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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 
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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.    
 
V průběhu celého 1. pololetí šk. roku až do 11. března 2020, kdy byl vyhlášen zákaz osobní 
přítomnosti žáků ve škole z důvodu pandemie Covid-19 se žáci zapojovali do projektových 
aktivit, exkurzí, soutěží školních i vyšších úrovní, aby tak prezentovali své vědomosti a 
dovednosti. Naše škola byla i v tomto školním roce krajským organizátorem celostátní 
dvoukolové soutěže Ekonomický tým, vyhlašované MŠMT a Asociací obchodních akademií ČR. 
Naplánovaný jazykově-poznávací zahraniční zájezd na Ukrajinu pro žáky studující ruský jazyk 
se už z důvodu epidemiologické situace neuskutečnil. Stejně tak nemohli žáci 3. ročníků v jarním 
období vycestovat v rámci projektu Erasmus+ na zahraniční stáž do Irska. Školní akademií jsme 
si měli v měsíci březnu měli připomenout kromě Dne učitelů také 115. výročí založení školy. Žáci 
však ze stejného důvodu nemohli své pěvecké, taneční, divadelní, recitační nebo sportovní 
umění předvést. Akce byla rovněž zrušena. Neuskutečnily se také státní zkoušky 
z kancelářského psaní na klávesnici.  
 
 

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“ 
 

Od školního roku 2019/2020 počínaje 1. ročníkem 

• 63-41-M/02 Obchodní akademie-Účetnictví a daně 
ŠVP „Obchodní akademie s rozšířenou výukou účetnictví a daní“ 

• 63-41-M/02 Obchodní akademie-Informatika 
ŠVP „Obchodní akademie s rozšířenou výukou informatiky“ 

• 18-20-M/01 Informační technologie, 
ŠVP „Informační technologie s ekonomickými základy“ 
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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 “. 
 
STUDIJNÍ OBOR OBCHODNÍ AKADEMIE-ÚČETNICTVÍ A DANĚ 
 
Absolvent obchodní akademie s rozšířenou výukou účetnictví a daní se uplatní jako odborník 
v organizacích a institucích veřejného sektoru i neziskových organizacích, v institucích 
spravujících daně, v kontrolních a revizních institucích, ve finančních a účetních útvarech 
podniků i neziskových organizacích jako samostatný účetní, mzdový referent, v oblasti působení 
finančních úřadů, účetních a auditorských firem, daňového poradenství, na ekonomickém úseku 
firem, úvěrových odděleních bank.  
Vzdělávací program podporuje rozvoj obecně použitelných klíčových kompetencí, které 
umožňují zvládat obecné nároky jakéhokoli pracovního uplatnění i osobního života a usnadňují 
zaměstnatelnost absolventů.  
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Absolvent je připraven tak, aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé z forem 
terciárního vzdělávání nebo rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity.  
Od 1. 9. 2019 probíhá výuka v oboru Obchodní akademie podle školního vzdělávacího programu 
s názvem “Obchodní akademie se zaměřením na účetnictví a daně“. 
 

 
STUDIJNÍ OBOR OBCHODNÍ AKADEMIE-INFORMATIKA 
 
Absolvent obchodní akademie s rozšířenou výukou informatiky se uplatní jako odborník 
v organizacích a institucích veřejného sektoru i neziskových organizacích, v institucích 
spravujících daně, v kontrolních a revizních institucích, ve finančních a účetních útvarech 
podniků i neziskových organizacích jako samostatný účetní, mzdový referent, v oblasti působení 
finančních úřadů, účetních  firem, na ekonomickém úseku firem, úvěrových odděleních bank, 
v oblasti marketingu, zpracování dat a v grafických studiích. 
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 tak, aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé z forem 
terciárního vzdělávání nebo rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity.  
Od 1. 9. 2019 probíhá výuka v oboru Obchodní akademie podle školního vzdělávacího programu 
s názvem “Obchodní akademie se zaměřením na informatiku“. 

 
STUDIJNÍ OBOR INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 

 
Školní vzdělávací program informační technologie v ekonomice připravuje žáky pro činnosti v 
oblasti řešení ekonomické problematiky s aktivním využitím informačních a komunikačních 
technologií. Žáci se při studiu seznámí s potřebnými znalostmi a dovednostmi z oblasti hardwaru 
a softwaru osobních počítačů, počítačových sítí a technických prostředků využívaných pro 
přenos dat. Žáci získají přehled o vývoji v oboru, novinkách a možnostech zvyšování kvality 
práce s informacemi. Jsou vybaveni znalostmi pro orientaci v tržním hospodářství, chodu 
podniku a mají základní přehled o makroekonomice. Absolvent je středoškolsky vzdělaný 
pracovník se všeobecným i odborným vzděláním nutným pro výkon různorodých činností z 
oblasti informačních technologií. Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent nejen pracoval s 
osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími 
prostředky informačních a komunikačních technologií, využíval adekvátní zdroje informací a 
efektivně pracoval s informacemi. 
Absolvent se může uplatnit na pozicích technika IT, pracovníka uživatelské podpory, správce 
operačních systémů a správce aplikací, na pozici administrátora počítačových sítí, ve funkci 
programátorů, správců databázových informačních systémů nebo v pozicích grafiků, web kodérů 
a webdesignerů, údržby prostředků IT z hlediska HW, instalací a správy aplikačního SW, 
instalací a správy OS, programování a vývoji uživatelských, databázových a webových řešení. 
Absolvent, který nastoupí přímo do praxe, se může uplatnit jako obchodník s prostředky IT 
včetně poradenství.  Absolvent nalezne zaměstnání na všech pracovištích, kde je dominantní 
využívání prostředků informačních a komunikačních technologií ve spojení s ekonomickými 
agendami. 
Od 1. 9. 2019 probíhá výuka v oboru Informační technologie podle školního vzdělávacího 
programu s názvem “Informační technologie s ekonomickými základy“. 

 
 
 
PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

 
Ve školním roce 2019/2020 vyučovalo na škole 30 pedagogů. 16 učitelů všeobecně 
vzdělávacích předmětů a 14 učitelů odborných předmětů.  
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Statutární zástupce školy paní ředitelka, má absolvováno Funkční studium II. Školského 
managementu pro řídící pracovníky ve školství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze.  
 
Výchovná poradkyně absolvovala studium v programu celoživotního vzdělávání na Pedagogické 
fakultě Ostravské univerzity zaměřeného na výchovné poradenství pro základní a střední školy.  
 
Metodik informačních a komunikačních technologií absolvoval 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. 
 
Počátkem roku 2020 jsme realizovali výběrová řízení na obsazení pracovní pozice školník-
údržbář z důvodu personální výměny. Dále jsme v souladu s novým financováním regionálního 
školství a možnosti navýšení počtu provozních pracovníků na ředitelství školy přijali na zkrácený 
úvazek pracovnici na pozici samostatný odborný a bezpečnostní referent.  
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V ROCE 2020 
 

 
 
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 

 
V roce 2020 – na šk. rok 2020/21 

1. kolo 
Obor obchodní 

akademie 
Účetnictví daně 

Obor obchodní 
akademie 

Informatika 

Obor informační 
technologie Celkem 

Počet přihlášených  54 42 75 171 

Přijati a odevzdali ZL 26 25 30 81 

  

Další kola     

Počet přihlášených 9 11 0 20 

Odevzdali ZL 3 2 0 5 

 

 
Přijímací řízení na školní rok 2020/2021 proběhlo rovněž v rámci mimořádných 
epidemiologických opatření jinak než v předchozích letech. Uchazeči mohli odevzdávat přihlášky 
a dvě školy či na dva obory jedné školy, nicméně jednotné přijímací zkoušky se zúčastnili pouze 
v jednom termínu dne 8. června 2020, a to na té střední škole, kterou si v přihlášce uvedli jako 
1. školu.  
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů na jednotlivé obory:    
Obchodní akademie – Účetnictví a daně   30       
Obchodní akademie – Informatika             30          
Informační technologie                               30         
 
 
Uchazeči mohli získat max. 100 bodů z jednotných testů a 45 bodů za prospěch na ZŠ. Váha 
jednotných zkoušek činila necelých 70 %. 
 
Počet přihlášek na obor IT se v porovnání s minulým šk. rokem zaznamenal nárůst, a to o 23 
přihlášek. Na obor OA v obou zaměřeních jsme letos měly o 13 odevzdaných přihlášek méně 
než loni, nicméně počty odevzdaných zápisových lístků byly téměř shodné jako loni a navíc 
jsme ve druhém kole přijímacího řízení získali dalších 5 zápisových lístků na tento obor. 
 
I když šlo o mimořádný rok, který se také vyznačoval malým časovým prostorem pro potřebu 
celého správního procesu, počty přijatých žáků do prvního ročníku v rámci přijímacího řízení 
byly o 4 vyšší než v předcházejícím školním roce.  Po přijímacím řízení máme ve třídě 1. A 
oboru obchodní akademie se zaměřením na účetnictví a daně 29 žáků, ve třídě 1. B oboru 
obchodní akademie se zaměřením na informatiku 27 žáků a ve třídě 1. C oboru informační 
technologie máme 30 žáků.  
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VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠK. ROCE 2019/2020 
 

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 22 2 18 2 0 2,328 22 3 19 0 0 2,124 

1. 1. B 30 1 28 1 0 2,179 30 3 26 0 1 2,079 

 1. C 28 0 26 1 1 2,423 28 3 23 2 0 2,373 

1. r. celkem 80 3 72 4 1 2,310 80 9 68 2 1 2,192 

              

 2. A 29 1 24 3 1 2,278 29 5 21 2 1 1,909 

2. 2. B 16 1 13 1 1 2,427 16 3 13 0 0 2,126 

 2. C 30 5 23 1 1 2,056 30 9 20 0 1 1,808 

2. r. celkem 75 7 60 5 3 2,254 75 17 54 2 2 1,948 

              

 3. A 29 1 23 4 1 2,625 29 2 26 1 0 2,507 

3. 3. B 25 2 22 1 0 2,414 25 4 20 1 0 2,097 

 3. C 32 0 30 1 1 2,568 31 0 28 1 2 2,215 

3. r. celkem 86 3 75 6 2 2,536 85 6 74 3 2 2.273 

              

 4. A 20 2 16 0 2 2,223 20 2 18 0 0 2,084 

4. 4. B 22 2 17 1 2 2,297 22 2 20 0 0 2,182 

 4. C 27 0 24 2 1 2,494 27 0 27 0 0 2,442 

4. r. celkem 69 4 57 3 5 2,338 69 4 65 0 0 2,236 

              

Celkem 310 17 264 18 11 2,360 309 36 261 7 5 2,162 
 
Legenda: V – prospěl s vyznamenáním 

P – prospěl 
5 – neprospěl 
N – nehodnocen 

 
 

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

 

 

 
 
VÝSLEDKY DOKONČENÍ KLASIFIKACE A OPRAVNÝCH ZKOUŠEK  

 

Počet žáků 
Opravné zkoušky a 

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

7 
5 
2 
1 
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V minulém školním roce 2018/2019 jsme měli průměrný prospěch žáků celé školy za 2. pololetí 
2,418. V hodnoceném školním roce se průměrný prospěch dostal na hodnotu 2,162, což 
představuje zlepšení o 0,256. Při hodnocení za 2. pololetí, které probíhalo převážně distančně, 
se pedagogové školy řídili doporučením MŠMT. 
 
Odlišná byla také situace hodnocení žáků maturitních ročníků, kdy v podstatě všichni prospěli 
a měli možnost konat maturitní zkoušku. Pokud by jinak měli na vysvědčení nedostatečnou 
z některého předmětu, tentokrát se v hodnocení uvádělo „prospěl“.  
 
Pokud srovnáme studijní výsledky formou průměrného prospěchu žáků za 1. pololetí, které 
probíhalo celé prezenční formou, pak nejlepších výsledků dosáhli žáci 2. ročníku (2,254) a 
nejhorších pak žáci 3. ročníku (2,536). Nejlepší průměr 2,056 pak dosáhla třída 2. C – obor 
informační technologie a nejhorší průměr 2,625 měla třída 3. A – obor obchodní akademie.  
 
Také počty žáků opakujících v následujícím školním roce ročník se významně snížil. Oproti 7 
žákům za minulý školní rok, nebude ve školním roce 2020/2021 opakovat ročník nikdo. 
 
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. Cílem bylo dát žákům 
zpětnou vazbu o tom, jak jsou připraveni k maturitní zkoušce. V době mimořádných opatření 
z důvodu epidemie Covid-19 měli žáci 4. ročníků možnost konzultace. Vyhověli jsme jím 
maximálně tím, že jsme nastavili v průběhu 14 dnů konzultace ve všech maturitních předmětech 
podle speciálního rozvrhu. Studenti po čase distančního vzdělávání tuto nabídku velmi hojně 
využívali a tato jejich lepší připravenost se pak odrazila i v letošních výsledcích u maturitních 
zkoušek.  
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VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

 
 

I maturitní zkouška z důvodu pandemie covid-19 doznala změn. Žáci nepsali písemnou práci 
z českého jazyka a literatury a písemnou práci z anglického jazyka jako jednu ze tří části této 
společné části maturitní zkoušky.   

V jarním termínu tedy maturovali letos všichni žáci 4. ročníků, protože všichni na základě pravidel 
nastavených MŠMT prospěli.  Bylo jich celkem 42 z oboru obchodní akademie a 27 z oboru 
informační technologie. V termínu podzimním šlo pouze o opravný termín. A to buď 1. nebo také 
již 2. opravný termín. Šlo o 11 žáků oboru obchodní akademie a 7 žáků oboru informační 
technologie.  

Souhrnnou statistiku maturitních zkoušek v jarním i podzimním termínu předkládá Příloha 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 u oboru 
obchodní akademie úspěšných ze 42 žáků konajících zkoušku 33 v části didaktický test a 39 
v části ústní.  Obě části MZ tedy zvládlo 33 žáků tohoto oboru, tzn. 78,57 %. Žáci oboru 
informační technologie zvládli obě části v 92,59 %. 
 
V anglickém jazyce dosáhli žáci oboru obchodní akademie úspěšnosti 90,47 %, žáci oboru 
informační technologie odmaturovali v tomto předmětu se 100procentní úspěšností a rovněž 
s nejlepším průměrným prospěchem ze všech předmětů (1,63).  
 
V hodnoceném školním roce si žádný žák nezvolil maturitní zkoušku z předmětu matematika.  
 
Profilová část MZ zahrnovala kromě praktické MZ také ústní zkoušky, a to podle oborů 
vzdělávání.  
Obor OA: Účetnictví ze 42 maturujících úspěšně zvládlo 39 žáků, z ekonomiky ze 42 
maturujících prospělo 38 žáků a praktickou MZ – soubor ekonomických předmětů ze 42 
maturujících úspěšně vykonalo 39 žáků.                                                                                         
Obor IT: V informačních technologiích prospělo z 27 maturujících 22, v ekonomických 
předmětech bylo úspěšných z 27 žáků 24 a 21 žáků z 27 maturujících zvládlo praktickou 
maturitní zkoušku – soubor odborných předmětů.    
 
 
PODZIMNÍ TERMÍN – ve společné části MZ maturovalo z obou oborů celkem 11 uchazečů 
z českého jazyka a literatury, a to už ne všichni v obou částech. Obdobná situace byla u 
anglického jazyka, kde maturovali celkem jenom 3 žáci, a to pouze žáci oboru informační 
technologie. Ani v podzimním termínu nebyl žádný uchazeč, který by skládal zkoušku 
z matematiky.                                                          
V rámci profilové části MZ maturoval u oboru obchodní akademie ústně 1 žák z účetnictví, 2 
žáků z ekonomiky a 1 žák z praktické MZ. U oboru informační technologie maturovalo 5 
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uchazečů u ústní zkoušky z informační technologie, 3 u ústní zkoušky ekonomické předměty a 
6 skládalo praktickou zkoušku – soubor odborných předmětů. Úspěšnost je patrna z Přílohy 1a. 
 
Nejlepších výsledků v jarním termínu z hlediska průměrného prospěchu dosáhli maturanti oboru 
informační technologie z předmětu anglický jazyk (1,630) v rámci společné části maturitní 
zkoušky.  Nejlepší průměrný prospěch v profilové části dosáhli žáci oboru obchodní akademie u 
praktické maturitní zkoušky – soubor odborných ekonomických předmětů (2,113). 

 
 
 
 
 
VÝSLEDKY ŠKOLY V PROGRAMU KVALITA VE ŠKOLNÍM ROK 2019/2020 
 
V Programu Program Kvalita se ve školním roce měli testovat v jarním termínu už jen žáci 
3.  ročníků, aby tak došlo k vyhodnocení jejich přidané hodnoty vzdělávání od doby jejich studia 
v 1. ročníku.  
 
Vzhledem k pandemii covid-19 testování ve školním roce 2019/2020 neproběhlo. 
 
 
 
 
 
 

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 2019/2020 
 
Sestavení a plnění programu zabezpečila školní metodička prevence. Program byl projednán 
s vedením školy. Pedagogičtí pracovníci byli s programem seznámeni a byli do něho také 
zapojeni. 
 
Ve spolupráci s jinými organizacemi jsme realizovali tyto části programu: 
Adaptační kurzy  
4. - 13. září 2019 proběhly pro studenty prvního ročníku ve třech turnusech třídenní adaptační 
kurzy v areálu Setina v Pusté Polomi. Byly pořádány ve spolupráci se Střediskem volného času 
Ostrava-Zábřeh pod vedením Bc. Lubici Kovářové. Akce se zúčastnili pracovníci SVČ, třídní 
učitelé a další pedagogický dozor. Program probíhal formou prožitkové pedagogiky.  
Renarkon 
Besedy Renarkonu proběhly ve škole pro všechny třídy daného ročníku. První ročník se věnoval 
tématu komunikace (1. 10. 2019), druhý ročník se zaměřil na netolismus (12. 9. 2019). 
PF Univerzita Palackého v Olomouci / Centrum PRVoK 
OA byla přihlášena do projektu E-Bezpečí, jehož lektor Ing. Slavomír Raszka přednášel druhému 
ročníku o nebezpečných komunikačníh jevech souvisejících s používáním ICT (1. 10. 2019) 
 
V rámci výuky proběhly tyto aktivity: 
Šikana – besedy se studenty prvního ročníku realizovala ŠMP (12. 9. 2019).  

 
Další besedy, filmy a vyučování s tématikou antisemitismu, fašismu rasismu, extremismu, násilí, 
intolerance, drogové závislosti, zdravého životního stylu zajistili v hodinách vyučující ČJL, DEJ, 
BIO, CHE, TEV, ZSV.  
 
Bohužel z důvodu přerušení výuky kvůli pandemii jsme nemohli uskutečnit všechny plánované 
akce, například další besedy s Renarkonem, Městskou policií Ostrava, Policií ČR, poradnou 
PPPP či zařazení preventivních aktivit do vyučování ve 2. pololetí. 
 
Zapojení studentů do celonárodních charitativních a osvětových akcí 
1. Světluška 2019 
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OA přispěla na konto Světlušky na podporu nevidomých díky dobrovolné aktivitě studentů (9. – 
11. září 2019). 
 
2. Sbírka potravin pro potravinovou banku  
V říjnu 2019 studenti shromáždili potraviny na pomoc klientům sociálních služeb MENS SANA.  
 
Materiální vybavení 
Materiály doplňujeme o časopis Prevence a Závislosti. 
 
Krizová intervence 
VP ve spolupráci s ŠMP a třídní učitelkou řešily konflikt mezi 2 studentkami 1. a 3. ročníku. 
Vzhledem k tomu, že se komunikace studentek odehrávala na sociálních sítích, byl případ 
ohlášen Policii ČR k projednání. Výchovná komise udělila studentce třetí stupeň z chování. 
 
Záškoláctví 
ŠMP a výchovná poradkyně spolupracovaly s třídními profesory při řešení neomluvené či vysoké 
omluvené absence.  
 
ŠMP na základě hodnocení, připomínek a doporučení studentů i pedagogů vytvoří preventivní 
program na školní rok 2020/21, ve kterém se pokusíme také o realizaci aktivit, které měly 
proběhnout ve 2. pololetí letošního školního roku.  

 
 
 

VÝCHOVNÉ A KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 
V oblasti výchovného poradenství ve školním roce 2019/2020 proběhly následující aktivity: 
 

Práce s integrovanými studenty  

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

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

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

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

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

• Kariérové poradenství u integrovaných studentů 

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

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

 

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

Kariérové poradenství  

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

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

• Prezentace programů na VŠ a VOŠ studentům 4. ročníků: 

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 

• Individuální konzultace v oblasti profesní typologie (osobnostně-profesní testování) 

• 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 LMS 
Moodle a na maily studentům 4. ročníku.  

 

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.  
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Spolupráce se školním metodikem prevence  

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

• Spolupráce při řešení situace u problémových tříd 

 

Sebevzdělávání  

• Zvyšování kvalifikace pro výchovné poradenství formou účasti na přednáškách, seminářích 

 
 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA 
 
Ekologické aspekty environmentálního vzdělávání byly uplatňovány v jednotlivých předmětech 
podle plánu environmentálního vzdělávání a výchovy naší školy. 
 
K environmentální problematice byly uskutečněny následující aktivity: 

 
Září – úklid odpadků a údržba školní zahrady – studenti 
 
Říjen  –  zeměpisná projekce Planeta Země 3000 –  2. ročníky  
    

Listopad –   výtvarná soutěž ke Dni stromů - třída 2. B 
- účast na soutěži Ekoenergie Chytrý region 19 na SŠ Teleinformatiky, Ostrava, 

studenti D 2. B   
                    
  

Prosinec – tvorba plakátů a prezentací s ekologickou tématikou – 2. -3. ročníky 
 
Leden - plnění úkolů z Recyklohraní – zapojeni studenti 1. - 3. ročníků,  

 

Únor – sběr elektrozařízení do soutěže Recyklohraní, třídění plastů, papíru… 1.- 4. ročníky 
- zeměpisná olympiáda školní kolo – studenti 2. a 3. ročníků, vítěz V. Král z 2. A 

 
V dalších měsících se z důvodu nepřítomnosti žáků ve škole neuskutečnily žádné naplánované 
aktivity. 
 
 
 
 
 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 

 
Školení pro testery ECDL  
Dne 12. 9. 2019 se vyučující IT předmětů zúčastnil v Praze školení pro testery ECDL. První část 
školení byla věnována konceptu ECDL a dostupným modulům, které jsou nabízeny formou testů. 
Zvýšená pozornost byla věnována novým modulům (z oblastí jako digitální fotografie, 
bezpečnost v IT nebo programování) a novému konceptu udělování certifikátů za absolvované 
moduly (případně za absolvování různých komplexních balíčků modulů dle zaměření). 
Ve druhé části školení byl představen informační systém WASET (Webový informační systém 
pro testování ECDL), ve kterém probíhá veškerá agenda testování. Zde jsou registrována 
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akreditovaná střediska, testeři i zájemci o testování a absolventi testů. Školení připravovalo 
budoucí testery na zpracování žádostí o testování a přípravu termínů testů. 
Další část školení bude v budoucnu věnována vlastním testům, jejich zadávání, opravování a 
vyhodnocování. 
 
Microsoft Roadshow 
17. 10. 2019 se učitelé informatických předmětů zúčastnili akce Microsoft Roadshow určené 
informatické školské veřejnosti. Kromě ICT nástrojů pro podporu výuky byly na akci 
prezentovány také produkty zaměřené na kybernetickou bezpečnost, hardwarové vybavení 
školy nebo další vzdělávání pedagogických pracovníků.  

 
Konference o řízení lidských zdrojů HRko 
V říjnu se vyučující marketingu zúčastnila celonárodní konference HRko, která se konala 
v Ostravě a byla určena personalistům a pracovníkům, kteří se podílejí na náboru, školení a 
veškerých dalších personalistických činnostech. Na akci byly prezentovány případové studie, 
probíhaly workshopy a k dispozici byla datová laboratoř společnosti LMC. Velmi zajímavé byly 
příspěvky prezentující trainee programy pro čerstvé absolventy škol a talentované uchazeče. 
Setkání se zástupci potenciálních zaměstnavatelů našich studentů, poznání jejich potřeb, priorit 
a názorů bylo přinejmenším inspirativní.  

 
Schůzka výchovných poradců SŠ  
Úvodní organizační schůzka výchovných poradců SŠ byla svolána na 15. 10. 2019.  
Projednány byly změny ve zpracování PLPP, doporučení PPP a další změny na základě novely 
vyhlášky 27/2016, která začne platit Od 1.1. 2020. Schůzky se zúčastnila výchovná poradkyně.  
 
Konzultační seminář pro management škol 
Dne 5. 11. 2019 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, návrh novely školského 
zákona, maturitní zkouška, jednotná přijímací zkouška, vybrané statistické přehledy a 
harmonogram školního roku 2019/2020. 
 
Tricked into Speaking a Let´s Get Digital with Oxford 
Dne 6. 11. 2019 se zúčastnila vyučující anglického jazyka seminářů s názvy Tricked into 
Speaking a Let´s Get Digital with Oxford, které se konaly pod hlavičkou Oxford Professional 
Development. Místem setkání byla Knihovna města Ostravy na ulici 28. října 2. 
Dozvěděl se novinky z oblasti podpory, interaktivních materiálů k učebnicím, které využívá 
v anglickém jazyce a nové metody, jak více zapojit studenty do anglické konverzace. 
 
Seminář Moderní korespondence 
Výuku moderní korespondence od A do Z v Governance Institute, z. s. absolvovala 7. 11. 2019 
vyučující písemné a elektronické komunikace. Seminář byl zaměřen na moderní komunikaci (tipy 
na výuku moderní korespondence), využití ČSN 01 6910 v praxi (co učíme žáky a jak je to 
v praxi), práci s portálem E-ENTER (zkouška Enter), jazykové okénko (chybami se člověk učí) a 
společenskou komunikaci (osobní dopisy). 
 
Konference Nadaní žáci v MSK 
 Dne 7. 11. 2019 se v Brickhousu v Dolních Vítkovicích v rámci Krajského akčního plánu rozvoje 
vzdělávání MSK konala konference s názvem Nadaní žáci v MSK. Konference se zúčastnila 
výchovná a kariérová poradkyně. 
Slavnostní setkání zahájil náměstek hejtmana MSK. 
O systémových otázkách podpory nadaných žáků hovořila zástupkyně z NIDV v Praze. 
Další přednášející se věnovali přínosu interdisciplinárního přístupu, zaměřili se na konkrétní 
každodenní problémy, se kterými se setkávají nadané děti, jejich rodiče a učitelé, na systém 
gradovaných úloh, rozdíl mezi transmitivním a konstruktivistickým přístupem v matematice. 
Přednášející rozebrali příčiny a následky nepochopení nadaných žáků ve výuce, 
neurofyziologické aspekty výrazného nadání a fenomén propagandy.  
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Dne 20.11. 2019 se ekonomka školy zúčastnila semináře „Zákoník práce v podnikové praxi“. 
Seminář organizovalo Slezské vzdělávací centrum Karviná. 
Cílem semináře bylo získat ucelený přehled o aktuální podobě zákoníku práce včetně příslušné 
judikatury a návody na praktickou aplikaci. 
Program semináře: 
· Pracovněprávní vztahy a účastníci pracovněprávních vztahů   
· Postup zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru  
· Současná právní úprava vzniku, změn a zániku pracovního poměru pracovní 
smlouvou (náležitosti pracovní smlouvy, zkušební doba, změny při sjednávání pracovního 
poměru na dobu určitou, výpovědní důvody a ochranná doba), hromadné propouštění  
· Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  
· Pracovní doba, odpočinek v práci a čerpání dovolené  
 
Workshop k Portálu kraje 
Ředitelka školy se 20. listopadu t. r. zúčastnila workshopu ke komunikačnímu prostředku 
Moravskoslezského kraje se svými příspěvkovými organizacemi. Získala informace o struktuře 
tohoto systému, o rozšíření některých oddílů o další funkcionality, o možnosti čerpání benefitů 
zaměstnanců školy a nutnosti provedení jejich evidence. Měla také příležitost vznést připomínku 
k nastavení parametru u plněných úkolů, který z nich je také nutné ukončit statutárním 
zástupcem organizace. 

 
Proces hodnocení zaměstnanců v rámci řízení lidských zdrojů  
Tohoto semináře, který byl pořádán v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání 
Moravskoslezského kraje, se paní ředitelka zúčastnila dne 26. listopadu 2019. Seminář se 
věnovat problematice řízení lidských zdrojů, životního cyklu zaměstnance, řízení výkonu ve 
školství a hodnocení zaměstnance – pedagoga. Praktickými i sdílenými příspěvky lektora a 
všech zúčastněných se seminář zabýval smyslem a důvody hodnocení, možnostmi a formami 
hodnocení se specifikami ve školství. Dále získala paní ředitelka formuláře a hlavně inspirace ke 
struktuře a pravidlům hodnotícího pohovoru. 

 
Aktuální otázky výuky ekonomiky na SŠ  
Seminář „Aktuální otázky výuky ekonomiky na SŠ“ pořádalo nakladatelství EDUKO v Olomouci 
dne 2. 12. 2019 a nové poznatky do výuky ekonomiky přinesla předsedkyně předmětové komise 
ekonomiky a účetnictví. Obsahem semináře bylo seznámení se s inovovanými učebnicemi do 
ekonomiky, informace o aktualizaci RVP ekonomicky zaměřených oborů, 
novinky v legislativě 2020 a aktuální změny v průběhu roku 2019 
 
Změny v účetnictví a daních 2020  
Ve dnech   10. – 11. prosince 2019 se vyučující účetnictví zúčastnila školení: Změny v účetnictví 
a daních 2020 v Praze. 
Přinesla novinky v rámci účtování v jednotlivých účtových třídách a o změnách v daních pro rok 
2020. 
 
Hodnotitel ústní zkoušky z anglického jazyka 
Prezenční školení pro hodnotitele ústní zkoušky z anglického jazyky absolvovala prostřednictvím 
NIDV Ostrava vyučující anglického jazyka ve dnech 22. 11. a 29. 11. 2019 
 
Transfery  
Dne 9. 12. 2019 se ekonomka školy zúčastnila školení „Transfery“. Školení organizoval Krajský 
úřad MSK, účastníci byli proškolení zástupci Ministerstva financí ČR – Regulace účetnictví 
veřejného sektoru. 
Cílem semináře bylo seznámit účastníky školení s předpisy a metodickými materiály pro vedení 
účetnictví a schvalování účetních závěrek a poskytnout jim metodickou podporu a to jak na 
stánkách Ministerstva financí, tak např. na Portále MSK.  
Program semináře zahrnoval oblasti: transfer, poskytovatel, příjemce, zprostředkovatel 
transferu, průtokový transfer, obecná pravidla účtování transferů, investiční transfery v účetnictví 
ÚSC a PO, příklady a jejich zaúčtování. 
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Tester ECDL 
Dne 13.1. 2020 se vyučující IT předmětů zúčastnil v Praze závěrečného školení na testera ECDL 
a složil srovnávací zkoušky.  Nyní může vykonávat testera ECDL pro 5 modulů, ze kterých složil 
testy testera v ostravském testovacím středisku POE Educo. 
 
Aktuální otázky výuky práva na SŠ (2020) 
Dne 29. 1. 2020 se vyučující ekonomických předmětů a práva zúčastnila akreditovaného 
semináře-Aktuální otázky výuky práva na středních školách. Seminář se zabýval právními 
normami, prameny práva, systémem práva a právní kultury. Byl určen především vyučujícím 
předmětu právo a společenské vědy na SŠ bez právní specializace a zhodnocen jako velice 
přínosný.  

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
Opavskou obchodní akademii navštívila vyučující písemné a elektronické korespondence za 
účelem sdílení zkušeností pedagogů z různých škol. Hospitace proběhly  v hodině PEK – 
2. ročník – téma: Poštovní adresy – základ pro tvorbu obchodních dopisů a  PEK - 1.ročník (1.C) 
- výukový program Mount Blue. Hospitace v hodině PEK – 4. ročník – téma: Obchodní dopisy – 
opakování, dále hospitace v hodině PEK - 2. ročník – téma: Obchodní dopis - nabídka 
Následovala reflexe z hospitací a společná reflexe zkušeností a doporučení. 
 
Metody kritického myšlení v kostce  
Dne 25.2. 2020 se celá sekce českého jazyka a literatury zúčastnila semináře – Metody 
kritického myšlení v kostce. 
Přestože velká část semináře reflektovala spíše výuku na základních školách, byl pro vyučující 
velkým přínosem. Dozvěděly se spoustu nových metod a typů výukových lekcí, kterými mohou 
výuku obohatit a zpestřit tak studentům probíranou látku. Mnohé z metod ve výuce používají, 
některé byly nové a inspirativní. Ze semináře si vyučující mateřského jazyka odnesly mnoho 
zajímavých tipů a odkazů. 
 
Český jazyk a problematika FAKE NEWS  
Dne 20.2. 2020  se vyučující českého jazyka a základů společenských věd zúčastnila workshopu 
– Český jazyk a problematika FAKE NEWS 
Cílem semináře i následného workshopu bylo ukázat, jak studentům vysvětlit nebezpečí lživých 
zpráv. Je nesmírně důležité vyučovat kritické myšlení, obzvláště v prostředí internetu. Účastníci 
workshopu se dozvěděli spoustu podnětných informací a vyzkoušeli mnoho interaktivních 
činností, kterými lze se studenty procvičovat a zlepšovat jejich práci s informacemi, především 
pak práci se zdroji. 
Přínosné bylo obrovské množství odkazů na stránky, které ocení nejen pedagogové českého 
jazyka, ale každý vyučující, v jehož předmětu musí studenti pracovat s informacemi. 
 
 
Revize RVP (G, SOŠ, SOU) - jejich cíle, význam a obsah 
Osvědčení o absolvování webináře Revize RVP (G, SOŠ, SOU) - jejich cíle, význam a obsah 
předložila vyučující anglického jazyka. Webinář se konal 7. 4. 2020 a osvědčení vydal Národní 
pedagogický institut České republiky. 
Co všechno umíme, když čteme? 
Dne 06. 03. 2020 se vyučující českého jazyka zúčastnila workshopu – Co všechno umíme, když 
čteme? Cílem workshopu bylo názorně vyzkoušet správnou formulaci úkolů a otázek ke správné 
výuce kritického myšlení při čtení.  
Vyzkoušené metody a nápady na rozvíjení čtenářské gramotnosti lze využít ve výuce všech 
předmětů. 
 
Párové a kooperativní učení 
Dne 10. 6. 2020 se vyučující matematiky a vyučující ekonomiky zúčastnili vzdělávacího kurzu 
na téma: Párové a kooperativní učení. Kurz byl veden názornými ukázkami různých metod 
kooperativního učení v různých předmětech. Během kurzu se účastníci zapojovali do názorného 
vzdělávání a měli možnost vyzkoušet různé metody. Po každé metodě probrali její klady, ale i 
problémy při užití ve třídě. Po vzájemném rozboru účastníci kurzu společně hledali nejlepší 
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možné vyřešení jednotlivých problémů. Při této formě výuky se projeví výhoda kolektivní 
spolupráce, komunikace, plánování, odpovědnosti, a hlavně řešení problémů.  
 
Referenční úlohy jako nástroj metodické podpory pro učitele českého jazyka a literatury 
Webinář s názvem Referenční úlohy jako nástroj metodické podpory pro učitele českého jazyka 
a literatury absolvovala vyučující cizích jazyků 
 
 

AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 
PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 
Dny otevřených dveří proběhly ve dvou termínech 21. 11. 2019 a 9. 1. 2020. 
Uchazečům o studium na naší škole jsme poskytli informace o přijímacím řízení, oborech a 
umožnili prohlídku školních učeben. 

 
Druhý listopadový pátek se naše škola zúčastnila 3. ročníku Veletrhu středních škol v Avion 
Shopping Parku v Ostravě, který se koná za podpory a ve spolupráci s moravskoslezským 
krajským úřadem. Přes 40 vzdělávacích institucí Moravskoslezského kraje se zde blíže 
představuje veřejnosti a především zájemcům o studium.  
 V prostoru nákupní galerie, v blízkosti kavárny Starbucks, jsme s kolegy vyučujícími odborné 
předměty prezentovali nejen deváťákům a jejich rodičům možnosti studia oborů Obchodní 
akademie a Informační technologie na naší škole. Překvapil nás i nemalý zájem žáků osmých 
ročníků, kteří už s ročním předstihem spolu s rodiči „mapovali terén“ s nabídkou středoškolského 
studia.   
 
Škola prezentovala svou nabídku studia na výstavě „Středoškolák, vysokoškolák“ ve dnech 
6. 12. – 7. 12. 2019 na Výstavišti Černá Louka v Ostravě.  
Budoucím zájemcům o studium jsme poskytli informace o oborech, učebních plánech a dalších 
aktivitách školy. Všichni zájemci, kteří nás zde navštívili, získali především veškeré informace o 
jednotlivých oborech, průběhu studia i možnostech budoucího uplatnění. Seznámili se 
s obsahem a způsobem výuky, náročností příjímacích zkoušek, studijními benefity i aktivitami a 
projekty naší 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, které probíhaly 
pouze do termínu 11. března 2020, kdy bylo možné prezenční vzdělávání.  
 
Pedagogové informovali osobně žáky a rodiče žáků 9. tříd na ostravských i mimoostravských 
základních školách, o možnostech studia na naší škole a prezentovali aktivity školy. 
 
Pravidelně aktualizujeme www stránky. Inzerujeme nabídku studia a Dny otevřených dveří 
formou bilboardů na území města Ostravy, v tisku. 
 
Propagace a publicita naší školy v novinách, periodicích, televizních reportážích aj.:  
 

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

dveří 

o Mladá fronta dnes - příloha Střední školy,  inzerce Dnů otevřených dveří 

o Týdeník 5PLUS2 – inzerce studia a Dnů otevřených dveří  

o DENÍK – inzerce Dnů otevřených dveří včetně publicity v článku „Stříbrná medaile pro 

žákyně porubské Obchodní akademie“ v příloze Vzdělávání 

o Měsíčník PRIO – inzerce Dnů otevřených dveří a nabídky studia 

o Banery s nabídkou studia a Dny otevřených dveří máme rovněž umístěny v blízkosti 

školy naproti nákupnímu středisku Kaufland u zastávky MHD. 
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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 2019. 
 
Adaptační kurzy 
V letošním školním roce jsme opět zorganizovali adaptační kurzy pro žáky 1. ročníků, které jim 
mají zjednodušit vstup do nového kolektivu. Pod vedením tří lektorů žáci absolvovali širokou 
škálu zážitkových aktivit, jejichž cílem nebylo jen vzájemné seznámení. Při těchto aktivitách byl 
kladen důraz převážně na týmovou spolupráci, ale také na komunikaci mezi spolužáky, na 
překračování „vlastních hranic“, otevřenost a kreativitu. Adaptační kurzy se konaly dny na Setině 
v Pusté Polomi. 

Exkurze do Prahy 
Všechny třídy 4. ročníků se s doprovodem vyučujících zúčastnily exkurze do Prahy. První den 
pobytu studenti absolvovali procházku kolem nově zrekonstruované historické budovy 
Národního muzea, přes Václavské náměstí, přes Staroměstské náměstí se zastávkou u 
Pražského orloje, dále k řece Vltavě a ukončili ji u Národního divadla, kde proběhla exkurze. 
Ve večerních hodinách následovala prohlídka Karlova mostu, Kampy a Malé Strany.  
Další den proběhla exkurze v Barrandovských filmových studiích. Brzké odpoledne studenti 
strávili na Petříně a ve večerních hodinách se vrátili na Václavské náměstí do divadla Studio 
DVA, kde shlédli moderní přestavení Bond/Medea s Janem Krausem a Ivanou Chýlkovou 
v hlavních rolích. Poslední den pobytu byl věnován exkurzi na Letišti Václava Havla. Studenti 
měli možnost seznámit se s provozem na Terminálu 3, ze kterého běžně létají soukromé lety, 
podívali se do celého areálu, včetně blízkosti odletové a příletové dráhy letadel. Seznámili se 
také s hasičským zázemím letiště. 
 
SCATE 2019 
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. 
 
Beseda na Úřadě městského obvodu Poruba 
Studenti 3. C se dne 12. 9. 2019 zúčastnili exkurze spojené s besedami na porubském úřadě. 
V obřadní síni se studenti seznámili s kronikami-pamětními knihami, počínaje dávnou minulostí, 
i se zákony, které se k nim vztahují. Studenti byli na chvilku svědky historických událostí Poruby, 
připomněli si prvního kronikáře, učitele Šedivého, seznámili se s rozpočty obce i se vzpomínkami 
pamětníků. 
Druhá část besedy proběhla s vedoucí matričního oddělení. Studenti se dozvěděli, jak se ve 
skutečnosti připravuje svatba, co tomu předchází, co je třeba k vyřízení, na co se nesmí 
zapomenout, na jakých místech obřad probíhá, kdo může oddávat. 
Dotazy ze strany studentů směřovaly i na možnost změny jména či příjmení, na oblíbená jména 
dětí, na průměrný věk vstupu do manželství, na věkové rozdíly mezi partnery či na typ hudby při 
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obřadu. Vedoucí matričního oddělení připravila pro studenty svatbu nanečisto. Poslední část 
besedy proběhla s místostarostou ÚMOb Poruba. Hovořil se studenty o problematice školství a 
o prevenci kriminality, protože je těmto tématům v porubském obvodě věnuje. Dotazy se týkaly i 
státní maturity, současné politiky.  

 
Beseda s americkými piloty 
Ve čtvrtek 19. 9. 2019 naši školu navštívila skupinka amerických pilotů. Jednalo se o posádku 
letounu KC-135. Pět pilotů besedovalo se studenty druhých a třetích ročníků oboru informační 
technologie. Otázky se týkaly rozmanitých oblastí života, nejen letectví či vojenství. 
Ve všech skupinách zazněly dotazy týkající se vzdělání, výcviku, schopností, počtu nalétaných 
hodin, nebezpečných situací, ale i volného času, rodiny. Studenti si procvičili svou angličtinu, 
dotazy typy area 51 nebo ILS approach byly opravdu odborné. Piloti velmi ochotně odpovídali 
na dotazy a navíc vše potřebné ještě komentovali prostřednictvím PC techniky.Besedy na naší 
škole byly součástí doprovodného programu Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR 
2019. 
 
 
Beánie  
19. 9. 2019 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. 
 
 
Planeta Země 3000 
Dne 1. 10. 2019 se studenti tříd 2.A a 2. B zúčastnili zeměpisné projekce Planeta Země 3000 
s názvem KOLUMBIE – ráj slasti a neřesti. Pořad byl kombinovaný s mluveným slovem a 
promítáním. Studenti se dozvěděli nové informace o některých oblastech Kolumbie a seznámili 
se se zajímavými míst y a obyvateli této jihoamerické země. Program byl velmi poutavý a přinesl 
mnoho nových poznatků pro studenty.  

 
Projekt #CodeWeek 
Počátkem října se vyučující informačních technologií zapojila s třídou 1. B do mezinárodního 
projektu podporujícího informatickou gramotnost a základy programování s názvem CodeWeek. 
Pro úplně první seznámení s programovacím jazykem JavaScript zvolili prostředí CodeMonkey. 
Toto prostředí je určeno začátečníkům, a proto je velmi jednoduché, intuitivní a pěkně graficky 
zpracované. Druhou hodinu programovali s pomocí bloků kódu v rámci prostředí Code.org. Tady 
si mohli studenti zvolit téma své práce podle svých preferencí – Minecraft, bludiště nebo kreslení 
pomocí kódu. První příčka popularity patřila Minecraftu.  
  
Workshopu k soutěži Ekoenergie  
Dne 9. 10. 2019 se studenti 2.B v doprovodu vyučující biologie a ekologie zúčastnili workshopu 
k soutěži Ekoenergie Chytrý region 19, která se konala na SŠ teleinformatiky v Ostravě. První 
blok dopoledního programu vyslechli přednášky lektorů z VŠB s názvem Smart region – zelená 
budoucnost MSK, Obnovitelné zdroje energie a blízká budoucnost, druhý blok pak Úspory 
energií jsou cool a Užitečné odpady a jejich následné využití. Vedoucí projektu pak podala 
informace k vypracování prezentací – požadavky a hodnocení. Odpolední program pak vyplnily 
exkurze do pasivního domu firmy IMOS v Ostravě – Hulváky a Centra ENET na VŠB-TU 
Ostrava.  
 
Projekt eTwinning 
Počátkem října byl vyučující marketingu schválen projekt mezinárodní spolupráce eTwinning, do 
kterého se zapojí se skupinou angličtina/němčina třídy 2. A.  Našim spoluzakládajícím partnerem 
je střední ekonomická škola I.E.S. Jose Manuel Blecua ze španělské Zaragozy. V průběhu 
školního roku budou zapojené školy spolupracovat na tvorbě marketingového plánu start-upové 
společnosti. Vzájemná komunikace a veškeré aktivity probíhají v anglickém jazyce.  
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Veletrh pracovních příležitostí  
Dne 23. 10. 2019 pořádala ekonomické fakulta veletrh pracovních příležitostí, který proběhl 
v budově fakulty na Havlíčkově nábřeží. Na veletrhu se prezentovalo 12 firem, z nichž každá si 
pro studenty připravila interaktivní praktický workshop.  
Této pořádané akce se zúčastnili studenti 4. C, kteří po ukončení studia na naší škole již 
nebudou pokračovat ve studiu a hledají si vhodné zaměstnání. 
 
Projekt Kraje pro bezpečný internet 
V průběhu října se studenti prvních až třetích ročníků zapojili pod vedením vyučující 
informačních technologií do projektu s názvem KPBI zaměřeného na kybernetickou bezpečnost. 
Nejdříve si individuálně prošli vzdělávací moduly v rámci e-learningu a po jejich prostudování 
absolvovali soutěžní kvíz. I přesto, že kvíz byl poměrně náročný a vyžadoval odbornou erudici, 
všichni zapojení studenti jej zvládli se 100% úspěšností. 
 
Projekt Krokus 
Studenti 3.C se 7.11.2019 opět, již po třetí, zapojili do projektu Krokus, který realizuje irská 
organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s oddělením pro vzdělávání 
a kulturu Židovského muzea v Praze. Projektová hodina byla součástí základů společenských 
věd. Hned na začátku si studenti formou krátkých referátů připomněli tuto irskou iniciativu sázení 
žlutých krokusů. Prostřednictvím PC techniky se podívali na minulé ročníky u nás ve škole i ve 
světě. Žluté krokusy se vysazují, aby si lidé na celém světě připomněli jeden a půl miliónů 
židovských dětí a tisíce dalších, které zemřely během holocaustu. Žlutá barva symbolizuje žlutou 
hvězdu, kterou museli Židé během nacistické vlády nosit. Studenti do připravených truhlíků sázeli 
cibulky krokusů. Na začátku jara by měly krokusy vykvést a připomenout, že po nejstrašnějších 
okamžicích začíná nový život, který bude lepší než ten dosavadní. Hosty byly a cibulky krokusů 
také zasadily ředitelka školy, zástupkyně ředitelky školy a hospodářka školy, která celou akci 
fotografovala.  
 
Přijímací řízení na VŠ 2020 
Dne 31. 10. 2019 proběhla přednáška pro studenty 4. ročníku s názvem „Přijímací řízení na VŠ 
2020“. 
Výchovná poradkyně v rámci kariérového poradenství podala studentům aktuální informace 
z následujících oblastí: 

- Výběr vhodné vysoké školy – základní principy a doporučení 

- Přijímací řízení na VŠ 2020 – specifika zkoušek, druhy přijímacích testů 

- Národně srovnávací zkoušky 2019/20 – termíny, místa, přihlášení, obsah, úskalí, 

doporučení 

- Ukázky testů SCIO – ZSV, OSP 

Přednášky se zúčastnilo 17 studentů, po ní následovala diskuse, 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. 
 
Studenti studentům 
Ve středu 13. listopadu 2019 v odpoledních hodinách vystoupili naši studenti v Knihovně na 
Vietnamské ulici s pásmem nazvaným „Studenti studentům.” 
Posluchači této akce se stali studenti 1. ročníku a pozvaní hosté. V pásmu si měli všichni 
zúčastnění možnost připomenout historické události 17. listopadu v letech 1939 a 1989. Celý 
program byl zpestřen hudebními a pěveckými vystoupeními. Všichni vystupující sklidili od 
posluchačů včetně přítomných pracovnic knihovny velkou pochvalu. 
 
30 let svobody 
17. listopad, Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva, právem patří 
k nejvýznamnějším státním svátkům v České republice. V letošním roce jsme si připomněli 
kulaté výročí dvou významných událostí československých dějin. Od brutálního zásahu proti 
studentům v Protektorátu Čechy a Morava a následného uzavření českých vysokých škol již 
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uběhlo 80 let. Před 30 lety tehdejší bezpečnostní složky proti studentům zasáhly znova.  17. 
listopad 1989 se stal symbolickým i faktickým počátkem pádu komunistického režimu 
v tehdejším Československu.  
Naše škola se zapojila do oslav důležitého výročí mnoha aktivitami. V pátek 15. listopadu 
studenti zažili tak trochu jiný školní den. Tady je alespoň malá ochutnávka nabitého programu:  
V aule školy probíhalo pásmo se zamyšlením k událostem 17. listopadu doprovázené 
hudebními vystoupeními. Škola se zapojila rovněž do projektu Jeden svět na školách. 
Probíhala promítání tematických dokumentárních filmů a besedy s pracovnicí Státní vědecké 
knihovny v Ostravě, na téma Listopad 1989 v Ostravě a s redaktorem Moravskoslezského 
deníku panem, kde se diskutovalo také k hlavnímu tématu a dále o současných problémech 
našeho regionu.  
Zástupci jednotlivých tříd, ti trochu sportovně šikovní, vyběhli od školy a jejich cílem byl Obecní 
úřad městského obvodu Ostrava – Poruba, kde je čekal pan místostarosta. Studenti mu 
předali Listinu svých názorů na svobodu a krátce s ním podebatovali. Třídy druhých ročníků se 
zúčastnily velkého projektu města Ostravy s názvem SametOVA!!!. V centru města probíhaly 
výstavy, besedy, workshopy a jiné aktivity. Naši studenti se setkali i s pamětníky událostí 
listopadu 1989. Sami tyto události nemohli zažít, a proto i taková jízda dobovými autobusy byla 
pro ně zajímavá.  
Na závěr nesměly chybět testy prověřující naše znalosti. Tentokráte ne na známky, ale formou 
soutěže. Studenti zhlédli video připomínající události roku 1939 a 1989 a vyzkoušeli svou paměť 
či všeobecné znalosti o komunistickém režimu v online testu. „Jaká byla hlavní hesla Sametové 
revoluce? Co znamenala zkratka SSM?“ Drobné odměny dostali nejlepší studenti v každé 
soutěžící skupině. 30 let svobody jsme uctili i oslavili opravdu naplno! 
 
GIS DAY  
Geografický informační systém GIS je počítačový systém, který umožňuje získávat, ukládat, 
aktualizovat, analyzovat a přenášet vzájemné prostorové souvislosti společně s vlastními údaji 
o objektu.  Tento systém se využívá v řadě lidských činností. Za zmínku stojí turistické mapy, 
katastrální mapy, letecké a družicové snímky a monitoring dopravních nehod.  Velmi důležitou 
úlohu v dnešní době hrají také mapové aplikace jako například Google mapy. 
S tímto tématem se podrobně formou přednášky seznámili všichni naši studenti 1.C a 2.C 
v rámci celosvětové kampaně GIS DAY konané dne 15. 11. také na VŠB -TUO. Studenti dále 
zmapovali areál VŠB –TUO pomocí GPS, což je globální družicový polohový systém umožňující 
pomocí elektronového přijímače určit přesnou polohu na povrchu Země. Vyzkoušeli si práci 
s dronem, našli zloděje pomocí GPS a prověřili si nejen své tělesné schopnosti v pravé 
LaserGame. Za nejlepší výkony byli studenti oceněni hodnotnými cenami. 
 
DEN POEZIE – otevřete oči 
Ve středu 20. listopadu 2019 se studenti 3. B zapojili do festivalu DEN POEZIE, který se 
každoročně odehrává v desítkách měst celé České republiky na počest narození K. H. Máchy 
(16. 11. 1810). Tento festival založený v roce 1999 je již několik let počtem akcí nejrozsáhlejším 
festivalem poezie v naší zemi. 
Zapojit jsme se mohli díky Knihovně na Vietnamské ulici, se kterou v průběhu školního roku 
velice úzce spolupracujeme. 
V tomto roce jsme se zaměřili na tvorbu básníků z našeho školního seznamu a básníků našeho 
regionu například P. Bezruče. Přečetli jsme si i ukázky z tvorby současných osobností, které 
píšou poezii či povídky - např. I. Šťastná, M. Šťastný a Jana Šlossárková. Některé básně jsme 
si vybrali a přepsali je na chodník před vstupem do knihovny. Mimo jiné jsme se dozvěděli o 
projektu „Poezie pro čekající děti“, který je součástí festivalu Den poezie a klade si za cíl přinášet 
díla klasiků i současných básníků těm, kteří čekají.   
Jsme rádi, že jsme svou účastí festival podpořili, protože DEN POEZIE je ukázkou vzájemné 
propojenosti lidí, kteří mají rádi kulturu a literaturu.    
 
Listopad 1989 na Ostravsku  
Poslední tečkou za listopadovými aktivitami na naší škole byla přednáška PhDr. Martina 
Juřici, autora bibliografických prací z Ostravska. kronikáře města Ostravy, pracovníka 
ostravského archivu. 
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22.11.2019 zavítal do jedné skupiny třídy 3.C a studenty velmi poutavě seznámil s 
událostmi roku 1989 na Ostravsku. Na jednu vyučovací hodinu se všichni účastníci stali svědky 
dramatických listopadových a prosincových dnů a také důsledků změny režimu. Prezentace 
s dobovými fotografiemi i výstřižky z tehdejších novin musela každého zaujmout. V závěru 
následovaly dotazy ze strany studentů, které se týkaly nejen daného tématu, ale třeba i 
přidělování hornických bytů. 
 
Testy obecných studijních předpokladů a testy z anglického jazyka  
Ve čtvrtek 28.11. 2019 se studenti 3.C a 4.C podrobili ukázkovým testům na vysoké školy. 
SCIO se zabývá testováním studentů při vstupu na střední i vysoké školy. V průběhu roku 
připravuje nové testy, které studenti různých typů středních škol ověřují. Dle výsledků SCIO dané 
testy upravuje a připravuje k ostrému testování v dalším školním roce. 
Pro třídu 3.C byly určeny testy OSP (Obecné studijní předpoklady) a v obou anglických 
skupinách 4.C byl ověřován test z anglického jazyka, který měl dvě části: poslechovou a čtení 
s porozuměním.  
Oba testy bez instrukcí trvaly 45 minut a byly organizovány lektorem společnosti SCIO. 
Studenti budou seznámeni se svými výsledky na začátku ledna 2020. 
 
Přednáška o historii Ostravy 
Dne 12. prosince 2019 jsme obohatili hodiny dějepisu druhých ročníků přednáškou 
zaměstnankyní z Moravskoslezské vědecké knihovny na téma „Historie Ostravy.“ Jelikož 
přednášející pracuje v již zmíněné knihovně, donesla studentům na ukázku publikace týkající se 
tématu a shrnula základní fakta o založení a rozkvětu města Ostravy. Především se soustředila 
na vznik a rozvoj Rudolfovy hutě, která se proměnila ve Vítkovické železárny a díky tomu se 
z Ostravy stalo třetí největší město naší republiky. Studenti se tak nad rámec obecných dějin 
mohli seznámit i s historií regionu, ve kterém žijí.  
 
Maraton psaní dopisů 
Studenti naší školy se v prosinci 2019 a v lednu 2020 zapojili do akce Maraton psaní dopisů. 
Organizátorem je každoročně Amnesty International (celosvětové hnutí, které monitoruje 
porušování lidských práv a iniciuje kampaně proti jejich porušování). 
Tento ročník byl věnován mladým lidem do 26 let, kterým jsou upírána jejich práva. Abychom jim 
trošku v boji s bezprávím pomohli, rozhodli jsme se, že za ně v 1., 3. a 4. ročnících napíšeme 
dopis či lépe řečeno v rámci školního parlamentu uspořádáme dopisovou akci. 
Naše kroky směřovaly do Číny (Místo života s rodinou převýchovný tábor), adresátem dopisů 
byl prezident ČLR Xi Jinping, do Iránu (Za protest proti povinnému zahalování 16 let vězení), 
adresátem byl nejvyšší soudce Ebrahim Raisi, do Běloruska (8 let vězení kvůli nepoctivému 
zaměstnavateli), adresátem byl generální prokurátor Běloruské republiky a do Egypta 
(Lidskoprávní výzkumník zmizel beze stopy), adresátem byl státní prokurátor Hamada al-Sawi. 
Studenti se seznámili s příběhy hlavních aktérů, podiskutovali o velmi závažné problematice, 
procvičili angličtinu a svými podpisy se snažili ovlivnit danou situaci. 
 
Návštěva katedrály Božského Spasitele v Ostravě 
Ve čtvrtek 30. 1. 2020 si studenti zpestřili výuku exkurzí do centra Ostravy. Vyučující českého 
jazyka a dějepisu objednali program „ŽIVÁ KATEDRÁLA“ v katedrále Božského spasitele.  
Farnost Moravská Ostrava v rámci tohoto projektu nabízí žákům a studentům spolupráci ve 
vzdělávací činnosti s plným respektem k vyznání všech. 
V průběhu programu studenti vyplňovali pracovní listy, a hlavně se seznámili s historií Ostravy, 
s jejímž rozvojem je katedrála neodmyslitelně spjatá. Zaujal je i unikátní betlém s pohyblivými 
figurkami, který vydával melodii známých koled. 
 
Přednáška pro maturanty:  ÚŘAD PRÁCE aneb co dělat, když …._ 
Na středu 5. 2. 2020 jsme pro studenty 4. ročníku připravili přednášku, která tematicky patří do 
bloku kariérového poradenství. 
Zaměstnankyně úřadu práce v úvodu představila strukturu a historii této instituce a prezentovala 
služby, které ÚP občanům nabízí. Dále poskytla rady a doporučení, jak postupovat, jestliže se 
ocitneme v situaci, kdy se naše kariéra nevyvíjí podle našich představ. Zdůraznila především 
časté chyby, kterých se absolventi dopouští, například v situaci, kdy odejdou pracovat do 
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zahraničí, a uvedla odkazy na internetové zdroje, které mohou být užitečné.  Dále se studenti 
dozvěděli, kdy mají status studenta a jaké výhody z toho plynou. Zajímavá je také nabídka 
osobnostně-profesního testování v oblasti studijního poradenství a profesní typologie. 
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. 
Přednášky jako ta, které jsme se studenti zúčastnili, vždy nastolí mnoho otázek a otevřou nové 
pohledy.  
 
„Necituješ, vyletíš aneb Naučte se citovat.“ 
V úterý 18. 2. 2020 přijala naše pozvání pracovnice Moravskoslezské vědecké knihovny 
v Ostravě. Do hodin českého jazyka a literatury ji ve 4. ročnících připravila pro studenty téma 
„Necituješ, vyletíš aneb Naučte se citovat.“ 
Seminář je určen zejména maturantům, zabývá se totiž problematikou plagiátorství 
bibliografickými citacemi a na názorných příkladech naučí studenty citovat použitou literaturu. 
Všechny získané informace studenti v budoucnu jistě použijí. 
 
Tvorba a život Jaroslava Haška  
Ve středu 26. 2. 2020 strávili studenti třídy 3. B v rámci hodiny CJL v Knihovně na Vietnamské 
ulici. Vedoucí jim po dohodě s vyučující představila zajímavou prezentaci audionahrávkou a 
filmovými ukázkami tvorbu a život Jaroslava Haška. Pozvání vyučující jazyka českého a literatury 
přijala i dlouholetá čtenářka této knihovny, která přinesla studentům k nahlédnutí RODOKMEN 
RODU od r. 1357 včetně znaku tohoto rodu. Stal se jí i inspirací k napsání rodinné knihy. Studenti 
ocenili zajímavé pasáže z rodokmenu, se kterými je seznámila a do dalších vyučovacích hodin 
se do školy vraceli spokojení a obohacení novými poznatky. 

 
Ekonomická fakulta VŠB-TU-Katedra účetnictví a daní   
Studium na Vysoké škole báňské -Technické univerzitě v Ostravě patří již tradičně k častým 
volbám našich absolventů. Největší procento z nich každoročně zamíří na Ekonomickou fakultu 
VŠB-TU, se kterou máme dlouhodobé partnerské vztahy. Novinkou v přijímací řízení na Ekf pro 
letošní rok je informace, že studenti se nyní nově hlásí přímo ke specializacím hned od 1. 
ročníku. 
I přes vlnu relativního demografického poklesu se Katedra účetnictví a daní může pyšnit velkým 
zájmem ze strany studentů. Mají nově akreditovaný studijní program na dalších 10 let, tým 
vyučujících tvoří zkušení odborníci, kteří mají úzké vazby na praxi, a v neposlední řadě svoji roli 
sehrává i vysoká uplatnitelnost absolventů na trhu práce.  
Nabídka katedry je opravdu bohatá – studenti mohou vybírat ze široké nabídky workshopů 
zaměřených na nejrůznější témata, odborných přednášek a exkurzí. Dobré zkušenosti mají s 
přípravnými kurzy z MAT a účetnictví, které pomáhají dorovnat znalostní diference u nově 
nastupujících vysokoškoláků. Neoddělitelnou součástí studijního plánu jsou i praxe ve firmách a 
podnicích. Velmi atraktivní jsou zahraniční studijní stáže v rámci programu ERASMUS +, v 
studenti mohou na jeden semestr vycestovat do Estonska, Španělska, Finska, Portugalska nebo 
třeba do Singapuru. 
Přednášky se uskutečnily ve dvou termínech, 17. a 18. 2. 2020 a byly věnována studentům 4.A 
a 4.B oboru obchodní akademie. Druhá polovina přednášky byla zaměřena na změny a novinky 
v účetnictví v roce 2020. 
 
Rodilý mluvčí do škol  
Tak jako v už minulém školním roce z Austrálie, i letos k nám zavítal rodilý mluvčí Marcus, 
tentokrát z USA. Každé úterý mají žáci druhých a výjimečně i třetích ročníků šanci poslechnout 
si a popovídat si s rodilým mluvčím v hodinách anglického jazyka.  Žáci mohou aktivně hovořit 
na různá témata, procvičit si své jazykové znalosti a dovednosti a v neposlední řadě se seznámit 
s mnohými kulturními rozdíly mezi námi a Američany.  
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.  
Projekt Šablony II 
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Na základě vytvoření Školního akčního plánu a úspěšné projektové žádosti  OP VVV  
probíhaly na naší škole od září 2019 tyto konkrétní aktivity projektu s názvem „Zlepšení 
výsledků vzdělávání podporou žáků a pedagogů“:                                                                       
III/9 – Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ (Spolupráce 8 tříčlenných pedagogických týmů 
včetně vzájemných hospitací) 
III/10 – Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv  
(Spolupráce s Obchodní akademií v Opavě v rámci předmětu „písemná a elektronická  
komunikace“) 
III/12 – CLIL ve výuce SŠ (Pedagog angličtinář-lektor vede další dva vyučující odborných  
předmětů v lekcích angličtiny a pomáhá jim připravit CLIL minilekce, které následně  
realizují ve výuce)  
III/16 – Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (Jeden pedagog realizoval stáže ve firmě se 
zaměřeným na marketing, druhý pak ve firmě se zaměřením na operační systém a webové 
stránky. Důležitý byl přenos zkušeností a podnětů do vzdělávací oblasti konkrétních odborných 
předmětů) 
III/20 – Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem (Žáci využívali celkem 12  
šedesátiminutových kurzů doučování od 1. po 4. ročník, a to z různých předmětů s týdenní 
frekvencí)   
Mnohé projektové aktivity mohly od 12. 3. 2020 pokračovat distanční formou, nicméně aktivity 
podmíněné osobní přítomností žáků ve škole (hospitační činnost, výuka minilekce CLIL 
v prezenční hodině) byly dokončovány ještě na začátku šk. roku 2020/2021, kdy byla zahájena 
rovněž realizace aktivit druhého roku tohoto projektu.  
 
Program Erasmus+ 
Naše škola získala již potřetí grant na realizaci programu Erasmus+. Konkrétně jde o dvouletý 
projekt zahraničních stáží vybraných žáků 3. ročníků v irském Dublinu s názvem „S 
počítačovou gramotností do světa III“. Veškeré přípravné projektové aktivity – smluvní zajištění 
zahraničního partnera, firem pro realizaci praxí, výběr žáků dle nastavených kritérií, zajištění 
dopravy apod. – jsme realizovali. Nicméně samotná zahraniční 3týdenní stáž nemohla být 
v naplánovaném období květen/červen uskutečněna z důvodu pandemie covid-19. 
V následujícím šk. roce budeme muset řešit případné prodloužení projektu. 
 
 
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. 
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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. 
 
Studenti 2. ročníku navštívili seniorky v Domovince 
V úterý 3. 12. 2019 odpoledne navštívili studenti 2. ročníku stacionář Domovinka České církve 
evangelické. Jejich cílem bylo zpříjemnit seniorkám předvánoční čas. Připravili si program 
zahrnující povídání o vánočních tradicích, hraní na hudební nástroje i zpívání koled.  
Studentům se tak podařilo vykouzlit úsměv na tváři klientkám Domovinky a vytvořit krásnou a 
přátelskou vánoční atmosféru.  
 
 
 
SOUTĚŽE 

 
Krajské kolo soutěže EKONOMICKÝ TÝM 2019 
V letošním školním roce se naše škola opět stala organizátorem soutěže Ekonomický tým, která 
se konala 2. října 2019. Do soutěže se zapojilo 6 středních škol, jejichž zřizovatelem je krajský 
úřad Moravskoslezského kraje. 
Soutěž byla vyhlášena MŠMT a Asociací obchodních akademií. Zapojit se do této soutěže mohli 
žáci 4. ročníků studijních oborů obchodní akademie a ekonomické lyceum. 
V první části soutěže zpracovávaly tříčlenné týmy studentů testy z oblastí profilových předmětů 
studovaných oborů: ekonomika, účetnictví, ICT a všeobecný přehled. Pracovali na počítačích 
v prostředí Moodle. Druhá část soutěže byla zaměřena na prezentaci odborného ekonomického 
tématu před komisí. Týmy studentů si v průběhu 30 minut připravovaly prezentaci na téma: 
Ideální kapesné.  Svou práci prezentovaly před odbornou porotou. 
Vítěz tohoto krajského kola postupuje do celostátní soutěže, jejímž pořadatelem v letošním roce 
je OA v Příbrami. Naši školu letos reprezentoval tým třídy 4. B, který v krajském kole zvítězil a 
postoupil do celostátní soutěže. 
 
Logická olympiáda 
V týdnu 15. – 21. října 2019 probíhala soutěž Logická olympiáda pořádaná Mensou. Tato soutěž 
je založena na logických úlohách, při jejichž řešení je nutný samostatný a kreativní přístup. Z celé 
České republiky se soutěže zúčastnilo 13 412 řešitelů v kategorii C pro střední školy, z toho 
1 462 v našem Moravskoslezském kraji. Do soutěže se zapojili žáci třídy 1.A, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C, 
3.A, 3.B, 3.C. Celkem se zaregistrovalo 108 studentů naší školy.  

Krajské kolo soutěže „Can you speak business English?“ 
Na začátku listopadu proběhl již pátý ročník krajského kola soutěže CAN YOU SPEAK 
BUSINESS ENGLISH na Obchodní akademii v Přerově. Této příležitosti využilo nejen četné 
zastoupení středních škol z Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje, ale i studenti 
ze Slovenska.  
Mezi reprezentanty naší školy patřili studenti třídy 4.C.  Nejprve se utkali v sérii nejednoduchých 
písemných a poslechových úkolů z oblasti obchodní angličtiny.  
Oba naši zástupci dosáhli výborných výsledků, nicméně konkurence byla více než vyzývavá. 
K ústní části soutěže se tak dostali jen ti nejúspěšnější. S potěšením však můžeme konstatovat, 
že se jednomu z našich studentů podařilo dostat do finále, ve kterém obsadil krásné 13. místo.  

 
Dějepisná olympiáda 
Letos se všichni zájemci o historii konečně dočkali. Proběhlo školní kolo 49. ročníku Dějepisné 
olympiády pořádané Národním institutem pro další vzdělávání. Tento ročník poprvé také 
v kategorii pro střední školy. Tuto premiéru si 18. listopadu vyzkoušelo několik studentů prvních 
a druhých ročníků. Studenti se na soutěž předem připravovali čtením doporučené literatury. 
A výsledky byly velmi dobré. Vítězové soutěžili v okresním kole, které proběhlo v lednu 2020. 
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Okresní kolo dějepisné olympiády 
Dne 16. 1. se v budově ZŠ Mitušova v Ostravě-Hrabůvce konalo okresní kolo dějepisné 
olympiády. V prvním ročníku také pro střední školy. V konkurenci ostravských gymnázií a celkem 
24 soutěžících této kategorie naši tři studenti sice nedosáhli na stupně vítězů, ovšem jistě stojí 
za zmínku 12. místo studenta třídy 2.A.  
 
Best in English 2019 
29. listopadu se 28 studentů 1.- 4. ročníků obou studijních oborů zúčastnilo již 9. ročníku 
mezinárodní online soutěže Best in English.  
V 9.45 se studenti shromáždili v učebnách číslo 1 a 7, kde vyplňovali online test úrovně B2 podle 
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Common European Framework of 
Reference).  
Test se skládal ze tří částí: gramatické, čtení s porozuměním a poslechové. Časový limit byl 60 
minut, část studentů test dokončila ještě před vypršením dané lhůty. 
Ihned po skončení studenti získali přehled o svém výsledku, počet bodů za daný časový úsek.  
Celkové hodnocení bude známo do měsíce. Ceny pro 20 top studentů byly již určeny, jedná se 
o dvoutýdenní pobyt v Kanadě. Studenti si také budou moci vytisknout certifikát, který dokazuje 
dosaženou úroveň v daném testu. Celá akce v České republice proběhla pod záštitou 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
 
Konverzační soutěž v anglickém jazyce 
I v letošním školním roce proběhla v předvánočním období soutěž „Konverzace v anglickém 
jazyce“. Poměrově byly zastoupeny všechny ročníky, jak první, druhý, tak i třetí. Což bylo velmi 
potěšující. Genderově se však celá skupina jevila jako velmi nevyvážená. Z deseti soutěžících 
byla pouze jedna slečna, což ale neubírá na kvalitě jejích výkonů. Nicméně, vyhráli muži, kteří 
obsadili čelní místa. 
Úroveň projevů soutěžících byla letos velmi, ale velmi vyrovnaná. V okresním kole bude naši 
školu reprezentovat student 2. A, který obsadil první místo. 
 
Překladatelské soutěž Juvenes Translatores 
V úterý 3. 12. 2019 se studenti naší školy účastnili mezinárodní překladatelské soutěže „Mladí 
překladatelé 2019“. 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 posuzovali hodnotitelé, kteří 
jsou zároveň profesionálními překladateli Generálního ředitelství pro překlady Evropské komise.    
 
Celostátní finále Ekonomický tým 2019. 
Dne 4. 12. 2019 se na Obchodní akademii v Příbrami konalo celostátní finále Ekonomický tým 
2019. Soutěžilo 13 týmů, vítězové jednotlivých krajských kol. Finále se skládalo ze tří částí.  
První část bylo zpracování projektové práce na téma: Vliv online marketingu a influencerů na 
společnost. Soutěžní práce byly hodnoceny nezávislou komisí, která se skládala z odborníků 
z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Za tuto část naše studentky získaly nejvyšší 
počet bodů ze všech zúčastněných týmů. 
Druhou částí byl písemný test v rozsahu 80 otázek, a to z oblasti ekonomiky, účetnictví, práva a 
informatiky. 
Poslední, třetí částí byla ústní prezentace. Téma prezentace bylo týmům známo až těstě před 
přípravou této soutěžní části a volbou témat by pověřen předseda Asociace obchodní akademií 
ČR Mgr. Richard Žert. Komise pro hodnocení prezentace byla složena z řad zástupců Jihočeské 
univerzity České Budějovice. 
Tým naší školy se umístil na celostátním finále Ekonomický tým 2019 na druhém místě. 
 
Soutěž EKOENERGIE 19 Chytrý region 
Studenti ze třídy 2. A se zúčastnili soutěžní přehlídky prezentací vybraných témat s názvem 
Ekoenergie 19, Chytrý region, která byla zaměřena na obnovitelné zdroje, nakládání s odpady 
a ochranu životního prostředí. Soutěž pořádala SŠ teleinformatiky Ostrava–Poruba a zúčastnilo 
se jí 9 středních škol. Naši studenti si vybrali téma Obnovitelné zdroje a blízká budoucnost, na 
kterém společně pracovali od října, kdy absolvovali workshop k soutěži. I když se neumístili mezi 
prvními, byli oceněni dárkovým poukazem, drobnými cenami a účastnickým listem. 
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Olympiáda v českém jazyce 
V posledním prosincovém týdnu před vánočními prázdninami proběhlo již tradičně školní kolo 
„Olympiády v českém jazyce“. Mezi studenty 1. – 4. ročníků se našlo celkem 13 odvážlivců, kteří 
chtěli zadané úkoly zvládnout co nejlépe, přestože čeština patří k nejtěžším jazykům. 
Tvůrci olympiády jako vždy nezklamali a překvapili svou náročností. Dva postupující naši školu 
reprezentovali v okresním kole v lednu 2020. 
 
14. ročník celostátního kola soutěže v účetnictví MÁ DÁTI – DAL 
Soutěž se konala v pondělí 27. 1. 2020 na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě. 
Studentky v rámci certifikační části soutěže účtovaly příklady z jednotlivých oblastí. V úterý 
28. 1. 2020 byla v 9:00 zahájena druhá část soutěže, kdy studentky vyplňovaly elektronický test 
s otázkami z oblasti účetnictví. Z celkového počtu 87 účastníků ze 43 škol se studentka 4. B 
umístila na 9. místě.  
 
Zeměpisná olympiáda  
Dne 14. 2. 2020 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. Zúčastnilo se 9 studentů a vítěz školního kola 
postupuje do okresního kola, které se koná v SVČ Ostrčilova, Moravská Ostrava.  
 
 
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. 
 
Přebory středních škol v atletice se konaly za slunečného, ale chladného počasí na Gymnáziu 
Volgogradská, Ostrava–Zábřeh dne 18. 9. 2019. Naši školu reprezentovalo 11 chlapců a 6 dívek 
v různých atletických disciplínách. Nejlepší výkony předvedl student třídy 2.C, který v běhu na 
1500 m obsadil 4. místo a studentka třídy 2.A., která byla na 4. místě v běhu na 60 m. Celkově 
družstvo dívek obsadilo 6. místo a družstvo chlapců 9. místo.  
 
6. ročník školního turnaje v badmintonu se konal 21. 11. 2019 u příležitosti Dne otevřených 
dveří. Letos se turnaje zúčastnilo 20 dvojic. O vítězství přišlo bojovat nejvíce chlapců ze 4. C. 
Každá dvojice odehrála 10 zápasů, takže vyhrát nebylo jednoduché. 
 
Turnaj SŠ ve volejbale u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii 
Dne 15.11. 2019 jsme se již tradičně zúčastnili 50. ročníku turnaje středních škol ve volejbale, 
který proběhl v rámci Dne studenstva na SPŠ informatiky a elektrotechniky Kratochvílova. 
Družstvo dívek se spolu s družstvem chlapců umístilo v silné konkurenci na 4. místě.  Novinkou 
byl turnaj smíšených družstev, kde náš tým zvítězil a umístil se na historicky 1.místě.  
 
Turnaj ve florbalu SŠ dívek  
Dne 26. 11. 2019 jsme se po dlouhé době zúčastnili florbalového turnaje dívek, který se 
každoročně koná na SPŠ Chemické a SPŠ Stavební. 
Družstev bylo celkem 12, tj. 4 skupiny po 3 týmech.  Naše děvčata tedy čekala 2 utkání-nejprve 
hrály s OA Ostrava Mariánské Hory a poté Sportovním gymnáziem. Bohužel do dalších bojů 
jsme nepostoupili. První zápas děvčata rozehrála slibně, kdy se dostala do vedení, ale nakonec 
náš tým podlehl soupeřkám 1:2. V následujícím utkání nás čekal silný tým SG, tvořený převážně 
výkonnostními hráčkami a konečný výsledek 0:6 odpovídal poměru sil na hřišti.  
 
Turnaj ve florbalu SŠ chlapci – 2019 
Dne 28. 11. 2019 se florbalového turnaje zúčastnili také chlapci. Opět na SPŠ Chemické a SPŠ 
Stavební. 
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Mužstev bylo celkem 8, tj. 2 skupiny po 4 týmech.  Nejprve jsme se utkali s BPA, které jsme 
podlehli 1:3. Následovala SPŠ Zengrova, která nás porazila 3:0. Chlapci bohužel neuspěli ani 
v posledním zápase skupiny, kdy podlehli SPŠ Stavební 2:6.  
I přes snahu našeho mladého týmu (tým tvořili převážně studenti 1. a 2. ročníku) se nepodařilo 
uspět a postoupit do okresního kola.  
 
Školní vánoční volejbalový turnaj 
Každoročně se na naší škole koná již tradiční volejbalový turnaj tříd v ročníku, kdy hrají smíšená 
družstva chlapců a dívek podle pravidel volejbalu a vítěz pak postupuje do celoškolního finále. 
Ve středu 18.12. 2019 mezi sebou utkali studenti 3. a 4. ročníků. Tam už se bylo na co dívat. 
Urputné a hlavně vyrovnané souboje za bouřlivé atmosféry předvedly všechny týmy. V kvalitních 
zápasech, kde nebyla nouze o zajímavé situace, mezi 3. ročníky zvítězila třída     3. C. Ve 
4. ročnících mezi sebou svedla napínavý zápas družstva 4. A a 4. C, kdy družstvo 4.A obhajovalo 
loňské vítězství, ale zvítězil tým 4. C ve složení. Ve čtvrtek 19.12. začaly zápasy mezi 1. ročníky, 
ve kterých statečně bojovala smíšená družstva 1. A a 1. B, ale nakonec zvítězil chlapecký tým 
1. C. Pak pokračovaly zápasy 2. ročníků, kde jasnou převahu prokázalo družstvo třídy 2. C. 
 
Turnaj v ringu 
Dne 9. 1. 2020 se konal v tělocvičně OA turnaj smíšených družstev ve hře ringo. Zúčastnily se 
trojice i dvojice studentů z 2. – 4. ročníků, které se mezi sebou utkaly v napínavých zápasech. 
Loňské vítězství obhájil tým 2.A, na 2. místě se umístil tým 4. C a na 3. místě pak smíšené 
družstvo 3.B a 2.A 
 

Okresní kolo ve šplhu 
Dne 21. 2. 2020 se na naší škole konalo okresní kolo ve šplhu dívek i chlapců. Zúčastnily se 3 
odborné školy a celkem 6 družstev chlapců 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. 
 
Okresní kolo v silovém víceboji 
Naše škola se dne 26. 2. 2020 zúčastnila okresního kola v silovém víceboji SŠ, které pořádala 
OA Mariánské Hory. Soutěžila čtyřčlenná družstva chlapců a dívek v různých disciplínách, 
počítaly se výkony 3 nejlepších za družstvo a pak i výkony jednotlivců. 
Dívky soutěžily ve šplhu, trojskoku, hodu medicinbalem dozadu a v počtu lehů sedů za minutu. 
Nejlépe si vedla studentka 4. A, která se v početné konkurenci umístila na 11. místě, v družstvech 
dívky obsadily 5. místo. 
 
Lyžařský výcviková kurz 
Lyžařský kurz se uskutečnil, jako každoročně, v areálu SKI Paradise Velká Rača na Slovensku. 
Ubytováni jsme byli na horské chatě Tadeáš, která se nachází kousek od horní stanice lanovky 
Dedovka. 
Lyžařského výcviku se účastnili studenti 2. ročníku. Počet studentů, kteří se chtěli zdokonalit v 
carvingovém lyžování, byl v letošním roce mnohem vyšší než zájemců o snowbarding. 
K dispozici byly sjezdovky s různým stupněm obtížnosti Dedovka, Marguška či Laliky. 
Ve středu odpoledne studneti vyrazili na vrchol Velká Rača 1236 m n. m. Bohužel bylo 
zamračeno, takže okolní pohoří byla zahalena v mlze obdobně jako v předchozím roce. 
Odpolední program byl vyplněn tematickými filmy o carvingovém lyžování a snowboardingu, 
chování a bezpečnosti na horách nebo přednáškou o první pomoci, kterou velmi zajímavě 
prezentoval náš lékař. 
Předposlední den se konaly závody ve slalomu na lyžích i snowboardu. Všichni měli možnost 
zúročit to, co se naučili a nebylo toho málo. 
Letošní kurz tedy opět proběhl skvěle. Na sjezdovkách byly dobré sněhové podmínky, studenti 
se zdokonalili v lyžařských či snowboardových dovednostech, po celou dobu pobytu se chovali 
příkladně a dodržovali pravidla bezpečnosti a chování jak na svahu, tak na chatě, kde jsme byli 
ubytováni.  
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Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 
 
 
Dne 7. ledna 2020 bylo v rámci výběrového zjišťování výsledků vzdělávání 3. ročníků předmětem 
inspekční činnosti na naší škole získávání a analyzování informací o vzdělávání žáků podle § 
174 odst. 2 písm. a) školského zákona zaměřených na podporu rozvoje sociální gramotnosti. 
Šlo o inspekční činnost formou hospitovaných hodin v rámci rozsáhlého šetření ČŠI, a to bez 
následné zprávy z této inspekční činnosti.   
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2019 
 

Výnosy v hlavní činnosti 2019 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 20 838 000,00 Kč 

v tom: Prostředky na platy 14 973 966,00 Kč 

  Ostatní osobní náklady (OON) 184 840,00 Kč 

  Ostatní (Pojistné + FKSP + ONIV) 5 679 194,00 Kč 

ÚZ 33076 RP Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování 
pedagogických pracovníků 

332 203,00 Kč 

v tom: Prostředky na platy 244 267,00 Kč 

 Ostatní (Pojistné + FKSP + ONIV) 87 936,00 Kč 

ÚZ 33077  RP Podpora financování ZŠ a SŠ při zavádění změny systému 
financování regionálního školství 

821 314,00 Kč 

v tom: Prostředky na platy 604 797,00 Kč 

 Ostatní (Pojistné + FKSP + ONIV) 216 517,00 Kč 

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

Celkem – Příspěvky a dotace MŠMT 21 991 517,00 Kč 

 
Příspěvky a dotace od zřizovatele 
 

ÚZ 1       Provozní náklady 3 135 000,00 Kč 

Přijaté finanční prostředky na pokrytí provozních nákladů byly v roce 2019 vyčerpány v plné výši. 

ÚZ 205    Na krytí odpisů DHM a NHM 388 000,00 Kč 

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

108 000,00 Kč 

Celkem – Příspěvky a dotace od zřizovatele 3 631 000,00 Kč 

ÚZ 33063   OP VVV: Šablony pro SŠ – Zlepšení výsledků vzdělávání podporou   
žáků a pedagogů 

839 526,00 Kč 

Realizace projektu „Šablony“ bude probíhat od 09/2019 do 08/2021.           
Z poskytnutých prostředků bylo v roce 2019 použito 154 100,-- Kč.  

 

CELKEM – PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ 2019 26 462 043,00 Kč 

 
Příspěvky z projektu ERASMUS+ 

 

Náklady projektu ERASMUS+   „S počítačovou gramotností do světa III. " 5 691,84 Kč 

Z projektu byly financovány konzultační služby ohledně řízení projektu.  
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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 DDHM, nákup služeb a náklady na opravy a udržování.  

 

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

 2016 2017 2018 2019 

Spotřeba materiálu 395,07 500,84 286,43 287,16 

Spotřeba energie 1 772,95 1 762,88 1 701,67 1 765,38 

Opravy a udržování 531,38 534,75 397,95 584,19 

Cestovné 68,70 100,57 77,88 85,91 

Služby 1 569,00 2 035,89 1 771,26 1 052,58 

Mzdové náklady 10 498,21 11 989,71 13 765,92 16 241,05 

Sociální a zdravotní pojištění, 

zákonné sociální náklady 

3 785,18 4 377,42 5 026,89 5 876,85 

Odpisy dlouhodobého majetku 654,45 647,27 632,93 550,90 

Zmařené investice 264,25 0,00 0,00 0,00 

Náklady na DDHM 179,81 140,75 291.62 1 195,23 

Kurzová ztráta 17,00 46,28 23,80 5,53 

Ostatní náklady 36,88 41,32 1 955 58,86 

CELKEM 19 772,88 22 177,68 24 010,64 27 703,64 
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Náklady na opravy a udržování 

V roce 2019 byly provedeny následující opravy        náklad celkem s DPH 

1)  Malířské práce – jídelna 27 104,-- Kč 

2)  Výměna odkládacího panelu na ošacení v jídelně 40 771,-- Kč 

3)  Opravy v podružných rozvaděčích  28 035,-- Kč 

4)  Výměna – dodávka a montáž vstupních dveří – pavilon D 190 696,-- Kč 

5)  Oprava učebny č. 16 (elektro práce, výměna rozvodů vody  

a odpadů, výměna PVC, malířské práce) 188 757,83 Kč 

6)  Oprava kabinetu D 117 (výměna PVC, malířské práce) 31 365,-- Kč 
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VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 

Výnosy doplňkové činnosti 

  2016 2017 2018 2019 

Výnosy z prodeje služeb – kurzy ECDL 26 828 24 688,00 21 740,00 56 920,00 

Výnosy z prodeje služeb – přípravné kurzy 36 600 42 000,00 54 600,00 46 425,00 

Výnosy z prodeje služeb – služby 

k pronájmu nemovitostí 

13 883,94 15 515,30 15 471,47 16 665,00 

Výnosy z pronájmu nemovitostí  94 886,06 136 343,70 138 111,53 120 115,00 

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

Celkem 172 198,00 225 267,00 229 923,00 240 125,00 

 
Nejvyšších výnosů v doplňkové činnosti bylo opětovně dosaženo z výnosů  

za pronájem učeben a tělocvičny. V roce 2019 byly tyto prostory k dispozici pro výuku autoškoly 

a pro volby v měsíci květnu 2019. Tělocvičnu si pravidelně pronajímají sportovní kluby, 

volejbalisté anebo se jedná 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 2019 se ECDL testování 

zúčastnilo 47 studentů. Přípravný kurz z matematiky absolvovalo 174 zájemců o studium, 

z českého jazyka 135 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 - 9 150,57 

    VH z doplňkové činnosti 142 742,09 

Celkem výsledek hospodaření po zdanění             133 591,52 
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 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 

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 103 591,52 

CELKEM  133 591,52 

 
 
 
PENĚŽNÍ FONDY 

  

Investiční fond je tvořen z odpisů dlouhodobého majetku.  

V roce 2019 byly prostředky investičního fondu použity na financování oprav a údržby:  

a) výměna vstupních dveří – pavilon D 190 696,-- Kč 

b) opravy v učebně č. 16 (elektro práce, výměna rozvodů vody 

a odpadu, výměna PVC, malířské práce) 188 757,83 Kč 

c) opravy – kabinet D 117 (výměna PVC, malířské práce) 31 365,-- Kč 

d) výdejna – malířské práce 9 104,-- Kč 

e) výměna 3 fázového vypínače v hlavním rozvaděči, opravy 

     v podružných el. rozvaděčích 15 412,38 Kč 

Použití celkem 435 335,21 Kč 

   

Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen základním přídělem, který činil v roce 2019     

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

prostředky použity na následující výdaje: 

a) příspěvek na stravování (§ 7)     28 978,07 Kč 

b) rekreace (§ 5) 88 700,-- Kč 

c) kultura, tělovýchova a sport (§ 9) 67 474,-- Kč 

d) dary (§ 14) 0,-- Kč 

Použití celkem 185 152,07 Kč 

 

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

hospodaření za předcházející období. Ze zisku za rok 2018 bylo do fondu  

přiděleno 238 573,43 Kč. Prostředky fondu byly v roce 2019 použity k rozvoji organizace –  
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a to na financování 24 ks počítačů do nové počítačové učebny a dataprojektoru v celkové hodnotě 

288 054,-- Kč 

 

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

V roce 2019 přijala organizace následující peněžité dary: 

1. Finanční dar od SRPOA na úhradu poplatku projektu  

EDISON + stravování účastníků projektu 6 742,-- Kč 

2. Finanční dar od SRPOA na dopravu studentů na exkurze 3 601,-- Kč 

3. Finanční dar od SRPOA na registrační poplatek „Best in English“ 900,-- Kč 

4. Finanční dar od ANSA knihy s.r.o. – na žaluzie do učeben 26,15 a 12 8 800,-- Kč 

Celkem přijato 20 043,-- 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. 63/5741 ze dne 28. 5. 2019 činil příděl z VH za rok 2018   

30 000,-- Kč, prostředky fondu nebyly v roce 2019 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 69,39 Kč 

z toho:   

a) zaměstnanec hradí 38,41 Kč 

b) zaměstnavatel hradí 30,98 Kč 

     - formou příspěvku z FKSP 11,77 Kč 

     - formou příspěvku z hlavní činnosti 19,21 Kč 
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ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 
 
 
Ve druhém pololetí školního roku, a to od 12. března 2020, probíhalo vzdělávání distanční 
formou z důvodu pandemie covid-19. Tato mimořádná situace přinesla pro pedagogy i žáky 
nutnost se této skutečnosti přizpůsobit. Nejhůře tuto situaci vnímali žáci maturitních ročníků, kteří 
na základě informací z MŠMT dlouho nevěděli, kdy budou termíny maturitních zkoušek a zda 
vůbec budou ve školním roce 2019/2020 maturovat. Nakonec se mohli maturitní zkoušky 
zúčastnit vzhledem k nastavení prospěchu za 2. pololetí všichni. Termíny společné i profilové 
části byly vzhledem k okolnostem posunuty a část písemná práce z předmětu český jazyk 
a literatura a také z předmětu anglický jazyk se letos na základě rozhodnutí MŠMT nekonala. 
Významnou pomocí pro maturanty kromě naší školní „maturity nanečisto“ byla možnost 
konzultací. Vyhověli jsme jim maximálně tím, že jsme nastavili v průběhu 14 dnů konzultace ve 
všech maturitních předmětech podle speciálního rozvrhu. Studenti po čase distančního 
vzdělávání tuto nabídku velmi hojně využívali a tato jejich lepší připravenost se pak odrazila 
i v letošních výsledcích maturitních zkoušek. Vyzvednou si zaslouží maturitní výsledky 
v anglickém jazyce, ve kterém dosáhli žáci oboru informační technologie 100procentní 
úspěšnost, a to rovněž s nejlepším průměrným prospěchem ze všech předmětů (1,63).  
 
Také přijímací řízení se neslo v duchu mimořádných opatření z důvodu pandemie covid-19. 
Jednak probíhaly jednotné přijímací zkoušky v pozdějším termínu a testů se uchazeči zúčastnili 
pouze jednou, a to na škole, kterou uvedli v přihlášce jako 1. školu. I přes tuto nepříjemnou 
skutečnost a také nemožnost přípravných kurzů k přijímacím zkouškám se nám podařilo velmi 
dobře naplnit první ročníky. Celkový počet přihlášek do obou oborů naší školy byl vyšší o 10 
a v rámci správního řízení jsme na základě odevzdaných zápisových lístků přijali o 4 žáky více. 
Naplnili jsme tedy jednu třídu oboru obchodní akademie se zaměřením na účetnictví v počtu 
a daně, další třídu oboru obchodní akademie se zaměřením na informatiku a třetí třídu oboru 
informační technologie, kde jsme letos měli o 23 přihlášek více než v předchozím roce.  
 
Výsledky vzdělávání žáků školy jsou porovnatelné především v 1. pololetí školního roku 
vzhledem k situaci, že od 12. března probíhala distanční výuka a naši pedagogové dodržovali 
doporučení pro hodnocení za 2. pololetí v souladu s doporučením MŠMT. Oproti minulému 
školnímu roku jsou výsledky žáků naší školy vyjádřené průměrným prospěchem za 1. pololetí 
lepší o 0,047 a o 0,256 za 2. pololetí.  
Pokud srovnáme studijní výsledky formou průměrného prospěchu žáků za 1. pololetí, které 
probíhalo celé prezenční formou, pak nejlepších výsledků dosáhli žáci 2. ročníku (2,254) 
a nejhorších pak žáci 3. ročníku (2,536). Nejlepší průměr 2,056 pak dosáhla třída 2. C – obor 
informační technologie a nejhorší průměr 2,625 pak třída 3. A – obor obchodní akademie.  
Také počty žáků opakujících v následujícím školním roce se významně snížily. Oproti 7 žákům 
za minulý školní rok nebude ve školním roce 2020/2021 opakovat ročník nikdo. 
Za důležitý faktor zlepšování výsledků vzdělávání považujeme dělení tříd na skupiny, což nám 
umožnilo od 1. 1. 2020 nové financování regionálního školství a naše škola patřila mezi ty, 
která využila rozvojového programu Podpora financování ZŠ a SŠ při zavádění změny 
systému financování regionálního školství a hodiny dělila už od září 2020.  
 
 
Na základě úspěšné projektové žádosti OP VVV, tzv. Šablony II jsme realizovali celý školní rok 
projekt „Zlepšení výsledků vzdělávání podporou žáků a pedagogů“. Probíhalo celkem 5 různých 
aktivit zaměřených jak na pedagogy, tak také na žáky. Konkrétně aktivita „III/20 – Doučování 
žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem“, kde prospěchově slabší žáci absolvovali hodinu 
týdně doučování z nabízených možností celkem 12 kurzů průřezově ročníky, jistě podpořila 
i zlepšení výsledků vzdělávání žáků školy, které jsme zaznamenali.  

I když po značnou část 2. pololetí školního roku měli žáci zákaz osobní přítomnosti ve škole, 
stihli jsme do 12. března 2020 spoustu školních i mimoškolní akcí. Zorganizovali jsme adaptační 
kurzy, zahraniční lyžařský výcvikový kurz, krajské kolo soutěže Ekonomický tým 2019. Velmi 
bohatým a pestrým programem jsme se zapojili do oslav 30 let svobody.  Realizovali jsme 
značnou část aktivit preventivního programu (besedy s Renarkonem, sbírka Světluška, Sbírka 
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potravin do potravinové banky), plánu EVVO (Ekoenergie, Recyklohraní, následné aktivity 
projektu Zahrada pro nás-my pro zahradu).  

Dále jsme o počátku šk. roku realizovali program MSK zaměřený na výuku vedenou rodilým 
mluvčím, který probíhal od 12. března 2020 distanční formou. Věnovali jsme se rovněž 
veškerým přípravným aktivitám dvouletého programu Erasmus+, jehož cílem je absolvování 
zahraničních stáží žáků naší školy ve vybraných firmách v irském Dublinu. Nicméně samotná 
zahraniční 3týdenní stáž nemohla být v naplánovaném období květen/červen uskutečněna.   

Žáci naší školy byly z důvodu pandemie Covid-19 ochuzeni rovněž o zahraniční zájezd na 
Ukrajinu, o naplánovanou školní akademii ke Dni učitelů a 115. výročí založení školy. Nemohli 
jsme také realizovat projekt EDISON, který každoročně na naší škole probíhá ve spolupráci se 
společností AIESEC Ostrava a představuje týdenní aktivní zapojení zahraničních vysokoškoláků 
z celého světa do výuky v rámci zlepšení komunikačních dovedností v anglickém jazyce.  

Neorganizovali jsme žádné školní výlety, turistické kurzy a jiné akce. Program MSK VIZE 2024 
„Travel & Talk“, v rámci kterého se náš pedagog měl účastnit jazykového kurzu v zahraničí 
rovněž nebyl uskutečněn. Neproběhly také státní zkoušky z kancelářského psaní na klávesnici, 
které ve spolupráci se Státním těsnopisným ústavem pro žáky organizujeme.  

Nicméně mezi významné úspěchy hodnoceného školního roku patří vítězství našich žáků 

v šestém ročníku krajského kola soutěže Ekonomický tým 2019, které proměnil náš žákovský 

tým v celostátním kole ve stříbrnou medaili. Pěkné výsledky jsme také měli ve sportovní 

oblasti. Jde např. o 1. místo v turnaji středních škol ve volejbale. Po celou dobu prezenčního 

vzdělávání se žáci zapojovali do programu jednotlivých předmětových komisí a prezentovali naši 

školu např. formou soutěží na veřejnosti.    

Možnosti testování ECDL opět využili naši žáci k získání mezinárodního certifikátu z oblasti 
počítačové gramotnosti přímo na naší škole, která je certifikovaným testovacím střediskem. 
Mnozí maturanti oboru obchodní akademie splnili podmínky uznání certifikátu ECDL v rámci 
části profilové maturitní zkoušky z předmětu „informační technologie“. Zapojili jsme se jako každý 
rok do testování jazykových dovedností SCATE a získali certifikáty o dosažené úrovni podle 
společného evropského referenčního rámce. I přes omezenou dobu prezenční výuky ve 
2. pololetí šk. roku získali žáci 4. ročníků, kteří dosáhli požadované úrovně znalostí a dovedností, 
Certifikát právního systému CODEXIS nebo také Certifikát účetního software MONEYS3.  
  
V průběhu hodnoceného školního roku jsme se také zaměřili na údržbu a obnovu 
spravovaného majetku. Nechali jsme z bezpečnostních důvodů vybudovat v prostorách 
tělocvičny uzamykatelné mříže výklenků sloužících uskladnění tělocvičných pomůcek a nářadí. 
V tělocvičně jsme také provedli komplexní rekonstrukci elektro-rozvodů včetně osvětlení 
s následnou výmalbou. Z důvodu častých výpadků proudu proběhla demontáž volných 
vypínačů, které byly připojeny novou elektro-kabeláží k stávajícímu rozvaděči. Vyměnili jsme 
nevyhovující poruchovou telefonní ústřednu, na 2 vypůjčovaných učebnách jsme obnovili 
podlahovou krytinu a vyměnili jsme troje hlavní pavilonové dveře.     
 
O tom, že naši školu hodnotí žáci pozitivně, svědčí výsledky ankety „Střední roku 2019“.  
Již potřetí získala naše škola na úrovni Moravskoslezského kraje stříbrnou medaili. Mezi 
středními školami v Ostravě jsme v minulých letech 3 roky za sebou obhájili prvenství. V roce 
2019 jde o 2. místo v kraji a současně v Ostravě. Tento úspěch je o to cennější, že se o něj 
zasloužili sami studenti, kteří oceňují kvalitu vzdělávání, profesionalitu a přístup pedagogů, 
zajímavé metody výuky. Líbí se jim rovněž prostředí a atmosféra ve škole.  Důležitým faktorem 
pro odevzdání hlasu pro školu jsou také školní a  mimoškolní aktivity a projekty, do kterých se 
úspěšně zapojují.  
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Všem studentům naší školy, kteří se do hlasování zapojili, patří velké poděkování.  Moc si toho 
vážíme. Je to zároveň závazek pro celý pedagogický tým, provozní zaměstnance a management 
školy do dalšího období.  
         
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       Ing. Marie Katapodisová 
                                                                                                                ředitelka školy 
                                       
 
Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2020 
 
 
                                                                                                     Mgr. Bronislava Grebíková  
                                                                                                       předsedkyně školské rady       
      


