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Část 1 – Základní údaje 

Název školy  Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 

Sídlo školy  Husova 1849/1, 370 01 České Budějovice 

Charakteristika školy příspěvková organizace 

   IČO 60076046 

   IZO 600008045  

Zřizovatel školy  Jihočeský kraj  

 

Telefon   387 312 106 

Web stránky  www.oacb.cz 

E-mail   skola@oacb.cz 

ID datové schránky evzxrca 

 

Vedení školy  Ing. Lenka Kubátová, ředitelka od 1. 10. 2016 

  telefon  774 388 963 

  e-mail  lkubatova@oacb.cz 

  Mgr. Radka Čadková, zástupkyně ředitelky od 1. 7. 2005 

  telefon 601 133 234 

  e-mail  rcadkova@oacb.cz 

 

Školská rada zvolení členové školské rady od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2020 

  doplňovací volby do školské rady – 1 člen od 1. 9. 2018 

 

Bezbariérový přístup a pohyb po budově 

  historická budova – objekt bezbariérově přístupný 

  novodobá přístavba – objekt částečně bezbariérově přístupný 

  tělocvična – objekt bezbariérově přístupný 

Část 2 – Studijní obory 

V průběhu čtyřletého studia oboru Obchodní akademie nebo oboru Ekonomické 

lyceum získávají žáci naší školy předpoklady pro snadnou orientaci v ekonomickém 

prostředí. Seznamují se s podnikovými aktivitami, osvojují si obchodní, manažerské, 

marketingové dovednosti, ale i dovednosti v oblasti účetnictví a administrativy. 

Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 poskytuje žákům bohaté teoretické 

znalosti i praktické dovednosti pro ekonomická rozhodnutí ve světě byznysu, a to při 

respektování zásad společenské odpovědnosti.  

Absolventi obou oborů nacházejí uplatnění v celé škále firem a institucí, zejména 

v ekonomicky a obchodně zaměřených pracovních pozicích. Kromě možností 

okamžitého uplatnění na trhu práce se absolventům nabízí celá řada navazujících studií 

na vysokých školách, kde mohou využít široké portfolio znalostí a dovedností. 
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Studijní obor   63-41/M/02 Obchodní akademie 

Forma studia   čtyřleté denní 

Stupeň vzdělání  střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Školní vzdělávací program platný od 1. 9. 2017 pro 2. až 4. ročník 

platný od 1. 9. 2019 pro 1. ročník 

Charakteristika oboru 

Čtyřletý studijní obor s maturitou je široce profesně zaměřený ekonomický obor. Během 

studia je poskytováno vzdělávání ve všeobecných a odborných předmětech. Žák se 

povinně učí dvěma cizím jazykům.  

Získanou profesní kvalifikaci lze využít na trhu práce při výkonu ekonomických 

a administrativních činností v různých odvětvích národního hospodářství, a to 

v organizacích s různou právní formou. Absolvent může nalézt vhodné uplatnění v oblasti 

obchodní, marketingové, daňové, účetní a administrativní. Vzdělávací program vytváří 

také předpoklady pro to, aby absolvent rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity. 

Osvojené klíčové kompetence a základy odborného ekonomicko-právního vzdělávání 

může absolvent využít k dalšímu studiu především na ekonomických fakultách vysokých 

škol a na vyšších odborných školách s ekonomickým zaměřením. 

Změny ve školním vzdělávacím programu od 1. 9. 2019 

Ve školním roce 2019/2020 došlo v některých předmětech k úpravě obsahu učiva tak, 

aby odpovídal pouze rozsahu rámcového vzdělávacího programu.  

Jazykové skupiny pro výuku anglického jazyka v 1. ročníku byly stanoveny na základě 

vstupního testu (Cambridgeská zkouška A2). V rámci třídy byli žáci rozděleni do jazykové 

skupiny základní a vyšší úrovně. Obě skupiny vycházely ze stejného obsahu ŠVP, podle 

kterého byl vytvořen stejný tematický plán. V jazykové skupině vyšší úrovně bylo 

zařazováno rozšiřující učivo. 

Do 1. ročníku byl nově zařazen předmět Hospodářské výpočty, který se vyučoval 1 h 

týdně. Při výuce byli žáci dané třídy rozděleni na dvě skupiny. Ve 3. ročníku bylo opět 

zavedeno dělení výuky předmětu Účetnictví a předmětu Statistika, které byly vyučovány 

v počítačové učebně. Změny v počtu dělených hodin byly umožněny pravidly 

stanovenými v rámci reformy financování regionálního školství od 1. 1. 2020. 

Studijní obor   78-42-M/02 Ekonomické lyceum 

Forma studia   čtyřleté denní 

Stupeň vzdělání  střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Školní vzdělávací program platný od 1. 9. 2017 pro 2. až 4. ročník 

platný od 1. 9. 2019 pro 1. ročník 

Charakteristika oboru 

Čtyřletý studijní obor s maturitou spojuje výuku všeobecně vzdělávacích předmětů 

s předměty odbornými. Vedle výuky všeobecně vzdělávacích předmětů je kladen důraz 

na obecně odborné ekonomické vzdělávání. Žák se povinně učí dvěma cizím jazykům.  

Tento obor je určen žákům, kteří mají předpoklady pro další studium zejména na 

ekonomických a právnických fakultách vysokých škol nebo na vyšších odborných 

školách zaměřených např. na ekonomiku, podnikání, finančnictví, veřejnou správu, 

služby atd.  
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Osvojené klíčové kompetence a základy odborného ekonomicko-právního vzdělávání 

jsou předpokladem i pro dobré uplatnění na trhu práce při výkonu ekonomických 

a administrativních činností v různých odvětvích národního hospodářství, a to 

v organizacích s různou právní formou, nebo pro zahájení vlastního podnikání. 

Změny ve školním vzdělávacím programu od 1. 9. 2019 

Ve školním roce 2019/2020 došlo v některých předmětech k úpravě obsahu učiva tak, 

aby odpovídal pouze rozsahu rámcového vzdělávacího programu.  

Ve 3. ročníku se při výuce literatury pokračovalo v ověřování tematického plánu, ve 

kterém bylo učivo uspořádáno v jiném než obvyklém časovém sledu. Pokračovalo se ve 

výuce literatury, která začala v 1. ročníku literaturou 20. století. 

Jazykové skupiny pro výuku anglického jazyka v 1. ročníku byly stanoveny na základě 

vstupního testu (Cambridgeská zkouška A2). V rámci třídy byli žáci rozděleni do jazykové 

skupiny základní a vyšší úrovně. Obě skupiny vycházely ze stejného obsahu ŠVP, podle 

kterého byl vytvořen stejný tematický plán. V jazykové skupině vyšší úrovně bylo 

zařazováno rozšiřující učivo. 

Do 1. ročníku byl nově zařazen předmět Hospodářské výpočty, který se vyučoval 1 h 

týdně. Při výuce byli žáci rozděleni na dvě skupiny. Ve 3. ročníku bylo opět zavedeno 

dělení výuky předmětu Účetnictví. Změny v počtu dělených hodin byly umožněny 

pravidly stanovenými v rámci reformy financování regionálního školství od 1. 1. 2020. 

Tabulka 1: Počet tříd a žáků ve šk. roce 2019/2020 k 30. 9. 2019 

Obor Třídy Chlapci Dívky Celkem 

Obchodní akademie 8 44 154 198 

Ekonomické lyceum 4 30 87 117 

Celkem 12 74 241 315 

Ve srovnání se školním rokem 2018/2019 se nezměnil počet tříd, celkový počet žáků se 

zvýšil o 21. 

Tabulka 2: Povolená a využitá kapacita oborů ve šk. roce 2019/2020  

Obor 
Kapacita 

povolená využitá 

Obchodní akademie 272 198 

Ekonomické lyceum 136 117 

Celkem 408 315 

Část 3 – Prezenční a distanční vzdělávání 

Usnesením vlády ČR č. 201 ze dne 12. března 2020 o krizovém opatření byla zakázána 

osobní přítomnost žáků ve školách v souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé 

v důsledku přijímání krizových opatření.  Usnesení navázalo na mimořádné opatření 

Ministerstva zdravotnictví proti šíření koronavirové nákazy a na následné vyhlášení 

nouzového stavu. 
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Od 12. března 2020 bylo v naší škole prezenční vzdělávání nahrazeno distančním 

vzděláváním. Pokyny byly vyučujícím předány na informační poradě 11. března 2020 

a upřesňující informace byly zveřejňovány v systému Bakaláři. Od 20. dubna 2020 se pak 

opatření začala postupně rozvolňovat pro maturanty a poté i pro zbytek žáků. Účast na 

prezenční výuce byla dobrovolná. 

Při zahájení distanční výuky učitelé komunikovali se žáky pomocí školních e-mailů nebo 

zadávali úkoly v systému Bakaláři. Ze strany školy byly učitelům nabídnuty vhodné studijní 

zdroje k seznámení se s aplikací MS Teams. Do konce školního roku musel učitel využívat 

aplikaci MS Teams alespoň v jedné třídě nebo skupině. Někteří učitelé přešli již do konce 

školního roku ve všech svých třídách nebo skupinách na výuku v aplikaci MS Teams. 

Ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 135/2020 Sb., byl publikovaný zákon o zvláštních 

pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním 

roce 2019/2020. Tento zákon upravoval některé aspekty přijímacího řízení na střední školy 

včetně podoby a způsobu konání maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky z důvodu, že 

původní termíny předpokládané školským zákonem byly vzhledem k situaci 

nerealizovatelné. 

Způsob hodnocení na vysvědčení upravila vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení 

výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Vyhláška stanovila, 

z jakých podkladů se vychází při hodnocení žáků na vysvědčení a jak se řeší případné 

rozpory mezi pravidly školního řádu a pravidly nově nastavenými vyhláškou (počet 

nutných známek pro hodnocení na vysvědčení, počet písemných výstupů, počet prací 

žáků atd.). Pokud byla pravidla školního řádu v rozporu s vyhláškou, tak se při hodnocení 

žáků neuplatnila. 

Od 11. května 2020 byly umožněny žákům 4. ročníku skupinové konzultace zaměřené na 

přípravu na maturitní zkoušku. 

V období od 8. do 30. června 2020 byla umožněna realizace občasných vzdělávacích 

aktivit pro žáky 1. až 3. ročníku. V tomto období, kdy probíhaly maturitní zkoušky, se 

uskutečňovaly konzultační hodiny pro žáky 3. ročníku. Účast žáků byla dobrovolná. 

Část 4 – Personální zabezpečení 

Pedagogičtí pracovníci 

Celkem mělo uzavřený pracovní poměr 29 pedagogických pracovníků, a to 28 na dobu 

neurčitou a 1 na dobu určitou. Od 1. 9. 2019 byla přijata na plný úvazek asistentka 

pedagoga, která pracovala zároveň jako sdílená asistentka pedagoga. V souvislosti se 

změnou studia žáka se speciálními vzdělávacími potřebami byl asistentce pedagoga 

stanoven od 1. 1. 2020 poloviční úvazek. 

Tabulka 3: Počet pedagogických pracovníků k 30. 6. 2020 

Fyzické osoby Přepočtení zaměstnanci 

ředitelka  
zástupkyně 

ředitelky 
učitelé ředitelka  

zástupkyně 

ředitelky 
učitelé 

1 1 27 1 1 24,70 

Z celkového počtu 29 pedagogických pracovníků bylo 6 mužů a 23 žen. 

Zkrácený pracovní úvazek mělo 5 pedagogických pracovníků. 
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Tabulka 4: Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 

Pedagogický 

pracovník 
Fyzické osoby Celkem v % 

Kvalifikovaný 29 100 

Nekvalifikovaný 0 0 

Tabulka 5: Věková struktura pedagogických pracovníků 

Fyzické 

osoby 

Podle věkových kategorií 

do 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let 61 – 70 let 

29 1 4 9 11 4 

Průměrný věk pedagogických pracovníků činil 51 let. 

Nepedagogičtí pracovníci 

Provoz školy zajišťovalo 7 nepedagogických pracovníků, z toho jeden pedagogický 

pracovník vykonával vedlejší činnost jako Správce ICT. Pracovní poměr na dobu 

neurčitou mělo uzavřeno 5 zaměstnanců a na dobu určitou 1 zaměstnanec. Na pozici 

účetní došlo k 31. 10. 2019 k ukončení pracovního poměru a od 1. 1. 2020 byla přijata 

nová účetní. 

Tabulka 6: Počet nepedagogických pracovníků k 30. 6. 2020 

Fyzické osoby Přepočtení zaměstnanci 

v
e
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o
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v
c
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IC
T 
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k
líz
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k
y
 

1 1 1 1 3 1 0,25 1 1 2,25 

Průměrný věk nepedagogických pracovníků činil 48 let. 

Část 5 – Přijímací řízení 

V přijímacím řízení uchazečů do prvního ročníku šk. roku 2020/2021 v oborech vzdělání 

s maturitní zkouškou se povinně konala jednotná přijímací zkouška z českého jazyka 

a literatury a z matematiky. Školní přijímací zkouška nebyla ředitelkou stanovena. Byla 

vyhlášena dvě kola přijímacího řízení s jedním řádným a jedním náhradním termínem 

konání zkoušky. Ředitelka školy stanovila jednotná kritéria přijímání uchazečů, způsob 

jejich hodnocení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání. 

Původní termíny jednotné přijímací zkoušky byly stanoveny na duben 2020. Vzhledem 

k epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19 byl vyhlášen nouzový stav, 

který byl ukončen v květnu 2020. Jednotné příjímací zkoušky se konaly až v červnu 2020. 
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Tabulka 7: Termíny jednotné přijímací zkoušky 

Termín Datum 

1. termín 8. červen 2020 

2. termín x 

1. náhradní termín 23. červen 2020 

2. náhradní termín x 

Tabulka 8: Přijímací řízení do 1. ročníku šk. roku 2020/2021  

63-41-M/02 – Obchodní akademie 2019/2020 2020/2021 Rozdíl 

Přijaté přihlášky  156 111 -45 

Kola přijímacího řízení 1 2 x 

Přijatí uchazeči (včetně nových rozhodnutí) 96 89 -7 

Nepřijatí uchazeči  60 22 -38 

Odevzdané zápisové lístky 56 48 -8 

Volná místa po přijímacím řízení 4 12 +8 

 

78-42-M/02 – Ekonomické lyceum 2019/2020 2020/2021 Rozdíl 

Přijaté přihlášky  64 75 +13 

Kola přijímacího řízení 1 1 x 

Přijatí uchazeči (včetně nových rozhodnutí) 46 44 -2 

Nepřijatí uchazeči  18 34 +16 

Odevzdané zápisové lístky 29 28 -1 

Volná místa po přijímacím řízení 1 2 +1 

Část 6 – Výsledky vzdělávání podle ŠVP 

Hodnocení vzdělávání probíhalo v souladu s vnitřní směrnicí – Směrnice k hodnocení 

vzdělávání žáků, která byla od 1. 1. 2020 zařazena do školního řádu jako část 7.  

V průběhu 1. pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo několik kontrolních šetření 

zaměřených na absenci a prospěch žáků: 

Absence ve 4. ročníku v září 2019. Tři žáci měli v průběhu měsíce září absenci nad 29 %. 

Jednalo se o žáky se zhoršeným prospěchem ve 3. ročníku. Byla přijata opatření ke snížení 

školního neúspěchu.  

Absence k 18. 11. 2019. Kontrola byla zaměřena na žáky všech ročníků s absencí vyšší než 

28 %. Opatření ke snížení školního neúspěchu byla přijata u jednoho žáka. 

Prospěch z matematiky ve 2. ročníku k 16. 12. 2019. Na základě rozboru výsledků 

srovnávací písemné práce z matematiky byla přijata opatření pro následující období. 

Prospěch v 1. pololetí 4. ročníku z odborných předmětů. Slabý prospěch žáků 

z odborných maturitních předmětů byl zjištěn u deseti žáků. Byla přijata opatření 

související s přípravou k maturitní zkoušce.  
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Souvislost výsledků jednotné přijímací zkoušky a prospěchu na střední škole. Přístup žáků 

ke studiu je natolik individuální, že nebyla vysledována souvislost výsledků u JPZ 

a následujícího prospěchu. Žáci s horším výsledkem u JPZ jsou častěji ohroženi školním 

neúspěchem. 

Prospěch ve 2. pololetí 1. – 3. ročníku ve školním roce 2019/2020. Pět žáků bylo 

klasifikováno známkou dostatečný ze šesti a více předmětů. Bylo navrženo opatření ke 

snížení rizika školního neúspěchu ve vyšším ročníku. 

Na základě výsledků kontrolní činnosti a přijatých opatření byla s platností od 1. 11. 2019 

přijata Směrnice k prevenci školního neúspěchu. 

Výuka probíhala ve 12 třídách s průměrným počtem žáků ve třídě 26. 

Níže uvedené předměty byly vyučovány ve skupinách s průměrným počtem žáků ve 

skupině: 

• Český jazyk – 1 h ve 4. ročníku – 16 žáků 

• Cizí jazyk – 14 žáků 

• Informační a komunikační technologie – 15 žáků 

• Hospodářské výpočty – 15 žáků 

• Písemná elektronická komunikace – 15 žáků 

• Účetnictví – 16 žáků 

• Administrativní technika – 16 žáků 

• Integrovaný ekonomický předmět – 16 žáků 

• Komunikace – 14 žáků 

• Konverzace v cizím jazyce – 13 žáků 

• Seminář z matematiky – 13 žáků 

• Tělesná výchova – 18 žáků 

Tabulka 9: : Změny počtu žáků v průběhu šk. roku 2019/2020 k 30. 4. 2020 

Obor 
Stav  

k 30. 9. 2019 
Přírůstky Úbytky 

Stav  

k 30. 4. 20201) 

Obchodní akademie 198 1 5 194 

Ekonomické lyceum 117 1 0 118 

Celkem 315 2 5 312 
1) Ukončení studia žáků 4. ročníku. 

Tabulka 10: Důvody změn v počtech žáků v průběhu šk. roku 2018/2019 a 2019/2020  

Údaj 
Počet žáků 

k 31. 8. 2019 

Počet žáků 

k 31. 8. 2020 

Nástup po přerušení vzdělávání 0 0 

Přerušení vzdělávání 1 0 

Přestup z jiné školy 6 2 

Přestup na jinou školu 5 7 

Ukončení vzdělávání 4 0 

Vyloučení ze školy 0 0 

Opakování ročníku 1 1 

Nepovolené opakování ročníku 0 0 
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Tabulka 11: Trvalé bydliště žáků  
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Č
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Počet žáků 205 37 13 2 2 2 23 16 12 

Tabulka 12: Údaje o výsledcích vzdělávání 

Údaj Počet žáků 

Z celkového počtu žáků: 312 

prospělo s vyznamenáním 42 

prospělo 269 

neprospělo 10 

opakuje ročník 1 

Počet žáků s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 2019 302 

tj. z celkového počtu žáků 96,8 % 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 

1. pololetí šk. roku 2019/2020 

2. pololetí šk. roku 2019/2020 

 

53,81 h 

18,79 h 

Nízký počet zameškaných hodin ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 byl ovlivněn 

distančním vzděláváním od března 2020 do konce školního roku. 

Tabulka 13: Výchovná opatření 

Druh výchovného opatření 
Počet 

udělení 

Počet  

žáků 

Pochvala třídního učitele 105 94 

Pochvala ředitelky školy 48 41 

Důtka třídního učitele 9 8 

Důtka ředitelky školy 8 8 

Podmíněné vyloučení žáka 0 0 

Tabulka 14: Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

Státní příslušnost Počet žáků 

Slovenská republika 1 

Jazyková vybavenost cizinců a příslušníků národnostních menšin byla zatím vždy na 

velice dobré úrovni, neprojevovaly se jazykové bariéry, a proto nebylo potřeba 

poskytovat úlevy v klasifikaci z českého jazyka a literatury. 



 

 

14 

Část 7 – Výsledky maturitních zkoušek 

Jarní termín maturitních zkoušek 

Písemná práce z českého jazyka a literatury a písemné práce z cizích jazyků byly 

zrušeny v důsledku mimořádné situace vzniklé v souvislosti se zákazem osobní 

přítomnosti žáků ve školách.  

Komplexní zkouška z odborných předmětů 

Obor 63-41-M/02 – Obchodní akademie 28. května 2020 

Obor 78-42-M/02 – Ekonomické lyceum 29. května 2020 

Písemná část státní maturitní zkoušky   1. června – 2. června 2020 

Ústní část maturitních zkoušek 

Obor 63-41-M/02 – Obchodní akademie 10. června – 12. června 2020 (4. B) 

      22. června – 24. června 2020 (4. C) 

Obor 78-42-M/02 – Ekonomické lyceum 15. června – 19. června 2020 

Tabulka 15: Výsledky maturitní zkoušky – jarní termín 

Údaj 4. AL 4. B 4. C 

Další 

opravný 

termín 

Žáci ve třídě 30 20 17 0 

Žáci oprávnění konat maturitní zkoušku 30 20 17 0 

Žáci, kteří neukončili 4. ročník 0 0 0 0 

Prospěli s vyznamenáním 10 1 3 0 

Prospěli 17 15 9 3 

Neprospěli 3 4 5 2 

• CJL – didaktický test 0 1 1 0 

• CJL – ústní zkouška 0 2 0 0 

• ANJ – ústní zkouška 0 0 1 0 

• NEJ – didaktický test 0 1 0 0 

• MAT – didaktický test 1 0 1 2 

• Ekonomika 1 1 1 0 

• Účetnictví 1 1 0 0 

• Komplexní zkouška z odborných předmětů 0 0 0 0 

Žáci, kteří byli omluveni – didaktické testy 0 1 0 0 

Ve školním roce 2019/2020 ukončili 4. ročník v řádném termínu všichni žáci. Jeden žák ze 

třídy 4. B se nedostavil ke zkouškám v řádném termínu a omluvil se ze zdravotních důvodů 

pouze z písemné části maturitní zkoušky. Na 2. opravný termín ústní zkoušky z předmětu 

Ekonomika a Komplexní zkoušky z odborných předmětů se nedostavil bez omluvy jeden 

žák. 

Z celkového počtu žáků 4. ročníku si zvolilo ve společné části anglický jazyk 52 žáků (tj. 

78,79 %) a matematiku 12 žáků (tj. 18,18 %). 
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Podzimní termín maturitních zkoušek 

Komplexní zkouška z odborných předmětů  3. září 2020 

Písemná část státní maturitní zkoušky   1. září – 2. září 2020 

Ústní část maturitní zkoušky 

Obor 78-42-M/02 – Ekonomické lyceum 7. září 2020 

Obor 63-41-M/02 – Obchodní akademie 7. září 2020 

Tabulka 16: Výsledky maturitní zkoušky – podzimní termín 

Údaj 4. B 
1. opravný termín Další 

opravný 

termín 4. AL 4. B  4. C 

Žáci ve třídě 1 x x x x 

Žáci oprávnění konat maturitní zkoušku 1 3 5 5 2 

Žáci, kteří neukončili 4. ročník x x x x x 

Prospěli s vyznamenáním 0 0 0 0 0 

Prospěli 0 3 4 3 0 

Neprospěli 1 0 1 2 2 

• CJL – didaktický test 1 0 0 0 0 

• CJL – ústní zkouška 0 0 0 0 0 

• UCE – ústní zkouška 0 0 0 1 0 

• MAT – didaktický test 1 0 0 1 2 

• Komplexní zkouška z odborných předmětů 1 0 0 0 0 

Ve školním roce 2018/2019 neprospělo v podzimním termínu maturitní zkoušky 6 žáků ze 

17 žáků (tj. 35,3 %), ve školním roce 2019/2020 neprospěli 4 žáci ze 14 žáků (tj. 28,3 %). 

Část 8 – Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  a žáků 

nadaných 

Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané je 

upravován obsah, formy a metody vzdělávání tak, aby odpovídaly individuálním 

potřebám žáků. 

Tabulka 17: Speciální vzdělávací potřeby 

Opatření Počet žáků 

Přímá podpora žáka ve výuce – lékařská zpráva 17 

Přímá podpora žáka ve výuce – sport, ostatní 7 

Podpůrná opatření 1. stupně 1 

Podpůrná opatření 2. stupně 6 

Podpůrná opatření 3. stupně 1 

Podpůrné opatření 4. stupně 1 

Individuální vzdělávací plán 2 



 

 

16 

Ředitelka školy povolila z vážných zdravotních, osobních nebo rodinných důvodů 

24 žákům přímou podporu ve vzdělávání na nezbytně nutnou dobu. Pravidla jsou 

upřesněna ve školním řádu. 

Podpůrná opatření 1. stupně byla stanovena na základě lékařských zpráv. Podpůrná 

opatření 2. stupně až 4. stupně byla zpracována na základě doporučení školských 

poradenských pracovišť. 

Ve školním roce 2019/2020 dva žáci využili uzpůsobení podmínek k vykonání maturitní 

zkoušky. Dva žáci byli upozorněni na tuto možnost pro konání zkoušky ve školním roce 

2020/2021. 

V případě řešení osobních problémů byly žákům doporučovány konzultace 

v pedagogicko-psychologické poradně, u soukromých psychologů, v krizových 

centrech nebo využití linky důvěry. Žáci měli k dispozici seznam kontaktů, kam se mohli 

v případě potřeby obrátit s žádostí o pomoc. 

Mimořádné nadání v určité oblasti vzdělávání se neprojevilo u žádného žáka.  

Žáci, jejichž zvýšené nadání se projevuje v určitých předmětech, jsou motivováni k účasti 

v soutěžích a případně podporováni v konzultačních hodinách. Tito žáci reprezentují 

školu v soutěžích zaměřených na společenskovědní znalosti, komunikaci v cizím jazyce, 

grafické a prezentační dovednosti, ekonomické znalosti a účetní dovednosti. 

Zvýšené nadání a zájem se projevovaly u několika žáků v oblasti wordprocessingu. Žáci 

se připravovali na krajskou soutěž v grafických disciplínách v rámci kroužku.  

Na začátku 3. ročníku byli vybráni čtyři žáci ze třídy s nejlepšími výsledky v předmětu 

Účetnictví. Zúčastnili se školního kola soutěže Účetní derby. Nejlepší dva žáci se zúčastnili 

krajského kola. Ve 4. ročníku se žáci se zvýšeným nadáním pro řešení problematiky 

účetnictví zúčastnili školního kola soutěže Má dáti – Dal. Nejlepší z nich byli nominováni 

jako soutěžící do celostátních kol soutěží z účetnictví.  

Soutěže, které se konají pravidelně v jarním období, byly v roce 2020 zrušeny vzhledem 

k epidemiologické situaci. 

Část 9 – Prevence rizikového chování 

V průběhu školního roku se realizovala prevence rizikového chování podle Preventivního 

programu na šk. rok 2019/2020, který zohledňoval Školní strategii primární prevence 

rizikového chování žáků na období 2017–2020, a dále se prevence přizpůsobovala 

aktuálním potřebám a vztahům ve třídách. 

Tabulka 18: Výskyt rizikového chování ve šk. roce 2019/2020 
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Celkem 1 2 103 8 6 6 0 0 
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Ke sdělení podezření na rizikové chování mohli žáci využívat schránku důvěry. 

Při plánování aktivit souvisejících s prevencí rizikového chování vycházela školní 

metodička prevence z rozhovorů se žáky a učiteli, monitoringu vztahů ve třídách, rozboru 

hodnocení situace ve třídách odbornými pracovníky, z rozboru právních norem 

a sledování dané problematiky v médiích. 

Tabulka 19: Preventivní aktivity pro žáky 

Aktivita Zaměření/forma Ročník Realizátor Termín 

Adaptační kurz 
Šikana + EVVO/ 

zážitkový program 
1. 

OA ČB + CEV 

Dřípatka 
Září 2019 

Dopady virtuálního světa 

v realitě 

Beseda, 

interaktivní 

program 

1. 
THEIA – krizové 

centrum o.p.s. 
Listopad 2019 

Vztek a jeho role v životě 
Zážitkový 

program 
2. 

THEIA – krizové 

centrum o.p.s. 
Listopad 2019 

Xenofobie a rasismus 

Zážitkový 

program, 

všeobecná 

prevence 

2. Do světa z. s. Únor 2020 

Streetwork  
Zneužívání drog/ 

beseda 
4. 

Prevent o.s. 

Strakonice 
Říjen 2019 

Na základě dotazníkového šetření a rozhovorů se žáky byly výše zmíněné aktivity 

hodnoceny pozitivně. Za nejpřínosnější lze označit adaptační kurzy a zážitkový program 

Vztek a jeho role v životě. 

V rámci prevence rizikového chování se uskutečnila jedna vzdělávací akce pro 

pedagogické pracovníky („školení pro sborovnu“) zaměřená na poruchy chování 

a sociálně patologické jevy ve školním prostředí.  

Část 10 – Využívání digitálních technologií 

Ve školním roce 2019/2020 byly digitální technologie využívány v souladu se směrnicí pro 

informační a komunikační technologie (dále ICT) a plánu ICT. K plánování a realizování 

kroků souvisejících se začleněním informační a komunikační technologie (ICT) do 

vzdělávání žáků i učitelů školy je využíván evaluační nástroj Profil Škola 21. 

Personální zajištění správy digitálních technologií: 

• interně – koordinátor ICT, 

• externě (dodavatelsky), 

• správce ICT – zkrácený úvazek. 

Vybavenost tříd ICT prostředky pro práci každého žáka: 

• šest počítačových učeben, ve kterých je možné aktivně zapojit všechny žáky ve 

skupině současně do práce na počítači, 

• každý žák pracuje samostatně na počítači při výuce předmětu ICT, Písemná 

a elektronická komunikace, Administrativní technika, Integrovaný ekonomický 

předmět, Statistika, 

• při výuce cizího jazyka jsou využívány dvě jazykové laboratoře, 

• počítačové učebny jsou využívané průměrně ze 74,5 %,  

• dále jsou k dispozici pro výuku tablety v počtu 35 kusů. 
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Předmět ICT vyučují 4 učitelé, jejichž přepočtený úvazek činí 1,81 učitele, z toho 0,67 

úvazku je vyučováno učitelem bez aprobace pro předmět ICT. 

Podíl pedagogických pracovníků vybavených počítačem pro přípravu na vyučování 

a k dalšímu vzdělávání činí 100 %.  

Počítačem je vybavena každá kmenová učebna. Ve 12 učebnách je k dispozici 

interaktivní tabule. 

Periodicita obnovy výpočetní techniky pro žáky je méně než 6 let, pro pedagogy 

7 a více. 

V průběhu školního roku 2019/2020 jsme využívali výstupy dosažené realizací projektu 

Rozvoj a modernizace ICT, který byl dokončen v září 2018. Pro výuku byla podstatná 

zvýšená rychlost počítačové sítě LAN, bezpečnost bezdrátových sítí, monitoring školní sítě 

a zabezpečení školního systému, možnost kvalitní výuky při využívání digitálních 

technologií i moderních výukových metod.  

Ve školním roce 2019/2020 jsme pořídili nové digitální technologie – notebook, monitor, 

webkameru, tiskárnu. Další nákupy jsou plánovány v souvislosti s požadavky vyplývajícími 

s rozšířením distančního vzdělávání. 

Průměrná výše měsíčních nákladů na správu digitálních technologií (externí servis 

počítačové sítě a kamerového systému) činí cca 6 300 Kč.   

Průměrná měsíční výše nákladů na internetové připojení nepřesahuje 3 300 Kč. Podíl 

učeben umožňujících připojovat se k internetu činí 100 %. 

Žáci si mohou připojit vlastní zařízení k Wi-Fi před zahájením vyučování v 7:55, o velké 

přestávce a po ukončení vyučování ve 14:10. Pokud potřebuje učitel využívat Wi-Fi ve 

výuce, může požádat koordinátora ICT o zpřístupnění Wi-Fi žákům i během výuky. 

Omezení přístupu k Wi-Fi vyplývá ze snahy zabránit nadměrnému používáním mobilů žáky 

ve výuce k účelům s výukou nesouvisejících. 

Část 11 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Realizace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků byla ve školním roce 2019/2020 

ve 2. pololetí výrazně ovlivněna epidemiologickou situací, vyhlášením nouzového stavu, 

zamezení osobní účasti na školeních. 

V přípravném týdnu šk. roku 2019/2020 se uskutečnilo školení pro sborovnu Poruchy 

chování a sociálně patologické jevy ve školním prostředí II. 

Zavedení distančního vzdělávání od března 2020 v době zákazu osobní přítomnosti žáků 

ve škole, hledání efektivního způsobu on-line výuky v tomto období vyžadovalo od 

učitelů samostudium v oblasti ICT. Učitelé se vzdělávali sledováním video návodů 

k různým aplikacím (nejčastěji k aplikaci MS Teams, MS Forms) a videokonferencí k on-

line výuce. 

Zaměstnanci školy absolvovali 22 individuálně vybraných vzdělávacích akcí, které byly 

různě tematicky zaměřené. Tyto akce byly financovány převážně z projektu Šablony pro 

OACB I nebo Šablony pro OACB II. 
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Tabulka 20: DVPP pedagogických pracovníků – akreditované kurzy 

Tematická oblast Akce 
Vzdělávané 

osoby 

Příprava na společnou část maturitní zkoušky 2 11 

Čtenářská gramotnost 2 3 

Cizí jazyky 6 4 

Matematická gramotnost 1 1 

Odborné předměty 4 5 

Osobnostně sociální rozvoj 2 2 

Inkluze 1 2 

Management školy 2 2 

Jiné 2 2 

Do individuálního dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků poskytovaného 

externími vzdělávacími institucemi se zapojilo v průběhu školního roku 17 učitelů. Ve 

2. pololetí se zúčastnili pedagogičtí pracovníci pouze 5 školení z důvodu nepříznivé 

epidemiologické situace a následného zrušení plánovaných vzdělávacích akcí. 

Nepedagogičtí zaměstnanci (vedoucí provozně-ekonomického úseku, účetní) se 

zúčastnili 4 školení zaměřených na výklad právních předpisů v oblasti spisové služby, 

všeobecného a mzdového účetnictví. 

Část 12 – Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

Vzdělávací aktivity 

Konference studentských projektů - vybraní žáci 4. ročníků předvedli nejlepší obhajoby 

odborné praxe ze školního roku 2018/2019 žákům 3. ročníku.  

Seminář „Můžeš podnikat“ – setkání s podnikateli z praxe – pro žáky 3. ročníku. 

Odborníci z praxe ve výuce – aktivity plánované ve 2. pololetí byly zrušeny. 

Beseda s překladatelkou Kateřinou Krištůfkovou – předkladatelská činnost – norské 

detektivní romány – pro žáky 4. ročníku. 

Exkurze do Státního okresního archivu pro žáky 3. B a 3. C s výukou předmětu 

Administrativní technika. 

Workshop – Prezentační a prodejní dovednosti – Junior Achievement, o. p. s. – pro 

účastníky studentských firem – vybraní žáci 3. ročníku. 

Workshop – Zombie Apokalypsa aneb Fakenews útočí – pro žáky 3. ročníku. 

Projektový den – Evropský den jazyků – žáci 4. ročníku se zúčastnili několika workshopů 

a přednášek. 

Konverzační kurz v angličtině s rodilým mluvčím – 30 hodin intenzivní konverzace pro 

vybrané žáky. 

Beseda „Tichý svět“ pro žáky 1. B. 

Beseda „Virtuální svět“ pro žáky 1. ročníku. 

Beseda „Planeta Země: Kolumbie“ pro žáky 1. a 2. ročníku. 
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Beseda „Indie“ pro žáky 2. AL. 

Exkurze „Letiště V. Havla v Praze“ pro vybrané žáky 2. a 3. ročníku. 

Beseda o možnostech vzdělávání a profesního růstu v armádě ČR – vybraní žáci 

3. ročníku. 

Kulturní vzdělávací aktivity 

Divadelní představení „Romantismus není jen romantika aneb Evropou od Goetha 

k Vrchlickému“ pro žáky 2. ročníku. 

Představení mnichovského divadla „Galli-Theater“ pro vybrané žáky 3. ročníku. 

Filmové představení „Na střeše“ pro žáky 1. ročníku. 

Divadelní představení „Poledne“ pro 1. ročník. 

Divadelní představení „Přelet nad kukaččím hnízdem“ pro žáky 3. a 4. ročníku. 

Představení „Listování“ (L. Hejlík, A. Novotný) – kniha Ekonomie dobra a zla (T. Sedláček), 

kniha Už je to tady zas (T. Vermes) – pro žáky 2. až 4. ročníku. 

Adventní zájezd do Vídně pro vybrané žáky ze všech ročníků. 

Vánoční kulturní akce „Třída baví třídu“ připravená žáky některých tříd, která se 

netradičně konala v tělocvičně.  

Maturitní ples 4. AL – 15. 1. 2020 (Dům kultury Metropol). 

Maturitní ples 4. B a 4. C – 9. 1. 2020 (Dům kultury Metropol). 

Majáles – dobrovolná spoluúčast žáků na organizování akce. 

Sportovní aktivity 

Lyžařský kurz v italské Aprice pro žáky 1. ročníku. 

Letní sportovní kurz na Lipně pro žáky 2. ročníku – zrušen z důvodu protiepidemiologických 

opatření. 

Ekologicko-geografický kurz pro skupinu žáků 3. ročníku – zrušen z důvodu 

protiepidemiologických opatření. 

Okresní kolo v basketbalu – družstvo dívek se umístilo na 2. místě. 

Turnaj Florbal Challenge – družstvo chlapců se umístilo v oblastním kole na 1. místě 

a v krajském kole na 5. místě. 

Účast žáků v soutěžích 

Krajské kolo soutěže „Účetní derby“ pro žáky 3. ročníku (pořadatelem naše škola) 

1. místo T. Wenzlová (3. C) 

2. místo  P. Němcová (3. C) 

Celostátní  kolo soutěže „MÁ DÁTI – DAL 2020“ – školu reprezentovali M. Decarliová (4. AL) 

a S. Kolář (4. B), který se umístil na 15. místě. 

Krajská soutěž „Ekonomický tým 2019“ pro žáky 4. ročníku, místo konání Písek – tým žáků 

M. Golas (4. AL), F. Ciglbauer (4. AL) a F. Vojta (4. C) se umístil na 1. místě a postoupil do 

celostátní soutěže. 
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Školní kolo soutěže „Ekonomická olympiáda“ pro 4. ročník – do krajského kola postoupilo 

šest žáků. 

Školní soutěž „Borci klávesnice“ 

 1. místo – 1. ročník J. Šedivý (1. AL)  

 1. místo – 2. ročník T. Wagner (2. C)  

 1. místo – 3. ročník M. Pech (3. AL) 

Krajská soutěž v psaní na klávesnici pro žáky 1. ročníku – soutěž zrušena. 

Krajské kolo Mistrovství ČR v grafických disciplínách 2020 – soutěž zrušena. 

Soutěž Spotřeba pro život – tvorba spotřebitelského časopisu pro mládež na téma Rizika 

na internetu – autorky časopisu žákyně 4. AL – B. Popielová, T. Stehlíková, T. Trnková. 

Školní olympiáda v českém jazyce pro 1. až 4. ročník 

1. místo M. Decarliová (4. AL) 

2. místo T. Trnková (3. AL) 

3. místo M. Sojková (3. AL) 

Školní olympiáda z anglického jazyka pro 1. až 3. ročník 

1. místo A. Vaňková (2. AL) 

2. místo A. Záhorka (1. AL) 

3. místo J. Vašíček (3. C) 

Okresní olympiáda z anglického jazyka 

7. místo A. Vaňková (2. AL) 

Školní olympiáda z německého jazyka pro 1. až 3. ročník 

1. místo V. Pelánová (2. AL) 

2. místo F. Dvořák (2. AL) 

3. místo M. Zavadilová (3. C) 

Školní, oblastní a krajské kolo „PišQorky 2019“ – vybraní žáci z 3. AL. 

Část 13 – Prezentace školy na veřejnosti 

Aktivity podporující prezentaci školy na veřejnosti 

Slavnostní Den otevřených dveří k 101. výročí založení naší školy 12. 10. 2019. 

Reprezentační ples k 101. výročí založení školy – DK Metropol 18. 10. 2019. 

Dny otevřených dveří – 7. 11. 2019 a 11. 1. 2020.  

Soutěž „Finanční svoboda“ pro žáky 9. tříd – ekonomická desková hra rozvíjející finanční 

gramotnost, ve které se soutěžící stará o finance rodiny. 

Prezentace nabídky studijních oborů v médiích: 

• Hitrádio Faktor, 

• Atlas středních škol, 

• několik webových stránek prezentujících střední školy. 

Aktualizace webových stránek školy. 

Využívání sociální sítě Facebook. 
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Využívání reklamních předmětů (informační tabule s nabídkou oborů, informační letáky, 

šátky s logem OA, desky pro maturanty, propagační taška s reklamními předměty 

apod.). 

Část 14 – Zapojení školy do mezinárodních programů 

eTWINNING 

Součástí spolupráce na mezinárodním projektu Erasmus+ (STEPS4SCHOOLS – projekt 

udržitelného turismu) je i spolupráce v platformě eTwinning. Stránka projektu na 

Twinspace slouží ke komunikaci a ukládání výstupů z projektové práce. Vyučující zde 

sdílejí své nápady, žáci sdílejí své zkušenosti s udržitelným turismem, je zde zachycen 

průběh projektu a uloženy výstupy projektu. 

ERASMUS+ – Projekty spolupráce/Odborné vzdělávání 

Mezinárodní projekt STEPS4SCHOOLS 

KA2 (klíčová akce 2) – Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů (KA229 

- Spolupráce škol) 

Projekt vychází z konceptu udržitelnosti a úkolem účastníků ze šesti zemí (kromě České 

republiky z Bulharska, Itálie, Portugalska, Rakouska a Slovinska) je vytvářet projekty 

udržitelného turismu.  

První pracovní setkání učitelů 

Od 21. 10. do 25. 10. 2019 proběhlo v Itálii první pracovní setkání učitelů ze všech šesti 

zúčastněných zemí. Hostitelem byla škola Fachoberschule für Tourismus und 

Biotechnologie - Istituto Tecnico per l Turismo e Le Biotecnologie z Merana. Zúčastnění 

učitelé - Mgr. Daniela Pokorná, Ing. Pavla Boxanová, Mgr. Ivana Pláteníková - pracovali 

spolu s vyučujícími z ostatních zemí na teoretické přípravě mezinárodního projektu. 

Kroužek přípravy na mezinárodní setkání - každý týden se účastníci projektu z naší školy 

scházeli v kroužku (pod vedením Mgr. Daniely Pokorné, Ing. Pavly Boxanové), ve kterém 

připravovali projekty udržitelného turismu z hlediska projektového managementu. 

První mezinárodní setkání žáků 

Od 8. 12. do 14. 12. 2019 proběhlo na naší škole velice úspěšné setkání žáků i učitelů všech 

zúčastněných zemí tohoto mezinárodního projektu. Šest studentů z každé země 

prezentovalo své projekty s tématem udržitelného turismu, dále se v rámci připraveného 

programu konala přednáška o udržitelnosti či hodiny marketingu a obchodní angličtiny.  

Druhé mezinárodní setkání žáků 

Další plánované mezinárodní setkání s tématem “Marketing” se mělo konat v březnu 2020 

v Linci. Bohužel situace kolem epidemie způsobila, že se toto setkání zrušilo a koordinátor 

projektu musel požádat o prodloužení projektového období.  

Část 15 – Hospodaření školy 

V průběhu roku 2019 byla financována pouze hlavní činnost školy. V roce 2019 škola 

neprováděla doplňkovou činnost. 

https://www.oacb.cz/2019/12/17/mezinarodni-setkani-erasmus-na-nasi-skole/
https://www.oacb.cz/2019/12/17/mezinarodni-setkani-erasmus-na-nasi-skole/
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Výnosy v roce 2019 ve výši 25 394 tis. Kč byly tvořeny příspěvkem na přímé náklady 

(poskytnuty z rozpočtu MŠMT), příspěvkem na provozní náklady (poskytnuty z rozpočtu 

zřizovatele), z projektu „Změna systému financování“, „Mezikrajové rozdíly v odměňování 

pedagogů“, z projektu „Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 

2019“, příspěvkem z programu „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 

2017/2018 – Excelence základních a středních škol 2018“, z projektu „Šablony pro OACB 

I“ a „Šablony pro OACB II.“, z projektu „Erasmus+“, z projektu „Podpora lyžařského 

výcvikového kurzu“, transferovými odpisy a z výnosů dosažených vlastní činností 

(nájemné, opisy vysvědčení, ostatní výnosy zahrnující platby žáků na LVVZ).  

Tabulka 21: Výnosy v roce 2019 

Druh výnosu Kč (tis.) 

Schválený a upravený rozpočet 25 394 

Z toho:  

Příspěvek na přímé náklady na vzdělávání 19 470 

Příspěvek na provozní náklady  3 146 

Projekt „Změna systému financování“ 98 

Projekt „Mezikrajové rozdíly v odměňování pedagogů“ 594 

Projekt „Podpora soutěží a přehlídek 2019“ 15 

Program „Excelence SŠ 2019“ 13 

Program „Šablony pro OACB I“ a „Šablony pro OACB II“ 465 

Projekt „Erasmus+“ 218 

Projekt „Podpora lyžařského výcvikového kurzu“ 15 

Transferové odpisy 762 

Výnosy z vlastní činnosti 195 

Ostatní výnosy – platby od žáků na financování zájezdů 

a učebnic 
403 

Celková hodnota vynaložených nákladů činila 25 384 tis. Kč. 

Tabulka 22: Vybrané druhy nákladů vynaložených v roce 2019 

Vybrané druhy nákladů Kč (tis.) 

Spotřeba materiálu 320 

Spotřeba energií 947 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 296 

Opravy a ostatní služby 723 

Cestovné 152 

Mzdové náklady včetně odvodů 19 886 

Odpisy 1 109 

Z  provozních prostředků jsme uskutečnili větší opravy nemovitosti:   

• renovace chodby a dveří v 1. NP historické budovy, 

• oprava střechy a zdi budovy tělocvičny, 

• oprava havarijního stavu fasády na budově tělocvičny, 
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• elektroinstalační práce. 

Tabulka 23: Tvorba a čerpání fondu investic v roce 2019 

Fond investic Kč (tis.) 

Počáteční stav k 1. 1. 2019 356 

Tvorba fondu investic 2 529 

z toho: Odpisy 346 

             Příspěvek z FRŠ, kofinancování projektu (KÚ) 2 182 

Čerpání fondu investic 2 278 

z toho: Rozvoj a modernizace ICT 2 278 

Konečný stav k 31. 12. 2019 606 

Tabulka 24: Stavy fondů k 1. 1. 2019 a k 31. 12. 2019 

Fond 
Stav k 1. 1.  

(tis. Kč)  

Stav k 31. 12. 

(tis. Kč) 

Fond odměn 375 415 

Fond kulturních a sociálních potřeb 319 350 

Rezervní fond 2 206 3 025 

Fond investic 256 356 

Hospodaření organizace bylo ukončeno ziskem z hlavní činnosti ve výši 10 tis. Kč. Zisk byl 

vytvořen nedočerpáním příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele. 

K 31. 12. 2019 byla provedena inventarizace, při které nebyly zjištěny inventarizační 

rozdíly.  

V roce 2019 byly dodrženy všechny závazné ukazatele posledního upraveného rozpočtu. 

Hospodaření roku 2019 bylo uzavřeno vypořádáním finančního vztahu se zřizovatelem. 

Část 16 – Projekty financované z dalších zdrojů 

Projekt OP VVV – Šablony pro OACB I 

Ve školním roce 2019/2020 pokračoval projekt „Šablony pro OACB I“, který byl 

zahájen 1. 11. 2017 a ukončen 30. 10. 2019. Podpořené aktivity byly financovány za dobu 

realizace projektu ve výši 688 656 Kč.  

Podpořené aktivity ve šk. roce 2019/2020: 

• Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele (12 měsíců) – rozšíření spolupráce 

se zaměstnavateli 

• Vzdělávání pedagogických pracovníků 

• Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi 

• Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem 

• Tandemová výuka na SŠ 

• Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ 

• CLIL ve výuce na SŠ 
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Projekt OP VVV – Šablony pro OACB II 

Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1 181 438 Kč byla v listopadu 2019 

zahájena realizace projektu „Šablony pro OACB II“, která by měla být ukončena v říjnu 

2021. 

Mezi plánované aktivity byly zahrnuty aktivity podpořené v rámci projektu Šablony pro 

OACB I a dále: 

• Školní karierový poradce 

• Školní asistent 

• Profesní rozvoj pedagogů SŠ 

• Klub pro žáky SŠ – klub komunikace v cizím jazyce 

• Projektové dny ve škole a mimo školu 

Většina aktivit plánovaných na 2. pololetí se neuskutečnila z důvodu distančního 

vzdělávání žáků od poloviny března 2020 až do konce školního roku. 

Část 17 – Spolupráce s partnery školy 

Spolupráce se Spolkem přátel Obchodní akademie České Budějovice 

(dále SPOA) 

SPOA hradí výdaje za aktivity organizované pro žáky, které nelze financovat z rozpočtu 

školy.  

Konkrétní oblasti spolupráce se SPOA: 

• věcné ceny pro vítěze školních kol soutěží,  

• náklady spojené s cestou a účastí žáků na mimoškolních soutěžích, 

• kulturní aktivity žáků, 

• rozvoj výchovně vzdělávacího procesu (besedy, přednášky), 

• materiální zabezpečení pro žáky (kopírka), 

• financování aktivit spojených s oslavami 101. výročí založení školy 

a reprezentačním plesem. 

Spolupráce s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích 

Setkání se zástupci Ekonomické fakulty 

V listopadu 2019 se uskutečnila porada ředitelů Obchodních akademií z Jihočeského 

kraje, které se zúčastnila děkanka Ekonomické fakulty doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová 

Parmová. Mimo jiné se projednávaly návrhy další spolupráce naší školy a Ekonomické 

fakulty. 

Akce pro žáky zorganizovaná v průběhu šk. roku 2019/2020: 

• „Den s univerzitou“ – žáci 3. ročníku navštívili Jihočeskou univerzitu, kde jim byly 

představeny jednotlivé fakulty. 

• „Vysokoškolákem nanečisto“ – žáci 4. ročníku navštívili Ekonomickou fakultu 

Jihočeské univerzity. 

Projekt Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí 

Příjemcem dotace byla  Masarykova univerzita, partnery jsou Jihočeská univerzita 

v Českých Budějovicích a Rezekvítek, z. s. 
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Cílem projektu byl rozvoj kompetencí v oblasti přírodních věd a odborného vzdělávání 

prostřednictvím spolupráce s učiteli na ZŠ a SŠ, oborovými didaktiky na VŠ a odborníky 

v oblasti pedagogiky a psychologie. Z naší školy se do projektu zapojily dvě učitelky 

odborných ekonomických předmětů. 

Projekt byl realizován od ledna 2017 do konce roku 2019. 

Spolupráce s Fakultou managementu VŠE 

Dne 7. 12. 2018 byla uzavřena Deklarace o spolupráci mezi fakultou a naší školou. 

Akce zorganizované v průběhu šk. roku 2019/2020: 

Den studentem Fakulty managementu, VŠE Jindřichův Hradec – žáci 3. ročníku. 

Soutěž Junior manažerská akademie 

• plánovaná aktivita byla z důvodu protiepidemiologických opatření zrušena. 

Spolupráce se slovenskou obchodní akademií 

Od 26. listopadu do 29. listopadu 2019 se na naší škole uskutečnilo pracovní setkání dvou 

zástupců vedení školy a čtyř žáků ze slovenské Obchodní akademie v Levici. Naši žáci 

a učitelé připravili různé aktivity, při kterých se slovenskými vrstevníky řešili zadané úkoly. 

Ředitelka se zástupkyní ředitelky se účastnily jednání s ředitelkou a další členkou vedení 

slovenské školy, při kterém bylo řešeno zorganizování výměnné odborné praxe žáků. 

Spolupráce se zaměstnavateli 

Koordinátor spolupráce se zaměstnavateli projednal s devíti zaměstnavateli možnost 

zajištění řízené odborné praxe pro 14 žáků. Žáci 3. ročníku si zajistili podepsání smluv 

o konání odborné praxe, která se však v měsíci květnu neuskutečnila z důvodu nepříznivé 

epidemiologické situace. 

Část 18 – Výsledky inspekční činnosti 

Ve šk. roce 2019/2020 proběhla inspekční činnost v období od 3. 12. do 6. 12. 2019. Při 

inspekční činnosti byly hodnoceny podmínky, průběh a výsledky vzdělávání. 

Silné stránky: navýšené hodinové dotace u některých maturitních předmětů. Zvýšení 

podílu dělených hodin, zejména v anglickém jazyce a účetnictví. Zvýšení účasti 

pedagogů na dalším vzdělávání. Zlepšování materiálních podmínek a bezpečnosti školy 

(nový kamerový systém). Úzká spolupráce s vnějšími partnery. 

Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení: efektivnější vzdělávací strategie zohledňující 

individuální dovednosti a schopnosti žáků. Rozšíření diferenciace učiva vzhledem ke 

skladbě žáků ve třídě. Uplatňování formativního hodnocení. Podpora dalšího vzdělávání 

pedagogů zaměřeného na uplatňování poznatků a učitelských dovedností ve výuce. 

 

České Budějovice 15. 10. 2020    Ing. Lenka Kubátová v. r. 

         ředitelka



 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Výroční zpráva za školní rok 2019/2020: 

 vypracovala Ing. Lenka Kubátová, ředitelka školy 

 Vydala:  Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 

 Adresa: Husova 1, 370 01 České Budějovice 

 www:  www.oacb.cz 

 Vydání:  říjen 2020 



 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Obchodní akademie 

České Budějovice 

Husova 1 


