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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 
 

Název organizace: Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 
 

Sídlo organizace: Polská 1543/6, 708 00 Ostrava 
 

Druh školy: Střední škola 
 

IČ: 00602094 
 

Právní forma: Příspěvková organizace 
Zřizovací listina: Moravskoslezský kraj  

Zastupitelstvo kraje 
- na základě usnesení č. 6/425/1 ze dne 29. září 2005  
 

Zařazení do školského 
rejstříku: 

Rozhodnutí MŠMT č.j. 34279/05-21 ze dne 6. 3. 2006 
 

Předmět činnosti 
organizace: 

Poskytování středního vzdělání s maturitní zkouškou  
Zabezpečování stravování žáků a studentů 
Zabezpečování stravování vlastním zaměstnancům 

Školská rada: MSK, Rada kraje na základě svého usnesení č. 18/895 ze dne 
13. 7. 2005 vydává zřizovací listinu ŠR/098/2005. Školská rada 
se zřizuje dnem 1. září 2005. 
 

Ředitel školy: Ing. Marie Katapodisová – statutární zástupce školy 
Tel.: 597 317 791 
 

Zástupce ředitele školy: RNDr. Marcela Kepáková – statutární zástupce ředitele školy 
Tel.: 597 317 792 
 

E-mail: info@oa-poruba.cz 
 

www. stránky: www.oa-poruba.cz 
 
 
 
 
                      

mailto:info@oa-poruba.cz
http://www.oa-poruba.cz/
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvkové organizace – jsme střední školou, jejímž 
zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Poskytujeme střední vzdělání s maturitní zkouškou ve 
dvou studijních oborech čtyřletého denního studia. Přestože máme více než stoletou tradici 
ekonomického školství v Ostravě (založení v roce 1905), žijeme aktuálními změnami a trendy 
ve vzdělávání. Vlastníme certifikát „Světová škola“ a „Finančně gramotná a podnikavá škola“. 
Jsme akreditovaným testovacím střediskem České společnosti pro kybernetiku a informatiku 
pro ECDL testování.  
 
V moderních učebnách využíváme interaktivní a multimediální techniku s přístupem na 
internet. Moderní výuka je rovněž podporována e-learningovou formou prostřednictvím LMS  
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. 
Z výpůjčky jsme převzali zpět jednu učebnu od Střední školy služeb a podnikání, což nám 
umožnilo realizaci projektu „Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK“ a získání další 
počítačové učebny nezbytně nutné pro požadavky výuky. Tělesnou výchovu vyučujeme 
v tělocvičně v budově školy a na travnatém hřišti v areálu školy. O tyto prostory se dělíme se 
Střední školou služeb a podnikání, která je v naší budově ve výpůjčce. 
 
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 16 
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. Naši žáci letos využili obnovenou 
možnost skládání státní zkoušky z klávesnicového psaní na klávesnici a úspěšní z nich získali 
„Vysvědčení o státní zkoušce“. Dále mohou mimo výuku využívat internet, školní knihovnu a 
knihovnu literatury v anglickém jazyce. Všichni úspěšní absolventi obdrželi současně 
s maturitním vysvědčením Europass – cizojazyčný doklad (v angličtině) o dosaženém vzdělání 
včetně obecných a odborných kompetencí a pracovního uplatnění.    
 
Žáci se opět letos zúčastnili zahraničního jazykově-poznávacího zájezdu do Německa a 
Švýcarska a zahraničního lyžařského kurzu. Mnozí se zapojili do školního Klubu přátel divadla, 
prezentovali své pěvecké, taneční, hudební, divadelní, recitační, sportovní aj. nadání na 
vystoupeních Školní akademie. Zapojili se do projektových aktivit, exkurzí, soutěží školních i  
vyšších úrovní, aby tak prezentovali své vědomosti a dovednosti. Naše škola byla i letos 
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 
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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 
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 2017/2018 vyučovalo na škole 28 pedagogů. 14 učitelů všeobecně 
vzdělávacích předmětů a 14 učitelů odborných předmětů.  
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Statutární zástupce školy, 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.  
 
Metodik informačních a komunikačních technologií absolvoval studium k výkonu 
specializované činnosti-koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií na 
Vysoké škole báňské – Technické univerzitě. V rámci budoucí personální obměny začal toto 
specializační studium prostřednictvím  KVIC studovat další pedagog. 
 
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 sociálně-
patologických jevů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. 
 
Činnost koordinátora EVVO vykonává pedagogický pracovník, který k průběžnému vzdělávání 
využívá nabídek vzdělávacích seminářů. 
 
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 2017– na šk. rok 2017/18 

1. kolo 
Obor obchodní 

akademie 
Obor informační 

technologie 
Celkem 

Počet přihlášených  143 52 195 

Přijati a odevzdali ZL 58 30 88 

 

Další kola    

Počet přihlášených 0 0 0 

Odevzdali ZL 0 0 0 

 
 
V roce 2018 – na šk. rok 2018/19 

1. kolo 
Obor obchodní 

akademie 
Obor informační 

technologie 
Celkem 

Počet přihlášených  98 78 176 

Přijati a odevzdali ZL 39 30 69 

 

Další kola    

Počet přihlášených 27 0 27 

Odevzdali ZL 8 0 8 
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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 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 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. 
  
    
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V ROCE 2018 
 
Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 proběhlo na jaře 2018 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         
 
 
Jednotné přijímací zkoušky konali uchazeči o studium do všech oborů v termínech 12. a 
16.  dubna 2018. Uchazeči mohli získat max. 100 bodů z jednotných testů a 45 bodů za 
prospěch na ZŠ. Váha jednotných zkoušek činila tedy opět bezmála 70 %. 
 
Počet přihlášek na obor informační technologie se opět dostal na hranici kolem 80, což je náš 
dlouholetý standard. Přijatí uchazeči na tento obor odevzdali zápisové lístky v počtu na 
maximálně možnou naplněnou jednu třídu. 
 
Na obor obchodní akademie jsme po 5letém období zaznamenali pokles počtu přihlášených 
uchazečů v rámci 1. kola (meziročně o 45 přihlášek). Proto jsme vyhlašovali ještě 2. kolo 
přijímacího řízení. Na tento nižší počet měla pravděpodobně vliv i naše letos nově nastavená 
kritéria přijímacího řízení, a to v části požadovaného prospěchu ze ZŠ. Mnozí zákonní zástupci 
uchazečů se při osobním doručení přihlášky teprve rozhodli přihlášku nepodat, právě z důvodu 
našeho vysvětlení, že uchazeč by nesplnil naše kritéria přijímacího řízení v oblasti prospěchu. 
Proto jsme vyhlašovali ještě 2. kolo přijímacího řízení. Nižší počet zájemců o tento obor je 
impulzem pro nutnou inovaci oboru obchodní akademie, tak, aby byl více profilován a 
odpovídal požadavkům zaměstnavatelů a trendům na trhu práce.  
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VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠK. ROCE 2017/2018 
 

R
o

č
n

ík
 

Třída 
Počet 
žáků 

V P 5 N 

Průměrný 
prospěch 

Počet 
žáků V P 5 N 

Průměrný  
prospěch 

1. pololetí  2. pololetí 

 1. A 32 1 30 0 1 2,348 32 2 29 1 0 2,494 

1. 1. B 30 1 25 3 1 2,346 30 1 28 1 0 2,390 

 1. C 33 0 30 1 2 2,444 33 0 30 3 0 2,570 

1. r. celkem 95 2 85 4 4 2,379 95 3 87 5 0 2,484 

              

 2. A 21 4 16 1 0 2,074 21 5 14 2 0 1,908 

2. 2. B 24 2 20 1 1 2,277 24 2 17 4 1 2,390 

 2. C 31 0 26 5 0 2,420 31 0 27 3 1 2,397 

2. r. celkem 76 6 62 7 1 2.257 76 7 58 9 0 2,231 

              

 3. A 27 2 25 0 0 2,340 26 0 22 3 1 2,449 

3. 3. B 26 4 21 0 1 2,170 26 2 24 0 0 2,243 

 3. C 26 0 19 3 4 2,488 25 0 22 3 0 2,557 

3. r. celkem 79 6 65 3 5 2,332 77 2 68 6 0 2,416 

              

 4. A 25 2 18 2 3 2,659 25 2 23 0 0 2,626 

4. 4. B 26 3 17 2 4 2,093 26 2 21 3 0 2,271 

 4. C 33 0 20 13 0 2,920 33 0 30 3 0 2,481 

4. r. celkem 84 5 55 17 7 2,557 84 4 74 6 0 2,459 

              

Celkem 334 19 267 31 17 2,381 332 16 287 26 3 2,398 
 
Legenda: V – prospěl s vyznamenáním 

P – prospěl 
5 – neprospěl 
N – nehodnocen 

 
 

Neprospěli (bez možnosti konat opravnou zkoušku)  4 
Povoleno opakování ročníku 0 

 

 

 
 
VÝSLEDKY DOKONČENÍ KLASIFIKACE A OPRAVNÝCH ZKOUŠEK  

 

Počet žáků 
Opravné zkoušky a 

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

17 
15 
2 
2 
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Celkový průměrný prospěch žáků naší školy za 2. pololetí se proti předchozím letům dostal na 
hodnotu cca o 1 desetinu horší, a za 1. pololetí je naopak o cca 1 desetinu lepší. Pokud 
budeme hodnotit průměrný prospěch za jednotlivé ročníky, pak nejlepší byl u druhého ročníku 
a nejhorší u ročníku prvního. Třídě 2. A se podařilo prospět za 2. pololetí s průměrným 
prospěchem pod 2 celé.  O 8 žáků vzrostl meziročně počet neprospívajících za 2. pololetí. 
Neustále jde o převládající slabou motivaci žáků ke studiu, malou podporu rodinného zázemí 
v kombinaci s absencí.  

V tomto šk. roce se vyučující maturitních ročníků významně zaměřili na opatření ke snížení 
počtu neprospívajících žáků formou tzv. „praktická nanečisto“. Na konci 1. pololetí zpracovávali 
jednotlivé dílčí části zkoušky podle odborných předmětů v obdobné náročnosti, kterou má 
praktická maturitní zkouška. Po vyhodnocení proběhlo osobní jednání všech neúspěšných 
žáků s ředitelkou školu a současně byli písemně informováni rodiče těchto žáků s výzvou 
k větší spolupráci při přípravě žáků k maturitní zkoušce. Z 51 žáků oboru obchodní akademie 
nakonec konalo MZ 42 z nich a z 33 žáků informační technologie šlo k MZ 30 žáků.  O 
výsledcích za  jednotlivé částí MZ vypovídá Příloha 1a.    

Pokud budeme analyzovat vliv absence žáků na jejich studijní výsledky, pak průměrná 
absence na žáka za první pololetí roku 2017/2018 byla vykázána ve výši 73,4 hodiny. Podařilo 
se nám alespoň udržet trend poklesu (meziročně o 0,2 desetiny hodiny). V předchozím šk. 
roce 2016/17 jsme vykazovali za stejné pololetí hodnotu 73,6 vyučovací hodiny, což bylo o 
5,68 hodiny nižší oproti šk. roku 2015/16, kdy měla v průměru na pololetí hodnotu 79,28 
vyučovací hodiny. Daří se nám už od šk. roku 2012/2013 udržovat pozitivní trend neustálého 
snižování absence na žáka, který dosáhl do šk. roku 2017/2018, tzn. za 5 let roky, snížení o 
22,408 h/žáka. I když nejsme neustále s výší absence spokojeni, třídní učitelé ve spolupráci se 
školní metodičkou prevence a výchovnou poradkyní řeší oblast absence žáků jako jednu 
z hlavních priorit. Elektronická třídní kniha je již používána druhým rokem a průběžná možnost 
kontroly absence rodiči má rovněž pozitivní vliv na její omezení. 
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VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK ZA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 

 
 
Přehled výsledků MZ v jarním i podzimním termínu včetně celkových výsledků je v Příloze č. 1a   
Vysvětlivky použitých zkratek 
 
DT  didaktický test 
PP  písemná práce 
ÚZ  ústní zkouška 
OA  obor obchodní akademie (63-41-M/02) 
IT  obor informační technologie (18-20-M/01) 
UCE účetnictví 
EKO ekonomika 
SEP soubor odborných ekonomických předmětů 
ITE  informační technologie 
SOP soubor odborných předmětů 
EKP  ekonomické předměty 
 

 
JARNÍ TERMÍN – ve společné části MZ se počet přihlášených shodoval s počtem maturujících 
pouze v předmětu matematika, kterou úspěšně zvládli všichni, tzn. celkem 3 studenti. Co se 
týká českého jazyka a literatury, počet maturujících je 69. Z tohoto počtu nejlépe zvládli   
ústní zkoušku ÚZ (67 žáků), dále pak písemnou práci PP (65 žáků) a v didaktický test DT 
úspěšně zvládlo 60 žáků. V anglickém jazyce maturovalo celkem 66 žáků. Ti pak nejlépe 
zvládli PP v počtu 65, poté DT v počtu 64 a 62 z nich úspěšně zvládlo ÚZ .  
Profilová část MZ zahrnovala kromě praktické MZ také ústní zkoušky, a to podle oborů 
vzdělávání. Obor OA: Účetnictví ze 42 maturujících úspěšně zvládlo 40 žáků, z ekonomiky 
ze 42 maturujících prospělo také 40 žáků a praktickou MZ – soubor ekonomických 
předmětů ze 48 maturujících úspěšně vykonalo 42 žáků.  Obor IT: V informačních 
technologiích prospělo ze 27 maturujících 21, v ekonomických předmětech bylo úspěšných 
22 ze 27 přihlášených a 23 žáků z 27 maturujících zvládlo praktickou maturitní zkoušku – 
soubor odborných předmětů.    
 
 
PODZIMNÍ TERMÍN – ve společné části MZ maturovalo 12 studentů z českého jazyka a 
literatury a 13 studentů z anglického jazyka. V rámci profilové části MZ maturovalo ústně ještě 
7 žáků z účetnictví (úspěšně 5 z nich),  7 žáků z ekonomiky (úspěšně také 5 z nich), 9 žáků 
z informačních technologií (úspěšně 6 z nich) a 8 žáků z ekonomických předmětů (uspělo jich 
7). Praktickou MZ ze soboru ekonomických předmětů na oboru OA zvládlo 6 žáků z 9 a u 
praktické MZ ze souboru odborných předmětů uspěli 2 žáci z 5.  
 
Výsledky u maturitních zkoušek odráží výsledky testování KVALITA, které absolvovali letošní 
maturanti ve 3. ročníku. Jejich neochota učit se vyznívala i jako významný důvod studijního 
neúspěchu. I přes úsilí pedagogů, kteří je připravovali, pracovávali s nimi „praktickou 
nanečisto“ a výzvu rodičům ke spolupráci na intenzivnější přípravě, se nepodařilo zlepšit 
maturitní statistiku.  
 
 
 
VÝSLEDKY ŠKOLY V PROGRAMU KVALITA VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018  
 
PŘEHLED O VÝSLEDCÍCH TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 1. ROČNÍKŮ oborů vzdělání poskytujících 
střední vzdělání s maturitní zkouškou podává  Příloha č. 1b. Testy připravila a vyhodnotila 
Společnosti pro kvalitu školy. Žáci se zapojili do testování na počítačových učebnách v říjnu 
2017.  
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Celková úspěšnost v předmětu český jazyk se  letech 2011-2016 pohybovala v rozmezí od 
62,6 do 67,4 % (kromě roku 2015 s výsledkem 52,1 %). V hodnoceném roce 2017 dosáhli žáci 
dosud nejlepší úspěšnosti, a to ve výši 72,2 %.  V porovnání se shodnými obory ostatních 
středních škol dosáhli lepší percentilové hodnoty (88) žáci oboru Informační technologie (IT). 
Ale také žáci oboru Obchodní akademie (OA) s percentilem 50, mají tuto hodnotu lepší než 
v minulém roce. Celková úspěšnost žáků 1. ročníků v matematice se v letech 2011-2015 
pohybovala mezi 37,7 až 52,9 %. V roce 2016 došlo k výraznému poklesu úspěšnosti na 
38,7 %. Rok 2017 přináší opět vcelku obvyklou úspěšnost ve výši 52,3 %. Lepšího 
percentilového skóre dosahují žáci oboru IT (50).  Dalším testovaným předmětem byl anglický 
jazyk, ve kterém jsou žáci procentuálně nejúspěšnější.  V letech 2011-2016 vykazoval hodnotu 
mezi 70,7 a 75,8 %. V roce 2017 pak dosáhli ještě vyšší úspěšnost, a to 78,1 %. Z hlediska 
percentilového umístění v rámci shodných oborů, dopadl tentokrát o něco lépe obor OA (92) 
proti oboru IT (88).  

V roce 2017 jsme tedy zaznamenali dosud nejlepší úspěšnost v anglickém jazyce (78,1 %) a 
také nejvyšší úspěšnost v jazyce českém (72,2 %). 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 rovněž součástí Přílohy č.  1b. 
 
 
Celková úspěšnost žáků všech 3. ročníků naší školy v předmětu český jazyk měla ve školním 
roce 2017/2018 hodnotu 77,2 %. Ve srovnání s jinými školami se významně lépe s percentilem 
71 umístili žáci oboru IT proti žákům oboru OA, kteří dosáhli pouze jednociferného percentilu 9. 
Přidaná hodnota – reziduál  u žáků 3. ročníků IT dosahuje 2. stupeň, tzn., že žáci zlepšili svůj 
přístup k rozvoji svých znalostí a dovedností v tomto předmětu, jejich způsob učení se také 
změnil k lepšímu a budou-li pokračovat ve své píli, pravděpodobně dosáhnou lepších studijních 
výsledků. Naopak reziduál  4. stupně žáků oboru OA není povzbudivý, protože vzhledem 
k ostatním žákům stejné skupiny oborů mají žáci v dovednostech z českého jazyka nedostatky 
a je nutné pravidelné a systematické procvičování.  
 
V matematice byla zjištěna úspěšnost ve výši 57,6 %. Hodnotu percentilu měly oba oboru 
velmi podobnou (IT 53 a OA 55) a reziduál měly oba obory rovněž shodný, a to 3. stupeň. Tato 
přidaná hodnota vypovídá o nezměněném přístupu ke studiu matematiky a dosahování spíše 
průměrných až mírně podprůměrných hodnot relativního přírůstku.    
 
Procentuální úspěšnost v anglickém jazyce ve výši 67,5, patřila po úspěšnosti v jazyce 
českém až na druhou příčku. Avšak výborný percentil žáků IT (97) odpovídal také vynikající 
přidané hodnotě 1. stupně. Žáci oboru OA měly percentil z anglického jazyka (73) příznivější 
než z matematiky a jazyka českého a dosáhli reziduálu 2. stupně. 
 
 
 
VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ŽÁKŮ 3. ROČNÍKŮ, které slouží k vlastnímu hodnocení školy, 
představovalo další zajímavý výstup testování v programu Kvalita.  
Na otázku Škola je místo, kde … se vyjádřili žáci podle největšího počtu odpovědí 
následovně: 
1. Třídní učitel je férový a spravedlivý 

2. Vím, jak si poradit se školními úkoly 

3. Dostávám známky, které si zasloužím 

V pořadí podle nejmenšího počtu odpovědí odpovídali žáci takto: 

1. Vyučování je zábavné 
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2. Školní úkoly jsou zajímavé 

3. Rád/a dělám práci navíc 

Na otázku Co mi neumožňuje věnovat dostatečný čas přípravě do školy? uváděli žáci 
podle největšího počtu odpovědí tyto důvody: 
1. Pomoc s domácími pracemi (39 %) 

2. Mimoškolní aktivity (33 %) 

3. Trávím raději čas s kamarády (17 %) 

4. Hraní her na PC, pobyt na sociálních sítích (7 %) 

5. Sledování filmů a videí na youtubu (4 %) 

A na otázku Co mi brání dosahovat lepších výsledků? se vyjadřovali žáci podle největšího 
počtu odpovědí spíše souhlasím/rozhodně souhlasím takto: 
1. Nedostatek času 

2. Vlastní neochota 

3. Nepřízeň učitele 

Žáci nesouhlasili nebo spíše nesouhlasili s těmito důvody bránícími dosahovat lepších 

výsledků:  

1. Špatné podmínky doma 

2. Nepřátelství spolužáků  

3. Dosahuji výsledků, které už nemohou být lepší 

 
 
 
 

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 2017/2018 
 
Sestavení a plnění programu zabezpečila školní metodička prevence. Program byl projednán 
s  vedením školy. Pedagogický sbor byl s programem seznámen a byl do něho také zapojen. 
 
Preventivní programy realizované organizacemi 
Realizovány byly následující preventivní programy: 
1. ročník: 
Adaptační kurzy  
6. - 15. září 2017 proběhly ve třech turnusech třídenní adaptační kurzy ve středisku Setina 
v Pusté Polomi. Byly pořádány ve spolupráci se Střediskem volného času Ostrava-Zábřeh. 
Program probíhal formou prožitkové pedagogiky. Studenti byli s pobytem a jeho organizací 
spokojeni. Akce se zúčastnili pracovníci SVČ, třídní učitelky prvních ročníků a další 
pedagogický dozor.  

18. 9. 2017 na schůzce ředitele SVČ O-Zábřeh a vedoucí oddělení programových akcí 
s ředitelkou školy byly projednány podněty a návrhy pro zkvalitnění další spolupráce. 

Školní metodička prevence (ŠMP) objednala ve spolupráci s hospodářkou školy dodavatele 
služeb pro adaptační kurzy na následující školní rok 2018/19. 
Renarkon 
Besedy Renarkonu proběhly ve škole pro všechny třídy daného ročníku. 
1. Komunikace, 5. 10. 2017 
2. Droga a já, 23. 5. 2018 
 
PPPP - Poradna pro primární prevenci Bílovec 
Bezpečné sexuální chování v dospívání, 21. 5. 2018      
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Jednalo se o dvouhodinové bloky, téma vztahy, sexualita, hodnota rodinného života. Do 
programu byly zařazeny všechny třídy.  
2. ročník: 
Renarkon  
1. Netolismus, 12. 9. 2017  
2. Tolerance a akceptace menšin, 23. 5. 2018 
Městská policie Ostrava 
1. Zájmy chráněné trestním zákonem, 12. 4. 2018 
2. Bezpečné chování pro dívky, 22. 5 a 31. 5. 2018 
    Téma jsme zařadili do preventivního programu poprvé. Dva dvouhodinové bloky jsou určeny 
pouze dívkám. Cílem je naučit rozpoznat hrozící rizika. Teoretickou část doprovázel praktický 
nácvik sebeobrany v tělocvičně. Akce se setkala s kladným ohlasem studentek, proto ŠMP 
požádala oddělení prevence Městské policie Ostrava o zařazení OA do dlouhodobého projektu 
Nestanu se obětí.  
3. ročník 
Renarkon 
Nebezpečí sekt, 5. 10. 2017  
1. – 4. ročník 
Cinestar 
Film Dunkerque  
Studenti se seznámili s historickými událostmi a fašismem v Evropě. 
 
Preventivní vzdělávací programy realizované pedagogy 
 
Šikana a kyberšikana 
Program se v prvním ročníku z organizačních důvodů nekonal. Proběhne na podzim 2018.  
Sexualita a HIV/AIDS 
Vyučující biologie v 1. ročníku doplnili besedy o film Mezi nimi, jde o doporučený didaktický 
materiál schválený MŠMT.  
Poruchy příjmu potravy 
V prvním ročníku zařadili vyučující biologie spolu s filmem Sami (didaktický materiál schválený 
MŠMT).  
Manipulace - Na hraně  
Téma bylo začleněno do psychologie 4. ročníku, v hodinách zajistila ŠMP. Opět doplněno o 
didaktický materiál schválený MŠMT. 
Další besedy, filmy a vyučování s tématikou antisemitismu, fašismu rasismu, extremismu, 
násilí, intolerance, drogové závislosti, zdravého životního stylu zajistili vyučující ČJL, DEJ, BIO, 
CHE, TEV, ZSV. 
 
Zapojení studentů do celonárodních charitativních a osvětových akcí 
1. Světluška 2017 
10 542 Kč je částka, kterou přispěla OA na podporu nevidomých na konto Světluška díky 
aktivitě studentů. Zajistila ŠMP . 
2. Červená stužka 2017 
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 
2017. 
3. Sbírka potravin pro potravinovou banku  
V říjnu 2017 studenti a pedagogové shromáždili potraviny na pomoc klientům sociálních služeb 
MENS SANA. Zajistila ŠMP. 
 
Vzdělávání pedagogických pracovníků: 
ŠMP navštěvovala v průběhu školního roku pravidelně semináře okresní metodičky prevence. 
20. 10. 2017 se zúčastnila workshopu „Jakub“, který se věnoval domácímu násilí. 17. 4. 2018 
byla na školení o aktuální drogové scéně. Vedl ho pracovník terapeutického centra Renarkon.  
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Materiální vybavení 
Pomůcky jsme rozšířili o sadu CD pro projekci preventivních filmů schválených MŠMT „Video 
školám – preventivní filmové projekty“.  
 
Krizová intervence 
ŠMP probrala s několika studenty jejich nepříznivou rodinnou situaci a doporučila jim kontakt 
na odborníky. Pouze v 1 případě se ŠMP obrátila na OSPOD. 
Rodiče studentů 1. B. byli ŠMP informováni o legislativě a postupech škol při řešení 
experimentování dětí s drogami, dozvěděli se o možnostech pomoci rodinám (tzv. Indikované 
skupiny při Centru primární prevence apod.).  
Záškoláctví 
ŠMP sledovala s třídními profesory a výchovnou poradkyní řešení neomluvené či vysoké 
omluvené absence. Absenci jsme projednali s rodiči.  
Prevence zaměřená na problémové skupiny 
Snažíme se omezit kouření studentů v okolí školy, proto byly posíleny dozory pedagogů v době 
polední přestávky. 
Ve 2. C spolupracovala ŠMP s třídní profesorkou při řešení vztahů ve třídě. 
 
 
ŠMP na základě hodnocení, připomínek a doporučení studentů i pedagogů vytvoří preventivní 
program na školní rok 2018/2019.  
 
 

 

 

VÝCHOVNÉ A KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 
V oblasti výchovného poradenství ve školním roce 2017/2018 proběhly následující aktivity: 

 

Práce s integrovanými studenty  

 Seznámení pedagogů s vyjádřením a doporučeními z PPP a jejich aktualizace v případě 
změny vyučujícího.  

 Depistáž žáků se specifickými poruchami učení zejména v 1. ročníku.  

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

 Během školního roku pravidelná kontrola IVP a PLPP – 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 2018 pro žáky s PUP (ve 4. ročníku 1 student 
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 (3 studenti).  

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

 Účast výchovného poradce na poradách výchovných poradců SŠ  

 Těsná spolupráce s pracovníky PPP v konkrétních případech:  

o jednotlivých studentů – SPU a SPCH  

o poradenská činnost při výskytu patologických jevů.  

 Metodické vedení a koordinace společného postupu. Využívání služeb speciálního 
pedagoga, psychologa, 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 a listopadu pravidelně seznamujeme žáky 9. tříd a výchovné poradce v základních 
školách v Ostravě a blízkých městech 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  

 Přednášky pro studenty 4. ročníků o možnostech pomaturitního studia a individuální 
kariérové poradenství.  

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

 Prezentace programů  na VŠ a VOŠ studentům 4. ročníků v rámci Profesního dne: 

o oborů studia ekonomiky a informatiky  

o zajímavých konkrétních pracovních nabídek 

o možností pomaturitního studia na jazykových školách 

o Informace z Úřadu práce 

o Nabídky soukromých VŠ 

 Vedení a obměňování informačních nástěnek, předávání informačních materiálů přímo 
cílovým skupinám  

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

 

Řešení výchovných problémů  

 Výchovné komise – obsah:  

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

jednání s rodiči.  
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 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 problémových tříd 

 

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 – zeměpisná projekce Planeta Země 3000 –  Brazílie - 2. ročníky  

Listopad – výtvarná soutěž ke Dni stromů – třída 2. B 
 
Prosinec – tvorba plakátů a prezentací s ekologickou tématikou – 1.- 2. ročníky 
 
Leden -  plnění úkolů z Recyklohraní – zapojeni studenti 1.-3. ročníků,  
zeměpisná olympiáda školní kolo – studenti 3. Ročníků 
 
Únor – sběr elektrozařízení do soutěže Recyklohraní, třídění plastů, papíru… 1.- 4. ročníky 
 
Březen –   prezentace a výroba plakátů ke Dni vody –  1. B, 2. B 
účast v okresním kole zeměpisné olympiády – 3. A 
ekologicko-geografický seminář OU Ostrava 
 
Duben -  úklid odpadků v okolí školy ke Dni Země 
soutěž ke Dni Země – ekologický kvíz pro 1.-2. Ročníky 
 
Květen   – turisticko–ekologický kurz Krkonoše – 2. A, 2. B 
 
Červen - exkurze do firmy Hyundai – 3. A, 3. C 
exkurze do firmy Marlenka – 3. A. 3. B 
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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, ZOO Ostrava – Botanický 
park…… 
 
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 ekonomiky a účetnictví absolvovala školení společnosti Yourchance, o. p. s. 
Smyslem fungování Yourchance o. p. s. je prosazování potřebných změn v oblasti výuky 
finanční gramotnosti, principů podnikání a rozvoje podnikavosti žáků základních a středních 
škol. Cílem je prosazovat potřebné změny ve vzdělávacím systému ČR a rozvíjet schopnosti 
učitelů vyučovat finanční gramotnost tak, aby ze škol odcházela mladá generace, která má 
pevně zakotvené principy zdravého finančního rozhodování. Po absolvování školení bude 
kolegyně lektorovat workshopy s učiteli na školách ohledně finanční gramotnosti a svých 
znalostí využije také ve výuce na naší škole. 
 
Dne 21. 9. 2017 se vyučující anglického jazyka zúčastnila Konference k projektu SGAG 
zaměřenou na výuku měkkých dovedností. SGAG je zkratka pro Skill Generator Assessment 
Game. Uč se a hraj si zároveň. Hra nabízí jedinečnou možnost jak spojit hru s učením 
zábavnou formou. Hlavní dovednosti, které ve SGAG lze zapojit jsou: časový management, 
komunikace, řešení problémů, týmová práce. Konferenci zajistila společnost TEMPO 
TRAINING & CONSULTING a.s.. 

 
Sekretářka školy navštívila vzdělávací seminář „ Vyhláška o spisové službě a novela 
archivního zákona ve školství, nové datové schránky a jak s nimi zacházet“. Seminář 
zabezpečila vzdělávací agentura PARIS s. r. o.. 
 
Vyučující informačních technologií se zúčastnili vzdělávacího semináře s názvem Microsoft 
ROADSHOW PRO ŠKOLY v Harmony Club Hotelu dne 25. 10. 2017.  Seznámili se s novými 
možnostmi výukového softwaru, aktivitami zaměřenými na rozvoj informatického myšlení a 
nástroji cloud computingu pro snadnější spolupráci, komunikaci a sdílení informací i materiálů.  
 
Workshop pro primární prevenci navštívila školní metodička prevence dne 20. 10. 2017. 
Workshop byl určen pro pedagogy s tématem domácího násilí za účasti autora projektu 
primární prevence, zástupců Policie ČR a odboru školství, psycholožky - ředitelky PPP v 
Karviné. Byl prezentován film pro primární prevenci - Jakub. 

Dne 17. 10. 2017 se VP zúčastnila pracovního semináře v Pedagogicko-psychologické 
poradně Ostrava-Poruba. Ředitelka PPP  informovala o legislativních změnách (vyhlášce 27) 
a jejich dopadech na práci pracovníků PPP a praxi VP na školách. 

 
Metodický seminář eTwinning pro začátečníky. Seminář, který organizuje Národní 
podpůrné středisko pro eTwinning v České republice, se konal v sobotu 21. 10. 2017. Náplní 
semináře byla metodická příprava učitelů a ředitelů škol na realizaci mezinárodních projektů 
spolupráce škol prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. V dopolední části 
semináře proběhlo seznámení se s myšlenkami eTwinningu a základy jeho fungování, v 
odpolední části se účastníci registrovali do programu a seznámili se se základními funkcemi 
této platformy v praxi. Dozvěděli se také o možnosti rozšířit své znalosti na webinářích, 
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seminářích pro pokročilé a mezinárodních setkáních. Seminář absolvovala a certifikát 
předložila vyučující anglického jazyka. 

 
Dne 30. 10. 2017 se vyučující anglického jazyka zúčastnila semináře s názvem Rozvoj 
kompetencí v hodinách angličtiny, který se konal v Britském centru KMO od 15 – 18 hodin. 
Pořadatelem byla ostravská společnost RPIC – VIP. 
 

Konference ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ANEB VZDĚLÁVÁNÍ 4.0 PRO MS KRAJ, kterou 
pořádal Národní vzdělávací fond a Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, se 
zúčastnila dne 13. 11. 2017 v Clarion Congress Hotel Ostrava ředitelka školy s výchovnou a 
kariérovou poradkyní.  Cílem konference bylo poskytnout školám klíčové informace související 
se čtvrtou průmyslovou revolucí a otevřít diskusi o směřování a přípravě mladých lidí pro 
měnící se svět. V tomto kontextu představit strategické záměry, které připravuje MSK v oblasti 
trhu práce a vzdělávání a inspirovat účastníky konference k aktivnímu zapojení do realizace 
změn v oblasti školství na centrální i krajské úrovni. 
 
Klub zaměstnavatelů o. p. s. pořádal dne 21. 11. 2017 setkání s názvem Jak vést úspěšně 
střední školu, které se věnovalo tématům:  
- informování zájemců o studium, děti ze ZŠ a jejich rodiče, publikování informací pro budoucí i 
současné žáky 
- práce s digitálními médii a sociálními sítěmi 
- spolupráce se zaměstnavateli 
Setkání se zúčastnila vyučující IT předmětů a marketingu, současně také správce školního 
Facebooku. Zapojila se rovněž s příspěvkem o zkušenostech naší školy v diskutovaných 
oblastech jako příkladu dobré praxe.  

 
Dne 14. 11. 2017  se zúčastnila semináře, který se konal v Britském centru v Ostravě, vyučující 
anglického jazyka. Program byl rozdělen do tří bloků - Say Again, Update on OUP titles and 
Culture and Language – best friends a zajištěn Oxford Professional Development (for 
secondary teachers). 
 
Dne 15. 11. 2017 se zúčastnila semináře pro výchovné poradce výchovná poradkyně školy.  
Konal se na Ekonomické fakultě VŠB a byl zaměřen na přijímací řízení na VŠ pro rok 2018. 
Zaměstnanec  SCIA se ve své prezentaci soustředil především na systém Národních 
srovnávacích zkoušek, na termíny, podmínky testů a jejich vyhodnocování. Podle jeho údajů již 
většina fakult VŠ  využívá NSZ jako povinné nebo alternativní testy v rámci svého přijímacího 
řízení. Prezentace byla přínosná hlavně tím, že jsme získali nové informace ohledně změn, 
které se chystají pro letošní rok (např. v OSP nebudou 4 oddíly jako v minulosti, ale pouze 2, 
verbální a analytický). K dalším změnám došlo i v tzv. harmonizaci percentilů u jednotlivých 
termínů zkoušek. 
Tištěné materiály, které výchovná poradkyně získala, předala studentům 4. ročníků a 
prezentaci s odkazy na užitečné servery byly umístěny na úložiště Moodle do sekce Výchovné 
poradenství. 
 
Setkání zástupců středních škol Moravskoslezského kraje v hotelu Clarion Congress dne 
21. listopadu 2017 se zúčastnila vyučující informačních technologií. 
Prezentace a diskuse na téma „Digitální nástroje propagace a komunikace“. Na setkání 

vystoupila řada odborníků na digitální marketing a sociální sítě a zazněla i nabídka možnosti 

navázání praktické spolupráce Innogy a SŠ v MS kraji. 

 
Aktuální otázky výuky ekonomiky na SŠ se zúčastnila vedoucí sekce ekonomiky a účetnictví 
dne 4. 12. 2017. Seminář pořádalo nakladatelství EDUKO v Olomouci. Seminář byl zaměřen 
na:   

1. inovace učebnic ekonomiky, 

2. seznámení se s výukovou metodou CLIL, 

3. novinky v legislativě 2018 a aktuální změny v průběhu roku 2017 
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Dne 5. 12. 2017 navštívila zástupkyně ředitelky školy seminář k jednotným přijímacím 
zkouškám a k maturitní zkoušce, který zajistilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 
na půdě NIDV Ostrava. Náplní semináře byly právní předpisy MZ a JPZ, přihlašování do 
systému, organizace MZ a JPZ, problematika žáků s PUP a rovněž praktická ukázka práce 
v IS Certis. 
 
Dne 7. 12. 2017 se zúčastnila vyučující anglického jazyka semináře s názvem Grow With 
Harmony and Pilgrims, který se konal na půdě  Ostravské Univerzity. Seminář byl rozdělen 
do dvou částí. Jednak praktická část plná nových aktivit a dále cenné rady ohledně získání 
grantu do Velké Británie Erasmus+. 
 
Metodický seminář pro jazykovou výuku s rodilým mluvčím (I know English but I never 
speak it)se konal v Praze dne 8. prosince 2017. Nové náměty pro výuku vyslechla vyučující 
anglického jazyka. 
V rámci školení byly prezentovány náměty, jak rozvíjet komunikativní i poslechové dovednosti 
– formulace účelu, specifikace úlohy, dodání důvěry. Ukázky činností se studenty. 
Přizpůsobení materiálu pro úroveň studentů. Zpětná vazba na návrhy účastníků semináře. 
Vymezení role poslechu s porozuměním jako receptivní řečové dovednosti v procesu rozvoje 
komunikativní kompetence žáků. Zdůraznění aspektu autentičnosti jazyka při formování řečové 
dovednosti. Na semináři byla prezentována řada aktivit a možností, jak pracovat se studenty a 
rozvíjet jejích komunikativní dovednosti a slovní zásobu. Veškeré informace byly předány 
v sekci cizích jazyků.  

 
Workshop k finanční gramotnosti 
Dne 7. 12. 2017 se konal na naší škole workshop, jehož cílem bylo seznámit učitele 
ekonomických předmětů s podmínkami získání certifikátu Finančně gramotná škola. Do 15. 
ledna bude na naší škole zpracována metodika výuky finanční gramotnosti v jednotlivých 
ekonomických předmětech a na základě této metodiky pak škola obdrží tento certifikát od 
společnosti  Yourchance, o. p. s. 
 
Dne 11. 1. 2018 se vyučující anglického jazyka zúčastnila semináře s názvem Theatre for 
Education and Social Change, který se konal v prostorách Jazykového gymnázia P. Tigrida 
v Porubě. Přednášející byla  z Yale University, the USA. 
 
Dne 14. listopadu 2017 se zúčastnila vyučující integrovaného ekonomického předmětu 
minikurzu Money S3 a prodejny SQL, jejímž organizátorem byla společnost SOLITEA.  
Byla jsme seznámena s novinkami nejvyšší verze účetního programu Money S3 s návazností 
na komunikaci s bankovním systémem a elektronickou komunikací s daňovými institucemi. 
Došlo k upravení a doplnění informačního panelu a rozšíření funkčních klávesových zkratek. 
Byly řešeny otázky vedení účetnictví z praxe s návazností na transformaci do formulářů, 
týkajících se vedení skladové a mzdové evidence, následně do daňových výpočtů. Nové 
poznatky byl předány ostatním kolegům, kteří rovněž vyučují integrovaný ekonomický předmět. 
 
Didaktické intervence I. - IV. Didaktické intervence 2017 pořádala v říjnu až listopadu 
Filozofická fakulta Ostravské univerzity. Akce je založena na spolupráci fakulty, studentů a 
učitelů z praxe, kteří v rámci jednotlivých intervencí komentují a hodnotí prezentace studentů 
učitelství, jež předkládají různé návrhy vyučovacích hodin či cyklů. Do zmiňovaného cyklu se 
zapojila vyučující anglického jazyka. 

 
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity připravila vzdělávací 
program pro vyučující zeměpisu s názvem „Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta 
vede“. Náplní semináře byl přednášky odborníků. Vzdělávacím programem si rozšířila obzory 
vyučující zeměpisu. 
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Dne 13. 2. 2018 se vyučující předmětu účetnictví a daně zúčastnila školení Daně 2018. 
V dopoledních hodinách proběhlo školení Daň z příjmu fyzických osob a v odpoledních 
hodinách Daň z příjmu právnických osob. 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.O změnách v Dani z příjmu fyzických osob 
informovala daňová poradkyně a auditorka. Vždy objasnila stávající úpravu a představila 
aktuální problémy a změny z pohledu daňového zákona. Změny v Dani z příjmů a jejich 
novinky přednesl člen Komory daňových poradců ČR. Oba semináře byly velmi přínosné, 
neboť byla probírána aktuální tematika změn daňových zákonů a vysvětlena byla také nová 
terminologie. 
 
Seminář Aktuality ve výuce práva byl zaměřen na pracovní právo. Proběhl dne 14. 2. 2018 
v Olomouci. Byl  zaměřen na postavení pracovního práva v právním řádu ČR. Značná 
pozornost byla kladena na individuální pracovní právo (pracovní poměr, pracovní doba, 
odměňování za práci, BOZP, odpovědnostní vztahy, DPP), kolektivní pracovní právo a právní 
úprava zaměstnanosti. Jako každý rok seminář byl velmi přínosný pro doplnění učiva 
v hodinách práva. 
 
Angličtina pro SŠ a SOU - IV. (Teaching English: Secondary Schools - IV.) 
Seminář pro učitele anglického jazyka se uskutečnil 6. dubna 2018 v prostorách Knihovny 
města Ostravy. Seminář vedl lektor a odborník na výuku anglického jazyka a Shaun Wilden. 
Akce zahrnovala praktický workshop a přednášku na téma "A Game of Phones" (Hra telefonů). 
Lektor přinesl spoustu užitečných tipů a nápadů pro výuku s moderními technologiemi a využití 
mobilních telefonů v jazykové výuce. Semináře se zúčastnila vyučující anglického jazyka. 
 
The P.A.R.K. Conference: International Conference for Teachers of English (Mezinárodní 
konference pro učitele angličtiny jazykové školy the P.A.R.K.) 
Konference se konala 7. 4. 2018 na Biskupském gymnáziu v Brně. Jednalo se o celodenní akci 
v anglickém jazyce pro učitelé jazyků. Účastníci měli na výběr z velkého množství seminářů a 
workshopů, které vedli čeští i zahraniční lektoři. Přednášky představovaly moderní metody pro 
výuku jazyků a využití technologií v hodinách angličtiny. Konkrétní absolvované přednášky jsou 
součástí certifikátu, který předložila vyučující anglického jazyka. 
 
Semináře Zadávání veřejných zakázek se dne 7. 6. 2018 zúčastnila ředitelka a hospodářka 
školy. Seminář byl zaměřen na zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení 
v praxi 2018. Byla vysvětlena důležitá ustanovení nové právní úpravy. Seminář provedl 
zadávacím řízením – příprava zadání, výběr uchazeče, uzavření smlouvy atd. Závěrem byl 
celý proces zadávání shrnut krok za krokem s pomocí postupového schématu.  

V průběhu července 2018 si dva ECDL testeři, pedagogové naší školi, rozšířili rozsah 
akreditace o nový modul M17 Digitální marketing. 

V rámci koaličního programu pro MSK Vize 2024 Travel and Talk se účastnila v měsíci srpnu 
naše vyučující IT předmětů a marketingu jazykového kurzu na TIS Torquay ve Velké Británii. 
V závěru kurzu obdržela certifikát deklarující dvoutýdenní docházku do kurzu a jazykovou 
úroveň B2. 

 
 
 
 

AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 
PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 
Dny otevřených dveří proběhly ve dvou termínech 23. 11. 2017  a  11. 1. 2018. 
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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 1. – 2. 12. 2017 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. 
 
Dne 6. listopadu 2017 se na naší škole konala soutěž pro žáky základních škol v psaní na 
klávesnici pod názvem HBITÉ PRSTY. 
Soutěže se zúčastnilo celkem 8 žáků ze 4 základních škol z Ostravy a okolí. Žáci psali 
3minutový opis a měli celkem 3 pokusy. Postoupili všichni, kteří text napsali s přesností 
99,5  %. Potom už rozhodovala rychlost opisu. Nejlepší umístění dosáhl žák ZŠ Kosmonautů 
15, Ostrava-Zábřeh s výkonem 201 čistých úhozů za minutu. Na druhém místě se umístil žák 
ZŠ Ostrčilova 10, Ostrava – 194 úhozů/min. a třetí místo si odvezl jediný mimoostravský 
účastník ze ZŠ Háj ve Slezsku – 175 úhozů/min. 
 
Propagace a publicita naší školy v novinách, periodicích, televizních reportážích aj.:  
 

o Publikace Atlas školství – inzerce nabídky studijních oborů, aktivit školy a dnů 

otevřených dveří 

o Kabelová TV FABEX, říjen 2017 -  reportáž z krajského kola soutěže Ekonomický tým 

2017  

o Mladá fronta dnes, 20. října 2017 – inzerce dnů otevřených dveří 

o Kabelová TV FABEX, 22. 11. 2017 – reportáž ze Dne poezie v Knihovně MO na 

Vietnamské ul., do kterého byli aktivně zapojeni žáci naší školy 

o  Novinky.cz, 1. 12. 2017 -  v rámci Světového dne boje proti AIDS jezdila v tento den 

Ostravou informační tramvaj (a v tramvaji byli žáci naší školy zapojeni do informací 

kampaně)  

o Týdeník 5PLUS2, 5. ledna 2018 – inzerce studia a Dnů otevřených dveří  

o Kabelová TV FABEX, únor 2018 – reportáž z „Profesního dne“ konaného 30. 1. 2018 

o Kabelová TV FABEX, únor 2018 – reportáz z multikulturního  projektu „Edison“, který 

probíhal v týdnu od 29. 1. 2018 

o TV POLAR, 14. 2. 2018 – reportáž ze dvou akcí na naší škole „Profesní den“ a „Projekt 

EDISON“, zařazeno do programu Studuj u nás 

o Deník, 3. července 2018, příloha Ostravský týdeník  - článek Úspěšné zahraniční stáže 

středoškoláků (o projektu Erasmus+) 

o Reklama Dnů otevřených dveří a nabídky studia formou světelného baneru u OC Tesco 

v Ostravě-Porubě. Dlouhodobou audiovizuální reklamu školy máme také na 

informačním panelu Městského informačního systému na Masarykově náměstí 

v Ostravě a na Mapě statutárního města Ostravy. Baner s nabídkou studia a Dny 

otevřených dveří máme rovněž umístěnou v blízkosti školy, proti nákupnímu středisku 

Kaufland. 
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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 2017. 
 
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 2017 se 96 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. 
 
Studenti třídy 2. C se 7. 9. 2017 zúčastnili kulturně-vzdělávací akce Fakulty elektrotechniky a 
informatiky v Ostravě s názvem Art and Science. Zábavnou formou byli účastníci seznámeni 
s projekty fakulty, byly zde prezentovány různé pokusy, poskytovány informace k aktivitám 
školy. Vše bylo doplněno zajímavým uměleckým vystoupením a např. fotbálkem ve velkých 
nafukovacích koulích připomínajících ty zorbingové.   
 
19. 9. 2017 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. 
 
4. 10. 2017 proběhla prezentace VŠB-TU v aule školy. Studenti Fakulty elektrotechniky a 
informatiky nabízeli studentům oboru informační technologie kroužky zaměřené na 
programování, sestavování a oživování tištěných spojů, práci s elektro stavebnicemi. Přihlásilo 
se celkem 30 zájemců z 1.- 3. ročníku, kroužky probíhaly v průběhu celého školního roku 
v prostorách naší školy a doplnily znalosti našich studentů o další praktické dovednosti. 
 
Dne 29. 9. 2017 se zúčastnili žáci 1. B pod vedením vyučující informačních technologií aktivit 
podporujících rozvoj informatického myšlení v rámci celosvětové aktivity Hour of Code. 
Úkolem bylo naprogramovat postavy tak, aby se v bludišti vyhnuly nástrahám a našly cestu 
ven. Postupně se tak žáci seznámili s problematikou cyklů a podmínek v jazyce JavaScript. 
 
Dne 3. 10. 2017 se studenti tříd 2. A a 2. B zúčastnili zeměpisné projekce Planeta Země 3000 
s názvem Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky. Pořad byl kombinovaný s mluveným slovem 
a promítáním. Studenti se dozvěděli zajímavé informace o některých místech Brazílie, Rio de 
Janeiro, Manaus, Amazonka, národní parky a seznámili se se životem původních indiánských 
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kmenů na území Brazílie. Program byl velmi poutavý a přinesl mnoho nových poznatků pro 
studenty. 
 
V průběhu (června-října) se 2 studenti 3. C zúčastnili projektu Vysokoškolákem na zkoušku 
ve spolupráci s Ostravskou univerzitou (katedra informatiky a počítačů). 
Cílem projektu bylo středoškolákům představit studium na VŠ a zábavnou formou uvést 
studenty do světa inteligentních domů, robotiky a využití angličtiny v ICT.  Výuka probíhala 
prostřednictvím seminářů na přírodovědecké fakultě v centru Ostravy. Studenti si mohli 
například naprogramovat svého robota (LEGO Mindstorms), navrhnout si svůj chytrý dům dle 
svých představ, nebo posílit své prezentační schopnosti a konverzovat v angličtině. Po 
absolvování seminářů studenti obdrželi certifikát účastníka VŠ na zkoušku, účastnili se exkurze 
do Plzně (Techmania Science Center) a čeká je návštěva Prahy (British Center, CITIB - 
inteligentní bydlení). 
Studenti uvítali možnost docházet na kurzy robotiky a inteligentních domů v rámci projektu 
Vysokoškolák na zkoušku, kde se hodně v této oblasti přiučili a nabyli nových vědomostí,  
rozšířili si obzory a obohatili se o cenné zkušenosti. Ocenili kvalitu seminářů a skvělý kolektiv 
mladých lidí. 
 
Studenti 2. A a 2. C se v průběhu září a října 2017  zúčastnili pre-testů z angličtiny v 
ostravské Britské radě. Navázali tak na besedu v této instituci na konci minulého školního roku. 
Pre-testy připravuje Cambridge English za účelem pomoci zájemcům při přípravě a učitelům při 
výuce. Testování má velký význam při sestavování  reálných zkouškových testů. 
Cambridgeské zkoušky jsou v Ostravě organizovány ve spolupráci s British Council, Czech 
Republic. Naši studenti využili možnosti složit pre-test ze všeobecné angličtiny, úrovně byly 
zvoleny v rozmezí A2 - B2.  
Všeobecná angličtina (General English) cambridgeské zkoušky z obecné angličtiny jsou určeny 
pro kandidáty, jejichž rodným jazykem není angličtina. Patří mezi světově 
nejznámější kvalifikace z anglického jazyka. Nabízí  se pětistupňová  škála  zkoušek. Každá 
zkouška prověřuje čtyři základní jazykové dovednosti - poslech, mluvení, čtení a psaní.  
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 44 studentů. 
 
Dne 9. 11. 2017 jsme se zapojili do pilotního testování obecných studijních předpokladů, 
které připravuje společnost SCIO, s. r. o. Studenti 3. ročníků si mohli ověřit své schopnosti a 
vědomosti, které uplatní při přijímacích zkouškách na vysoké školy, získali přehled, z jakých 
částí a úloh se test skládá.  
 
Dne 2. 11. 2017 proběhla přednáška pro studenty 4. ročníku s názvem „Přijímací řízení na VŠ 
2018“. Výchovná poradkyně v rámci kariérového poradenství podala studentům aktuální 
informace z následujících oblastí: 
Profesní orientace – testy osobnostních charakteristik – metodika Hollanda 
Studium na VŠ - terminologie 
Výběr vhodné vysoké školy – základní principy a doporučení 
Přijímací řízení na VŠ 2018 – specifika zkoušek, druhy přijímacích testů 
Národně srovnávací zkoušky 2018 – termíny, místa, přihlášení, obsah, úskalí, doporučení 
Ukázky testů SCIO – MAT, ZSV, OSP 
Přednášky se zúčastnili studenti 4. ročníků, po ní následovala diskuze, kdy výchovná 
poradkyně odpovídala na konkrétní dotazy. 
Výchovná poradkyně předala tištěné materiály „Kam po maturitě?“, „Jak na VŠ?“, pozvánky na 
DOD aj. 
 
Dne 16. 11. 2017 proběhl v aule OA workshop věnovaný projektu S počítačovou gramotností 
do světa II.  Jde o dvouletý projekt z programu ERASMUS+ pro oblast vzdělávací mobility 
jednotlivců v rámci odborného vzdělávání. Jeho podstatou je to, že skupina vybraných 
studentů plní svoji měsíční odbornou praxi ve firmách v zahraničí, konkrétně v irském Dublinu. 

http://www.britishcouncil.org/czechrepublic
http://www.britishcouncil.org/czechrepublic
http://www.britishcouncil.cz/zkousky/cambridge/druh/vseobecna-anglictina
http://www.britishcouncil.cz/en/exam/cambridge/which/general-english
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Workshop připravila skupina 15 studentů 4. ročníku, kteří se účastnili první fáze tohoto projektu 
v květnu 2017. Prezentace byla věnována studentům 3. ročníku, tedy skupině, ze které budou 
vybíráni účastníci pro realizaci druhé fáze. 
Prezentaci vedla studentka třídy 4. B, která také řídila diskuzi. Student 4. C posluchače 
informoval o tom, na co jsme se zaměřili při přípravě a co vše předcházelo vlastnímu odjezdu 
do Dublinu. 
Prezentaci o zážitcích z cest, o ubytování v hostitelských rodinách a umístění ve firmách 
připravili další účastníci stáže.  Posluchače zajímala konkrétní pracovní náplň jednotlivých 
účastníků, podmínky ubytování, spolupráce s hostitelskými rodinami a požadovaná jazyková 
úroveň. 
Další členové týmu se podělili o své zkušenosti, postřehy a dojmy. Společným jmenovatelem 
všech příspěvků byl příjemný pocit z celkového klimatu ve společnosti, všeobecný optimistický 
přístup k životu, vstřícnost a ohleduplnost obyvatel Irska.  Všichni účastníci se shodli, že by jeli 
hned znovu a popřáli svým nástupcům, aby si pobyt v Irsku užili stejně jako oni.  
Konkrétními výstupy této zahraniční praxe jsou dokumenty ECVET a EUROPAS. Ty mohou 
sehrát roli při žádosti o přijetí na VŠ nebo do zaměstnání. Asi nejpodstatnějším benefitem je 
ale samozřejmě výrazný posun v oblasti anglického jazyka, zlepšení v komunikačních 
dovednostech a celkové posílení sebedůvěry.  
Na závěr diskuze ředitelka školy posluchače informovala o časovém plánu výběru pro druhý 
ročník projektu a kritériích, které budeme u kandidátů posuzovat.  
 
V listopadu 2017 si studenti naší školy připravili literárně-hudební pásmo věnované 
událostem 17. listopadu od roku 1939 do roku 1989, se kterým vystoupili v Knihovně na 
Vietnamské ulici pro veřejnost. Současně využili pásma i k prezentaci měsíční zahraniční 
praxe v irském Dublinu, kterou absolvovali v rámci projektu ERASMUS. Vystoupení sklidilo 
velký úspěch. 
 
Projekt Krokus 
V tomto školním roce jsme se zapojili do projektu Krokus, který je určen žákům a studentům. 
Projekt Krokus je irská iniciativa, které se účastní několik evropských zemí. Nadace Holocaust 
Education Trust Ireland (HETI) poskytuje školám cibulky žlutých krokusů, které se vysazují na 
podzim na památku jednoho a půl milionu židovských dětí, které zahynuly během holocaustu, a 
tisíců dalších dětí, jež se staly oběťmi nacistických zvěrstev. Žlutá barva květin připomíná 
žlutou Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit. Krokusy kvetou 
na konci ledna či na začátku února kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. 
ledna). Účast na projektu nabízí konkrétní možnost, jak mladým lidem přiblížit tématiku 
holocaustu, a zvyšovat tak povědomí o nebezpečí rasismu a nesnášenlivosti. Naučí se, jak 
důležitá je vzájemná tolerance a respekt vůči všem lidem bez ohledu na jejich etnickou 
příslušnost, zdravotní postižení, sexuální orientaci nebo náboženské vyznání. Žluté krokusy 
vysazujeme, abychom si připomněli děti, které zahynuly během holocaustu. Tak na ně nikdy 
nezapomeneme a jejich památka přetrvá i pro budoucí generace. Když krokusy na začátku jara 
vykvetou, vzpomeneme si na děti, které zemřely. Tyto krásné květiny nám ale také 
připomenou, že i po těch nejstrašnějších okamžicích začíná nový život.  
 
Dne 16. ledna 2018 studentky Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě představily 
naším studentům ze 3. B a 4. B, jak ve svém studiu využívají matematických znalostí 
k praktickým otázkám v ekonomické oblasti. Jedna přednáška se týkala bakalářské práce, 
která pro firmu v Budišově nad Budišovkou připravovala překalkulování nákladů na dopravu a 
navrhovala pro ně na základě svých výpočtů a závěrů, jak náklady snížit.  
V druhé přednášce studentka oboru Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací 
vysvětlovala postup vytváření síťových grafů a jejich využití při řešení krizových situací, např. 
při železničním neštěstí ve Studénce v roce 2008. Na konkrétních ukázkách mohli studenti 
vidět spojení matematiky, ekonomie a praxe. 
 
V listopadu 2017 se studenti 3. ročníků všech studijních oborů zúčastnili pilotního ověřování 
svých znalostí v oblasti OSP. Studenti si mohli vyzkoušet testy, které je čekají na přijímacích 
zkouškách na vysokou školu.  V prosinci 2017 studenti dostali prostřednictvím školy výsledky.  



25 

 

 
Dne 19. 10. 2017 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.  
 
 
Dne 22. listopadu 2017 se studenti  třídy 4. B s vyučující českého jazyka zapojili do Festivalu 
české a mezinárodní poezie, který se každoročně odehrává v desítkách měst po celé České 
republice na počest narození K. H. Máchy (16. 11. 1810). Festival byl založen v roce 1999. 
V rámci tohoto „DNE POEZIE“ strávili všichni přítomní hodinu v Knihovně na Vietnamské ulici, 
kde se seznámili se spisovatelem, novinářem, divadelním publicistou a pořadatelem kulturních 
akcí Ladislavem Vrchovským. Jeho román „Z podzemí ke slunci“, který vyšel v roce 2016, je 
unikátním svědectvím o zdánlivě obyčejném lidském životě v tíživých kulisách let 1948 – 1989.  
Autor velmi přesvědčivě popisuje jednotlivé postavy, motivace a osudy horníků, chlapů 
zlákaných vidinou výdělku, režimních prominentů, idealistických disidentů, přesvědčených 
estébáků, drobných prospěchářů, ale i těch, kteří chtěli jen normálně žít. Síla románu spočívá 
v jeho autentičnosti. Skutečné i smyšlené příběhy věrně zachycují absurditu let pod diktátem 
komunistické strany, krutost, beznaději i „jen“ ubíjející stereotypní každodennost, ale také 
nehasnoucí naději. Vrchovský tak zúročil zkušenosti, které nedobrovolně nabyl jako řadový 
horník OKD i jako nadšený amatérský kulturní organizátor, a předkládá tak plastický a živý 
obraz české periferie let reálného socialismu. Knihu vydalo Centrum pro studium demokracie a 
kultury 2016.  

 
8. 12. 2017 žáci 2. C společně s  vyučujícím  navštívili vzdělávací akci Chemická pitva H2 O 
Velkého světa techniky Ostrava. Z pozice chemických laborantů si prohloubili znalosti o 
nejběžnější sloučenině na světě, která je nezbytná pro život všech organismů. Při rozboru 
vzorku se zaměřili na několik ukazatelů čistoty vod a následně je vyhodnotili. Pracovali se 
vzorky odpadní vody, pitné vody z kohoutku, balené vody, minerální vody, destilované vody. 
Seznámili se tak s faktory ohrožujícími čistotu vod. 
 
Dne 15. 12. 2017 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. 
 
20. prosince 2017 zhlédli studenti druhého ročníku v předvánočním čase představení  
Don Quijote de la Mancha, které se konalo v kině Vesmír. Jednalo se o legendární inscenaci 
v režii B. Polívky, která se v roce 2017 dožila 29. roku existence a 4 500. reprízy. Vystoupení 
bylo komunikativní a vtipné, vycházelo z Komenského „Školy hrou“ a dokázalo diváky 
zaujmout. 
 
V předvánočním čase dne 22. 12. 2017 jsme se studenty viděli filmové představení Kráska a 
zvíře v multikině Cinestar. Kráska a zvíře popisuje pozoruhodný příběh Krásky, bystré, krásné 
a nezávislé mladé dívky, kterou ve svém zámku uvězní děsivé zvíře. Navzdory strachu se 
spřátelí se zakletým zámeckým služebnictvem a uvědomí si, že se pod obludným zvířecím 
zevnějškem ukrývá vlídná duše skutečného prince.  

 
V pátek 26. 1. 2018 se zástupci studentů 1. ročníku sešli ve vestibulu školy, aby uctili památku 
dětí, které zemřely během holocaustu, a připomněli si tak „Den památky obětí holocaustu“, 
který každoročně připadá na 27. ledna. Jednoduše jen zapálili svíčku a zopakovali si základní 
informace o holocaustu. Měli možnost prohlédnout si dostupnou literaturu tohoto tématu i 
různých příruček, které jim poskytla vyučující českého jazyka a literatury. Zároveň měli radost, 
že některé žluté krokusy, které na podzim roku 2017 zasadili v rámci „projektu Krokus“ se 
ujaly a brzy budou kvést tak jako další po celé Evropské unii. 
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Na den 30. 1. 2018 jsme pro naše studenty 4. ročníku připravili speciální akci s názvem 
Profesní den. V loňském roce jsme ji pořádali poprvé a setkala se s velkým ohlasem. 
Tematicky patří do bloku kariérového poradenství. 
Na maturanty čeká v blízké době několik výzev, které mohou významně zasáhnout do jejich 
kariérních a životních plánů. Musí úspěšně uzavřít poslední ročník studia na střední škole a 
složit maturitní zkoušku. Ti, kteří chtějí pokračovat ve studiu, se právě v tomto období 
rozhodují, na kterou fakultu poslat přihlášku a který studijní program si zvolit. Profesní den 
jsme koncipovali tak, aby našim studentům představil možnosti, které mají, aby jim pomohl 
porovnat jejich výhody a nevýhody a zorientovat se v nabídce, která je velmi široká a 
různorodá. Část programu probíhala pro obory OA a IT odděleně a některé přednášky byly 
společné. Prezentace se střídaly v rychlém sledu, studenti mohli sledovat vystoupení zástupců 
VŠ a VOŠ, vzdělávacích institucí a firem, které se na nás často obrací se žádostí o možnost 
oslovit naše žáky a často přichází i s nabídkou konkrétních pracovních pozic.  
Jak vyplývá z našich statistik, velké procento absolventů OA pokračuje ve studiu v oblasti 
ekonomie. Proto jsme také oslovili Ekonomickou fakultu VŠB-TU a naše pozvání ji prezentovat 
přijala proděkanka této fakulty. Letos fakulta pro bakalářské studium nabízí 9 studijních 
programů: ekonomika podniku, management, marketing a obchod, účetnictví a daně, národní 
hospodářství, eurospráva, informatika v ekonomice, finance a veřejná ekonomika a správa. 
Soukromé vysoké školství zastupoval Institutu vzdělávání SOKRATES. VŠ AMBIS, který může 
být další zajímavou možností studia. Vznikl spojením Vysoké školy regionálního rozvoje a 
Bankovního institutu. Představili ji se skupinou svých posluchačů. Vysoká škola práva a 
podnikání má pobočky v Praze, Brně a Ostravě – Michálkovicích. V řadách jejich posluchačů 
bychom již tradičně našli i naše absolventy. Častou volbou našich absolventů je i jednoleté 
studium na jazykové škole. Zlepšení jazykových kompetencí zcela jistě zvyšuje šance a 
uplatnitelnost na trhu práce. Možnosti, které nabízí JŠ Cloverleaf, nám ve svém vystoupení 
představila zástupkyně této školy.  
V poslední době sílí zájem firem, které poptávají naše absolventy. Jsme pro ně často 
zajímavými partnery díky kvalitní jazykové průpravě a především díky propojení všeobecného 
a odborného vzdělání. Odborné kompetence navíc zvládáme nejen teoreticky, ale i prakticky. 
Příkladem může být i fakt, že součástí našich studijních programů jsou povinné odborné praxe 
ve 3. a 4. ročníku, v rámci kterých si studenti ověřují nabyté znalosti a dovednosti v praxi 
v reálných podnicích. Jednou z firem, se kterou v tomto směru dlouhodobě spolupracujeme, je 
firma SIEMENS.  
Další byli osloveni studenti oboru IT jménem firmy OKIN GROUP, BPS, a.s. Ve svém 
vystoupení podtrhli především fakt, že jazykové kompetence stejně jako odborná specializace 
jsou pro jejich mezinárodní pracovní týmy klíčové a představují nezbytnou podmínku týmové 
kooperace. 
Firma ALZA patří na našem trhu k těm mladším, ale velmi progresivním a flexibilním. Studenti 
ocenili vystoupení zástupce této společnosti, které živé, konkrétní a mělo velký ohlas. Agentura 
STUDENT AGENCY má široký záběr, nicméně zástupce se na naši žádost ve svém 
vystoupení zaměřil na možnosti zprostředkování pracovních pobytů v zahraničí. Po maturitě a 
před nástupem na VŠ mohou naši studenti například strávit prázdniny jako au-pair ve Velké 
Británii, jako táborový vedoucí v USA nebo jako recepční v hotelu v Itálii. Tato představa je pro 
některé určitě velmi lákavá a mnozí z maturantů využijí pomoc této agentury při získávání 
důvěryhodných kontaktů. Zájem oslovit naše studenty projevila také společnost INNOGYČR. 
Firma je v současné době významným hráčem na trhu s energií. V nedávné době naše OA 
s Innogy navázala partnerskou spolupráci, která může oběma stranám přinést zajímavé 
možnosti.  
V rámci Profesního dne měl svoje místo i Úřad práce.  Zástupce seznámil maturanty s postupy 
co dělat a jak se chovat, jestliže se ocitnou v situaci, kdy se jejich kariéra nevyvíjí podle 
představ. Dále prezentoval možnosti pomoci, které nabízí stát, vysvětlil výhody statutu 
studenta a na základě svých zkušeností přidal i konkrétní rady a doporučení. Příjemné zjištění 
je, že ze statistik ÚP v Ostravě vyplývá, že počet absolventů naší školy, kteří jsou v evidenci, je 
téměř nulový a navíc se ještě rok od roku snižuje. Tento fakt je velmi potěšitelný a povzbudivý. 
Myslím, že ho můžeme vnímat jako signál dobré uplatnitelnosti našich absolventů na trhu 
práce. 
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Dne 13. 2. 2018 studenty čtvrtých ročníků, oboru obchodní akademie oslovila SOUKROMÁ 
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO.   
Mgr. Lucie Formanová, která na této škole učí, našim studentům představila „svou“ školu. 
Formou prezentace seznámila studenty s možnostmi studia ve dvou oborech, a to obor:  

 Účetnictví a finanční řízení podniku, 
 Marketing a management. 

Naši studenti se aktivně zapojili do připravené hry, která je touto zábavnou formou seznámila 
nejen se studiem, ale také s možnostmi využití volného času na této vysoké škole.  

V českých zemích dosáhla alchymie největšího věhlasu v období vlády císaře Rudolfa II.. 
V rámci vzdělávacího programu Velkého světa techniky Ostrava byli naši studenti 1. B 
seznámeni se středověkou činností alchymistů, na kterou navazují současné vědecké obory. 
Studenti se snažili pomocí různých metod analytické chemie a fyziky spojených s řešením 
chemických hádanek odhalit látky, které bez označení na začátku vzdělávacího programu 
TAJEMNÁ SUBSTANCE obdrželi. 
Účastníci druhé skupiny si otestovali v rámci vzdělávacího programu nesoucí název NENECH 
MOZEK VYDECHNOUT svůj vlastní mozek. Hledali odpověď na otázky: Vyrovná se lidský 
mozek nejlepšímu počítači na planetě? Jak funguje mozek a jaké jsou jeho možnosti? Jak 
pracují neurony a kolik toho za den stihnou? Oba vzdělávací programy splnily očekávání 
našich studentů. 
 
Vyučující českého jazyka zařadili do programu svých hodin návštěvu knihovny v sousedním 
Centru volného času se záměrem motivovat studenty k četbě. Studenti se seznámili 
s provozem knihovny, měli možnost registrovat se do knihovny a prohlédli si prostory, kde 
budou v průběhu studia navštěvovat knihovnické lekce. Návštěva knihovny navazuje na hodinu 
literatury, kde je probírána motivace ke čtenářství, důležitost literatury a studenti sdílejí své 
postoje k četbě. 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. 
 
Tradice projektu EDISON na naší škole trvá.  
V týdnu 29. 1. – 1. 2. 2018 jsme na půdě naší školy přivítali v rámci projektu EDISON 
osmičlennou skupinu cizinců/stážistů ze 7 zemí světa – Číny, Brazílie, Gruzie, Indonésie, 
Ruska, Turecka a Ukrajiny.  
Opět jsme tedy ve všech třídách posílili a zároveň i zpestřili výuku cizích jazyků, toho 
anglického i toho ruského. 
Víme, že projekt má za cíl zvyšovat mezikulturní vzdělanost mladých lidí, poznávat se, 
tolerovat se, komunikovat spolu. 
Návštěva stážistů znamená pro naše studenty především 

o obrovskou motivaci mluvit anglicky 
o kontakt se zeměmi blízkými i vzdálenými 
o porovnání České republiky se zahraničím. 

Je ale také synonymum  
o pro kluby a restaurace 
o zábavu, smích i legraci 

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 2018. 
O předávání informací, registraci a další organizační zabezpečení se postaraly vyučující 
matematiky a anglického jazyka.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_II.
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Absolventka naší školy, která již šestým rokem bydlí a pracuje v Bruselu, momentálně v 
Evropském parlamentu jako asistentka europoslance Jana Kellera, nás oslovila s nabídkou 
spolupráce. Zapojila se  do iniciativy Back to School, se kterou přišla před několika lety 
Evropská komise ve snaze dát Evropě tvář a zapojit se do diskusí se studenty na evropská 

témata, která je zajímají.  

Tato iniciativa nabádá pracovníky evropských institucí, aby znovu navštívili školy, na kterých 
dříve studovali, a promluvili tam o tom, proč se rozhodli pracovat pro EU, o svých 
zkušenostech i obtížích a příležitostech, které s sebou nese život a práce v zahraničí, pohovořit 
se studenty o tom, jak členství v Unii ovlivňuje náš každodenní život.  
 
Dne 19 .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.  

Projekt ERASMUS+ 2018. 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 
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.  

Ve středu 28. března 2018 proběhla v dopoledních hodinách v tělocvičně školní akademie, 
kterou zhlédli všichni studenti, pedagogové a pozvaní hosté – bývalí učitelé naší školy. Celý 
program tento den zpříjemnil a zpestřil – byl totiž vnímán i jako poděkování všem vyučujícím ke 
„Dni učitelů.“ 
Ve svých vystoupeních se studenti předvedli například zpěvem, standardními i 
latinskoamerickými tanci, country tancem. Zajímavé bylo i číslo, které si připravily mažoretky 
a nebo prezentace o stavění z kostek LEGA. 
V závěru dopoledne seznámili přítomné představitelé školního parlamentu s výsledky ankety o 
nejoblíbenějšího učitele. 

V dubnu proběhla na VŠB-TUO v rámci mezinárodní konference SIENCESHOW 2018 výměna 
zkušeností mezi vědátory, popularizátory a zástupci sience center.  Konference obsahovala 
přednášky a mnoho experimentálních zasedání odborníků z celé Evropy. V pátek 13. 4. se 
naše 1. A zúčastnila její závěrečné show. Studenti shlédli vystoupení zástupců např. z Finska, 
Německa a České republiky. Vystoupení v sobě zahrnovala spoustu poznatků z fyziky a 
chemie, nechybělo také propojení s reálným životem. Aktivní účastí na akci byly 
zároveň  posíleny mezipředmětové vazby, protože show byla vedena v anglickém jazyce. 
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Začátkem dubna přijala naše poznání do Poruby 92letá pamětnice terezínského ghetta. Byla 
ochotná vyprávět svůj životní příběh nejen v aule naší školy pro studenty druhých ročníků, ale i 
pro veřejnost v nedaleké knihovně. 
Tato pamětnice se narodila v roce 1926 v Jihlavě. V roce 1933 se její rodina přestěhovala do 
Brna. 28. ledna 1942 se transportem uskutečnila deportace celé její rodiny do Terezína. 
V ghettu nedlouho po příjezdu zemřela na zápal plic babička, později – v únoru 1944 i 
maminka. Pamětnice byla od samého počátku v Terezíně zařazena na práce v zemědělství; 
nejdelší část trávila jako pasačka ovcí (někteří bývalí vězni jí dodnes říkají „ovečka“). Na 
podzim roku 1944 zůstala z celé rodiny sama. Posledními transporty na Východ odjeli otec i 
bratr. Po válce se šťastně shledala jen se svým bratrem. Otec zahynul v Osvětimi. Oba 
sourozenci vystudovali vysoké školy. Dnes žije v Praze, při svém povolání redaktorky 
v nakladatelství Československý spisovatel bohatě využívala jazykových znalostí angličtiny i 
němčiny; překládala i tlumočila. Je aktivní členkou „Terezínské iniciativy“ a výkonnou 
redaktorkou jejího časopisu. 
 
Den Země připadá na 22. duben, slaví se téměř po celém světě. Na naší škole kromě 
propagací různých aktivit, konaných v Ostravě proběhly soutěže s ekologickou tématikou 
formou literárních, výtvarných a fotografických prací. Studenti se zapojili také do úklidu 
odpadků kolem školy. V rámci školních aktivit se zúčastnili především výtvarné soutěže a 
environmentálního kvízu.  
 
Dne 24. května navštívili studenti prvních a druhých ročníků komponovaný program pro 
studenty středních škol a gymnázií v rámci festivalu T-film 2018. Program proběhl v malém 
sále multifunkční auly Gong v oblasti Dolních Vítkovic. Obsahově byl zaměřen na krátké 
dokumentární filmy s tématikou ekologie, ochrany fauny a flory a cestování. Součástí programu 
byla přednáška o dávných civilizacích, mimozemských bytostech a záhadách z celého světa. 
Program zakončil dokumentární film v režii bývalého studenta naší školy o jeho půlročním 
studijním pobytu v Peru. 
 
Turisticko – ekologická exkurze do Krkonoš se uskutečnila ve dnech 28.- 30. 5. 2018 pro 
studenty 2. ročníků oboru obchodní akademie i v rámci předmětu geografie. Zúčastnilo se 
celkem 26 studentů Program byl nabitý a časově náročný. Studenti navštívili Ratibořice a 
Babiččino údolí, k dané oblasti měli připravené informační výstupy.  Po absolvování zhruba 
10km okruhu s prohlídkou všech zajímavých lokalit pokračovali do Pece pod Sněžkou, kde  byli 
ubytováni na horské chatě Žižkova bouda. Následoval výstup na nejvyšší horu Krkonoš a celé 
ČR Sněžku. Ráno vyjeli lanovkou na Růžovou horu a odtud šli pěšky na vrchol, kde prochází 
hranice s Polskem a stojí zde i česká chatička Poštovna s vyhlídkou. Poté sestoupili dolů 
kolem Obřího dolu a vydali se přes krkonošská rašeliniště k další chatě, Luční boudě. Poslední 
den dopoledne se studenti s doprovodem vydali na Černou horu k vysílači a prošli také 
Černohorská rašeliniště.  

Beseda s tajemníkem a tiskovým mluvčím Úřadu městského obvodu Poruba 
V pátek 1. června se studenti všech druhých ročníků v rámci výuky ZSV zúčastnili krátké 
besedy s tajemníkem a tiskovým mluvčím ÚMOb Poruba.  Celá beseda se týkala chodu obce a 
úřadu. Pan tajemník velmi detailně seznámil studenty se svou funkcí a pan tiskový mluvčí jako 
vedoucí útvaru prezentace a vztahů k veřejnosti připomněl kulturní i sportovní aktivity na území 
porubského obvodu. Poslední část hodiny byla věnována dotazům. 

Dne 7. června 2018 proběhlo setkání úspěšných žáků a studentů základních a středních škol 
se starostou městského obvodu Poruba inženýrem Petrem Mihálíkem. Na toto setkání byla 
paní ředitelkou naší školy vybrána studentka 4. ročníku, a to za výborný prospěch po celou 
dobu studia a za vzornou reprezentaci školy svou účastí na řadě soutěží, jak krajského, tak 
celostátního významu.  Z rukou starosty převzala pamětní list a finanční odměnu ve formě 
poukázky na volný vstup do sportovního areálu Sareza. Na oficiální část tohoto setkání 
navazovala neformální beseda se zástupci městského obvodu Poruba. 
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Beseda s primátorem Statutárního města Ostrava 
7. června 2018 se studenti všech druhých ročníků zúčastnili besedy s primátorem Statutárního 
města Ostrava a poté exkurze Nové radnice. Beseda začala v moderním sále Zastupitelstva 
města Ostravy. Po přivítání ze strany asistentky primátora následoval zajímavý výklad 
současného primátora Statutárního města Ostrava. Ten seznámil studenty s problematikou své 
funkce, s chodem Nové radnice a v neposlední řadě odpověděl na předem připravené dotazy. 
Poté následovala exkurze po Nové radnici, studenti měli možnost prohlédnout si další místnosti 
včetně sálu zasedání Rady, po schodech vystoupili do 6. poschodí do Informačního centra, 
odkud mohli obdivovat nádherný pohled na město. 

Besedy a exkurze na Krajském úřadu MSK. V pátek 15. 6. 2018 se všichni studenti 2. 
ročníků opět v rámci výuky ZSV zúčastnili exkurze na Krajském úřadu. Po příjezdu následoval 
podrobný výklad týkající se organizační struktury úřadu. Zástupkyně z oddělení vnějších 
vztahů podrobně seznámila studenty s chodem celého úřadu, poté si studenti prohlédli 
pracovnu hejtmana a další místnosti, ve kterých se rozhoduje o důležitých otázkách MSK. Poté 
se studentům osobně  věnoval pan hejtman MSK, který si na úvod připravil krátkou prezentaci 
o našem kraji, pak následovala neformální beseda, hejtman velmi ochotně reagoval na předem 
připravené dotazy. 

 
Státní zkoušky z psaní na klávesnici mají více než šedesátiletou tradici a organizuje je Státní 
těsnopisný ústav v Praze. V úterý 12. června 2018 jsme po delší časové odmlce státní zkoušky 
z psaní na klávesnici opět uspořádali pro zájemce z řad studentů přímo na naší škole. 
Státní zkoušky z psaní na klávesnici se skládají ze tří částí: 10minutového opisu, napsání 
obchodního dopisu podle zadání a vypracování tabulky. Po úspěšném absolvování zkoušek 
získávají studenti vysvědčení, které je na rozdíl od řady komerčních certifikátů vydáváno a 
garantováno přímo ministerstvem školství, a tudíž dává svému držiteli značnou výhodu při 
pracovních pohovorech. 
 
Dne 26. června 2018 navštívili studenti 1. B s třídní učitelkou Celní úřad pro 
Moravskoslezský kraj na náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě. Náplň exkurze byla velmi 
zajímavá. Zúčastnění zhlédli v zasedací místnosti prezentaci o činnosti celní správy, dále pak 
prezentaci ukázek padělků a exemplářů CITES. Studenty upoutala hlavně prohlídka technické 
laboratoře včetně odborného výkladu. Pracovníci celní správy při této příležitosti přistavili 
vozidlo KAPSCH. Odborníci informovali přítomné například o výběru mýtného na 
zpoplatněných komunikacích nebo o kontrole dálničních známek. V závěru příjemně 
stráveného dne studenti obdrželi drobné upomínkové předměty. Doufáme, že nově nabyté 
informace zúročí v průběhu studia v odborných předmětech. 
 
Ve středu 27.6.2018 se studenti 1. C s pedagogickým  doprovodem zúčastnili exkurze a pak 
následné besedy v Českém rozhlase v Ostravě na ulici Dr. Šmerala. 
Exkurze zahrnovala prohlídku jednotlivých pracovišť, na kterých se žákům odborně věnovali 
pracovníci rozhlasu. Ať to byla pracovnice marketingu, která nás provedla celou budovou a 
poměrně zajímavě povyprávěla o historii rozhlasu, o jednotlivých budovách, odborných 
místnostech, technice a technologických postupech, moderátoři, kteří nám ukázali kus své 
práce a několikrát jsme se stali svědky živého vysílání, zvukaři, kteří nám předvedli svou práci 
na PC, ale i v jednotlivých nahrávacích studiích. 
 
Třída 1. C zakončila první rok studia na OA návštěvou společnosti TIETO, která se řadí mezi 
největší evropské IT společnosti. Studenti získali obsáhlé informace o IT službách, které 
TIETO poskytuje, byli seznámeni se strukturou, vybavením a chodem společnosti, dozvěděli se 
požadavky na získání zaměstnání ve firmě, reagovali na odborné dotazy průvodce. Na závěr  
navštívili meeting room, open „spacy“ i relaxační místnost. Exkurzi zakončili studenti online 

quizem /3 nejlepší a nejrychlejší studenti získali propagační materiály firmy/. 
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STUDENTSKÉ  AKTIVITY  

 
Na škole pracuje Školní parlament, který se několikrát ročně schází a jedná o tématech, která 
se přímo i nepřímo týkají žáků školy. Student 3. C, pracuje v Parlamentu dětí a mládeže města 
Ostravy a je členem 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. 
 
Školní parlament je iniciátorem různých aktivit, které po projednání s vedením a za spolupráce 
s pedagogy realizuje. V tomto šk. roce např. uspořádal Mikuláše, Potravinovou sbírku nebo 
dobrovolné podepisování peticí - amnesty.cz a e-petice.cz.  
 
V rámci výuky ZSV se třídy 2. B a 2. C podepisovaly petice, hlavně Amnesty International. 
 
Vzkazujeme brazilské vládě: Protest není zločin. 
Polsko - Nestíhejte novináře za vydání knihy. 
Lidé s albinismem v ohrožení. 
Pomozte osvobodit studenta obviněného za hraní hry Pokemon Go v ruském chrámu. 
CZ - Česká vláda a celá EU musí ukázat lidskost. 
Tibet a lidská práva. 
Deportací hrozí novináři mučení a perzekuce. 
Nedopustím, aby policie unikla za své zločiny. 
Odsouzen za ochranu ohroženého pralesa. 
Za post na Facebook doživotí. 
 
SOUTĚŽE 

 
V letošním školním roce se naše škola již po čtvrté stala organizátorem čtvrtého ročníku 
krajského kola soutěže Ekonomický tým, které se konalo 3. října 2017. Do této soutěže se 
zapojilo 6 středních škol z Moravskoslezského kraje, jejichž zřizovatelem je krajský úřad. 
Soutěž byla vyhlášena MŠMT a  Asociací obchodních akademií. Tato soutěž je určena pro 
žáky 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. Tento test týmy řešily na 
PC v prostředí Moodle. Druhá část soutěže byla zaměřena na prezentaci odborného 
ekonomického tématu před komisí. Týmy si v průběhu 30 minut připravovaly prezentaci na 
téma: Nové trendy a budoucnost v nakupování. Svou práci poté prezentovali před odbornou 
porotou, složenou z členů pedagogického doprovodu jednotlivých zúčastněných týmů.  
Vítězem tohoto krajského kola se stal tým z Obchodní akademie z Českého Těšína, který 
postupuje do celostátní soutěže, jejímž pořadatelem v letošním roce je OA Brno. 
 
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace pracoviště Kadaň  a Jiří Šedý 
vyhlásily 9. ročník literární a výtvarné soutěže o cenu Jiřího Šedého "Nejsem na světě 
sám". Téma letošního ročníku zní „MOJE NEJVĚTŠÍ RADOST". Do soutěže se zapojily 
studentky 1. ročníku a odeslaly k vyhodnocení několik svých prací. Jedna z nich obsadila 
krásné 19. místo. I další příspěvky našich studentů se hodnotitelům velice líbily. Je to velký 
úspěch, protože se soutěže zúčastnilo 735 soutěžících. Všechny příspěvky budou následně 
zaslány do VDV Praha, kde budou vystavovány při různých příležitostech. 
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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 2017 
zúčastnilo  10 825 celé České republiky, z toho v Moravskoslezském kraji 1 336. Zapojilo se 
celkem 21 studentů naší školy. 

Krajské kolo soutěže v obchodní angličtině, která prověřovala znalosti slovní zásoby 
obchodní angličtiny a obecnou úroveň jazyka, se účastnili dva studenti 2. C. Na soutěž dorazili 
zástupci SOŠ z Olomouckého a Moravskoslezského kraje a jedna škola ze Slovenska. Student 
2. C se ve velké konkurenci (cca 40 studentů) dostal do finále a vybojoval krásné 6. místo. 

 

 
Soutěž DUEL 
Dne 1. 12. 2017 se na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava konala soutěž Duel, ve které se 
studenti středních škol utkali ve znalostech z oblasti účetnictví a podnikové ekonomiky. Za naši 
školu se soutěže zúčastnily studentky 3. ročníku. Jejich úkolem bylo do 15. listopadu 2017 
zpracovat a odeslat podnikatelský záměr a v den soutěže pak absolvovat případovou studii a 
test z problematiky účetnictví a daní podnikatelských subjektů, financí a podnikové ekonomiky. 
V této náročné soutěži získala naše děvčata krásné 4. místo v konkurenci 11 týmů z různých 
středních škol s ekonomickým zaměřením.  
 
V únoru jsme se zapojili do výtvarné soutěže soutěže Pod povrchem, kterou organizuje 
Pedagogická fakulta MU Brno. 
 
Studentka třídy 3. A  reprezentovala naši školu v okresním kole Zeměpisné olympiády SŠ, 
která se konala 21. 2. 2018 ve Středisku volného času v Ostravě na Ostrčilově ulici, kterého se 
zúčastnili vítězové ze školních kol. V silné konkurenci převážně gymnázií obsadila 13. místo. 
 
Olympiáda z českého jazyka 
Jako každoročně se i v tomto školním roce konalo školní kolo olympiády v ČJ, které 
připravovaly a zorganizovaly vyučující CJL. Úkoly byly jako vždy docela náročné, ale přesto se 
mezi studenty 1. – 3. ročníků našli odvážlivci, kteří chtěli dokázat, že i když je čeština jazyk 
těžký, zkusili zvládnout zadání, jak nejlépe dovedli. Všichni účastníci byli z fondu SRPOA 
odměněni drobnými pozornostmi. Ze školního kola Olympiády v ČJ do okresního kola 
postoupily naše dvě studentky 3. ročníku a v konkurenci ostatních středních škol obstály velmi 
slušně. Nejlépe se z 48 zúčastněných studentů umístila studentka 3. A.  Skončila na 7. - 13. 
místě. 
 
Překladatelská soutěž Juvenes translatores. Dne 13. 12. 2017 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. 18 našich šikovných studentů si muselo 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 30. 11. 2017 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 

http://bestinenglish.org/cz/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/zastita_msmt.pdf
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 obsahuje gramatiku, poslech a orientaci v textu 

 trvá přesně 60 minut 

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. 

 
 
Soutěž „Čertovské klání v rychlosti psaní“ 
Dne 4. prosince 2017 se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže o nejrychlejšího písaře. 
Cílem bylo opsat zadaný text s přesností do 0,5 % chyb a s co největší rychlostí. 
Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Ve skupině 1. ročníků změřilo své síly celkem 15 studentů a 
ten nejlepší  - žák  1. C – psal rychlostí 278 úhozů za minutu. Za 2. a 3. ročníky se soutěže 
zúčastnilo 17 studentů a 1. místo v soutěži obhájila loňská vítězka s výkonem 352 úhozů za 
minutu. 
 
Konverzační soutěž v anglickém jazyce proběhla 12. 12. 2017. 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.  
 

XII. ročník regionální soutěže OFFICE 2017 
Tuto soutěž tradičně pořádá Mendelova střední škola Nový Jičín a koná se na Obchodní 
akademii v Šenově u Nového Jičína.  
Studenti své znalosti porovnávají ve třech oblastech IT dovedností – v textovém editoru, 
tabulkovém procesoru a prezentačním programu. V každé kategorii zpracovávají souvislý 
příklad, na který mají pouze 30 minut čistého času. 
Letošního XII. ročníku se účastnilo 56 studentů z 20 středních škol Moravskoslezského kraje. 
Naše škola se v tomto roce zapojila do soutěžního klání po čtvrté.  
 
Celostátní soutěž z účetnictví 2018 
Ve dnech 24. – 25. 1. 2018 se uskutečnil 12. ročník celostátního kola soutěže v účetnictví MÁ 
DÁTI - DAL. Organizátorem soutěže je Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. Studenti 
své znalosti prokazují ve dvou dnech. První den soutěže se účtovaly příklady z jednotlivých 
oblastí a druhý den studentky čekal elektronický test. 
Této prestižní celostátní soutěže se naši studenti pravidelně zúčastňují.  
Naši školu letos reprezentovaly studentky třídy 4. B, umístily v této náročné soutěží ve druhé 
polovině soutěžících.  

 
Dne 31. 1. 2018 se konalo školní kolo zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnilo 10 
studentů z 2. a 3. ročníků. Prověřili si své geografické vědomosti, práci s atlasem a orientaci na 
mapě. Nejlepší studenti budou reprezentovat naši školu v okresním kole. 
 
Studentka Evelína Šedá ze třídy 3.A reprezentovala naši školu v okresním kole Zeměpisné 
olympiády SŠ, která se konala 21.2.2018 ve Středisku volného času v Ostravě na Ostrčilově 
ulici, kterého se zúčastnili vítězové ze školních kol. V silné konkurenci převážně gymnázií 
obsadila 13. místo.. 
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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 20. 9. 2017 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.   
 
Dne 16. 11. 2017 jsme se již tradičně zúčastnili turnaje středních škol ve volejbale, který 
proběhl v rámci Dne studenstva na SPŠ elektroniky a elektrotechniky Kratochvílova. Družstvo 
dívek se umístilo po urputném boji na 3. místě a dívkám tak unikl postup do okresního kola. 
Družstvo chlapců obsadilo v silné konkurenci 4. místo.   
 
Jako každý rok se i letos konal v rámci dne otevřených dveří (23. 11. 2017) školní turnaj 
v badmintonu. V letošním roce zájem ze strany studentů vzrost. Zúčastnilo se jich 20, takže 
konkurence byla velká. Nejpočetnější zastoupení měla třída 2. C. Každá dvojice hrála 9 
zápasů. Týmy byly smíšené, dívčí i chlapecké. Všichni se snažili ze všech sil, dostat se na 
stupně vítězů. 
 
Dne 20. 4. 2018 se konala kvalifikace do okresního kola soutěže Pohár Josefa Masopusta 
na hřišti SŠ společného stravování v Ostravě – Hrabůvce.  
Našim fotbalistům se podařilo vyhrát první zápas s OA Mariánské Hory 4:1, ale bohužel na SŠ 
Na Jízdárně nám naše síly nestačily a prohráli jsme 1:2 a do dalších bojů jsme již nezasáhli. 
 
Naše škola se zúčastnila soutěže středních škol ve volejbale dívek a chlapců, kterou pořádala 
SPŠ Kratochvílova.  
                                                                                   
Dne 29. 11 2017 se studenti zúčastnili florbalového turnaje, který se konal na SPŠ Stavební 
a SPŠ Chemické v Ostravě. Do turnaje se přihlásilo 8 družstev, která byla rozdělena do dvou 
skupin. Bohužel ani letos se nepodařilo navázat na úspěchy z dob minulých a všechny tři 
zápasy studenti prohráli.  
  
V předvánočním týdnu se konal již tradičně volejbalový turnaj OA Poruba smíšených 
družstev jednotlivých tříd. Dne 20. 12. 2017 se mezi sebou utkaly 1. a 2. ročníky, které se 
předvedly ve velmi kvalitních zápasech a některé třídy podávaly mimořádné výkony. 
Vyrovnané zápasy byly hlavně mezi 1. ročníky, které předvedly výbornou hru. Dne 21. 12. 
2017  hrály 3. a 4. ročníky, kde ani jeden z loňských vítězů neobhájil prvenství. 
Turnaj vítězných tříd  proběhl  dne11. 4. 2018. Zúčastnily se třídy 1. C, 2. A a 3. B ve 
smíšených týmech. Hrálo se na 2 vítězné sety do 25 bodů a ve vyrovnaných zápasech studenti 
předvedli kvalitní výkony, které diváci ocenili potleskem. 
Nakonec si vítězné družstvo třídy 2. A zahrálo exhibiční zápas proti nejlepším hráčům 
poražených tříd. 
 
U příležitosti Dne otevřených dveří 11.1. 2018 se konal turnaj v minivolejbale. Zúčastnily se 
převážně smíšené dvojice hráčů, které si vyzkoušely volejbalové dovednosti a souhru na 
menším hřišti. 

 
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.  
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Družstvo dívek postoupilo do krajského kola soutěže SŠ ve šplhu, které se konalo 22. 3. 
2018 ve Frýdku – Místku na SŠ řemesel. Šplhalo se na tyči 4,5m s elektronickou časomírou a 
měřil se součet dvou nejlepších časů 3 nejlepších závodnic z týmu. Naši školu reprezentovala 
trojice dívek. V silné konkurenci a náročné soutěži (šplhalo se čtyřikrát) se naše studentky 
umístily na  6.místě. V soutěži jednotlivců obsadila studentka třídy 2. A 8. místo. 

 
Dne 7. 3. 2018 se družstvo chlapců a dívek zúčastnilo okresní soutěže v silovém víceboji 
ostravských středních škol, která se konala na OA Karasova.  
Dívky soutěžily se ve šplhu na tyči, hodu medicinbalem 3kg dozadu, trojskoku a v počtu lehů 
sedů za minutu. Náš tým v početné konkurenci 7 družstev skončil na 4. místě. V soutěži 
jednotlivců byla nejlepší studentka třídy 2. A, která se umístila na krásném 2. místě.  
Soutěž chlapců byla také velmi silně obsazena, přihlásilo se 6 družstev a soutěžilo se 
v trojskoku, shybech, vznosech a tlacích s činkou. Naši školu reprezentovala čtveřice studentů, 
která se umístila na výborném 3. místě.  

 
Naše škola se účastní soutěží v rámci Kontinentálního poháru v atletice, který proběhne na 
Městském stadionu ve Vítkovicích 8. - 9. 9. 2018. Celá doprovodná soutěž škol probíhá 
v několika fázích, školy byly rozlosovány do kontinentů, za které soutěží.  
V rámci školy soutěžili studenti v hodu medicinbalem autovým způsobem a ve skoku do dálky 
z místa. V těchto disciplínách se pak desetičlenná družstva dívek a chlapců zúčastnila akce 
v atletické hale ve Vítkovicích, kde se družstvo chlapců umístilo na 2. místě a družstvo dívek 
na 3. místě, celkově jsme za kontinent Afrika zvítězili! 
Dalším pokračováním akce byl dne 6. 6. 2018 kvalifikační závod ve štafetách chlapců a dívek 
na 4 krát 400m na Městském stadionu ve Vítkovicích, kde družstvo dívek obsadilo 5.místo a 
družstvo chlapců umístilo na krásném 2. místě za kontinent Afrika. 
 
Lyžařský výcvik se letos opět 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 
Tadeáš blízko horní stanice lanovky na sjezdovce Dedovka. Počasí bylo vyloženě zimní, 
mrazy, sněžení a v závěru týdne dostatek sluníčka i sněhu. Účastníci měli možnost si 
vyzkoušet sjezdovky s různým stupněm obtížnosti – Dedovku  nebo Margušku. Odpolední 
program byl vyplněn tématickými filmy a přednáškami – 1. pomoc a Bezpečnost na horách, se 
kterou nás seznámili členové Horské služby. Předposlední den se pak konaly závody ve 
slalomu na lyžích i na snowboardu. Každý večer měli studenti jednotlivých skupin zábavný 
herní program.  
 

Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 
 
V průběhu školního roku 2017/2018 jsme se účastnili požadovaných inspekčních 
elektronických zjišťování prostřednictvím systému InspIS DATA v oblasti matematické 
gramotnosti. Dále proběhlo inspekční elektronické zjišťování (INEZ) forem a podpory mediální 
výchovy v ZŠ a SŠ. Inspekční činnost na místě v tomto roce neproběhla.  
 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2017 
 

Výnosy v hlavní činnosti 2017 v členění na státní rozpočet, rozpočet zřizovatele a další dotace  
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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 15 942 104,00 Kč 

v tom: Prostředky na platy 11 408 608,00 Kč 

  Ostatní osobní náklady (OON) 161 088,00 Kč 

  Ostatní (Pojistné + FKSP + ONIV) 4 372 408,00 Kč 

V roce 2017 došlo k vyčerpání celé částky přijatých prostředků na přímé náklady na vzdělávání. 

ÚZ 33073 RP „Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního 

školství“  
75 287,00 Kč 

v tom: Prostředky na platy 55 358,00 Kč 

  Zákonné odvody 18 822,00 Kč 

  FKSP 1 107,00 Kč 

V měsících 07-08/2017 nebyla možnost z tohoto rozvojového programu hradit nepedagogickým 

zaměstnancům mzdové náhrady (např. na dovolenou) – z tohoto důvodu nebyla dotace plně vyčerpaná 

a vznikla vratka v celkové výši 6.488,32 Kč 

 

ÚZ 33052 RP „Zvýšení platů pedagogických a nepedagogických 

zaměstnanců regionálního školství“ 
329 764,00 Kč 

v tom: Prostředky na platy 242 474,00 Kč 

  Zákonné odvody 82 441,00 Kč 

  FKSP 4 849,00 Kč 

Finanční prostředky z tohoto rozvojového programu 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. 11. 2017 a byly zcela vyčerpány 

v platech zaměstnanců za měsíce listopad až prosinec 2017. 

Celkem – Příspěvky a dotace MŠMT 16 347 155,00 Kč 

 
Příspěvky a dotace od zřizovatele 

ÚZ 1 Provozní náklady 3 017 000,00 Kč 

Z přijatých finančních prostředků na pokrytí provozu bylo v roce 2017 ušetřeno 19.620,46 Kč 

ÚZ 205 Na krytí odpisů DHM a NHM 446 000,00 Kč 

Přijaté finanční prostředky na krytí odpisů DHM a NHM byly v roce 2017 plně vyčerpány. 

Celkem – Příspěvky a dotace od zřizovatele 3 463 000,00 Kč 

CELKEM – PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ 2017 19 810 155,00 Kč 

 
Příspěvky z projektu ERASMUS+ 
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Náklady projektu ERASMUS+ 

„S počítačovou gramotností do světa II. " 
1 244 704,80 Kč 

K pokrytí nákladů projektu ERASMUS+ II. byly využity přijaté prostředky v plné 

výši. 
 

 

 
Náklady v hlavní činnosti 2017 – 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 
2016 

(v tis. Kč) 

2017 

(v tis. Kč) 

Meziroční 

srovnání 

(v %) 

Spotřeba materiálu 395,07 500,84 126,77 

Spotřeba energie 1 772,95 1 762,88                    99,43 

Opravy a udržování 531,38 534,75 100,63 

Cestovné 68,70 100,57 146,39 

Náklady na reprezentaci 3,09 2,33 75,40 

Ostatní služby 1 569,00 2 035,89                  129,76 

Mzdové náklady 10 498,21 11 989,71 114,21 

Zákonné sociální pojištění 3 510,60 4 004,47 114,07 

Jiné sociální pojištění 42,74 48,64 113,80 

Zákonné sociální náklady 231,84 324,03 139,76 

Jiné sociální náklady 0,00 0,28 0,00 

Jiné pokuty a penále 0,00 3,70 0,00 

Zmařené investice 264,25 0,00 0,00 

Ostatní náklady z činnosti 23,94 30,07 125,60 

Odpisy DNM a DHM 654,45 647,27 98,90 

Náklady na DDHM 179,81 140,75 78,28 

Kurzové ztráty 17,00 46,28                  272,24 

Ostatní finanční náklady 9,85 5,22 52,99 

Celkem 19 772,88 22 177,68 112,16 

 

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: 
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Celkový výsledek hospodaření za rok 2017 činí 159 257,97 Kč a je tvořen výsledkem hospodaření 
z hlavní činnosti ve výši 1 739,68 Kč a výsledkem hospodaření z doplňkové činnosti ve výši 157 
518,29 Kč.   
 
Ve členění dle jednotlivých zdrojů to je: 
HV z příspěvku zřizovatele Kč   19 620,46 
HV z vlastních zdrojů Kč  -17 880,78  
HV z doplňkové činnosti Kč 157 518,29 
 
 
HLAVNÍ ČINNOST: 
Výsledek hospodaření v hlavní činnosti je složen z kladného výsledku z příspěvků zřizovatele 
a záporného výsledku z vlastních zdrojů, a to z důvodu kurzových ztrát vzniklých při přepočtu zůstatku 
na bankovním účtu vedeného v EUR kurzem ČNB k 31. 12. 2017. 
 
 
DOPLŇKOVÁ ČINNOST: 
V rámci doplňkové činnosti pronajímáme učebny (pro výuku autoškoly nebo angličtiny a v roce 2017 
také pro účely voleb), pronajímáme tělocvičnu (pravidelná pronájmy sportovním 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. 
Ve všech okruzích doplňkové činnosti došlo k nárůstu výsledku hospodaření. U pronájmů učeben 
a tělocvičny došlo k většímu množství pronajímaných hodin. U testování ECDL se projevil vliv 
motivačního programu na studenty se testování účastnit a proběhlo tedy více testování než v roce 2016. 
V posledním okruhu – přípravné kurzy z CJL a MAT – zaznamenáváme výsledek hospodaření oproti 
roku 2016 také vyšší, jelikož se přihlásil větší počet zájemců o přípravu k přijímacím zkouškám. 
Srovnání s loňským rokem nabízí následující graf. 
 
 

 DOPLŇKOVÁ 

ČINNOST 

Pronájmy 

učeben 

Pronájmy 

tělocvičny 
ECDL  Přípravné kurzy CELKEM 

Výnosy celkem 56 984,00 Kč 94 875,00 Kč 31 408,00 Kč 42 000,00 Kč 225 267,00 Kč 

Náklady celkem: 4 087,28 Kč 14 212,80 Kč 24 587,93 Kč 24 860,70 Kč 67 748,71 Kč 

HV z DČ 52 897,72 Kč 80 662,20 Kč 6 820,07 Kč 17 139,30 Kč 157 518,29 Kč 
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Ve všech okruzích doplňkové činnosti došlo k nárůstu výsledku hospodaření. U pronájmů učeben 
a tělocvičny došlo k většímu množství pronajímaných hodin. U testování ECDL se projevil vliv 
motivačního programu na studenty se testování účastnit a proběhlo tedy více testování než v roce 2016. 
V posledním okruhu – přípravné kurzy z CJL a MAT – zaznamenáváme výsledek hospodaření oproti 
roku 2016 také vyšší, jelikož se přihlásil větší počet zájemců o přípravu k přijímacím zkouškám. 
Srovnání s loňským rokem nabízí následující graf. 
 

 

 
 

 

 

 

Návrh na rozdělení HV za 

rok 2017 
Stav k 1. 1. 2018 

Příděl ze zlepšeného 

VH roku 2017 
Stav po přídělu 

Rezervní fond tvořený ze 

zlepšeného HV (413) 
873 393,85 Kč 129 257,97 Kč 1 002 651,82 Kč 

Fond odměn (411) 127 169,08 Kč 30 000,00 Kč 157 169,08 Kč 

 

 

33,58% - pronájmy 
učeben

51,21% - pronájmy 
tělocvičny

4,33% - ECDL

10,88% - přípravné 
kurzy

Podíl výsledků hospodaření z jednotlivých okruhů doplňkové činnosti           
na celkovém výsledku hospodření z doplňkové činnosti 157 518,29 Kč 

31 108,12 Kč
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68 098,32 Kč 67 728,15 Kč
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ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 
 
V rámci přijímacího řízení se nám podařilo naplnit v rámci prvního kola přijímacího řízení obor 
informační technologie, do oboru obchodní akademie jsme pro potřebu doplnění počtu žáků do 
2 tříd vyhlašovali druhé kolo. Podnět z měření kultury pracoviště a letošního výsledku 
přijímacího řízení na obor obchodní akademie je impulzem pro inovaci oboru obchodní 
akademie tak, aby byl více profilován a odpovídal požadavkům zaměstnavatelů a trendům na 
trhu práce.  
 
V časovém vývoji se výsledky vzdělávání žáků naší školy se podle celkového průměrného 
prospěchu neustále mírně zlepšovaly a v hodnoceném šk. roce zůstávají na podobných 
hodnotách. Co nás těší, je trend vzestupu počtu vyznamenaných. Co nás naopak netěší, je 
celkem slabý průměrný prospěch a neustále malá motivace k učení a obzvláště k domácí 
přípravě. Odpovědi žáků 3. ročníků z dotazníku programu Kvalita jsou pro nás vypovídající. 
Např. na otázku „Co mi neumožňuje věnovat dostatečný čas přípravě do školy?“ odpovídají 
v největším počtu, že „pomáhají s domácími pracemi“ a že „mají mimoškolní aktivity“. Na 
otázku „Co mi brání dosahovat lepších výsledků?“ se nejvíce vyjadřovali, že jde o „nedostatek 
času“ a „vlastní neochota“. A nejmenší počet odpovědí byl na „výuku považuji za zábavnou a 
zajímavou“ a „jsem ochoten dělat něco navíc“. Nejčetněji „školu hodnotili jako místo, kde „třídní 
učitel je férový a spravedlivý“.  
 
Pokud vyhodnotíme vývoj absence žáků, pak můžeme konstatovat, že se nám už od šk. roku 
2012/2013 udržovat pozitivní trend neustálého snižování absence na žáka. Za 5 let došlo ke 
snížení o 22,408 h/žáka. I nadále budou na další snižování absence zaměřeni třídní učitelé ve 
spolupráci se školní metodičkou prevence a výchovnou poradkyní. Elektronická třídní kniha je 
již používána druhým rokem a průběžná možnost kontroly absence rodiči má rovněž pozitivní 
vliv na její omezení. 

Letošní testování v programu Kvalita také ukázalo, že naši žáci 1. ročníků mají opět nejvyšší 
úspěšnost v anglickém jazyce, (78,1 %). Druhou nejvyšší úspěšnost měli v jazyce českém 
(72,2 %). V obou těchto předmětech jde o dosud zcela nejlepší výsledky za období zapojení 
naší školy do programu. Potvrdilo se také, že nejhůře jsou ze základních škol připravováni 
v matematice.  
Z testování žáků 3. ročníků byla v matematice zjištěna úspěšnost ve výši 57,6 %. Hodnotu 
percentilu měly oba oboru velmi podobnou (IT 53 a OA 55) a reziduál měly oba obory rovněž 
shodný, a to 3. stupeň. Tato přidaná hodnota vypovídá o nezměněném přístupu ke studiu 
matematiky a dosahování spíše průměrných až mírně podprůměrných hodnot relativního 
přírůstku. V českém jazyce dosáhli žáci úspěšnosti 77,2 %. Hodnotu percentilu (71) a také 
přidanou hodnotu měli lepší žáci oboru IT, kde 2. stupeň představuje zlepšený přístup k rozvoji 
znalostí a dovedností žáků v tomto předmětu. Procentuální úspěšnost v anglickém jazyce ve 
výši 67,5, patřila po úspěšnosti v jazyce českém na druhou příčku. Žáci oboru OA měly 
percentil z anglického jazyka (73) příznivější než z matematiky a jazyka českého a dosáhli 
reziduálu 2. stupně. Výborný percentil v anglickém jazyce u žáků IT (97) odpovídal také 
vynikající přidané hodnotě 1. stupně, tzn., že mají za sebou velkou změnu v přístupu k učení. 
Zvýšili své znalosti a dovednosti nad očekávání.  
 
Výsledky u maturitních zkoušek odráží výsledky testování KVALITA, které absolvovali letošní 
maturanti ve 3. ročníku a kopírují celorepublikové výsledky procentuální úspěšnosti. U žáků, 
kteří nezvládli praktickou zkoušku v rámci profilové MZ, považujeme za příčinu především 
jejich nepravidelnou docházku do školy a neochotu intenzivně se učit. Vyučující vynaložili 
značné úsilí přípravou a opravou „praktické nanečisto“ a rodičům neprospívajících studentů 
zasílala ředitelka školy dopis s těmito výsledky a výzvou ke spolupráci na intenzivnější přípravě 
k MZ. Ne u všech došlo ke zlepšení. Tolik diskutovanou MZ z matematiky si v letošním roce 
zvolili pouze 3 žáci a jsme rádi, že ti byli úspěšní.   
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Školní rok 2014/2018 byl velmi bohatý na testování. Kromě programu Kvalita jsme ověřovali 
výsledky žáků 2 roč. v oblasti matematické gramotnosti prostřednictvím InspIS SET, prováděli 
jsme testování kongnitivních schopností v rámci standardizace testu NÚV. Dále jsme prováděli 
inspekční elektronické zjišťování (INEZ) forem a podpory mediální výchovy v ZŠ a SŠ a patřily 
jsme mezi školy zapojené do mezinárodního šetření PISA 2018. 
 
V hodnoceném školním roce byl velký zájem o  lyžařský výcvikový kurzu i zahraniční jazykově-

poznávací zájezd, tentokrát do zemí německy mluvících – Německo a Švýcarsko. Naši žáci se 

rovněž aktivně zapojili do LAAF Continental Cup – Ostrava fandí kontinentům a získali 

certifikát. Byli aktivní a úspěšní ve spoustě školních, městských a okresních soutěžích. 

Naplňovali celou řadu aktivit a činností v rámci preventivního programu   – Světluška, Červená 

stužka, Sbírka potravin pro potravinovou banku. V průběhu celého školního roku probíhaly 

rovněž velmi zajímavé aktivity environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Žáci naší školy 

připravovali si program na Školní akademii ke Dni učitelů, vystoupili pro porubskou veřejnost 

v rámci adventního odpoledne, besedy s pamětnicí terezínského ghetta a komponovaného 

pořadu k 17. listopadu.  

 

Pořádali jsme již počtvrté krajské kolo celostátní soutěže Ekonomický tým. Vážíme si nově 

získaných partnerů pro realizaci odborných praxí žáků. Partnerstvím se společností Kaufland 

jsme obohatili žákům vzdělávání exkurzemi a odbornými přednáškami. V tomto šk. roce 

proběhy volby do Školské rady.  Opět jsme zorganizovali „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.   

Možnosti testování ECDL opět využili naši žáci k získání mezinárodního certifikátu z oblasti 
počítačové gramotnosti přímo na naší škole, která je certifikovaným testovacím střediskem. 
Zapojili jsme se jako každý rok do testování jazykových dovedností SCATE a získali certifikáty 
o dosažené úrovni podle společného evropského referenčního rámce. Žáci  4. ročníků, kteří 
dosáhli požadované úrovně znalostí a dovedností, získali Certifikát právního systému 
CODEXIS nebo také Certifikát účetního software MONEYS3. Absolventi zahraničních stáží 
získali Europass-Mobility. Podařilo se nám opět úspěšně po delší odmlce z důvodu 
legislativních nedostatků zahájit realizaci státní zkoušky z kancelářského psaní na klávesnici 
ve spolupráci se Státním těsnopisným ústavem.  

Za přínosnou a již dlouholetou motivační aktivitu ve studiu anglického jazyka považujeme 
projekt EDISON, díky kterému se mohli studenti po dobu celého týdne setkávat a především 
komunikovat ve vyučovacích hodinách se zahraničními studenty, tentokrát z Asie.  Věnovali se 
jim i v době volna i s pedagogy, aby poznali naše město, náš kraj, Beskydy, kulturu a české 
zvyklosti.  

Za velmi přínosné pro naše žáky považujeme zapojení do programu DZS Erasmus+.  16 žáků 
3. ročníků absolvovalo zahraniční stáže v rámci 2. etapy dvouletého projektu „S počítačovou 
gramotností do světa“. Mezi vybrané žáky patřili ti, kteří se prokázali dobrými odbornými 
ekonomickými a IT dovednosti, znalostí jazyka a měli rovněž osobnostní předpoklady.  

V souvislosti s realizovaným projektem „Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK“ jsme 
řešili situaci uvolnění stávající učebny a stěhování nábytku, techniky, výmalby, nové podlahové 
krytiny, řešení připojení na elektřinu, datové připojení. Došlo rovněž k nezbytné koordinaci 
chodu školy a zajištění bezproblémové realizace přijímacích a maturitních zkoušek v období 
budování bezbariérového WC za provozu. 
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Pedagogové spolupracovali se zřizovatelem v oblasti nostrifikační zkoušek a přezkumů MZ 

na jiných středních školách. V rámci koaličního programu pro MSK Vize 2024 -Travel and Talk 

se náš pedagog účastnil jazykového kurzu ve Velké Británii.  

Podařilo se nám výrazně posílit publicitu školy především formou televizních reportáží z akcí 
školy -  TV POLAR, kabelová TV Fabex, TV NOVA.  Práce naší školy s digitálními médii a 
sociálními sítěmi, komunikace s uchazeči a formy spolupráce se zaměstnavateli prezentovala 
naše kolegyně jako příklad dobré praxe v rámci setkání „Jak vést úspěšně střední školu“, které 
pořádal Klub zaměstnavatelů o. p. s. ve spolupráci s innogy ČR. K úspěchům v tomto roce  
patří rovněž získání bronzového certifikátu „Finančně gramotná a podnikavá škola“ za aktivity  
v oblasti rozvíjení finanční gramotnosti žáků.  
 
 
 
                                                                                                             
                                                                                                       Ing. Marie Katapodisová 
                                                                                                                ředitelka školy 
                                       
 
 
 
Schváleno školskou radou dne 18. 10. 2018 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Mgr. Bronislava Grebíková       
                                                                                                       předsedkyně školské rady    
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


