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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvkové organizace - střední škola, jejímž
zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Poskytujeme střední vzdělání s maturitní zkouškou ve
dvou studijních oborech čtyřletého denního studia. Jsme střední školou s více než stoletou
tradicí ekonomického školství v Ostravě (založena byla v roce 1905), která žije aktuálními
změnami současných trendů ve vzdělávání. Vlastníme certifikát „Světová škola“. Jsme
akreditovaným Jsme akreditovaným testovacím střediskem České společnosti pro kybernetiku
a informatiku pro ECDL testování.
V moderních učebnách vybavených interaktivní a multimediální technikou s přístupem na
internet probíhá e-learningová forma výuky v prostředí Moodle. Pro 12 tříd v tomto školním
roce využíváme celkem 12 kmenových učeben, 3 odborné multimediální učebny, 2 jazykové
laboratoře, 1 jazykovou učebnu a 5 počítačových učeben pro předměty informační a
komunikační technologie, integrovaný ekonomický předmět, písemná a elektronická
komunikace. Pro výuku tělesné výchovy využíváme tělocvičnu a hřiště.
K větší provázanosti teorie s praxí zabezpečuje škola žákům 3. a 4. ročníků odbornou praxi
v reálném prostředí především ostravských organizací a institucí. V tomto školním roce
absolvovalo měsíční odbornou stáž v irském Dublinu v rámci projektu Erasmus+ celkem 15
vybraných studentů 3. ročníků, kteří měli možnost si prakticky vyzkoušet své odborné
vědomosti a dovednosti a současně znalost anglického jazyka v zahraničí. Zahraniční stáž
probíhala s cílem naplnit ECVET – jednotky výsledků učení charakteristické pro obor obchodní
akademie i informační technologie. Navíc absolventi zahraniční stáže získali Europass Mobility.
Studenti naší školy mají možnost získat v průběhu studia mezinárodní certifikát ECDL – tzv.
„řidičák na počítači“, osvědčení uživatele právního systému CODEXIS a účetního software
MONEYS3, certifikát SCATE z anglického jazyka o jejich úrovni jazykových znalostí podle
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Dále mají možnost mimo výuku
využívat internet, školní knihovnu a knihovnu literatury v anglickém jazyce. Všichni úspěšní
absolventi obdrží současně s maturitním vysvědčením Europass – cizojazyčný doklad (v
angličtině, příp. v němčině) o dosaženém vzdělání včetně obecných a odborných kompetencí a
pracovního uplatnění.
Žáci se zúčastňují zahraničních jazykově-poznávacích zájezdů a zahraničního lyžařského
kurzu. Zapojují se do školního Klubu přátel divadla, prezentují své pěvecké, taneční, hudební,
divadelní, recitační, sportovní aj. nadání na vystoupeních Školní akademie. Zapojují se do
projektových aktivit a také exkurzí a zájezdů souvisejících s těmito projekty. Využívají nabídky
sportovních a zájmových kroužků školy. Podporujeme zapojování žáků do soutěží vyšších
úrovní, aby tak prezentovali své vědomosti a dovednosti. Každoročně získávají pěkná
umístění. Naše škola je krajským organizátorem celostátní dvoukolové soutěže Ekonomický
tým, vyhlašované MŠMT a Asociací obchodních akademií ČR.

PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ
Poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou ve studijních oborech 4letého denního studia:
 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP „Brána do světa ekonomiky“ - od 1. 9. 2009
 18-20-M/01 Informační technologie, ŠVP „Brána do světa informatiky a
ekonomiky“ – od 1. 9. 2010
STUDIJNÍ OBOR OBCHODNÍ AKADEMIE
Obchodní akademie je koncipována jako univerzální střední škola obchodně
podnikatelského zaměření, připravující absolventy na výkon různorodých činností spojených
s podnikáním. Absolvent obchodní akademie se uplatní zejména ve skupině povolání
zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v
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podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích. Příkladem jsou povolání (typové
pozice): ekonom, mzdový referent, účetní asistent, statistik, obchodní zástupce, referent ve
státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, administrativní pracovník, asistent,
organizační pracovník, personalista, pracovník marketingu, obchodní referent a další.
Vzdělávací program je koncipován s ohledem na potřeby dalšího vzdělávání absolventů.
Akcentuje všeobecné vzdělávání a široce profilující odborné vzdělávání a vytváří tak
předpoklady pro celoživotní vzdělávání a seberealizaci absolventů oboru.
Vzdělávací program podporuje rozvoj obecně použitelných klíčových kompetencí, které
umožňují zvládat obecné nároky jakéhokoli pracovního uplatnění i osobního života a usnadňují
zaměstnatelnost absolventů.
Absolvent je připraven také tak, aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé
z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné
škole.
Absolvent má rovněž předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity.
Od 1. 9. 2009 probíhá výuka v tomto oboru podle školního vzdělávacího programu s názvem
“Brána do světa ekonomiky“.

STUDIJNÍ OBOR INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Absolvent je připraven pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti řešení ekonomické
problematiky s aktivním využitím PC a prací spojených s komunikační technikou. Při studiu
získávají žáci potřebné technické znalosti a dovednosti z oblasti počítačového hardwaru a
softwaru, počítačových sítí a technických prostředků přenosu dat. Žák získá potřebný přehled o
vývoji v oboru, novinkách a možnostech zvyšování kvality práce s informacemi. Je vybaven
znalostmi pro orientaci v tržním hospodářství, tvorbě podnikové identity a má základní přehled
o makroekonomice. V situacích pracovního, odborného a společenského charakteru je
připraven plynně se vyjadřovat v anglickém jazyce. Je schopen připravit jednací i prezentační
akce po stránce organizační i technické.
Absolvent pozná ergonomii počítačových systémů a programového vybavení s pravidly
komunikace v počítačovém prostředí, s účastí uživatelů počítačových systémů v procesu
navrhování IS a s obchodními pravidly pro nákup programového vybavení.
Absolvent po příslušné praxi dokáže plnit samostatně a iniciativně komplexnější úlohy.
Studijní obor připravuje žáky pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti užití a tvorby
ekonomického softwaru v různých odvětvích. Absolvent je připravován tak, aby po absolvování
nástupní praxe a odpovídající době zapracování se mohl uplatnit ve funkcích středního
managementu z hlediska odborného, a to například jako analytik a programátor ekonomického
softwaru, v oblasti hromadného zpracování dat i ve studiích DTP.
Od 1. 9. 2010 probíhá výuka v oboru Informační technologie podle školního vzdělávacího
programu s názvem “Brána do světa informatiky a ekonomiky “.

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
Ve školním roce 2016/2017 vyučovalo na škole 25 pedagogů. 12 učitelů všeobecně
vzdělávacích předmětů a 13 učitelů odborných předmětů, kteří mají plnou odbornou kvalifikaci
Statutární zástupce školy, paní ředitelka, má absolvováno Funkční studium II. Školského
managementu pro řídící pracovníky ve školství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy
v Praze.
Výchovná poradkyně absolvovala studium v programu celoživotního vzdělávání na
Pedagogické fakultě Ostravské univerzity zaměřeného na výchovné poradenství pro základní a
střední školy.
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Metodik informačních a komunikačních technologií absolvoval studium k výkonu
specializované činnosti-koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií.
Studium ukončil na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě.
Koordinátorka školních vzdělávacích programů má absolvováno studium k výkonu
specializované činnosti-tvorba a koordinace školních vzdělávacích programů v Krajském
zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním centru.
Metodička prevence sociálně-patologických jevů má absolvováno studium prevence sociálněpatologických jevů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě.
Činnost koordinátora EVVO vykonává pedagogický pracovník, který k průběžnému vzdělávání
využívá nabídek vzdělávacích seminářů.
Vyšší naplněnost tříd nově přijatých žáků a 2. a 3. ročníků současně s odchodem početně
slabších tříd maturitních ročníků vyvolal nutnost personálního zabečení výuky vzhledem
k nárůstu výkonů od září 2017. Náročným výběrovým procesem jsme zajistili požadované
aprobace a odbornosti. Počet pedagogický pracovníků se zvyšuje o 3.
Plynulý chod školy zabezpečují správní zaměstnanci: hospodářka školy, účetní a ekonomka,
sekretářka školy, školník-údržbář, vrátná, uklízečky, pracovníci ve výdeji stravy.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

V roce 2016– na šk. rok 2016/17
Obor obchodní
1. kolo
akademie
Počet přihlášených
125
Přijati a odevzdali ZL
57
Další kola
Počet přihlášených
Odevzdali ZL
CELKEM

9
2
59

V roce 2017 – na šk. rok 2017/18
Obor obchodní
1. kolo
akademie
Počet přihlášených
143
Přijati a odevzdali ZL
58
Další kola
Počet přihlášených
Odevzdali ZL
CELKEM

0
0
0

Obor informační
technologie

Celkem

80
30

205
87

0
0
30

9
2
89

Obor informační
technologie

Celkem

52
30

195
88

0
0
0

0
0
0
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V ROCE 2016
Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 proběhlo na jaře 2015 s možností1 přihlášky, na které
uchazeči vyplnili 2 školy v pořadí zájmu.
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů na jednotlivé obory:
Obchodní akademie
60
Informační technologie
30
Přijímací zkoušky konali uchazeči o studium do všech oborů v termínu 15. dubna 2016. Zapojili
jsme se do jednotného testování v rámci pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do
oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů
vyhlášeného MŠMT pod č. j.:MSMT-26724/2015. Váha výsledku přijímacích zkoušek činila cca
70 % vzhledem k prospěchu na ZŠ.
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V ROCE 2017
Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 proběhlo na jaře 2017 s možností 1 přihlášky, na
které uchazeči vyplnili 2 školy, o které mají zájem.
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů na jednotlivé obory:
Obchodní akademie
60
Informační technologie
30
Přijímací zkoušky konali uchazeči o studium do všech oborů v termínech 12. a 19. dubna 2017.
Jednotná přijímací zkouška v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou byla
stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016
Sb.. Do výsledku přijímacího řízení se zohledňoval pouze lepší výsledek z prvního či druhého
termínu. Váha výsledku přijímacích zkoušek činila cca 70 % vzhledem k prospěchu na ZŠ.
Meziročně došlo k mírnému poklesu o 10 přihlášených uchazečů. Změnil se však poměr mezi
počtem přihlášek na jednotlivé obory. Na obor obchodní akademii jsme zaznamenali nárůst o
téměř 15 % přihlášek a na obor informační technologie naopak pokles přihlášek o 35 %. I
v tomto roce jsme zaznamenali, že uchazeči o obor informační technologie mají opravdovější
zájem o umístění zápisového lístku na naši školu, proto jsme v rámci prvního kola přijímacího
řízení naplnili všech 30 míst budoucí třídy. Větší počet přihlášek na obor obchodní akademie
pak vedl k téměř 100% naplnění předpokládaného počtu žáků budoucích 2 tříd bez potřeby
vyhlašovat druhé kolo přijímacího řízení.
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Ročník

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠK. ROCE 2016/2017

Třída

Počet
žáků

V

P

5

N

Průměrný Počet
prospěch žáků

V

P

5

N

1. pololetí

Průměrný
prospěch
2. pololetí

26
28
32
86

2
1
0
3

21
23
30
74

1
3
1
5

2
1
1
4

2,267
2,388
2,518
2,391

25
28
32
85

4
2
0
6

17
24
32
73

2
2
1
5

4
0
0
4

2,197
2,510
2,510
2,405

29
26
28
83

2
3
1
6

24
21
20
65

3
1
6
10

0
1
1
2

2,491
2,155
2,665
2,437

29
25
28
82

2
1
3
6

25
24
22
71

1
0
1
2

2
0
2
4

2,428
2,210
2,504
2,380

26
26
31
83

1
0
0
1

21
23
26
70

1
3
4
8

3
0
1
4

2,638
2,353
2,586
2,526

25
26
31
82

1
1
0
2

22
23
30
75

1
2
1
4

1
0
0
1

2,738
2,402
2,501
2,547

4. r. celkem

18
20
22
60

1
1
0
2

13
14
16
43

0
2
6
8

4
3
0
7

2,512
2,284
2,867
2,554

18
20
22
60

1
1
0
2

17
17
17
51

0
2
5
7

0
0
0
0

2,557
2,672
2,794
2,674

Celkem

312

12

252

31

17

2,477

309

16 270 18

9

2,502

1. A
1. B
1. C

1.

1. r. celkem
2. A
2. B
2. C

2.

2. r. celkem
3. A
3. B
3. C

3.

3. r. celkem
4. A
4. B
4. C

4.

Legenda:

V – prospěl s vyznamenáním
P – prospěl
5 – neprospěl
N – nehodnocen

2
1

Neprospěli (bez možnosti konat opravnou zkoušku)
Povoleno opakování ročníku

VÝSLEDKY DOKONČENÍ KLASIFIKACE A OPRAVNÝCH ZKOUŠEK
Počet žáků

Opravné zkoušky a
dokončení klasifikace

Celkem
z toho - prospělo
- neprospělo
- povoleno opakování roč.

18
12
6
1
8

Hodnota celkového průměrného prospěchu žáků naší škole se v časovém vývoji neustále
mírně zlepšovala, v hodnoceném roce za 2. pololetí stagnovala na podobných hodnotách jako
loni, za 1. pololetí byla o 0,09 lepší. Pokud vyhodnotíme průměrný prospěch jednotlivých
ročníků oproti stejným ročníkům roku minulého, pak jde o obdobné hodnoty, pouze u 2. ročníků
jsme v tomto roce zaznamenali zlepšení o 0,138. Počet neprospívajících žáků na konci šk.
roku meziročně vzrostl o 3 žáky a počet nehodnocených žáků naopak klesl o 6. Možnost
doklasifikování zkouškou k doplnění podkladů pro hodnocení u studentů s vyšší absencí,
kterou máme implementovanou v Pravidlech pro hodnocení žáků, vede ke snižování počtu
nehodnocených žáků. Pokud se zaměříme na maturitní ročník, pak počet 8 neprospívajících
žáků v 1. pololetí poklesl ve 2. pololetí na o jednoho a hodnoceni byli všichni. Ti, kteří zvládli
opravné zkoušky, přistoupili k maturitní zkoušce, nicméně jejich slabé znalosti a dovednosti
v průběhu studia některým nestačily k úspěšnému zvládnutí všech předmětů společné či
profilové části maturitní zkoušky. Výsledky maturitní zkoušky to prokazují.
Co se týká průměrné absence za pololetí na žáka, ta v roce 2016/17 dosáhla 73,6 vyučovací
hodiny. Je o 5,68 hodiny nižší oproti minulému šk. roku, kdy měla v průměru na pololetí
hodnotu 79,28 vyučovací hodiny. Můžeme konstatovat, že se nám daří už od šk. roku
2012/2013 udržovat pozitivní trend neustálého snižování absence na žáka, který dosáhl do šk.
roku 2016/2017, tzn. za 4 roky, snížení o 22,208 h/žáka. Jde o výsledek společné práce
třídních učitelů, školní metodičky prevence a výchovné poradkyně. Rok 2016/2017 byl rovněž
prvním rokem používání elektronické třídní knihy s možností průběžné kontroly rodiči, což se
rovněž pozitivně promítlo do výše absence.

9

VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
Přehled výsledků MZ v jarním i podzimním termínu včetně celkových výsledků je v Příloze č. 1a
Vysvětlivky použitých zkratek
DT
PP
ÚZ
OA
IT
UCE
EKO
SEP
ITE
SOP
EKP

didaktický test
písemná práce
ústní zkouška
obor obchodní akademie (63-41-M/02)
obor informační technologie (18-20-M/01)
účetnictví
ekonomika
soubor odborných ekonomických předmětů
informační technologie
soubor odborných předmětů
ekonomické předměty

V jarním termínu nezvládlo celkem 12 studentů praktickou maturitní zkoušku (MZ). Je o 2
více než v loňském roce. Jednou z příčin jejich neúspěchu je vysoká absence v odborných
předmětech a tudíž nedostačující příprava. Praktické dovednosti nebyli tito studenti schopni
zvládnout formou samostudia bez vedení vyučujícího, což se projevilo ve výsledcích. Další
příčinou neúspěchu bylo i to, že studenti nezvládli povinné minimum konkrétní části praktické
MZ, a to buď z časových důvodů, nebo se dostatečně nevěnovali přípravě některého
odborného předmětu. Protože praktická MZ má prověřit celý komplex vědomostí a dovednosti
z několika odborných předmětů současně za dobu celého studia, je pro slabší studenty, kteří
navíc vykazují vysokou absenci i v maturitním ročníku, vysokou možností neúspěchu.
Pokud porovnáme společnou část maturitní zkoušky s minulým rokem, pak stejně jako loni
nebylo 7 studentů úspěšných v DT z matematiky, 5 v DT z českého jazyka (o 3 více) a 1
student nezvládl PP z českého jazyka (loni zvládli všichni), 1 student neuspěl v DT z ANJ (loni
uspěli všichni). Z anglického jazyka 5 studentů nezvládlo ústní část zkoušky, písemnou práci
zvládli všichni.
V profilové části MZ neprospělo z ústní zkoušky z EKO 5 studentů (o 4 více než loni), z UCE 2
studenti (loni prospěli všichni) a z ITE neprospěli 2 studenti.
V podzimním termínu konalo praktickou MZ celkem 15 studentů (o 2 méně než loni), z toho ale
8 neprospělo. Ve společné části MZ nebyli úspěšní v řádném či opravném termínu z DT
z matematiky 4 studenti. Z českého jazyka nebyli úspěšní 2 studenti, z anglického jazyka také
2 studenti. Rovněž v profilové části z ústní zkoušky z EKO nezvládl 1 student zkoušku, z UCE
také 1 student. Z ITE neprospěli 2 studenti.
Výše uvádíme počty studentů, kteří neprospěli v některé části MZ, nicméně jde přesněji
vyjádřeno o počty zkoušek, protože někteří studenti byli současně neúspěšní z několika
předmětů.
Z celkového počtu 62 studentů, kteří absolvovali MZ v jarním termínu (z toho 9 konalo zkoušku
opravnou) bylo celkově úspěšných ve všech dílčích částech společné i profilové MZ pouze 36
studentů, tzn. 58 %. V podzimním termínu z celkového počtu 27 studentů (z toho 4 konalo
zkoušku poprvé) bylo ve všech částech úspěšných 13 studentů, tzn. 48 %.
Slabší výsledky u maturitních zkoušek korespondují s výsledky testování KVALITA, které
absolvovali letošní maturanti ve 3. ročníku. I přes získané informace o slabých znalostech
studentů oboru OA v českém jazyce, v matematice i v anglickém jazyce se nepodařilo
dosáhnout takového zlepšení, aby vedlo k úspěšnému složení MZ ve společné části. Studenti
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oboru IT měli výsledky testování v projektu KVALITA ve všech předmětech lepší, nicméně nad
možnostmi některých z nich bylo zvládnout praktickou MZ.
Na počtech neprospěchu u MZ se do značné míry promítají také výsledky studentů, kteří
vykonávají pro neúspěch i opakovaně některou z částí MZ. Např., pokud se žáci přihlásili
k matematice, nemohou po prvním neúspěchu změnit volbu na anglický jazyk, ale musí se
celkem 3 x o složení MZ z matematiky snažit.
V následující části výroční zprávy je zajímavý a všem pedagogům známý výsledek
dotazníkového šetření, a to, že k dosahování lepších výsledků studentům brání vlastní
neochota. Pedagogové opět pracují s výsledky testování žáků 3. ročníků a zaměřují se na
rozvíjení potřebných dovedností ve snaze co nejlépe žáky připravit k maturitní zkoušce.

VÝSLEDKY ŠKOLY V PROGRAMU KVALITA VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017
PŘEHLED O VÝSLEDCÍCH TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 1. ROČNÍKŮ oborů vzdělání poskytujících
střední vzdělání s maturitní zkouškou, které realizovala Společnosti pro kvalitu školy v říjnu
2016, se nachází v Příloze č. 1b
Výsledky naší školy v předmětu český jazyk se z hlediska celkové úspěšnosti v letech
2011-2014 pohybovaly v rozmezí od 62,6 do 64,9 %. V roce 2015 byl zaznamenán pokles na
52,1%, avšak v hodnoceném roce 2016 se celková úspěšnost žáků v 1. ročníku dostala na
dosud nejlepší úroveň 67,4 %. V porovnání s ostatními školami v daném oboru, dosáhli lepšího
umístění v českém jazyce žáci oboru Informační technologie (dále jen IT), s percentilem 63.
Žáci oboru Obchodní akademie (dále jen OA) se v rámci oborového srovnání umístili
s percentilem 38 na nižší pozici. Celková úspěšnost žáků 1. ročníků v matematice se v letech
2011-2014 pohybovala mezi 37,7 až 52,9 %. V roce 2015 dosáhla zatím nejlepšího výsledku
56,9 %. V roce 2016 dosahovali žáci 1. ročníků v matematice s úspěšností 38,7 % horší
výsledky oproti minulému roku. Oborovým srovnáním s ostatními školami mají žáci oboru IT
s percentilem 50 mírně lepší pozici než žáci oboru OA s percentilem 46. Anglický jazyk, co se
týká celkové úspěšnosti, dělá žákům prvních ročníků nejmenší problémy. V letech
2011-2014 vykazoval hodnotu mezi 70,7 a 75,8 %. Rok 2015 s výsledkem celkové úspěšnosti
74,8 % se opět zařadil do tohoto intervalu, stejně jako rok 2016 s výsledkem 74,3 %.
V oborovém srovnání měli významně lepší výsledky žáci oboru IT s percentilem 91 oproti
žákům oboru OA s percentilem 23.
Rozdíl v úspěšnosti našich žáků v roce 2016 vzhledem k minulému roku není v českém ani
anglickém jazyce výrazný. Rok 2015 vykazoval dosud nejlepší výsledky v úspěšnosti
v matematice, proto rok 2016 s úspěšností 38,7 představuje výrazné pohoršení. Dlouhodobě
dosahují žáci 1. ročníků nejnižších výsledků úspěšnosti v matematice, lepší úspěšnost mají
v českém jazyce a nejlepší v jazyce anglickém.
PŘEHLED O VÝSLEDCÍCH TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 3. ROČNÍKŮ oborů vzdělání poskytujících
střední vzdělání s maturitní zkouškou, které realizovala Společnosti pro kvalitu školy v dubnu
2017, je součástí Přílohy č. 1b
Celková úspěšnost žáků všech 3. ročníků naší školy dosáhla v hodnoceném školním roce
2016/2017 v předmětu český jazyk hodnotu 82,5 %. V rámci srovnání s jinými školami jsme se
umístili s percentilem 42, z toho mírně lepšího percentilu ve výši 59 dosáhli žáci oboru IT oproti
percentilu žáků oboru OA, který dosáhl výše 55. Přitom přidaná hodnota – reziduál v předmětu
český jazyk byla zjištěna u žáků IT na úrovni 3. stupně, tzn., že nedoznali změnu v přístupu ke
studiu a vykazují spíše průměrné až mírně podprůměrné hodnoty relativního přírůstku znalostí
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pro daný obor. Naopak reziduál u žáků oboru OA byl na úrovni 1. stupně, tzn., že žáci v tomto
oboru mají za sebou velmi pozitivní změnu v přístupu ke studiu českého jazyka a vykazují
nadprůměrné hodnoty relativního přírůstku.
Celková úspěšnost žáků 3. ročníků školy v předmětu matematika byla zjištěna ve výši 59,9 %.
Mezi ostatními školami jsme celkově dosáhli percentilu 34. V matematice se percentilem 55
lépe umístili žáci oboru OA oproti žákům oboru IT, kteří měli percentil 44. Obor OA vykazoval
opět i v matematice reziduál 1. stupně a tudíž velmi pozitivní změnu v přístupu ke studiu
matematiky a nadprůměrné hodnoty relativního přírůstku. Obor IT s reziduálem 3. stupně
vypovídá o nezměněném přístupu ke studiu matematiky a dosahování spíše průměrných až
mírně podprůměrných hodnot relativního přírůstku.
V předmětu anglický jazyk vykazovali žáci 3. ročníků úspěšnost ve výši 73,4 % a celkový
percentil 53. Lepšího percentilu 85 dosáhli žáci oboru IT než žáci oboru OA (73). Reziduál
v předmětu anglický jazyk dosáhl u oboru IT i OA 1. stupně, tzn., že u všech studentů byla
zjištěna velmi pozitivní změna v přístupu ke studiu a že vykazují nadprůměrné hodnoty
relativního přírůstku.
VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ŽÁKŮ 3. ROČNÍKŮ bylo dalším výstupem testování v programu
Kvalita. Poslouží k vlastnímu hodnocení školy.
Na otázku Škola je místo, kde … se vyjádřili žáci podle největšího počtu odpovědí
následovně:
1. Třídní učitel je férový a spravedlivý
2. Třídní učitel mi pomáhá dosahovat co možná nejlepších výsledků
3. Dostávám známky, které si zasloužím
V pořadí podle nejmenšího počtu odpovědí odpovídali žáci takto:
1. Školní úkoly jsou zajímavé
2. Rád dělám práci navíc
3. Vyučování je zábavné
Na otázku Co mi neumožňuje věnovat dostatečný čas přípravě do školy? uváděli žáci
podle největšího počtu odpovědí tyto důvody:
1. Mimoškolní aktivity (62 %)
2. Trávím raději čas s kamarády (16 %)
3. Pomoc s domácími pracemi (14 %)
4. Hraní her na PC nebo surfování na internetu (6 %)
5. Sledování televize (2 %)
A na otázku Co mi brání dosahovat lepších výsledků? se vyjadřovali žáci podle největšího
počtu odpovědí takto:
1. Vlastní neochota
2. Nedostatek času
3. Nepřízeň učitele
Žáci nesouhlasili nebo spíše nesouhlasili s těmito důvody bránícími dosahovat lepších
výsledků:
1. Dosahuji výsledků, které už nemohou být lepší
2. Špatné podmínky doma
3. Nepřátelství spolužáků
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HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 2016/2017
Sestavení a plnění programu (MPP) zabezpečila školní metodička prevence. Program byl
projednán s vedením školy. S MPP byl seznámen a do programu byl zapojen pedagogický
sbor.
Preventivní programy realizované organizacemi
Realizovány byly následující preventivní programy:
1. ročník:
Adaptační kurzy pro všechny třídy 1. ročníku
5. - 14. září 2016 proběhly ve třech turnusech třídenní adaptační kurzy ve středisku Setina
v Pusté Polomi. Opět byly pořádány ve spolupráci se Střediskem volného času OstravaZábřeh.
Program probíhající formou prožitkové pedagogiky studenty zaujal a byli s pobytem a jeho
organizací velmi spokojeni. Akce se zúčastnili pracovníci SVČ, třídy doprovázely jejich třídní
učitelky a další pedagogický dozor.
Renarkon
Besedy Renarkonu proběhly ve škole pro všechny třídy daného ročníku.
1. Komunikace, 27. 9. 2016
2. Droga a já, 17. 5. 2017
PPPP - Poradna pro primární prevenci Bílovec
Bezpečné sexuální chování v dospívání, 11. 4. 2017
Jednalo se o dvouhodinové bloky, téma vztahy, sexualita, hodnota rodinného života. Do
programu byly zařazeny všechny třídy, besedy vedl Bc. T. Velička.
2. ročník:
Renarkon
1. Netolismus, 12. 9. 2016
2. Tolerance a akceptace menšin, 17. 5. 2017
Městská policie Ostrava
Zájmy chráněné trestním zákonem, 12. 4. 2017
3. ročník
Renarkon
Nebezpečí sekt, 12. 4. 2017
1. – 4. ročník
Cinestar
Film Masaryk
Studenti se v rámci filmu seznámili s historickými událostmi a nástupem nacismu v
Československu.
1. – 4. ročník
Projekt Městské policie Ostrava Nebuď oběť
Objednaný program Nechci se stát obětí nebyl v daném termínu uskutečněn pro nemoc
lektora. Po dohodě s MP bude zařazen v příštím školním roce.
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Preventivní vzdělávací programy realizované pedagogy
Šikana a kyberšikana
ŠMP besedoval se studenty každé třídy prvního ročníku na téma šikana a kyberšikana, vztahy
a pozitivní klima ve třídě a škole. Beseda byla doplněna o film Mezi stěnami. Filmy jsou
didaktickou pomůckou, která je schválena a doporučena pro danou cílovou skupinu odborem
61 MŠMT.
Sexualita a HIV/AIDS
Ing. Krejčí vedla ve třídách prvního ročníku a ve třídě 2. C besedy doplněné o film Mezi nimi,
jde o doporučený didaktický materiál schválený MŠMT.
Poruchy příjmu potravy
V prvním ročníku Ing. Krejčí zařadila do výuky film Sami (didaktický materiál schválený MŠMT)
s následnou besedou o dané problematice.
Manipulace - Na hraně (didaktický materiál schválený MŠMT)
Téma původně plánované pro 3. ročník bylo přesunuto a zařazeno do psychologie 4. ročníku.
Další besedy, filmy, vyučování s tématikou antisemitismu, fašismu rasismu, extremismu, násilí,
intolerance, drogové závislosti, zdravého životního stylu zajistily vyučující společenskovědních
předmětů.
Zapojení studentů do celonárodních charitativních a osvětových akcí
Světluška 2016
Vybraní studenti 1. – 3. ročníků se zúčastnili sbírky na podporu nevidomých, 21. 9. 2016 jsme
na konto vložili částku 8 709 Kč. Zajistila ŠMP.
Červená stužka 2016
Osvětová akce a sbírka na podporu nemocných AIDS. Studenti se podíleli na propagaci akce
„Tramvaj proti AIDS“ ve spolupráci s Dopravním podnikem Ostrava. Zajistila ŠMP v prosinci
2016.
3. Sbírka potravin pro potravinovou banku
V říjnu 2016 studenti a pedagogové shromáždili potraviny na pomoc klientům sociálních služeb
MENS SANA. Zajistila ŠMP.
4. Daruj krev s Českým rozhlasem 2017
12. června 2017 se dobrovolní dárci krve z řad studentů zapojili do akce v Krevním centru
FNO. Zajistila ŠMP.
Vzdělávání pedagogických pracovníků:
ŠMP navštěvovala pravidelně semináře okresní metodičky prevence.
Krizová intervence
ŠMP probrala s několika studenty jejich nepříznivou rodinnou situaci a doporučila jim kontakt
na odborníky.
Záškoláctví
ŠMP spolupracovala s třídními profesory a výchovnou poradkyní při řešení neomluvené či
vysoké omluvené absence. Absenci jsme projednali s rodiči. V letošním školním roce jsme se
neobraceli na OSPOD či kurátory.
Vandalismus
Pracovníci školy zachytili projevy vandalismu. Tyto přestupky byly s aktéry projednány a byla
doporučena nápravná opatření pro zklidnění impulzivního chování.
Prevence zaměřená na problémové skupiny
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Ve třídě 3. C třídní učitelka spolu s ŠMP znovu prováděly osvětu na téma drog, jejich testování
a na problematiku právní odpovědnosti mladistvých a dospělých a jejich návaznost na školní
řád a školský zákon.
ŠMP na základě hodnocení, připomínek a doporučení studentů i pedagogů vytvoří minimální
preventivní program na školní rok 2017/2018.

VÝCHOVNÉ A KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
V oblasti výchovného poradenství ve školním roce 2016/2017 proběhly následující aktivity:
Práce s integrovanými studenty


Seznámení pedagogů s vyjádřením a doporučeními z PPP a jejich aktualizace.



Depistáž žáků se specifickými poruchami učení zejména v 1. ročníku. Zpracování PLPP,
realizace, kontroly, spolupráce s rodiči.



Principy práce se žáky s PAS, Aspergerův syndrom – konzultace s SPC Kpt. Vajdy,
proškolení sboru, metodické vedení dotčených vyučujících.



Vypracování Individuálních vzdělávacích plánů na doporučení PPP a SPC u studentů se
závažnějšími SPU, SPCH a zdravotně znevýhodněných.



Pravidelná kontrola již fungujících IVP, zapracování změn a vypracování dodatků –
konzultace jak se studenty, tak s rodiči a vyučujícími.



Doporučení rodičům žáků s příznaky poruchy učení vyšetření v PPP, zpracování zprávy pro
PPP a následné zprostředkování a zpracování informací ve škole (průběžně během celého
školního roku).



Průběžné konkrétní konzultace s pedagogy sledovaných žáků, zejména z předmětových
komisí CJL, cizích jazyků a písemné a elektronické komunikace.



Státní maturitní zkouška v jarním termínu 2017 pro žáky s PUP (ve 4. ročníku 4 studenti
s SPU) individuální konzultace se studenty, poradenství - spolupráce s PPP, vystavení
posudku - sledování studentů při přípravě na státní maturitu, její vykonání a vyhodnocení



Kariérové poradenství u integrovaných studentů



Přípravné práce a konzultace s odbornými pracovišti a žáky, kteří splňují kritéria pro žáky s
PUP ke státní maturitní zkoušce z 3. ročníku (1 student).



Vedení dokumentace, dohled nad aktualizací vyšetření v PPP a SPC.



V evidenci máme ke konci školního roku 2016/17 (po MZ) 8 integrovaných studentů, 6
z nich s SPU, 1 žáka s PAS a 1 žáka zdravotně znevýhodněného.



U 2 studentů jsme zpracovali podpůrná opatření formou IVP a u 3 studentů PLPP.

Spolupráce s PPP


Účast výchovného poradce na poradách výchovných poradců SŠ



Nová legislativa v oblasti společného vzdělávání – vyhláška 27/2016
-



Prováděcí předpisy, proškolení sboru, aplikace na jednotlivé případy

Těsná spolupráce s pracovníky PPP v konkrétních případech:
o

jednotlivých studentů – SPU a SPCH
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o

řešení vztahů v třídních kolektivech (2. B, 2. C, 2. A)

o

poradenská činnost při výskytu patologických jevů.

Metodické vedení a koordinace společného postupu. Využívání služeb školního a
okresního metodika prevence.
Spolupráce se SVP



V případě chronických výchovných problémů škola rodičům doporučuje komplexní rodinnou
diagnostiku a terapii ve středisku výchovné péče
Spolupráce se základními školami

V říjnu, listopadu a prosinci pravidelně seznamujeme žáky 9. tříd a výchovné poradce na
základních školách v Ostravě s možnostmi studia na OA. Na prezentaci se podílí jednotliví
pedagogové školy a zástupci studentů, kteří jsou pozváni VP ZŠ do specializovaných
předmětů nebo na konkrétní akce.

Kariérové poradenství


Zpracování statistiky umístění absolventů školního roku 2015/2016 a úspěšnost jejich přijetí
na vysoké školy. Sledování úspěšnosti jejich studia na VŠ a jejich další profesní růst během
celého roku.



Besedy se studenty 4. ročníků o možnostech pomaturitního studia a individuální kariérové
poradenství.



Informace o průběhu a podmínkách přijímacího řízení na VŠ, NSZ testy SCIO, termíny,
průběh.



Prezentace programů a oborů studia ekonomiky a informatiky na VŠ a VOŠ studentům 4.
Ročníků v rámci Profesního dne:





o

VŠB – Ekonomická fakulta

o

VŠ Sokrates

o

Vyšší odborná škola sociální

o

Vysoká škola práva a podnikání

o

Úřad práce

Prezentace zajímavých konkrétních pracovních nabídek:
o

SIEMENS - Global Shared Services

o

STUDENT AGENCY – prázdninové brigády, zahraniční pracovní pobyty

o

Jazyková škola CLOVERLEAF

o

ALZA

o

OKIN

o

TIETO

o

KAUFLAND

Zajišťování distribuce propagačních materiálů o pomaturitním studiu.
o

jazykové pomaturitní studium – HELLO, STUDENT AGENCY
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o

vzdělávací agentury –SCIO

o

státní VŠ

o

soukromé VŠ



Vedení a obměňování informačních nástěnek nebo předávání informací přímo cílovým
skupinám



Umísťování nabídek ke studiu na VŠ, VOŠ, jazykovému pomaturitnímu studiu, stipendijním
pobytům, zahraničním stážím aj. do specializované sekce studijního portálu na Moodlu.



Průběžné předávání informací o možnostech studia na VŠ, VOŠ, hromadné i individuální
konzultace k výběru školy, vyplňování přihlášek ke studiu.

Řešení výchovných problémů


Výchovné komise – obsah:
o
o
o
o
o

důsledné řešení neomluvené absence studentů ve spolupráci s TU a ŠMP,
zhoršení prospěchu z důvodu nepříznivé osobní situace studentů,
nevhodné chování během vyučování,
nevhodné chování ke spolužákům, vyučujícím.
Vedení dokumentace o jednání. Návrhy a realizace výchovných opatření,
jednání s rodiči.



Individuální konzultace s žáky, pomoc při řešení problémů (kázeňských, prospěchových,
osobních, souvisejících s vysokou absencí apod.).



Spolupráce s třídními učiteli i ostatními vyučujícími, jejich seznamování s novými
psychologickými a pedagogickými poznatky, metodami a technikami, poradenská činnost,
metodické vedení.



Konzultace s rodiči problémových žáků.



Analýza příčin neúspěchů u prospěchově slabých a poradenská činnost u talentovaných a
výjimečně nadaných studentů.

Spolupráce se školním metodikem prevence


Spolupráce se školním metodikem prevence při řešení konkrétních případů, v monitoringu
a prevenci, účast na konferencích a vzdělávacích seminářích s tímto zaměřením (Dny
prevence).



Spolupráce při řešení situace u problémové třídy (1. B, 1. A, 1. C)

Sebevzdělávání


Zvyšování kvalifikace pro výchovné poradenství formou účasti na přednáškách, seminářích

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA
Ekologické aspekty environmentálního vzdělávání byly uplatňovány v jednotlivých předmětech
podle plánu environmentálního vzdělávání a výchovy na Obchodní akademii v Ostravě-Porubě.
K environmentální problematice byly uskutečněny následující aktivity:
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Únor

Zeměpisná projekce Planeta Země 3000 – Indonésie - 2. ročníky
Fotografická soutěž ke Dni stromů – třída 1. B
Tvorba plakátů a prezentací s ekologickou tématikou – 1. ročníky
Plnění úkolů z Recyklohraní – zapojeni studenti z 2. C, 1. ročníků
Sběr elektrozařízení do soutěže Recyklohraní, třídění plastů, papíru…
1.- 4. ročníky
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Březen
Duben
Květen
Červen

Prezentace a výroba plakátů ke Dni vody – 1. A, 1. B
Úklid odpadků v okolí školy ke Dni Země soutěž ke Dni Země – tvorba
ekoplakátu s tématem „Kořeny“- třída 1. B
Přednáška a beseda – Klimatické změny na Zemi – 2. A, 2. B
Exkurze do firmy Hyundai – 3. A, 3. C
Exkurze do firmy Marlenka – 3. A. 3. B
Prezentace a tvorba plakátů – Poznáváme Českou republiku, 3. A, 3. B

Vycházky jednotlivých tříd s ekologickou tématikou – Poodří, CHKO
Beskydy, Hranická propast, Zbrašovské aragonitové jeskyně,
Slezskoostravský hrad, halda Ema, naučná stezka Turkov, Miniuni,
Bělský les – lesní školka.
Pokračujeme v programu Recyklohraní, školním recyklačním programu pod záštitou MŠMT
České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a
umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných
elektrozařízení.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Vyučující informačních technologií se zúčastnili vzdělávacího semináře s názvem Microsoft
ROADSHOW PRO ŠKOLY v Harmony Club Hotelu. Seminář byl realizován ve spolupráci
Microsoft, Edookit, TP Link, Epson, Akademie programování, ESET a jiných.
Hlavní téma: Moderní trendy ve vzdělávání s využitím IT prostředků, bezpečnost
kyberprostoru, seznámení s novinkami Windows 10 a cloudovými službami Microsoftu,
moderní výuka s moderními nástroji, interaktivní výuk, školní informační systém, digitální
vzdělávání, moderní aplikace pro výuku. Zajímavá byla prezentace firmy TP Link na téma
bezdrátová školní síť a možnosti její správy.
Účast na vzdělávacím semináři s názvem „Citační kurz pro učitele“ doložila vyučující
informačních technologií. Seminář byl realizován ve spolupráci Kabinetu informačních studií a
knihovnictví Filosofické fakulty Masarykovy univerzity a Citace.com. V programu byl zařazen
Autorský zákon, norma ISO 690 a antiplagiátorské systémy.
Vyučující marketingu a absolvovala v průběhu měsíce října program Digitální garáž. Tento
program se skládá z 23 témat, která pokrývají širokou škálu oblastí online marketingu,
například vyhledávání sociální média, displejová reklama, video, e-commerce, analytika.
Tentýž program od Googlu zaměřený na marketingové principy tvorby webů, reklamy na
internetu či komunikace na sociálních sítích absolvovali rovněž vyučující informatických
předmětů v průběhu října a listopadu.
Oxford University Press umožnil navštívit učitelům anglického jazyka již třetí část
akreditovaného vzdělávacího programu zaměřený na „Angličtinu pro SŠ a SOU“.
30. listopadu 2016 organizoval Krajský úřad Moravskoslezského kraje seminář “Základy
finanční gramotnosti na internetu“, který byl věnován dovednostem, jak na internetu a mimo
něj fungují základní finanční produkty a jaké jsou principy jejich používání, jak se orientovat ve
světě financí a jak pomoci s orientací v této oblasti žákům.
Přednáška byla věnována tématům z oblasti finanční gramotnosti, pojištění, finančních rezerv,
půjček a základních investičních pravidel. Navštívila ji vyučující ekonomických předmětů.
V průběhu podzimu učitelé informatických předmětů absolvovali vzdělávání na Microsoft
Educator Community a úspěšně absolvovali kurzy:
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Teaching with Technology Basics, Certified Microsoft Innovative Educator, Microsoft in
Education, Educator Community Contributor, Teacher academy: Windows 10, Digital
Citizenship, Hour of Code: facilitation training and lots of resources, Step up to computer
science
Předsedkyně předmětové komise pro ekonomické předměty absolvovala seminář „Aktuální
obsahové a metodické otázky výuky ekonomiky na SŠ“, který zajistila firma EDUKO.
Seminář se konal 5. prosince 2016, byl rozdělen do tří bloků:
1. Změny v roce 2016, které již nebylo možno zachytit ve stávajících učebnicích, včetně
informací o EET
2. Peníze a finanční trhy. Seznámení s novými trendy v oblasti finančních trhů,
používání tzv. Bitconů a seznámení s novými formami bezhotovostního placení
3. Novinky roku 2017 a seznámení se s elektronickou verzí učebnice Ekonomika
Výchovná poradkyně předložila osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu
„Jak sestavit plán pedagogické podpory“. Seminář byl realizován 9. 12. 2016 v Ostravě.
Konzultačního semináře pro management škol se dne 9. 12. 2016 zúčastnila ředitelka školy.
Seminář, který byl zaměřen na přijímací a maturitní zkoušky, zajistilo krajské pracoviště
NIDV.
Národní institut pro další vzdělávání připravil seminář Hodnotitel ústní zkoušky – Anglický
jazyk, který absolvovala 6. 1. 2017 vyučující anglického jazyka.
Semináře Hodnotitel ústní zkoušky- Český jazyk a literatura se dne 6. 1. 2017 zúčastnila
vyučující českého jazyka.
Do e-learningového studia pro zadavatele maturitní zkoušky se zapojili 4 vyučující a obdrželi
certifikát o úspěšném absolvování kurzu.
Certifikáty o absolvování online kurzu prostřednictvím vzdělávací služby Seduo předložil
vyučující informačních a komunikačních technologií. Úspěšně zvládl kurzy – „Jak na Internet:
Základy používání Internetu“, „7 lekcí, které z tebe udělají mistra internetové
bezpečnosti“.
Rovněž další vyučující informačních a komunikačních technologií absolvovali kurzy vzdělávací
služby Seduo. Získali certifikáty „Vytvořte si web pomocí WordPressu za 20 min.„;“ Best
tips to master MS Power Point“; „Jak na Internet: Základy používání Internetu“
V průběhu měsíce ledna 2017 získali vyučující informačních a komunikačních technologií další
certifikáty Udemy (tržiště online kurzů, které probíhají formou videí a testových otázek
v angličtině). Vybrali si kurzy – Learn Database design with MySQL, Master Polite
English,Cisco Packet Tracer How To Guide. Certifikáty získali i od společnosti SoloLearn,
která nabízí řízenou výuku v oblasti IT technologií. Absolvovali SQL Fundamentals course,
HTML Fundamentals course, CSS Fundamentals course, JavaScript Tutorial course,
C++ Tutorial course, PHP Tutorial course, JavaTutorial course, Python3 Tutorial course,
Swift Fundamentals course, C# Tutorial course, jQuery Tutorial course, Ruby Tutorial
course.
Osvědčení o absolvování hygienického minima předložily pracovnice školní výdejny stravy a
sekretářka školy. Kromě hygienického minima se seznámily i s novinkami ve školním
stravování.
Ředitelka školy absolvovala vzdělávací program akreditovaný MŠMT v rámci DVPP
„Metodická poradna“. Program se uskutečnil v Krajském zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků a informačním centru dne 13. 3. 2017.
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Vyučující písemné a elektronické komunikace navštívila NÚV v Praze dne 14. 3. 2017, kde
proběhl seminář „Příprava žáků na státní zkoušky z psaní na klávesnici“. Obdržela cenné
informace pro přípravu žáků a certifikát o absolvování semináře.
Dne 16. března 2017 navštívil pedagogický pracovník školy konzultační seminář pro
školního maturitního komisaře, které proběhlo v NIDV, krajském pracovišti v Ostravě.
Účastníci byli seznámeni s novinkami, týkajících se maturitních zkoušek v rámci kompetence
školního maturitního komisaře a proškoleni s obsluhou datového terminálu.
Dne 29. března 2017 se vyučující předmětu Právo zúčastnila semináře Správní právo –
aktuální obsahové a metodické otázky výuky práva na SŠ. Seminář probíhá každoročně
s jiným zaměřením pod záštitou nakladatelství EDUKO. Přednáška byla na vysoké profesní
úrovni, prokládaná příklady z praxe, které následně lze použít ve výuce práva na naší škole.
Ve dnech 3. 4. – 4. 4. 2017 se vyučující účetnictví zúčastnila dvoudenního školení na aktuální
téma: Daň z příjmu právnických osob a Daň z příjmu fyzických osob v kontextu
daňového balíčku změn s účinností v průběhu roku 2017. Školení pro učitele obchodních
akademií a středních škol se zaměřením na ekonomiku a podnikání pořádala Soukromá
Vysoká Škola Ekonomická Znojmo ve svém studijním středisku v Praze. První den informovala
o změnách v dani z příjmu právnických osob daňová poradkyně a auditorka, která vždy
objasnila stávající úpravu a představila novou úpravu z pohledu daňového balíčku, který byl
téhož dne Poslaneckou sněmovnou schválen. Druhý den byl věnován změnám v dani z příjmu
fyzických osob.
Dne 2. 5. 2017 se vyučujíc anglického jazyka zúčastnila semináře s názvem Teaching
English: Secondary Schools, který se konal pod záštitou Oxford University Press v Britském
centru v Ostravě.
Dne 6. 6. 2017 navštívila vyučující matematiky akreditovaný seminář v rámci systému dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků s názvem „Matematika pro život“. Osmihodinový
interaktivní seminář s pestrou škálou výukových aktivit z oblasti matematiky pro střední školy
nabídl Národní institut pro další vzdělávání.
Zástupkyně ředitelky školy se zúčastnila školení učitelů v rámci systému dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků na krajském vojenském velitelství. Seminář byl zaměřen na
přípravu obyvatelstva k obraně státu a její začlenění do výuky.
Ve čtvrtek 8. 6. 2017 byla vyslána zástupkyně ředitelky školy na závěrečný seminář pořádaný
v rámci realizace projektu „ Testování 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední
vzdělání s maturitní zkouškou ve školách zřízených Moravskoslezským krajem“.
Poznatky, které byly prezentovány na semináři, budou přínosem pro zkvalitňování vzdělávání
na naší škole.
Osvědčení o absolvování semináře „ Správní právo – aktuální obsahové a metodické
otázky výuky práva na SŠ“ předložila vyučující předmětu Právo. Seminář byl pořádán
nakladatelstvím EDUKO.
Konzultačního semináře pro školní maturitní komisaře na Národním ústavu dalšího
vzdělávání se zúčastnila školní maturitní komisařka.
Školení právního informačního systému CODEXIS ONLINE proběhlo dne 14. 6. 2017
v multifunkční posluchárně Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální, OstravaMariánské Hory. Školitel probíral jednotlivé možnosti vyhledávání v dokumentech, dle čísla,
názvu, využitím fulltextu, práce se zobrazením novel zákonů v čase - jednotlivá srovnání změn
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v prováděcích vyhláškách, práce s dokumentem – export, související dokumenty a provázání
na ostatní datové zdroje, seznámení se vzory smluv, monitoring s daňovými zákony a NOZ.
Vyučující předmětu právo, která školení absolvovala, považuje školení za přínosné pro výuku
jak v předmětu právo, tak i v ostatních ekonomických předmětech a pro běžnou praxi.
Ve dnech 31.8. - 1.9.2017 se zúčastnily semináře s názvem „Těloolomouc“ v Olomouci
vyučující tělesné výchovy. Seminář byl zaměřen na novinky v tělesné výchově, metodické řady
a různé průpravné hry. Ze široké nabídky si vybraly např. průpravné hry míčem, pohybové hry
v přírodě a tělocvičně, průpravná atletická cvičení, netradiční pomůcky v TEV, kruhový trénink,
rozmanitost atletické abecedy, cvičení na švédských lavičkách a overbally ve školní TEV.
Vyučující tělesné výchovy považují seminář za velmi přínosný a zcela využitelný v hodinách
tělesné výchovy.

AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
Dny otevřených dveří proběhly ve dvou termínech 24. 11. 2016 a 12. 1. 2017.
Uchazečům o studium na naší škole jsme poskytli informace o přijímacím řízení a umožnili
prohlídku školních učeben.
Škola prezentovala svou nabídku studia na výstavě „Učeň, středoškolák, vysokoškolák“ ve
dnech 2. – 3. 12. 2016 na Výstavišti Černá Louka v Ostravě.
Budoucím zájemcům o studium jsme poskytli informace o oborech, učebních plánech a dalších
aktivitách školy.
Pro zájemce o studium jsme jako každoročně v rámci doplňkové činnosti připravili Kurzy
k přijímacím zkouškám z předmětů matematika a český jazyk a literatura.
Pedagogové informovali osobně žáky a rodiče žáků 9. tříd na ostravských i
mimoostravských základních školách, o možnostech studia na naší škole a prezentovali
aktivity školy.
Pravidelně aktualizujeme www stránky. Inzerujeme nabídku studia a Dny otevřených dveří
formou bilboardů na území města Ostravy, v tisku.
Propagace a publicita naší školy v novinách, periodicích, televizních reportážích aj.:
o
o

o

o
o
o

Publikace Atlas školství – inzerce nabídky studijních oborů, aktivit školy a dnů
otevřených dveří
TV Polar, 21. 9. 2016 – vysílání reportáže ze Sportovního dne, který na konci června
2016 zorganizoval Školní parlament naší školy se zapojením všech žáků a pedagogů.
Reportáž se stala součástí programu Študuj u nás.
Facebook Městského obvodu Ostrava-Poruba, říjen 2016 – Porubská obchodní
akademie má nejlepší mladé ekonomy v kraji (o 1. místě našich žáků v krajském kole
soutěže Ekonomický tým)
Mladá fronta dnes, 21. října 2016 – inzerce dnů otevřených dveří
Týdeník 5PLUS2, 27. října 2016 – inzerce dnů otevřených dveří
Deník, 2. listopadu 2016 – článek Obchodní akademie v Porubě má nejlepší mladé
ekonomy v kraji (o vítězství našich žáků v krajské soutěži Ekonomický tým)
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o
o

o

o

o
o
o
o
o

Deník, 2. listopadu 2016 – inzerce dnů otevřených dveří
https://www.dpo.cz/aktuality/2215-tramvaj-proti-aids-2016.html, 30. listopadu 2016 –
Tramvaj proti AIDS (participace žáků naší školy na akci, která je součástí Světového
dne boje proti AIDS) + akce podpořena rovněž reportáží na ČT1
http://inoviny.slu.cz, 9. prosince 2016 – článek Nejlepším týmem v Opavě se ukázali
žáci T. Bati a VOŠ Zlín (o týmu našich studentek, které v celostátní soutěži Ekonomický
tým zastupovali jako krajské vítězky Moravskoslezský kraj)
Deník, 4. ledna 2017, příloha Vzdělávání - článek Studenti porubské Obchodní
akademie vycestují do Irska (o zahraničních stážích našich studentů); inzerce dnů
otevřených dveří
Týdeník 5PLUS2, 6. ledna 2017 – článek Musel jim stačit papír a tužka (krajské kolo
soutěže Ekonomický tým na naší škole v rámci kola celostátního)
Mladá fronta dnes, 6. ledna 2017 – inzerce dnů otevřených dveří
Měsíčník Prio, únor 2017 – článek Daniel v Porubě vystaví kostel i rockový festival
z lega (o dovednostech našeho žáka oboru informační technologie)
Kabelová TV Fabex Ostrava-Poruba, 9. 3. 2017 – reportáž o projektu Edison (působení
zahraniční studentů na naší škole)
Měsíčník Prio, květen 2017 – Ministryně vyznamenala učitelku (o udělení Medailí
MŠMT 1. stupně naší pedagožce při příležitosti Dne učitelů) + publicita na stránkách
MŠMT

K propagaci školy jsme rovněž využili světelný baner u OC Tesco – reklama nabídky školy,
Dnů otevřených dveří, získání 2. místa v kraji a 1. místa v Ostravě v rámci Střední roku 2016.
Dlouhodobou audiovizuální reklamu školy máme také na informačním panelu Městského
informačního systému na Masarykově náměstí v Ostravě a na Mapě statutárního města
Ostravy.
AKTIVITY PRO STUDENTY
Pro přípravu na praktickou maturitní zkoušku řada studentů využila samostatného
procvičování úloh z integrovaného ekonomického předmětu na učebně č. 1 a za dozoru
vyučujících.
Pro přípravu na společnou část maturitní zkoušky využila řada studentů domácí on-line
přípravy z matematiky, anglického jazyka a českého jazyka. Testování bylo zajištěno ve
spolupráci firmou SCIO. Testy a úlohy v nich jsou důsledně připravovány s požadavky na
základní úroveň maturitního testu. Odpovídají tedy tomu, s čím se žáci s největší
pravděpodobností setkají u státní maturity. Žáci si tak mohou vyzkoušet maturitu v předstihu a
zvýšit svou šanci na úspěch. Organizaci testování zajistila vyučující anglického jazyka, která
studenty přihlásila do systému a zajistila organizačně i další nezbytnou administrativu.
Maturitní trénink proběhl v podzimních měsících roku 2016.
V letošním školním roce jsme opět zorganizovali adaptační kurzy pro žáky 1. ročníků, kteří
strávili 3 dny na Setině v Pusté Polomi pod vedením třídních učitelů. Odbornou náplň
organizovali pracovníci Centra volného času Ostrava-Zábřeh. Žáci byli s průběhem kurzu velmi
spokojeni, navzájem se lépe poznali a vytvořily se mezi nimi kamarádské vztahy, pozitivně
hodnotili lektory ze Střediska volného času.
Na začátku září 2016 se 89 studentů všech prvních ročníků zúčastnilo testování společnosti
Scio pod názvem Scate. Jednalo se o rozřazovací test / poslech, čtení, reakce na otázky /, na
základě kterého studenti zjistili svou jazykovou úroveň v anglickém jazyce. Žáci dosahovali
výsledků od A1 přes úroveň A2 . Několik jedinců se dostalo až na vyšší úroveň s velmi dobrou
výchozí znalostí ze základní školy: B1; B2.
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Testování pro dobrovolníky z řad 3. ročníků proběhlo v měsíci listopadu. Studenti si mohli
zjistit, jaký pokrok učinili za dva roky studia angličtiny na obchodní akademii. K testování se
přihlásilo 49 studentů.
15. 9. 2016 proběhlo slavnostní uvítání studentů prvních ročníků Beánie ve školní aule
za účasti rodičů nastupujících studentů. Studenti vyšších ročníků připravili kulturní program
a novým studentům byl předán pamětní list.
Ve čtvrtek 15. 9. 2016 se studenti 2.B - spolu s vyučující českého jazyka vypravili v rámci
vyučování do Ostravy–Svinova, kde stál v době od 2. 9. tzv. Legiovlak, který představoval
věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918-1920. Jednalo se o komentované
prohlídky unikátní pojízdné expozice, která byla určena pro učitele a žáky základních a
středních škol. Studenty prohlídka zaujala a hodnotili legiovlak jako velmi působivý a zajímavý.
V pátek 16. 9. 2016 se na naší škole uskutečnila beseda s americkými vojenskými piloty.
Studenti tříd oboru informační technologie - 1. C, 2. C a 3. C si ve výuce angličtiny připravili
řadu dotazů, na které piloti velmi ochotně odpověděli. Studenti se dozvěděli mnoho zajímavého
o americké armádě a hlavně procvičili svou angličtinu. Celá akce proběhla pod záštitou
pražského IC o NATO - Jagello 2000.
Dne 4. 10. 2016 se studenti tříd 2. A a 2. B zúčastnili v rámci výuky zeměpisu unikátního
vzdělávacího programu „Planeta Země 3000“ s názvem FILIPÍNY, ZEMĚ OBRŮ A
TRPASLÍKŮ, kde se seznámili s regionem jihovýchodní Asie a životem místních obyvatel.
V pořadu se střídala filmová projekce s živými komentovanými vstupy moderátorů. Nejvíce
studenty zaujalo vyprávění a zážitky cestovatele Adama Lelka, který navštívil různé státy v této
oblasti a procestoval filipínské ostrovy Luzon, Mindanao a další. Program byl velice zajímavý a
poutavý.
Třídy 3. a 4. ročníků se zapojily v průběhu měsíce října do pilotního testování SCIO a
vyzkoušeli si test z obecných studijních předpokladů a ve 4. ročnících i z anglického jazyka.
Studenti si mohli vyzkoušet testy, které je čekají na přijímacích zkouškách na vysokou školu a
ověřit si připravenost na státní maturitní zkoušku z anglického jazyka.
5. 10. 2016 se studenti 3. B, 4. A společně s vyučující českého jazyka v odpoledních hodinách
zúčastnili v Knihovně města Ostravy na Vietnamské ulici moderované besedy
s Mgr. Radkem Malým. Pan Radek Malý je básníkem, překladatelem, dramatikem a autorem
knížek pro děti. Žije v Olomouci, kde vyučuje českou literaturu na vysoké škole a současně
překládá poezii z němčiny. Je autorem básnických sbírek: Lunovis, Vraní zpěvy, Větrní, Malá
tma a Listonoš vítr. Spolupracoval na tvorbě Slabikáře (2004) a řady učebnic ČJ a literatury pro
první stupeň základních škol. Mimo jiné napsal pro děti příběh František z kaštanu, Anežka ze
slunečnic a knížku básniček Kam až smí smích – obě byly nominovány na Zlatou stuhu a
druhá z nich se stala nejkrásnější dětskou knihou Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově
Brodě. Dále získal cenu Magnesia Litera (2006, 2012) a Cenu Jiřího Ortena (2003).
Besedu vedla a moderovala Mgr. Irena Šťastná, která také píše poezii a prózu. Několikrát byla
nominována na ceny Magnesia Litera a Drážďanskou cenu lyriky. Mezi její tvorbu patří např.
básnické sbírky Žvýkání jader a Živorodky.
Dne 7. 10. 2016 studenti třídy 3. B navštívili oblíbenou Knihovnu města Ostravy na Vietnamské
ulici. Byli pozváni na besedu s panem Volejníčkem, který získal titul „Knihovník roku 2016.“
Téma znělo: Záhadný život Williama Shakespeara. Výkladem a prezentací byli studenti
nadšeni. Uvítali zpestření výuky českého jazyka a literatury a získané poznatky využijí u
maturitní zkoušky.
Dne 20. 10. 2016 proběhlo zasedání Školního parlamentu za účasti vedení školy. Paní
ředitelka a její zástupkyně odpovídaly na dotazy, řešily se připomínky a náměty studentů, které
měly svou konkrétní odezvu.
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Dne 9. 11. 2016 se stal student třídy 4. B v doprovodu vyučující fyziky přímým aktérem večerní
energetické show známého popularizátora vědy Michaela Londesborougha a
Smokemana Jiřího Horáka. Řeč byla o výrobě, přeměnách, uskladnění a využití energie, o
veličinách, na kterých závisí nejen naše životy. Nezapomenutelné vystoupení bylo nabyté
efektními pokusy, praktickými ukázkami a překvapivými informacemi.
14. 12. 2016 zajistila vyučující českého jazyka
besedu v aule školy s Mgr. Ivanou
Škarvadovou – manželkou brigádního generála a pilota Zdeňka Škarvady, po kterém je od
roku 2013 pojmenovaná porubská základní škola. Paní Ivana vyprávěla studentům jeho
životopis velmi poutavě. Zaměřila se hlavně na situaci z doby druhé světové války. Studenti
byli překvapeni, čím vším si pan Škarvada prošel. Mimo jiné se dozvěděli, že v roce 1997
získal medaili za hrdinství a v roce 2000 byl dekretem prezidenta republiky Václavem Havlem
povýšen do hodnosti brigádního generála. Zážitky letců RAF (mj. i Zdeňka Škarvady)
inspirovaly režiséra Jana Svěráka k natočení filmu Tmavomodrý svět (2001).
Dne 16. 12. 2016 studenti třídy 3. B již podruhé v tomto školním roce navštívili Knihovnu na
Vietnamské ulici, kde proběhla prezentace s výkladem na téma: Záhadný život
W. Shakespeara. Pan Volejníček studenty svým výstupem nadchnul.
Dne 16. listopadu 2016 si naši studenti ve spolupráci s Knihovnou na Vietnamské ulici připravili
pro veřejnost literárně-dramatický pořad k 27. výročí „sametové revoluce“.
Studenti 3. ročníku si v pásmu připomněli události od roku 1939, kdy nacisté po pohřbu Jana
Opletala zatkli tisíce studentů a uzavřeli české vysoké školy, přes tragické úmrtí Jana Palacha
a Jana Zajíce v roce 1969 až po vylíčení listopadových událostí v roce 1989.
V rámci festivalu „Den poezie“ (žádný člověk není ostrov), který se každoročně odehrává
v desítkách měst po celé České republice na počest narození Karla Hynka Máchy, se zapojili
studenti 2. ročníku. Vybrali si básně spisovatele Radka Malého, přečetli některé z nich,
dokonce část básní napsali křídou na chodník před knihovnou a snažili se obsah básní vyjádřit
i výtvarně.
Dne 15. 12. 2016 byli odměněni nejlepší studenti naší školy vánoční kazetou partnerské
společnosti Kaufland. Z dárku se mohli radovat ti, kteří se úspěšně zapojili do školních,
městských, regionálních, krajských i celostátních soutěží, a to jak v oblastech odborných,
sportovních i všeobecně-vzdělávacích. Oceněni byli také studenti za vzornou prezentaci naší
školy na veřejnosti, za realizaci různorodých mimoškolních aktivit a veřejně-prospěšné činnosti.
V předvánočním čase dne 22. 12. 2016 jsme se studenty viděli filmové představení Pohádky
pro Emu v multikině Cinestar. Příběh holčičky Emy, která přijde o maminku a získá tatínka,
který o její existenci dosud neměl tušení, je humorný a zároveň dojemný.
Dne 4. 1. 2017 se žáci tříd 1. A a 1. B pod vedením vyučující informačních technologií
zúčastnili vzdělávacího projektu podporovaného světovými špičkami v oblasti IT, jako je Bill
Gates (Microsoft), Mark Zuckerberg (Facebook), Infosys Foundation USA, Google a mnozí jiní,
nazvaného „The Hour of Code“ - Hodina programování. I přes nedostatek zkušeností
s programováním a počáteční nejistotu dokončili všichni zapojení žáci vzdělávací modul
úspěšně, zábavnou formou si rozšířili znalosti o úplně novou oblast IT vědy a na konci každý
obdržel svůj certifikát.
26. ledna 1917 navštívila naše třída 2. C s pedagogickým doprovodem Výstavu
korunovačních klenotů v centru Ostravy. Zhlédli nejen české ale i evropské a světové
korunovační klenoty, současné i ty, které se už ke svým účelům dnes nepoužívají. Součástí
výstavy byla i mapa Evropy s korunovačními městy a fotografie chrámů a kostelů, v nichž se
korunovace odehrávaly a odehrávají.
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V rámci bloku akcí kariérového poradenství se dne 30. 1. 2017 uskutečnil 1. ročník
PROFESNÍHO DNE. Byl určen studentům 4. ročníku obou studijních oborů, OA a IT. Vyšli
jsme takto vstříc vzdělávacím institucím a firmám, které se na nás často obrací se žádostí
oslovit naše maturanty a nabídnout jim možnost studia nebo přímo pracovní příležitost.
VŠB-TU a především její Ekonomická fakulta jsou již tradičně častou volbou studia absolventů
OA. Naše pozvání přijala proděkanka EkF, která ve svém vystoupení studentům přiblížila
možnosti studia na Ekonomické fakultě, nabídku studijních programů a podmínky přijímacího
řízení. Posluchače zaujala především část přednášky věnovaná studiu v zahraničí a tzv.
Double degree.
SOKRATES jako institut vzdělávání poskytuje širokou nabídku různých forem vzdělání.
Studium ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru, jak bylo žákům 4.ročníků
představeno, je určeno především těm, kteří by rádi propojili právní normy s ekonomickými
souvislostmi.
Těm, kteří mají zájem spíše o práci v sociální sféře, patřila prezentace o možnostech studia na
Vyšší odborné škole sociální.
Titulem nejmladší soukromá VŠ se může pyšnit Vysoká škola práva a podnikání. I přesto, že
nemá dlouhou tradici, nabízí bakalářské studium v oborech podnikání, informatika a právo.
S Úřadem práce v oblasti kariérového poradenství spolupracujeme již tradičně. Velmi si
ceníme především aktuálních informací o stavu na trhu práce v našem regionu a o konkrétních
pracovních nabídkách. Pracovnice ÚP zdůraznila, že oblast, kterou ÚP pokrývá, je velmi
široká, od zprostředkovávání zaměstnání, přes státní sociální podporu, až po poradenskou
činnost. Představila internetové portály, kde lze zjistit zajímavé a aktuální údaje o konkrétních
pracovních pozicích, vysvětlila pojem statusu studenta a poradila co dělat, když se rozhodnete
začít podnikat.
Kurzy intenzivní jazykové přípravy jsou častou volbou pro ty absolventy, kteří neuspějí u
přijímacích zkoušek na VŠ, a rozhodnou se jeden rok věnovat zvýšení úrovně svých
jazykových dovedností. Šlo o nabídku možností, které nabízí jazyková škola Cloverleaf.
Student Agency je velkým hráčem nejen na poli dopravy, ale má také velké renomé ve
zprostředkování zahraničních jazykových a pracovních pobytů. Posluchače zaujal především
program „work and travel“, který nabízí získání pracovních zkušeností v zahraničí a následně
poznávání dané země prostřednictvím cestování.
ALZA je v současné době jedním z největších obchodů s počítači a elektronikou v ČR. Naši
studenti jsou stejně jako mnoho jiných mladých lidí v našem regionu jejich pravidelnými
zákazníky. Tuto úspěšnou firmu představili budoucím maturantům její zaměstnanci.
Další možnosti budoucího pracovního uplatnění především pro naše absolventy oboru IT
prezentovala firma OKIN GROUP, jako přední globální dodavatel efektivních řešení na míru
pro podniky ve střední a východní Evropě.
TIETO ve finštině znamená „informace“ a přesně ty jsou základem činnosti stejnojmenné firmy.
Ta dnes zaměstnává 13 000 expertů ve 20 zemích světa. Podle slov jejich zaměstnanců,
poskytuje firma svým klientům kompletní IT servis. Práce u nich znamená každodenní
propojení IT a jazykových dovedností.
KAUFLAND není zdaleka jen obchodní řetězec, ale rozsáhlá úspěšná firma, která patří mezi
10 největších zaměstnavatelů v naší republice. Posluchače zaujala především jejich strategie
výchovy nových vedoucích kádrů, která je založena na osobní zkušenosti.
SIEMENS patří mezi největší elektrotechnické firmy v České republice. Ostravská pobočka
centra sdílených služeb má přes 600 zaměstnanců, a jak nám vysvětlila pracovnice firmy.
Specializuje se na poskytování služeb v oblasti účetnictví, administrativy lidských zdrojů a
nákupu nepřímého materiálu. Centrum je ideálním místem pro start a rozvoj kariéry našich
absolventů.
Dne 13. 2. 2017 žáci třída 2. B sezúčastnila exkurze v hypermarketu Kaufland. Tento
obchodní řetězec nabízí široký sortiment potravin, drogistického a spotřebního zboží. Nabídka
výrobků je od vlastních značek K-Classic a K-Purland přes značkové zboží, bioprodukty až k
regionálním výrobkům. Do sortimentu řetězec zařazuje domácí i mezinárodní produkty.
Žáci si prohlédli prodejní plochu s odborným výkladem vedoucího prodejny. Seznámili se
s členěním prodejní plochy na jednotlivá oddělení a personálním obsazením. Dozvěděli se
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různé zajímavosti, jako například výši denní tržby, počet prodaných rohlíků za den, jak ovlivňují
akce hypermarketu výši tržeb.
Žáci měli možnost si také prohlédnout skladovací prostory s paletovým systémem skladování.
Vedoucí prodejny žákům ukázal, jak obchod dbá na ekologii prodeje, co se týká použitého
obalového materiálu, který třídí, lisuje a zpět prodává.
Tato exkurze doplnila učivo ekonomiky o konkrétní příklad z praxe.
Studentky 1. B se dne 15. 2. 2017 zúčastnily workshopu pořádaného Střední školou
teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace. Workshop probíhal v rámci projektu
EKOENERGIE 2017 – Smart region, který vyhlásila Střední škola teleinformatiky, Ostrava,
příspěvková organizace ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a sportu
Moravskoslezského kraje pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje.
Vyučující českého jazyka zařadili do programu svých hodin návštěvu knihovny v sousedním
Centru volného času se záměrem motivovat studenty k četbě. Exkurzí se zúčastnili studenti
1. a 2. ročníků. Pro 4. ročníky byly připraveny knihovnické lekce ze světové literatury 20. a 21.
století a Česká literatura 19., 20., 21. století se zaměřením na autory, kteří jsou zařazeni do
„Kánonu titulů“. Pracovnice knihovny na Vietnamské ulici seznámily studenty s vybranými
autory, rozebraly jejich díla, životopisy a zajímavosti z jejich života, citovaly i ukázky
jednotlivých děl. Studentům se všechny lekce zdály zajímavé, někteří budou knihovnu
navštěvovat častěji.
I v tomto školním roce pokračovalo naše škola v partnerství se společností Kaufland v
oblasti podpory vzdělávacího a výchovného systému, bezpečnosti a kvality potravin a zdravé
výživy. Zábavnou formou si týmy studentů mají možnost sestavit z produktů sortimentu
Kauflandu svou zdravou snídani, a to pod vedením výživového odborníka. Jednotlivé třídy
také v průběhu roku obdržely ukázkový balíček se zdravou snídaní.
V návaznosti na výuku teoretických vědomostí o obchodní činnosti navštívili 2. ročníky filiálku
Kauflandu v sousedství školy, aby poznali praxi skladového hospodářství, organizační a
logistické procesy. Získali také velmi zajímavé informace o vazbě velikosti obratu zboží na
konkrétní den v týdnu.
Pro 2. ročníky dne 20. 4. 2017 proběhla přednáška na téma distribuce. Studenti se dozvěděli
spoustu zajímavých informací nejen o chodu prodejen, skladování zboží nebo třídění odpadu,
ale i to, které zboží přináší této společnosti nejvyšší tržby a kdo je největším konkurentem
Kauflandu.
Studenti, kteří jsou zapojeni do různorodých mimoškolních aktivit, jsou úspěšní v soutěžích a
prezentují školu, obdrželi od společnosti Kaufland dárkový balíček.
Navštívili jsme největší distribuční centrum Kaufland v ČR. Žáci třídy 3. B se
5. května 2017 podívali do míst, kam se jen tak „běžný člověk“ nepodívá.
Díky projektu Partnerství mezi naší školou a společností Kaufland, jsme navštívili distribuční
centrum (DC) v Olomouci, které svým obvodem okolo dvou kilometrů patří k největším v České
republice. Plocha skladů představuje rozlohu sedmi fotbalových hřišť. Toto distribuční centrum
bylo otevřeno v roce 2007, avšak již nyní začíná mít díky expanzi společnosti problémy
s nedostatečnou kapacitou skladových prostor. Hodnota skladovaných zásob přesahuje 2
miliardy Kč. Distribuční centrum zaměstnává 450 zaměstnanců. Denně do DC přijede cca 300
kamiónů se zbožím a zpětně je naloženo k zásobování jednotlivých provozoven cca 150.
V závěru školního roku před rozdáváním vysvědčení připravil tento partner školy pro studenty
grilování na školním hřišti.
Tradice projektu EDISON na naší škole trvá. Týden před jarními prázdninami (27.2.–3.3.2017)
se nesl ve znamení návštěvy stážistů projektu EDISON.
Čtyři cizinci - Eddie z Číny, Delia z Indonésie, Natja z Gruzie a Sonne z Taiwanu – žáky i
pedagogy školy ve svých prezentacích bavili i lehce poučovali, rozesmívali i jemně konstatovali
rozdíly mezi Českou republikou a svými zeměmi původu. Báječně prožitý týden ve škole (v
hodinách, na svačinkách, na obědě) i mimo školu (na fotbalovém tréninku, na výletě na
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Pustevnách, na hokejovém zápase HC Vítkovice Ridera, na lyžích na Bílé) jsme společně
ukončili v pátek 3. Března 2017, a to v tělocvičně na školní akademii.
Studenti všech ročníků si pod vedením vyučující českého jazyka připravili kulturní program
nejen pro pedagogy a studenty, ale i pro naše hosty – studenty z Číny, Gruzie, Indonésie a
Tchai-wanu . Vystoupení byla různorodá. Představili se nám zpěvačky i zpěváci, dva taneční
páry, mažoretky, dále vystoupili i studenti, kteří se na jaře roku 2016 dostali v rámci projektu
ERASMUS do irského Dublinu. Závěr programu patřil vystoupení našeho pana školníka, který
se dvěma partnerkami z taneční skupiny Kotek zatančili tři lidové tance. Naše pozvání přijala i
televize FABEX, která celou akci zdokumentovala. Zážitek z jednotlivých vystoupení dokreslil
našim hostům překlad do angličtiny studentkou třídy 3. C.
Výchovná poradkyně seznámila studenty 4. ročníků se speciálním číslem Učitelských novin,
které podává ucelený přehled o možnostech studia na vysokých školách ve školním roce
2017/18. Studenti využili nabídky hromadné objednávky časopisu.
Naši studenti měli možnost zapojit se do testování Maturitní trénink - jaro 2017.
O předávání informací, registraci a další organizační zabezpečení se postaraly vyučující
matematiky a anglického jazyka.
V letošním školním roce jsme navázali partnerství s Institutem ekonomiky a systémů řízení
Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava v oblasti zapojení jejich odborníků do výuky
ekonomických a IT předmětů: osobní finance, ekonomika, aplikační software. Spolupráce
přispěje k rozvoji a prohloubení praktických dovedností našich žáků. V rámci této spolupráce
proběhla přednáška paní vedoucí Institutu ekonomiky a systémů řízení pro žáky 4. ročníků dne
27. 2. 2014. V první části, bylo žákům prezentováno téma: Řízení vlastních finančních toků.
Cílem této přednášky bylo zpracování osobního finančního rozpočtu. Ve druhé části byl žákům
představen Institut ekonomiky a systémů řízení, byly prezentovány možnostmi studia na této
fakultě po ukončení studia obchodní akademie.
Studenti 3. ročníku OA a 4. ročníku oboru IT se v rámci spolupráce s Vysokou školou báňskou,
technickou univerzitou, hornicko-geologickou fakultou, Institutem ekonomiky a systému řízení,
zúčastnili odborné přednášky Ministerstva financí ČR, týkající se fiskální a daňové
politiky, která proběhla dne 16. února 2017.
Přednášejícím byl ministr financí a vedoucí ekonomických poradců ministra financí.
Jednotlivé části jejich odborné přednášky se dotýkaly např. vývoje státního dluhu ČR, výsledků
státního rozpočtu, daňové politiky, daní z příjmu fyzických osob i právnických osob, DPH,
poskytovaných slev na dani, spotřební daně, vývoje HDP, reverse charge apod.
Studenti měli možnost si ověřit své znalosti získané v ekonomických předmětech vyučovaných
na Obchodní akademii v Ostravě-Porubě na praktických ukázkách hospodaření našeho státu.
Ačkoli byli na přednášce studenti oboru IT s ekonomickým zaměřením, velmi je zaujala a
udržela jejich pozornost po celou hodinu a půl.
Dne 11. dubna 2017 studenti 3. ročníků, navštívili v Opavě Památník Petra Bezruče, který se
nachází v místě Bezručova rodného domu. Vyučující českého jazyka a literatury objednaly
prohlídku expozice s výkladem o spisovateli, kterého máme ve školním seznamu k ústní části
maturitní zkoušky. Návštěva památníku byla pro studenty zajímavá, poutavá a pestrá. Studenti
měli možnost slyšet i hlas básníka. Součástí vstupu byla i výstava černobílých fotografií
z oblasti Sudetenlendu. V rámci exkurze do Opavy se studenti prošli centrem města, prohlédli
si Horní a Dolní náměstí, budovu opavského divadla a muzea.
Ve čtvrtek 20. dubna 2017 byla pro studenty třetích ročníků oboru Obchodní akademie
uspořádána odborná přenáška pod vedením vedoucí oddělení sekretariátu ředitele a tiskové
mluvčí Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj. Paní vedoucí studenty seznámila
s daňovým systémem v ČR, výběrem daní, podáváním daňových přiznání. Hovořila také o
finanční správě jakožto o instituci, o jejím chodu a organizační struktuře. Lehce nakousla i
problematiku EET, tedy elektronickou evidence tržeb. V krátkosti hovořila o pracovních
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příležitostech v této oblasti pro absolventy naší školy. Přednáška byla velice zajímavá, studenti
využijí získané informace, jak v odborných ekonomických předmětech, tak u maturitní zkoušky.
Dne 3. 5. 2017 jsme navštívili multikino CINESTAR, kde nám byl promítnut film Masaryk.
Dramatický příběh, věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího československého ministra
zahraničí, Jana Masaryka, se vrací do doby těsně před druhou světovou válkou. Ve třicátých
letech vrcholí Masarykova diplomatická kariéra, kterou tráví převážně ve Velké Británii, kde se
snaží dostat světové mocnosti na stranu Československa. Na pozadí historických událostí se
odehrává napínavý životní příběh okouzlujícího, ale nevyrovnaného, sebedestruktivního muže
a jeho marného boje o budoucnost vlastní země.
Studentské Domino Theater z Brna připravilo v rámci projektu ANGLICKÉ JARO divadelní
představení HENRY AND SIX WIVES (Jindřich a šest žen).
Divadelní hra byla inspirována anglickými dějinami z 1. poloviny 16. století. Herci jako postavy
Muzea voskových figurín Madame Tussaud ožívají a vypráví své životní příběhy. Vše je pojato
se studentskou nadsázkou a lehkým situačním vtipem a humorem. Celá hra je nastudována
v angličtině.
Představení se konalo 18. 5. 2017 v SVČ Korunka v Mariánských Horách, zúčastnili se ho
studenti 2. ročníků. Akce se setkala s pozitivním ohlasem, podařilo se vtipnou formou propojit
historické souvislosti s jazykovými dovednostmi.
Ve středu 24. 5. 2017 se žáci 1. A a 1. C s pedagogickým doprovodem vydali do centra
Ostravy. Nejdříve měli možnost prohlédnout si Britské centrum KMO. Dozvěděli se, co si tam
mohou půjčit, jak se do knihovny přihlásit a jaké certifikáty mohou z angličtiny získat. Poté se
vydali s průvodcem na procházku centrem Ostravy. Dozvěděli se mimo jiné, kde stály původní
obchodní domy, nebo odkud byla vyhlášena První republika. Komentovanou prohlídku
zakončili u Nové radnice, kde někteří studenti a studentky vyjeli výtahem na vyhlídku.
Dne 6 .6. 2017 se žáci tříd 3. A a 3. C v doprovodu vyučujících zúčastnili v rámci odborných
předmětů exkurze do firmy Hyundai v Nošovicích, která se zaměřuje na výrobu automobilů
ve spolupráci s dalšími firmami. Po příjezdu vyslechli proškolení o průběhu exkurze, dostali
ochranné brýle a reflexní vesty. Seznámili se s úvodní prezentací a pak nasedli do vláčku,
který je provezl jednotlivými výrobními halami. Viděli celý pracovní proces výroby a montáže
jednotlivých aut až po finální kontrolu a zkušební projížďku. Na závěr diskutovali o různých
zajímavostech s pracovníkem firmy, který je celou dobu exkurze provázel.
Poznávací zájezd Velká Británie 23. – 27. 6. 2017. Žáci s pedagogickým doprovodem
navštívili význačné památky hlavního města Velké Británie– Houses of Parliament, Big Ben,
Westminster Abbey,Downing Street, Horse Guards Parade, Trafalgar Square, Buckingham
Palace (sídlo královny Alžběty a místo, kde se koná střídání stráží), Piccadilly Circus, Natural
History Museum. V dalších dnech následovala prohlídka neolitické památky STONEHENGE a
historického města SALISBURY s návštěvou katedrály, kde je uložena Magna, další krásná
místa jižní Anglie - historický areál BATTLE OF HASTINGS, ABBEY AND BATTLEFIELD,
přímořské městečko HASTINGS.
Projekt ERASMUS+ 2017. Cílovou skupinou tohoto projektu byli studenti 3. ročníků oboru
Obchodní akademie a Informační technologie. Jeho náplní bylo realizovat odbornou praxi
formou stáže ve firmách v zahraničí, konkrétně v irském Dublinu. Zprostředkovací agentura
Swan si vyžádala od jednotlivých účastníků CV a motivační dopisy. Podle nich potom studenty
rozdělila do jednotlivých firem, ve kterých vykonávali svou praxi. Studenti absolvovali přijímací
pohovory a nastoupili do jednotlivých firem: někteří pracovali v kanceláři, někteří se věnovali
zákazníkům, jiní dostali úkoly v oblasti marketingu, tvoření webových stránek, práci v archívu a
podobně. Pracovní doba byla většinou od 9 do 16 hod., náplň práce byla rozmanitá a většinou
se střídala. Účastníci se shodují, že se hodně naučili, ověřili si v praxi své vědomosti a
dovednosti a seznámili se s mnoha zajímavými lidmi. Celkově hodnotí praxi jako velmi
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přínosnou. Zpočátku skupina trávila většinu volného času společně, zorientovala se v Dublinu
a blízkém okolí, prohlédla si památky a zajímavosti města a vyrazila i na několik výletů do
okolí. Studenti byli, někteří poprvé v životě, odloučeni od rodin na celý měsíc, dokázali řešit
problémy v týmu a sami si vyzkoušeli své možnosti. Navíc jsou zážitky skupiny silným
motivačním impulzem pro studenty nižších ročníků. Opakovaně se nám podařilo uspět s tímto
dvouletým projektem, a to dokonce s vyšším rozpočtem, tzn. že mohlo letos vycestovat o 5
studentů více než v předchozím roce.
Odbor školství, prevence kriminality a bezpečnosti připravil i v letošním roce společnou akci
s názvem „Setkání úspěšných žáků a studentů porubských základních a středních škol
se starostou městského obvodu Poruba“, která se uskutečnila 14. 6. 2017 v 10 hodin ve
společenském sále Centra volného času na ulici Vietnamská 1541 v Ostravě-Porubě. Naší
školou byla k ocenění navržena čerstvá absolventka třídy 4. B oboru obchodní akademie,
kterou představila třídní učitelka. Studentka byla oceněna za své mimořádné školní i
mimoškolní aktivity po dobu celého studia.
28. 6. 2017 se studenti tříd 3. A, 3. B v doprovodu vyučujících zúčastnili v rámci
environmentální výchovy učiva o České republice exkurze do firmy Marlenka, která je jediná
svého druhu na světě. Nachází se u města Frýdek-Místek a zabývá se výrobou medových
dortů podle staroarménské receptury. Exkurze byla po zhlédnutí projekce z historie firmy
spojena s ochutnávkou vyráběných produktů. Studenti viděli také zařízení k výrobě všech

STUDENTSKÉ AKTIVITY
Na škole pracuje Školní parlament, který se několikrát ročně schází a jedná o tématech, která
se přímo i nepřímo týkají žáků školy. Studentka 3. A, se stala místopředsedkyní Parlamentu
dětí a mládeže města Ostravy a členkou Parlamentu dětí a mládeže MS kraje.
Dva zástupci školního parlamentu se zúčastnili Zasedání studentských samospráv,
pořádané Parlamentem dětí a mládeže města Ostravy ve spolupráci s městem Ostrava a pod
záštitou náměstka primátora. Parlament dětí a mládeže města Ostravy je neziskovou,
nezávislou studentskou organizací, která tvoří vyšší strukturu školních studentských
samospráv. Jedním z hlavních jeho cílů je podporovat zapojení mladých lidí do aktivního
utváření světa kolem nich a vštěpovat demokratické principy.
Parlament dětí a mládeže města Ostravy s podporou města Ostravy realizoval na naší škole
besedu v rámci projektu Aktivní středoškolák. Projekt Aktivní středoškolák tvoří především
besedy se žáky prvních a druhých ročníků ostravských středních škol zaměřené na to
ukazovat studentům jak „být aktivní“, jak „participovat“ a především, proč jsou tyto věci
důležitým doplňkem ke školnímu vzdělávání a předpokladem k tomu třeba být úspěšnější na
pracovním pohovoru nebo se dostat na prestižní zahraniční vysokou školu.
V rámci jedné besedy byly studentům představeny konkrétní projekty a příklady akcí a
vzdělávací kanálů, skrze něž se můžou zapojovat do veřejného dění nebo se individuálně
vzdělávat. Proběhla také společná diskuze o této problematice, kde se měli studenti možnost
zeptat na jakékoliv otázky a slyšeli osobní zkušenosti úspěšných „aktivních středoškoláků“.
Školní parlament je iniciátorem různých aktivit, které po projednání s vedením a za spolupráce
s pedagogy realizuje. V tomto šk. roce např. uspořádal Mikuláše, Sportovní den nebo
dobrovolné podepisování peticí - amnesty.cz a e-petice.cz.
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SOUTĚŽE

V letošním školním roce se naše škola, tak jako v předcházejících dvou letech, stala krajským
organizátorem třetího ročníku soutěže Ekonomický tým, která se konala 27. září 2016. Do
soutěže se zapojilo 7 středních škol, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj.
Soutěž byla vyhlášena MŠMT a Asociací obchodních akademií. Zapojit se do ní mohli žáci
4. ročníků studijních oborů „obchodní akademie“ a „ekonomické lyceum”.
V první části soutěže zpracovávaly tříčlenné týmy studentů testy z oblastí profilových předmětů
studovaných oborů: ekonomika, účetnictví, ICT a všeobecný přehled. Pracovali na počítačích v
prostředí Moodle. Druhá část soutěže byla zaměřena na prezentaci odborného ekonomického
tématu před komisí. Týmy studentů si v průběhu 30 min. připravovaly prezentaci na téma:
Ekonomické zhodnocení výběru varianty “Kam po studiu na OA“. Svou práci prezentovali před
odbornou porotou.
Vítěz tohoto krajského kola postoupil do celostátní soutěže, jejímž pořadatelem v letošním roce
byla Obchodní akademie v Opavě. Vítězem letošního 3. ročníku ET 2016 se stal tým z naší
školy.
Zapojili jsme se do celostátní výtvarné soutěže Nejsem na světě sám zasláním 4 obrázků na
téma „ I zvířata mají srdce“. Student 3. C obsadil v soutěži 2. místo za originalitu. Získali jsme i
další výborná umístění 6., 25. a 49. místo. Všechny příspěvky budou následně zaslány do VDV
Olgy Havlové v Praze, kde budou vystavovány za odměnu při různých příležitostech. Letošního
ročníku se zúčastnilo 793 účastníků.
Překladatelská soutěž Juvenes translatores. Ve čtvrtek 24. 11. 2016 se studenti naší školy
účastnili mezinárodní překladatelské soutěže Juvenes translatores. Mezi soutěžícími jsou
studenti 28 evropských zemí, kteří překládali soutěžní texty v závislosti na jejich jazykové
kombinaci. Pětice našich šikovných studentů si musela poradit s anglickým textem a převést jej
do češtiny, jejich překlady posuzují hodnotitelé, kteří jsou zároveň profesionálními překladateli
Generálního ředitelství pro překlady Evropské komise.
Dne 17. 12. 2016 jsme se uspořádali školní kolo Olympiády v českém jazyce. Sešlo se
celkem sedmnáct studentů ze všech ročníků. Tvůrci z Národního institutu pro další vzdělávání
MŠMT připravili náročné úkoly. Práce opravily vyučující českého jazyka a literatury. Dva
nejlepší naši školu reprezentovali v okresním kole dne 9. 2. 2017.
Zapojili jsme se do soutěže Logická olympiáda, která je organizovaná Mensou ČR. Tato
soutěž je určená dětem a mládeži z celé České republiky. Soutěže se v roce 2016
zúčastnilo 61 451 soutěžících z 2 902 škol z celé České republiky. Student 1. ročníku
informačních technologií se umístil na 1310. - 1390. místě z tohoto velkého počtu účastníků.
Dne 30. 11. 2016 se studenti 1. - 4. ročníků se dle svého zájmu a znalostí zapojili do
mezinárodní soutěže Angličtinář roku-Best in English, která je určena pro studenty
středních škol a gymnázií ve věku 15-19 let a probíhá pod záštitou Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky. Hlavním organizátorem je nezisková společnost
Institut rozvoje kompetencí ve spolupráci s agenturou Czech-us, která už třináctým rokem
umožňuje českým a slovenským studentům a mladým lidem cestovat, pracovat a studovat v
několika zemích světa. Soutěží se ve stanovený den on-line po celém světě. Soutěže se
mohou bezplatně zúčastnit všechny střední školy, gymnázia a střední odborná učiliště, které
nepocházejí ze země, kde je angličtina mateřským jazykem, a které dokážou nominovat
nejméně 10 studentů.
Soutěž tvoří test
 úroveň B1- C1 dle evropského referenčního rámce
 obsahuje gramatiku, poslech a orientaci v textu
 trvá přesně 60 minut
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Hlavním cílem soutěže je motivace mladých lidí k výuce anglického jazyka a porovnání
jednotlivých škol v rámci krajů na území České republiky, a v rámci jednotlivých států z celého
světa. Tato soutěž slouží jako zlepšení a zpestření výuky pro všechny učitele angličtiny.
Soutěž Best in English se zaměřuje na soutěživost mezi studenty a přispívá ke zvýšení jejich
zájmu o jazykovou výuku. Soutěž neslouží pouze jako motivace pro studenty, ale taktéž
propojuje učitele anglického jazyka z celého světa a podporuje jejich vzájemnou komunikaci.
Konverzační soutěž v anglickém jazyce proběhla 13. 12. 2016. Charakter soutěže:
A. LISTENING – krátká poslechová cvičení s doplňováním správných odpovědí
B. ANSWERING QUESTIONS TO THE FOLLOWING TOPICS
C. PAIR WORK – volná konverzace ve dvojicích, soutěžící si vylosovali partnera, se
kterým hovořili na dané téma.
Vítěz soutěže postoupil do okresního kola.
Naši studenti se zapojili v prosinci do celostátní online soutěže English Guru, která
vyhodnocuje čtení s porozuměním, obsahuje úlohy na doplnění a testové úlohy s výběrem
možností. Někteří studenti byli velmi úspěšní a dosáhli 98%. Celkově se jí zúčastnilo soutěže
3377 studentů z celé ČR. Za účast v soutěži a velmi dobré výsledky obdrželi studenti nabídku
na vykonání mezinárodní Cambridgské zkoušky FCE (případně PET) s výrazným bonusem.
V prosinci se studenti zapojili do výtvarné soutěže Světlo, organizátorem je Týden výtvarné
kultury Brno. Obrázky mohly být tvořeny tužkou, pastelkami i na tabletu.
V úterý 6. 12. 2016 se studenti třídy 3.C (obor informační technologie) zúčastnili XI. ročníku
regionální soutěže OFFICE 2016. Soutěž pořádala Mendelova střední škola Nový Jičín a
konala se na Obchodní akademii v Šenově u Nového Jičína. Studenti porovnávali své znalosti
ve třech oblastech – textovém editoru, tabulkovém procesoru a prezentačním programu.
V každé oblasti zpracovávali souvislý příklad, na který měli 30 minut.
V letošním roce se soutěže zúčastnilo 60 studentů z 22 středních škol Moravskoslezského
kraje. Náš student se umístil na 26. místě. Celkově jako škola jsme se umístili na pěkném
12. místě.
Soutěž MÁ DÁTI DAL se konala ve dnech 25. 1. – 26. 1. 2017 na SVŠE Znojmo.
Soutěže se zúčastnilo celkem 90 soutěžících ze 46 škol. Slavnostní zahájení soutěže začalo v
budově vysoké školy. První část soutěže byla zaměřena na účtování a druhá část soutěže na
testy na počítači. V odpoledních hodinách byla pro studenty připravena prezentace
s informacemi o studiu na SVŠE. Na závěr proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů.
Vítězka školního kola soutěže Olympiáda v ANJ, nás reprezentovala v kole okresním, které
se konalo 13. 2. 2017 ve Středisku volného času v Ostravě-Moravské Ostravě.
V konkurenci 20 středních škol včetně gymnázií obsadila vynikající 4. místo.
Dne 14. 2. se konala matematická soutěž pro studenty 1. až 3. ročníků. Zúčastnilo se celkem
27 studentů. Dne 31. 3. 2017 se vítězové jednotlivých kategorií zúčastnili celostátní
matematické soutěže.
EKOENERGIE 2017 – Smart region, projekt vyhlášený Střední školou teleinformatiky ve
spolupráci s Odborem školství, mládeže a sportu Moravskoslezského kraje, měl pro naše
studentky z 1. B pokračování po jejich předcházející účasti na workshopu a to v podobě
soutěžní prezentace zaměřené na témata: úspora energií, obnovitelné zdroje, využití odpadů.
Svou práci obhajovaly před komisí 5. dubna 2017 a mezi studenty z ostatních, převážně
technicky zaměřených SŠ, zvítězily.
Studenti ze třídy 2. A se přihlásili do celostátní soutěže v prezentačních dovednostech.
Tato soutěž, která napomáhá zdokonalit komunikační schopnosti, je určena pro středoškoláky
z celé České republiky a Slovenska. V letošním roce byl výběr ze dvou témat:
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Láska, sex, něžnosti
Nejpřínosnější vynález
Studenti si vybrali téma č. 2 a zpracovali velmi zajímavou prezentaci „Kontaktní čočka“.
S touto prací byli nominováni do krajského kola soutěže, které se konalo ve čtvrtek
20. dubna 2017 v Ostravě na SPŠ elektrotechniky a informatiky. Do národního finále
nepostoupili, ale získali cenné zkušenosti pro svá další vystoupení.
Dne 30. března 2017 se již tradičně na naší škole konala Josefovská soutěž z ekonomiky a
účetnictví pro studenty 1. – 3. ročníků. Soutěže se zúčastnilo 33 studentů.
Studenti 1. ročníků soutěžili v jednotlivcích ze znalostí z ekonomiky.
Studenti 2. a 3. ročníků soutěžili ve dvojicích ze znalostí z ekonomiky a účetnictví.
V rámci výuky ZSV se třídy 1. B a 1. C v březnu 2017 zúčastnily školního kola celost. soutěže
Europa Secura. Vědomostní online test byl zaměřen na znalosti, které se týkaly










bezpečnostní situace ve světě, světové konflikty
role Evropské unie a NATO při řešení světových konfliktů
základní informace o Evropské unii - historie, instituce, rozhodování
základní informace o Severoatlantické alianci - historie, instituce, rozhodování
Česká republika a její členství v EU a NATO - práva a povinnosti
geografická orientace
základní informace o Severoatlantické alianci - historie, instituce, rozhodování
Česká republika a její členství v EU a NATO - práva a povinnosti
geografická orientace

Ve dnech 12. a 13. 6. 2017 proběhla školní soutěž z biologie na téma „Jak znáš lidské tělo“.
Soutěž byla určena pro studenty třídy 1. A, 1. B a 2. C. Zúčastnilo se celkem 14 dvoučlenných
týmů, největší zastoupení měla třída 2.C – 7 dvojic.
SPORTOVNÍ AKCE
Vyučující tělesné výchovy uspořádali celou řadu sportovních soutěží pro naše studenty: turnaj
v odbíjené dvojic dívek, florbal pro dívky, florbal pro chlapce, turnaj ve stolním tenise,
ringo, badmintonový turnaj a vánoční volejbalový turnaj.
Dne 21. 9. 2016 se naši studenti zúčastnili CORNY středoškolského atletického poháru,
který se konal na atletickém stadiónu Sareza, Volgogradská, Ostrava – Zábřeh. Bojovali
v různých atletických disciplínách jako jednotlivci i družstvo.
Družstvo chlapců skončilo na 10. místě, družstvo dívek na 8. místě, nejlepší výkon
v jednotlivcích podala studentka třídy 3. A – 2. místo ve vrhu koulí.
Dne 27. 9. 2016 se vítězové školního sportovního dne z loňského školního roku, tj. letošní 3.C
a vybraní jedinci z 3. B spolu s organizátory (školní parlament) zúčastnili sportovního dne ve
sportovním centru FAJNE v Ostravě Porubě.
Studenti měli možnost zdokonalit se v badmintonu, pochytit základy squashe a otestovat si
svou výkonnost při kruhovém tréninku. Vše proběhlo pod vedením zkušených trenérů.
Všichni si to náramně užili a odcházeli s pocitem, že udělali něco pro svá mladá těla.
Dne 8. 10. 2016 se konal softballový turnaj SŠ smíšených družstev na krásném hřišti SKSB
ARROWS Ostrava – Poruba. Obchodní akademie byla nováčkem soutěže, neboť se zúčastnila
poprvé, a ve startovním poli 8 družstev (2 skupin) vybojovala 3. místo. Družstvo překonala
pouze družstva GY O. Havlové a GY Sportovní.

32

Naše škola se zúčastnila soutěže středních škol ve volejbale dívek a chlapců, kterou
pořádala SPŠ Kratochvílova. Družstvo chlapců se ve skupině umístilo na 2.místě a postoupilo
do okresního kola.
Jako každý rok se i letos konal v rámci dne otevřených dveří (24. 11. 2016) školní turnaj
v badmintonu. Síly si přišly poměřit čtyři dvojice – tři smíšené páry a jeden dívčí. Odehráli
jsme celkem 6 zápasů a výkony byly vyrovnané.
Dne 17. 10. 2016 se konala kvalifikace do okresního kola soutěže Pohár Josefa Masopusta
na hřišti SŠ společného stravování v Ostravě – Hrabůvce. Mužstva byla rozdělena do tří
skupin. Podařilo se nám postoupit do dalších bojů. Finále se konalo 24. 10. 2016, kde jsme
obsadili krásné 2. místo.
Naše škola se zúčastnila soutěže středních škol ve volejbale dívek a chlapců, kterou pořádala
SPŠ Kratochvílova. Naše družstva se ve skupině umístila na 2. místě a postoupila do
okresního mezi 6 nejlepších týmů. Chlapci hráli na Vítkovické střední průmyslové škole
Hasičská. V těžké konkurenci se jim však nedařilo a skončili na 4. místě.
Družstvo dívek hrálo 25. 11. 2016 na SG Volgogradská. Děvčata měla šanci obhájit 3. místo
z loňské soutěže, ale to se jim bohužel nepodařilo a skončily také na 4. místě.
Dne 5. 12. 2016 se uskutečnil florbalový turnaj chlapců na SPŠ Stavební a SPŠ Chemická.
O turnaj je mezi hochy velký zájem a konkurence mezi středními školami je velmi vysoká.
Týmu studentů 1. a 2. ročníků se v žádném zápase nepodařilo remizovat ani vyhrát a do
dalších bojů nepostoupili.
Tradiční volejbalový turnaj tříd se uskutečnil pro 3. a 4. ročníky 19. 12. 2016, pro 1. a
2. ročníky 22. 12. 2016 v tělocvičně školy. V bouřlivé sportovní atmosféře proběhly kvalitní
souboje o postup do školního finále, kterého se zúčastní vítězové jednotlivých ročníků.
Současně se uskutečnila soutěž o nejoriginálnější dres.
Dne 12. 1. 2017 v rámci Dne otevřených dveří se v tělocvičně OA konal turnaj v minivolejbale
dvojic a ringu trojic. Zúčastnilo se 6 skupin, které se mezi sebou utkaly v zajímavých
zápasech.
V týdnu, tj. od 23. 1. – 27. 1. 2017 si studentky naší školy (1. A, 1. C, 2. A, 2. C, 4. A, 4. B a
4.C) mohly vyzkoušet běžkařskou trať City Ski Cross v oblasti Dolních Vítkovic, která byla
skvěle připravena.
Vedení školy zprostředkovalo mimořádnou aktivitu, která proběhla dne 24. 1. 2017, kdy se
studentky třídy 3. A a 3. C zúčastnily v rámci tělesné výchovy tréninku žen a sportovních
dvojic na mistrovství Evropy v krasobruslení v Ostravar aréně. Akce proběhla pod záštitou
organizátorů mistrovství, kteří školám nabídli možnost zúčastnit se tréninků sportovců. Měli
jsme možnost vidět ukázky krátkých programů a volných jízd, které probíhaly na ledě. Tato
jedinečná akce se studentkám líbila a byla hodnocena velmi kladně.
Na naší škole se již tradičně konala soutěž ve šplhu. Uspořádali jsme okresní kolo pro dívky
ve šplhu na tyči a pro chlapce ve šplhu na laně ze sedu bez přírazu. Zúčastnilo se celkem 7
družstev ze 3 škol, naši školu reprezentovali studenti.
V soutěži dívek zvítězilo družstvo OA Poruba, které postoupilo do krajského kola, v soutěži
chlapců družstvo SŠSD, naši chlapci obsadili 2. místo.
Družstvo dívek postoupilo do krajského kola soutěže SŠ ve šplhu, které se konalo
28. 2. 2017 ve Frýdku – Místku. Šplhalo se na tyči 4,5m s elektronickou časomírou a měřil se
součet dvou nejlepších časů 3 nejlepších závodnic z týmu. V náročné soutěži (šplhalo se
čtyřikrát) se naše studentky umístily na krásném 2. místě, hned za Gymnáziem Petra Bezruče
z Frýdku – Místku.
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Dne 15. 2. 2017 jsme se zúčastnili soutěže v silovém víceboji SŠ, kde studenti měli možnosti
prověřit svou všestrannou tělesnou zdatnost v různých disciplínách. Družstvo dívek obsadilo
1. místo a postoupilo do dalšího kola soutěže.
Chlapci soutěžili v tlacích činkou, shybech, trojskoku a vznosech. Celkově obsadili 3. místo.
Dne 1. 3. 2017 se družstvo dívek zúčastnilo postupové soutěže v silovém víceboji
ostravských středních škol, která se konala na OA Karasova. Naše družstvo obhájilo prvenství
z předchozího kola a postoupilo tak do vyšší soutěže. Navíc studentka třídy 3. C zvítězila
v soutěži jednotlivců a tím dovršila úspěch celého týmu.
Finále volejbalového turnaje tříd 1. - 4. ročníků proběhlo 3. 3. 2017 v tělocvičně OA.
V bouřlivé sportovní atmosféře byly k vidění kvalitní souboje o celkové vítězství mezi třídami 1.
B, 2. A, 3. C a 4. B o Putovní pohár vítězů volejbalu OA Poruba. Sladkou výhrou pro vítěze byl
také dort Marlenka. Zvítězili hráči 4. ročníku.

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 13. 3. - 17. 3. 2017. Lyžařský výcvik OA Poruba se letos uskutečnil
v lyžařském areálu Snowparadise Velká Rača na Slovensku. Zúčastnili se studenti 2. a 3.
ročníků, kteří měli zájem zdokonalit se v carvingovém lyžování nebo se naučit základy jízdy na
snowboardu. Ubytování bylo zajištěno na chatě AVC blízko horní stanice lanovky na
sjezdovce Dedovka. Účastníci kurzu měli možnost si vyzkoušet sjezdovky s různým stupněm
obtížnosti – Dedovku, Laliky nebo Margušku. Poslední den se konaly závody ve slalomu na
lyžích i na snowboardu.
Sportovní den studentů OA v Ostravě-Porubě, který se uskutečnil 26. 6. 2017 na
venkovním hřišti školy, patřil rovněž mezi velmi významné sportovní aktivity školního roku.
V rámci spolupráce s Fakultou tělesné výchovy Univerzity Palackého Olomouc na projektu
„IPEN Adolescent“ jsme se s žáky školy zapojili do mezinárodního výzkumu zastavěného
prostředí a pohybové aktivity.

Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI
V průběhu školního roku 2016/2017 jsme se účastnili požadovaných inspekčních
elektronických zjišťování prostřednictvím systému InspIS DATA v oblasti přírodovědné
gramotnosti. Inspekční činnost na místě v tomto roce neproběhla.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2016
Výnosy v hlavní činnosti 2016 v členění na státní rozpočet, rozpočet zřizovatele a další dotace
Příspěvky a dotace MŠMT dle § 160, 163 a 171 zák. č. 561/2004 Sb. a § 14 zák. č. 218/2000 Sb.
ÚZ 33353 Přímé náklady na vzdělávání
v tom:

Prostředky na platy

13 894 000,00 Kč
9 960 000,00 Kč

Ostatní osobní náklady (OON)
Ostatní (Pojistné + FKSP + ONIV)

150 000,00 Kč
3 784 000,00 Kč

V roce 2016 došlo k vyčerpání celé částky přijatých prostředků na přímé náklady na vzdělávání.
ÚZ 33052 RP „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ – 1. splátka

261 913,00 Kč

v tom:

193 294,00 Kč

Prostředky na platy
Zákonné odvody

65 720,00 Kč

FKSP

2 899,00 Kč

ÚZ 33052 RP „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ – 2. splátka

85 380,00 Kč

v tom:

Prostředky na platy

63 011,00 Kč

Zákonné odvody

21 424,00 Kč

FKSP

945,00 Kč

Finanční prostředky z tohoto rozvojového programu (1. + 2. splátka) umožnily zohlednit dopady
vyplývající z novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, tj. zvýšení platových tarifů účinné od 01.09.2016
a byly zcela vyčerpány v platech zaměstnanců za září až prosinec 2016.
Celkem – Příspěvky a dotace MŠMT

14 241 293,00 Kč

Příspěvky a dotace od zřizovatele
ÚZ 1 Provozní náklady

2 961 000,00 Kč

Přijaté finanční prostředky jsme zcela vyčerpali na pokrytí provozních nákladů za rok 2016.
ÚZ 131 Úč. prostředky na dofinancování nákladů na posílení mzdových
prostředků, vč. odvodů

21 600,00 Kč

Přijeté finanční prostředky byly použity v souladu se stanovením rady kraje ze
dne 06.09.2016 a byly zcela vyčerpány v měsíci září 2016.
ÚZ 205 Na krytí odpisů DHM a NHM

454 000,00 Kč

Přijaté finanční prostředky na krytí odpisů DHM a NHM byly v roce 2016 plně vyčerpány.
Celkem – Příspěvky a dotace od zřizovatele

3 436 600,00 Kč
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CELKEM – PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ 2016

17 677 893,00 Kč

Příspěvky z projektů ERASMUS+
Náklady projektu ERASMUS+
„S počítačovou gramotností do světa I. "

774 588,54 Kč

V průběhu roku 2016 došlo k ukončení tohoto projektu a přijaté finanční prostředky
byly v plné výši dočerpány.
Náklady projektu ERASMUS+
„S počítačovou gramotností do světa II. "

49 890,00 Kč

V závěru roku 2016 se začalo pracovat na novém projektu a k pokrytí nákladů byly
v plné výši použity přijaté prostředky.

Náklady v hlavní činnosti 2016 – analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, rozbor
položek, které se významně podílejí na celkové výši výdajů, včetně srovnání meziročního vývoje
jednotlivých nákladů.

Náklady organizace v hlavní činnosti
Spotřeba materiálu

2015
(v tis. Kč)

2016
(v tis. Kč)

Meziroční
srovnání
(v %)

264,30

395,07

149,48

1 942,67

1 772,95

91,26

757,59

531,38

70,14

53,64

68,70

128,08

3,26

3,09

94,79

Ostatní služby

1 602,17

1 569,00

97,93

Mzdové náklady

9 606,74

10 498,21

109,28

Zákonné sociální pojištění

3 201,12

3 510,60

109,67

38,20

42,74

111,88

161,57

231,84

143,49

Jiné daně a poplatky

0,16

0,00

0,00

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

0,10

0,00

0,00

Zmařené investice

0,00

264,25

0,00

73,42

23,94

32,61

Odpisy DNM a DHM

502,02

654,45

130,36

Náklady na DDHM

376,98

179,81

47,70

30,81

17,00

55,18

0,27

9,85

3648,15

18 615,02

19 772,88

106,22

Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci

Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady

Ostatní náklady z činnosti

Kurzové ztráty
Ostatní finanční náklady
Celkem
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Na celkových nákladech se nejvýznamněji podílí mzdové náklady a s nimi související náklady
na zákonné odvody. Dále to jsou náklady na spotřebu energií a na ostatní služby. Podíly
jednotlivých položek za každý rok zvlášť a jejich meziroční vývoj znázorňují následující grafy:

Tisíce Kč

Náklady v hlavní činnosti 2015
(v tis. Kč)
12
10
8
6
4
2
0
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Tisíce Kč

Náklady v hlavní činnosti 2016
(v tis. Kč)
12
10
8
6
4
2
0

Tisíce Kč

Meziroční srovnání nákladů v hlavní činnosti
(v tis. Kč)
12
10
8
6
4
2

Rok 2015

0

Rok 2016
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Komentář k výsledku hospodaření 2016
Celkový výsledek hospodaření za rok 2016 je Kč 11.935,73,- a je tvořen výsledkem
hospodaření z hlavní činnosti v záporné hodnotě - Kč 95.348,71 a výsledkem
hospodaření z doplňkové činnosti v kladné hodnotě Kč 107.284,44,Ve členění dle jednotlivých zdrojů to je:
HV z příspěvku zřizovatele Kč -95.348,71,HV z vlastních zdrojů
Kč
0,HV z doplňkové činnosti
Kč 107.284,44,Hlavní činnost:
Výsledek hospodaření v hlavní činnosti je ztrátový. Důvodem je účtování na účtu „547 – Manka
a škody - Zmařené investice“, a to na základě vydání Rozhodnutí ředitelky školy o zmařené
investici – Energetickém auditu, který nebyl v době zateplení budovy školy využit, jelikož již
neodpovídal platným normám a zákonům a tudíž nebude využit již ani v budoucnu.
Doplňková činnost:
V rámci doplňkové činnosti pronajímáme učebny (pro výuku autoškoly nebo angličtiny),
pronajímáme tělocvičnu (pravidelná pronájmy sport. klubům nebo příležitostné pronájmy ke
sportovním soutěžím), dále provádíme testování ECDL (testování počítačové gramotnosti
studentů s vydáváním certifikátů) a uskutečňujeme přípravné kurzy z českého jazyka a
matematiky.

DOPLŇKOVÁ
ČINNOST
Výnosy celkem
Náklady celkem:
HV z DČ

Pronájmy
učeben

Pronájmy
tělocvičny

Přípravné
kurzy

ECDL

CELKEM

27 320,00 Kč

81 450,00 Kč

26 828,00 Kč

36 600,00 Kč

172 198,00 Kč

1 766,17 Kč

13 721,85 Kč

25 404,96 Kč

24 020,58 Kč

64 913,56 Kč

25 553,83 Kč

67 728,15 Kč

1 423,04 Kč

12 579,42 Kč

107 284,44 Kč

Podíl výsledků hospodaření z jednotlivých okruhů doplňkové činnosti na celkovém
výsledku hospodření z doplňkové činnosti Kč 107 284,44,‐
11,73% ‐ přípravné
kurzy

23,82% ‐ pronájmy
učeben

1,33% ‐ ECDL

63,13% ‐ pronájmy
tělocvičny

Ze všech okruhů doplňkové činnosti došlo pouze u pronájmu učeben k poklesu hospodářského
výsledku oproti roku 2015 (díky nižšímu počtu pronajatých hodin). U pronájmu tělocvičny je
hospodářský výsledek téměř stejný jako v roce 2015, a to z toho důvodu, že se jedná převážně
o pronájmy stejným pravidelným odběratelům.
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U testování ECDL je hospodaření s náklady a výnosy v 2016 v kladných hodnotách a výsledek
hospodaření je oproti roku 2015 mírně vyšší - díky motivačnímu programu k přihlašování
studentů.
V posledním okruhu – přípravné kurzy z CJL a MAT – zaznamenáváme výsledek hospodaření
oproti roku 2015 bez významné změny, protože se přihlásil přibližně stejný počet zájemců o
přípravu k přijímacím zkouškám jako loni. Srovnání s loňským rokem nabízí následující graf.

Vývoj výsledků hospodaření jednotlivých druhů
doplňkové činnosti v letech 2015 a 2016 (srovnání)
80 000 Kč

68 098,32 Kč

67 728,15 Kč

70 000 Kč
60 000 Kč

Pronájmy učeben

50 000 Kč

Pronájmy tělocvičny
ECDL

40 000 Kč
31 108,12 Kč

25 553,83 Kč

12 548,48 Kč

12 579,42 Kč

22,44 Kč

1 423,04 Kč

30 000 Kč
20 000 Kč

Přípravné kurzy

10 000 Kč
0 Kč
rok 2015

rok 2016

Výsledek hospodaření 2016 ve výši Kč 11.935,73 je kryt finančními prostředky běžného
bankovního účtu. Zdanění je v nulové výši.
V roce 2016 nebyl zapojen rezervní fond.

ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017
Nabídku studia dvou oborů (obchodní akademie a informační technologie) akceptovalo v tomto
školním roce dostatečný počet uchazečů a proto se nám podařilo naplnit všechny třídy
požadovaným počtem žáků hned v prvním kole přijímacího řízení.
Nárůst výkonů od září 2017, daný vyšší naplněností tříd, dělením vyučovacích hodin a
současně odchodem početně slabších tříd maturitních ročníků vyvolal nutnost personálního
zabečení výuky. Náročným výběrovým procesem jsme zajistili požadované aprobace a
odbornosti. Celkem dochází k nárůstu o 3 pedagogické pracovníky.
Výsledky vzdělávání žáků naší školy se podle celkového průměrného prospěchu v časovém
vývoji neustále mírně zlepšovaly a v hodnoceném šk. roce zůstávají na podobných hodnotách.
Nejde o prospěch, se kterým bychom byli spokojeni. Počty vyznamenaných žáků ve třídách
rovněž nezaznamenávají vzestupný trend. Pokud můžeme konstatovat z dotazníku, který
zpracovali žáci 3. ročníků v rámci programu Kvalita, pak sami studenti při odpovědi na otázku
„Co mi brání dosahovat lepších výsledků?“ se v největším počtu vyjádřili, že jde o jejich „vlastní
neochotu“ a nesouhlasili nebo spíše nesouhlasili s tím, že „dosahují výsledků, které už
nemohou být lepší“.
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Testování programu Kvalita rovněž ukázalo, že každoročně mají naši žáci 1. ročníků nejvyšší
úspěšnost v anglickém jazyce a nejhůře jsou ze základních škol připravováni v matematice.
Významným ukazatelem je přidaná hodnota, kterou získávají vzděláváním na naší škole. Tento
tzv. reziduál objektivně hodnotí posun od 1. ročníku do 3. ročníku studia. Testování letošních
3. ročníků prokázalo, že se nám podařilo dosáhnout nejlepší přidané hodnoty reziduálu
(1. stupeň) v oboru obchodní akademie dokonce ve všech testovaných předmětech, v českém
jazyce, v anglickém jazyce a také v matematice. V oboru informační technologie jsme dosáhli
reziduálu 1. stupně v anglickém jazyce. V českém jazyce a v matematice nezaznamenali
studenti oboru informační technologie změnu v přístupu ke studiu, o čemž svědčí hodnota
reziduálu – 3. stupeň.
S výsledky maturitních zkoušek nemůžeme být spokojeni. Neúspěšnost studentů v některých
předmětech byla naznačena již jejich výsledky v testech projektu Kvalita v minulém roce. I přes
snahu pedagogů o zdokonalení potřebných dovedností byli někteří studenti neochotni ve snaze
zlepšit svou úroveň vědomostí a dovedností. Tato neochota a současně průběžná střídavá
absence ve vyučovacích hodinách pak také vedla ke značnému neúspěchu u praktické MZ.
Celkové výsledky MZ jsou rovněž negativně ovlivněny bývalými absolventy, kteří vykonávají
opravné MZ. V této oblasti budeme klást důraz na motivaci budoucích maturantů k lepší
přípravě na MZ analýzou současných neúspěchů.
Co se nám daří, jako výsledek společného úsilí, je udržování trendu snižování absence, která
se za poslední 4 školní roky snížila o 22,208 h/žáka. Jistě je tento pozitivní vývoj ovlivněn i
zavedením elektronické třídní knihy s možností průběžného sledování absence zákonnými
zástupci žáků.
V hodnoceném školním roce jsme naplnili bohatou škálu aktivit a činností v rámci preventivního
programu včetně zapojení žáků školy do celonárodních charitativních a osvětových akcí –
Světluška, Červená stužka, Sbírka potravin pro potravinovou banku, Daruj krev s Českým
rozhlasem. Vzrostla administrativní i časová náročnost úkolů v oblasti výchovného poradenství
v souvislosti s inkluzí. Podařilo se nám letos poprvé zorganizovat „Kariérový den“ s účastí
zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí s nabídkami pracovních i studijních příležitostí
vhodných pro naše budoucí absolventy obou studijních oborů. Tak akce obohatila oblast
kariérové poradenství. V průběhu celého školního roku probíhaly rovněž velmi zajímavé aktivity
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.
Partnerství naší školy jsme v letošním roce rozšířili o další firmy zajišťující odborné praxe
našich žáků. Navázali jsme novou spolupráci s Institutem ekonomiky a systémů řízení, VŠBTU Ostrava.
Zaznamenali jsme spoustu úspěchů žáků. Tým naší školy zvítězil v krajském kole celostátní
soutěže Ekonomický tým. Ve velké konkurenci technických SŠ v soutěži EKOENERGIE 2017–
Smart region obsadili naši žáci skvělé 1. místo. V celostátní on-line soutěži English Guru
byli někteří naši žáci velmi úspěšní a nejlepší z nich dosáhl 98 %. V okresním kole Olympiády
z anglického jazyka obsadila naše studentka vynikající 4. místo v konkurenci 20 SŠ včetně
gymnázií. Také ve sportu nám dělali studenti radost. Např. ve šplhu byli první v okresním kole
a v kole krajském pak obsadili krásnou 2. příčku. Druzí byli rovněž v okresním kole SŠ – Pohár
Josefa Masopusta. Studenti se letos ve větším počtu zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu i
zahraničního jazykově-poznávacího zájezdu do Anglie.
Studenti opět využili možnosti testování ECDL k získání mezinárodního certifikátu z oblasti
počítačové gramotnosti přímo na naší škole, která je certifikovaným testovacím střediskem.
Zapojili se do testování jazykových dovedností SCATE a získali certifikáty o dosažené úrovni
podle společného evropského referenčního rámce. Ti studenti 4. ročníků, kteří dosáhli
požadované úrovně znalostí a dovedností, získali Certifikátu právního systému CODEXIS nebo
Certifikátu účetního software MONEYS3. Absolventi zahraničních stáží získali EuropassMobility.
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