukončování 
klasifikace a doslova vzácného času být s žáky ve třídách, a ne distančně, jsme nabídky kina odmítli.                                                    
Kulturní exkurze – Pouze na začátku školního roku stihla třída 1. D exkurzi v místní knihovně. Z důvodu 
vysokého počtu případů covid-19 v Praze byly zrušeny exkurze tříd 4. ročníku do Prahy v září 2020  
a tříd 2. ročníku v prosinci 2020 do Vídně. Ani v jarních měsících nebyly kvůli lockdownu uskutečněny 
plánované exkurze. 
Kulturní vystoupení – Při předávání maturitních vysvědčení 15. června 2021 ve valašskomeziříčském 
amfiteátru zajišťoval zpěvem kulturní vystoupení Daniel Mikulec (1. C), roli moderátora pořadu plnil 
češtinář Mgr. T. Juríček. 
Připomenutí významných výročí – V závěru kalendářního roku 2020 byly nástěnky na chodbě hlavní 
budovy tematicky zaměřeny na významné události českých dějin – 400 let od bitvy na Bílé hoře a 350 
let od úmrtí Jana Amose Komenského. Další aktualizování nástěnek přerušil koronavirus. V závěru 
školního roku pak nástěnka na hlavní chodbě připomenula 400. výročí popravy 27 českých pánů na 
Staroměstském náměstí. 
Kurzy pro žáky – Od 22. února 2021 až do 30. března 2021 probíhal přípravný kurz k přijímacím 
zkouškám z ČJL pro žáky 9. tříd ZŠ. Kurz vedl Mgr. Tomáš. Juríček. Zájem žáků byl letos opět veliký – 
přes osmdesát zájemců bylo rozděleno do dvou skupin (pondělní a úterní). Celý kurz byl tentokrát 
veden distančně přes Teams z učebny 1. B naší školy za použití snímací kamery. Podle ohlasů 
zúčastněných žáků měl online kurz úspěch a žákům pomohl při řešení přijímacích zkoušek Cermatu. 
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Maturitní zkoušky z ČJL 
Češtináři v průběhu školního roku 2020/2021 provedli čtrnáct 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 pandemii nekonaly. 
V didaktickém testu z ČJL uspěli všichni maturanti. Novinkou bylo kvůli koronaviru dobrovolné 
rozhodnutí maturantů, zda chtějí vykonat ústní zkoušku z ČJL. Pro vykonání ústní maturitní zkoušky 
z ČJL se rozhodly pouze 4 maturantky, 3 z nich ústní zkoušku splnily, jedna se rozhodla při losování 
zkoušku nevykonat (což bylo dle nařízení vlády možné). 
 
 
 

Cizí Jazyky 

Předseda předmětové komise: Mgr. Dalibor Vašek 
 
Školní rok 2020/2021 byl zcela výjimečný, ovlivněný opatřeními proti nemoci Covid 19. Tato opatření 
a omezení ve školství velmi ovlivnila výuku, zaběhnuté projekty a úroveň znalostí některých žáků. Dne 
5. 10. 2020 přešla naše škola na distanční výuku. V sekci jazyků všichni vyučující pracovali distančně 
přes platformu Teams, s použitím klasických i elektronických učebnic. Vedení školy nám poskytlo 
potřebné technické vybavení, notebooky a elektronické tabule. Také zástupci nakladatelství Oxford 
ochotně a zdarma nabídli pomoc v poskytnutí elektronických testů, učebnic a též kurzů. Mnozí učitelé 
se těchto kurzů účastnili, aby se seznámili s různými možnostmi distanční výuky a funkcemi programu 
Teams. I nakladatelství Klett a Bridge poskytovalo podporu ve výuce ruského, německého i anglického 
jazyka. 
 
Bohužel, veškeré doplňkové aktivity a projekty se nekonaly nebo byly přerušeny z důvodu zákazu 
cestování a shromažďování. Přišli jsme tak o anglická divadelní představení, projekt Edison i projekt 
Erasmus. Nekonala se ani Olympiáda v anglickém jazyce, které jsme se pravidelně zúčastňovali. 
 
Prezenční výuka byla opět zahájena 24. 5. 2021. Pro žáky 4. ročníku byly připraveny konzultace 
k maturitě ANJ. Žáci se mohli zapojit do konzultací již od 10. 5. 2021. Maturitní zkouška z jazyků byla 
ministerstvem školství upravena. Ke složení maturitní zkoušky byl povinný pouze didaktický test, tedy 
státní část maturity. Profilová, ústní část byla dobrovolná, písemná práce byla zrušena. Nepovinné 
ústní zkoušky z cizího jazyka se letos zúčastnilo pouze 7 žáků. 
 
Závěrem lze říci, že v rámci možností distanční výuky, naši vyučující udělali maximum pro zdárný 
průběh výuky. Až na malé výjimky i většina žáků se výuky účastnila a zadané úkoly plnila. V následujícím 
školním se se budeme snažit případné nedostatky odstranit a znovu zahájit zaběhnuté projekty  
a doplňkové aktivity. 
 
 

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 
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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 studenty 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, které 
v tomto školním roce nemohly být uskutečněny. 
 
Fiktivní firmy  
V letošním školním roce pracovaly na obchodní akademii 3 fiktivní firmy. Žáci 4. A si založili 
2 firmy – ANIMAUX, s. r. o. byla zaměřená na prodej potřeb pro domácí mazlíčky a GREAT MOOD,  
s. r. o. nabízela antistresové pomůcky. V další skupině se sešli žáci tříd 4. A a 4. B a společně založili  
a provozovali firmu BESOX, s. r. o., která se zabývala prodejem ponožek, kravat a dalších doplňků 
společenského oblečení.  
Jako tradičně jsme předpokládali účast na 2 mezinárodních veletrzích, a to v Ostravě a v Praze. 
Z důvodu epidemické situace, kvůli kterým byly opět uzavřeny školy a omezeny hromadné akce, se oba 
veletrhy uskutečnily online formou.  
 
Všechny 3 fiktivní firmy naší školy se přihlásily na již 13. mezinárodní veletrh fiktivních firem v Ostravě, 
který se uskutečnil ve čtvrtek 4. března 2021. Vzhledem k současným podmínkám proběhl veletrh 
online formou v prostředí Google Classroom a Google Meet.  
 
Veletrhu se zúčastnilo celkem 23 fiktivních firem z různých středních škol z České republiky a ze 
Slovenska. Během online přenosu, moderovaného z Ostravy z pořadatelské Obchodní akademie 
Mariánské Hory, prezentovaly jednotlivé firmy živými vstupy své předměty podnikání a snažily se tak 
zabodovat v soutěži o nejlepší prezentaci. Kromě této kategorie se soutěžilo v již tradičních 
disciplínách, jako je nejlepší firemní slogan, vizitka, podnikatelský záměr nebo katalog. 
  
Všechny tři firmy školu důstojně reprezentovaly a přivezly z Ostravy i zasloužené úspěchy. 
První místo v soutěži o nejlepší katalog získala firma GREAT MOOD, s. r. o., v soutěži o nejlepší vizitku 
se umístila firma ANIMAUX, s. r. o. na 3. místě.  
 
Veletrhu v Praze se letos naše firmy neúčastnily. Zapojily se však do soutěže vyhlášené Centrem 
fiktivních firem v Praze, a to soutěže o nejlepší firemní slogan. V této soutěži získala fiktivní firma 
BESOX, s. r. o. druhé místo a od CEFIFu finanční odměnu, která bude použita na činnost fiktivních firem 
na škole.  
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Účetnictví 

Předseda předmětové komise: Ing. Alena Stibůrková 
 
V tomto školním roce vyučující předmětové komise účetnictví zajišťovaly výuku předmětu na oboru 
Obchodní akademie, Informační technologie a Veřejná správa. Dvě vyučující měly také část svého 
úvazku na Vyšší odborné škole, kde komise má hodiny v každém semestru tříletého studia.  
 
Každá z vyučujících měla ve svém úvazku i další předměty mimo hlavní profilaci. Jednalo se o fiktivní 
firmu, základy přírodních věd, psychologii, cvičení ve veřejné správě a písemnou  
a elektronickou komunikaci.  
 
Na střední škole zůstala struktura účetních hodin stejná, tedy na oboru OA 11 hodin, na oboru VES 4 
hodiny. Ke změně došlo na oboru IT, kde dle nového ŠVP byla ve od druhého ročníku snížena hodinová 
dotace na dvě hodiny ze tří.  
 
Přehled hodinové dotace v jednotlivých oborech studia školy 
 

Obor 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem 
Obchodní akademie - 3 4 4 11 
Informační technologie  - 2 ⃰ 3 2 8 
Veřejná správa  - - 2 2 4 

 
⃰ Od školního roku 2020/2021 je hodinová dotace v oboru IT ve druhém, třetím i čtvrtém ročníku pouze 
2 hodiny týdně. Předmět nebude mít výstup v praktické ani ústní části školní maturitní zkoušky.  
 
Pozn. Ve druhém ročníku OA i IT jsou žáci spojeni, výuka probíhá v kmenových třídách.  
Ve 3. a 4. ročníku dochází k rozdělení (při dostatečném počtu) a výuce v odborných učebnách s PC.  
 
Z volitelných předmětů neprobíhala výuka Daní ve 4. ročníku OA, ale naopak již druhým rokem se 
projevil zájem žáků třetího ročníku o výuku volitelného předmětu Podnikání OSVČ. 
  
Téměř celý školní rok 2020/2021 byl ve znamení on-line výuky. Žáci byli ve škole přítomni pouze 
v měsíci září a do výuky se vraceli v listopadu pouze maturanti a na týdenní střídavou výuku i žáci 
nižších ročníků. Po Vánocích, opět vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, museli všichni zůstat 
opět doma na distanční výuce. Maturanti nastoupili k termínu praktických maturitních zkoušek  
29. dubna 2021 a žáci nižších ročníků se vraceli až 24. května 2021. Tato situaci si vyžádala specifickou 
formu výuky v on-line prostředí. Pro komunikaci se žáky se používala zásadně platforma Teams v rámci 
Office 365. Každá učitelka zvolila vlastní přístup, který ji nejlépe vyhovoval. Jedna z vyučujících vysílala 
ze školy a využívala k výuce školní tabuli, tedy hodiny byly přenášeny žákům v reálném čase jako při 
běžné výuce. Zbývající tři vyučující vysílaly z domu. Každá z vyučujících dle svých možností technických 
a časových a na základě zkušeností zprostředkovávala žákům učivo tak, aby bylo srozumitelné  
a pochopitelné. Při výuce se sdílela obrazovka a využívaly se připravené prezentace v Powerpointu, 
naskenované části učebnic, sbírek, dále Excel, různá videa aj. Jedna z vyučujících využívala i grafický 
tablet, další používaly doplňkové formy jako např. Kahoot, Nearpod, Mentimeter, Whiteboard aj. 
Výuka tak získala na dynamice, záživnosti a byla navázána maximální možná míra vzájemné spolupráce 
v reálném čase.  
 
Jelikož je účetnictví nosným předmětem odborného vzdělání na oboru OA, bylo nutné žáky připravit 
k praktické i ústní maturitní zkoušce. Výuka probíhala dle stanoveného rozvrhu a každá vyučující využila 
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hodiny on-line na maximum. Pro zpětnou vazbu se využívalo písemné zkoušení přes Teams, kdy bylo 
třeba nachystat testová zadání v rámci aplikace Forms. Žáci vždy dostali zpětnou vazbu, slovní 
komentáře aj. Některým žákům jsme poskytovaly individuální konzultace mimo běžné hodiny. Tato 
forma byla využívána zvláště před praktickou maturitní písemnou prací.  
 
Členky komise připravily zadání praktických maturitních písemek pro obor OA a VES. Následně opravily 
práce všech žáků. Vzhledem k absenci praxí letos odpadla povinnost hodnotit „Zprávy z praxe“ čtvrtých 
ročníků.  
 
Stejně jako v minulých letech nás čekala práce zadavatelek při přijímacích zkouškách na SŠ  
a také zadávání státní části ústních maturitních zkoušek. Všechny členky komise byly angažovány jako 
zkoušející a přísedící při ústních maturitních zkouškách a některé také při absolutoriu VOŠ.  
 
Všechny členky komise po celý rok vykonávaly práce třídních učitelek a aktivně se účastnily na dalších 
aktivitách, které škola realizovala. Letos si situace vyžádala prezentaci předmětu pro zájemce 
o studium na naší škole formou Podcastu, který bylo třeba připravit.  
 
Jedna z vyučujících vedla 40hodinový kurz „Účetnictví pro začátečníky“, který byl realizován distanční 
formou přes Microsoft Teams.  
 
Další vzdělávání vyučujících sekce UCE  
I v tomto zvláštním školním roce jsme nevynechaly odborná školení a další formy vzdělávání. Situace 
si vyžadovala využití specifických forem on-line vzdělávání, které byly zaměřeny na zvládnutí a další 
zlepšování komunikace se žáky v rámci různých platforem. Navázaly jsme na předchozí školní rok a dále 
jsme pracovaly na zvládnutí dalších technických dovedností. Některé jsme absolvovaly školení v rámci 
šablon II např. „Microsoft Office pro pedagogy“, „Využití ICT ve výuce – náměty a inspirace pro praxi“. 
Další navštívená školení opět formou webinářů byla zaměřena na „Účetní a daňové aktuality“, 
„Daňovou evidenci OSVČ“ a „Osobnostní rozvoj“.  
 

Soutěže 
Epidemiologická situace je projevila i v meziškolních soutěžích. Každoročně pořádaná celorepubliková 
účetní soutěž ve Znojmě proběhla pouze on-line formou. Za naši školu se zúčastnily 3 žákyně, které 
vybraly jejich vyučující. Konkrétně školu reprezentovaly: Kateřina Harnádková (4. B), Sára Bílková  
a Karolína Palová (4. A).  Nebylo možno uskutečnit dvě školní výběrová kola, jelikož od října byli žáci na 
distanční výuce. K dispozici dostaly žákyně zadání z minulých let a přístup k on-line testům. Jejich 
příprava byla tedy pouze distanční formou.  
 
První a jediné kolo 15. ročníku této soutěže proběhlo pouze on-line formou. Žákyně vyplňovaly 
elektronický test, který obsahoval 100 testových otázek a účtovaly 100 účetních případů z různých 
oblastí. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci bylo prezenční finálové kolo ve Znojmě zrušeno 
a získané výsledky byly tedy považovány za prozatímní, nikoliv oficiální.  Soutěže jsme se zúčastnili 
desátým rokem. 
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Umístění v rámci celorepublikové soutěže „Má dáti, Dal“ 
 

Rok Umístění OA 
VM Body Umístění žáků  Umístění  

žáka Body 

2011 41. 207,58 Hrabovská Lucie                                             4. C 75. 105,58 
   Janíčková Kateřina                        4. C 81. 102,00 
2012 46. 186,70 Křenková Martina                         4. B 66. 104,50 

   Kovaříčková Jana                          4. B 101. 82,20 
2013 15. 251,80 Bolfová Lucie                                4. A 37. 126,80 

   Kunhart Radim                                                  4. A 45. 125,00 
2014 35. 211,15 Vančurová Tereza                                          4. B 24. 129,00 

   Černochová Michaela                           4. A 113. 82,15 
2015 8. 255,40 Šnejdrlová Petra                                               4. A 14. 129,10 

   Galčanová Monika                                        4. C 25. 126,30 
2016 5. 265,90 Icelová Kateřina                                                 4. B 7. 135,60 

   Haferníková Adéla                                      4. B 12. 130,30 
2017 2. 266,90 Jakub Jasný                                                         4. A 5. 136,50 

   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. 115,3 

   Denisa Vávrová  4. A 27. 117,3 

2021 
Pouze  
on-line 
forma 

Prozatímní 
výsledky Kateřina Harnádková  4. B 19. 258,98 

 
Další soutěže typu DUEL, Účetní tým aj. se neuskutečnily nebo se jich žáci neúčastnili, protože byly 
v termínech, kdy měli již složeny maturitní zkoušky.  
 
Maturitní zkouška  
Maturitní zkouška stejně jako v předchozích letech zahrnovala praktickou a ústní část pro třídy oboru 
Obchodní akademie (4. A a 4. B), praktickou část pro třídu 4. C oboru Veřejná správa a čtvrtým rokem 
pouze 15minutovou ústní část pro obor Informační technologie v kombinaci účetnictví s ekonomikou. 
 

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

UCE Ústní 
profilová 

část 

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

Průměrná 
známka 
 za třídu 

4. A 23 10 5 2 4 2 2,26 
4. B 17 5 7 3 2 - 2,11 

 

Ústní maturitní zkoušce z účetnictví bylo podrobeno 41 žáků oboru Obchodní akademie. Dvě žákyně 
nebyly úspěšné a zkoušku tedy vykonají v podzimním termínu.   
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Tvorbou zadání pro praktickou maturitní zkoušku byla pověřena Ing. Machalová (1 téma pro obor 
Obchodní akademie – ruční operace v akciové společnosti), Ing. Stibůrková (1 téma pro obor  
OA – Daňová evidence OSVČ a 3 témata pro obor Veřejná správa) a Ing. Válková (1 téma pro obor 
Obchodní akademie – účetní operace v programu Pohoda).  
 
Při nastavení minimální hranice alespoň 29% úspěšnosti (minimum 10 bodů z maxima 35 bodů na OA) 
dosáhli žáci v účetnictví tyto výsledky: 
 

UCE praktická Počet žáků třídy Průměr bodů Průměrná známka za třídu 
z praktické zkoušky celkově 

4. A OA 23 27,39 2,61 
4. B OA 17 24,28 2,94 
4. C VES 19 13,26* 2,88 

 
*Pro obor VES bylo stanoveno maximum 20 bodů 
 

Praktickou část maturitní zkoušky z UCE vykonalo 40 žáků Obchodní akademie a 19 žáků oboru Veřejná 
správa. Šest žáků bylo neúspěšných a opravovali v mimořádném termínu 20. května 2021. Tři žáci 
požadavkům nevyhověli a budou konat zkoušku v řádném opravném podzimním termínu. Vzhledem 
k nepřítomnosti žáků ve škole nebylo možné realizovat projektový den, který předtím běžel nepřetržitě 
sedm let a napomáhal úspěšné mat. zkoušce.  
 
Distanční výuka, která začala 11. března roku 2020 a s malými přestávkami pokračovala až do  
24. května 2021, přinesla celou řadu změn v pozitivním i negativním směru. Vyučující se obrovsky 
zdokonalily v IT technologiích a naučily se v krátkém čase používat zcela jiné formy výuky. To, co by 
dříve trvalo léta, bylo nutné, aby se zvládalo okamžitě. Nevyhnutelné a samozřejmé byly hodiny 
samostudia, různé webináře a vzájemné konzultace.    
 
Obrovskou spoustu času si vyžádaly přípravy hodin do on-line prostoru, chystání testů, jejich opravy 
a poskytování zpětné vazby žákům. Doba ukázala rozdílné pracovní přístupy jednotlivců, technické 
problémy a v některých případech také složité prostředí v rodinách. První maturanti z roku 2019/2020 
pracovali on-line pouze 1,5 měsíce. Maturanti v následujícím roce 2020/2021 si k tomu přidali téměř 
celý školní rok. V obou případech jsme udělaly redukci učiva k ústní maturitní zkoušce. V následujících 
letech bude ve výuce důležité zaměřit se pouze na podstatné věci a na pomoc žákům, kteří v distanční 
výuce vlivem různých okolností učivo zcela nezvládli, což ukáže následující školní rok.  
 
 

 

Výpočetní technika 

Předseda předmětové komise: Ing. Josef Krůpa 
 
Školní vzdělávací program 
Ve školním roce 2020/2021 pokračovala výuka v novém ŠVP. První a druhý ročník měl výuku podle 
nového ŠVP, třetí a čtvrtý ročník podle původního ŠVP. Žáci třetího a čtvrtého ročníku měli vybráno 
zaměření Algoritmizace a programování. 
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Žáci IT oboru ve třetím ročníku měli možnost si vybrat volitelné předměty pro následující školní rok. Na 
výběr byly předměty Projektové řízení, Konverzace v AJ a Cvičení z programování. Dostatečný počet 
žáků si vybral předmět Cvičení z programování a bude tím zajištěno více hodin pro úvazky učitelů IT 
předmětů. 
Žáci druhého ročníku (v novém ŠVP) měli na výběr z volitelných předmětů Konverzace v AJ, Podnikání 
a Programování mobilních aplikací. Žáci si zvolili i předmět Programování mobilních aplikací  
a v následujícím školním roce bude tento předmět otevřen. 
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 
Naše škola měla opět v plánu uspořádat dva termíny Dny otevřených dveří. Kvůli situaci a uzavřením 
škol ale nebylo možné tyto akce realizovat. Aktivity z dne otevřených dveří byly přesunuty do online 
prostředí. Jako hlavní možnosti propagace školy a také IT oboru bylo uveřejňování informací na 
sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube, kde má škola své oficiální profily. Dalším způsobem 
propagace bylo vytvoření podcastů. Podcasty byly připraveny ze všech předmětových komisí. Za komisi 
IT byly představeny odborné předměty jako např. Počítačová grafika, Webové stránky, Programování 
apod. Podcasty jsou stále k dispozici na webových stránkách školy.  
 

Akce „Na den středoškolákem“ 
Akce na „Na den středoškolákem“ měla v minulých letech velký úspěch a chtěli jsme jej realizovat  
i v tomto školním roce. Vzhledem k uzavření školy ale nebylo možné tuto akci uspořádat.  
 

Projektový den 
Pro žáky třetího a čtvrtého ročníku bylo i v tomto školním roce naplánován Projektový den. Žáci dostali 
zadání projektů v září 2020 a ukázky a obhajoby projektů byly naplánovány na prosinec 2020. Situace 
ve škole ale neumožnila realizací některých projektů a proto se plánovalo náhradní řešení. Žáci čtvrtého 
ročníku některé projekty realizovali a byli za projekty ohodnoceni známkou do odpovídajícího 
předmětu jako např. počítačová grafika nebo aplikace na PC popř. počítačové systémy. Ne všichni žáci 
ale projekt stihli realizovat anebo realizace projektů nebyla možná – např. projekt na vytvoření 
fotografií žáků ve škole. Tyto projekty byly zrušeny. 
Žáci třetího ročníku měli přeložen termín projektového dne na termín duben 2021. Bohužel ani tento 
termín se nepodařilo zrealizovat. Na poradě komise IT se vyučující dohodli, že v příštím školním roce 
budou navržena taková témata, která by bylo možné realizovat i v případě online výuky a prezentace 
by také probíhaly formou online konference. 
 

Praxe 
Ve školním roce 2020/21 byla naplánována praxe žáků 4. ročníků na poslední dva týdny v listopadu 
2020. Bohužel situace ve škole a ve firmách neumožnila realizovat odbornou praxi. Termín praxe byl 
přesunut na měsíc únor, ale ani v tomto termínu se praxe neuskutečnila. Jako náhradu za praxi byly 
navrženy úkoly pro žáky nad rámec výuky, ale ani toto řešení nebylo nakonec realizováno. 
Žáci třetího ročníku měli naplánovanou praxi na květen 2021. V tomto termínu se praxi nepodařilo 
zrealizovat. Dvoutýdenní praxi se nakonec podařilo uskutečnit v náhradním termínu červen 2021. Po 
absolvování praxe museli žáci vytvořit a odevzdat zprávu, která byla zkontrolována a ohodnocena 
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vyučujícím odborných předmětů. Známka za zprávu z praxe byla zahrnuta do předmětu Počítačové 
systémy. Žáci vykonávali praxi v odborných firmách s různým zaměřením – hardware, software, 
informační systémy apod. 
 

Praktická maturitní zkouška 
Termín praktické maturitní zkoušky byl naplánován na 29. dubna 2021. Praktická maturitní zkouška  
u oborů Obchodní akademie a Veřejnosprávní činnost obsahovala i část z informačních technologií. 
Žáci v této části mohli získat maximálně 15 bodů, minimální počet bodů byl nastaven na 4 body. Náplní 
této zkoušky bylo ovládání programů MS Office – MS Word, MS Excel a spolupráce mezi těmito 
programy. Průměrný počet získaných bodů byl 9,5, což je oproti minulému školnímu roku pokles o 1,5 
bodů (v roce 2020 byl počet získaných bodů 11). Počet získaných bodů odpovídá 64 % úspěšnosti. 
V praktické maturitní zkoušky neuspěli tři žáci oboru OA. U oboru VES byl průměrný počet získaných 
bodů 12, což je také pokles oproti minulému školnímu roku o 1 bod (v roce 2020 byl počet získaných 
bodů 13). Počet získaných bodů odpovídá 82 % úspěšnosti. V této části praktické maturitní zkoušky 
neuspěli tři žáci oboru VES.  
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 žáci 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 72 %, ve Společné části 55 %, v části Algoritmizace a programování 72 % a v části 
Obchodní korespondence 75 %. Průměrná známka z praktické části maturitní zkoušky byla 3,2. Ve 
srovnání s minulým školním rokem jsou výsledky praktické maturitní zkoušky podobné. Praktickou 
maturitní zkoušku konalo 15 žáků a 3 žáci u zkoušky neuspěli.  
 

Ústní maturitní zkouška 
V červnu 2021 se konaly ústní maturitní zkoušky. Ke zkoušce bylo přihlášeno 15 žáků. 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. Z 15 studentů jeden student u zkoušky neuspěl.  
 
Úvazky pro příští rok 
V letošním roce jsme byli požádáni o nastavení úvazků pokračující výuky daného předmětu  
a vyučujícího. Další úvazky řešilo vedení školy s vedoucím předmětové komise. 
 

Porady  
Předmětová komise IT se v tomto školním roce sešla celkem 4 ×. První porada byla v srpnu 2020 
v přípravném týdnu. Další porady se konaly kvůli epidemické situaci online formou pomocí nástroje MS 
Teams. Na poradách se vždy řešily aktuální problémy, např. organizace projektového dne, praktické 
maturitní zkoušky apod. 
 

Další vzdělávání zaměstnanců 
Ve školním roce 2020/21 se učitelé podsekce výpočetní techniky zúčastnili různých školení. Některá 
školení byla organizována a financována z projektu Šablon. Kvůli epidemické situaci v České republice 
se některá školení uskutečnila online formou.  
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Seznam absolvovaných školení 
Ing. Josef Krůpa – Corel Draw – základní kurz 
Mgr. Petr Pokorný – Krajský workshop ICT – Nová informatika – Základy algoritmizace a programování, 
Práce s daty, Základy informatiky 
Ing. Jiří Románek – Adobe InDesign – základní kurz 
Mgr. Robert Sigmund – MS Project – základní kurz 
Ing. Václav Majkus – Krajský workshop ICT – Nová informatika – Základy algoritmizace a programování, 
Základy PHP, Excel pro experty. 
Ing. Václav Majkus v rámci projektů Šablon absolvoval odbornou stáž ve firmě DezaData spol. s r. o. 
v rozsahu 60 hodin. 
 
Koncept ECDL 
V minulém školním roce škola uspěla v akreditačním řízení a zapojila se do konceptu ECDL. Ve školním 
roce 2020/21 bylo plánováno, že žáci školy budou mít možnost absolvovat testování z vybraných 
modulů. Termín testování byl předběžně stanoven na prosinec 2020 a květen 2021. Bohužel situace  
a protiepidemická opatření neumožnila toto testování provádět ve škole. Termíny testovány byly tedy 
zrušeny a přesunuty na další školní rok. 
 

Odborné učebny 
Ve školním roce se připravila multimediální učebna, která bude sloužit ke zkvalitnění výuky odborných 
předmětů a cizích jazyků. Multimediální učebna se nachází v učebně č. 256. Pro obsluhu mobilních 
zařízení a práci na učebně, bude pro pedagogické pracovníky školy naplánováno školení. 
Na učebně 344 byl proveden další upgrade počítačů. Do všech počítačů byly zakoupeny SSD disky pro 
rychlejší práci a lepší podmínky pro výuku odborných předmětů, zejména Programování a Počítačové 
grafiky. 
Do vybraných kmenových tříd byly zakoupeny nové dataprojektory. 
 

Absolutorium na Vyšší odborné škole 
V září 2020 se nekonal opravný termín absolutoria, protože všichni studenti v minulém školním roce 
u závěrečných zkoušek uspěli. 
Dne 7. června 2021 se na Vyšší odborné škole konaly závěrečné zkoušky a obhajoby absolventských 
prací. U absolutoria byli 3 studenti. Absolventské práce byly na standardní úrovni a všechny práce byly 
obhájeny. U ústních zkoušek z anglického jazyka i odborných předmětů uspěli všichni studenti. 
 
 
 

Přírodovědné předměty 

Předseda předmětové komise: Mgr. Marek Zahradníček 
 
I přes nepříznivé podmínky, vyvolané pandemií covid-19, kdy byla většina matematických soutěží 
zrušena, dosáhla naše škola v letošním školním roce historického úspěchu. Žákyně 3. ročníku, Lucie 
Martináková, se účastnila Středoškolské odborné činnosti s prací na téma Historie matematiky. Se svou 
prací dosáhla velmi pěkného výsledku. Obsadila 1. místo v okresním kole a 4. místo v krajském kole 
této soutěže. 
 
V letošním školním roce na naší škole maturovalo celkem 20 žáků ze státní maturity z matematiky. 
Výsledky z jednotlivých tříd přináší následující tabulka.  
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Třída 

 
Počet maturujících žáků 

Počet 
úspěšných 

žáků 

Počet 
neúspěšných 

žáků 

 
Úspěšnost v % 

4. A 8 6 2 75 % 
4. B 7 6 1 86 % 
4. C 2 2 – 100 % 
4. D 3 3 – 100 % 

Celkem 20 17 3   85 % 
 
Celková neúspěšnost činila 15 %, což je celorepublikový podprůměr.    
                   
V rámci DVPP se v letošním školním roce vzdělávali čtyři vyučující matematiky. Všechny semináře 
probíhaly online.  
 
RNDr. Čtveráčková Eva – Geogebra I 
Mgr. Hanák Vít – Jak na distanční výuky v matematice? Geogebra II 
Mgr. Hlavatá Andrea – Jak na distanční výuku v matematice? Geogebra I a II 
Mgr. Zahradníček Marek – Jak na distanční výuky v matematice? Geogebra II 
 
 
 

Tělesná výchova 

Předseda předmětové komise: Mgr. Tomáš Perutka 
 
 
Výuka 
V období prezenční výuky se žáci učili podle školních vzdělávacích plánů pro všechny ročníky a obory. 
V době distanční výuky byla TEV zaměřena na individuální pohybové aktivity. 
 
Sportovní turnaje a soutěže 
Veškeré soutěže a turnaje od úrovně okrsku výše byly z rozhodnutí AŠSK zrušeny. Školní turnaje jsme 
měli v plánu zorganizovat, přechod na distanční výuku to ale neumožnil. 
 
Sportovní kurzy 
Lyžařský kurz 1. ročníků byl zrušen. Vedení školy rozhodlo, že žáci tento kurz absolvují v průběhu 
2. ročníku. 
Sportovní kurzy 3. ročníků se z důvodu epidemiologické situace neuskutečnily. 
 
 
 

Grafické předměty 

Metodik předmětové komise: Mgr. Robert Sigmund, DiS. 
 
Během uplynulého školního roku, ve kterém převládala distanční výuka, se členové sekce setkali fyzicky 
na 1 schůzce, 2x byla schůzka členů uskutečněna on-line prostřednictvím MS-Teams. 
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Soutěže ve zpracování textu 
Vzhledem k opatření, která během roku byla nastavena, byly všechny prezenční soutěže zrušeny. Na 
podzim se uskutečnila on-line Mezinárodní internetová soutěž ZAV-100, ve které naši školu 
reprezentovalo 22 žáků. Celkem se zúčastnilo 1132 soutěžících, nejlepšího umístění dosáhl Petr 
Škrobák 4. B (112. místo), Oliver Orság 2. D (170. místo) a Martin Krutílek (158. místo). 
Na jaře se ve spolupráci INTERINFO ČR, Internetové školy ZAV a NPI ČR uskutečnilo Krajské kolo soutěže 
ve zpracování textů. Z naší školy se zúčastnilo 10 žáků, nejlepší výkony dosáhli Gabriela Žambochová 
2. B (3. místo), Martin Krutílek 2. D (5. místo) a Michael Zbruž 3. D (7. místo). V celostátním kole, které 
se uskutečnilo dne 7. dubna 2021 se výše jmenovaní žáci umístili na 24., 27. a 34. místě. 
 
Praktická maturitní zkouška  
Všichni vyučující sekce se zapojili do příprav zadání k maturitní části praktické zkoušky – pro 3 obory 
zpracovali vždy 3 zadání písemností a 3 tabulky. Hodnocení prací bylo na dobré úrovni, žádné zásadní 
nedostatky nebyly shledány. Bylo zřejmé, že vyučující jsou ve výuce i hodnocení jednotní. 
 
Státní zkouška 
V letošním roce bohužel nebylo možné uskutečnit státní zkoušky. Věříme, že v příštím školním roce 
budou již žáci mít možnost státní zkoušky vykonat. 
 
Zhodnocení 
Internetová škola ZAV umožnila všem žákům I. a II. ročníku v době distanční výuky používat software 
pro výuku psaní doma zdarma, a to vždy v době od 8 do 14 hodin. Žáci, kteří měli zakoupenu domácí 
výuku mohli psát doma i mimo uvedenou dobu. Žáci vyšších ročníků plnili téměř všichni svědomitě 
zadání písemností, seminárních prací on-line a všech dalších úkolů. Velké díky patří všem vyučujícím 
předmětům PEK a ZPD, kteří během distanční výuky žáky takto na dálku vzdělávali. 
 
 
 
 



 

 
 

  Str. 51 
 

 

Zaměstnanci 
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Údaje o pracovnících školy 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2020/2021 – SŠ a VOŠ 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 
Interní pracovníci 36 34,6 

 
 
 

Poř. 
číslo 

Pracovní 
zařazení 

 
Úvazek 

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

praxe 

1. Učitel 0,57 

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 

39 

2. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Přírodovědecká fakulta UJEP Brno 
- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů – 

matematika – chemie 

34,5 

3. 
Školní 

psycholo
g 

0,5 
VŠ-magisterský studijní program 

Filozofická fakulta UP Olomouc 
- psychologie 

34,5 

4. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

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

–      učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 

30 

5. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita 
- učitelství matematiky pro SŠ a učitelství 

informatiky pro SŠ 

21 

6. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Pedagogická fakulta v Ostravě 
- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 

(český jazyk – dějepis) 

25 
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7. 
Zástupc

e 
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 

16 

8. 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 

34,5 

9. 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 

20,5 

10. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

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

26,5 

11. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Pedagogická fakulta Ostrava 
- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů jazyk 

český – dějepis 

35,5 
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12. 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 

27,5 

13. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Pedagogická fakulta UP Olomouc 
-  učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 

tělesná výchova – německý jazyk 

32,5 

14. 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 

29,5 

15. 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 

11 

16. 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 

38,5 

17. Učitel 1 
VŠ-magisterský studijní program 

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

27 
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18. 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 

27 

19. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

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

22,5 

20. Učitel 0,67 

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 

21. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

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

35,5 

22. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Pedagogická fakulta Ostravská univerzita 
- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 

(tělesná výchova – zeměpis) 

25,5 

  



 

 
 

  Str. 56 
 

 

23. 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 

25 

24. 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 

16,5 

25. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

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

35,5 

26. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

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

střední školy se specializacemi angličtina, 
němčina 

18,5 

27. 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 

18,5 
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28. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

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

27,5 

29. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

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

27 

30. 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 

34,5 

31. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

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

25,5 

32. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Pedagogická fakulta UP Olomouc 
- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 

tělesná výchova – německý jazyk 

33 

33. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

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

21,5 

34. 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 

13,5 
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35. Učitel 0,86 

VŠ-magisterský studijní program 

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

19 

36. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Pedagogická fakulta Ostrava 
- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 

(matematika – biologie) 

28 

 
 

 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2020/2021 – 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 
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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 

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 

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

8. učitel bakalářského 
studia 

VŠ-magisterský studijní program 

Pedagogická fakulta UP Olomouc 
- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů tělesná  

výchova – německý jazyk 
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9. učitel bakalářského 
studia 

VŠ-magisterský studijní program 

Pedagogická fakulta Ostrava 
- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (matematika 

– biologie) 

 
 
Ve školním roce 2020/21 byl pedagogický sbor stabilní. Po ukončení školního roku ukončila pracovní 
poměr zaměstnankyně – odchod do důchodu. 
 
 
 
Stupeň vzdělání pedagogů 

 v % 
Požadovaný stupeň vzdělání 100,00 

 
Všichni pedagogičtí pracovníci mají vystudovaný vysokoškolský studijní program.  
Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2020/2021 

 
 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 
Interní pracovníci 15 13,84 

 

 
Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2020/2021 

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 
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4. Správce informačních a 
komunikačních technologií 1 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

SOU strojírenské Kopřivnice 
- mechanik seřizovač 

5. 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 

6. Technický pracovník-
školník 1 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

SOU elektrotechnické Valašské Meziříčí 
- mechanik elektronik 

7. Údržbář 1 
Střední odborné 

SOU VOKD Ostrava 
- stavební zámečník 

8. Uklízečka    1  

9. Uklízečka 1  

10. Uklízečka 0,44  

11. Uklízečka    1  

12. Vedoucí školní jídelny 1 
Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Střední ekonomická škola Valašské Meziříčí 
- všeobecná ekonomika 

13. Kuchařka  1  

14. Kuchařka 1 

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 

15. Pomocná kuchařka    1  

 
 
U nepedagogických pracovníků nedošlo během školního roku 2020/21 k žádným změnám. 
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DVPP, Studium, školeni  

Pedagogičtí pracovníci 

 

Poř. 
číslo Školitel Název akce Počet 

účastníků Termín 

1. 
Národní 
pedagogický 
institut 

KOSS Management – 
skupinová konzultace 
online 

1 26. 10. 2020 

2. 
Národní 
pedagogický 
institut 

KOSS k organizaci MZ a PŘ 
na SŠ žáků se SVP – 
Online 

1 4. 11. 2020 

3. BAKALÁŘI software 
s.r.o. Pardubice Bakaláři 1 12. 1. 2021 

4. 

ŠTOHL vzdělávací  
a kulturní středisko 
ŠTOHL, s.r.o. 
Znojmo 

Účetnictví ve výuce na 
středních školách 2 25. – 26. 3. 2021 

5. 
Národní 
pedagogický 
institut 

Krajský workshop ICT – 
Nová Informatika – Revize 
RVP ZV – Základy 
algoritmizace  
a programování 

1 22. 4. 2021 

6. 
Národní 
pedagogický 
institut 

Krajský workshop ICT – 
Nová Informatika – Revize 
RVP ZV – Práce s daty, 
Základy informatika 

2 26. 4. 2. 2021 

7. PaedDr. Pavel 
Pavelka 

Sestavy v programu 
Bakaláři – webinář  1 4. 5. 2021 

8. 

ŠTOHL vzdělávací a 
kulturní středisko 
ŠTOHL, s.r.o. 
Znojmo 

Daňová evidence 1 27. 5. 2021 

9. Srb Radek, 
Jaroslavice Školení BOZP 32 25. 8. 2021 

10. Mgr. Jana Špulířová 
Vsetín 

Problémové a zátěžové 
situace v pedagogické 
praxi 

12 31. 8. 2021 
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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. Dita Olchavová, 
Praha Excel nekouše 1 30. 9. 2020 

2. Dita Olchavová, 
Praha Počítačová gramotnost 1 1. 10. 2020 

3. Veronika 
Havelková, Praha 

Jak na distanční výuku 
matematiky? 3 4. 2. 2021 

4. Mgr. Jana 
Špulířová, Vsetín 

Osobnostně sociální 
rozvoj pedagogů  17 2. – 3. 2. 2021 

5. Žřetel, s. r. o., Brno Formativní hodnocení 1 23. – 24. 2. 2021 

6. NICOM, a. s. Brno CorelDraw-základní kurz 1 1. – 3. 3. 2021 

7. Veronika 
Havelková, Praha 

Efektivní využití MS Office 
pro pedagogy 1 15. 2 .2021 

8. Veronika 
Havelková, Praha 

Využití ICT ve výuce-
náměty a inspirace pro 
praxi 

2 17. 2. 2021 

9. Veronika 
Havelková, Praha 

Efektivní využití MS Office 
pro pedagogy 1 3. 3. 2021 

10. Veronika 
Havelková, Praha 

GeoGebra jako nástroj 
rozvoje matematické 
gramotnosti na SŠ 

2 10. 3. 2021 

11. NICOM, a. s. Brno MS Excel 2016 (2013) pro 
experty 1 16. – 17. 3. 2021 

12. NICOM, a. s. Brno MS Access 2016(2013) – 
kurz pro pokročilé 1 18. – 19. 3. 2021 

13. NICOM, a. s. Brno Moderní HTML5 – jazyk 
webových stránek 1 25. 26. 3. 2021 

14. KVIC Nový Jičín Jsme tým? 2 14. 4. 2021 

15. NICOM, a. s. Brno Adobe InDesign – základní 
kurz 1 26. – 28. 4. 2021 
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16. NICOM, a. s. Brno MS Project 2016 (2013) – 
základní kurz 1 11. – 12. 5. 2021 

17. Veronika Havelková 
Praha 

GeoGebra ve výuce 
matematiky na SŠ II 3 20. 5. 2021 

18. NICOM, a. s. Brno MS Excel 2016 (2013) pro 
experty 1 29. – 30. 6. 2021 

19. 

 
AbecedaPC 
Consulting a. s. 
Kolín 

Programování webových 
stránek v jazyce PHP 1 23. – 24. 6. 2021 

20. 
Kiaora – Jazykové 
Centrum s. r. o. 
Rožnov p. R. 

Jazyková výuka 2 průběžně 

21. Mgr. Jana Špulířová 
Vsetín 

Problémové a zátěžové 
situace v pedagogické 
praxi 

12 31. 8. 2021 

 
 
 
Studium, školeni – nepedagogičtí pracovníci 

 

 
Místo konání Název akce Počet 

účastníků Termín 

 Školení, semináře    

1. Dům kultury Vsetín Cyklické školení – 
Nemocenské pojištění 1 22. 9. 2020 

2. 
Vzdělávací 
agentura KPS 
Vsetín 

Příprava a sestavení 
účetní závěrky vybraných 
účetních jednotek 
k 31. 12. 2020 včetně 
novinek z oblasti 
účetnictví a daní VÚJ 
v roce 2020 a 2021 

1 13. 11. 2020 

3. Dům kultury Vsetín 
Cyklické školení – Velká 
novela zákoníku práce 
2021 

1 23. 11. 2020 
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4. 
Vzdělávací 
agentura KPS 
Vsetín 

Příprava a sestavení 
účetní závěrky  
u vybraných účetních 
jednotek k 31. 12. 2020, 
inventarizace, upozornění 
na novelizaci právních 
předpisů v roce 2021 

1 26. 11. 2020 

5. 
Vzdělávací 
agentura KPS 
Vsetín 

Novela zákoníku práce, 
přehled změn 
v pracovněprávních 
předpisech v roce 2020 
a 2021 

1 3. 12. 2020 

6. RESK education,  
s. r. o. Třinec 

Právní předpisy ve školství 
a jejich aktuální změny 
(video seminář) 

1 8. 12. 2020 

7. RESK education,  
s. r. o. Třinec 

Platy a platové předpisy 
ve veřejných službách  
a správě (video seminář) 

1 15. 12. 2020 

8. 

Solitea, a. s., divize 
Mzdové 
a personální 
systémy Brno 

Seminář k novinkám PAM 
35.04 – online 1 16. 12. 2020 

9. ISŠ-COP Valašské 
Meziříčí Školení svářečů 1 5. 1. 2021 

10. 
Mgr. Martina 
Lorencová, 
Kunovice 

Účetnictví příspěvkových 
organizací 2020 1 12. 1. 2021 

11. 

Středisko služeb 
školám a zařízení 
pro další vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků Brno, 
příspěvková 
organizace 

Plnění spotřebního koše 1 2. 2. 2021 

12. 
Vzdělávací 
agentura KPS 
Vsetín 

Aktuality a novelizace 
právních předpisů 
v účetnictví VÚJ 2021 

1 26. 2. 2021 

13. 
Vzdělávací 
agentura KPS 
Vsetín 

DPH v roce 2021 se 
zaměřením na činnost 
neziskových organizací 

1 4. 3. 2021 
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14. 
Vzdělávací 
agentura KPS 
Vsetín 

Aktuality a novelizace 
právních předpisů 
v účetnictví VÚJ v roce 
2021 

1 5. 3. 2021 

15. 

Solitea, a. s., divize 
Mzdové 
a personální 
systémy Brno 

Seminář k novinkám PAM 
36.01 – online 1 26. 3. 2021 

16. RESK education,  
s. r. o. Třinec FKSP ve školství 1 13. 4. 2021 

17. 
Vzdělávací 
agentura KPS 
Vsetín 

Novinky a řešení 
aktuálních problémů 
v účetnictví a daních  
u vybraných účetních 
jednotek v polovině roku 
2021 

1 4. 6. 2021 

18. BAKALÁŘI software 
s. r. o. Pardubice Bakaláři 1 8. 6. 2021 

19. Dům kultury Vsetín Cyklické školení – 
Zdravotní pojištění 1 16. 6. 2021 

20. Srb Radek, 
Jaroslavice Školení BOZP 13 25. 8. 2021 

 
 
Celková výše nákladů na školení a DVPP ve školním roce 2020/2021 činila 162 064,18 Kč, z toho  
132 971 Kč hrazeno z projektu Šablony II. V době uzavření škol probíhala školení on-line formou. 
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Další aktivity 

Praxe žáků 

Termíny odborné praxe 
Odbornou praxi konali ve školním roce 2020/2021 pouze žáci 3. ročníků, a to v období 31. 5. – 11. 6. 
2021.  Z důvodu špatné epidemické situace došlo v říjnu 2020 opět k uzavření škol a firmy, ve kterých 
by žáci praxi konali, nepřijímaly žáky k výkonu odborné praxe. Praxe proběhla tedy pouze v uvedeném 
jarním termínu.  
 
Organizační zajištění praxe 
Praxe byla zajištěna s konkrétními organizacemi na základě smlouvy o praxi, jejíž součástí byl tematický 
plán praxe s okruhy pro jednotlivé obory, v rámci kterých byla pro žáky ve firmě určena konkrétní náplň 
dvoutýdenní praxe.   
Praxi vykonávali žáci v převážné míře ve firmách v rámci regionu školy nebo svého bydliště. Jednalo se 
o firmy z různých oblastí hospodářství, ať to byly průmyslových podniky, banky, pojišťovny, subjekty 
veřejného sektoru, ale i drobní živnostníci – OSVČ.  
 
 
Průběh praxe 
V průběhu praxe byli někteří žáci zkontrolováni vyučujícími, kteří měli zjistit případné nedostatky 
v průběhu praxe, ale letošní odborné praxe proběhly bez problémů.  
Žáci absolvovanou praxi popsali a zhodnotili ve zprávách z odborné praxe, které mají pro všechny daný 
jednotný formát, rozsah a také obsahovou náplň. Na základě toho pak lze jednotlivé zprávy porovnat 
a zhodnotit úroveň předkládaných zpráv.    
 
Praxi absolvovali v letošním školním roce tedy pouze žáci 3. ročníku a to v jarním termínu, podzimní 
termín praxe, kterého se měli zúčastnit žáci 4. ročníků, 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 šestým rokem. V tomto školním roce vzhledem k uzavření škol tato praktická činnost 
byla výrazně omezena. 
 
Žáci 4. ročníku mají možnost si během dvou měsíců vyzkoušet po praktické stránce prodej zboží  
a veškeré činnosti s tím související – jednání se zákazníky, objednávání zboží, nákup ve velkoobchodě, 
přejímku, tvorbu cen, účtování, inventarizaci, vyplňování dokladů apod. 
 
Vzhledem k tomu, že je žákům svěřena peněžní hotovost v pokladně, vede je to k důslednosti  
a odpovědnosti při prodeji. 
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Stálá výše tržeb, s ohledem na stále se zvyšující konkurenci, je způsobena hlavně rozšiřováním 
sortimentu a využíváním služeb papírnictví sekretariátem školy, vzhledem k výhodným cenám, ale  
i rychlosti dodání. 
 
Sami žáci také hodnotí prodejnu velmi dobře, především za bezkonkurenčně nízké ceny a možnost 
koupit si školní pomůcky přímo ve škole a o přestávkách. 
 
Tato prodejna se již stala neoddělitelnou součástí Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí. 
 
V neposlední řadě je nutno také zmínit velice dobrou spolupráci s výhradním dodavatelem firmou 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. 
 
 
 

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 – 31. 3. 2022 
Celková výše dotace: 1 564 168,00 Kč 
 
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 do 31. 8. 2021. 
 
 
PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 
 
2.III/3 – Školní psycholog  
měsíční úvazek 0,5 
průběžně realizováno 
 
2.III/12 
CLIL ve výuce na SŠ 
3 aktivity 
zrealizováno 
 
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 2020/2021 zrealizováno 6 aktivit 
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2.III/7 c – Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – cizí jazyky 
22 aktivit 
realizovány 2 aktivity, ostatní průběžně 
 
2.III/7 d – Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální 
rozvoj 
33 aktivit 
vše zrealizováno 
 
 
2.III/7 j – Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT  
22 aktivit 
realizováno 10 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 33 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) 
částečně realizováno v tomto školním roce 
 
 
Z celkové dotace bylo ve školním roce 2020/2021 vyčerpáno 374 217,77 Kč. 
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Hospodaření školy za rok 2020 

Příjmy 

Celkové příjmy v roce 2020 dosáhly výše                          40 514 377,43 Kč 
z toho: 
 

Poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců – 
školné VOŠ 63 600,00 Kč 

  
Příjmy z doplňkové činnosti 448 873,37 Kč 
  
Ostatní příjmy 40 021 904,06 Kč 
dotace od KÚZK Zlín celkem 37 603 155,02 Kč 
z toho:  
provozní dotace 5 978 243,00 Kč 
dotace přímé náklady ÚZ 33353 30 712 896,00 Kč 
dotace přímé náklady ÚZ 33038 8 500,00 Kč 
dotace OP VVV-PO3-ÚZ 33063 Šablony II      522 607,50 Kč 
časové rozlišení investičního transferu 252 677,52 Kč 
časové rozlišení investičního transferu-C.R.P.R. multimediální učebna 128 231,00 Kč 
  
  
příjmy z projektů a z vlastních zdrojů 2 398 749,04 Kč 
z toho:  
projekt ERASMUS+ I KA 102 0 Kč 
VŠB – TU Ostrava – bakalářské studium 1 433 057,84 Kč 
příjmy školní jídelna – hlavní činnost 506 235,00 Kč 
příjmy školní jídelna – ostatní             457,16 Kč 
ostatní výnosy – SOU sklářské VM (obědy žáků) 36 540,00 Kč 
ostatní výnosy – LVK 239 785,00 Kč 
zúčtování fondů – fond odměn 44 000,00 Kč 
zúčtování fondů – rezervní fond 0 Kč 
zúčtování fondů – FKSP 0 Kč 
zúčtování fondů – fond investic (opravy) 90 704,96 Kč 
kurzové zisky, zaokrouhlení 3 994,18 Kč 
dary – respirátory  30 762,90 Kč 
pojistná událost 13 212,00 Kč 
výnosy z vyřazených pohledávek 0 Kč 
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Výdaje 

1. Investiční výdaje v roce 2020 činily celkem 197 899,13 Kč 
  

2. Neinvestiční výdaje v roce 2020 činily celkem 40 324 049,14 Kč 
včetně doplňkové činnosti  
z toho:  
a) náklady na platy včetně ÚZ 22 206 372,00 Kč 

náklady na platy bakalářské studium  424 230,00 Kč 
náklady na platy doplňková činnost  31 784,00 Kč 
náklady na platy vlastní zdroje – fond odměn  44 000,00 Kč 
náklady na platy – projekt ERASMUS+I, II  0 Kč 
náklady na platy – Šablony  284 673,00 Kč 
náhrady mzdy za DPN  133 809,00 Kč 
  

b) OOPP – střední škola          36 020,00 Kč 
OOPP – bakalářské studium  320 740,00 Kč 
OOPP – doplňková činnost  28 910,00 Kč 
OOPP – projekt Erasmus+ I, II  0 Kč 
OOPP – Šablony          62 100,00 Kč 
odstupné 235 791,00 Kč 

  
c)   zákonné odvody ZP a SP – střední škola 7 531 700,16 Kč 

zákonné odvody ZP a SP – bakalářské studium  154 702,92 Kč 
zákonné odvody ZP a SP – doplňková činnost  10 742,93 Kč 
zákonné odvody ZP a SP – projekt ERASMUS+I, II  0 Kč 
zákonné odvody ZP a SP – projekt Šablony         96 218,99 Kč 

  
d) výdaje na knihy do informačního střediska   

- střední škola + Šablony 1 925,65 Kč 
- vlastní zdroje              494,10 Kč 
výdaje na časopisy a noviny do informačního střediska  
- střední škola 39 253,54 Kč 
- vlastní zdroje 0 Kč 
výdaje na učební pomůcky  
- střední škola  0 Kč 
- VOŠ VZ  22 014,00 Kč 
- projekt C.R.P.R. – multimediální učebna 122 936,00 Kč 
výdaje na drobný dlouhodobý majetek  
- střední škola  65 097,73 Kč 
- VOŠ 4 243,00 Kč 
- školní jídelna 40 672,45 Kč 
- školní jídelna – VZ 5 440,16 Kč 
- vybavení učeben – střední škola        98 384,00 Kč 
- vybavení učeben – VOŠ VZ         22 585,00 Kč 
- vybavení učeben BC        96 161,00 Kč 
- DČ 127,55 Kč 
- el. ostatní 43 070,00 Kč 
- hardware ostatní – střední škola 914 284,30 Kč 
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- hardware ostatní – VOŠ  2 952,40 Kč 
- programy – VOŠ VZ 5 045,70 Kč 

  
e) DVPP – semináře, cestovné      103 947,75 Kč 

  
f) ostatní provozní náklady  7 133 620,81 Kč 

  
3. Odvod prostředků z fondu investic do rozpočtu 

zřizovatele ve výši 1 200 000 Kč 

 
  

 

Rozpočet KÚZK na rok 2020 v celkové výši 36 711 839,00 Kč zahrnoval: 
 

přímé náklady včetně z rozpočtu zřizovatele 30 724 596,00 Kč 
provozní náklady 5 978 243,00 Kč 
NIV ostatní 9 000,00 Kč 
  
Přímé náklady 30 724 596,00 Kč 
z toho:  

na platy 22 206 372,00 Kč 
na OON 275 011,00 Kč 
na ONIV přímé 8 243 213,00 Kč 

 

 

Účelově byly vyčleněny prostředky na: 
 

Excelence SŠ – ÚZ 33038 8 500,00 Kč 
Soutěže a přehlídky – ÚZ 33166 12 200,00 Kč 
Podpůrná opatření – orientačně     326 974,00 Kč 
Celkem účelově  347 674,00 Kč 

 
 

Účelové prostředky ÚZ 33038 byly vyčerpány v plné výši. 
Účelové prostředky ÚZ 33166 byly v plné výši vráceny zřizovateli z důvodu neuskutečnění soutěže 
v grafických předmětech (COVID-19). 
Účelové prostředky na podpůrná opatření byly vyčerpány. 
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Informace o výsledcích kontrol  
 

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát 

Ve dnech 12. až 14. 2. 2020 a 17. až 18. 2. 2020. Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení 
podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle § 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č 561/2004 Sb.,  
o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, za období od poslední inspekční činnosti. 
 
Nebyla zjištěna žádná závažná porušení. Vedení školy obdrželo doporučení pro zlepšení činnosti školy 
– např. sledovat efektivitu dalšího vzdělávání v oblasti aktivizujících metod a forem výuky, zefektivnit 
zohledňování individuálních potřeb žáků, zintenzivnit podporu komunikačních dovedností u žáků, 
vyhledávat příležitosti k získání mimorozpočtových finančních zdrojů k modernizace a zkvalitnění 
vybavení školy ICT. 
 
 

Veřejnosprávní kontrola na místě č. 38/2020/EKO 

Ve dnech 11. 5. 2020 – 25. 5. 2020. Místo provedení kontroly tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín. 
Předmětem kontroly byla kontrola hospodaření za rok 2019 včetně prověrky přiměřenosti a účinnosti 
vnitřního kontrolního systému a zveřejňování nově uzavřených smluv s plněním nad Kč 50 000,00 bez 
DPH v Registru smluv od 1. 7. 2016. 
 
Závažná zjištění ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 nebyla zjištěna. 
 
Zjištěné nedostatky: 

- Zákon č 262/2006 Sb., porušení ustanovení § 199 odst. 1 tím, že překážky na straně 
zaměstnance organizace nehradila ve výši průměrného výdělku 

- Zákon č. 262/2006 Sb., porušení ustanovení § 218 odst. 1 tím, že zaměstnavatel neurčil 
zaměstnancům čerpání dovolené tak, aby dovolenou vyčerpali v kalendářním roce, ve kterém 
jim právo na dovolenou vzniklo 

- Vyhlášku č. 107/2005 Sb., porušení tím, že ve školní jídelně v některých případech organizace 
nedodržela průměrné hodnoty spotřeby vybraných druhů potravin stanovené v Příloze č. 1 
vyhlášky 

 
Ve stanovené lhůtě byla zaslána na kontrolní oddělení zpráva o odstranění nedostatků. 
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Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj 

Kontrola byla provedena 9. 3. 2021. Předmětem kontroly bylo dodržování povinností vymezených  
v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se 
zaměřením zejména na dodržování: 
- povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce 
- dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu 

technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o 
bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení 

 
Porušení povinnost vyplývající z ustanovení § 102 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve 
znění pozdějších předpisů bylo odstraněno v průběhu kontroly. 
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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 30. září 2021               Mgr. Aleš Kubíček 
          ředitel školy 
 
 
 
 
 
 
 
Valašské Meziříčí 12. října 2021               Mgr. Andrea Hlavatá 

      předsedkyně školské rady 
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