
Obchodní akademie v Ostravě-Porubě 

žije technologiemi současnosti
Obchodní akademie nabízí již řadu let možnost získat během studia ECDL
Certifi kát, mezinárodní doklad osvědčující digitální gramotnost svého no-
sitele. Tento doklad je akceptován celou řadou univerzit a institucí v České
republice i za jejími hranicemi. Jako akreditované testovací středisko ECDL
se tato střední odborná škola rozhodla zapojit do projektu Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy - pokusné ověřování zaměřené na uzná-
vání mezinárodních certifi kačních standardů ICT. Od loňského roku tak
mají její žáci možnost uplatnit tento ECDL certifi kát v rámci profi lové části
maturitní zkoušky.

Jak takový proces certifi kace 
probíhá?

Žáci postupně absolvují přede-
psané testové moduly ze svého zvo-
leného portfolia. K jednodušším mo-
dulům patří zpracování textu nebo 
prezentace, k těm náročnějším práce 
s  databází, počítačová bezpečnost 
nebo například tvorba webu. Jako 
výhodu vnímají žáci především mož-
nost realizovat tyto testy postupně 
v delším časovém intervalu, zvolit si 
sami konkrétní požadovaný testový 
modul pro dané termíny testování 
a celkově nižší míru stresu spojenou 
s  maturitami. Podrobnější informa-
ce uvádí škola na svých stránkách 
www.oa-poruba.cz.

Bezpečně v kyberprostoru
S  rozvojem technologií a  jejich 

pronikáním do stále většího počtu 

oblastí roste také význam kyberne-
tické bezpečnosti. Této problematice 
se střední škola věnuje dlouhodobě 
a se svými žáky realizuje celou řadu 
aktivit zaměřených na kybernetic-
kou bezpečnost a mediální gramot-
nost. Každoročně se také se svými 
žáky zapojuje do soutěže KPBI – Kra-
je pro bezpečný internet.

V  rámci tohoto projektu žáci po-
stupně procházejí vzdělávacími 
moduly zaměřenými na různé as-
pekty počítačové bezpečnosti, ky-
bernetická rizika a vhodné způsoby 
prevence a  reakcí. Nejen že všichni 
zapojení žáci zvládají závěrečný sou-
těžní kvíz na maximální počet bodů, 
ale v minulém ročníku postoupil žák 
Obchodní akademie v Porubě až do 
krajského fi nále, kde v  silné konku-
renci vybojoval 2. místo.
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