
 
  

Výroční zpráva o činnosti 
školy 

Školní rok 2021/2022 

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 
MASARYKOVA 101/18, KRÁSNO NAD BEČVOU 

757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 
       

 

 



1 
 

Obsah 
Úvod ........................................................................................................................................................ 3 

Škola jako Centrum celoživotního vzdělávání ..................................................................................... 3 

O škole ..................................................................................................................................................... 4 

Charakteristika školy ........................................................................................................................... 4 

Organizace školního roku 2021/2022 ................................................................................................. 6 

Organizační schéma ............................................................................................................................. 7 

Studium ................................................................................................................................................... 8 

Obchodní akademie ............................................................................................................................ 8 

Charakteristika studia ...................................................................................................................... 8 

Počet žáků ve školním roce 2021/2022 ........................................................................................... 9 

Učební plány studijních oborů ....................................................................................................... 10 

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 ...................................................................................... 13 

Výsledky maturitní zkoušky – školní rok 2021/2022 ..................................................................... 16 

Absolventi – školní rok 2021/2022 ................................................................................................ 20 

Školní poradenské pracoviště ........................................................................................................ 27 

Vyšší odborná škola ........................................................................................................................... 28 

Počet žáků ve školním roce 2021/2022 ......................................................................................... 28 

Přijímací řízení VOŠ do školního roku 2022/2023 ......................................................................... 28 

Studijní plány VOŠ pro školní rok 2021/2022 ................................................................................ 29 

Bakalářské studium ........................................................................................................................... 32 

Charakteristika studia .................................................................................................................... 32 

Počet studentů v akademickém roce 2021/2022.......................................................................... 33 

Bakalářská zkouška v akademickém roce 2021/2022 ....................................................................... 33 

Doplňková činnost ............................................................................................................................. 34 

Kurzy pro veřejnost ....................................................................................................................... 34 

Zahraniční spolupráce ........................................................................................................................... 35 

Program Erasmus+ ............................................................................................................................ 35 

Spolupráce se zahraniční firmou LKW Walter ................................................................................... 36 

Předmětové komise............................................................................................................................... 37 

Český jazyk a literatura ...................................................................................................................... 37 

Cizí Jazyky .......................................................................................................................................... 38 

Ekonomické předměty ...................................................................................................................... 39 

Účetnictví ........................................................................................................................................... 40 

Výpočetní technika ............................................................................................................................ 44 

Přírodovědné předměty .................................................................................................................... 47 

Tělesná výchova ................................................................................................................................ 48 

Písemná a elektronická komunikace ................................................................................................. 49 



2 
 

Zaměstnanci .......................................................................................................................................... 52 

Údaje o pracovnících školy ................................................................................................................ 53 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2021/2022 – SŠ a VOŠ .................................................... 53 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2021/2022 – bakalářské studium ................................... 59 

Stupeň vzdělání pedagogů ............................................................................................................ 60 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2021/2022 ................................................................. 61 

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2021/2022 ................................... 61 

DVPP, Studium, školeni ..................................................................................................................... 62 

Pedagogičtí pracovníci ................................................................................................................... 62 

Studium, školeni – nepedagogičtí pracovníci ................................................................................ 65 

Školení, semináře .......................................................................................................................... 65 

Další aktivity .......................................................................................................................................... 67 

Praxe žáků.......................................................................................................................................... 67 

Reálná firma – prodejna papírnictví .................................................................................................. 67 

UNESCO a Environmentální výchova ve školním roce 2021/2022 .................................................... 68 

Hospodaření školy za rok 2021 ............................................................................................................. 69 

Příjmy ................................................................................................................................................. 69 

Výdaje ................................................................................................................................................ 70 

 

 

 

 



3 
 

ÚVOD 

Škola jako Centrum celoživotního vzdělávání  

Škola sdružuje tři úrovně vzdělávání. Studijní nabídka umožňuje absolventům základních škol vybrat si 
jeden ze tří oborů středoškolského studia, a to Obchodní akademie, Informační technologie nebo 
Veřejnosprávní činnost, ukončených maturitní zkouškou. 
  
Absolventi mohou dále pokračovat ve studiu na Vyšší odborné škole, obor Informační technologie  
v podnikové praxi, což je obor specializovaný na moderní informační technologie a jeho absolventi 
získávají titul Diplomovaný specialista.  
 
Absolventi mohou také pokračovat ve studiu vysokoškolských bakalářských vzdělávacích programů. Ve 
spolupráci s Ekonomickou fakultou VŠB-TU Ostrava škola nabízí prezenční studium oboru Ekonomika 
podniku a kombinované studium oboru Veřejná ekonomika a správa.  
 
V oblasti celoživotního vzdělávání poskytuje škola širokou nabídku studijních možností v podobě 
kombinovaných studijních programů, řady akreditovaných specializačních a odborných kurzů. 
Nezapomínáme ani na seniory, kteří se chtějí vrátit do školních lavic. Své vědomosti si mohou rozšířit 
ve studiu na Univerzitě třetího věku realizovaného ve spolupráci s UP Olomouc.  
 
Jsme školou otevřenou pro všechny, kteří považují celoživotní vzdělávání za základ aktivního života.  
 
Máme tradici i perspektivu. 
 
Více než sedmdesátiletá existence školy s trvalým zaměřením na ekonomické obory a propojení našich 
absolventů i vyučujících s praxí nás opravňuje profilovat současné studijní programy tak, aby naši 
absolventi našli uplatnění nejen na domácím pracovním trhu, ale aby byli trvale zaměstnatelní i v celém 
evropském prostoru.  
 
Mezinárodní spolupráce je realizována nejen účastí žáků, studentů a pedagogů na krátkodobých 
stážích, výměnných zájezdech a jazykových pobytech v zahraničí, ale i formou dlouhodobých studijních 
pobytů na zahraničních školách a praxí v zahraničních firmách.  
 
Perspektiva školy nevychází jen z moderních studijních oborů a nadprůměrného technického vybavení, 
ale především z propojení pedagogického sboru a technického personálu s profesní sférou, vysokými 
školami a mezinárodními vzdělávacími subjekty.  
 
Uplynulý školní rok byl opět poznamenán různým epidemiologickými opatřeními v podobě 
pravidelného testování zdravotního stavu žáků, opakovanou nepřítomností skupin žáků ve výuce 
z důvodů karantény a podobně. Tato situace si vynutila znovu využít distanční či hybridní způsob výuky. 
I přes tyto nepříznivé podmínky dosáhli žáci a studenti školy vynikajících výsledků nejen ve studijní 
oblasti, ale také v různých oborových, předmětových a sportovních soutěžích a naplnili tak motto školy:  

 
 

TRADICE + KVALITA + MODERNÍ TRENDY = ÚSPĚCH 
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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  
 
IČO:   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 
Mgr. Petr Kořenek 
Věra Kubějová 
Ing. Tibor Mičunek 
Mgr. Robert Sigmund 
 
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 2021/2022 

 
Začátek školního roku: 1. 9. 2021 

1. pololetí 1. 9. 2021 – 31. 1. 2022 
 Vydání vysvědčení 31. 1. 2022 
2. pololetí 1. 2. – 30. 6. 2022 
 Vydání vysvědčení 30. 6. 2022 

Konec školního roku: 30. 6. 2022 
Prázdniny 
 Podzimní prázdniny 27. 10. a 29. 10. 2021 
 Vánoční prázdniny 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 
 Pololetní prázdniny 4. 2. 2022 
 Jarní prázdniny 7. 2. – 13. 2. 2022 
 Velikonoční prázdniny 14. 4. 2022 
 Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2022 
 Zahájení školního roku 2022/2023 1. 9. 2022 
Dny otevřených dveří 5. 11. – 6. 11. 2021 
 21. 1. 2022 
Přijímací řízení 
 SŠ duben 2022 
 VOŠ červen 2022 
Sportovní kurzy 
 1. ročník (lyžařský výcvikový kurz) 24. – 28. 1. 2022 
 3. ročník (letní výcvikový kurz) červen 2022 
Maturitní zkoušky 
 Opravné MZ – společná část (DT+PP) 1. 9. – 2. 9. 2021 
 Opravné MZ – praktická maturita 3. 9. 2021 
 Opravné MZ – profilová + společná ústní část 7. 9. 2021 
 MZ – profilová část (PP) duben 2022 
 Praktická MZ duben 2022 
 MZ – společná část (DT) květen 2022 
 MZ – profilová část květen 2022 
Praxe 
 3. ročník květen 2022 
 4. ročník 8. 11. – 19. 11. 2021 
Pedagogické porady 
 Zahajovací 1. 9. 2021, 10.00 h, učebna 364 
 Meziklasifikační 3. 11. 2021 
 Pololetní 26. 1. 2022 
 Meziklasifikační 30. 3. 2022 
 Klasifikační (1. – 3. ročník)  pá 24. 6. 2022 
 Klasifikační (4. ročník) 27. 4. 2022 
 Závěrečná 30. 6. 2022 
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) 27. 6. – 28. 6. 2022 
 4. ročník – Praha  září 202
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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+PEK 

TEV Praxe 

Počítačová síť 

Výchovný 
poradce 

Doplňková 
činnost 

Školní 
psycholog 

Univerzita 
třetího věku 

DVPP Studijní 
oddělení 

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 

Organizační schéma 
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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 2021/2022 

 

Ročník Třída, obor Počet žáků 

1. ročník 1. A Obchodní akademie 29 

 1. B Obchodní akademie 31 

 1. C Veřejnosprávní činnost 24 

 1. D Informační technologie 31 

2. ročník 2. A Obchodní akademie 23 

 2. B Obchodní akademie 27 

 2. C Veřejnosprávní činnost 22 

 2. D Informační technologie 30 

3. ročník 3. A Obchodní akademie 25 

 3. B Obchodní akademie 25 

 3. C Veřejnosprávní činnost 19 

 3. D Informační technologie 25 

4. ročník 4. A Obchodní akademie 25 

 4. B Obchodní akademie 24 

 4. C Obchodní akademie 20 

 4. D Informační technologie 17 

Celkem  397 
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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 2022/2023 

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. 
 
Termíny konání jednotné přijímací zkoušky: 
12. dubna 2022 
13. dubna 2022 
 
Jednotná zkouška v náhradním termínu: 
10. května 2022 
11. května 2022 
 
Jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v prvním kole přijímacího řízení 
pro: 
 
Obor 63-41-M/02 Obchodní akademie  
Obor 18-20-M/01 Informační technologie  
Obor 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 
 

Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2022/2023 se bude 
přihlížet k následujícím kritériím: 
 

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

 
Uchazeči mohou získat maximálně 165 bodů následovně: 
 

a) v rámci 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: 
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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 
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. 
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Počet přihlášených    

Studijní obor I. kolo II. kolo Celkem 

OA 135 0 135 

IT 85 0 85 

VSČ 55 5 60 

Celkový počet uchazečů 275 5 280 
 
 
 

Počet odevzdaných zápisových lístků    

Studijní obor I. kolo II. kolo Celkem 

OA 57 0 57 

IT 30 0 30 

VSČ 21 2 23 

Celkový počet uchazečů 108 2 110 
 
 
Rozdělení do jednotlivých tříd 
 
Třída  Obor    Počet žáků 
 
1. A  Obchodní akademie  28 
1. B  Obchodní akademie  29 
1. C  Veřejnosprávní činnost  23 
1. D  Informační technologie  30 
 
Celkem                 110 
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Výsledky maturitní zkoušky – školní rok 2021/2022 

 
Maturitní zkouška  

Písemná práce z českého jazyka    12. 4. 2022 
 
Písemná práce z cizího jazyka    13. 4. 2022 

- podzimní termín písemná práce  8. 9. 2022 
 

Praktická       28. 4. 2022 
- podzimní termín praktická   9. 9. 2022 

 
Didaktické testy     2. 5. – 4. 5. 2022 

- podzimní termín didaktické testy  1. 9. – 2. 9. 2022 
 

Ústní       16. 5. – 25. 5. 2022 
- podzimní termín ústní   12. 9. 2022 

 

 

Celkový prospěch 
 

Třída 
S vyznamenáním Prospěli Neprospěli 
počet % počet % počet % 

4. A 1   4,00 23  92,00 1   4,00 
4. B 5  21,74 17  73,91 1   4,35 
4. C 3  15,79 14  73,68 2  10,53 
4. D 1   5,88 13  76,47 3  17,65 

Celkem 10  11,90 67  79,76 7   8,33 
 

 
Společná část maturitní zkoušky 
 

Český jazyk a literatura 
 

Třída Počet 
žáků 

Průměrná procentuální 
úspěšnost 

4. A 24 61,50 
4. B 22 68,36 
4. C 17 62,71 
4. D 14 57,00 

Celkem 77 62,39 
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Anglický jazyk 
 

Třída Počet 
žáků 

Průměrná procentuální 
úspěšnost 

4. A 19 76,35 
4. B 17 87,12 
4. C 14 82,86 
4. D 13 81,30 

Celkem 63 81,91 
 

Ruský jazyk 
 

Třída Počet 
žáků 

Průměrná procentuální 
úspěšnost 

4. A 1 70,53 
4. C 2 67,37 

Celkem 3 68,95 
 
 
Matematika 
 

Třída Počet 
žáků 

Průměrná procentuální 
úspěšnost 

4. A 4 56,00 
4. B 7 67,71 
4. C 1 44,00 
4. D 1 74,00 

Celkem 13 60,43 
 

 
Profilová část maturitní zkoušky 
 
Praktická část z odborných předmětů 
 

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

známka 

4. A 25 28,0 32,0 32,0  8,0  0,0 2,20 
4. B 23 30,4 34,8 34,8  0,0  0,0 2,04 
4. C 19  5,3 36,8 47,4 10,5  0,0 2,63 
4. D 17  5,9  5,9 41,2 29,4 17,6 3,47 
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Český jazyk a literatura 
 

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

známka 

4. A 25  0,0 20,0 60,0 20,0  0,0 3,00 
4. B 23 17,4 39,1 39,1  4,3  0,0 2,30 
4. C 19 15,8 31,6 47,4  5,3  0,0 2,42 
4. D 17  5,9 11,8 23,5 58,8  0,0 3,35 

 

Anglický jazyk 
 

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

známka 

4. A 20 20,0 55,0 20,0  5,0  0,0 2,10 
4. B 18 50,0 33,3 11,1  5,6  0,0 1,72 
4. C 15 33,3 40,0 13,3  6,7  6,7 2,13 
4. D 16 25,0 37,5 31,3  6,3  0,0 2,19 

 

Ruský jazyk 
 

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

známka 

4. A 1  0,0  0,0 100,0  0,0  0,0 3,00 
4. C 3  0,0  0,0 33,3 66,7  0,0 3,67 

 

Ekonomika 
 

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

známka 
4. A 25 28,0 40,0 16,0 16,0  0,0 2,20 
4. B 23 21,7 52,2 21,7  0,0  4,3 2,13 

 
 
Účetnictví 
 

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

známka 

4. A 25 28,0 40,0 16,0 16,0  0,0 2,20 

4. B 23 21,7 52,2 21,7  0,0  4,3 2,13 
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Právo 
 

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

známka 

4. C 19 31,6 26,3 26,3 10,5  5,3 2,32 
 
 
Veřejná správa 
 

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

známka 

4. C 19 36,8 21,1 36,8  5,3  0,0 2,11 
 
 
Ekonomika a účetnictví 
 

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

známka 

4. D 17 17,6 11,8 35,3 35,3  0,0 2,88 
 
 
Informační technologie 
 

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

známka 

4. D 17 23,5 11,8 35,3 29,4  0,0 2,71 
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Absolventi – školní rok 2021/2022 

 

Umístění Počet 
žáků 

UTB Zlín, Fakulta humanitních studií 3 

UTB Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 1 

UTB Zlín, Fakulta aplikované informatiky 1 

Ostravská univerzita Ostrava, Filozofická fakulta 1 

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta 7 

VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky 2 

Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta 1 

Jazyková škola  1 

Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta 1 

Mendelova univerzita v Brně, Provozně-ekonomická fakulta 1 

VŠE Praha, Národohospodářská fakulta 1 

Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta 2 

Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta 1 

Slezská univerzita Opava, Přírodovědecká fakulta 1 

Slezská univerzita Opava, Obchodně-podnikatelská fakulta 2 

VUT Brno, Fakulta informačních technologií 1 

Jazyková škola 3 

VOŠ PRIGO Ostrava 1 

Maturita podzim 2022 3 

Maturita na jaře 2023 3 

Práce v ČR 1 

Nezjištěno 48 

Celkem 86 
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UTB Zlín, Fakulta humanitních studií

UTB Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky

UTB Zlín, Fakulta aplikované informatiky

Ostravská univerzita Ostrava, Filozofická fakulta

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta

VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta

Jazyková škola

Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně, Provozně-ekonomická…

VŠE Praha, Národohospodářská fakulta

Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta

Slezská univerzita Opava, Přírodovědecká fakulta

Slezská univerzita Opava, Obchodně-podnikatelská fakulta

VUT Brno, Fakulta informačních technologií

Jazyková škola

VOŠ PRIGO Ostrava

Maturita podzim 2022

Maturita na jaře 2023

Práce v ČR

Nezjištěno

Počet absolventů

U
m

íst
ěn

í a
bs

ol
ve

nt
ů

Umístění absolventů Obchodní akademie a VOŠ 
Valašské Meziříčí 2021/2022
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Umístění absolventů Obchodní akademie a VOŠ 
Valašské Meziříčí 2021/2022

UTB Zlín, Fakulta humanitních studií

UTB Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky

UTB Zlín, Fakulta aplikované informatiky

Ostravská univerzita Ostrava, Filozofická fakulta

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta

VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta

Jazyková škola

Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně, Provozně-ekonomická fakulta

VŠE Praha, Národohospodářská fakulta

Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta

Slezská univerzita Opava, Přírodovědecká fakulta

Slezská univerzita Opava, Obchodně-podnikatelská fakulta

VUT Brno, Fakulta informačních technologií

Jazyková škola

VOŠ PRIGO Ostrava

Maturita podzim 2022

Maturita na jaře 2023

Práce v ČR

Nezjištěno
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4. A – obor Obchodní akademie 

 

Umístění Počet 
žáků 

UTB Zlín, Fakulta humanitních studií 2 

UTB Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 1 

Ostravská univerzita Ostrava, Filozofická fakulta 1 

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta 1 

Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta 1 

Jazyková škola  1 

Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta 1 

Mendelova univerzita v Brně, Provozně-ekonomická fakulta 1 

Maturita na jaře 2023 1 

Nezjištěno 15 

Celkem 25 
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Ostravská univerzita Ostrava, Filozofická fakulta

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta

Jazyková škola

Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně, Provozně-ekonomická
fakulta

Maturita na jaře 2023

Nezjištěno

Počet absolventů
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Umístění absolventů 2021/2022 - třída 4. A, 
obor Obchodní akademie
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4. B – obor Obchodní akademie 

 

Umístění Počet 
žáků 

Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta 1 

VŠE Praha, Národohospodářská fakulta 1 

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta 4 

Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta 2 

Slezská univerzita Opava, Přírodovědecká fakulta 1 

Slezská univerzita Opava, Obchodně-podnikatelská fakulta 1 

Jazyková škola 1 

Maturita na jaře 2023 1 

Nezjištěno 12 

Celkem 24 
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Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní
fakulta

VŠE Praha, Národohospodářská fakulta

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta

Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta

Slezská univerzita Opava, Přírodovědecká fakulta

Slezská univerzita Opava, Obchodně-podnikatelská
fakulta

Jazyková škola

Maturita na jaře 2023

Nezjištěno

Počet absolventů
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Umístění absolventů 2021/2022 - třída 4.B,
obor Obchodní akademie
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4. C – obor Veřejnosprávní činnost 

 

Umístění Počet 
žáků 

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta 2 

UTB Zlín, Fakulta humanitních studií 1 

VOŠ PRIGO Ostrava 1 

Jazyková škola 2 

Maturita podzim 2022 1 

Nezjištěno 13 

Celkem 20 
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VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta

UTB Zlín, Fakulta humanitních studií

VOŠ PRIGO Ostrava

Jazyková škola

Maturita podzim 2022

Nezjištěno

Počet absolventů
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Umístění absolventů 2021/2022 - třída 4.C, 
obor Veřejnosprávní činnost
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4. D – obor Informační technologie 
 

Umístění Počet 
žáků 

VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky 2 

Slezská univerzita Opava, Obchodně-podnikatelská fakulta 1 

VUT Brno, Fakulta informačních technologií 1 

UTB Zlín, Fakulta aplikované informatiky 1 

Maturita podzim 2022 2 

Maturita jaro 2023 1 

Práce v ČR 1 

Nezjištěno 8 

Celkem 17 
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VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Slezská univerzita Opava, Obchodně-podnikatelská…

VUT Brno, Fakulta informačních technologií

UTB Zlín, Fakulta aplikované informatiky

Maturita podzim 2022

Maturita jaro 2023

Práce v ČR
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Umístění absolventů 2021/2022 - třída 4.D, 
obor Informační technologie
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Školní poradenské pracoviště 

Členové pracoviště: PaedDr. Mgr. Věra Facová, školní psycholožka 
   Mgr. Robert Sigmund, DiS., výchovný poradce a preventista 
 
Nedílnou součástí naší školy tvoří Školní poradenské pracoviště, které zabezpečuje žákům, jejich 
rodičům a pedagogům služby v oblasti mj. školního neprospěchu, mezilidských vztahů, komunikace se 
spolužáky, rodiči a pedagogy.  
 
Úvodní adaptační semináře pro třídní kolektivy I. ročníku uskutečnila školní psycholožka, PaedDr. Mgr. 
Věra Facová, se spoluúčastí výchovného poradce a preventisty – byly zaměřeny na adaptaci na střední 
školu, systém učení, komunikaci se spolužáky a s učiteli.  
 
Na přelomu listopadu a prosince uskutečnila školní psycholožka semináře pro žáky IV. ročníku na téma 
„Profesionální orientace“, které jsou zaměřeny na oblasti problematiky vysokých škol, vyšších 
odborných škol, případně práce v zahraničí nebo České republice. Tyto semináře pak uskutečnila  
i v květnu pro žáky III. ročníku. 
 
Semináře s názvem „Co mi jde na střední škole“ byly určeny žákům I. ročníku. Tyto akce navazovaly na 
úvodní podzimní semináře a byly zaměřeny mimo jiné na vztahy učitel – žák. Veškeré tyto akce mají 
u žáků velký ohlas. 
 
Vybrané třídy I. ročníku se v rámci preventivního programu zúčastnily semináře „Závislost tady a teď“, 
které zajištoval spolek Agarta a byl zaměřen na téma závislostí (zejména drogových) a jejich dopadů na 
jednotlivce, jeho rodinu, další vztahy, i na celou společnost. Účastníci si procházejí příběh člověka, do 
jehož života vstupují drogy. Příběh sami ovlivňují a v rolích osob, které jsou tomuto člověku blízké, mají 
možnost zažít si různé situace, prožít spojené emoce, projít s ním/ní část příběhu drogové kariéry  
a dohlédnout důsledky každého chování. 
 
Žáci, jejich rodiče i pedagogové využívali individuálních konzultací u školní psycholožky. Mezi častá 
témata konzultací patřily problémy s neprospěchem a osobní problémy žáků. 
 
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. V prvním pololetí to bylo 16 žáků, ve druhém pololetí 14 žáků. Důvodem pro uznání IZK byly 
sportovní aktivity žáků nebo zdravotní důvody. 
 
Ve školním roce 2021/2022 jsme evidovali tyto žáky s podpůrnými opatřeními: PO 1 – 2 žáci, PO 2 – 17 
žáků, PO 3 – žáci, PO 4 – 2 žáci. 
 
Jeden žák III. ročníku měl přiznaný individuální vzdělávací plán a zároveň podporu vzdělávání českého 
jazyka. Jeden žák I. ročníku evidován jako sportovně nadaný. 
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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 2021/2022 
 
 

Ročník Třída, obor Počet žáků 

1. ročník 1. VOŠ   Informační technologie 12 

2. ročník 2. VOŠ   Informační technologie 2 

3. ročník 3. VOŠ   Informační technologie 3 

Celkem  17 

 
 
 
 
Přijímací řízení VOŠ do školního roku 2022/2023 
 
 
Termín přijímacího řízení 
 
1. termín  23. 6. 2022 

2. termín  19. 7. 2022 

3. termín  15. 8. 2022 

 

 
Počet přihlášených žáků ke studiu na VOŠ – 7 
 
Vzhledem k nízkému počtu zájemců o studium v 1. ročníku VOŠ nebyl ve školním roce 2022/2023  
1. ročník otevřen. Předpokládáme otevření 1. ročníku ve školním roce 2023/2024. 
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Studijní plány VOŠ pro školní rok 2021/2022 

1. ročník 
 
 

Kód 
předmětu 

Název vyučovacích předmětů 
Zimní období Letní období Kreditní 

body Povinné předměty 

P201 Počítačové sítě 2 / 2 ZK     4 

P202 Aplikační software 1 0 / 4 Z     3 

P203 Aplikační software 2     0 / 4 Z 3 

P204 Hardware     3 / 1 ZK 4 

P205 Programování 1 2 / 2 ZK     4 

P206 Programování 2     2 / 2 ZK 4 

P101 Základy účetnictví 2 / 2 ZK     4 

P102 Finanční účetnictví 1     2 / 2 ZK 4 

P103 Mikroekonomie 2 / 1 ZK     4 

P104 Makroekonomie     2 / 1 ZK 4 

P401 Aplikovaná matematika     1 / 2 ZK 3 

P301 Elektronické informační zdroje 2 / 0 ZK     3 

P501 Písemná a elektronická komunikace 1 / 2 Z     3 

P502 Základy sociologie a psychologie     2 / 0 Z 2 

P601 Odborná angličtina 1 0 / 3 Z     2 

P602 Odborná angličtina 2     0 / 3 Z 2 

P603 Německý jazyk 1 0 / 2 Z     2 

P604 Německý jazyk 2     0 / 2 Z 2 

P701 Tělesná výchova 1 0 / 2 Z     1 

P702 Tělesná výchova 2     0 / 2 Z 1 

P801 Odborná praxe 1     2 T Z 1 

Počet hodin přednášek a cvičení 11 / 20  12 / 19   

Počet zápočtů a zkoušek 5 / 5  5 / 6   

Počet kreditních bodů 30 30 60 
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2. ročník 
 
 
 

Kód 
předmětu 

Název vyučovacích předmětů 
Zimní období Letní období Kreditní 

body Povinné předměty 

P207 Tvorba webových aplikací 1 1 / 3 ZK     4 

P208 Tvorba webových aplikací 2     1 / 3 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 
Zimní období Letní období Kreditní 

body Povinné předměty 

P216 Projektování informačních systémů 1 / 2 ZK     3 

P110 Finance 2 / 1 ZK     4 

P111 Bankovnictví 2 / 0 ZK     3 

P504 Personalistika     2 / 1 KZ 3 

P112 Cenné papíry     2 / 0 ZK 3 

P113 Právo 1  2 / 0 Z     2 

P114 Právo 2     2 / 0 ZK 3 

P610 Odborná angličtina 5 0 / 3 Z     3 

P611 Odborná angličtina 6     0 / 3 ZK 4 

P115 Daně     1 / 2 ZK 4 

P116 Individuální podnikatel 1 / 2 ZK     3 

P217 Správa databázových systémů     2 / 2 ZK 4 

P218  Programování 5 1 / 3 Z     4 

P219 Programování 6     1 / 3 ZK 4 

P505 Management 2 / 1 ZK     3 

P506 Marketing     1 / 2 KZ 3 

P507 Komunikace v praxi     0 / 2 Z 2 

P220 Počítačová grafika 3 1 / 2 KZ     2 

P803 Odborná praxe 3 4 T Z     1 

 Povinně volitelné předměty        

PV221 Programování mobilních zařízení 0 / 2 KZ   2 

Počet hodin přednášek a cvičení 1
2 / 1

6  1
1 / 15   

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

Počet kreditních bodů 30 30 60 
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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 i 
na jiných vysokých školách s podobným studijním programem. 
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Počet studentů v akademickém roce 2021/2022 
 

Ročník Třída, obor Počet studentů 
1. ročník 1. BC    Ekonomika podniku 8 
2. ročník 2. BC    Ekonomika podniku 15 
3. ročník 3. BC    Ekonomika podniku 10 
Celkem  33 
   

Ročník Třída, obor Počet studentů 
1. ročník 1. BC    Veřejná ekonomika a správa 12 
2. ročník 2. BC    Veřejná ekonomika a správa 17 
3. ročník 3. BC    Veřejná ekonomika a správa 15 
Celkem  44 
   

Ročník Třída, obor Počet studentů 
1. ročník 1. BC    Účetnictví a daně 16 
2. ročník 2. BC    Účetnictví a daně 8 
3. ročník 3. BC    Účetnictví a daně 0 

Celkem  24 

 
 

Bakalářská zkouška v akademickém roce 2021/2022 

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                       9 
3. VESP                             Veřejná ekonomika a správa                                  15 
 
 
 
Termíny státní závěrečné bakalářské zkoušky 
 
Zkouška                        Datum 
 
1. termín – EPOD       6. června 2022 
1. termín – VESP                                                                   2. června 2022 
2. termín – EPOD (náhradní a opravný)    23. srpna 2022 
2. termín – VESP (náhradní a opravný)    30. srpna 2022  
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Bakalářská zkouška v 1. termínu    

Studijní obor Celkový počet 
zkoušených Prospěli Neprospěli 

Ekonomika podniku 9 8 1 

Veřejná ekonomika a správa 15 15 0 
 
 
 

Bakalářská zkouška v náhradním  
a opravném termínu    

Studijní obor Celkový počet 
zkoušených Prospěli Neprospěli 

Ekonomika podniku 1 1 0 

Veřejná ekonomika správa 0 0 0 
  
 
Úspěšný absolvent získává akademický titul Bakalář, zkratka Bc. Promoce se konala dne  
22. 7. 2022 a 15. 9. 2022. 
 

 

Doplňková činnost 

Kurzy pro veřejnost 

Přípravný kurz MAT pro ZŠ   28. 2. 2022 – 28. 3. 2022 – 10 hodin  
 
Přípravný kurz CJL pro ZŠ   1. 3. 2022 – 29. 3. 2022 – 10 hodin  
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ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 

Program Erasmus+ 

Ve školním roce 2021/2022 se uskutečnily v rámci projektu Erasmus+ č. 2021-1-CZ01-KA122-VET-
000016977 s názvem „Za hranice školních lavic“ tři aktivity: krátkodobá mobilita, dlouhodobá mobilita 
a stínování pracovníků.  
 
Krátkodobé mobility v Irsku se zúčastnilo 20 žáků 3. ročníku obchodní akademie, kteří byli vybráni ze 
všech oborů, tedy obchodní akademie, veřejnosprávní činnost a informační technologie. Žáci vyjeli 
spolu se dvěma doprovodnými osobami do Irska do Dublinu, kde absolvovali odbornou praxi v místních 
firmách. Firmy pro výkon praxe zprostředkovala organizace ADC College se sídlem v Londýně, která má 
pobočku i v Irsku.  Během dvou týdnů byli ve firmách zařazeni na různé pracovní pozice v oblasti IT, 
v právních kancelářích, v účetních firmách, ve firmách ze sféry obchodu nebo služeb. Mezi vykonávané 
činnosti patřila práce v administrativě, jednání se zákazníky, práce s účetními doklady, evidence zboží, 
práce s databázemi klientů. Žáci byli ubytováni v rodinách, které jim zajistily po celou dobu pobytu 
zázemí včetně polopenze.  
 
Dlouhodobá mobilita se týkala 2 studentů vyšší odborné školy, kteří vyjeli do Irska na tříměsíční 
pracovní stáž. Získali zkušenosti v používání softwaru pro hotely a služby, z práce v administrativě, 
objednávali zboží do hotelové restaurace, administrovali webové stránky, vystavovali faktury pro 
zákazníky.  
 
Stínování pracovníků bylo uskutečněno výjezdem 4 vyučujících odborných předmětů na Slovensko do 
SOŠ Handlová. Ve škole s obdobným profilem absolventa se účastnili výuky vybraných odborných 
předmětů, konzultovali učební materiály, výukový software, diskutovali s kolegy o formě a obsahu 
maturitních zkoušek nebo závěrečných zkoušek v učebních oborech, o obsahu školních vzdělávacích 
programů. 
 
Absolvováním zahraniční mobility si účastníci – žáci – zlepšili své komunikační schopnosti každodenním 
používáním odborné i hovorové angličtiny, získali zkušenosti z práce v cizojazyčném prostředí,  
v prostředí zahraniční firmy, získali nové kompetence, které jim v budoucnu mohou pomoci k uplatnění 
na trhu práce, popř. při studiu na vysoké škole v ČR nebo v zahraničí. Zkušenosti ze zahraniční mobility 
získaly i doprovodné osoby, jež se zdokonalily v cizím jazyce a získaly poznatky z práce v zahraničních 
firmách při monitoringu žáků. Pedagogové, kteří se účastnili stínování výuky, si rozšířili poznatky  
z výuky vybraných ekonomických předmětů v angličtině, v oblasti školních vzdělávacích programů, 
používaných digitálních učebních materiálů, softwaru, způsobu organizace maturitních zkoušek, 
organizace odborných praxí žáků. Zahraniční mobility žáků i pedagogů zvyšují prestiž školy, jsou 
významným prvkem konkurenceschopnosti v regionu, přináší žákům i pracovníkům školy povědomí  
a vyšší informovanost o programech EU, přispívají k motivaci žáků i pedagogů ke studiu cizích jazyků 
a zapojení se do programů mezinárodních mobilit. 
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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 Group projevila zájem o absolventy školy a nabídla žákům možnost užší 
spolupráce. O firmě a podmínkách spolupráce informovala žáky OA a VOŠ manažerka LKW Walter 
Group paní Ing. Dita Mahdalicek 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 LKW 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 tomto školním roce se prostřednictvím webové adresy „jobs.lkw-walter.com“ ucházely o bližší 
spolupráci čtyři žákyně čtvrtého ročníku. Po vyplnění dotazníku a zaslání životopisu byly kontaktovány 
personálním oddělením firmy LKW Walter Group. Z mnoha set zájemců z celé Evropy postoupily do 
užšího výběru a tím své šance na některou z forem spolupráce výrazně zvýšily.  
 
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 Obchodní Akademie a VOŠ 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 březnu 2022 jeden z vyučujících (Mgr. Tomáš Juríček) se zapojil do školení pro předsedy ústní 
maturitní zkoušky.  
 
Soutěže  

Olympiády v českém jazyce – v prosinci 2021 se 10 žáků zapojilo do školního kola olympiády v českém 
jazyce. Nejlepšími řešiteli byly Aneta Klanicová ze 2. C a Kristýna Šuláková ze 3. B. Z okresního kola 
bohužel žádná z nich nepostoupila.  
Soutěž v recitaci Krásenský zvoneček 8. dubna 2022 – nepodařilo se nám sestavit tříčlenný tým, a tak 
školu reprezentovaly pouze Angelika Maléřová z 3. C a Adéla Vráblová ze 3. C, ani jedna se však proti 
reprezentantkám místního gymnázia neprosadila.  

 
Spolupráce s novinami 

Pokračovala spolupráce s Valašskomeziříčským zpravodajem a týdeníkem Jalovec. Zprávy o dění na OA 
a VOŠ zasílají přímo jednotliví učitelé. 
 
Den otevřených dveří 

5. a 6. listopadu 2021 a 21. ledna 2022 v prostorách Informačního centra prezentovali vyučující ČJL 
přehled učebnic v jednotlivých předmětech a vybavení střediska.  
  
Kulturní akce 
Divadlo – 30. května se žáci tříd 2. ročníku zúčastnili v KZ Valašské Meziříčí vystoupení skupiny MARBO, 
která měla na programu pořad Písničky Osvobozeného divadla a písničky divadla Semafor z přelomu 
60. a 70. let. Pořad byl žáky velmi kladně hodnocen.                           
Kulturní exkurze – žáci tříd 2. ročníku měli plánovanou jednodenní exkurzi do předvánoční Vídně, ale 
z důvodu přísných hygienických norem ohledně covidu-19 byla exkurze zrušena.  
Žáci všech tříd 4. ročníku již tradičně absolvovali v září třídenní exkurzi do Prahy. 
Po otevření zrekonstruované Městské knihovny ve Valašském Meziříčí se uskutečnily dvě exkurze do 
nových prostor knihovny na nábřeží, zúčastnily se jich třídy 1. B a 2. A, v novém školním roce plánujeme 
na druhou polovinu září exkurze tříd 1. ročníku. 
Přednášky – na pondělí 7. března 2022 byla plánována přednáška o judaismu, ale z důvodu 
onemocnění přednášejícího byla zrušena. 
Kulturní vystoupení – při předávání maturitních vysvědčení 2. června 2022 ve valašskomeziříčském 
amfiteátru zajišťoval zpěvem dvou písní žák 2. C Daniel Mikulec, role moderátora se už tradičně ujal 
češtinář Mgr. Tomáš Juríček. 
Připomenutí významných výročí – Ve školním roce 2021/2022 byly nástěnky na chodbě hlavní budovy 
tematicky zaměřeny na významná výročí českých i světových dějin – 230. výročí úmrtí W. A. Mozarta, 
400. výročí narození B. Balbína, 200. výročí narození K. Havlíčka Borovského, 400. výročí narození 
Moliéra, 100. výročí narození Jana Skácela a 200. výročí narození J.G. Mendela. Významná výročí budou 
připomínána i v následujícím školním roce. 
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Kurzy pro žáky 

Ve dnech 28. 2. – 29. 3. 2022 se uskutečnil přípravný kurz k přijímacím zkouškám z ČJL pro žáky 9. tříd 
ZŠ. Kurz vedli Mgr. Tomáš Juríček, Mgr. Dana Macháčková a Mgr. Pavla Havlová. 
 
Maturitní zkoušky z ČJL 

Češtináři v průběhu školního roku 2021/2022 provedli jedenáct úprav v Kánonu literatury  
a v Pracovních listech k maturitě, počet titulů ve školním Kánonu byl upraven na 120, podobná úprava 
proběhne i na podzim 2022 (vyřazení některých literárních titulů, doplnění a výměna některých ukázek 
neuměleckého a uměleckého textu). 
Úpravy byly rovněž provedeny v šabloně zvané Struktura ústní maturitní zkoušky, a to z důvodu 
zkrácení ústního zkoušení o 5 minut. 
Změny byly v druhém pololetí provedeny v plánech ŠVP u jednotlivých předmětů komise. 
Výsledky maturitních zkoušek z ČJL – písemné slohové práce zvládli všichni maturanti. V didaktickém 
testu z ČJL neuspělo 8 maturantů (2 ve 4. A, 1 ve 4. B, 2 ve 4. C a 3 ve 4. D). Ústní zkoušku z ČJL nezvládlo 
celkem 5 maturantů (2 ze 4. A, 2 ze 4. B a 1 ze 4. C). 
 
 
 

Cizí Jazyky 

Předseda předmětové komise: Mgr. Dalibor Vašek 
 
Školní rok 2021/2022 byl rokem, kdy se výuka opět vrátila do školních lavic. Učitelé a žáci však byli 
nuceni překonávat negativní důsledky distanční výuky z roku 2020/2021. Pro překonání školních 
neúspěchů byl MŠMT v srpnu 2021 spuštěn Národní program pro doučování žáků ZŠ a SŠ. Do tohoto 
programu se zapojili i učitelé cizích jazyků, hlavně ANJ a RUJ. V rámci tohoto programu byli žáci 
připravování k maturitní zkoušce, nebo bylo vysvětlováno a procvičováno učivo minulého roku, tak aby 
žáci zvládli úspěšně dokončit ročník či složit maturitní zkoušku. 
 
Další novinkou byla změna maturitní zkoušky z cizího jazyka. Příprava a organizace školní části byla 
převedena z centrálního řízení organizací Cermat na jednotlivé školy. Každá škola pak byla povinna 
vypracovat své pracovní listy k maturitní zkoušce, taktéž vypracovat vlastní kritéria hodnocení, 
navrhnout témata pro písemnou část maturitní zkoušky a zároveň provést i opravu těchto prací. 
Z tohoto důvodů se naši vyučující ANJ a RUJ zúčastnili v listopadu školení na téma hodnocení 
maturitních písemných prací. V druhé polovině května pak maturitní zkoušky proběhly úspěšně a bez 
potíží. 
 
Bohužel v tomto roce neproběhla žádná divadelní představení, protože nebyla nabízena, a náš 
oblíbený zájezd na anglické představení do Prahy se nemohl uskutečnit z důvodu nevhodného termínu. 
 
Projekt Erasmus  

Tento úspěšný a prospěšný projekt, umožňující našim žákům 14denní pracovní praxi ve Velké Británii, 
v letošním školním roce opět pokračoval. Projekt vedou Ing. Alena Machalová a Ing. Josef Krůpa. 
Skupina přibližně 20 žáků 3. ročníku pobývala a pracovala v organizacích a firmách v Dublinu. 
Podrobnější hodnocení projektu je v samostatné hodnotící zprávě projektu Erasmus +. 
 
Tento školní rok lze z hlediska výuky cizích jazyků hodnotit jako úspěšný. Zvládli jsme odstranit 
problémy a nedostatky zaviněné distanční výukou a zvýšenou absencí žáků. Podařil se i přechod na 
vlastní verzi školní maturity v cizích jazycích. Doufáme, že i další akce bude dařit uskutečnit. 
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Ekonomické předměty 

Předseda předmětové komise: Ing. Helena Škrlová 
 
Vyučující předmětové komise se podílí na všech formách studia v široké paletě aktivit školy. Kromě 
elementární pedagogické činnosti v rámci zabezpečení středoškolské výuky se podílejí na tvorbě zadání 
praktických maturit u oborů Obchodní akademie a Veřejné správy, 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 i oponentů absolventských a bakalářských prací. Spoluúčast na vyšších 
formách studia nejen ve spolupráci s Ekonomickou fakultou VŠB TUO Ostrava umožňuje vstřebávat 
a aplikovat do středoškolské výuky nové trendy a impulsy a připravovat koncepčně středoškolské žáky 
na režim vysokoškolského studia. 
 
Členové komise se na pravidelných poradách vzájemně informují o novinkách v oblasti literatury, 
právních norem, sdílejí přípravy a didaktické pomůcky. Účastní se na pravidelných seminářích 
pořádaných autory učebnic pro výuku ekonomiky. 
 
Celá komise se shodla na tom, že výsledky praktické maturity potvrzují vyváženou skladbu všech témat 
v rámci všech oborů. I předsedové maturitních komisí z jiných škol konstatovali při hodnocení výsledků 
solidní úroveň profilové maturitní zkoušky. 
 
Součástí výuky práva, veřejné správy jsou návštěvy soudních jednání, besed a exkurzí. 
 
Exkurze 

21. 9. 2021 soudní jednání Valašské Meziříčí – 3. C   
18. 10. 2022 soudní jednání Valašské Meziříčí – 2. C  
6. 4. 2022 soudní jednání Valašské Meziříčí – 1. C  
26. 4. 2022 soudní jednání Vsetín – 3. C 
14. 6. 2022 soudní jednání Vsetín – 3. C 
 
Besedy 

5. 10. 2021 beseda s kurátorem pro mládež Mgr. Mariánem Málkem – 2. C 
5. 10. 2021 beseda s kurátorem pro mládež Mgr. Mariánem Málkem – 3. C 
3. 11. 2021 beseda s pracovnicí Probační a mediační služby ČR Mgr. Martinou Krajíčkovou – 4. C 
29. 3. 2022 beseda s ředitelem ELIM, Mgr. Miroslavem Ildžou – 2. C 
29. 3. 2022 beseda s ředitelem ELIM, Mgr. Miroslavem Ildžou – 3. C  
 
Účetně – ekonomická soutěž DUEL  

Ekonomická fakulta VŠB Ostrava, která na naší obchodní akademii zaštiťuje bakalářské studium, 
pořádala v pátek 26. listopadu 2021 již sedmý ročník odborné soutěže studentských týmů DUEL. Naši 
školu reprezentovali Patrik Dohnal ze 4. A., Petr Janík a Tomáš Malina oba ze 4. B. Soutěž spočívala 
v řešení konkrétních případových studií z oblasti účetnictví a daní, podnikové ekonomiky a financí, 
které byly prezentovány odborníky z praxe. Náš tým v konkurenci deseti soutěžních týmů dosáhl 
pěkného čtvrtého místa.  
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Soutěž Ekonomický tým 2021 

Dne 2. prosince v odpoledních hodinách proběhlo online formou krajské kolo soutěže Ekonomický tým. 
Trio Patrik Dohnal 4. A., Petr Janík a Tomáš Malina 4. B. v konkurenci 8 týmů získalo stříbrnou pozici. 
Ze dvou tradičních disciplín letos došlo jen na testy z oblasti ekonomiky, účetnictví, informatiky a práva. 
Škoda jen, že vzhledem k okolnostem (covid) nemohlo dojít na druhou disciplínu – týmovou kreativitu. 
V ní by jistě pánové předvedli plně svůj tvůrčí potenciál.  
 
Fiktivní firmy  

24. března 2022 se žáci ze 4. B. zúčastnili Veletrhu příležitostí v Ostravě. Na veletrhu představili svoji 
fiktivní firmu Boutique de Chocolat, s. r. o. zabývající se výrobou a prodejem čokolády a čokoládových 
pralinek. 
Veletrh se po roční přestávce opět uskutečnil prezenční formou na výstavišti Černá louka. Žáci 
středních škol zde prezentovali své firmy s různým zaměřením. Každá firma si připravila veletržní 
stánek, propagační materiály jako katalogy, vizitky, letáky apod. a snažila se zaujmout zákazníky, kteří 
si u jednotlivých stánků mohli zakoupit rozmanité zboží či služby. 
 
Během veletrhu hodnotila komise porotců veletržní stánky, propagační materiály, prezentace 
jednotlivých firem na pódiu, vystupování žáků při nabídce a prodeji svých výrobků a služeb. Naše 
fiktivní firma si vedla ve všech kategoriích velmi dobře a získala hned dvě ocenění: nabídkový 
propagační leták firmy byl oceněn jako druhý nejlepší a Filip Krutil, ředitel fiktivní firmy Boutique 
de Chocolat, s. r. o., byl vyhodnocen porotou jako nejlepší reprezentant firmy a odnesl si kromě 
diplomu i krásné věcné ceny. 
 
 
 

Účetnictví 

Předseda předmětové komise: Ing. Alena Stibůrková 
 
V tomto školním roce vyučující předmětové komise účetnictví zajišťovaly výuku předmětu  
v oborech Obchodní akademie, Informační technologie a Veřejná správa. Jako každoročně měly dvě 
vyučující část svého úvazku na Vyšší odborné škole, kde komise má v každém semestru tříletého studia 
čtyři hodiny.  
 
Vzhledem k nižšímu počtu hodin UCE, měla každá vyučující ve svém úvazku další předměty. Konkrétně 
se jednalo se o fiktivní firmu, základy přírodních věd, psychologii, ekonomiku, 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 se dvouhodinová dotace rozšířila do třetího 
ročníku. Změně musela odpovídat i obsahová struktura učiva.  
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Přehled hodinové dotace předmětu účetnictví v jednotlivých oborech studia školy: 
 

Obor 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem 

Obchodní akademie - 3 4 4 11 

Informační technologie  - 2 ⃰    2* 2 6 

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 probíhala výuka Daní ve 4. ročníku OA a již třetím rokem se projevil zájem žáků 
třetího ročníku o výuku volitelného předmětu Podnikání OSVČ.  
 
Vzhledem k předchozím dvěma letům, které byly ve znamení on-line výuky, bylo nutné provést redukci 
učiva. Dvě maturitní otázky se vypustily, v ostatních částech byla provedena důkladná revize 
a ponechány zásadní věci. Polovina září byla věnována opakování učiva předchozího školního roku ve 
všech ročnících a oborech.   
 

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 pátým 
(posledním) 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 25 4 8 8 5 0 2,56 

4. B 23 6 7 7 1 2 2,39 

 
Ústní maturitní zkoušce z účetnictví bylo podrobeno 48 žáků oboru Obchodní akademie. Dva žáci nebyli 
úspěšní a zkoušku tedy vykonají v podzimním termínu.   
 
Tvorbou zadání pro praktickou maturitní zkoušku byla pověřena Ing. Elen Válková (1 téma pro obor 
Obchodní akademie – ruční operace v akciové společnosti a 3 témata pro obor Veřejná správa), Ing. 
Eva Pavelková (1 téma pro obor OA – Daňová evidence OSVČ) a Ing. Alena Stibůrková (1 téma pro obor 
Obchodní akademie – účetní operace v programu Pohoda).  
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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 25 27,48 2,20 

4. B OA 23 27,35 2,17 

 4. C VES 20 14,87* 3,12 

*Pro obor VES bylo stanoveno maximum 20 bodů 
 

Praktickou část maturitní zkoušky z UCE vykonalo 48 žáků Obchodní akademie a 20 žáků oboru Veřejná 
správa.  
 
Další vzdělávání vyučujících sekce UCE  

V letošním školním roce se všechny vyučující zúčastnily on-line formou Pedagogické konference VŠE 
v Praze. V jejím průběhu absolvovaly řadu přednášek z těchto odborných oblastí: 
 

- Aktuální otázky regulace UCE v ČR 
- Evidence skutečných majitelů  
- Judikatura v oblasti UCE a daní 
- Novinky v daních  

 
Přednášejícími byli vyučující katedry finančního účetnictví a auditingu.  

Jedna z vyučujících prohloubila znalosti v IT(Word) na kurzu hrazeném v rámci šablon II. 
 
Soutěže 

Naši žáci zúročili své účetní znalosti v několika soutěžích. V listopadu 2021 se dva žáci zúčastnili soutěže 
DUEL, kde spolupracujeme s předmětovou komisí ekonomiky.  
Jako každý rok jsme v komisi připravili dvě školní kola účetních znalostí pro výběr tří nejlepších žáků, 
kteří pak byli připravováni individuálně pro celorepublikovou soutěž Má dáti, Dal ve Znojmě. Soutěže 
jsme se zúčastnili dvanáctým rokem. 
 

Rekapitulace dosavadního 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 
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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 

2022 14. 250,5 Patrik Dohnal 4. A 31. 125,70 

   Tereza Němcová 4. A 34. 124,80 

 
 
Novinkou se stala účetní soutěž „Zaúčtuj to“, která byla určena pro žáky třetích ročníků. Nasadili jsme 
dva tříčlenné týmy, které jsme individuálně připravovali z hlediska rozsahu znalostí, testů, herní 
strategie, týmové práce aj. Umístnění bylo vynikající. Jeden tým zvítězil v základním kole a dostal se do 
Grand finále. Soutěží prošlo 47 týmů ze 74 škol s počtem 222 žáků. Naše výsledné umístění bylo  
7. místo v republice, o které se zasloužili žáci třídy 3. A Aneta Chudějová, Adéla Hurtíková a Lukáš Goláň. 
Odměnou byl mimo jiné písemný příslib děkana Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity 
o osvobození od přijímacích zkoušek na obor finance a finanční služby. Byl udělán obrovský kus práce 
a naše škola se dostala do povědomí ostatních zúčastněných škol a také odborné veřejnosti, kde bude 
další spolupráce rozvíjena.    
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Odborník z praxe 

Po době covidové se podařilo dokončit šablonu „Odborník z praxe“ v rámci předmětu Daně. Čtyři 
chybějící hodiny žákům přinesly jiný pohled na různé odborné problémy zprostředkované paní Mgr.  
M. Slezákovou z Finančního úřadu v Rožnově pod Radhoštěm.  
 
Další aktivity 

Stejně jako v minulých letech nás jsme se podílely na zadávání přijímacích zkoušek na SŠ  
a také 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 řady dalších 
aktivit, které škola realizovala. Např. Den středoškolákem, návštěva burzy škol pro žáky 9. ročníků 
v Bystřici pod Hostýnem, Den otevřených dveří aj. 
  
V rámci rozvoje další spolupráce s Fakultou financí a účetnictví VŠE v Praze jsme všem žákům třetích 
a čtvrtých ročníků distribuovali kvíz z oblasti financí a účetnictví, abychom zvýšili zájem o tuto 
problematiku a směřovali žáky k dalšímu kvalitnímu odbornému vzdělání.    
 
 
 

Výpočetní technika 

Předseda předmětové komise: Ing. Josef Krůpa 
 
 
Školní vzdělávací program 

Ve školním roce 2021/2022 probíhala výuka podle dvou ŠVP. Žáci čtvrtého ročníku měli původní verzi 
ŠVP a ostatní ročníky oboru IT měli výuku podle nové verze ŠVP. Ve čtvrtém ročníku měli žáci zvoleno 
zaměření Algoritmizace a programování. 
 
Ve třetím ročníku IT oboru si žáci mohli vybrat volitelné předměty na další školní rok. V nabídce byly 
předměty Cvičení z programování, Konverzace v cizím jazyce, Cvičení z matematiky a Finanční trhy. 
Dostatečný počet žáků si vybral předmět Cvičení z programování a bude tím zajištěno více hodin pro 
učitele odborných předmětů. 
 
Žáci ve druhém ročníku si také mohli vybrat z nabídky volitelných předmětů na nový školní rok z těchto 
předmětů: Konverzace v AJ, Podnikání a Programování mobilních aplikací. Předmět Programování 
mobilních aplikací si vybral dostatečný počet žáků, a i tento předmět budeme vyučovat.  
 
Studijní obory OA a VES mají ve třetím ročníku opět zařazen v tematickém plánu redakční systém 
WordPress. Systém je provozován na školním hostingu. Díky tomuto systému získají žáci dobrý přehled 
o webových technologiích a vytvoří si vlastní webové stránky, které odpovídají moderním standardům 
a jsou plně responzivní. 
 
Dny otevřených dveří 

Ve školním roce 2021/2022 se konaly na naší škole Dny otevřených dveří ve dvou termínech. První 
termín byl 5. a 6. listopadu 2021, druhý termín byl 21. ledna 2022. Na obou termínech byl prezentován 
obor IT na učebně 344. Zde byli zájemci o studium seznámeni se studijním plánem a byla jim 
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předvedena ukázka prací našich žáků, zejména z předmětů Programování, Webové stránky, Počítačová 
grafika a předvedeny některé práce žáků z projektového dne. 
Do propagace IT oboru se zapojili i vyučující odborných předmětů, kteří byli po celou dobu dne 
otevřených dveří k dispozici rodičům i zájemcům o studium a odpovídali na jejich dotazy. Rodiče 
i budoucí žáci získali propagační materiály školy a informace o ŠVP a studijním plánu. Na prvním 
termínu dne otevřených dveří nechyběly ani informace o chystané akci „Na den středoškolákem“, která 
byla naplánována na 15. prosince 2021.  
 
Akce „Na den středoškolákem“ 

Po pauze zapříčiněné opatřeními kvůli šíření covid 19, byla v tomto školním roce opět realizována akce 
„Na den středoškolákem“, kde jsme propagovali všechny studijní obory. Akce byla naplánována na 
termín 15. prosince 2021. Byla určena pro žáky 9. tříd základních škol se zájmem o studium oboru IT 
na naší škole. V průběhu dne byly pro žáky připraveny 4 vyučovací hodiny z odborných předmětů – 
počítačová grafika, webové aplikace, programování a počítačové sítě. Výuku v těchto hodinách vedli 
Ing. Josef Krůpa (Programování), Ing. Jiří Románek (Počítačová grafika, Webové stránky) a PaedDr. Petr 
Hubáček (Počítačové sítě). Vyučující se snažili atraktivní formou přiblížit žákům oblast IT a probudit 
v nich zájem o tuto oblast studia. Akce se setkala s velkým úspěchem a kapacita třídy byla naplněna na 
100 %. 
 

Projektový den 

Pro žáky třetího a čtvrtého ročníku oboru IT byl v tomto školním roce naplánován Projektový den. 
Zadání bylo žákům předáno v září 2021 a projektový den byl naplánován na 14. ledna 2022. Žáci si 
mohli vybrat zadání projektu z různých předmětů, např. počítačová grafika, webové stránky, 
programování, zpracování videa. Z důvodu protiepidemických opatření se uskutečnil projektový den 
online formou. Žáci prezentovali své projekty na platformě MS Teams a vyučující je sledovali na učebně 
odborných předmětů. Projektového dne se zúčastnili i žáci 2. ročníku, aby si udělali představu o tom, 
co je bude v příštím školním roce čekat. 
 
Projekty některých žáků byly velmi zdařilé a nad rámec výuky na škole. Některé projekty si určitě 
najdou uplatnění i v praxi. Naopak některé práce žáků byly na velmi nízké úrovni a nebyly od vyučujících 
hodnoceny. Tyto projekty byly určeny k přepracování a odevzdány v pozdějším termínu. V příštím 
školním roce budeme projektový den určitě opět organizovat a doufáme, že se jej podaří provést 
klasickou formou ve třídě. 
 
Praxe 

Odborná praxe pro žáky 4. ročníku byla naplánována na listopad 2021. Situace s protiepidemickými 
opatřeními a ve firmách se zlepšila a bylo tedy možné praxi zrealizovat. 
 
Žáci třetího ročníku měli naplánovanou praxi na květen 2022. Zajištění praxe proběhlo oproti 
minulému roku o něco jednodušeji a žáci neměli problém s nalezením vhodného pracovního místa. Po 
absolvování praxe museli žáci vytvořit a odevzdat zprávu, která byla zkontrolována a ohodnocena 
vyučujícím odborných předmětů. Žáci vykonávali praxi v odborných firmách s různým zaměřením – 
hardware, software, informační systémy apod. 
 
Praktická maturitní zkouška 

Praktická maturitní zkouška se konala 28. dubna 2022. Termín byl stejný pro všechny studijní obory. 
Praktická maturitní zkouška oborů Obchodní akademie a Veřejnosprávní činnost obsahovala část 
zaměřenou na informační technologie. Žáci z těchto oborů mohli získat v této části praktické maturitní 
zkoušky maximálně 15 bodů, minimum byly 4 body. Náplní této zkoušky byly programy balíku MS 
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Office, konkrétně MS Word a MS Excel. Průměrný počet získaných bodů z oboru Obchodní akademie 
byl 11,2 bodu. Proti minulému školnímu roku je to zlepšení o dva body. Na oboru Veřejnosprávní 
činnost byl průměrný počet získaných bodů 11,3 což je pokles o jeden bod proti minulému školnímu 
roku. Na oboru Veřejnosprávní činnost dvě žákyně neuspěly u části zkoušky z informatiky, jedna z nich 
praktickou maturitní zkoušku dělala opakovaně. Počet získaných bodů na oboru OA odpovídá 75% 
úspěšnosti, na oboru VES také 75% úspěšnosti získaných bodů. 
 
U oboru IT byla praktická maturitní zkouška rozdělena na 4 části – MS Office, Společnou část 
(Počítačová grafika, Aplikace na PC), Algoritmizace a programování a Zpracování dokumentů na PC. 
Celkový počet možných získaných bodů byl 100. Každá z částí měla stanoven minimální počet získaných 
bodů. V části ZPD to byly 4 body, v ostatních částech to bylo 8 bodů. Úspěšnost získání počtu bodů byla 
v části MS Office byla 58 %, ve Společné části 53 %, v části Algoritmizace a programování 45 % a v části 
Obchodní korespondence 74 %. Průměrná známka z praktické části maturitní zkoušky byla 3,8. Ve 
srovnání s minulým školním rokem jsou výsledky praktické maturitní zkoušky výrazně horší. Praktickou 
maturitní zkoušku konalo 17 žáků a 7 žáků u zkoušky neuspělo. Tento výsledek je částečně způsoben 
výukou, která probíhala většinou online a také přístupem některých žáků ke studiu. Žákům byla před 
praktickou maturitní zkouškou nabízena možnost doučování, ale většina z nich ji nevyužila. Největší 
propad byl v části Algoritmizace a programování, když v minulém školním roce byl průměrný počet 
získaných bodů 72 % a nyní pouze 48 %. Podobně dopadly výsledky v části MS Office, kdy loni získali 
žáci průměrně 72 % bodů a letos pouze 58 %. V příštím školním roce se bude potřeba na tyto dvě části 
praktické maturitní zkoušky více zaměřit, aby se zamezilo podobným neúspěchům u žáků. 
 
Ústní maturitní zkouška 

V červnu 2022 se konaly ústní maturitní zkoušky, k nimž bylo přihlášeno 17 žáků. Ústní maturitní 
zkouška z IT předmětů byla rozdělena na část Algoritmizace a programování a část Společnou, která 
obsahovala okruhy z předmětů Počítačové systémy, Aplikace na PC, Datové komunikace a Počítačová 
grafika. Ze 17 žáků neuspěl pouze jeden žák.  
 
Úvazky pro příští rok, nový učitel odborných IT předmětů 

V letošním roce jsme byli požádáni o nastavení úvazků pokračující výuky daného předmětu 
a vyučujícího. Vzhledem ke zvýšení počtu žáků ve třídách na oboru IT, bylo potřeba přijmout dalšího 
vyučujícího odborných předmětů. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 7 uchazečů. Z těchto byli 
vybráni 3, kteří byli pozváni na osobní pohovor. Na základě tohoto pohovoru byl přijat nový vyučující, 
prozatím na zkrácený úvazek a na dobu určitou. Rozdělení úvazků pak řešilo vedení školy s vedoucím 
předmětové komise. 
 
Porady  

Předmětová komise IT se v tomto školním roce sešla 5 x. První porada byla jako obvykle v přípravném 
týdnu na konci srpna, kde se řešily tematické plány jednotlivých oborů a plány práce komise na celý 
školní rok. Další porady se konaly např. před akcí „Na den středoškolákem“ nebo dnem otevřených 
dveří. Na poradách se vždy řešily aktuální potřeby komise IT jako např. projektový den nebo organizace 
praktické maturitní zkoušky a další. 
 
Další vzdělávání zaměstnanců 

Ve školním roce 2021/22 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 – Tvorba mobilní aplikace, Naprogramujte si svůj web s pomocí PHP 
Mgr. Petr Pokorný – Krajský workshop ICT 
Ing. Jiří Románek – Adobe InDesign 
Ing. Václav Majkus – Tvorba mobilní aplikace 
 

Koncept ECDL 

Naše škola má akreditaci v konceptu ICDL (ECDL) a měla v plánu organizovat testování žáků ve dvou 
termínech. Bohužel při různých protiepidemických opatřeních se zatím nepodařilo žádné testování 
žáků zorganizovat. V příštím školním roce budeme testování již realizovat např. v menších skupinách 
žáků a více termínech. V případě, že některý z žáků oboru OA nebo VES bude mít absolvované základní 
moduly pro práci s textem, tabulkovým procesorem, prezentace a práce s databází, bude mu 
prominuta část praktické maturitní zkoušky z informatiky. 
 
Odborné učebny 

Výpočetní techniku na naší škole se snažíme neustále vylepšovat a inovovat tak, aby odpovídala 
požadavkům moderního software a potřebám výuky. V tomto školním roce byly zakoupeny nové 
výkonnější počítače na učebnu 208. Na těchto počítačích bude jednodušší a plynulejší výuka 
v předmětu Programování a Programování mobilních aplikací, kde jsou potřeba velmi výkonné 
počítače, kvůli hardwarovým nárokům používaných programů – NetBeans, Android Studio. V dalším 
školním roce se předpokládá výměna počítačů na další odborné učebně, vše bude ovšem záležet na 
finančních možnostech školy. 
 

Absolutorium na Vyšší odborné škole 

V září 2021 nebyl opravný termín absolutoria, protože všichni studenti ve školním roce 2020/2021  
u závěrečných zkoušek uspěli. 
 
Dne 6. června 2022 se na Vyšší odborné škole konaly závěrečné zkoušky a obhajoby absolventských 
prací. U absolutoria byli 3 studenti. Jejich obhájené absolventské práce byly na velmi vysoké úrovni.  
U ústních zkoušek z odborných předmětů a anglického jazyka uspěli všichni studenti. Studenti dosáhli 
vynikajících výsledků, důkazem toho je i to, že dva studenti prospěli s vyznamenáním. 
 
 
 

Přírodovědné předměty 

Předseda předmětové komise: Mgr. Marek Zahradníček 
 
Díky přetrvávající nepříznivé epidemiologické situaci, způsobenou covid – 19, se první akce pořádaná 
sekcí přírodovědných předmětu pro žáky naší školy konala až v měsíci prosinci. Kdy již tradičně 
navštívili místní hvězdárnu. Pro žáky prvních ročníků byla připravena zajímavá přednáška na téma 
gravitace. Žáci 2. ročníku oboru IT se účastnili přednášky na téma optika.  
 
V měsíci únoru se žáci 1. a 2. ročníku účastnili akce Planeta 3 000, která letos byla věnována Indonésii. 
Žáci se dozvěděli něco málo o historii, geografickém vývoji a státoprávním uspořádání této asijské 
země. Na přednášce byly zmíněny také aspekty ekologické, biologické a sociální. Celá tato akce byla 
uskutečněna v rámci předmětu hospodářský zeměpis a základy přírodních věd. 
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Po dvou letech nekonání se matematických soutěží, z důvodu koronavirové pandemie, měli letos žáci 
možnost se účastnit matematického KLOKANA a Celostátní matematické soutěže pro SOŠ. Především 
ve druhé jmenované soutěži se naši žáci neztratili. Viktorie Vévodová (1. B) a Patrik Dohnal (4. A) se 
stali úspěšnými řešiteli ve svých kategoriích.       
 
V letošním školním roce na naší škole maturovalo celkem 13 žáků ze státní maturity z matematiky. 
Výsledky z jednotlivých tříd přináší následující tabulka. 
 

Třída Počet maturujících žáků 
Počet 

úspěšných 
žáků 

Počet 
neúspěšných 

žáků 
Úspěšnost v % 

4. A 4 4 – 100 % 

4. B 7 7 – 100 % 

4. C 1 – 1 0 % 

4. D 1 1 – 100 % 

Celkem 13 12 1 92,3 % 

 
Celková neúspěšnost ve státní maturitě z matematiky na naší škole činila 7,7 %. Přičemž 
celorepubliková neúspěšnost byla v letošním školním roce 10,1 %.  
 
V období státních maturit se žáci 1. a 2. ročníků zúčastnili aktivity „Čistíme Valašsko“, kdy v rámci 
turistické vycházky do okolí vyčistili od odpadků vybranou turistickou trasu.  
 
V rámci DVPP se v letošním školním roce vzdělávali tři vyučující. Dva vyučující matematiky, Mgr. Vít 
Hanák a Mgr. Marek Zahradníček, se již tradičně účastnili v polovině září Celostátního setkání učitelů 
matematiky SŠ v Pardubicích, s podtextem „Jak vyučovat matematiku na SŠ“. Letošní seminář byl 
zaměřen na digitální výuky v matematice, revize RVP, dále na společnou část maturitní zkoušky 
a přijímací zkoušky z matematiky. Vystoupili zde zástupci Cermatu, NÚV a učitelé SŠ v sekci „Jak to učím 
já“. Další vyučující matematiky, Mgr. Andrea Hlavatá, se v měsíci březnu účastnila semináře Rozvíjení 
matematické gramotnosti. 
                                                                        
 
 

Tělesná výchova 

Předseda předmětové komise: Mgr. Tomáš Perutka 
 
 
Sportovní turnaje a soutěže 

Vyučující tělesné výchovy zorganizovali pro žáky tradiční školní sportovní turnaje v basketbalu, florbalu 
a volejbalu. Turnaje v ostatních sportech byly kvůli zameškání učiva v předchozím školním roce 
zrušeny. Sportovní soutěže mezi školami se nekonaly. 
 
Sportovní kurzy 
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Lyžařský kurz 1. ročníku pro 54 žáků se uskutečnil v termínu 24. – 28. 1. 2022 ve středisku Bílá pro 
lyžaře i snowboardisty. Třída 1. C se kvůli nařízené karanténě v důsledku rozšíření nemoci COVID-19 
nezúčastnila. 
 
V termínu 21. – 25. 3. 2022 jsme na Bílé uspořádali přesunutý lyžařský kurz 2. ročníků, který tito žáci 
kvůli pandemii koronaviru nemohli v předchozím školním roce absolvovat. Výuka proběhla pro lyžaře 
i snowboardisty. Zúčastnilo se 90 žáků. 
 
Sportovní kurzy 3. ročníku se konaly v termínu 3. – 19. 6. 2022 ve dvou turnusech v Chorvatském 
Biogradu na Moru. Celkem kurzy absolvovalo 80 žáků.  
 
 
 

Písemná a elektronická komunikace 

Metodik předmětové komise: Mgr. Robert Sigmund, DiS. 
 
V září 2021 došlo k přejmenování sekce, z původního zastaralého označení „Grafické předměty“ na 
nový název „Písemná a elektronická komunikace“. Od příštího roku dojde v úpravě ŠVP také 
k přejmenování názvu předmětu „Zpracování dokumentů na PC“ u oboru Informační technologie na 
stejný název „Písemná a elektronická komunikace“, jako je to u zbývajících dvou oborů ve škole. 
 
 

Soutěže ve zpracování textu 

V uplynulém školním roce se konalo několik soutěží ve zpracování textu, některé proběhly online 
formou, jiné za prezenční účasti žáků a jejich pedagogů.  
 
1. Šenovský datel 2021  

Celkem 293 soutěžících ze 39 škol republiky se v úterý 12. října 2021 zúčastnilo soutěže „v datlování 
na klávesnici“. Letošní Šenovský datel se konal online, nebyl také omezen počet účastníků soutěže. 
Proto jsme také do našeho soutěžního týmu nominovali 15 písařů, kteří naši školu úspěšně 
reprezentovali a svými výkony se v celkovém republikovém žebříčku rozhodně neztratili. 
 

V Minutovkách si nejlépe vedl Miroslav Zubíček 2. D s výkonem 377 čistých úhozů za minutu, 
následoval Vít Kutěj 2. D s výkonem 351 č. ú./min a Lukáš Palát 2. C s výkonem 290 č. ú./min. Tito 
tři naši soutěžící byli také nejúspěšnější v desetiminutových opisech s penalizací 10 a 50 úhozů za 
neopravenou chybu. V celkové listině soutěži družstev obsadil náš tým krásné 7. místo. Zcela nový 
putovní pohár datla putuje na Gymnázium do Rožnova pod Radhoštěm. 
 

2. ZAV Olomouc 2021 
Velkého úspěchu dosáhli naši písaři v pátek 5. listopadu 2021, kdy se konala on-line formou soutěž 
ZAV Olomouc. V kategorii „Soutěž družstev“ se umístili naši písaři na skvělém 3. místě, z celkového 
počtu 55 přihlášených škol. Soutěžní tým tvořili zástupci žáci všech ročníků. 
 
Do celkového počtu bodů družstev se započítávají pouze výsledky tří nejlepších výkonů, které se 
pohybovaly nad 400 čistých úhozů za minutu. Soutěžilo se ve třech disciplínách – minutovky a dva 
desetiminutové opisy s penalizací 10 a 50 úhozů za neopravenou chybu. Nejlepší výkony měla 
Michaela Mitášová, dále Martin Krutílek, Michael Zbruž, Gabriela Žambochová a Filip Krutil. 
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3. ZAV-100 online 
1354 soutěžících se utkalo začátkem prosince ve dvou kolech v mezinárodní soutěži v minutovkách, 
nazvané ZAV-100, edice 2021. 
 
Z řad našich písařů se zúčastnili: Samuel Hejný (1. A), Jakub Horák a Matyáš Svak (1. B), Maral Zorigt 
(1. C), František Dujka, Daniel Di Maio a Martin Tomášek (2. B), Vít Kutěj, Dan Kutěj a Miroslav 
Zubíček (2. D), Vanesa Hradilová (3. A), Gabriela Žambochová (3. B), Michaela Mitášová (4. B), 
Michael Zbruž (4. D). 
 

4. Mistrovství ČR žáků ve zpracování textů 2022 – krajské kolo 
Vynikající výkony na dvou desetiminutových opisech textu, jeden v českém a druhý v anglickém 
jazyce, předvedli v úterý 29. března 2022 naši žáci v krajském kole ve zpracování textů. 
 
Celkem ve všech krajích soutěžilo 533 žáků středních škol, ve Zlínském kraji 53 žáků. Nejlepšího 
umístění z našich písařů dosáhli: 
 
3. místo Gabriela Žambochová (3. B), 4010 čistých úhozů 
5. místo Martin Krutílek (3. D), 3688 čistých úhozů 
6. místo Michael Zbruž (4. D), 3633 čistých úhozů 
11. místo Jakub Horák (1. B), 3247 čistých úhozů 
12. místo Filip Krutil (4. B), 3185 čistých úhozů 
 
Dále v krajském kole soutěžili: Miroslav Zubíček (2. D), Jakub Kalivoda (1. D), Martin Kováč (1. D), 
František Dujka (2. B), Matyáš Hawiger (1. D), Kryštof Zelénka (1. D), Kateřina Pitrunová (1. B), 
Veronika Frolková (1. B), Matyáš Svak (1. B).  
 

5. Mistrovství ČR žáků ve zpracování textů 2022 – celorepublikové kolo 
Místem konání celorepublikového kole soutěží ve zpracování textu se stala Obchodní akademie 
Hovorčovická v Praze. Internetová škola ZAV, INTERINFO ČR a NPI Praha byli spoluorganizátory  
a nad celou akcí převzali záštitu. 
 
Z naší školy se z krajských kol nominovala Gabriela Žambochová (3. B) a Martin Krutílek (3. D), kteří 
i v Praze dokázali, že do republikového kola rozhodně patří. Téměř šedesát účastníků z celé 
republiky soutěžilo ve čtyřech disciplínách a dvou kategoriích, základní a střední školy. 
 
Opis textu 10 minut  
4. místo  Gabriela Žambochová, 3. B  4 343 úhozů 
18. místo  Martin Krutílek, 3. D   3 510 úhozů 
 
Korektura textu   
5. místo Martin Krutílek, 3. D   7 000 bodů 
7. místo Gabriela Žambochová, 3. B  5 400 bodů 
 
Audiotranscription  
8. místo Martin Krutílek, 3. D   3 035 úhozů 
 

 
Praktická maturitní zkouška  

Již tradičně se 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 skvělé úrovni  
a nebyly zjištěny žádné zásadní nesrovnalosti. 
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Státní zkouška 

V jarním termínu se podařilo uskutečnit státní zkoušky. Žáci III. ročníku absolvovali státní zkoušku ze 
zpracování textu v počtu 39. Ze IV. ročníku se státní zkoušky z psaní na klávesnici zúčastnila pouze  
1 žákyně.  
 
Zhodnocení 

Vzhledem k tomu, že máme dobře nastavena kritéria hodnocení pro postupy výuky ZAV v I.  
a II. ročníku a žáci se mohou po zakoupení licence pro domácí výuku psaní věnovat i doma, není mnoho 
žáků, kteří by v tomto předmětu selhávali. Výjimku mohou tvořit např. žáci s delší absencí z důvodu 
nemoci nebo žáci se specifickými vzdělávacími potřebami, ke kterým přistupujeme individuálně a mají 
tak nastavena odlišná kritéria hodnocení. Naši žáci, až na výjimky v některých letech, dosahují skvělých 
výkonů v psaní na klávesnici a úspěšně se umisťují v různých typech soutěží. Všichni vyučující sekce se 
podílejí na přípravě a podpoře žáků během výuky, a pokud je potřeba, tak i v čase nad rámec svých 
výukových povinností. 
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ZAMĚSTNANCI 
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Údaje o pracovnících školy 

 
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2021/2022 – SŠ a VOŠ 

 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 36 34,25 

 
 

Poř. 
číslo 

Pracovní 
zařazení 

 
Úvazek 

 

Kvalifikace (stupeň vzdělání, obor aprobace, 
DPS) 

Pedag. 
praxe 

1. Učitel 0,67 

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 

40 

2. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Přírodovědecká fakulta UJEP Brno 
- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů – 

matematika – chemie 

35,5 

3. Školní 
psycholog 0,2 

VŠ-magisterský studijní program 

Filozofická fakulta UP Olomouc 
- psychologie 

35,5 

4. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

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

a literatura – učitelství všeobecně vzdělávacích 
předmětů 

31 

5. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita 
- učitelství matematiky pro SŠ a učitelství 

informatiky pro SŠ 

22 
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6. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Pedagogická fakulta v Ostravě 
- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 

(český jazyk – dějepis) 

26 

7. Zástupce 
ředitele 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Fakulta informatiky Masarykova univerzita v Brně 
- učitelství matematiky pro střední školy 
- učitelství výpočetní techniky pro střední školy 
 
Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava 

- specializační studium Písemná a elektronická 
komunikace a sekretářské práce 

17 

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 

35,5 

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 

21,5 

10. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

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

27,5 
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11. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

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

střední školy 
 
VŠ-bakalářský studijní program 

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

12,5 

12. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Pedagogická fakulta Ostrava 
- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 

jazyk český – dějepis 

36,5 

13. 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 

28,5 

14. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Pedagogická fakulta UP Olomouc 
- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 

tělesná výchova – německý jazyk 

33,5 

15. 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 

30,5 

16. 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 

12 
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17. Učitel 0,38 

VŠ-magisterský studijní program 

Pedagogická fakulta UK Praha 
- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 

ZŠ a SŠ matematika – anglický jazyk a literatura 

20 

18. 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 

39,5 

19. Učitel 1 
VŠ-magisterský studijní program 

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

28 

20. 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 

28 

21. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

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

23,5 

22. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

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

36,5 

23. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Pedagogická fakulta Ostravská univerzita 
- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 

(tělesná výchova – zeměpis) 

26,5 
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24. 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 

26 

25. 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 

17,5 

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 

19,5 

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 

19,5 

28. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

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

28,5 
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29. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

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

28 

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 

35,5 

31. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

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

26,5 

32. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Pedagogická fakulta UP Olomouc 
- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 

tělesná výchova – německý jazyk 

34 

33. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

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

22,5 

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 

14,5 

35. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

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

20 
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36. Učitel 1 

VŠ-magisterský studijní program 

Pedagogická fakulta Ostrava 
- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 

(matematika – biologie) 

29 

 
 
 
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2021/2022 – 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 předmět 

Pedagogika – ruština  
 

Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava 

- rozšiřující studium obchodní korespondence, techniky 
administrativy a sekretářských prací 

2. Učitel bakalářského 
studia 

VŠ-magisterský studijní program 

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

učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 

3. učitel bakalářského 
studia 

VŠ-magisterský studijní program 

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

4. 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 

5. učitel bakalářského 
studia 

VŠ-magisterský studijní program 

Pedagogická fakulta UP Olomouc 
- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů tělesná 

výchova – německý jazyk 



60 
 

6. 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 

7. Učitel bakalářského 
studia 

VŠ-magisterský studijní program 

Pedagogická fakulta Ostravská univerzita 
- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (tělesná 

výchova – zeměpis) 

8. učitel bakalářského 
studia 

VŠ-magisterský studijní program 

Ekonomická fakulta VŠB Ostrava 
- podnikatelství a management 
 

Pedagogická fakulta UP Olomouc 
- DPS 

9. učitel bakalářského 
studia 

VŠ-magisterský studijní program 

Pedagogická fakulta UP Olomouc 
- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů tělesná výchova 

– německý jazyk 

10. Učitel bakalářského 
studia 

VŠ-magisterský studijní program 

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

11. učitel bakalářského 
studia 

VŠ-magisterský studijní program 

Pedagogická fakulta Ostrava 
- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (matematika – 

biologie) 

 
 
Ve školním roce 2021/22 byl přijat 1 pedagogický pracovník na zkrácený úvazek. 
 
 
 
Stupeň vzdělání pedagogů 

 v % 

Požadovaný stupeň vzdělání 100,00 
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Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2021/2022 

 
 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 16 14,17 
 
 
 
Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2021/2022 

Interní pracovníci 
 

Poř. 
číslo 

Pracovní zařazení, 
funkce 

Přepočt. 
úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1. Personální pracovník 1 
VŠ – bakalářský studijní program 

Filozofická fakulta UP Olomouc 
- Školský management 

2. Administrativní 
a spisový pracovník 1 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Soukromá střední podnikatelská škola  
ve Vsetíně 
- podnikatel 

3. Ekonom 1 
VŠ – bakalářský studijní program 

Filozofická fakulta UP Olomouc 
- Školský management 

4. 
Správce informačních  
a komunikačních 
technologií 

1 
Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

SOU strojírenské Kopřivnice 
- mechanik seřizovač 

5. Referent studijního 
oddělení 0,4 

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  
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9. Uklízečka 0,88  

10. Uklízečka 0,56  

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  

16. Pomocná kuchařka 0,33 
Střední odborné 

- kuchař – číšník pro pohostinství 
ISŠ-COP Valašské Meziříčí 

 
 
U nepedagogických pracovníků nedošlo během školního roku 2021/22 k žádným změnám. 
Pouze za dlouhodobou pracovní neschopnost byla přijata pracovnice na zástup. 
 
 
 

DVPP, Studium, školeni  

Pedagogičtí pracovníci 

Poř. 
číslo Školitel Název akce Počet 

účastníků Termín 

1. Dita Olchavová, 
Praha 5 - Košíře (Mlu)vím, tedy jsem 1 5. 10. 2021 

2. NPI 
Online konzultační seminář 
k písemné práci z cizího jazyka 
v rámci profilové části MZ 

1 19. 10. 2021 

3. NPI 
Online konzultační seminář 
k písemné práci z cizího jazyka 
v rámci profilové části MZ 

2 20. 10. 2021 
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4. NPI 
Online konzultační seminář 
k písemné práci z cizího jazyka 
v rámci profilové části MZ 

1 25. 10. 2021 

5. NPI Konzultační seminář pro 
management škol 1 25. 10. 2021 

6. NICOM, a.s. Brno Portrétní fotografie 
v přirozeném světle 1 7. 11. 2021 

7. VŠE v Praze 
Pedagogická konference na 
téma Judikatura a její vliv na 
účetnictví 

3 4. 12. 2021 

8. Sportovní kurzy.cz, 
s.r.o. Opava Základní školení snowboarding 1 2. – 6. 1. 2022 

9. 
Národní 
pedagogický 
institut 

Online konzultační seminář 
k didaktickým testům z českého 
jazyka a literatury 

1 6. 10. 1965 

10. 
Národní 
pedagogický 
institut 

Konzultační seminář 
k didaktickému testu z AJ a jeho 
honocení ve společné části MZ – 
online 

1 17. 2. 2022 

11. 
Národní 
pedagogický 
institut 

Rozvíjíme matematickou 
gramotnost 1 16. 3. 2022 

12. Krajský úřad 
Zlínského kraje  

Jak budovat a řešit vztahy mezi 
učiteli 1 22. 6. 2022 

13. 
Centrum pro rozvoj 
a podporu regionů, 
o.p.s. Olomouc 

Rozvoj digitálních 
kompetencí   pedagogů v praxi 
v rámci projektu Digitální 
kompetence na SŠ 

32 Průběžně 
2021/22 
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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. 

Centrum 
celoživotního 
vzdělání – zařízení 
pro DVPP 
Pardubického kraje 

Celostátní setkání učitelů 
matematiky na SŠ – „Jak učit 
matematiku na SŠ“ 

2 20. – 22. 9. 
2021 

2. NICOM, a. s. Brno MS Project 2016 (2013) – 
základní kurz 3 5. – 6. 10. 2021 

3. NICOM, a. s. Brno Adobe Illustrator – základní kurz 1 8. – 10. 11. 
2021 

4. Počítačová služba 
GOPAS Praha 

Adobe Acrobat – PDF 
dokumenty v kancelářské praxi 2 22. – 23. 11. 

2021 

5. NICOM, a. s. Brno MS Word 2016(2013) – základní 
kurz 1 29. – 30. 11. 

2021 

6. Počítačová služba  
s. r. o. Olomouc Tvorba mobilní aplikace I. 2 30. 11. 2021 

7. Počítačová služba  
s. r. o. Olomouc Tvorba mobilní aplikace II. 2 1. 12. 2021 

8. NICOM, a. s. Brno Naprogramujte si svůj web 
s pomocí PHP 1 8. – 10. 12. 

2021 

9. NICOM, a. s. Brno Zoner Photo Studio – základní 
kurz 1 7. 2. 2022 

10. NICOM, a. s. Brno MS Access 2016(2013) – kurz 
pro pokročilé 1 24. – 25. 2. 

2022 

11. Počítačová škola 
Gopas Praha 

Adobe Photoshop – pokročilé 
techniky 1 16. – 18. 3. 

2022 

12. 
Kiaora – Jazykové 
Centrum s. r. o. 
Rožnov p. R. 

Anglický jazyk k přiblížení 
jazykové úrovni B1 2 5. 5. 2021 – 

23. 3. 2022 
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Studium, školeni – nepedagogičtí pracovníci 

 Místo konání Název akce Počet 
účastníků Termín 

 Školení, semináře    

1. Dům kultury Vsetín Cyklické školení – Důchodové 
pojištění 1 29. 9. 2021 

2. Solitea, a. s. Brno Seminář k novinkám PAM 36.03 1 24. 9. 2021 

3. Dům kultury Vsetín Cyklické školení – Cestovní 
náhrady v příkladech 1 21. 10. 2021 

4. Dům kultury Vsetín 
Cyklické školení – Novely 
zákonů a nové povinnosti 
zaměstnavatelů 2021/22 

1 18. 11. 2021 

5. Ing. Pavel Bundil 
Vsetín 

Příprava a sestavení účetní 
závěrky u vybraných účetních 
jednotek k 31.12.2021, 
inventarizace majetku 

1 19. 11. 2021 

6. Ing. Pavel Bundil 
Vsetín 

Pracovní právo na konci roku 
2021 – aktuality, změny, 
problémy 

1 26. 11. 2021 

7. Solitea, a.s. Brno Seminář k novinkám PAM 36.04 1 16. 12. 2021 

8. 
Mgr. Martina 
Lorencová a Ing. Jiří 
Lorenc, Kunovice 

Účetnictví příspěvkových 
organizací 1 17. 12. 2021 

9. Dům kultury Vsetín 
Cyklické školení – Zdravotní 
pojištění 2022 – Aktuální 
témata 

1 20. 1. 2022 

10. 
Asociace školní 
jídelen ČR, z. s. 
České Budějovice 

Dozor SVS ve ŠJ 1 21. 1. 2022 

11. Dům kultury Vsetín 
Cyklické školení – Zdaňování 
mezd a ostatních příjmů  
ze závislé činnosti 

1 18. 2. 2022 

12. Ing. Josef Smolík Vyhláška č. 50/1978 Sb. 2 18. 2. 2022 

13. Ing. Pavel Bundil Aktuality v účetnictví VÚJ v roce 
2022 1 23. 2. 2022 
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14. ProfiEduca Veřejné zakázky ve školství – 
webinář 1 22. 3.2022 

15. Dům kultury Vsetín Cyklické školení – Zákon o dani 
z příjmu 1 23. 3. 2022 

16. Ing. Pavel Bundil 
Vsetín 

Jak se vyvarovat chyb 
v pracovněprávní praxi, 
aktuality a problémy pracovního 
práva 

1 20. 5. 2022 

17. RESK education, 
s.r.o. Třinec 

Novela nařízení vlády  
č. 75/2005 Sb. 1 16. 5. 2022 

18. 
Centrum pro rozvoj 
a podporu regionů, 
o.p.s. Olomouc 

Rozvoj digitálních 
kompetencí   pedagogů v praxi 
v rámci projektu Digitální 
kompetence na SŠ 

1 Průběžně 
2021/22 

 
 
Celkové náklady na vzdělávání zaměstnanců činily 85 271,53 Kč, z toho bylo 50 750 Kč hrazeno 
z projektu Šablony II. 
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DALŠÍ AKTIVITY 

Praxe žáků 

Termíny odborné praxe 

Odbornou praxi konali ve školním roce 2021/2022 žáci 3. ročníků v termínu 8. – 19. 11. 2021, žáci  
4. ročníků v termínu 16. – 27. 5. 2022. V rámci projektu zahraničních mobilit Erasmus+ vyjelo na 
odbornou praxi do Irska do Dublinu 20 žáků 3. ročníků všech tří oborů, tedy obchodní akademie, 
veřejnosprávní činnost a informační technologie. Tito žáci pak konali odbornou praxi i v řádném 
termínu v květnu 2022. 
 
 
Organizační zajištění praxe 

Praxe byla zajištěna s vybranými organizacemi na základě smlouvy o odborné praxi žáků, jejíž součástí 
byl tematický plán praxe s okruhy náplně praxe pro jednotlivé obory. Každý žák si místo pro výkon 
praxe zajišťoval samostatně, škola pak v několika ojedinělých případech pomohla žákům organizaci pro 
praxi domluvit. Všichni žáci tedy měli místo pro absolvování praxe zajištěno. 
Praxi vykonávali žáci většinou v organizacích v rámci regionu školy nebo svého bydliště. Organizace 
byly z různých sfér ekonomiky, průmyslové podniky, banky, pojišťovny, organizace veřejného sektoru 
(základní nebo mateřské školy), ale také osoby samostatně výdělečně činné.  
 
 
Průběh praxe 

V průběhu praxe byli žáci kontrolováni vyučujícími, kteří zjišťovali případné nedostatky průběhu 
a náplně praxe. Žádná taková situace však nenastala a všichni žáci odbornou praxi splnili.   
Žáci popsali průběh praxe v předložených zprávách o praxi, které mají pro všechny jednotný formát 
a úpravu a také obsahovou náplň danou v určených bodech. Je pak dána možnost hodnotitelům 
porovnat předložené zprávy žáků mezi sebou, posoudit jejich úroveň a výslednou známku z odborné 
praxe přidělit k určenému předmětu (ekonomika, účetnictví, veřejná správa, grafika).  
 
 
Praxi absolvovali v letošním školním roce všichni žáci 3. a 4. ročníků všech oborů. Vybraní žáci 
absolvovali praxi v rámci zahraniční mobility navíc ve firmách v Irsku.   
 
 

Reálná firma – prodejna papírnictví 

Prodejna papírnictví je umístěna ve vestibulu školy. Vedou ji žáci v rámci předmětu Reálná firma a již 
funguje dvacátým sedmým rokem. V tomto školním roce po loňském omezení prodejna opět v plném 
rozsahu obnovila svou činnost. 
 
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. 
 
 
 

UNESCO a Environmentální výchova ve školním roce 2021/2022 

Škola má určeného koordinátora pro UNESCO a environmentální výchovu – RNDr. Evu Čtveráčkovou. 
Koordinátorka pravidelně sleduje aktuální nabídky seminářů a dalších pomocných informací, nabídky 
pomůcek a výukových programů Klubu ekologické výchovy, což je profesní sdružení pedagogů 
celorepublikového působení, občanského sdružení pro environmentální výchovu zlínského kraje – 
Líska, ekologických středisek (např. Hostětín apod.). V tomto školním roce se zúčastnila valného 
shromáždění Asociace škol přidružených k UNESCO v Litomyšli, kde absolvovala odborné přednášky na 
témata, vyhlášená UNESCO pro tento školní rok a workshop.  
 
Jedním z témat UNESCO je výživa a neplýtvání potravinami. Téma bylo zpracováno i v anglickém jazyce 
Mgr. Alžbětou Juránkovou, která mu věnovala jednu vyučovací hodinu v každé třídě, kterou učí. 
 
Dále bylo probráno ve výuce ekologie jako součást celku o ekologické stopě. Žáci tříd 2. A, B, C a 3. D 
zpracovávali nejprve každý svou ekologickou stopu a zamýšleli se nad tím, jak ve svých podmínkách 
mohou svou ekologickou stopu zmenšit. Pak následovala diskuse, kde se také předávaly informace 
nejrůznějšího charakteru o zmenšení ekologické stopy. 
 
V květnu se uskutečnila akce „Ukliďme Valašsko“, kdy třídy 1. ročníků vyšly na turistické trasy  
a vysbírávaly do pytlů odpadky, které byly pro ně dostupné. 
 
Kromě toho byly během výuky ekologie zpracovány a předneseny jako prezentace příp. referáty tato 
témata: Havárie ropné plošiny BP v Mexickém zálivu 2010, Velká tichomořská odpadková skvrna, 
Invaze králíka divokého v Austrálii, Ekologická katastrofa – Exxon Valdez 1989, melaminová aféra v Číně 
2008, Katastrofa s Aralským jezerem, Samovznícení jezera Bellander (2015, Indie).  
 
1.a 2. ročníky se v lednu zúčastnily multimediálního programu Planety Země 3000 o Indonésii. 
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HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2021 

Příjmy 

 
Celkové příjmy v roce 2021 dosáhly výše                          45 348 914,17 Kč 
z toho: 
 

1. Poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců 
– školné VOŠ 47 100,00 Kč 

  

2. Příjmy z doplňkové činnosti 486 571,27 Kč 

  

3. Ostatní příjmy 44 815 242,90 Kč 

dotace od KÚZK Zlín celkem 41 739 033,81 Kč 

z toho:  

provozní dotace   5 896 910,00 Kč 

dotace přímé náklady ÚZ 33353 34 953 370,00 Kč 

dotace přímé náklady ÚZ 33038 0,00 Kč 

dotace OP VVV-PO3-ÚZ 33063 Šablony II      636 076,29 Kč 

časové rozlišení investičního transferu 252 677,52 Kč 

  

  

příjmy z projektů a z vlastních zdrojů 3 076 209,09 Kč 

z toho:  

přijatý transfer od neveřejných subjektů 36 800,00 Kč 

časové rozlišení investičního transferu C. R. P. R. 21 180,00 Kč   

projekt ERASMUS+ I KA 102 26 957,09 Kč 

VŠB – TU Ostrava – bakalářské studium 1 601 652,88 Kč 

příjmy školní jídelna – hlavní činnost 818 400,00 Kč 

ostatní výnosy – SOU sklářské VM (obědy žáků) 57 960,00 Kč 

ostatní výnosy – LVK 0 Kč 

zúčtování fondů – fond odměn 38 000,00 Kč 

zúčtování fondů – rezervní fond 23 794,09 Kč 

zúčtování fondů – FKSP 26 927,00 Kč 

zúčtování fondů – fond investic (opravy) 219 999,78 Kč 
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kurzové zisky, zaokrouhlení 75 363,69 Kč 

dary – respirátory, antigenní testy 129 174,56 Kč 

pojistná událost 0 Kč 

výnosy z vyřazených pohledávek 0 Kč 
 
 

Výdaje 

1. Investiční výdaje v roce 2021 činily celkem 262 594,81 Kč 

  

2. Neinvestiční výdaje v roce 2021 činily celkem 45 166 181,43 Kč 

včetně doplňkové činnosti  

z toho:  

a) náklady na platy včetně ÚZ 25 317 435,00 Kč 

náklady na platy bakalářské studium  338 325,00 Kč 

náklady na platy doplňková činnost         20 608,00 Kč 

náklady na platy vlastní zdroje – fond odměn         38 000,00 Kč 

náklady na platy – projekt ERASMUS+I,  0 Kč 

náklady na platy – Šablony  237 522,00 Kč 

náhrady mzdy za DPN  132 372,00 Kč 

příspěvek v karanténě (COVID)  4 440,00 Kč 

  

b) OOPP – střední škola          52 728,00 Kč 

OOPP – bakalářské studium  263 225,00 Kč 

OOPP – doplňková činnost  58 825,00 Kč 

OOPP – projekt Erasmus+ I 25 175,00 Kč 

OOPP – Šablony          56 100,00 Kč 

OOPP – Digitální kompetence 36 800,00 Kč 

  

c)   zákonné odvody ZP a SP – střední škola 8 566 539,00 Kč 

zákonné odvody ZP a SP – bakalářské studium  115 842,44 Kč 

zákonné odvody ZP a SP – doplňková činnost  6 965,54 Kč 

zákonné odvody ZP a SP – projekt ERASMUS+I  0 Kč 

zákonné odvody ZP a SP – projekt Šablony         80 283,02 Kč 

  

d) výdaje na knihy do informačního střediska   
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- střední škola + Šablony 25 218,77 Kč 

- vlastní zdroje              5 238,00 Kč 

výdaje na časopisy a noviny do informačního střediska  

- střední škola 14 551,59 Kč 

- vlastní zdroje 88,80 Kč 

výdaje na učební pomůcky  

- střední škola  89 256,48 Kč 

- bakalářské studium 61 540,48 Kč 

- hardware 116 087,40 Kč 

výdaje na drobný dlouhodobý majetek  

- střední škola  179 547,51 Kč 

- VOŠ 1 725,00 Kč 

- Bakalářské studium 1 958,00 Kč 

- školní jídelna 23 030,57 Kč 

- školní jídelna – VZ 0 Kč 

- vybavení učeben – střední škola        8 302,70 Kč 

- vybavení učeben – VOŠ VZ         0 Kč 

- vybavení učeben BC        0 Kč 

- FKSP 26 927,00 Kč 

- DČ 111,62 Kč 

- elektronika 24 651,81 Kč 

- elektronika – VZ  59 594,92 Kč 

- hardware – střední škola 286 091,07 Kč 

- hardware ŠJ  15 262,01 Kč 

- hardware – ŠJ VZ 51 243,50 Kč 

- hardware – BC 212 766,40 Kč 

  

e) DVPP – semináře, cestovné      214 033,21 Kč 

  

f) ostatní provozní náklady  8 397 769,59 Kč 

  

3. Odvod prostředků z fondu investic do rozpočtu 
zřizovatele ve výši 1 000 000 Kč 
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Rozpočet KÚZK na rok 2021 v celkové výši 40 850 280,00 Kč zahrnoval: 
 

přímé náklady včetně z rozpočtu zřizovatele 34 953 370,00 Kč 

provozní náklady 5 896 910,00 Kč 

NIV ostatní 9 000,00 Kč 

  

Přímé náklady 34 953 370,00 Kč 

z toho:  

na platy 25 317 435,00 Kč 

na OON 52 728,00 Kč 

na ONIV přímé 9 583 207,00 Kč 
 
 
Účelově byly vyčleněny prostředky na: 
 

Podpůrná opatření – orientačně     71 048,00 Kč 
 
 
Účelové prostředky na podpůrná opatření byly vyčerpány. 
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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 11. října 2022      Mgr. Aleš Kubíček 
               ředitel školy 
 
 
 
 
 
 

          
 
Valašské Meziříčí 11. října 2022      Mgr. Andrea Hlavatá 

          předsedkyně školské rady 
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