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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 
 

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 6 počítačových učeben, 
z toto jedna z nich vznikla na základě realizace projektu „Podpora digitálního vzdělávání v SŠ 
MSK“. 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. Žáci mají možnost získat 
v průběhu studia mezinárodní certifikát ECDL – tzv. „řidičák na počítači“, osvědčení uživatele 
právního systému CODEXIS a účetního software MONEYS3, certifikát SCATE z anglického 
jazyka o jejich úrovni jazykových znalostí podle Společného evropského referenčního rámce 
pro jazyky. Dále 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.    
 
I v tomto školním roce jsme pro žáky zorganizovali zahraničního jazykově-poznávací zájezd do 
Francie a Velké Británie. Celkem 27 vybraných žáků 3. ročníků absolvovalo studijní cestu 
v rámci EU do Bruselu.  Mnozí se zapojili do školního Klubu přátel divadla, prezentovali své 
pěvecké, taneční, hudební, divadelní, recitační, sportovní aj. nadání na vystoupení Školní 
akademie a porubském vánočním jarmarku. Zapojili se do projektových aktivit, exkurzí, soutěží 
školních i vyšších úrovní, aby tak prezentovali své vědomosti a dovednosti. Naše škola byla 
také letos krajským organizátorem celostátní dvoukolové soutěže Ekonomický tým, 
vyhlašované MŠMT a Asociací obchodních akademií ČR. 
 
 
 

PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 
 

Poskytujeme střední vzdělání s maturitní zkouškou ve studijních oborech 4letého denního 
studia: 

• 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP „Brána do světa ekonomiky“ 
• 18-20-M/01 Informační technologie, ŠVP „Brána do světa informatiky 

                   a ekonomiky“ 
 

V průběhu školního roku jsme pracovali na nových ŠVP oboru Obchodní akademie, kde 
budeme vzdělávat od 1. 9. 2019 jednu třídu se zaměřením na „Účetnictví a daně“ a druhou se 
zaměřením „Informatika“. Tato nabídka se také prezentovala veřejnosti a promítla se do 
přijímacího řízení.  
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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 2018/2019 vyučovalo na škole 27 pedagogů. 14 učitelů všeobecně 
vzdělávacích předmětů a 13 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 úspěšně v tomto školním roce ukončil 
studium k výkonu specializované činnosti-koordinace v oblasti informačních a komunikačních 
technologií v Krajském zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním 
centru. 
 
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. 
 
V průběhu školního roku jsme realizovali výběrová řízení na obsazení 3 nových pedagogických 
pozic v souvislosti s novým financováním regionálního školství a možnosti navýšení počtu 
dělených hodin v rámci PHmax. Další výběrová řízení byla na pedagogickou pozici na zástup za 
mateřskou a rodičovskou dovolenou a na pedagogickou pozici za vyučující, která se rozhodla 
ukončit pracovní poměr. V oblasti nepedagogických pracovníků jsme zajistili celkem 2 nové 
pracovníky za pracovníky odcházející v důchodovém věku – úklid a školní výdejna. 
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 
 

 
 
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 

 
 
V roce 2019 – na šk. rok 2019/20 

1. kolo 
Obor obchodní 

akademie 
Účetnictví daně 

Obor obchodní 
akademie 

Informatika 

Obor informační 
technologie Celkem 

Počet přihlášených  64 45 52 161 

Přijati a odevzdali ZL 24 27 28 79 

  

Další kola     

Počet přihlášených 2 5 4 11 

Odevzdali ZL 0 1 2 3 

 

 

 
 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V ROCE 2018 
 
Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 proběhlo na jaře 2018 s možností přihlášek na dvě 
školy, s uvedením, která je 1. škola a která je 2. škola. 
 
 
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 16. dubna 2018.  
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 2019 
 
Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 proběhlo na jaře 2019 s možností přihlášek na dvě 
školy, s uvedením, která je 1. škola a která je 2. škola. 
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů na jednotlivé obory:    
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Obchodní akademie – Účetnictví a daně   30       
Obchodní akademie – Informatika             30          
Informační technologie                               30         
 
 
Jednotné přijímací zkoušky konali uchazeči o studium do všech oborů v termínech 12. a 
15.  dubna 2019. Uchazeči mohli získat max. 100 bodů z jednotných testů a 45 bodů za 
prospěch na ZŠ. Váha jednotných zkoušek činila tedy opět bezmála 70 %. 
 
Na obor IT jsme měli letos o 26 přihlášek méně, na obor OA do obou zaměření jsme měli o 11 
přihlášek více než v minulém roce. I přes mírný celkový pokles počtu přihlášek (o 15) jsme 
letos lépe v prvním kole naplnili předpokládané počty žáků. Procentní poměr počtu přihlášek 
k počtu odevzdaných a zpět nevyzvednutých ZL byl u oboru Obchodní akademie-Účetnictví a 
daně ve výši 37,5 %, u oboru Informační technologie 53,8 % a u oboru Obchodní akademie-
Informatika dokonce ve výši 60 %. Třídu oboru Informační technologie jsme včetně druhého 
kola přijímacího řízení naplnili do max. počtu 30 žáků, třídu oboru Obchodní akademie-
Informatika do počtu 28 žáků a ve třídě oboru Obchodní akademie-Účetnictví a daně máme i 
po 2. kole přijímacího řízení 24 žáků. Vzhledem k tomu, že šlo o první přijímací řízení do nově 
zaměřeného oboru Obchodní akademie, jsme s výsledky spokojeni.  
 
 

  

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠK. ROCE 2018/2019 
 

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 29 0 26 1 2 2,255 30 0 27 2 1 2,334 

1. 1. B 16 0 16 0 0 2,232 16 0 14 2 0 2,403 

 1. C 31 1 27 2 1 2,058 31 3 28 0 0 2,053 

1. r. celkem 76 1 69 3 3 2,181 77 3 69 4 1 2,263 

              

 2. A 32 2 27 3 0 2,534 32 1 27 3 1 2,677 

2. 2. B 28 3 21 3 1 2,438 27 3 22 2 0 2,315 

 2. C 32 0 30 1 1 2,484 31 0 29 2 0 2,447 

2. r. celkem 92 5 78 7 2 2,485 90 4 78 7 1 2,480 

              

 3. A 20 2 15 2 1 2,278 20 1 18 1 0 2,346 

3. 3. B 23 3 19 1 0 2,475 23 3 15 4 1 2,490 

 3. C 31 0 24 6 1 2,628 31 0 22 6 3 2,642 

3. r. celkem 74 5 58 9 2 2,460 74 4 55 11 4 2,493 

              

 4. A 28 0 24 4 0 2,449 28 1 26 1 0 2,316 

4. 4. B 28 1 22 2 3 2,365 28 2 25 1 0 2,195 

 4. C 27 0 19 7 1 2,692 27 0 21 4 2 2,799 

4. r. celkem 83 1 65 13 4 2,502 83 3 72 6 2 2,436 

              

Celkem 325 12 270 32 11 2,407 324 14 274 28 8 2,418 
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Legenda: V – prospěl s vyznamenáním 
P – prospěl 
5 – neprospěl 
N – nehodnocen 

 
 

Neprospěli (bez možnosti konat opravnou zkoušku)  4 
Povoleno opakování ročníku 7 

 

 

 
 
VÝSLEDKY DOKONČENÍ KLASIFIKACE A OPRAVNÝCH ZKOUŠEK  

 

Počet žáků 
Opravné zkoušky a 

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

27 
16 
11 
2 

 

Pokud srovnáme průměrný prospěch žáků celé školy za 2. pololetí se proti předchozímu roku, 

vykazuje téměř stejné hodnoty, je o 0,02 horší. V tomto školním roce se výrazně nelišil ani 

průměrný prospěch za 1. a za 2. pololetí, i když byl za 1. pololetí o 0,011 lepší než za pololetí 

druhé. V prvním pololetí měla nejlepší průměrný prospěch třída 1. C obor informační 

technologie a nejslabší třída 4. C také obor informační technologie. V pololetí druhém se 1. C 

udržela jako prospěchově nejlepší třída současně s nejnižší průměrnou absencí na žáka. Také 

třída 4. C měla opět nejslabší prospěch, který se dokonce zhoršil oproti 1. pololetí o 0,107. 

Tento slabý prospěch 4.C se pak samozřejmě odrazil v jejich výsledcích u maturitní zkoušky. 

O 10 žáků celkem vzrostl meziročně počet neprospívajících a neklasifikovaných za 2. pololetí. 

Každoročně je důvodem slabého prospěchu a neprospěchu více faktorů. Jde o nízkou nebo 

žádnou motivaci žáků ke studiu, o vysokou absenci a malou nebo žádanou podporu rodinného 

zázemí.   
Pro lepší připravenost žáků maturitních ročníků jsme na konci prvního pololetí opět realizovali   
tzv. „praktická MZ nanečisto“. Žáci vykonávali jednotlivé dílčí části zkoušky podle odborných 
předmětů v obdobné náročnosti, kterou má praktická maturitní zkouška. Se všemi žáky, kteří 
nebyli úspěšní nebo měli slabý prospěch jednala osobně ředitelka školy, která současně 
rovněž psala rodičům těchto žáků, aby je informovala o nezbytnosti zlepšení přípravy žáků, 
protože jsou ohroženi neúspěchem u MZ. V jarním termínu maturovali žáci, kteří úspěšně 
absolvovali 4. ročník. Bylo jich 55 z oboru obchodní akademie a 21 z oboru informační 
technologie. A po úspěšném absolvování 4. ročníku do 30. 6. 2019, pak v podzimním termínu 
maturovali 2 žáci oboru obchodní akademie a 5 žáků oboru informační technologie. V těchto 
počtech nejsou zahrnuti dřívější absolventi 4. ročníku. ročníků, kteří konali v jarním nebo 
podzimním termínu opravné zkoušky. Souhrnná maturitní čísla uvádí Příloha 1a.  
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VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK ZA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

 
 
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 v předmětu český jazyk a literatura bylo ve všech tří 
částech této zkoušky úspěšných z obou oborů 67 žáků ze 76 konajících, tzn. 88,16 %.  
Nejlepšího výsledku dosáhli u části písemná práce, a to 74 ze 76, tzn.  že měli úspěšnost 
97,37 %. V anglickém jazyce maturovalo celkem 71 žáků. Ze všech tří částí té zkoušky pak 
nejlépe zvládli písemnou práci i ústní zkoušky, kde byli úspěšní na 100 %. Z matematiky 
maturovalo 5 studentů, přičemž ji úspěšně zvládli pouze studenti 2, tzn. 40 %. 
Profilová část MZ zahrnovala kromě praktické MZ také ústní zkoušky, a to podle oborů 
vzdělávání.  
Obor OA: Účetnictví z 55 maturujících úspěšně zvládlo 51 žáků, z ekonomiky z 55 
maturujících prospělo 52 žáků a praktickou MZ – soubor ekonomických předmětů z 55 
maturujících úspěšně vykonalo 52 žáků.                                                                                         
Obor IT: V informačních technologiích prospělo z 21 maturujících 14, v ekonomických 
předmětech bylo úspěšných z 21 žáků 20 a 18 žáků z 21 maturujících zvládlo praktickou 
maturitní zkoušku – soubor odborných předmětů.    
 
 
PODZIMNÍ TERMÍN – ve společné části MZ maturovalo z obou oborů celkem 20 studentů 
z českého jazyka a literatury, a to už ne všichni ve všech částech, protože zde byli i žáci u 
opravných zkoušek pouze na některou z částí této zkoušky. Obdobná situace byla u 
anglického jazyka, kde maturovalo celkem 9 studentů.  Všichni 3 žáci maturující v podzimním 
termínu z matematiky, prospěli.                                                              
V rámci profilové části MZ maturovalo u oboru obchodní akademie ústně 5 žáků z účetnictví, 
5 žáků z ekonomiky a 5 žáků z praktické MZ. Všichni žáci v profilových částech prospěli.   U 
oboru informační technologie byli rovněž všichni žáci úspěšní, tzn. 11 u ústní zkoušky 
z informační technologie, 5 u ústní zkoušky z ekonomických předmětů a 7 z praktické maturitní 
zkoušky – soubor odborných předmětů. 
 
Nejlepších výsledků a také nejvyšší úspěšnosti dosáhli v tomto školním roce maturanti 
v anglickém jazyce. Nejvyšší neúspěšnost měli u profilové části, a to u obor informační 
technologie v rámci ústní zkoušky z informační technologie.  
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VÝSLEDKY ŠKOLY V PROGRAMU KVALITA VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 
 
Program Kvalita se ve školním roce na základě rozhodnutí zřizovatele testovali už jen studenti 
3. ročníků, aby tak došlo k vyhodnocení jejich přidané hodnoty vzdělávání od doby jejich studia 
v 1. ročníku.  
 
PŘEHLED O VÝSLEDCÍCH TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 3. ROČNÍKŮ oborů vzdělání poskytujících 
střední vzdělání s maturitní zkouškou, které realizovala Společnosti pro kvalitu školy v dubnu 
2019, je rovněž součástí Přílohy č.  1b. 
 
 
V předmětu český jazyk dosáhli naši žáci všech 3. ročníků celkovou úspěšnost ve výši 
81,8 %. Šlo o 4,6 % vyšší úspěšnost než u 3. ročníků v roce předchozím. Výše percentilu 
vypovídá, že ve srovnání s jinými školami se významně lépe umístili s percentilem 64 žáci 
oboru obchodní akademie, dále jen OA, oproti žákům oboru informační technologie, dále jen 
IT, kteří dosáhli hodnoty percentilu 36. Testováním bylo zjištěno, že přidaná hodnota – reziduál 
u žáků 3. ročníků oboru OA vykazuje 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. Rezidál 3. stupně u žáků oboru IT vypovídá, že žáci nedoznali změnu v přístupu ke 
studiu a vykazují spíše průměrné až mírně podprůměrné hodnoty relativního přírůstku ve 
srovnání se žáky, kteří měli v prvním ročníku stejné výsledky jak oni.  
 
V matematice měli studenti naší školy úspěšnost ve výši 47,5 %, což je ve srovnání 
s 3. ročníky v minulém šk. roce hodnota o 10,1 % nižší. Percentil celkový je v tomto předmětu 
40. Opět co se týká percentilu, dosáhli lepšího srovnávacího výsledku žáci oboru OA 
s hodnotou 73, oproti žákům oboru IT, kteří dosáhli hodnotu 45. Také přidaná hodnota 
2. stupně u oboru OA představuje zlepšení přístupu ke studiu než u žáků oboru IT, kde má 
reziduál hodnotu 3. stupně.   
 
Procentuální úspěšnost 78,4 %v anglickém jazyce je o 1,9 % vyšší než u celkové úspěšnosti 
žáků 3. ročníků v minulém roce. Celkový percentil vykazuje hodnotu 49. Zde se však dostávají 
žáci oboru IT s percentilem 82 na lepší úroveň ve srovnání s ostatními žáky tohoto oboru než 
žáci oboru OA, kteří mají percentil 64. Přidaná hodnota u obou oborů má 2. stupeň, tzn., že 
žáci oboru OA i IT mají za sebou v průměru spíše pozitivní změnu v přístupu ke studiu a 
vykazují výborné až dobré hodnoty relativního přírůstku ve srovnání se žáky, kteří měli 
v prvním ročníku stejné výsledky jak oni.  
 
Z hlediska celkové úspěšnosti jsou žáci nejlepší v českém jazyce (81,8 %), dále v anglickém 
jazyce (78,4 %) a na posledním místě v matematice (47,5 %). Přidanou hodnotu vykazují žáci 
oboru OA ve všech předmětech na úrovni 2. stupně, žáci oboru IT mají 2. stupeň v anglickém 
jazyce, v českém jazyce i v matematice mají stupeň 3. 
   
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. Dostávám známky, které si zasloužím 

2. Třídní učitel je férový a spravedlivý 

3. Učím se to, co budu v životě potřebovat 

V pořadí podle nejmenšího počtu odpovědí odpovídali žáci takto: 

1. Rád/a dělám práci navíc 

2. Vyučování je zábavné 

3. Školní úkoly jsou zajímavé 
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Na otázku Co mi neumožňuje věnovat dostatečný čas přípravě do školy? uváděli žáci 
podle největšího počtu odpovědí tyto důvody: 
1. Mimoškolní aktivity (34 %) 

2. Pomoc s domácími pracemi nebo práce na brigádě (32 %) 

3. Trávím raději čas s kamarády (23 %) 

4. Hraní her na PC, pobyt na sociálních sítích (9 %) 

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. Vlastní neochota 

2. Nedostatek času 

3. Nepřízeň učitele 

Žáci nesouhlasili nebo spíše nesouhlasili s těmito důvody bránícími dosahovat lepších 

výsledků:  

1. Nepřátelství spolužáků 

2. Špatné podmínky doma  

3. Dosahuji výsledků, které už nemohou být lepší 

 
 
 
 
 

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 2018/2019 
 
Sestavení a plnění programu zabezpečila školní metodička prevence. Program byl projednán 
s vedením školy. Pedagogická rada byla s programem seznámena a byla do něho také 
zapojena. 
 
Preventivní programy realizované organizacemi 
 
1. ročník: 
Adaptační kurzy  
5. - 14. září 2018 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. Žáci i byli s pobytem a jeho náplní spokojeni. 
Akce se zúčastnili pracovníci SVČ, třídní učitelé a další pedagogický dohled.  
Renarkon 
Besedy Renarkonu proběhly ve škole pro všechny třídy daného ročníku. 
1. Komunikace, 27. 9. 2018 
2. Droga a já, 20. 5. 2019 
PPPP-Poradna pro primární prevenci  
Bezpečné sexuální chování v dospívání, 28. 5. 2019 
Jednalo se o dvouhodinové bloky, téma vztahy, sexualita, hodnota rodinného života. Do 
programu byly zařazeny všechny třídy. 
 
2. ročník: 
Renarkon  
1. Netolismus, 13. 9. 2018  
2. Tolerance a akceptace menšin, 20. 5. 2019 
Městská policie Ostrava 
1. Problematika závislostí 16. 4. 2019 
2. Zájmy chráněné trestním zákonem, 17. 4. 2019 
3. Bezpečné chování pro dívky – Nestanu se obětí, 28. 5 a 29. 5. 2019 
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Dva dvouhodinové bloky jsou určeny pouze dívkám. Cílem je naučit rozpoznat hrozící rizika. 
Teoretickou část doprovázel praktický nácvik sebeobrany v tělocvičně.  
 
3. ročník 
Renarkon 
Nebezpečí sekt, 16. 4. 2018   
 
Preventivní vzdělávací programy realizované pedagogy 
 
Šikana a kyberšikana 
Program byl s využitím filmu Mezi stěnami opakovaně zařazen do vyučování ZSV v 1. ročníku 
a jako beseda také ve 2. ročníku.  
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).  
Domácí násilí – Jakub a Nebezpečí drogové závislosti 
Obě témata byla začleněna do psychologie 4. ročníku. 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 2018 
15 496 Kč je částka, kterou přispěla OA na podporu nevidomých na konto Světluška díky 
aktivitě studentů. 
2. Sbírka potravin pro potravinovou banku  
V říjnu 2018 studenti shromáždili potraviny na pomoc klientům sociálních služeb MENS SANA.  
3. Daruj krev s Českým rozhlasem Ostrava 
V březnu se několik studentů zařadilo mezi bezplatné dárce krve. 
 
Vzdělávání pedagogických pracovníků: 
ŠMP navštěvovala v průběhu školního roku pravidelně semináře okresní metodičky prevence  
 
Materiální vybavení 
Materiály doplňujeme o časopis Prevence a Závislosti. 
 
Krizová intervence 
Rodiče studentů 1. A byli vedením školy informováni o legislativě a postupech škol při řešení 
experimentování dětí s drogami, dozvěděli se o možnostech pomoci rodinám. Byla pro ně 
rovněž zajištěna přednáška lektorů Renarkonu. 
V jednom případě se ŠMP obrátila na OSPOD při řešení problematické situace žáka. 
 
Záškoláctví 
ŠMP a VP spolupracovaly s třídními učiteli při řešení neomluvené či vysoké omluvené 
absence.  
 
Prevence zaměřená na problémové skupiny 
Ve třídě 2. C proběhlo v třídním kolektivu v rámci prevence sociometrické šetření. V 2. C a 1. A 
spolupracovala ŠMP s třídní učitelkou a výchovnou poradkyní při řešení vztahů ve třídě a 
vhodného pracovního klimatu.  
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ŠMP na základě hodnocení, připomínek a doporučení studentů i pedagogů vytvoří preventivní 
program na školní rok 2019/20.  
  

 

 

VÝCHOVNÉ A KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 
V oblasti výchovného poradenství ve školním roce 2018/2019 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.  

• V letošním roce jsme neměli žádného žáka, u kterého by pracovníci PPP nebo SPC 
doporučili IVP.  

• V prvním ročníku máme chlapce s vážným zdravotním problémem, kterému znemožňuje 
režim pravidelné denní školní docházky. V jeho případě realizujeme tříměsíční Plány 
pedagogické podpory. Chlapec jejich prostřednictvím postupně zvládá zadané učební 
úseky podle svých možností. 

• Během školního roku pravidelná kontrola PLPP – konzultace jak s žáky, 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 český jazyk a literatura, cizích jazyků a písemné a elektronické komunikace.  

• Státní maturitní zkouška v jarním termínu 2019 pro žáky s PUP (ve 4. ročníku 3 studenti 
s SPU) individuální konzultace se studenty, poradenství - spolupráce s PPP, vystavení 
posudku - sledování studentů při přípravě na státní maturitu, její vykonání a vyhodnocení  

• Kariérové poradenství u integrovaných studentů 

• Přípravné práce a konzultace s odbornými pracovišti a žáky, kteří splňují kritéria pro žáky s 
PUP ke státní maturitní zkoušce z 3. ročníku (2 studenti).  

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

 

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 
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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 žáků, kteří jsou pozváni VP ZŠ do specializovaných 
předmětů nebo na konkrétní akce.  
 

Kariérové poradenství  

• Přednášky pro žáky 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 žákům 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 Moodlu.  

 

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.  

• 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 
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).  
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• 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 naší školy. 
 
K environmentální problematice byly uskutečněny následující aktivity: 

 
Říjen – zeměpisná projekce Planeta Země 3000 – Myanmar - 2.ročníky  
 

Listopad – výtvarná soutěž ke Dni stromů – třída 3.B 
                 
  
Prosinec – tvorba plakátů a prezentací s ekologickou tématikou – 2.-3. ročníky 
 
Leden – plnění úkolů z Recyklohraní – zapojeni žáci 1.-3. ročníků,  
 
Únor – sběr elektrozařízení do soutěže Recyklohraní, třídění plastů, papíru… 1.- 4. ročníky 
zeměpisná olympiáda školní kolo – žáci 3.ročníků 
 
Březen –   prezentace a výroba plakátů ke Dni vody – 2. B, 3. B 
účast v okresním kole zeměpisné olympiády – 2.B 
 
Duben – úklid odpadků v okolí školy ke Dni Země 
soutěž ke Dni Země – ekologický kvíz pro 1.-2. ročníky 
výtvarná soutěž 
                                  
Květen – exkurze do firmy OZO – 1.ročníky 
tvorba školní zahrady – zapojeni studenti 1. – 3.ročníků 
 
Červen – exkurze do firmy Hyundai – 3. C 
exkurze do firmy Marlenka – 3.A. 3.B 
prezentace a tvorba plakátů – Poznáváme Českou republiku, 3.A, 3.B 
vycházky jednotlivých tříd s ekologickou tématikou – Poodří, CHKO Beskydy, Hranická 
propast, Zbrašovské aragonitové jeskyně, Slezskoostravský hrad…… 
 
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.   
 
ZAHRADA PRO NÁS – MY PRO ZAHRADU 
Na podporu EVVO jsme v letošním školním roce uspěli s žádostí o získání prostředků 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, a to na realizaci projektu „Zahrada pro nás – my pro 
zahradu“. Hlavním cílem projektu je vybudování školní zahrady, kde budou mít žáci možnost 
se vzdělávat teoreticky i prakticky v oblasti EVVO.  Žáci se do projektu aktivně zapojili. 
Nejdříve v rámci školní soutěže zpracovávali návrh zahrady, který vyhodnotila porota složená 
z vyučujících. Následně připravovali terén, upravovali osazovanou plochu, prováděli vlastní 
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výsadbu a zakomponování zahradních prvků. O zahradu pak budou systematicky pečovat.        
Školní zahrada bude dlouhodobě sloužit k výuce přírodovědných předmětů ve venkovním 
prostředí. Bude poskytovat studijní materiál k tvorbě seminárních prací o rostlinách i drobném 
ptactvu v rámci průřezového tématu ŠVP Člověk a životní prostředí. Efektem projektu bude 
přidaná hodnota ve vědomostech a praktických dovednostech žáků z oblasti živé a neživé 
přírody, větší motivace k získávání informací o přírodě, o životním prostředí, a hlavně vytváření 
kladných postojů v rámci péče o životní prostředí, a to i celosvětově. Počítáme s minimálně 
desetiletou udržitelností projektu soustavnou péčí o rostliny, jejich případnou obnovou 
a základní údržbou zahrady.   
 
 
 
 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 
Metodické setkání k podpoře výuky AJ se zapojením rodilých mluvčích 
Dne 20. 9. 2018 proběhl seminář ohledně zapojení rodilých mluvčích do výuky. Účastníkům byl 
představen projekt kraje a také měli možnost seznámit se s jednotlivými jazykovými školami, 
případně klást dotazy nebo si domluvit schůzku. Setkání proběhlo v Krajském zařízení pro 
další vzdělávání pedagogických pracovníků v Ostravě.  
 
Dne 26. 9. 2018 se předseda předmětové komise IT zúčastnil v Praze pravidelného semináře 
ASC/ITC programu NetAcad (Cisco NetAcad) určeného pro lektory programu zaměřeného na 
fungování akademií a novinky programu. Na semináři byly představeny novinky y v programu 
Packet Tracer a nový kurz Cybersecurity zaměřený na počítačovou bezpečnost. Součástí byla 
praktická ukázka postupu útočníků a způsobů odhalení útoku a protiopatření.   
 
Dne 16. 10. 2018 se zúčastnila výchovná poradkyně pravidelného setkání výchovných 
poradců SŠ v PPP Ostrava-Poruba. V úvodu ředitelka PPP avizovala některé organizační 
změny vyplývající z personálních posunů v PPP. Dále vystoupili zástupci Informačního centra 
pro mládež Korunka a Informačního poradenského centra a představili nám služby, které 
nabízí mládeži do 26 let. Jde především o poradenskou činnost, nabídku zprostředkování 
studia v zahraničí a dobrovolnictví. Ředitelka PPP upozornila na připravovanou změnu 
v legislativě, konkrétně novelu Vyhlášky č. 27. Změny by se měly týkat především prodloužení 
platnosti posudků a péče o nadané žáky. 
 
Vyučující fyziky absolvovala akreditovaný kurz pro učitele fyziky s názvem „Heuristická výuka 
fyziky pro střední školy prakticky XI" v délce 16 hodin. Seminář se uskutečnil v Praze ve 
dnech 19. 10. - 21. 10. 2018 na Střední průmyslové škole sdělovací techniky. 

 
Dne 22. 10. 2018 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. 
 
Metodický seminář eTwinning pro začátečníky 
V sobotu 27. 10. 2018 se vyučující IT předmětů zúčastnila Metodického semináře eTwinning 
pro začátečníky pořádaného Národním podpůrným střediskem pro eTwinning v ČR.  
Seminář se konal v prostorách hladnovského gymnázia a jeho náplní byla metodická příprava 
učitelů a ředitelů škol na realizaci mezinárodních projektů spolupráce škol prostřednictvím 
informačních a komunikačních technologií v délce 7 hodin. 
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Minikurz Money S3 
Dne 5. listopadu 2018 se vzdělávala na minikurzu Money S3 vyučující integrovaného 
ekonomického předmětu. Organizátorem byla společnost SOLITEA. Účastníci byli seznámeni 
s novinkami nejvyšší verze účetního programu Money S3 s návazností starší novinky, CDPR, 
úprava závazků a odpočet záloh, mzdová legislativa, připomínkovač, novinky v agendě 
založení firmy. 
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. 
 
Škola v síti informací  
Osvědčení o absolvování Konference Škola v síti informací předložil metodik informačních a 
komunikačních technologií. Vzdělávací program akreditovaný MŠMT proběhl v prostorách 
Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního centra dne 
8. 11. 2018. 
 
The 23rd P.A.R.K. Conference 
Vyučující anglického jazyka se v sobotu 10. 11. 2018 účastnila celodenní konference pro 
vyučující anglického jazyka pod záštitou brněnské jazykové školy P.A.R.K. Během dne 
absolvovala 5 přednášek a workshopů zaměřené na moderní metody v rámci výuky jazyků a 
práci se studenty se specifickými potřebami. Jednotlivá nakladatelství představila své novinky 
a také stálice na trhu s učebnicemi a doplňkovými materiály.  
 
Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky - PISA 2015 

Dne 14. listopadu 2018 se vyučující matematiky zúčastnila semináře České školní inspekce s 
názvem Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky. Byl 
zaměřen na využití didaktického potenciálu uvolněných testových úloh z mezinárodního šetření 
PISA 2015. Účastníci byli seznámeni se základními informacemi o šetření PISA a získali 
přehled o vývoji výsledků českých žáků. Diskutovali nad postupy a doporučeními jak 
problémové body řešit.  
 Cílem vzdělávacího programu je nabídnout pedagogům možnost hlouběji porozumět záměrům 
a konstrukci používaných testových úloh, a poskytnout jim tak metodický námět, konkrétní 
tematické příklady a inspiraci pro práci s úlohami přímo ve výuce. Důraz je přitom kladen na 
praktické využití úloh, na jejich tvorbu a sestavování testů zjišťujících znalosti, schopnosti a 
dovednosti žáků i s ohledem na mezipředmětové vztahy. 
Součástí vzdělávacího programu jsou i náměty k využití digitálních technologií jak ve výuce, 
tak při hodnocení. Naučili jsme se pracovat s inspekčním systémem elektronického testování 
InspIS SET v modulu školního testování. 
 
Oxford Professional Development for Secondary Teachers  
Dne 15. 11. 2018 se vyučující anglického jazyka zúčastnila semináře Oxford Professional 
Development for Secondary Teachers, který byl organizován Oxford University Press 
v Ostravě. Přednášejícím byl Matthew Smith z International School of Brno. Seminář se skládal 
ze dvou částí. První byla zaměřena na Speaking a druhá na Grammar. 
 
Metodický seminář eTwinning pro pokročilé 
V sobotu 17. 11. 2018 se vyučující IT předmětů zúčastnila sedmihodinového metodického 
semináře eTwinning pro pokročilé na hladnovském gymnáziu. Náplní semináře byla metodická 
příprava učitelů na realizaci mezinárodních projektů spolupráce škol prostřednictvím 
informačních a komunikačních technologií. 
 
Aktuální otázky výuky ekonomiky na SŠ 
Dne 26. 11. 2018 se vedoucí předmětové komise ekonomických předmětů zúčastnila semináře 
Aktuální otázky výuky ekonomiky na SŠ. Seminář pořádalo nakladatelství EDUKO a 
uskutečnilo se v Olomouci. 
Obsahem semináře bylo: 
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1.  seznámení se s inovovanými učebnicemi do ekonomiky, 

2. informace o aktualizaci RVP ekonomicky zaměřených oborů 

3. novinky v legislativě 2019 a aktuální změny v průběhu roku 2018 

Didaktické intervence I. - IV. 
Vyučující ANJ a CJL se účastnila workshopů s názvem "Didaktické intervence 2018", které 
pořádala v termínech 16. 10., 30. 10., 13. 11. a 27. 11. 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. Letošní ročník byl zaměřen na osudové osmičky a prolínaly se tam 
výukové materiály k předmětům AJ, ČJ, ZSV či dějepis. 

 
Účetní a daňový seminář 
Pro vyučující účetnictví připravila firma Ing. Pavel Štohl, s.r.o. Účetní a daňový seminář, který 
se konal 3. a  4. 12. 2018 v Praze. Dvě vyučující účetnictví využilo této nabídky. Seminář byl 
zaměřen na účtování v rámci jednotlivých účtových tříd. Během semináře bylo možné také 
zakoupit učebnice účetnictví. 

Konzultační seminář pro předsedy zkušebních maturitních komisí  
Dne 12. 2. 2019 se předsedkyně zkušební maturitní komise zúčastnila semináře, který 
organizoval Národní institut pro další vzdělávání Ostrava. 
Program semináře byl zaměřen na změny v právních předpisech maturitních zkoušek a dále 
na praktický průběh maturitní zkoušky. Během přednášky byl značný prostor věnován diskuzi, 
dotazům, a především výměně zkušeností z konání maturitních zkoušek na jednotlivých 
školách. 
 
Mzdový seminář 
Dne 7. 2. 2019 se vyučující účetnictví zúčastnila Mzdového semináře, který 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. 
Seminářem nás provázela soudní znalkyně v oboru mezd a účetnictví a mzdová auditorka s 
garancí IES, která je také vyhledávanou lektorkou na problematiku daně z příjmů fyzických 
osob ze závislé činnosti, odměňování v podnikatelské sféře, náhrad mezd a cestovních 
náhrad.  
Obsah semináře byl velmi přínosný, neboť byla probírána aktuální tematika pracovně-právní 
oblasti, byly vysvětleny důsledky změn výše minimální a zaručené mzdy, vysvětleny výpočty 
výše nezabavitelného minima, cestovní náhrady a jejich vliv na daňové hledisko. Podrobně 
byly vysvětlovány změny v oblasti výpočtu daně z příjmů ze závislé činnosti a ročního 
zúčtování mezd z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele. 
 
Seminář z moderní korespondence 
Governance Institute, z. s. uspořádal seminář z moderní korespondence, který dne 
27. 3. 2019 absolvovala v Praze vyučující obchodní korespondence. 
Seminář byl zaměřen na didaktiku předmětu PUK – jak pracovat s početnou skupinou žáků 
(náměty, nápady, doporučení), Českou státní normu 01 6910, grafickou úpravu textu, úpravu 
dokumentů, dopisů, jejich náplň a stylizace, tabulky. Velkým přínosem byl i workshop „Kdo si 
hraje, nezlobí“ a informace ke stránkám  www.e-enter.cz – seznámení a práce s webem, 
možnosti jeho využití ve vyučovací hodině, ukázka nové učebnice, Zkouška Enter. 
 

Jak vyučovat o holocaustu 

Seminář pro pedagogy “Jak vyučovat o holocaustu” byl určen všem vyučujícím především 
společenskovědních předmětů, historie a českého jazyka. Vyučující byli seznámeni s prostory 
a okolím Židovského muzea v Praze a Památníku Terezín, vyslechli zajímavé přednášky, 
zúčastnili se workshopů a besed, mimo jiné s přeživšími holocaustu. Seminář byl nabitý 
informacemi a vyučující českého jazyka si odvezli velké množství užitečných materiálů a 
odkazů. Proběhl v termínu 15. – 17. 3. 2019 v Praze a Terezíně. 
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Speak here, write now 
Vyučující anglického jazyka se zúčastnila semináře s názvem Speak here, write now, který se 
konal 12. dubna 2019 na Pedagogické fakultě OU v Ostravě - Mariánských Horách. Na úvod 
bylo představeno nové vydání učebnice Headway, hlavním bodem programu byl seminář s 
anglickým lektorem působicím v Maďarsku Edmudnem Dudleym. Seminář byl zaměřen na 
aktivní využívaní jazyka v hodinách angličtiny, lektor nabídl velké množství různých technik a 
aktivit. 
 
Reforma financování regionálního školství 
Ředitelka školy se 15. května 2019 zúčastnila vzdělávacího semináře MŠMT k reformě 
regionálního financování školství. Získala informace o účelovém financování nově přijatých 
pedagogů v souvislosti s dělenými hodinami v závislosti na PHmax na období od 1.9.2019 do 
31.12.2019. 
 
Oxford Exam Trainer - Train or Practise? 
Dne 13. 5. 2019  se zúčastnila vyučující anglického jazyka semináře Oxford Exam Trainer - 
Train or Practise?, který byl určen  vyučujícím angličtiny na středních a jazykových školách, 
připravujícím studenty k maturitní zkoušce z angličtiny. 
Seminář proběhl v Ostravě v Knihovně města Ostravy. 
 
Zásady bezpečnosti práce pro učitele tělesné výchovy  
Dne 15. 5. 2019 se zúčastnila vyučující tělesné výchovy semináře Zásady bezpečnosti práce 
pro učitele tělesné výchovy, který se uskutečnil v Olomouci. 
Seminář byl velmi přínosný, nabitý celou řadou potřebných informací týkajících se nejen 
výukového procesu, ale i organizace sportovních a zotavovacích akcí. Část semináře byla 
rovněž věnována školním a pracovním úrazům z pohledu aktuální legislativy. 
 
 
Národní informační seminář ECDL 2019 
Dne 12. 6. 2019  se vyučující informačních technologií v Praze zúčastnil semináře s názvem 
„Národní informační seminář ECDL 2019“. Obsahem semináře bylo nejprve shrnutí dosavadní 
práce týmu ECDL-CZ, protože v tomto roce tento tým slaví 20 výročí od založení. Byla stručně 
shrnuta historie a vývoj ECDL v České republice. Součástí bylo i seznámení se současným 
stavem ECDL, byly uvedeny počty akreditovaných pracovišť, učeben a ECDL testerů.  
Klíčovou částí semináře bylo představení transformace ECDL (European Computer Driving 
Licence) na ICDL (International Computer Driving Licence), která proběhne v následujících 
letech. Bude změněna jednak struktura jednotlivých modulů, ale také budou vytvořeny 4 různé 
programy, kdy každý program bude obsahovat různé moduly a bude určen pro jinou cílovou 
skupinu (např. studenti, zaměstnanci, pokročilí uživatelé…). ICDL má tak oslovit podstatnou 
část společnosti.“ 
 
Travel&Talk 2019 
Vyučující odborných ekonomických předmětů absolvovala během hlavních prázdnin 10denní 
jazykový kurz anglického jazyka na Maltalinqua School of English ve městě St. Julinans na 
Maltě. Toto jazykové vzdělávání bylo umožněno na základě finanční a organizační podpory 
Moravskoslezského kraje. Přispěje k většímu využití metody CLIL ve výuce odborných 
předmětů na naší škole.  
 
iWitness - Právo, rovnost, občanství  
Seminář pro pedagogy iWitness -Právo, rovnost, občanství byl určen všem vyučujícím 
především společenskovědních předmětů, historie a českého jazyka. Vyučující byli s 
platformou iWitness a možnostmi, které nabízí. Seminář byl nabitý informacemi a vyučující si 
odvezli mnoho užitečných materiálů a odkazů. Za společenskovědní sekci se semináře 
zúčastnila vyučující českého jazyka. 
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AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 
PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 
Dny otevřených dveří proběhly ve dvou termínech 22. 11. 2018  a  10. 1. 2019. 
Uchazečům o studium na naší škole jsme poskytli informace o přijímacím řízení a umožnili 
prohlídku školních učeben. 
 
Škola prezentovala svou nabídku studia na výstavě „Středoškolák, vysokoškolák“ ve dnech 
30. 11. – 1. 12. 2018 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. 
 
V letošním roce jsme uspořádali již 2. ročník soutěže pro žáky základních škol v psaní na 
klávesnici. Soutěž pod názvem „HBITÉ PRSTY“ se konala dne 6. listopadu 2018. 
Soutěže se zúčastnili žáci z ostravských základních škol. Žáci psali 3minutový opis ve 
výukovém programu ATF a měli celkem 3 pokusy. Postoupili všichni, kteří text napsali 
s přesností 99,5 procenta neboli s chybovostí do 0,5 procenta. Potom už rozhodovala rychlost 
opisu. Nejlepší umístění dosáhla žákyně ze ZŠ Kosmonautů 15, v Ostravě-Zábřehu s výkonem 
277 čistých úhozů za minutu.  Během soutěže panovala příjemná atmosféra, žáci si mohli 
prohlédnout budovu školy a získat tak představu o studiu na naší škole. 
 
 
 
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 Virtuální reklama v iDnes – vyhledávač jízdních řádů, říjen 2018  

o Mladá fronta dnes - příloha Střední školy,  19.10. 2018 – inzerce Dnů otevřených dveří 

o Týdeník 5PLUS2, 19.10. 2018 – inzerce studia a Dnů otevřených dveří  

o DENÍK, 10. 11. 2018 – inzerce Dnů otevřených dveří 

o DENÍK, 12. 12. 2018 – inzerce Dnů otevřených dveří 

o DENÍK – příloha Vzdělávání, 3. 1. 2019 – článek „Firmy mají zájem o odborně 

připravené středoškoláky“ a inzerce Dnů otevřených dveří 

o Mladá fronta dnes - příloha Střední školy, 4.1. 2019 – inzerce dnů otevřených dveří 

o Týdeník 5PLUS2, 10. 1. 2019 – inzerce studia a Dnů otevřených dveří  

Měsíčník PRIO, leden 2019 – inzerce Dnů otevřených dveří a nabídky studia 

o TV POLAR,  květen 2019  – reportáž „Obchodní akademie Ostrava vychovává finančně 

gramotné žáky“ – předávání cen společností ABC finančního vzdělávání za 1., 3. a 4. 

místo v celostátní soutěži ve finanční gramotnosti našim žákům. Reportáž byla 

zařazena do pořadu Studuj u nás. 
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o Webové stránky MŠMT -  žákyně třídy 4. B oboru obchodní akademie obdržela dne 

1. dubna 2019 Školní cenu Fair play. Cenu v kategorii za „ušlechtilý mravní čin“ si 

převzala v Kongresovém centru v Praze. 

o Kabelová televize FABEX – reportáž z oceňování žákovských osobností paní 

starostkou městského obvodu Poruba v červnu 2019. Ocenění získala naše studentka 

4. ročníku. 

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

v Ostravě-Porubě. Baner s nabídkou studia a Dny otevřených dveří máme rovněž 

umístěnou v blízkosti školy, proti nákupnímu středisku Kaufland. 

 
 
 
AKTIVITY PRO STUDENTY 
 
Pro přípravu na praktickou maturitní zkoušku řada žáků využila samostatného procvičování 
úloh z integrovaného ekonomického předmětu na učebně č. 1 a za dozoru vyučujících. 
 
Maturitní trénink  
Pro přípravu na společnou část maturitní zkoušky se žáci zapojili do 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 2018. 
 
Adaptační kurzy 
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.  
 
Exkurze do Prahy 
Třída 4. A se s doprovodem vyučujících zúčastnila exkurze do Prahy. Program byl zaměřen na 
kulturněhistorické památky Prahy a okolí. Studenti navštívili Karlštejn, kde měli prohlídku hradu 
s odborným výkladem. Prošli Václavské náměstí, zastavili se u památníku Jana Palacha a 
prohlédli si Stavovské divadlo. Večer navštívili divadelní představení v rámci 
Shakespearovských slavností s názvem Dobrý konec všechno spraví. V dalších dnech 
následovala komentovaná prohlídka Pražského Hradu, Chrámu Sv. Víta, Starého královského 
paláce, Baziliky sv. Jiří a Zlaté uličky, procházka Nerudovou ulicí na Malostranské náměstí a 
přes Karlův most k Pražským Benátkám. Následovala návštěva Vyšehradu, výjezd lanovkou 
na Petřín, výstup na rozhlednu a návštěva kostela, v němž se nachází Pražské Jezulátko a 
procházka Vrtbovskou a Valdštejnskou zahradou.  
 
SCATE 2018 
Studenti všech prvních ročníků se na začátku školního roku podrobili online testu z angličtiny 
SCATE. Na základě velkého množství otázek zjišťujících znalosti gramatické, porozumění 
textu a poslechu studentům vyjelo hodnocení dle Společného evropského referenčního rámce 
pro jazyky. Výsledkem je vždy určení úrovně žáka na škále A0 až C1+.Testování proběhlo v 
aplikaci ScioDat. Žáci hned po skončení testu získali podrobnou zprávu s přehledem a 
popisem jednotlivých úrovní. IT obor byl dle výsledků rozřazen do jazykových skupin. 
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Art&Science  
Ve čtvrtek 6. 9. 2018 se studenti 2. C a 3. C s doprovodem zúčastnili akce Art&Science na 
VŠB-TU, kde si vyzkoušeli prolézat laserovým bludištěm, objevili virtuální svět a podívali se na 
luminiscenční show, ze které si někteří odnesli dárek. Měli tak možnost pohlédnout do světa 
kybernetiky a superpočítačů. Celý den si náramně užili a přiučili se hodně nového. Třída  
2. C se rovněž aktivně zapojila do soutěže školních skupin. Studenti 3. C pak uspěli na 
výbornou v ekonomickém testu a odnesli si drobné odměny. 
 
Beánie  
20. 9. 2018 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. 
 
Pre-testy z anglického jazyka  
Zájemci z řad studentů naší školy se v průběhu září 2018 účastní pre-testů z anglického jazyka 
v ostravské Britské radě. 
Pre-testy připravuje Cambridge English za účelem pomoci studentům při přípravě, učitelům při 
výuce. Cambridge English pak výsledky těchto testů využívá při konsolidaci cambridgeských 
zkoušek. Pre-testing je skvělá šance pro studenty zkusit si cambridgeskou zkoušku, aniž by 
riskovali ztrátu registračního poplatku. Každý student obdrží z Cambridge výsledky 3 až 4 
týdny po pre-testu. Část psaní bývá hodnocena dokonce opravdovými zkoušejícími 
z Cambridge English. Studenti si ověřili své znalosti v poslechu, čtení s porozuměním i v 
doplňování gramatických kategorií. Přechod z úrovně  B1 do B2 je nejen dle zúčastněných v 
náročné slovní zásobě, v mnoha případech neznámé ze školní výuky. Studenti musí pohotově 
reagovat na velké množství nejrůznějších cvičení a nesmí se nechat zaskočit počátečním 
neporozuměním. V testu je třeba hledat základní smysl, neznalost některých slovíček musí jít 
stranou. 
 
Planeta Země 3000 
Dne 2. 10. 2018 se studenti tříd 2. A a 2. B zúčastnili zeměpisné projekce Planeta Země 3000 
s názvem Myanmar – divoká cesta do barmské říše. Pořad byl kombinovaný s mluveným 
slovem a promítáním. Studenti se dozvěděli nové informace o některých oblastech Barmy – 
Myanmaru a seznámili se se zajímavými místy této málo poznané země. Program byl velmi 
poutavý a přinesl mnoho nových poznatků pro studenty. 

Účast v projektu KPBI 
V týdnu od 8. do 12. 10. 2018 se studenti školy zapojili do projektu Kraje pro bezpečný 
Internet. Prošli si e-learningové kurzy, seznámili se s problematikou bezpečnosti na Internetu a 
možnými patologickými jevy, se kterými je možno se setkat, a způsoby, jak na ně vhodně 
reagovat. Ve znalostním kvízu na konci vzdělávání dosahovali zpravidla 100% úspěšnosti. 

Týden programování - CodeWeek 
V týdnu od 15. do 19. října jsme se připojili k evropské iniciativě Týden programování. Se 
studenty od prvních do třetích ročníků jsme postupně seznámili se základy počítačových věd a 
principy programování, které se používají kdekoli od vytváření aplikací až po řízení vozítka na 
Marsu. 

Event k rozvoji kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 
23. 10. 2018 se vybraní studenti v doprovodu vyučující marketingu zúčastnili Eventu k rozvoji 
kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, který proběhl v rámci aktivit projektu Krajský 
akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje. 
Akce se konala v inspirativním prostředí Impact Hubu na Sokolské ulici a byla zahájena 
několika prezentacemi současných mladých úspěšných podnikatelů (zakladatel sítě 
streetfoodových provozoven Faency Fries nebo CEO, Shopsys) a zástupkyně 
z Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, a.s. Studenty přišel pozdravit také náměstek 
hejtmana. Po přestávce následovaly workshopy pro studenty a přednáška pro pedagogy. 

http://www.cambridgeesol.org/index.htm
http://www.cambridgeesol.org/index.htm
http://www.cambridgeesol.org/index.htm
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Event se u studentů setkal s nadšením, ocenili zejména praktický přínos, reálné přepadovky a 
v rámci workshopů nácvik využitelných dovedností. Jednoznačně se shodli na tom, že 
podobných akcí by mohlo být více a ne pouze jednorázově pořádané akce bez další kontinuity. 
 
SCIO testy z anglického jazyka  
Ve čtvrtek 25. 10. 2018  ve třídě 3. C v obou jazykových skupinách proběhly SCIO testy 
z anglického jazyka.  Studenti si ověřili svou znalost na úrovni o něco vyšší než je státní 
maturitní zkouška. 
 
Přijímací řízení na VŠ 2019 
Dne 1. 11. 2018 proběhla přednáška pro studenty 4. ročníku s názvem „Přijímací řízení na VŠ 
2019“. 
Výchovná poradkyně v rámci kariérového poradenství podala studentům aktuální informace 
z následujících oblastí: 

- Studium na VŠ - terminologie 

- Výběr vhodné vysoké školy – základní principy a doporučení 

- Přijímací řízení na VŠ 2019 – specifika zkoušek, druhy přijímacích testů 

- Národně srovnávací zkoušky 2018/19 – termíny, místa, přihlášení, obsah, úskalí, 

doporučení 

- Ukázky testů SCIO – MAT, ZSV, OSP 

Přednášky se zúčastnilo 32 studentů, po ní následovala diskuze, kdy výchovná 
poradkyně odpovídala na konkrétní dotazy. 
VP předala tištěné materiály „Kam po maturitě?“, „Jak na VŠ?“, pozvánky na DOD aj. 
Informace, které zazněly na přednášce včetně zajímavých internetových odkazů, jsou 
umístěny na výukovém portálu Moodle v sekci Výchovné poradenství. 
 
Den Zlepši si techniku s VŠB-TUO  
8. 11. 2018 se žáci 3. B v doprovodu vyučující informačních technologií zúčastnili akce „Zlepši 
si techniku s VŠB-TUO“. Seznámili se možnostmi dalšího studia a pracovního směrování, 
vyzkoušeli si technologie a dovednosti, které se pojí s různými obory zaměstnání (technolog 
3D tisku, diagnostik staveb, programátor řídicích systémů, ergonom, biotechnolog, metalurg, 
pracovník marketingu…). Žáci ocenili možnost promluvit si se zástupci fakult, studenty 
jednotlivých oborů a seznámit se s obsahem studia a dalším uplatněním v praxi. 
 
Výstava k První republice 
Dne 14. 11. 2018, kdy právě uplynulo sté výročí od vyhlášení Československé republiky, se 
třída 3. B s doprovodem zúčastnila v Ostravském muzeu prohlídky výstavy, která byla u této 
příležitosti vytvořena.  
Žáci zhlédli černobílý film, který dokumentoval ostravské události v letech První republiky. 
Dozvěděli se, kdy byly postaveny např. obchodní domy Brouk a Babka nebo Bachner, Dům 
umění, kostel Don Bosco, Nová radnice, některé banky a jatka.  
Po zhlédnutí filmu žáky paní průvodkyně podrobněji seznámila s některými stavbami a 
událostmi spjatými s Ostravskem. Na závěr viděli i zařízení prvorepublikové domácnosti, které 
bylo instalováno v jedné z výstavních místností. Zajímavostí byl i pokojový orloj, který v roce 
1931 dokončil třinecký rodák pan Mašík i tzv. roláž, což je obraz, na kterém lze vidět z různých 
úhlů tváře tří významných politiků. 
 
Ochrana ovzduší 
Metodička  EVVO využila naučný film k výuce o ochraně ovzduší, který vznikl v rámci projektu 
AIR TRITIA. Tento materiál nám poskytl Moravskoslezský kraj, který je členem Evropského 
seskupení pro územní spolupráci TRITIA. 
 
Dne 16. a 17. 10. 2018 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. Studenti 
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získali přehled, z jakých částí a úloh se test skládá. Vždy se testují základní dovednosti a 
schopnosti pro úspěšné vysokoškolské studium. Nejedná se o test středoškolských znalostí, 
při řešení úloh se vychází pouze z informací v zadání.  
Test obsahoval 2 části,  Verbální oddíl  a Analytický oddíl. 
Úlohy ve verbálním  oddílu testovaly schopnost precizní práce s jazykem, porozumění delším 
textům a předložené argumentaci. Úlohy vyžadovaly pečlivou analýzu textů a kritickou práci s 
textem jako celkem. Úlohy v analytickém oddílu testovaly schopnost pracovat s kvantitativními 
údaji, zorientovat se v sadě podmínek a vyvozovat z nich a schopnost práce se soubory 
informací. 
3. ročník oboru Informační technologie si ověřil své znalosti i v testu z anglického jazyka. 
Slovní zásoba a gramatika je vždy na úrovni B2. 
 
Problematika školních potíží žáků z odlišného kulturního prostředí a s jinými životními 
podmínkami v souvislosti s podpůrnými opatřeními ve vzdělávání na středních školách. 
V rámci projektu KIPR jsme spolupracovali s Národním ústavem vzdělávání (NÚV). 
Zúčastnili jsme se celostátního dotazníkového šetření, kdy jsme mapovali situaci žáků 
z odlišného kulturního prostředí a s jinými životními podmínkami na středních školách.  
Naše zkušenosti tak prostřednictvím tohoto projektu mohou přispět k vytvoření systému 
modelových situací a jejich řešení v pedagogické praxi. 
 
Projekt Krokus 
Také 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.  
 
V říjnu 2018 v rámci hodiny českého jazyka a literatury navštívily 1. ročníky knihovnu na 
Vietnamské ulici. Konal se totiž 22. ročník „Týden veřejných knihoven“. Pracovnice z této 
pobočky předčítaly studentům ostravské pověsti, např. Jak dostala Ostrava svůj znak nebo 
Založení kostela Sv. Václava v Moravské Ostravě či Bartovická strašidla. Představily 
Ostravsko – český slovník, který studenty zaujal a našli v něm výrazy, které dosud neznali. 
 
Dne 1. 11. 2018 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.  
 
 
V listopadu 2018 se studenti třídy 2. A a 2. B s pedagogy zúčastnili audiovizuální instalace 
„MÁ VLAST – zblízka i nahlas“, kterou připravila Česká filharmonie s partnery projektu ke 
stoletému výročí vzniku československého státu. Všichni zúčastnění měli možnost dostat se do 
podmanivého světa umění  a nejmodernějších technologií, jejichž průnikem je nevšední koláž 
nabízející nové prožitky při vnímání ikonických děl české hudby. Mistrovské provedení básně 
Vltava z cyklu Má vlast Bedřicha Smetany a 4. a 5. věty Sinfonietty Leoše Janáčka pod 
vedením Jiřího Bělohlávka byla doplněna vizuální kreací renomované londýnské společnosti 
59 Produktions. Smyslem tohoto neobvyklého pojetí byla konfrontace klasického hudebního 
žánru s trendem jeho výtvarné interpretace světově uznávanými specialisty, kteří ve svém 
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výkladu nejsou zatíženi českou tradicí. Příjemné pro všechny bylo hlavně to, že audiovizuální 
instalace osvobozuje díla českých klasiků od prostředí koncertních sálů. 
 
Krajské konference “Úspěšně do života“ 
Konference se uskutečnila 30. 11. 2018 a zúčastnili se jí žáci 4. ročníků.  
Spousta středoškoláků je velice talentovaných a mají většinu potřebných vlastnosti proto, aby 
ve svém budoucím kariérním životě uspěli. Mnohdy jim ovšem chybí znalosti k prosazení se na 
trhu práce. Právě na této konferenci měli studenti 4. ročníků příležitost se setkat s lidmi, kteří 
se ve věcech kariérního a osobního rozvoje orientují a dozvědět se od nich mnoho užitečných 
informací a rad do budoucna. Každý měl možnost si vybrat dva z pěti workshopů se 
zaměřením na finanční gramotnost, práci v zahraničí, vlastní podnikání, mimoškolní aktivity, 
motivační dopisy, strukturovaný životopis a pohovory. Akce byla organizovaná Parlamentem 
dětí a mládeže města Ostravy za podpory partnerů, kterými je statutární město Ostrava, 
Středisko volného času Korunka a Moravskoslezský kraj, který akci finančně podpořil. Nad akcí 
převzal záštitu náměstek hejtmana pro školství. 
 
Zájezd do Krakova 
V předvánočním termínu jsme nabídli zájemcům zájezd do polského Krakova. Vycestovalo 
celkem 80 studentů. Prohlídka města začala na hradě Wawel včetně expozice s názvem 
“Reprezentační královské komnaty”. 
Město je zapsáno na seznamu Světového dědictví UNESCO, rozhodně má tedy co nabídnout.  
Účastníci zájezdu viděli Kostel Sv. Petra a Pavla, Kanovnickou ulici či známou tržnici s názvem 
Sukiennice. Zájemci také využili prohlídky Baziliky Panny Marie. 
 
Ocenění studentů 
Dne 20. 12. 2018 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. 
 
Cinestar Ostrava 
Poslední školní den roku 2018 jsme strávili v kině na české komedii „Po čem muži touží“. 
Scénář o věčném soupeření mužského a ženského světa napsal režisér Rudolf Havlík 
společně s úspěšnou spisovatelkou Radkou Třeštíkovou. 

 
Holocaust 
Dne 11. ledna 2019 proběhla na obchodní akademii přednáška člověka, kterému bylo jako 
prvnímu z Čechoslováků uděleno ocenění “Spravedlivý mezi národy” a to v roce 1991.  Jeho 
rodiče v roce 1944 v Nitře ve své stodole půl roku ukrývali čtyřčlennou židovskou rodinu. Ta 
odešla v létě 1944 do Bratislavy, kde padli do rukou gestapu. Rodina byla umístěna do 
Osvětimi a do Ravensbrücku. Všem se podařilo válku přežít. Ocenění bylo předáno 
v Jeruzalémě v Muzeu holocaustu, byly přítomny i “děti” z uvedené židovské rodiny Anička a 
Emil. Součástí přednášky bylo i připomenutí dlouhodobé židovské historie a vznik novodobého 
Izraele 14. 5. 1948. Studenti zhlédli také prezentaci ze soudobého Izraele.  
 
Profesní den 2019 
Na středu 30. 1. 2019 jsme pro studenty 4. ročníku připravili akci profesní den, která tematicky 
patří do bloku kariérového poradenství. 
Naše maturanty čeká v blízké době velmi hektické období: musí úspěšně uzavřít poslední 
ročník studia, složit maturitu a zvládnout přijímací zkoušky na VŠ nebo se ucházet o místo ve 
firmě, kde by chtěli začít pracovat. Každý z těchto úkolů vyžaduje důkladnou přípravu a rozhled 
a úspěch či neúspěch v kterémkoli z těchto kroků může podstatně zasáhnout do jejich 
životních i kariérních plánů. 
Profesní den jsme letos koncipovali tak, abychom v jeho rámci studentům představili možnosti, 
ze kterých mohou vybírat, abychom jim pomohli porovnat jejich výhody a nevýhody a 
zorientovat se v nabídce, která je velmi široká a různorodá. Část programu probíhala pro obory 
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IT a OA odděleně a některé přednášky byly společné. Pozvali jsme zástupce VŠ a 
vzdělávacích institucí, protože pokračování ve studiu na VŠ nebo VOŠ je nejčastější volbou 
našich absolventů, podle statistik je volí 65–70 % z nich. Využili jsme ale i nabídky podniků a 
firem, které se na nás často obrací s nabídkou konkrétních pracovních pozic, a požádali je o to, 
aby nám svoji společnost představili. 
Velké procento absolventů oboru OA pokračuje ve studiu ekonomie, proto jsme oslovili 
Ekonomickou fakultu VŠB TUO. Doktorandi z EF VŠB TUO nám ve svém vystoupení 
přiblížili nejen aktuální nabídku studijních programů, ale také nadstandardní benefity, které 
VŠB TUO nabízí, jako například stipendium nebo možnosti studia v zahraničí v rámci 
programu ERASMUS. Nabídka VŠB je v tomto ohledu široká a setkává se s velkým zájmem 
z řad vysokoškoláků. Této vysoké škole se podařilo navázat spolupráci se 110 partnerskými 
zeměmi a přínos takovýchto programů pro studenty je bezpochyby nejen profesní, ale i 
osobnostní. 
Jednoleté pomaturitní studium na jazykové škole je také relativně častou volbou, především 
v situaci, kdy si chce student zlepšením svých jazykových kompetencí zvýšit šance 
uplatnitelnosti na trhu práce. Možnosti studia a certifikáty, které v tomto ohledu nabízí 
Jazyková škola CLOVERLEAF, nám ve své prezentaci představila zaměstnankyně školy. 
Zástupci PRACOVNÍHO ÚŘADU ČR poskytli rady a doporučení, jak postupovat, jestliže se 
absolvent ocitne v situaci, kdy se jeho kariéra nevyvíjí podle představ. Dále prezentovali 
možnosti, které nabízí stát a vysvětlili výhody statutu studenta. I přesto, že náš region patří 
v tomto ohledu mezi oblasti nejvíce rizikové, momentální procento nezaměstnanosti je na 
relativně nízké úrovni a údaje o uplatnitelnosti našich absolventů na trhu práce jsou 
povzbudivé. 
V poslední době pozorujeme rostoucí zájem firem o naše absolventy. Pro výrobní a obchodní 
společnosti jsme často zajímavými partnery díky kvalitní jazykové průpravě a především díky 
propojení všeobecného a odborného vzdělání. Odborné kompetence navíc zvládáme nejen 
teoreticky, ale také prakticky. Příkladem může být i fakt, že součástí našich studijních 
programů jsou povinné odborné praxe ve 3. a 4. ročníku, v rámci kterých si naši studenti 
ověřují nabyté znalosti a dovednosti v prostředí konkrétních podniků. Jednou z firem, se kterou 
v tomto směru dlouhodobě spolupracujeme, je firma SIEMENS. 
Personální manažeři oslovili studenty oboru IT jménem firmy OKIN BPS, a.s. Ve svém 
vystoupení podtrhli především fakt, že nejen odborná specializace, ale i jazykové kompetence 
jsou pro jejich mezinárodní týmy klíčové a představují nezbytnou podmínku týmové kooperace. 
Agentura STUDENT AGENCY má široký záběr, nicméně pracovnice firmy se na naši žádost 
ve svém vystoupení zaměřila na možnosti zprostředkování pracovních pobytů v zahraničí. Po 
maturitě před nástupem na VŠ můžete například strávit prázdniny jako au-pair ve Velké 
Británii, jako táborový vedoucí v USA nebo jako recepční v Norsku nebo v Itálii. Živá diskuze a 
konkrétní dotazy svědčí o tom, že tato představa je pro mnohé velmi lákavá.  
Akce jako PROFESNÍ DEN vždy nastolí mnoho otázek a otevřou nové pohledy. Věříme, že 
tato akce pomohla na mnohé otázky odpovědět a třeba i nabídnout další, nové alternativy.  
 
Školní parlament 
Dne 21. 2. 2019 proběhlo zasedání Školního parlamentu za účasti vedení školy. Zástupci 
žáků přišli s návrhy a připomínkami spolužáků ke vzdělávacímu procesu, prostředí, školním 
akcím, vzájemnému soužití. Návrhy byly projednány a byla realizována příslušná opatření.  
 
Knihovna 
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 
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jednotlivých děl. Studentům se všechny lekce zdály zajímavé, někteří  budou knihovnu 
navštěvovat častěji. 
 
Projekt Edison 
I v letošním školním roce pokračovala na naší škole tradice projektu EDISON, i v letošním 
školním roce jsme u nás přivítali stážisty – vysokoškoláky z celého světa. 
Tentokrát jich přijelo šest, a to z Číny, Gruzie, Indonésie, Jordánska, Srbska a Ukrajiny. 
Tradiční cíle tohoto projektu, kontakt se zahraničím, mezikulturní vzdělávání, porovnání České 
republiky se zahraničím, byly maximálně splněny.  
 
Studium na VŠ 
Výchovná poradkyně seznámila studenty 4. ročníků se speciálním číslem Učitelských novin, 
které podává ucelený přehled o možnostech studia na vysokých školách ve školním roce 
2019/20.  
 
Maturitní trénink 
Naši studenti měli možnost zapojit se do testování Maturitní trénink-jaro 2019. 
O předávání informací, registraci a další organizační zabezpečení se postaraly vyučující 
matematiky a anglického jazyka.  
 
 
Cinestar Ostrava 
28. 2. 2019 jsme využili mimořádné nabídky multikina Cinestar na promítnutí stěžejního díla 
světové kinematografie-Schindlerův seznam. Film Stevena Spielberga je vítěz sedmi Oscarů, 
včetně ocenění za Nejlepší film roku a Nejlepší režii 
Hluboce šokující, nemilosrdné drama o noční můře holocaustu, založené na skutečných 
událostech. Na záchranu 1100 životů obětoval Oskar Schindler veškeré své jmění a  dokázal 
najít v sobě člověka a zachránit ty, kterým už zdánlivě nebylo pomoci. 
 
Školní akademie 
Ve čtvrtek 28. března 2018 proběhla v dopoledních hodinách v tělocvičně školní akademie, 
kterou zhlédli všichni studenti, pedagogové a další zaměstnanci školy. Každoroční vystoupení 
už je na naší škole tradicí, vždy zpestří a zpříjemní celý den. Letos, stejně jako loni, jsme 
program využili i jako připomínku oslavy „Dne učitelů.“ 

Celým programem nás provedli šikovní moderátoři ze třetích ročníků. Na úvod jsme si procvičili 
ruštinu díky vystoupení studentů 1. A, kteří nás následně svým zpracováním pohádky Ledové 
království reprezentovali i na soutěži. Následovalo netradiční, ale o to zajímavější představení 
juda studentů z 1. B, oba se tomuto sportu dlouhodobě věnují a mohou se chlubit 
i mezinárodními úspěchy. Nesmělo chybět ani taneční vystoupení, tentokrát v rytmu kultovního 
snímku Hříšný tanec. Program zakončila excelentním pěveckým výkonem studentka třídy 1. B.  

Svět techniky Ostrava  
Dne 12. 4. se žáci 1. B stali aktéry jedinečného napínavého příběhu ODYSEA HOLY, který byl 
obohacen vizuálními efekty a rekvizitami. V hibernačním sále ulehli do svých kójí a na 3 hodiny 
se proměnili v astronauty kosmické lodi a odletěli na Mars. V průběhu mise museli žáci vyřešit 
problémy se ztrátou energie, odvrátit hrozící explozi kosmické lodi. Z jejich pohledu však bylo 
nejnapínavější zlikvidovat mimozemskou nestvůru. Při plnění překážek využili znalosti z fyziky, 
chemie, matematiky a tělesné výchovy. Hra neměla jen vzdělávací charakter, došlo také ke 
stmelení kolektivu a k rozvoji zdravého sebevědomí každého z žáků. 
Vzdělávací program pořádá Svět techniky Ostrava. Úspěšnou aktivitu absolvovala rovněž třída 
1. C dne 22. 5. 2019 
 
Exkurze McDonald¨s 
V květnu 2019 se studenti 3. A a 3. C v rámci výuky ZSV (téma Globalizace) zúčastnili exkurze 
v porubské pobočce Mc Donald’s, společnosti provozující jeden z největších světových řetězců 
rychlého občerstvení. Pracovnice pro styk s veřejností, provedla studenty po celé pobočce a 

https://www.csfd.cz/tvurce/3091-steven-spielberg/
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velmi zajímavým a hlavně podrobným výkladem jim přiblížila nelehkou práci jak kmenových 
zaměstnanců, tak i brigádníků. Na exkurzi se studenti ocitli v mrazicím boxu, suchém skladu, 
kuchyni, měli možnost vyzkoušet si i slušivé pracovní zástěry. Byli svědky třídění odpadu, 
recyklace, byl jim vysvětlen rychlý způsob objednání a v neposlední řadě poznali i adekvátní 
reakce ze strany personálu. 
 
Cinestar Ostrava 
Dne 3. 5. 2019 žáci 1. -3. ročníků shlédli film Ranhojič. Děj se odehrává v 11. století, veškeré 
antické poznatky ohledně medicíny jsou v Evropě zapomenuté, vládne zde temný středověk. 
Jedinou péči zajišťují potulní ranhojiči. Mladý Rob Cole má velmi zvláštní schopnost: je 
schopen vycítit, když má někdo zemřít. Po smrti obou rodičů se Roba ujímá právě jeden z 
potulných ranhojičů a během společných cest se z Roba stává jeho učedník. Touha po 
poznání a touha dozvědět se o lidském těle a jeho léčení co nejvíc žene nakonec Roba z malé 
anglické vesnice přes Konstantinopol až do dálné Persie. Snaží se nastoupit do lékařské školy 
slavného učence Aviceny a musí proto zatajit své křesťanství. Znovu a znovu riskuje mladý 
Rob Cole téměř vše, jen aby svou touhu po poznání uhasil a stal se skutečným léčitelem. 
 
Beseda o aspektech členství v EU 
Dne 15. 5. 2019 proběhla ve všech 2. ročnících beseda o Evropské unii. Diskutovat s žáky 
přijela absolventka naší školy, která pracuje od roku 2012 v Evropském parlamentu jako 
asistentka europoslance. Po krátkém seznámení spojeném s profesním životopisem začala 
první část besedy. Paní asistentka rozdělila studenty do několika skupin a stanovila úkol – 
napsat 10 věcí, které dle studentů pozitivně či negativně ovlivňují naše členství v EU. Studenti 
se ve skupinkách zamýšleli nad tématy míru, životního prostředí, ekonomiky, dvojí kvality 
potravin, nechyběly ani otázky z oblasti bezpečnost, zdraví či školství. Poté se o jednotlivých 
tématech hlasovalo. Ne vždy se studenti stoprocentně shodli na důležitosti dané problematiky. 
Druhá část besedy byla vedena v angličtině a týkala se vědomostního kvízu. Studenti opět 
pracovali v menších skupinách a tři vítězné týmy byly odměněny nejen belgickou čokoládou. 
V závěru paní asistentka přiblížila studentům svou náročnou práci velmi zajímavým i poutavým 
způsobem. 

Global Money Week  
Dne 26. 3. 2019 se v knihovně města Ostravy konal Global Money Week. Jednalo se 
o interaktivní seminář a přednášku pro studenty středních škol. Byla to akce pořádaná 
společností yourchance, o. p. s., která naší škole počátkem letošního roku udělila zlatý 
certifikát finanční gramotnosti. Heslem letošního ročniku Global Money Week bylo: „Uč se, 
šetři, vydělávej.“ Za naši školu se této akce zúčastnilo šest studentů ze 3. ročníku.  
Studenti se dozvěděli mnoho zajímavých informací přímo od zaměstnance Komerční banky a 
odnesli si malé dárečky za aktivitu.  

 
Studijní cesta do Bruselu 
pod záštitou kanceláře prof. Jana Kellera, poslance EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
1. - 4. dubna 2019 
V pondělí ráno 1. dubna 2019 vyrazili studenti 3. ročníků na studijní cestu do Bruselu, které 
v loňském roce (22. 5. 2018) předcházela beseda s kvízem s absolventkou naší školy, která 
pracuje od roku 2012 v Evropském parlamentu jako asistentka europoslance. 
 V úterý dopoledne jsme navštívili Atomium a muzeum moderního umění. Po výborném obědě 
nás čekal dům Erasma Rotterdamského a historické centrum města. Středa byla věnována 
evropské části města, ve které se nacházejí různé evropské instituce. Nejprve jsme zavítali do 
Evropského parlamentu, kde jsme besedovali o historii EU a byly nám představeny evropské 
instituce. Po hře Urban hunt s evropskou tematikou jsme se setkali s komisařkou Věrou 
Jourovou v budově Evropské komise. Před odjezdem jsme si ještě prohlídli Dům evropských 
dějin. 
Studijní cesta do Bruselu byla zajímavá, zábavná a poučná. Měli jsme jedinečnou možnost 
dozvědět se podrobné informace o práci a chodu Evropského parlamentu a Evropské komise 



30 

 

přímo od lidí, kteří zde pracují. Ochutnali jsme belgickou kuchyni a rozšířili si všeobecný 
přehled a povědomí 
 
Budoucnost MSK 
Dne 11. dubna 2019 měli studenti 2. ročníků příležitost sdělit své názory a diskutovat o 
krajských tématech v rámci workshopu Budoucnost MSK.  Sdělovali své názory a přání, jak oni 
sami vidí budoucnost našeho kraje.  Vytvářeli marketingová hesla spojená s trendy 
budoucnosti v kraji.  S mentorkou, zaměstnankyní KÚ MSK, velmi bouřlivě probírali finance, a 
to přímo rozpočet MSK. Měli se sami rozhodnout kolik prostředků a na jakou oblast by oni 
přidělili jednotlivým městům v Moravskoslezském kraji. Velmi často se zmiňovala doprava, 
bydlení, sport, ale také sociální služby a nemocnice. Studenti si vyzkoušeli rozdělit disponibilní 
zdroje krajského rozpočtu tak, aby pokryli všechny požadavky. Velmi často vycházeli ze 
zkušeností svého bydliště nebo bydliště svých známých. Zjistili, že není jednoduché, umět 
nastavit priority, protože zdroje jsou vždy omezené. Podněty našich studentů jako výstup 
tohoto workshopu byly předány kanceláři hejtmana kraje.  
 
Workshop s Innogy 
V pátek 12. dubna 2019 firma Innogy uspořádala pro naše studenty třetího ročníku tříhodinový 
workshop, jehož cílem bylo seznámení mladých lidí s prací v oboru Služeb zákazníkům a 
některými aspekty personalistiky, jako je výběr zaměstnanců formou Assessment Centra. 
Velmi profesionální tým lidí z Prahy a Ostravy výborně připravil a zorganizoval několik typových 
úloh, které se používají při výběru zaměstnanců. Se studenty je absolvovali, vyhodnotili a také 
jim poskytli zpětnou vazbu. Všichni účastníci si na vlastní kůži vyzkoušeli a prožili jednu ze 
sofistikovanějších metod náboru, jakou je Assessment Centrum. Také se dověděli spoustu 
informací o fungování zákaznických služeb ve velké společnosti.  
Studenti se seznámili s fungováním a principy zákaznických služeb jako důležitého odvětví 
ekonomiky, s tématy, která je mohou potkat při práci v zákaznických službách, s možným 
průběhem pracovního pohovoru a s průběhem přijímacího pohovoru. Rovněž získali velmi 
užitečné a cenné tipy, jak se u pracovního pohovoru chovat a co očekávat, jak reagovat na 
časté otázky. Dověděli se, jak správně napsat životopis, co by měl a naopak neměl obsahovat. 
Akce probíhala na dvou místech, v aule školy, kde probíhala teoretická část a ve školní jídelně, 
kde probíhala praktická část workshopu na pěti stanovištích. U každého stanoviště dohlíželi a 
aktivně se zapojovali minimálně 2 zaměstnanci firmy Innogy. Zapojení bylo individuální nebo 
skupinové. Na každém stanovišti byli připraveny pomůcky a potřebné materiály. 
Individuální zapojení probíhalo na stanovišti „Hovor“, kde si studenti ukázali, jak vypadá 
telesales v praxi, jak zachytit reálného zákazníka, seznámili se s vyhodnocením zákaznické 
spokojenosti a vyplnili hodnotící formulář. Cílem na stanovišti „Námitky“ bylo simulovat rychlé 
reakce z praxe, naučit se pozitivně pracovat s námitkou a odlišit ji od záminky. 
Pro skupinovou práci bylo připraveno stanoviště „Obrázky“, kde byly nachystány obrázky 
různých typů lidí. Na tomto stanovišti si studenti zkoušeli klást otevřené otázky ke zjištění, na 
co by člověk mohl využívat plyn a elektřinu. Pro stanoviště „Inzerát“ byl připravený vytištěný 
inzerát. Cílem bylo porozumět požadavkům v inzerátech, např. co si představí pod pojmem 
„flexibilní“, „komunikativní“, atd. 
Na posledním stanovišti „Věž“ měli studenti propojit manuální zručnost s kreativitou a 
schopností týmové práce. Úkolem bylo postavit z přidělených pomůcek věž ve výšce 
minimálně jedné setiny výšky reálné budovy. 
Na závěr tříhodinového workshopu bylo vyhodnocení nejlepších týmů, které si odnesly hezké 
odměny.  
Workshop byl velmi zdařilý, za což vděčíme opravdu profesionálnímu týmu nadšených lidí 
z firmy Innogy, kteří byli maximálně zapáleni pro danou věc. Studenti získali spoustu 
užitečných a cenných informací do života. Byli motivováni, aby si plnili své životní cíle, své 
plány a touhy. 
 
Pre-Testing jaro 2019 v Britské radě Ostrava 
Studenti 2.A se v jarním termínu zúčastnili pre-testů z angličtiny v ostravské Britské radě.  
Ověřili si své znalosti z všeobecné angličtiny úrovně B2. 
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Co je to Pre-Testing? Je to dobrá příležitost nejen pro studenty zkusit si cambridgeskou 
zkoušku zdarma. Pre-testy připravuje Cambridge English za účelem pomoci zájemcům při 
přípravě a učitelům při výuce. Testování má velký význam při sestavování reálných 
zkouškových testů. Výsledky obdrží studenti za 3 až 4 týdny po pre-testu. Cambridgeské 
zkoušky jsou v Ostravě organizovány ve spolupráci s British Council, Czech Republic. 
Cambridgeské zkoušky z obecné angličtiny jsou určeny pro kandidáty, jejichž rodným jazykem 
není angličtina. Patří mezi světově nejznámější kvalifikace z anglického jazyka. Examinátoři 
nabízejí pětistupňovou škálu zkoušek. Každá z nich prověřuje čtyři základní jazykové 
dovednosti – poslech, mluvení, čtení a psaní. 

 
Velký svět techniky Ostrava 
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. C 
seznámeni se středověkou a raně novověkou činností alchymistů, na kterou navazují současné 
vědecké obory. S využitím celé řady metod analytické chemie a fyziky se studenti snažili 
postupně vyřešit sérii chemických záhad a hádanek a odhalit tak látky, které bez označení na 
začátku vzdělávacího programu TAJEMNÁ SUBSTANCE obdrželi. 
Ve druhém vzdělávacím programu ZÁHADA JADERNÉ ELEKTRÁRNY se studenti aktivně 
seznámili s radioaktivitou, s radioaktivní přeměnou, která se řídí zákony pravděpodobnosti, 
s principem fungování jaderné elektrárny, která je schopna z malého množství paliva 
vyprodukovat velké množství energie. Pomoci dozimetru měřili dávky ionizujícího záření. 
Dalším úkolem bylo prostřednictvím soupravy GAMABETA stanovit rozdíl v absorpci záření 
v závislosti na protonovém čísle stínícího materiálu shodné tloušťky.  
 
Jsi dobrý řečník? 
V pondělí 29. 4. 2019 se 4 studentky z 3. B zúčastnily akce Mladých demokratů pod názvem 
„Jsi dobrý řečník?“ Jednalo se o simulaci Evropského parlamentu v Ostravě. 
Celá akce proběhla v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 
V první části měly studentky prostor na položení otázek panu europoslanci, který popsal svou 
funkci v parlamentu, své poznatky, jak se do funkce dostal a svůj názor na celé fungování EU. 
V druhé části si studentky vybraly, kterou frakci evropského parlamentu chtějí zastupovat. 
Řešily fiktivní problém, který musely projednat s ostatními stranami, výsledek prezentovat na 
plenárním zasedání a odhlasovat. Vyzkoušely si způsob fungování Evropského parlamentu. 
 
Evropa čte - čtěte s námi! 
Třída 2. A jsme se v květnu zapojila do projektu Evropa čte - čtěte s námi! Studenti se 
dozvěděli, že jeden z pěti patnáctiletých neumí moc dobře číst a že literární dovednosti 
postrádá v Evropě 73 milionů dospělých. Právě proto vznikla tato kampaň, která byla spojená s 
23. dubnem, kdy slavíme Světový den knihy a 9. květnem, kdy začíná mezinárodní knižní 
veletrh a literární festival Svět knihy Praha. Úkolem studentů vybrat si někoho (ideálně 
mladšího), najít si čas a chvíli mu či jí číst. 
Tímto způsobem chtěli podpořit a vyzvat ke čtení. V dnešním online světě máme sice tendenci 
na knížky zapomínat, ale bez nich bychom jako společnost nikdy nebyli tam, kde jsme teď, a je 
potřeba si to připomínat. 
 
Studentské volby do Evropského parlamentu 2019 
Studentské volby do Evropského parlamentu probíhaly ve dnech 7. a 9. května 2019. 
Organizátorem byl Jeden svět na školách (jeden ze vzdělávacích programů organizace Člověk 
v tísni). Studenti vybírali ze 40 stran, hnutí a koalic. 
Výsledky odevzdalo 246 škol, z toho 134 gymnázií, 90 středních odborných škol (SOŠ) a 22 
učilišť (SOU). Bylo odevzdáno 18 758 platných hlasovacích lístků. I naše škola se zapojila do 
této aktivity. 
 
Odkaz Jana Amose Komenského 
V květnu jsme se rozhodli navázat spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou 
J. A. Komenského v Praze, které rozšířilo portfolio výstav nabízených k zapůjčení o 
elektronickou verzi výstavy “Vzdělávání pro všechny. Odkaz J. A. Komenského”. Výstava 

http://www.britishcouncil.org/czechrepublic
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_II.
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představuje životní osudy J. A. Komenského, seznamuje s jeho pedagogickým dílem a 
filozofickým odkazem. Tvoří ji 19 textově-obrazových panelů, které jsme dostali k dispozici v 
elektronické podobě. 
Jan Amos Komenský patří k nejvýznamnějším Čechům a jeho odkaz má smysl ve výuce i 
mimo ni připomínat, aby i dnešní studenti dokázali tuto osobnost zařadit. Je to pravděpodobně 
nejznámější pedagog a teoretik pedagogiky a didaktiky na našem území a možná i v celé 
Evropě. Jeho osobnost je úzce propojena jak s historickými událostmi, tak s literárním děním 
barokního období. Komenský se dožil vysokého věku a zemřel 15. listopadu 1670 ve věku 78 
let. Vzhledem k tomu, že se pomalu ale jistě blíží 350. výročí jeho úmrtí, se knihovna J. A. 
Komenského rozhodla navázat spolupráci se školami a poskytnout jim zdarma tyto unikátní 
materiály. Rádi jsme je ve výuce využili a studenti se snad dozvěděli něco nového, případně si 
alespoň připomněli význam nejslavnějšího pedagoga našich dějin. 

 
Beseda s tajemníkem ÚMOb Poruba 
Ve čtvrtek 30. května se studenti druhých ročníků zúčastnili krátké besedy s tajemníkem 
porubského úřadu městského obvodu.  Akce proběhla v rámci výuky ZSV, Obec a Kraj. 
Pan tajemník podrobným, ale i zajímavým způsobem studentům přiblížil strukturu úřadu a 
náplň jednotlivých odborů. Věnoval se státní správě i samosprávě na území městského obvodu 
Poruba, poskytování služeb Czech POINTu, matrice, stavebnímu úřadu, občanským 
průkazům, aj. Informoval studenty o nadcházejících kulturních akcích. 
Poslední část besedy byla věnována dotazům. Hovořilo se o problematice životního prostředí, 
dopravy, školství a v neposlední řadě studenty zaujalo půjčování kol. 
 
Týden mediálního vzdělávání  
Do aktivity Jednoho dne na školách-Týden mediálního vzdělávání se zapojili studenti druhých 
ročníků. Proběhla zajímavá beseda s redaktorem ostravského Moravskoslezského deníku. 
 
Hyundai 
Dne 19. 6. 2018 se žáci třídy 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.  
 
Beseda s primátorem Statutárního města Ostrava 
11. 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 dotazy. 
z oblasti české politiky, ostravského průmyslu, školství, sportu, nevynechali jsme ani sociální 
dávky, nezaměstnanost či osud stadiónu Bazaly. 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. 

Česká televize Ostrava 
V rámci Mediálního vzdělávání - Jeden svět na školách proběhla v poslední vyučovací hodině 
ZSV ve 3.ročníku krátká beseda s redaktorkou zpravodajství ostravské televize. 

Finanční úřad 
26. 6. 2019 se studenti 1. B a 2. C v doprovodu svých třídních učitelek zúčastnili besedy na 
Finančním úřadě v Ostravě-Porubě na Opavské ulici. 
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Besedu zahájil ředitel úřadu, který studentům představil celou strukturu finanční správy. 
Pohovořil o ministerstvu financí, daňové problematice, generálním finančním ředitelství, 
odvolacím finančním ředitelství, o územních pracovištích. Další zaměstnanci finančního úřadu 
hovořili o problematice daní a brigád pro studenty, kteří byli velmi podrobně informováni o tom, 
na co si dát pozor při vybírání brigády a placení daní. 
 
Realitní kancelář Sting 
Studenti 2. C v doprovodu své třídní se zúčastnili velmi poučné besedy v porubské pobočce 
realitní kanceláře Sting na Hlavní třídě 48. Manažer pobočky, se studentům profesionálně 
věnoval téměř dvě hodiny. V úvodu zmínil historii vzniku realitky, její dlouhodobé úspěšné 
působení na trhu, její pracovní aktivity. 
2. část byla věnována dotazům, které se týkaly prodeje, pronájmu nemovitostí, ale třeba i 
prodeje lesa. Manažer pobočky seznámil studenty s cenami nemovitostí na trhu, nejen v 
Moravskoslezském kraji. Dotazy směřovaly i na finanční ohodnocení makléřů či v první řadě na 
jejich vzdělání. 
 
Mc Donald´s. 
V pondělí 24. 6. 2019 se studenti tříd 2. C a 1. B zúčastnili exkurze v porubské pobočce  
Mc Donal´s.. Studenti byli seznámeni s jednotlivými odděleními, např. oddělení hranolek, grilu, 
drivu - auta. vyslechli velmi podrobně, jak se stát  kmenovým zaměstnancem či jen studentem-
brigádníkem. 
Studenti navštívili také suché sklady potravin, mrazící boxy, kuchyni. V závěru jim byl objasněn 
rychlý způsob objednání a vyřízení objednávky. 
 
Hasičská zbrojnice v Porubě  
V rámci posledního červnového týdne třída 2. A zavítala na exkurzi do hasičské zbrojnice v 
Porubě. Po celé Ostravě těchto hasičských sborů najdeme několik, tak aby při problému hasiči 
vyjeli co nejdříve.  
Studenti měli možnost projít si celou budovu s výkladem, dostali se do míst, kde hasiči cvičí, 
odpočívají, případně kde se stravují, ale samozřejmě viděli i veškerou techniku, kterou pro 
svou práci používají. V garáži stojí tři velká auta a každé z nich má svůj speciální účel, jedno z 
nich je univerzální a vyjíždí nejčastěji. Hasiči z Poruby mají průměrně tři výjezdy denně, 
přičemž jednoho z nich byli studenti dokonce byli svědky. Auto musí do minuty a půl od 
vyhlášení poplachu opustit budovu, takže jde o opravdu rychlou akci, kterou mohli zúčastnění s 
obdivem sledovat. Po skončení prohlídky měli možnost využít jejich sportovní areál a zahrát si 
například beachvolejbal. Studenti viděli, že hasiči mají psychicky i fyzicky velmi náročnou práci 
a zaslouží si náš respekt.  
 
Exkurze v Tieto 
V úterý 25. června se třída 3. C zúčastnila exkurze ve finské IT firmě Tieto. Studenti získali 
základní informace o tom, co firma dělá. Samozřejmě v obecné rovině, jelikož mnohé z jejich 
projektů pro finský správní systém či banky podléhají utajení. Prohlédli si dvě patra budovy, 
pracovní prostředí zaměstnanců, zázemí, velkou zasedací místnost a obrovskou terasu. 
Studenti si také zasoutěžili o věcnou cenu.  
 
Planetárium Ostrava 
Dne 25. 6. navštívili studenti 1.A a 1.C Planetárium Ostrava. Nejdříve si prohlédli interaktivní 
exponáty umístěné v Experimentáriu. Program v sále planetária začal moderovaným výkladem 
doprovázeným sférickou projekcí oblohy a digitálním simulátorem vesmíru. Výklad byl zaměřen 
převážně na zvířetníková souhvězdí, která se nacházejí v pásu podél dráhy na hvězdné 
obloze, po které se zdánlivě pohybuje Slunce během roku. Poté shlédli pořad s názvem Cesta 
za miliardou hvězd. Seznámili se s metodami měření vzdálenosti ve vesmíru, se vznikem a 
vývojem hvězd, tvarem a strukturou naší galaxie.  
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Poznávací zájezd do Francie a Velké Británie  
24. 6. příjezd do Paříže, prohlídka Vítězného oblouku, Champs-Élysées a Eiffelovy věže. 
Následně proběhla plavba lodí po Seině, ze které bylo možné vidět katedrálu Notre-Dame i 
další památky, a návštěva latinské čtvrti. 
25. 6. ráno přejezd Eurotunnelem do Velké Británie, návštěva Beachy Head. Odpoledne 
prohlídka Brightonu – Royal Pavilion, historické centrum. Přejezd do Londýna, ubytování 
v hostitelských rodinách. 
Celodenní program v Londýně dne 26. 6. Nejprve procházka k nultému poledníku, prohlídka 
Greenwiche, observatoře. Dále plavba lodí po řece Temži, možnost vidět Tower Bridge, Globe, 
Procházka od London Eye k Trafalgarskému náměstí, Piccadilly Circus, Big Benu, 
Buckinghamskému paláci. Jízda metrem zpět ke Greenwichi 
Poznávací zájezd do Francie a Velké Británie seznámil studenty s nejznámějšími turistickými 
centry obou zemí, s kulturou a památkami, a taktéž se způsobem života v britské metropoli. 
Zájezd byl nabitý informacemi – studenti i pedagogický doprovod si odnesli spoustu 
zajímavých poznatků, rozvíjeli své komunikační schopnosti v cizím jazyce, seznamovali se 
s každodenním životem a tradicemi v již zmiňovaných zemích.  
 
Knihovna města Ostrava  
Naše škola má velké štěstí, že v podstatě sousedí s pobočkou Knihovny města Ostrava 
(KMO), která sídlí v budově Centra volného času na ulici Vietnamská. S knihovnou 
spolupracujeme po celý rok, vyučující českého jazyka domlouvají tzv. knihovnické lekce, které 
v praxi probíhají tak, že vyučující vybere téma, případně autora a poprosí paní knihovnici, aby 
jej pro nás zpracovala, hodina literatura následně neprobíhá ve třídě, ale v knihovně, kde 
obvykle zazní ukázky, zajímavosti, ale samozřejmě i některé základní informace. Paní 
knihovnice v “naší” knihovně jsou vždy milé a ochotné, domluvit lze téměř cokoli.  
 
Studenti mají samozřejmě možnost zřídit si v knihovně výhodné členství, aby si mohli 
pravidelně půjčovat knihy v rámci četby k maturitě, ale i pro zábavu. Knihovna je velmi dobře 
vybavena a některé tituly nabízí také ve formě audionahrávky. Studenti prvního ročníku 
zpravidla chodí do knihovny na exkurzi a zájemci si mohou průkazku vyřídit ještě v této hodině.  
 
Knihovna nás také zve na spoustu zajímavých akcí, které pořádá v odpoledních hodinách pro 
veřejnost. Jde o různá pásma, besedy, dny knihy či poezie. V dnešní době není úplně 
nejjednodušší budovat vztah ke knihám, a proto jsme moc rádi, že máme hned přes cestu 
takovou pomoc a podporu.  
 
Rodilý mluvčí do škol  
Naše škola byla od druhého pololetí školního roku 2018/2019 zapojena do projektu 
Moravskoslezského kraje “Rodilý mluvčí do škol”. Rozhodli jsme se spolupracovat s jazykovou 
školou Hello. Hned po jarních prázdninách k nám ve středu 13. 2. poprvé zavítal John, který do 
České republiky přicestoval až z Austrálie. John se  v průběhu pololetí každou středu účastnil 
výuky anglického jazyka ve druhých a třetích ročnících. Už v první hodině se naší studenti 
dozvěděli zajímavosti o Austrálii a měli možnost se na cokoliv zeptat.  
 
Co si od projektu slibujeme? Věříme, že projekt pomůže zlepšit jazykovou vybavenost našich 
studentů. Všichni studenti v zapojených skupinkách budou po celou dobu vyučovací hodinu v 
kontaktu s živou angličtinou. Rodilý mluvčí přináší kontakt s odlišnou kulturou a jiný pohled na 
svět, oživí výuku, přinese nové impulsy a motivaci k přípravě na angličtinu.  
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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. Studentka 3. C, pracuje v Parlamentu dětí a mládeže 
města Ostravy a je členkou Parlamentu dětí a mládeže MS kraje. 
 
V úterý 25. září v prostorách Střediska volného času Korunka v Ostravě-Mariánských horách 
se studenti naší školy zúčastnili Předvolební debaty kandidátů na primátora Statutárního 
města Ostravy pořádanou Parlamentem dětí a mládeže města Ostravy. Tato akce byla 
podpořena z programu Mládež kraji, který realizuje Rada dětí a mládeže Moravskoslezského 
kraje, z. s. za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Statutárního 
města Ostravy.  
Studenti měli jedinečnou příležitost seznámit se s vizí jednotlivých kandidátů a také jim položit 
otázky, na které odpovídali všichni lídři jednotlivých politických stran a hnutí zvlášť. Také díky 
řízené diskuzi si mohli udělat svůj vlastní názor a slyšet, jak na určité věci nahlížejí kandidáti a 
zda-li se jejich pohled na věc s tím naším shoduje či ne. O přestávce studenti mohli diskutovat 
s ostatními účastníky středních škol a gymnázií v Ostravě a hovořit s mladými lidmi, kterým 
není Ostrava a její budoucnost lhostejná. 
 
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. 
 
Iniciátorem školních i mimoškolních aktivit byl opět Školní parlament, který je po projednání 
s vedením školy za spolupráce s vyučujícími realizuje. Letos zorganizovali Mikuláše, 
Potravinovou sbírku, Studentské volby do Evropského parlamentu, dobrovolné 
podepisování peticí. 
 
 
SOUTĚŽE 

 
Krajské kolo soutěže EKONOMICKÝ TÝM 2018 
V letošním školním roce naše škola již popáté organizovala krajské kolo soutěže Ekonomický 
tým, které se konalo 2. října 2018. Do této soutěže se zapojilo 6 středních škol z 
Moravskoslezského kraje, jejichž zřizovatelem je krajský úřad. Soutěž je vyhlašována MŠMT a 
Asociací obchodních akademií a je určena pro žáky 4. ročníků, studijních oborů „obchodní 
akademie“ a „ekonomické lyceum”. Naši školu reprezentoval tříčlenný tým, žáků 4. B. 
Soutěž má dvě části. V první části, 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: Marketingový plán obchodní banky.  Svou práci poté 
prezentovaly před odbornou porotou, složenou z členů pedagogického doprovodu jednotlivých 
zúčastněných týmů.  

 
Ekoenergie 18 
Dne 3. 10. 2018 se studentky třídy 3. B zúčastnily workshopu, který v rámci soutěže 
EKOENERGIE 18 – CHYTRÝ REGION pořádala Střední škola teleinformatiky, Ostrava. 
Soutěž probíhá pod záštitou Odboru školství, mládeže a sportu Moravskoslezského kraje. 
Workshop byl zaměřen na témata: Chytrý region – zelená budoucnost MSK, Obnovitelné 
zdroje energie a blízká budoucnost, Úspory energií jsou cool, Užitečné odpady a jejich 
následné využití. Součástí workshopu byla i návštěva Vodní elektrárny Morávka. 
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Žáci základních a středních škol mají nyní vypracovat prezentace na výše uvedená témata. 
Své práce budou před porotou obhajovat 21. 11. 2018. 
 
Energetická olympiáda 2018 
Dne 19. 10. 2018 pořádala společnost Energetická gramotnost pod záštitou Ministerstva 
průmyslu a obchodu, ve spolupráci se společností ČEPS a Fakultou elektrotechnickou ČVUT 
v Praze celostátní soutěž s názvem ENERGETICKÁ OLYMPIÁDA 2018. Školního kola se 
zúčastnili tři naši studenti.  Soutěžní otázky byly zaměřeny na oblasti, jako jsou elektromobilita, 
energetický trh a obchodování s elektřinou, obnovitelné a další alternativní zdroje energie, 
energetický management, úspory či budoucnost energetiky. Hlavním cílem bylo informace 
najít, zpracovat a vhodně použít.  
 
Logická olympiáda 
V týdnu 15. – 19. října 2018 probíhala soutěž Logická olympiáda pořádaná Mensou. Z celé 
České republiky se zúčastnilo 11 734 řešitelů v kategorii pro střední školy, z toho 1 430 
v našem kraji. Do soutěže se zapojila celá třída 3. C a několik dobrovolníků z jiných tříd. 
Výsledky nás velmi potěšily. V konkurenci matematických gymnázií se většina zúčastněných 
studentů umístila v první polovině celkového pořadí.  
 
Soutěž Office 2018 
Ve čtvrtek 15. 11. 2018 proběhlo školní kolo soutěže v ICT „OFFICE 2018“. Tato soutěž byla 
určena pro studenty 2. a 3. ročníku obou našich oborů. Soutěž byla rozdělena do 3 částí, 
studenti porovnávali své znalosti z oblasti textového editoru MS Word, tabulkového procesoru 
MS Excel a prezentačního programu MS PowerPoint. Celková doba pro práci byla stanovena 
na 100 minut včetně stažení zadání a uložení výsledných souborů do prostředí Moodle. 
Aktivně se zapojilo 18 studentů. 
 
Soutěž v obchodní angličtině CAN YOU SPEAK BUSINESS ENGLISH 
Naše škola se letos už podruhé účastnila soutěže Can you speak business English. Nejprve 
proběhlo 29. 10. školní kolo s účastní 9 studentů a následně dva naší studenti reprezentovali 
naši školu v krajském kole, které se konalo 8. 11. na Obchodní akademii v Přerově. Soutěž 
prověřovala především slovní zásobu a poslechové a následně také konverzační dovednosti. 
Pro vyučující anglického jazyka zde byl připraven seminář společnosti Oxford University Press. 

 
Překladatelské soutěž Juvenes Translatores 
Ve čtvrtek 22. 11. se studenti naší školy účastnili mezinárodní překladatelské soutěže Juvenes 
translatores. Mezi soutěžícími jsou studenti 28 evropských zemí, kteří překládali soutěžní texty 
v závislosti na jejich jazykové kombinaci. Pětice našich šikovných studentů si musela poradit 
s anglickým textem a převést jej do češtiny, jejich překlady teď čekají v databázi na posouzení 
hodnotitelů, kteří jsou zároveň profesionálními překladateli Generálního ředitelství pro překlady 
Evropské komise. 
 
Ekoenergie 
Dne 21. 11. 2018 na Střední škole teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace proběhlo 
finále soutěže žáků základních a středních škol projektu EKOENERGIE 18 – Chytrý region. 
Práce žáků hodnotila odborná porota ve složení: zástupci  katedry environmentálního 
inženýrství fakulty HGF VŠB-TU Ostrava,  vedoucí úseku energetického managementu 
Moravskoslezského energetického centra, p. o. Naše studentky se ve své prezentaci zaměřily 
na projevy světelného znečištění, a s tím spojená ekologická a zdravotní rizika. Zmínily 
způsoby omezení osvětlení z pohledu domácnosti i veřejnosti. 
 
Best in English 2018 
30. 11. 2018 se 23 studentů naší školy zúčastnilo mezinárodní online soutěže Best in English. 
Soutěž jako už několikrát v minulosti proběhla v počítačové učebně č. 17. Studenti změřili své 
síly v 8. ročníku evropské jazykové soutěže, která je otevřena všem středním školám v EU i 
mimo ni. Test je vždy připraven pro středoškoláky ve věku od 15 do 19 let a obsahuje jak úkoly 
poslechové, tak i čtení s porozuměním. Slovní zásoba i gramatické kategorie odpovídají 
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úrovním B1 a B2 dle Společného evropského referenčního  rámce pro jazyky. Vyhodnocení 
nejlepších studentů i škol proběhne  na začátku ledna 2019. Ceny jsou již stanoveny, pro 
nejlepší studenty z České republiky je to jazykový kurz (2 týdny) v Kanadě, včetně ubytování a 
letenek, další ceny zahrnují poukázky na Evropskou letní školu,  poukaz na elektroniku. 

  

 
Soutěž DUEL 
V pátek 30. 11. 2018 se konal na Ekonomické fakultě VŠB – TU Ostrava již 4. ročník soutěže 
pro studenty středních škol s ekonomickým zaměřením s názvem „DUEL“. 
Na tuto soutěž se přihlásilo 13 středních škol z Moravskoslezského kraje. Za naši školu 
soutěžil tříčlenný tým studentů ze třídy 4.B. Umístili se na krásném 2. místě. Jejich úkolem 
bylo zpracovat podnikatelský záměr a v den soutěže pak psali testy z oblasti účetnictví, financí, 
daní a podnikové ekonomiky. 
Soutěž DUEL podporuje kontakty s budoucími možnými zájemci o studium na Ekonomické 
fakultě VŠB – TU Ostrava a zároveň v nadějných středoškolácích probouzí zájem nejen o 
širokou škálu oborů, či studium na vysoké škole, ale také podporuje vzájemnou spolupráci a 
sebevzdělávání studentů. 
Akce se konala za podpory celé řady sponzorů, mezi které patří např.: Ekonomická fakulta 
VŠB – TU Ostrava, Nadační fond Karla Engliše, Deloitte Česká republika, 
PricewaterhouseCoopers Audit Česká republika, Kofola a. s., OKIN BPS, a. s., eCENTRE, a. 
s., STUDENT AGENCY, k. s. 
 
Čertovské klání v rychlosti psaní  
V prosinci jsme uspořádali tradiční soutěž v psaní na klávesnici PC – Čertovské klání 
v rychlosti psaní.  
V letošním roce se soutěž konala ve dvou dnech. Studenti prvních ročníků změřili své síly 
v úterý 4. prosince 2018. Jejich úkolem byl opis textu po dobu 5 minut v programu ATF při 
chybovosti do 0,5 %. Z těch, kteří splnili podmínku do daného procenta chybovosti, se vybírali 
tři nejrychlejší písaři. Soutěže se zúčastnilo celkem 18 studentů a studentek. Nejrychlejším 
písařem se stal student ze třídy 1. B, který psal rychlostí 414 úhozů za minutu, což je opravdu 
obdivuhodný výkon. 
Ve čtvrtek 6. prosince 2018 pak mezi sebou soupeřili studenti druhých a třetích ročníků. Cílem 
bylo opsat zadaný text s přesností do 0,3 % chyb v programu ATF Editor a dále už 
rozhodovala rychlost za minutu. I zde změřilo své síly 18 studentů a studentek a tři nejlepší 
dosáhli výkonu přes 300 úhozů za minutu. 
 
Regionální soutěž OFFICE 2018 
Ve středu 5. 12. se studenti 2. a 3. ročníků zapojili do XIII. ročníku regionální soutěže OFFICE 
2018. 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. V tomto 
roce se studenti mohli přihlásit do české nebo anglické verze soutěže. 
Letošního XIII. ročníku se účastnilo 50 studentů z 18 středních škol Moravskoslezského kraje. 
Naše škola se v tomto roce zapojila do soutěžního klání počtvrté.  
Student 3. C získal skvělé 2. místo, a spolu s diplomem také spoustu pěkných a užitečných 
věcných cen. Student třídy 2. A si odvezl krásné 11. místo.  

 
Ekonomická olympiáda  
Dne 11. 12. 2018 se čtrnáct žáků 3. a 4. ročníků zúčastnilo ekonomické olympiády, kterou 
pořádal Institut ekonomického vzdělávání Praha. Otázky do soutěže spoluvytvářeli ekonomové 
a odborníci z Institutu ekonomického vzdělávání a České národní banky. Test obsahoval 
celkem 25 uzavřených otázek z oblasti ekonomie, financí a finanční gramotnosti. Testování 
proběhlo online variantou, kdy se každému žákovi vygeneroval jiný test, který byl automaticky 
opraven. 
 



38 

 

Matematický klokan 
V poslední předvánoční hodině matematiky si žáci prvních a druhých ročníků na příkladech 
oblíbené soutěže Matematický klokan poměřili své matematické dovednosti.  Po vánočních 
prázdninách to zkusili také třeťáci, kteří se museli poprat s náročnějšími příklady.  
Nejúspěšnější studenti si soutěž vyzkoušeli v březnu „na čisto.“  
 
Olympiáda z českého jazyka 
Jako každoročně se i v tomto školním roce konalo školní kolo olympiády v českém jazyce, 
které připravovaly a zorganizovaly vyučující českého jazyka a literatury. 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. 
 
Konverzační soutěž v angličtině 
V pátek 14.12. 2018 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglické jazyce 
V jedné poslechové a ve dvou ústních částech soutěžilo 6 studentů z 1. - 3. ročníků. Výkony 
všech byly velmi kvalitní – některým se dařilo více v poslechu, jiným zase v mluvené části. 
Všichni účastníci dostali drobný předvánoční „pamlsek“, vítězové pak hodnotnější ceny. 
 
Celostátní soutěž v účetnictví Má dáti dal – 13. ročník 
 Ve dnech 28. – 29. 1. 2019 se uskutečnil 13. ročník celostátního kola soutěže v účetnictví   
Má dáti dal. Organizátorem soutěže, jako již tradičně každým rokem, je Soukromá vysoká 
škola ekonomická Znojmo. V letošním roce se soutěže zúčastnilo 46 obchodních akademií se 
svými 98 studenty. 
Své znalosti účastníci prokazují ve dvou soutěžních dnech. První den píší soutěžící 
čtyřhodinový písemný test, ve kterém prokazují účetní znalosti z jednotlivých účetních oblastí. 
Druhý soutěžní den studenty čekal elektronický test z účetních znalostí. Pro soutěžící tento test 
znamená maximální soustředění a řadu záludností, především v podobě vícečetných 
odpovědí. 
Naši školu reprezentovaly studentky třídy 4 B. Studentky se umístily v této náročné soutěží 
v první polovině soutěžního pole a ze zúčastněných obchodních akademií Moravskoslezského 
kraje svými znalostmi studentky obsadily pomyslnou druhou příčku. 
  
Evropa ve škole  
Mezinárodní soutěžní výtvarný a literární projekt Evropa ve škole představuje úspěšnou formu 
vzdělávání a výchovy k evropskému myšlení. Je určen dětem a mladým lidem od 5 do 21 let ze 
všech typů škol (včetně mateřských a uměleckých) a školských zařízení. Projekt je 
organizován nepřetržitě od roku 1953 ve 33 zemích, nejdříve pod názvem Den evropských 
škol, poté Evropa ve škole. Zapojili jsme se do výtvarné části tohoto projektu. 
 
Zeměpisná olympiáda 
Dne 15. 2. 2019 se na naší škole konalo školní kolo Zeměpisné olympiády, ve které si studenti 
2. a 3. ročníků ověřili dovednosti v práci s atlasem, znalosti z regionální geografie, práci 
s kartogramy, kartodiagramy a tabulkami. Vítěz školního kola postoupil do okresního kola, 
které se konalo ve SVČ Ostrčilova, Moravská Ostrava. 

 
Den finanční gramotnosti 

V pátek 15. března 2019 se na Ekonomické fakultě VŠB – TUO, ekonomické fakulty, se 

uskutečnil 1. ročník DNE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI. Studenti třídy 4. B projevili v rámci 

předmětu Osobní finance o akci velký zájem. Přihlásily se 4 soutěžní dvojice.  

Zahájení se ujala dcera tvůrce hry „Finanční svoboda“. „Otec“ hry pracuje na jejím vývoji 
nepřetržitě od roku 2001. Studenty prováděl výukovou i soutěžní částí a snažil se především 
vysvětlit základní principy a cíle hry, a to objevit nejdůležitější pravidla, jak získat kontrolu nad 
svými financemi. Jedním kolem hry Finanční svoboda získali studenti 30 let finančních 
zkušeností. Při jednoduchém mapování událostí v životě rodin Penízkových a Korunkových, za 
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které studenti ve dvojicích hospodařili, měli možnost poznat finanční chyby, které je mohou v 
průběhu života stát desítky i stovky tisíc korun. Naučili se, jak se zásadním chybám ve finanční 
oblasti vyhnout, jak poznat drahé nebo nepotřebné finanční produkty a dozvěděli se, jak každý 
měsíc ušetřit třeba na pojistkách nebo hypotéce. Zjistili také, jak ochránit a násobit svůj 
majetek a natrvalo se finančně zabezpečit i bez důchodové reformy. Jedním z cílů hry bylo v 
průběhu 30 let života nashromáždit 4 miliony korun. Jen 4 dvojice z 25 zúčastněných dvojic 
toho dosáhly. Naše škola měla zastoupení na 2. místě, kdy dvojice soutěžících dosáhla výše 
úspor 5 428 000 Kč. Následovali je spolužáci na místě 4., 6. a 7. místě. 
Na závěr si pořadatelé ověřili znalosti z finanční gramotnosti krátkým testem, ve kterém 
zvítězili studenti třídy 4. B. 

 
 
Matematický klokan  
V pátek 22. března 2019 se vybraní studenti zúčastnili mezinárodně koordinované soutěže 
Matematický klokan, která probíhá v 65 zemích. Soutěž se pořádá pro žáky základních i 
středních škol. My jsme se zapojili v kategorii Junior, která je určena pro studenty prvních a 
druhých ročníků SŠ. Příklady jsou založeny na logické úvaze a úkolem soutěže je matematiku 
ukázat zábavnou formou. 

 
Krajská soutěž v grafických disciplínách 
V úterý 26. 3. 2019 se studenti 1.B a 2. B zúčastnili Krajské soutěže v grafických disciplínách. 
Tato soutěž se v letošním roce konala na Obchodní akademii a střední odborné škole 
logistické v Opavě. Soutěžilo se ve 4 kategoriích, Wordprocessing, Korektura textu, Záznam 
mluveného slova a Opis. Naši studenti byli nominováni pro kategorii Opis a obsadili 9. a 23. 
místo. Chlapci získali cenné zkušenosti a příští rok se do soutěže určitě opět zapojí. 
 
Soutěž z ekonomiky a účetnictví 
Dne 26. března 2019 se již tradičně konala Soutěž z ekonomiky a účetnictví pro studenty 1. – 
3. ročníků, které se zúčastnilo 33 studentů. Studenti 1. ročníků soutěžili v jednotlivcích ze 
znalostí z ekonomiky. Studenti 2. a 3. ročníků soutěžili ve dvojicích ze znalostí z ekonomiky a 
účetnictví. 
 
Puškinův památník 
Zúčastnili jsme se 53. ročníku festivalu Ars poetica – Puškinův památník, který se konal 
29. 3. 2019 v Bohumíně. Už více než půl století probíhá soutěž v recitaci a zpěvu děl ruských 
autorů ARS POETICA – Puškinův památník. Jejími hlavními pořadateli jsou Česká asociace 
rusistů a Česko-ruská společnost.  
 
Celorepublikový on-line turnaj tříd ve finanční gramotnosti 2019 
V předposledním březnovém týdnu se studenti třídy 3. A a 3. C zúčastnili v rámci hodin 
Ekonomiky celorepublikového on-line turnaje tříd ve finanční gramotnosti pod záštitou ABC 
finančního vzdělávání, o. p. s. 
Po 2hodinovém tréninku si studenti formou PC hry, která simulovala konkrétní předpoklady a 
události v životě rodiny, vyzkoušeli různé formy řešení finančních situací. Úkolem hráčů bylo 
provést rodinu úspěšně finančním životem, splnit její finanční cíle (vlastní bydlení, spoření pro 
děti, renta v 60 ti letech) a dosáhnout co největšího počtu bodů. 
V konkurenci 64 zúčastněných škol obsadila třída 3. C celkové 28. místo s průměrným počtem 
bodů 274, třída 3. A 40. místo s průměrným počtem bodů 169. 
Výrazného úspěchu dosáhli studenti 3. C, kteří v kategorii jednotlivců získali z celkem 1340 
zúčastněných studentů celé ČR umístění nejvyšší: 1. místo - 770 bodů, 3. místo - 722 bodů 
4. místo - 721 bodů. Trénink i samotný turnaj byl pro studenty příjemným zpestřením výuky  
a touto úspěšnou účastí v turnaji potvrdili lednový zisk zlatého certifikátu Finančně gramotná 
škola. Dne 6. 5. 2019 pak proběhlo předávání cen zástupci společnosti ABC finanční 
vzdělávání za účasti TV Polar, která následně zveřejnila v rámci pořadu „Studuj u nás“ 
reportáž.  
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Euroscola. 
Studenti 2. ročníků a 3.B se v květnu 2019 zapojili do jarního kola vědomostní soutěže 
Euroscola. Krátký online kvíz obsahoval 10 otázek z oblasti Evropské unie. 
Studenti pracovali ve dvojicích, v případě nejasností konzultovali otázky mezi sebou či hledali 
správné odpovědi na stránkách Kanceláře Evropského parlamentu. 
Euroscola je to program Evropského parlamentu, který každý rok umožňuje studentům ze zemí 
Evropské unie seznámit se s činností a úlohou Evropského parlamentu. 
Hlavním cílem Euroscoly je, aby studenti zasedli v jednacím sále ve francouzském Štrasburku, 
kde se během zasedání schází celkem 751 europoslanců.  
 
 
 
 
 
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. 
 
Ve středu 19. 9. 2018 se konalo okresní kolo středních škol v atletice na Sportovním 
gymnáziu Volgogradská v Ostravě Zábřehu. Naši školu reprezentovalo 12 chlapců a 7 dívek, 
kteří v početné a hlavně silné konkurenci atletů z různých škol bojovali o umístění a body do 
celkového pořadí jednotlivců i družstev.   
Nejlepší umístění měla štafeta chlapců, která se umístila na 6. místě, v jednotlivcích pak 
studentka třídy 3. B obsadila 8. místo v běhu na 60m a student 2. C ve skoku do dálky se 
umístil na 8. místě.  
 

Dne 29. 11. 2018 se uskutečnil florbalový turnaj chlapců, který se každoročně koná na SPŠ 
Chemické a SPŠ Stavební. Mužstev bylo celkem 8, tj. 2 skupiny.  Nejprve se žáci utkali s SPŠ 
Strojní, kterou se jim podařilo porazit na nájezdy 5 : 4, ale v následujících utkáních již nebyli 
úspěšní a do dalších bojů již nepostoupili. 
 
Již 5. ročník školního turnaje v badmintonu se konal 22. 11. 2018 u příležitosti Dne 
otevřených dveří. Týmy byly smíšené, dívčí i chlapecké. Všichni se snažili ze všech sil, dostat 
se na stupně vítězů.     Každá dvojice odehrála 4 zápasy. Finále bylo jasnou záležitostí vítězné 
dvojice, zato boj o třetí místo byl vyrovnaný až do posledního košíčku. Nakonec rozhodovalo 
vzájemné skóre. 
 
V předvánočním týdnu se konal již tradičně volejbalový turnaj OA Poruba smíšených 
družstev jednotlivých tříd. Dne 19. 12. 2018 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 20. 12. 
2018 hrály 3. a 4. ročníky, kde ani jeden z loňských vítězů neobhájil prvenství. 
Turnaj vítězných tříd proběhl dne 31. 1. 2019. Zúčastnily se třídy 1. C, 2. C, 3. A a 4. C ve 
smíšených týmech. Hrálo se na 2 vítězné sety do 25 bodů a ve vyrovnaných zápasech studenti 
předvedli kvalitní výkony, které diváci ocenili potleskem. 
 
Dne 10. 1. 2018 se konal v tělocvičně školní turnaj smíšených družstev ve hře ringo. 
Zúčastnily se trojice i dvojice studentů z 1. – 3. ročníků, které se mezi sebou utkaly  
v napínavých zápasech. Hrálo se na dva vítězné sety do 15 bodů a celkem se odehrálo 15 
setů. Zvítězil tým 1. A, 2. místo obsadil tým 3. a na 3. místě se umístilo družstvo dívek 2. B. 
 
Dne 25. 1. 2019 se na naší škole konalo okresní kolo ve šplhu dívek i chlapců. Zúčastnilo se 
5 odborných škol a celkem 11 družstev chlapů a dívek. 
Dívky soutěžily ve šplhu na tyči 4,5m a chlapci šplhali na laně bez přírazu ze sedu, počítaly se 
časy nejlepších tří jednotlivců v družstvu. 
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Naše škola se dne 22. 2. 2019 zúčastnila okresního kola v silovém víceboji SŠ, které 
pořádala OA Karasova. Soutěžila čtyřčlenná družstva chlapců a dívek v různých disciplínách, 
počítaly se výkony 3 nejlepších za družstvo a pak i jednotlivci. Dívky soutěžily ve šplhu, 
trojskoku, hodu medicinbalem dozadu a v počtu lehů sedů za minutu. V družstvech dívky 
obsadily 4. – 5. místo. Chlapci soutěžili v disciplínách - tlaky s činkou v lehu, trojskok, shyby a 
vznosy na doskočné hrazdě. Celkově družstvo chlapců obsadilo 7.místo. 
 
Dne 24. 4. 2019 se konala kvalifikace do okresního kola ve fotbale SŠ, nově na umělém 
trávníku ZŠ Šoupala v Ostravě–Porubě. Letos se kvalifikace zúčastnilo 19 mužstev, takže 
konkurence byla vysoká. Našim hochům se podařilo vyhrát oba zápasy ve skupině. Porazili  
Gymnázium O. Havlové 1 : 0 i Gymnázium Volgogradskou 4 : 0 a zaslouženě postoupili do 
dalších bojů. Další zápasy proběhly 30. 4. 2019 na umělé trávě ve Vítkovicích na stadionu, kde 
studenti vybojovali 3. místo. 
 
 
 
 

Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 
 
V průběhu školního roku 2018/2019 proběhla na naší škole periodická inspekční činnost 
v termínu 26. 11. 2018 – 28. 11. 2018. Předmětem inspekční činnosti bylo především 
hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. ČŠI vyhodnotila silné stránky naší 
školy: 
 - Zapojení školy do zahraniční spolupráce, odborné praxe v zahraničí, využívání mobility žáků 
i pedagogů k rozvíjení jazykových dovedností a poznávání odlišných sociokulturních podmínek 
v cizích zemích.         
- Zkvalitnění vzdělávání prostřednictvím školní e-learningové podpory se vzdělávacím 
obsahem učiva a záznamy z vyučovacích hodin. 
Slabé stránky naší školy: 

- Úzké spektrum vyučovacích metod a forem vedoucích k naplňování cílů vzdělávání. 
- Absence závěrečného zhodnocení, sebezhodnocení nebo vzájemného hodnocení žáků bez 
poskytnutí zpětné vazby žákům. 
Doporučení pro zlepšení činnosti školy: 
- Poskytovat systematicky zpětnou vazbu ve vyučovacích hodinách a zařadit závěrečné 
zhodnocení, sebezhodnocení nebo vzájemné hodnocení žáků. 
- Zaměřit se na oblast dalšího vzdělávání učitelů směrující k zatraktivnění výuky. 
 
Další inspekční činnost byla provedena dne 15. 3. 2019 s předmětem prošetření stížnosti. 
Výsledek šetření stížnosti: ČŠI hodnotí stížnost jako nedůvodnou.  
 
Dne 11. 7. 2019 proběhla inspekční činnost s předmětem kontroly: dodržování vybraných 
ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se 
vztahují k poskytování vzdělávání se zaměřením na organizaci a průběh ukončování 
středního vzdělávání v oborech středního vzdělávání s maturitní zkouškou. Zde bylo zjištěno 
porušení právního předpisu – zveřejněná témata pro zkoušku ze zkušebního předmětu 
informační technologie konanou ústní formou nebyla monotematická. 
 
Dne 14. 8. 2019 proběhla inspekční činnost s předmětem kontroly: dodržování vybraných 
ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se 
vztahují k poskytování vzdělávání se zaměřením na organizaci a průběh ukončování 
středního vzdělávání v oborech středního vzdělávání s maturitní zkouškou. Zřizovatel školy 
nařídil opakování druhé opravné maturitní zkoušky ze zkušebního předmětu informační 
technologie konanou ústní formou. Nebylo zjištěno porušení právních předpisů.   
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2018 
 

Výnosy v hlavní činnosti 2018 v členění na státní rozpočet, rozpočet zřizovatele a další dotace  

 

Příspěvky a dotace MŠMT dle § 160, 163 a 171 zák. č. 561/2004 Sb. a § 14 zák. č. 218/2000 Sb. 

 

ÚZ 33353 Přímé náklady na vzdělávání 18 833 854,00 Kč 

v tom: Prostředky na platy 13 472 215,00 Kč 

  Ostatní osobní náklady (OON) 220 000,00 Kč 

  Ostatní (Pojistné + FKSP + ONIV) 5 141 639,00 Kč 

Přijaté prostředky na přímé náklady na vzdělávání byly vyčerpány v plné výši. 

Celkem – Příspěvky a dotace MŠMT 18 833 854,00 Kč 

 
Příspěvky a dotace od zřizovatele 
 

ÚZ 1       Provozní náklady 3 046 000,00 Kč 

Přijaté finanční prostředky na pokrytí provozních nákladů byly v roce 2018 vyčerpány v plné 
výši. 

ÚZ 205    Na krytí odpisů DHM a NHM 457 000,00 Kč 

Dotace na krytí odpisů DHM nebyla vyčerpána v celém rozsahu, vlivem technického 
zhodnocení budovy školy se doba odepisování prodloužila na 50 let a tím došlo k snížení 
měsíčních odpisů budovy. Výše odpisů krytých příspěvkem zřizovatele činila 439 094,-- Kč.  

ÚZ 137    Účelové prostředky „na podporu výuky anglického jazyka  
 zapojením rodilých mluvčích“ 

54 000,00 Kč 

ÚZ 142   Účelové prostředky EVVO na realizaci projektu „Zahrada 
   pro nás,  my pro zahradu“ 

70 000,00 Kč 

ÚZ 206    Účelové prostředky „na podporu modernizace ICT“ 280 000,00 Kč 

Finanční prostředky z ÚZ 137, 142 a 206 nebyly v roce 2018 čerpány, jejich časová 
použitelnost byla s ohledem na realizaci projektů stanovena i v roce 2019. 

Celkem – Příspěvky a dotace od zřizovatele 3 907 000,00 Kč 

CELKEM – PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ 2018 22 740 854,00 Kč 

 
Příspěvky z projektu ERASMUS+ 

 

Náklady projektu ERASMUS+ „S počítačovou gramotností do světa II. " 1 000 577,89 Kč 
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K pokrytí nákladů projektu ERASMUS+ II. byly využity přijaté prostředky v plné výši. Z projektu 
bylo financováno především cestovné a pobytové náklady studentů, cestovní pojištění, 
konzultační služby ohledně řízení projektu. Za celou dobu projektu (2016 – 2018) bylo 
profinancováno 2 295 172,69 Kč. 

 
 
NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI 

V hlavní činnosti největší objem nákladů školy představují mzdové náklady a s tím související 

náklady na zákonné sociální a zdravotní pojištění. Významnou položku tvoří spotřeba energie 

(voda, elektrická energie a teplo), nákup služeb, nákup DDHM a spotřeba materiálu.  

 

Podíl jednotlivých nákladů na celkových nákladech (v tisících Kč): 

 2016 2017 2018 

Spotřeba materiálu 395,07 500,84 286,43 

Spotřeba energie 1 772,95 1 762,88 1 701,67 

Opravy a udržování 531,38 534,75 397,95 

Cestovné 68,70 100,57 77,88 

Služby 1 569,00 2 035,89 1 771,26 

Mzdové náklady 10 498,21 11 989,71 13 765,92 

Sociální a zdravotní pojištění, 
zákonné sociální náklady 

3 785,18 4 377,42 5 026,89 

Odpisy dlouhodobého majetku 654,45 647,27 632,93 

Zmařené investice 264,25 0,00 0,00 

Náklady na DDHM 179,81 140,75 291.62 

Kurzová ztráta 17,00 46,28 23,80 

Ostatní náklady 36,88 41,32 1 955 

CELKEM 19 772,88 22 177,68 24 010,64 
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Náklady na opravy a udržování 

V roce 2018 byly provedeny následující opravy        náklad celkem s DPH 

1)  Malířské práce – učebny č. 3, 10, 11, 12 26 862,-- Kč 

2)  Oprava kabinetu D312  37 497,90 Kč 

3)  Oprava elektroinstalace - výměna rozvaděčů v rozvodně C 115 87 309,-- Kč 

4)  Oprava učebny č. 26 29 390,90 Kč   

5)  Oprava učebny č. 7 39 058,80 Kč 

6)  Výměna stoupačkách ventilů ÚT 41 280,-- Kč 

7)  Opravy – stavební úpravy WC bezbariérovost 

 (vícepráce nezahrnuté v projektu) 28 157,73 Kč 

 

 

  



45 

 

VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 

Výnosy doplňkové činnosti 

  2015 2016 2017 2018 

Výnosy z prodeje služeb – kurzy 
ECDL 

25 380 26 828 24 688,00 21 740,00 

Výnosy z prodeje služeb – 
přípravné kurzy 

28 800 36 600 42 000,00 54 600,00 

Výnosy z prodeje služeb – služby 
k pronájmu nemovitostí 

16 215,50 13 883,94 15 515,30 15 471,47 

Výnosy z pronájmu nemovitostí  89 850,50 94 886,06 136 343,70 138 111,53 

Přijaté dary - DČ 0,00 0,00 6 720,00 0,00 

Celkem 160 246,00 172 198,00 225 267,00 229 923,00 

 
Nejvyšších výnosů v doplňkové činnosti bylo opětovně dosaženo z výnosů  

za pronájem učeben a tělocvičny. V roce 2018 byly tyto prostory k dispozici pro výuku 

autoškoly a pro volby v měsíci lednu a říjnu 2018. Tělocvičnu si pravidelně pronajímají 

sportovní kluby, volejbalisté anebo šlo o příležitostné pronájmy. V rámci provádění 

rekvalifikačních, odborných a vzdělávacích kurzů jde o ECDL testování a přípravné kurzy 

k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. ECDL testování je založeno na 

praktických zkouškách prováděných s využitím běžné výpočetní techniky v reálném 

programovém prostředí. Toto ověřování digitálních znalostí je mezinárodně uznávané, 

celosvětově procesně standardizované, objektivní a nezávislé na výpočetní technice nebo 

program. prostředí, na kterém jsou zkoušky prováděny. V roce 2018 se ECDL testování 

zúčastnilo 13 studentů. Přípravný kurz z matematiky absolvovalo 185 zájemců o studium, 

z českého jazyka 179 uchazečů o studium. 

 
Náklady doplňkové činnosti 

V doplňkové činnosti je složení nákladů obdobné jako v hlavní činnosti. Největší položku 

představují mzdové náklady (okruh DČ „provádění rekvalifikačních kurzů“), spotřeba energií 

(okruh „pronájmy“ a „provozování tělovýchovných a sport. zařízení“) a služby. 

  

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

    VH z hlavní činnosti 0,-- 

              z příspěvku zřizovatele   0,-- 

              z vlastních zdrojů 95 313,-- 

    VH z doplňkové činnosti 173 260,43 

Celkem výsledek hospodaření po zdanění             268 573,43 

 
Dle „pravidel“ pro rozdělení výsledku hospodaření lze navrhnout příděl do fondu odměn 

v intervalu od 3 000 – 30 000,-- Kč po splnění omezení, že částka navrhovaného přídělu nesmí 
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překročit 80 % celkového výsledku hospodaření. Škola navrhuje následující rozdělení do 

fondů: 

 

Rozdělení do fondů Příděl ze zlepšeného VH 
roku 2018 

Fond odměn 30 000,-- 

Rezervní fond 238 573,43 

CELKEM  268 573,43 

 
 
 
PENĚŽNÍ FONDY 

  

Investiční fond je tvořen z odpisů dlouhodobého majetku.  

V roce 2018 byly prostředky investičního fondu použity na investiční akce:  

a) Technické zhodnocení učebny č. 26  

(vyrovnání podlahy, položení - nalepení PVC) 66 888,80 Kč 

b) Technické zhodnocení učebny č. 7 

(vyrovnání podlahy, položení – nalepení PVC) 97 447,35 Kč 

c) Nákup serveru HPE PL DL380G10 

(nedostačující kapacita starého serveru) 54 990,-- Kč 

Použití celkem 219 326,15 Kč 

   

Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen základním přídělem, který činil v roce 2018     

2% z hrubých mezd zúčtovaných do nákladů organizace. Dle zásad o použití fondu byly 

prostředky použity na následující výdaje: 

a) příspěvek na stravování (§ 7)     25 448,37 Kč 

b) rekreace (§ 5) 71 068,-- Kč 

c) kultura, tělovýchova a sport (§ 9) 72 043,-- Kč 

d) dary (§ 14) 0,-- Kč 

Použití celkem 168 559,37 Kč 

 

Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření je tvořen přídělem ze zlepšeného výsledku 

hospodaření za předcházející období. Ze zisku za rok 2017 bylo do fondu  

přiděleno 129 257,97 Kč. 

Rezervní fond z ostatních titulů je tvořen peněžitými prostředky z přijatých finančních darů. 

V roce 2018 přijala organizace následující peněžité dary: 

1. Finanční dar od SRPOA na úhradu projektu EDISON  6 050,-- Kč 

2. Finanční dar od SRPOA na nákup mikrovlnné trouby 1 247,-- Kč 
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3. Finanční dar od SRPOA na odbornou stáž studentů 5 735,-- Kč 

4. Finanční dar od SRPOA na dopravu studentů na adaptační kurz 1 185,-- Kč 

5. Finanční dar od SRPOA na nákup 2 školních tabulí 37 659,-- Kč 

6. Finanční dar od ANSA knihy s.r.o. – na výpočetní techniku 9 054,-- Kč 

Celkem přijato 60 930,-- Kč 

  

Fond odměn je dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

tvořen přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření za předcházející rok. Dle usnesení Rady 

Moravskoslezského kraje č. 39/3510 ze dne 29. 5. 2018 činil příděl z VH za rok 2017   

30 000,-- Kč, prostředky fondu nebyly v roce 2018 použity. 

 

 

ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACE 

Závodní stravování je poskytováno zaměstnancům formou jednoho teplého hlavního jídla 

denně mimo sobot a nedělí a mimo uzavření školní jídelny v době školních prázdnin. 

Škola nedisponuje vlastními kuchyňskými prostory, proto je závodní stravování zaměstnanců 

zajišťováno na základě kupní smlouvy o zabezpečení závodního stravování zaměstnanců  

se Základní školou, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, p.o., jako dodavatelem stravy. V školní 

jídelně (resp. výdejně stravy) je realizován pouze výdej stravy. 

 
Rozdělení úhrady za 1 hlavní jídlo podle jednotlivých finančních příspěvků: 

 

Cena 1 hlavního jídla pro zaměstnance činí 59,95 Kč 

z toho:   

a) zaměstnanec hradí 33,57 Kč 

b) zaměstnavatel hradí 26,38 Kč 

     - formou příspěvku z FKSP 11,77 Kč 

     - formou příspěvku z hlavní činnosti 14,61 Kč 
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ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 
 

 
V tomto školním roce jsme realizovali poprvé přijímací řízení do oboru obchodní akademie se 
zaměřením. Na základě aktualizovaných ŠVP jsme přijímali do jedné třídy žáky se 
zaměřením na účetnictví a daně a do další třídy se zaměřením na informatiku. Vzhledem 
k tomu, že jde o novinku v naší vzdělávací nabídce, podařilo se nám naplnit obě třídy oboru 
obchodní akademie. Třída zaměřená na účetnictví a daně má celkem 24 žáků, třída zaměřená 
na informatiku je naplněna 30 žáky. Do oboru informační technologie jsme přijali rovněž 
maximálně možný počet žáků, tzn. 30.  
 
Výsledky vzdělávání žáků školy vyjádřené průměrným prospěchem se za 2. pololetí proti 
předchozímu roku nezměnily. V tomto školním roce se výrazně nelišil ani průměrný prospěch 
za 1. a za 2. pololetí, i když byl za 1. pololetí o 0,011 lepší než za pololetí druhé. S cílem 
zlepšení výsledků vzdělávání žáků jsme na konci školního roku předložili projektovou žádost 
(tzv. ŠABLONY), kde máme rozsáhlou jednu z aktivit „Doučování žáků SŠ ohrožených školním 
neúspěchem“. Toto doučování bude probíhat ve stěžejních maturitních předmětech 
a v předmětech, ve kterých jsou žáci slabí nebo neprospívající, a to průřezově od prvního do 
čtvrtého ročníku. Komunikace s žáky i rodiči žáků ohrožených neúspěchem probíhala 
v posledním čtvrtletí šk. roku.   
 
Stávající výsledky vzdělávání se odráží v dotazníku v rámci programu KVALITA. Např. na 
otázku „Co mi neumožňuje věnovat dostatečný čas přípravě do školy?“ odpovídají v největším 
počtu, že „mají mimoškolní aktivity“ a že „pomáhají s domácími pracemi“. Na otázku „Co mi 
brání dosahovat lepších výsledků?“ se nejvíce vyjadřovali, že jde o „vlastní neochotu“ 
a o „nedostatek času“. Na vyjádření „Škola je místo, kde …“ byla nejčastější odpověď 
„dostávám známky, které si zasloužím“ a „třídní učitel je férový a spravedlivý“. Z hlediska 
celkové úspěšnosti v testování žáků 3. ročníků v programu KVALITA jsou žáci nejlepší 
v českém jazyce (81,8 %), dále v anglickém jazyce (78,4 %) a na posledním místě 
v matematice (47,5 %). Přidanou hodnotu vykazují žáci oboru OA ve všech předmětech na 
úrovni 2. stupně, žáci oboru IT mají 2. stupeň v anglickém jazyce, v českém jazyce 
i v matematice mají stupeň 3. 
 
U maturitní zkoušky dosáhli žáci nejlepších výsledků a také nejvyšší úspěšnosti v anglickém 
jazyce. Nejvyšší neúspěšnost měli u profilové části, a to u obor informační technologie v rámci 
ústní zkoušky z informační technologie. Máme zájem, aby naši žáci dosahovali do nejvyšší 
úspěšnosti. Všichni stávající žáci 3. ročníků, kteří mají slabý prospěch, jsou zařazeni mezi žáky 
ohrožené neúspěchem a měli by se zapojit do „Doučování žáků SŠ ohrožených školním 
neúspěchem“ v rámci projektu ŠABLONY.  Takto bylo komunikováno s nimi, ale také s jejich 
rodiči. Očekáváme, že by tato projektová aktivita měla pomoci ke zlepšení prospěchu a také 
k úspěšnému zvládnutí maturitní zkoušky. Navíc plánujeme v rámci praktické zkoušky, 
maturovat tzv. nanečisto, aby měli žáci na konci 1. pololetí 4. ročníku zpětnou vazbu, zda jsou 
schopni zvládnout nároky této zkoušky, či zda se musí významně více věnovat studiu. 
 

V hodnoceném školním roce jsme pro žáky opět pořádali adaptační kurzy, zahraniční 
lyžařský výcvikový kurz i zahraniční jazykově-poznávací zájezd do Francie a 
Anglie. Pro maturanty jsme opět zorganizovali „Profesní den“ s pracovními nabídkami 
zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí. Ve spolupráci s „Innogy“ si žáci vyšších 
ročníků mohli v rámci workshopu vyzkoušet dovednosti nezbytné pro jejich pracovní 
uplatnění.  Prostřednictvím projektu Evropského parlamentu „Back too school“ 
absolvovalo 27 žáků studijní cestu do institucí EU v Bruselu. Aktivně se také zapojili do 
projektu „Evropa čte – čtěte s námi“ a do „Týdne mediálního vzdělávání“.   
Dlouhodobě realizujeme projekt EDISON, díky kterému se mohli i letos žáci po dobu 
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celého týdne setkávat a především komunikovat ve vyučovacích hodinách se zahraničními 
studenty.   

Žáci školy naplňovali celou řadu aktivit a činností v rámci preventivního programu – Světluška, 

Červená stužka, Sbírka potravin pro potravinovou banku, „Daruj krev s Českým rozhlasem 

Ostrava“. V průběhu celého školního roku probíhaly rovněž velmi zajímavé aktivity 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Stěžejní aktivitou v této oblasti byla realizace 

projektu „Zahrada pro nás - my pro zahradu“, jejíž financování bylo formou účelové dotace 

z rozpočtu MSK. Žáci naší školy se představili svým pedagogům ke Dni učitelů programem 

Školní akademie. Kulturním programem přispěli ke slavnostní atmosféře Beánií žáků 

1. ročníků, Vyřazení maturantů, Vánočnímu posezení. Vystoupili rovněž pro porubskou 

veřejnost v rámci komponovaného programu k 17. listopadu v Knihovně města Ostravy, 

a v rámci Porubského vánočního jarmarku na Alšově nám.  

 

Mezi významné úspěchy tohoto školního roku řadíme získání zlatého „Certifikátu finančně 

gramotná škola“.  

 

Pořádali jsme pátý ročník krajského kola celostátní soutěže Ekonomický tým a okresní kolo 

ve šplhu. Naši žáci byli také úspěšní v soutěžích různých úrovní. Jde např. o 1. místo 

v celorepublikovém turnaji FINGRplay.cz ve finanční gramotnosti, ve kterém bylo zapojeno 

celkem 1340 žáků z celé ČR. Tým našich žáků se umístil na 2. místě v celostátní soutěži 

DUEL v ekonomických dovednostech, které pořádala EKF VŠB-TU Ostrava. Na této VŠ 

získala naše žákyně rovněž 2. místo v soutěži Den finanční gramotnosti. V regionální 

soutěži OFFICE 2018 získal náš student 2. místo. 

 

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. 16 žáků získalo na základě 
zahraniční stáže v programu Erasmus+ Europass-Mobility a 4 studenti po úspěšném složení 
zkoušek získali Vysvědčení o státní zkoušce z kancelářského psaní na klávesnici. 
  
Vybudovali jsme další počítačovou učebnu v souvislosti s realizovaným projektem „Podpora 
digitálního vzdělávání v SŠ MSK“. Účelové prostředky MSK nám rovněž pomohli k obnově 
serveru počítačů na dalších dvou PC učebnách. V jedné z nich jsme rovněž položili novou 
podlahovou krytinu a vybavili novým školním nábytkem. K dalšímu zlepšení prostředí patří 
obnova nábytku ve školní výdejně, obnova a dovybavení kabinetu nábytkem, výměna 
atypických dveří do pavilonů . 
 
Naši pedagogové spolupracovali se zřizovatelem v oblasti nostrifikační zkoušek 

a přezkumů MZ na jiných středních školách. V rámci koaličního programu pro MSK Vize 2024 

„Travel & Talk“ se náš pedagog účastnil jazykového kurzu na Maltě s cílem podpořit výuku 

v cizím jazyce. A stejný záměr měl program MSK na podporu výuky anglického jazyka rodilým 

mluvčím, do kterého jsme byli v tomto šk. roce rovněž zapojeni. S žáky školy proběhl 

workshop „Budoucnost MSK“. 

Z předávání cen celostního turnaje ve finanční gramotnosti FINGRplay.cz proběhla reportáž 
v pořadu TV Polar Studuj u nás, která obsahovala také naše ostatní úspěchy v této oblasti.   
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Zajímáme se rovněž o chování našich žáků na veřejnosti. Žákyně 4. ročníku oboru obchodní 
akademie pomohla ochránit zdraví i život mladého muže, který spadnul do kolejiště tramvaje 
a zranil se. Byla nominována na „Školní cenu Fair play“, kterou každoročně uděluje MŠMT 
ve spolupráci s ČOV. Nominace se proměnila v udělení této ceny žákyni v kategorii „za 
ušlechtilý mravní čin“.    
                      
                                                                               
 
 
         
                                                                                                       Ing. Marie Katapodisová v. r. 
                                                                                                                ředitelka školy 
                                       
 
 
 
Schváleno školskou radou dne 17. 10. 2019 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   Mgr. Bronislava Grebíková  v. r.  
                                                                                                       předsedkyně školské rady     
      
 
 


