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1. Úvod 

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky, Hradec Králové zabezpečuje vzdělávání žáků střední školy 
v oborech: Ekonomické lyceum, Obchodní akademie, Veřejnosprávní činnost 
a Sociální činnost. Vedle toho pořádá škola kurzy jazykového vzdělávání, pořádá 
zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt cizinců a mezinárodní jazykové zkoušky 
z anglického jazyka LanguageCert. V rámci vedlejší hospodářské činnosti pořádá 
vzdělávací kurzy pro své žáky, pro žáky ZŠ a pro veřejnost, prostory školy pronajímá 
jiným uživatelům. 

Školní rok 2020/2021 byl naplánován tak, abychom školu posunuli směrem 
k racionální komunikaci, která je možná prezenčně i distančně. Chtěli jsme dohnat 
„skluz“ v komunikaci, který přineslo jarní uzavření škol, a chtěli jsme se lépe připravit 
na případnou distanční výuku tím, že žáky i učitele podpoříme v digitálních metodách 
výuky i komunikace. Více jsme chtěli podporovat komunikaci s rodiči našich žáků 
a věnovat se žákům vyžadujícím individuální přístup a podporu. Plánovali jsme rok 
obnovy klimatu školy a běžné školního provozu. 

Naše plány však záhy změnilo říjnové uzavření školy z důvodů nepříznivých 
hygienických podmínek, které s krátkou předvánoční přestávkou trvalo až do konce 
května 2021.  Přesto se nám podařilo plynule přejít na distanční výuku jednotným 
způsobem v platformě MS Teams. Nastavit nová pravidla pro on-line výuku, postupně 
vzdělávat učitelé, aby jejich distanční výuka byla poutavá a účinná. Do distanční 
podoby jsme převedli i část dalších aktivit školy:  

Realizovali jsme některé šablony projektu „Podpora a rozvoj vzdělávání v OA HK II“, 
v rámci něj jsme podpořili práci se žáky ohroženými školním neúspěchem. Žáci 
využívali pomoc speciální pedagožky, mohli využít nabídku distančního doučování, 
naši pedagogové se intenzivně vzdělávali v rámci DVPP. Některé šablony však 
v průběhu distanční výuky naplnit nešlo. Zrealizovali jsme pouze minimum 
projektových dní, nemohli jsme rozvinout spolupráci s odborníky, učitelé nemohli 
realizovat tandemovou výuku. Jen v omezené míře se dařilo spolupracovat v rámci 
tzv. minitýmů. Prodloužili jsme dobu realizace projektu do února 2022, abychom mohli 
další šablony využít ještě ve školním roce 2021/2022. 

Učitelé a 2 členové vedení školy zapojení do projektu APIV, ve kterém jsme byli 
partnerem bez finanční účasti NIP ČR dokončili své vzdělávání zaměřené na 
osobnostně sociální rozvoj a na vzdělávání žáků s individuálními a speciálně 
vzdělávacími potřebami. Vzdělávání probíhalo po celý rok distančně. 

Přesunuli jsme výjezdy učitelů za jazykovým vzděláváním v programu Erasmus+, 
podařilo se nám vyslat jednoho učitele na jazykové vzdělávání na Maltu. Požádali jsme 
o prodloužení realizace projektu, tím jsme získali čas na výjezd ostatních zapojených 
pedagogů až do dubna 2022. 

Největší radost máme z toho, že se podařilo část zájmových a mimoškolních aktivit 
a soutěží převést do on-line podoby. Velmi úspěšnými byly Veletrh studentských 
společností i Veletrh fiktivních společností, naši žáci obhájili svůj projekt v soutěži 
„Navrhni projekt“. Digitálně jsme uspořádali některé znalostní a jazykové olympiády, 
naši žáci byli úspěšní i ve vyšších kolech těchto soutěží. Naši žáci i zájemci z řad 
veřejnosti skládali distančně zkoušky LanguageCert. Distančně probíhala i jednání 
studentského parlamentu. 

Mimořádné byly výkony pedagogických pracovníků. Přechod k distančním metodám 
byl pracný, náročný na zvládnutí práce s ICT a časově velmi zatěžující. Přesto učitelé 
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našli čas a více, než v jiných letech se věnovali svému vzdělávání. Většina učitelů se 
i přes uzavření škol věnovala odborné profesní práci v rámci své aprobace. Pracovali 
jako členové metodických sdružení, jako porotci jazykových soutěží, stali se metodiky 
vzdělávání. I v roce, kdy byly školy převážně zavřené, jsme zaznamenali mimořádný 
úspěch v oblasti hodnocení odborné práce učitelů. Ing. Zdeněk Pospíšil byl nominován 
do evropské soutěže učitelů podnikání v JA studentských firmách. V celkovém počtu 
40 soutěžících byl vyhlášen mezi TOP10 nejlepšími učiteli podnikání. 

Podařilo se nám zachovat i některé aktivity, které školy nabízí rodičům a veřejnosti. 
Formou distanční výuky pokračovala ve výuce jazyková škola. Pro uchazeče jsme 
uspořádali přijímací zkoušky nanečisto formou distančního testu. V komunikačním 
prostředí MS Teams jsme zrealizovali oba termíny informačních schůzek pro rodiče, 
dvě schůzky vedení školy se Spolkem přátel obchodní akademie i dvě schůzky školské 
rady. Téměř bez omezení a prezenčně pokračovali zkoušky „Čeština pro cizince“. 

Po otevření škol jsme částečně doháněli to, co distančně zajistit nešlo. Naši žáci vyjeli 
na bronzovou expedici v rámci programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu. 
Dokončili jsme certifikaci programu Fair Trade školy a stali jsme školou, která učí dobře 
moderní dějiny, škola byla zařazena do sítě škol Post Bellum.  

Školní rok 2020/2021 asi málokdo může považovat za dobrý a úspěšný. U nás ve škole 
jsme se však přesvědčili, že jsme schopní naplnit požadavky ŠVP i očekávání našich 
hlavních partnerů – rodičů, spolupracujících organizací, uchazečů i veřejnosti. 
Distanční omezení jsme zvládli bez velkých škod, ale s vypětím všech sil. Náročnost 
takové formy studia jsme zaznamenali po návratu žáků do škol. V dalším školním roce 
je třeba počítat s pomalejším nástupem a tlakem na výkon, do výuky i do 
společenského režimu školy je třeba zařadit adaptační období. 

Podrobné hodnocení činnosti školy je uvedeno v následujících kapitolách výroční 
zprávy. 
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2. Základní údaje o škole 

 
Název Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola 

s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové 

 

Vznik školy Poslední změna: 1. 2. 2012 – sloučení Střední odborné školy 
veřejnosprávní a sociální, Stěžery, Lipová 56 s Obchodní 
akademií a Jazykovou školou s právem státní jazykové 
zkoušky, Hradec Králové, V Lipkách 692 

 

Sídlo Pospíšilova 365, 500 03cHradec Králové 

 

IČ 62 690 272 

RED IZO 600 011 739 

 

Charakteristika školy právnická osoba, příspěvková organizace zřízená Radou 
Královéhradeckého kraje, vykonává činnost: 

 střední školy (IZO 062 690 272, kapacita 770 žáků) 

 jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky  
(IZO 110 013 221, kapacita 200 žáků). 

Hlavním účelem příspěvkové organizace je výchova 
a vzdělávání žáků. 

 

Zřizovatel školy Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245,  

 500 03 Hradec Králové 

Právní forma: kraj 

Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČ: 70 889 546 

DIČ: CZ 70 889 546 

 

Ředitelka školy Mgr. Jana Vitvarová 

  

Dálkový přístup www.oahk.cz, oahk.skola@oahk.cz 

   

Školská rada 

Předseda: Mgr. Martina Slánská Kalhousová,  

Členové:  Mgr. Martina Slánská Kalhousová, Mgr. Ernest Seifert, 
zvoleni za pedagogické pracovníky, 

 Mgr. Michal Řada, Jiří Říha, jmenováni zřizovatelem, 

Nikola Rohlenová (členství ukončeno 31. 8. 2020),  

Marina Tajchmanová, zvolené za zletilé žáky a zákonné 
zástupce nezletilých žáků    

http://www.oahk.cz/
mailto:OAHK.skola@oahk.cz
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3. Obory vzdělání  

 

3.1. Přehled oborů vzdělávání 

78-42-M/02  Ekonomické lyceum, denní forma vzdělávání 

63-41-M/02  Obchodní akademie, denní forma vzdělávání 

75-41-M/01  Sociální činnost, denní forma vzdělávání 

  zaměření: Výchovná a humanitární činnost  

68-43-M/01  Veřejnosprávní činnost, denní forma vzdělávání 

 

3.2. Přehled školních vzdělávacích programů 

Název oboru vzdělání, ŠVP Ročník Čj. Platný od 

63-41-M/02 Obchodní akademie 

ŠVP Obchodní akademie 
1. – 4. 595/HK/2017 1. 9. 2017 

78-42-M/02 Ekonomické lyceum  

ŠVP Ekonomické lyceum s rozšířenou 
výukou ANJ 

1. – 4. 596/HK/2017 1. 9. 2017 

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

ŠVP SPOLU 
1. – 4. 593/HK/2017 1. 9. 2017 

75-41-M/01 Sociální činnost 

zaměření: Výchovná a humanitární činnost 

ŠVP OCHOTA  

1. – 4. 594/HK/2017 1. 9. 2017 
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Školní vzdělávací program: Obchodní akademie  

UČEBNÍ PLÁN 
Obor vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie 

Ve školním roce 2019/2020 platí pro 1. a 4. ročník. 

Vyučovací předmět 
Ročník 

Za studium 
celkem 

1. 2. 3. 4. týdnů hodin 

Český jazyk 2 1 1 2 6 188 

Anglický jazyk (1. cizí jazyk) 4/4 3/3 3/3 4/4 14 444 

Další cizí jazyk (francouzský, italský, německý, ruský, 
španělský)  

3/3 3/3 3/3 3/3 12 384 

Dějiny literatury a umění 2 2 2 2 8 256 

Občanská nauka 2 1 0 0 3 102 

Dějepis 2 2 0 0 4 136 

Hospodářský zeměpis 2 2 0 0 4 136 

Fyzika 2 0 0 0 2 68 

Chemie 0 2 0 0 2 68 

Biologie 0 0 2 0 2 68 

Ekologie 0 0 1 0 1 34 

Matematika 4 3 3 4 14 444 

Statistika 0 0 1 0 1 34 

Ekonomika 3 2 2 3 10 316 

Účetnictví 0 4 4 2 10 324 

Účetnictví na počítači 0 0 0 2/2 2 52 

Informatika 2 2 2 2 8 256 

Písemná a elektronická komunikace 3 2 1 1 7 230 

Právo 0 2 2 0 4 136 

Tělesná výchova nebo ZTV 2 2 2 2 8 256 

Management a podnikání 0 0 2 0 2 68 

Fiktivní firma (studijní praxe) 0 0 1 2 3 86 

Odborná praxe (souvislá) 0 2 2 0 4 týdny 

Povinně volitelné předměty: 0 0 1 4 5  

Konverzace v anglickém jazyce 0 0 1 2 - 120 

Základy společenských věd 0 0 1 0 - 68 

Seminář z českého jazyka a literatury 0 0 0 2 - 52 

Geografie cestovního ruchu 0 0 0 2 - 52 

Cvičení z ekonomiky a účetnictví 0 0 0 2 - 52 

Konverzace v dalším cizím jazyce 0 0 0 2 - 52 

Matematická cvičení 0 0 0 2 - 52 

CELKEM povinné a povinně volitelné předměty: 33 33 33 33 132 - 
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Školní vzdělávací program: Ekonomické lyceum s rozšířenou výukou 
ANJ 

UČEBNÍ PLÁN 
Obor vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 

Ve školním roce 2019/2020 platí pro 1. až 4. ročník. 

Vyučovací předmět 
Ročník 

Za studium 
celkem 

1. 2. 3. 4. týdnů hodin 

Povinné předměty: 33 33 33 29 128  

Český jazyk 2 1 1 2 6 188 

Anglický jazyk (1. cizí jazyk) 7/7 4/4 4/4 4/4 19 614 

Další cizí jazyk (francouzský, italský, německý, ruský, 
španělský) 

3/3 3/3 3/3 3/3 12 384 

Dějiny literatury a umění 2 2 2 2 8 256 

Občanská nauka 1 1 2 1 5 162 

Dějepis 2 2 1 1 6 196 

Matematika 4 3   3 4 14 444 

Fyzika 0 2 2 0 4 136 

Chemie  2 2 0 0 4 136 

Biologie 2/1 2 0 0 
4 136 

z toho v ANJ 1/1 0 0 0 

Zeměpis 2 2 0 0 4 136 

Tělesná výchova nebo ZTV 2 2 2 2 8 256 

Informatika 2 2 2 1 7 230 

Písemná a elektronická komunikace 2 1 1/1 1/1 
5 162 

Z toho v ANJ 0 0 1/1 1/1 

Ekonomika 0 2 4/2 4/1 
10 308 

Z toho v ANJ 0 0 2/2 1/1 

Účetnictví 0 0 3 4 7 206 

Právo 0 2 1 0 3 102 

Studentské společnosti (odborná praxe průběžná) 0 0 2/2 0 2 68 

Povinně volitelné předměty: 0 0 0 4 4  

Seminář v anglickém jazyce 0 0 0 2 - 52 

Společenskovědní seminář v anglickém jazyce 0 0 0 2 - 52 

Konverzace v dalším cizím jazyce 0 0 0 2 - 52 

Seminář z českého jazyka a literatury 0 0 0 2 - 52 

Geografie cestovního ruchu 0 0 0 2 - 52 

Cvičení z ekonomiky a účetnictví 0 0 0 2 - 52 

Matematická cvičení 0 0 0 2 - 52 

CELKEM povinné a povinně volitelné předměty: 33 33 33 33 132 ------ 
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Školní vzdělávací program: SPOLU 

UČEBNÍ PLÁN 
Obor vzdělávání: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

Ve školním roce 2020/2021 platí pro 1. až 4. ročník. 

Vyučovací předmět 
Ročník 

Za studium 
celkem 

1. 2. 3. 4. týdnů hodin 

Český jazyk 2 1 1 2 6 188 

Anglický jazyk (1. cizí jazyk) 4/4 3/3 3/3 4/4 14 444 

Další cizí jazyk (francouzský, italský, německý, ruský, 
španělský)  

3/3 3/3 3/3 3/3 12 384 

Dějiny literatury a umění 2 2 2 2 8 256 

Občanská nauka 0 0 3 0 3 102 

Dějepis 2 1 0 0 3 102 

Fyzika 2 0 0 0 2 68 

Chemie 0 2 0 0 2 68 

Biologie  0 0 2 0 2 68 

Ekologie 0 0 1 0 1 34 

Matematika 4 3 3 4 14 444 

Tělesná výchova  2 2 2 2 8 256 

Právo                                            2 3 2 2 9 290 

Veřejná správa                             2 3 3 3 11 350 

Ekonomika 2 1 1 1 5 162 

Účetnictví                                    0 2 2 2 6 188 

Daňový systém 0 1 1 0 2 68 

Veřejné finance 0 0 0 2 2 52 

Zeměpis 2 0 0 0 2 68 

Psychologie a management 0 0 0 2 2 52 

Společenská kultura 0 2 0 0 2 68 

Písemná a elektronická komunikace 2 2 2 2 8 256 

Informatika 2 2 2 2 8 256 

CELKEM 33 33 33 33 132 --- 
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Školní vzdělávací program: OCHOTA 

UČEBNÍ PLÁN 
Obor vzdělávání: 75-41-M/01 Sociální činnost 

Ve školním roce 2020/2021 platí pro 1. až 4. ročník. 

Vyučovací předmět 
Ročník Hodin celkem 

1. 2. 3. 4. týdně 
Za 

studium 

Český jazyk 2 1 1 2 6 188 

Anglický jazyk (1. cizí jazyk) 4/4 3/3 3/3 4/4 14 444 

Další cizí jazyk (francouzský, italský, německý, 
ruský, španělský)  

3/3 3/3 3/3 3/3 12 384 

Dějiny literatury a umění 2 2 2 2 8 256 

Občanská nauka 0 0 3 0 3 102 

Dějepis 2 1 0 0 3 102 

Fyzika 2 0 0 0 2 68 

Chemie 0 2 0 0 2 68 

Biologie  2 2 0 0 4 136 

Ekologie 0 0 1 0 1 34 

Matematika 3 3 3 2 11 358 

Tělesná výchova  2 2 2 2 8 256 

Ekonomika 0 2 0 0 2 68 

Základy práva 0 0 2 0 2 68 

Pedagogika a psychologie* 2 2 2 2 8 256 

Speciální pedagogika a humanitární výchova* 0 2 2 2 6 188 

Výtvarné aktivizační činnosti* 2 2 1 2 7 222 

Hudební aktivizační činnosti* 2 1 2 2 7 222 

Přímá péče a osobní asistence* 2 2 2 2 8 256 

Řízení sociálních služeb* 1 1 2 2 6 188 

Technika administrativy 2 0 0 0 2 68 

Informatika 0 2 2 0 4 136 

Odborná praxe (průběžná) 0 0 0 6 6 156 

CELKEM 33 33 33 33 132 --- 
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4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy  

Souhrnné údaje za školu o počtu pracovníků, jejich odborné a pedagogické 
způsobilosti (zákon č. 563/2004 Sb.) k 31. 8. 2021. 

 

4.1. Pedagogičtí pracovníci 

 

Poř. 
číslo 

 

Pracovní 
zařazení 

 

Kvalifikace 

Odborná 
praxe  

k 31. 8. 2021 

Odborná Pedagogická Roky 
1 ředitelka 

školy 
VŠ – VŠP HK spec. MAT, PED, VT 

FS I, FS II UHK 

PdF 32 

2 zástupkyně 
ředitelky 

VŠ – VŠE Praha  

obor Ekonomika vnitřního obchodu 

DPS 33 

4 zástupce 
ředitelky 

VŠ – ČZU Praha  

obor Provoz a ekonomika, FS 1 

DPS 20 

5 zástupkyně
ředitelky 

VŠ – VŠ Praha – Finance, 

UHK – PED a psych,Didaktika. odb. před. 

DPS 33 

6 učitelka VŠ – VŠ báňská Ostrava, obor EKO  

a řízení hutnictví 

VŠ – ČZU Praha, obor Veřejná správa 
a regionální rozvoj 

DPS 26 

7 učitelka VŠ – VŠP HK spec. RJ, PED PdF 34 

8 učitel VŠ – Univ. T. Bati Zlín, obor Sociální 

pedagogika; rozš. odb. kval. - ANJ 

DPS 19 

9 učitelka VŠ – VŠP HK spec. ČJ, ON PdF 26 

10 učitelka VŠ – VŠP HK spec. MAT, FYZ PdF 31 

11 učitelka VŠ – VŠP HK spec. ČJ, DĚJ, PED PdF 39 

12 učitelka VŠ – VŠP HK spec. RJ, PED, FRJ  

UK Praha spec. studium VP 

PdF 35 

13 učitel VŠ – UHK spec. DĚJ, ZSV 

rozš. odb. kval. - ANJ 

PdF 12 

14 učitelka VŠ – VŠP HK spec. DĚJ, NJ PdF 21 

15 učitelka VŠ – VŠP HK spec. BIO, TV PdF 25 

16 učitelka VŠ – VŠE Praha 

obor Ekonomika průmyslu 

DPS 33 

17 učitelka VŠ – VŠP HK spec. ČJ, DĚJ PdF 20 

18 učitelka VŠ – VŠP Ústí nad Labem spec. ČJ, NJ PdF 32 

19 učitelka VŠ – UHK spec. ČJ, VV PdF 16 

20 učitel SŠ – Paraparaumu College, Nový Zéland Rodilý mluvčí 15 

21 učitelka VŠ – Ostravská univerzita 

obor ZEM, TEV, OBN 

PdF 33 

22 učitelka VŠ – VŠE Praha – Podniková ekonomika DPS 24 

23 učitelka VŠ – VŠE Praha  

obor Národní hospodářství 

DPS 24 

24 učitelka VŠ – VŠP HK spec. RJ, DĚJ 

FF UK Praha - ITJ 

PdF 26 

25 učitelka VŠ – Jihočeská univerzita, spec. MAT, ICT PdF 24 

26 učitelka VŠ – VŠP HK spec. AJ, RJ, PED PdF 35 

27*3 *1 učitelka VŠ – MUNI Brno - Právo a právní věda DPS 7 
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28 učitelka VŠ – VŠP HK spec. RJ, TEV PdF 41 

29 učitelka VŠ – UHK MAT, DĚJ DdF 14 

30 učitelka VŠ – VŠE Praha učitelství odborných 
předmětů ekonomických 

PdF 34 

31*1 učitelka VŠ – UK Praha spec. FRJ, OBN 

FS I Českomoravská vzdělávací s. r. o. 

PdF 15 

32*1 učitelka VŠ – UHK spec. TEV, VV PdF 11 

33 učitel VŠ – VŠP HK spec. CHE, FYZ PdF 36 

34 učitelka VŠ – VŠE Praha  

obor Ekonomika a řízení vnitřního 
obchodu 

DPS 44 

35 učitelka VŠ – ČVUT Praha  

obor Ekonomika a řízení strojní výroby 

DPS 36 

36 učitelka VŠ – UHK spec. AJ, DĚJ PdF 18 

37
  

učitelka VŠ – UHK spec. CHE, MAT PdF 17 

38 učitelka VŠ – VŠE obor Ekonomika průmyslu DPS 27 

39 učitelka VŠ – VŠP HK spec. ČJ, OBN PdF 35 

40 učitelka VŠ – VŠP HK spec. MAT, FYZ PdF 31 

41*1 učitelka VS – UHK, Sociální pedagogika DPS 23 

42 učitelka VŠ – UHK spec. MAT, HV PdF 17 

43 učitelka VŠ – UHK spec. BIO, ZSV PdF 15 

44 učitelka VŠ – VŠP HK spec. ČJ, HV PdF 17 

45*2 učitelka VŠ – Univ. Pce spec. EKO, Informatika DPS 19 

46 učitelka VŠ – UHK spec. ANJ, DĚJ PdF 20 

47 učitelka VŠ – VSP HK matematika, výpoč. technika PdF 24 

48 učitelka VŠ – UHK 

obor Informační management 

DPS 19 

49 učitelka VŠ – MU Brno AJ, literatura PdF 15 

50*1 učitelka VŠ – UHK spec. AJ, FRJ PdF 16 

51 učitelka VŠ – UHK spec. AJ, ZSV, RJ PdF 12 

52 učitelka VŠ – UHK spec. ZSV, DĚJ, AJ PdF 17 

53*1 učitelka VŠ – UHK spec. speciální pedagogika PdF 8 

54 učitel VŠ – UK Filologie,Jazyk a Literatura,Latin 
American and Iberian Studies, VŠ - OU - 
Španělský jazyk a literatura 

DPS 9 

55 učitel VŠ – UHK spec. AJ, TEV PdF 18 

56 *3 učitelka VŠ – UK Praha –  Právo  DPS 25 

57 učitel VS – UHK ped.TV PdF 14 

58 učitelka VS – MU – Spec. pedagogika, učitelství a 
vychovatelství, pedF Brno, rigorozní UK 
Praha 

PdF 28 

59 učitel VS – UHK – TV, Děj., soc. pedagogika PdF 7 

60 učitelka VS – UPCE – Ekonomika a man. podniku DPS 16 

61 učitel VŠ – UHK TV PdF 1 

*1 čerpání MD a RD     
*2 uvolněna k výkonu funkce starosty 8. 7. 2011   
*3 zástup za MD a RD 
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4.2. Nepedagogičtí pracovníci 

Poř. 
číslo 

Pracovní zařazení Vzdělání  Poř. 
číslo 

Pracovní zařazení Vzdělání 

1 hlavní ekonomka VŠE Praha 9 uklízečka SOU 

2 správce ICT, vedoucí 
provozního úseku 

UK Praha 10 uklízečka SOU 

3 účetní DPS 11 uklízečka SOU 

4 mzdová účetní, personalistka USO 12 uklízečka SOU 

5 administrativní pracovnice USO 13 uklízečka SOU 

7 školník SOU 14*1 administrativní pracovnice Univerzita 
Pardubice 

8 školník SOU 15 účetní VOŠ Jihlava 
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5. Přijímací řízení 

5.1. První kolo přijímacího řízení 

Počet přijatých žáků v přijímacím řízení k 31. 8. 2021 

 

Kód oboru Název oboru Počet přihlášek Počet přijatých 

78-42-M/02 Ekonomické lyceum 112 30 

63-41-M/02 Obchodní akademie 211 60 

75-41-M/01 Sociální činnost 74 30 

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 142 30 

 

Ve sloupci „Počet přijatých“ znamená číslo počet uchazečů, kteří obdrželi kladné 
rozhodnutí o přijetí a odevzdali zápisový lístek (ponechali jej na naší škole). 

5.2. Další kola přijímacího řízení 

V přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 nebyla další kola přijímacího řízení 
organizována. 
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6. Výsledky vzdělávání žáků 

 

Základní přehled o výsledcích vzdělávání žáků uvedený v této části výroční zprávy je 
doplněn o podrobnější rozbor v tabulkách přílohy č. 1 této zprávy. 

6.1. Členění podle oborů, ročníků a tříd dle výkonových výkazů M8 – počet žáků 

(k 30. 9. 2021) 

Kód oboru Název oboru 
Ročník Celkový počet 

1. 2. 3. 4. žáků tříd 

63-41-M/02 Obchodní akademie 60 60 60 54 234 8 

78-42-M/02 Ekonomické lyceum 30 30 30 31 121 4 

75-41-M/01 Sociální činnost 30 29 30 28 117 4 

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 30 29 27 29 115 4 

6.2. Prospěch a docházka žáků školy k 30. 9. 2021 (po opravných zkouškách) 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Žáci celkem 575 

Prospěli s vyznamenáním 138 

Prospěli  427 

Neprospěli 10 

         z toho opakující ročník 0 

Průměrný prospěch žáků 1,863 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka  17,92 

         z toho neomluvených   0,042 

Prospěch žáků za 1. pololetí 

Ročník Počet žáků 
Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

1 150 31 108 11 

2 148 31 113 4 

3 141 16 121 5 

4 137 20 117 0 

Celkem 575 98 459 20 

Prospěch žáků za 2. pololetí (k 30. 9. 2021) 

Ročník Počet žáků 
Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

1 150 46 103 1 

2 148 42 105 1 

3 141 21 118 2 

4 136 29 101 6 

Celkem 575 138 427 10 
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6.3. Žáci konající opravné či komisionální zkoušky 

Ročník Obor vzdělání 
Počet 
žáků 

Předměty 

1. 

Obchodní akademie 9  ŠPJ, DLU, UCE, INF, TEV 

Ekonomické lyceum 1 PEK 

Sociální činnost 39 
ČEJ, ANJ, RUJ, DLU, BIO, MAT, 
DĚJ, FYZ, TEV, PAP, VAČ, HAČ, 
PPOA, ŘSS, TEA 

Veřejnosprávní činnost  2 PEK 

2. 

Obchodní akademie 1 UCE  

Ekonomické lyceum 0  

Sociální činnost 21 
ANJ, RUJ, DLU, BIO, MAT, EKO, 
PAP, HUM, VAČ, HAČ, PPOA, 
ŘSS, INF 

Veřejnosprávní činnost  2 UCE  

3. 

Obchodní akademie 13 
ŠPJ, DLU, BIO, STA, EKL, MAT, 
UCE, INF, PEK, PRX 

Ekonomické lyceum 0  

Sociální činnost 5 ANJ, ŠPJ, EKL, MAT, TEV 

Veřejnosprávní činnost  1 FRJ 

4. 

Obchodní akademie 9 EKO, UČE, CEU 

Ekonomické lyceum 1 TEV 

Sociální činnost 0  

Veřejnosprávní činnost  3 ČEJ, DLU, ŠPJ 

 

Podrobný přehled komisionálních a opravných zkoušek v jednotlivých oborech 
vzdělávání a v jednotlivých ročnících je zpracován v tabulkách přílohy č. 1 této zprávy. 

 

6.4. Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek v termínu Jaro 2021 

Kód 
oboru 

Název oboru 

Počet žáků 

celkem přihlášeni 
prospělo 

s vyznam. 
prospělo neprospělo 

63-41-M/02 Obchodní akademie 66 66 13 31 22 
 z toho v náhradním a mim. termínu  20 0 10 10 

78-42-M/02 Ekonomické lyceum 28 28 12 14 6 

 z toho v náhradním a mim. termínu  6 0 4 2 

75-41-M/01 Sociální činnost 24 24 3 8 13 

 z toho v náhradním a mim. termínu  13 0 6 7 

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 31 31 6 19 6 

 z toho v náhradním a mim. termínu  6 0 5 1 
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6.5. Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek v termínu Podzim 2021 

Obor vzdělávání Počet žáků 

63-41-M/02 Obchodní akademie celkem prospělo 

s vyznamenáním 
prospělo neprospělo 

Celkem 10 0 6 4 

z toho opravné maturitní zkoušky 8 0 6 4 

z toho zkoušky v náhradním termínu 8 0 6 4 

 

Obor vzdělávání Počet žáků 

78-42-M/02 Ekonomické lyceum celkem prospělo 

s vyznamenáním 
prospělo neprospělo 

Celkem 2 0 1 1 

z toho opravné maturitní zkoušky 2 0 1 1 

z toho zkoušky v náhradním termínu 0 0 0 0 

 

Obor vzdělávání Počet žáků 

75-41-M/01 Sociální činnost celkem 
prospělo 

s vyznamenáním 
prospělo neprospělo 

Celkem 7 0 3 4 

z toho opravné maturitní zkoušky 7 0 3 4 

z toho zkoušky v náhradním termínu 0 0 0 0 

  

Obor vzdělávání Počet žáků 

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost celkem 
prospělo 

s vyznamenáním 
prospělo neprospělo 

Celkem 1 0 1 0 

z toho opravné maturitní zkoušky 1 0 1 0 

z toho zkoušky v náhradním termínu 0 0 0 0 

6.6. Hodnocení chování žáků a udělená výchovná opatření 

 Hodnocení chování žáků 

 

Počet žáků hodnocených stupněm 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

 1. pololetí 2020/2021 575 2 0 

 2. pololetí 2020/2021 575 0 0 
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 Udělená výchovná opatření v průběhu školního roku 2020/2021 

Výchovná opatření   Počet žáků 

 Pochvala třídního učitele  11 

 Pochvala ředitele školy  29 

 Napomenutí třídního učitele  9 

 Důtka třídního učitele  12 

 Důtka ředitele školy  2 

 Podmíněné vyloučení ze školy  0 

 Vyloučení ze školy  0 

 

Komentář k uděleným výchovným opatřením: 

Ve školním roce se žáci vzdělávali převážně distančně. Udělená výchovná opatření 
reflektují mimořádné úspěchy ve studiu nebo v soutěžích. Důtky byly uděleny za 
neúčast v distanční výuce nebo za nevhodné zacházení s autorskými právy 
k některým žákovským pracím (elektronické opisování). Obecně k hodnocení chování 
žáků škola měla méně příležitostí než v jiných letech. 

 

6.7. Osvědčení o získaném vzdělání 

 Státní zkouška z grafických disciplín  

Zkoušky se uskutečnily 3. června 2021, zúčastnilo se jich 13 žáků, 11 z nich uspělo.  

 

 Certifikát LanguageCert   

složení mezinárodně uznávané zkoušky z anglického jazyka 

 Druh zkoušky 
Počet 

přihlášených vydaných certifikátů 

Písemná zkouška 19 19 

Ústní zkouška 21 21 

 

  



20 

 

7. Prevence rizikového chování a výchovné poradenství, činnost 
školního poradenského pracoviště 

Ve škole pracuje Školské poradenské pracoviště ve složení: 

 2 výchovné poradkyně, 

 2 školní metodici rizikového chování, 

 speciální pedagožka, metodička pro zdravý životní styl a integraci 
cizinců, 

 vedoucí ŠPP 

7.1. Výchovné poradenství 

Plán výchovného poradenství byl realizován jako komplexní systém aktivit, které 
sloužily pro monitorování stavu, včasnou prevenci a výchovu ke zdravému životnímu 
stylu. Jednotlivé akce byly plánovány tak, aby byly lehce zařaditelné do učebních plánů 
oborů a jako mezipředmětová témata prolínaly výukou jednotlivých předmětů. 

Poradenské služby ve škole byly poskytovány v době stanovených konzultačních 
hodin v online prostoru a také po dohodě a dle potřeb učitelů, žáků a rodičů. 

Výchovné poradkyně se věnovaly především žákům se specifickými vzdělávacími 
potřebami. Sledovaly žáky s SVPU, kteří se přihlásili k maturitní zkoušce. Iniciovaly 
nové posouzení jejich potřeb a zařazení žáků do kategorie žáků konajících maturitní 
zkoušku s přiznaným uzpůsobením podmínek (PUP). Pomáhaly žákům vyšších 
ročníků s profesní orientací. Žákům, kteří nemohli pravidelně navštěvovat školu, 
zprostředkovávaly jednání s učiteli při plnění IVP. V rámci distančního studia se 
výchovné poradkyně zajímaly u jednotlivých učitelů o to, zda žáci s podpůrnými 
opatřeními zvládají zadané úkoly. V některých případech výchovné poradkyně 
doporučily, aby učitelé ponechali těmto žákům více času na zvládání jednotlivých 
úkolů, popřípadě aby jim upravovali zasílané studijní materiály, což bylo uplatňováno 
především ve výuce maturitních předmětů. 

Byl vypracován individuální plán pro 17 žáků: 

 1 pro žákyni se sluchovým postižením, 

 11 pro vrcholové sportovce, 

 2 pro cizince 

 2 pro žákyni se zdravotním postižením 

 1 z důvodů PAS 
PLPP jsme vypracovali pro 7 žáků s SVPU.  

19 žáků je evidováno s PO2. 

Dále evidujeme žáky s kompenzovanými a jinými vadami a cizince.  

Výrazně jsme se věnovali individuálnímu přístupu k žákům v oblasti výukových 
problémů (pomoc při opakování ročníku, přestup do jiné školy, pomoc 
neprospívajícím), výchovným potížím (drobné přestupky proti školnímu řádu, 
neomluvené absence a neúčast v distanční výuce), oblasti problémů v rodinách, 
patologickému chování a zvláště psychiatricky nemocným. 

Společně s metodiky prevence rizikového chování jsme uspořádali adaptační kurz pro 
žáky 1. ročníku. V úvodních hodinách informatiky byli žáci seznámeni s pravidly 
bezpečného užívání internetu. 

Došlo k dohodě mezi pedagogickými pracovníky, že budou věnovat zvýšenou 
pozornost vytváření příznivého klimatu podporujícího vzájemný respekt 
a partnerské vztahy mezi žáky a pracovníky školy v on-line prostoru. Budou 
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podporovat týmovou spolupráci a otevřenou komunikaci. Nenechají bez povšimnutí 
žádný projev intolerance, xenofobie a rasismu. 

Besedy a akce pořádané pro žáky: 

 září 2020, adaptační kurz pro 1. ročník v Žacléři, 

 září 2020, adaptační kurz pro 1. ročník Běleč nad Orlicí, 
V průběhu školního roku 2020/21 nemohly být některé akce zrealizovány vzhledem 
k aktuální epidemiologické situaci a nařízení vlády o uzavření škol.   
Studentský parlament 

Schůzky parlamentu probíhaly pravidelně každou první středu v měsíci v on-line 
prostoru pod vedením zástupců ředitelky Ing. R. Čížkové, Ing. Z. Pospíšila, výchovné 
poradkyně Mgr. R. Pitrové a reprezentantky z řad třídních učitelů Mgr. J. Novotné. 
Podněty žáků se týkaly zejména problémů spojených s distanční výukou 
(říjen – květen), žáci čtvrtých ročníků byli informováni o změnách v konání maturitních 
zkoušek. 
Podněty byly pravidelně projednávány na poradách vedení a rozebírány se zástupci 
tříd v průběhu následné schůzky parlamentu. 
Jednání parlamentu bylo v době uzavření škol doplněno komunikací třídního učitele 
se žáky v rámci třídnických on-line hodin. 
Závěrečná schůzka parlamentu proběhla již prezenčně 14. 6. 2021 v budově školy.  

7.1. Údaje o prevenci rizikového chování 

Preventivní program a Program proti šikanování měl být spolu s plánem výchovného 
poradenství realizován jako komplexní systém aktivit. Mnoho činností má na sebe 
navzájem navazovat a prorůstat v rámci mezipředmětových vztahů výukou.  

Na adaptaci žáků je zaměřena činnost všech členů školského poradenského 
pracoviště, opírá se o sociometrické šetření školního speciálního pedagoga (ve třídách 
1. ročníku, následná práce se třídami a třídními učiteli). Bohužel se toto šetření letos 
neuskutečnilo. 

Škola začala spolupracovat s neziskovou organizací „Nevypusť Duši“ a společností 
„MP Education“. Měla pokračovat spolupráce s paní R. Kozákovou a paní 
P. Svobodovou – členkami Aliance žen s rakovinou prsu a s panem M. Hornychem 
z Domu světla (problematika HIV). Bohužel kvůli epidemii se besedy neuskutečnily. 

Pokračujeme v projektu “Nenech to být“. Jde o internetový systém a mobilní aplikace 
bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. S podporou 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přinášíme efektivní způsob odhalování 
těchto problémů ještě v jejich zárodku. V rámci tohoto systému škola tento rok 
nezachytila ani jedno upozornění.  

V době uzavření školy byli členové školního poradenského pracoviště distančně 
k dispozici žákům i jejich rodičům, sledovali vývoj situace a vyhodnocovali rizikové 
faktory a možný dopad pandemie na žáky a jejich studium. Řešil se jeden případ 
napadení žákyně čtvrtého ročníku partou mladších lidí mimo školní zařízení, zletilá 
žákyně za pomoci metodičky řešila toto s Policií ČR. 

Vedení školy pravidelně spolupracuje se studentským parlamentem, tím je zajištěn 
podíl žáků na ovlivňování dění ve škole a jejího klimatu. Ve školním roce 2020/2021 
jsme setkání členů parlamentu realizovali distančně. Podněty studentského 
parlamentu nám pomohly nastavit on-line výuku tak, aby žáci lépe zvládli nároky, které 
na ně jednotliví učitelé měli. V jednom případě pomohly napravit nevhodnou metodiku 
výuky. 
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V době uzavření škol byli metodici prevence ve spojení s metodickými uskupeními 
zřizovatele, studovali metodické pokyny, o kterých informovali své kolegy i vedení 
školy. Byli k dispozici žákům na sociálních sítích. 

7.2. Údaje o činnosti školního speciálního pedagoga 

Školní speciální pedagog pracuje ve škole od 1. 9. 2017. Jeho činnost je hrazena 
z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu 
Podpora a rozvoj vzdělávání v OA HK II č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016263.  

Školní speciální pedagožka pracovala s žáky, kteří pro vyrovnání svých příležitostí ke 
vzdělávání potřebovali podpůrná opatření z důvodů zdravotních i sociálních. V souladu 
se záměrem projektu byla nedílnou součástí práce speciální pedagožky 
především konzultační činnost s žáky ohroženými školní neúspěšností a participace 
na návrzích a realizaci PLPP prvního stupně pro žáky vyžadující individuální přístup. 
V oblasti dlouhodobé práce s žáky vyžadující individuální přístup se věnovala žákům 
s Aspergerovým syndromem, s poruchou řeči, sluchu, s odlišným mateřským jazykem, 
s autoimunitním onemocněním, s migrénami, s poruchou pozornosti a paměti. 
Specifická pak byla situace po dobu distančního studia, kdy poskytovala speciální 
pedagogickou podporu žákům, kterým tato forma studia činila velké obtíže. Po návratu 
žáků z distanční výuky bylo potřeba zahájit individuální podporu žáků, u kterých se 
objevily ataky paniky a deprese a návrat do prezenční výuky pro ně byl náročný.   
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8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

DVPP se ve školním roce 2020/2021 stalo jednou z preferovaných aktivit školy. 
Vzdělávání bylo financováno především z prostředků EU v rámci operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Škola získala možnost vzdělávat učitele 
individuálně i hromadně v rámci vzdělávání školních kolektivů na míru.  DVPP 
probíhalo i v době koronavirové krize on-line formou. 

Významným prvkem vzdělávání tohoto školního roku se staly webináře a jiné formy 
on-line výuky zaměřené především na práci učitelů s informačními technologiemi, na 
využití sociálních sítí k on-line výuce a na výměnu zkušeností učitelů v době uzavření 
škol. Toto vzdělávání probíhalo organizovaně různými organizacemi, často 
i spontánně, učitelé si předávali tipy na zdokonalení svých ICT kompetencí mezi 
sebou. Abychom je podpořili, škola požádala metodiky ICT, aby pomáhali a „doučovali“ 
pedagogy při práci s prostředky on-line výuky v rámci aplikací Portal Office 365 
a vzdělávacích aplikací např. WocaBee, Kahoot, Qvízlet apod. Škola maximálně 
podpořila sdílení zkušeností mezi vyučujícími, pro snazší práci zapůjčila domů 
zaměstnancům výpočetní techniku. 

Intenzivně probíhalo individuální vzdělávání zapojením učitelů do profesních 
uskupení, které je iniciováno učiteli samotnými a které místo finančních investic 
předpokládá ochotu učitelů věnovat profesní skupině svůj individuální čas v rámci 
nepřímé pedagogické činnosti i svůj čas nad rámec běžných pracovních povinností. 
Jednou z takových aktivit je např.: 

Nezávislá iniciativa „Učitelé z Marsu“ 

Jedná se o formu vzájemného vzdělávání učitelů odborných předmětů. Záměrem je 
vytvořit metodiku, která propojí teoretické studium více s praxí, a to zejména 
v předmětu Ekonomika. Do činnosti se zapojili 2 učitelé z naší školy. Z iniciativy tohoto 
sdružení pokračovaly některé projektové dny a soutěže on-line. 

Aktivity učitelů FRJ 

Profesní sdružení učitelů francouzštiny je velmi aktivní, pro naše učitele připravilo 
Virtuální symposium učitelů FRJ, pozvalo vyučující na akce k Mezinárodnímu dni 
učitelů FRJ. Ten se konal 26. listopadu 2020 formou on-line setkání se zástupci 
Francouzského institutu v Praze. Zde také byly vyhlášeny výsledky soutěže MA 
CLASSE VIRTUELLE, UN NOUVEL ESPACE DE TRAVAIL (Moje virtuální třída, nový 
pracovní prostor), Této soutěže se zúčastnili naši žáci druhého ročníku a uspěli v ní 
– viz níže. Francouzštináři také uvítali opětovné setkání ve Francouzsko-českém klubu 
v Hradci Králové.  

Nejvýznamnějším skupinovým vzděláváním pedagogů ve školním roce 2020/2021 byl 
projekt „Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi“. 

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi 

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny 
vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech žáků tak, aby 
byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků 
žádné skupiny. V rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, 
který realizoval NPI ČR proběhly dvě přednášky: 

 2. 7. 2020, Syndrom vyhoření v pedagogické profesi, lektor: Mgr. Karel Zerzáň 

 18. 3. 2021, Práce s heterogenní třídou – Mgr. Martin Kaliba, Ph D. 
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Vzdělávání v rámci projektu „Podpora a rozvoj vzdělávání v OA HK II“ 
č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016263 

V rámci projektu financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
se učitelé mohli přihlásit k individuálním vzdělávání zaměřenému na rozvoj jejich 
profese, na osobnostní rozvoj nebo na jazykové vzdělávání. Tuto příležitost využili 
učitelé k jazykovému vzdělávání, ke vzdělávání v oblasti profesního rozvoje 
a k vzdělávání o matematické gramotnosti.  

Vzdělávání Corinth a SYPO 

Pro přírodovědné vzdělávání Corinth byla i v tomto školním roce využívána interaktivní 
učebna, která byla zprovozněna v rámci projektu I-KAP. Učitelé přírodovědných 
předmětů ji využívají v předmětech matematika, fyzika, chemie a biologie. Aplikace 
Corinth byla distančně zpřístupněna žákům, aby názorně podpořila výuku na dálku. 
Nová metodika výuky byla podpořena webináři, kterých se naši učitelé zúčastnili. 
Učitelé také využívali DVPP nabízení projektem SYPO, organizovaným NPI ČR. 
Nejčastěji volili vzdělávání na téma “jak vést distanční výuku” a “jaké aplikace 
využívat”, vybírali i úplná novinky jako 3D modely nebo využití virtuální reality ve výuce. 

Přehled vzdělávání DVPP ve školním roce 2020/2021 

Organizace 
Pololetí Počet pracovníků 

1. 2. pedagogové provozní 

Školské zařízení pro DVPP KHK 8 3 8 3 

NIDV  12 31 43 0 

Středisko ekologické výchovy 1 0 1 0 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 10 5 13 2 

Školení pořádané jinými organizacemi 34 37 68 3 

Celkem 65 76 133 8 
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9. Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti 

9.1. Odborná praxe 

Odborná praxe je součástí vzdělávání ve všech oborech vzdělání vyjma oboru 
vzdělání Ekonomické lyceum. Rozsah a organizace praxe se liší. Praxe probíhají ve 
smluvních pracovištích institucí státní správy a samosprávy, soukromých firem 
a institucí sociálních a zdravotnických. Výsledky žáků z praxe jsou ve většině ročníků 
hodnoceny samostatnou známkou na vysvědčení. 

Žáci oboru vzdělání Ekonomické lyceum konají tzv. studijní praxi v rámci předmětu 
Studentské společnosti zařazeného do učebního plánu ve 3. ročníku.  

 Obor vzdělání Obchodní akademie 

Ve školním roce 2020/21 žáci 2. a 3. ročníku konali praxi ve dnech 17. 5. – 28. 5. 2021. 
Všichni žáci během praxe vedli deník o vykonané práci. Žáci 2. ročníku vypracovali 
Pracovní list. Jeho vyhodnocení bylo součástí klasifikace předmětu Ekonomika.  

Žáci 3. ročníku vypracovali Závěrečnou práci z praxe, připravili si prezentaci a svoji 
práci obhájili před tříčlennou komisí jak v českém, tak v anglickém jazyce. Jejich praxe 
je klasifikovaná v rámci předmětu Odborná praxe samostatnou známkou na 
vysvědčení. 

 

Žáci OA byli na praxi například v těchto organizacích: 

Knihovna města HK 

POLYMED medical CZ, a. s. HK 

AUTO IN, s. r. o. 

Turck, s. r. o. 

AEROSTYL s. r. o. 

SMS finance, a. s. 

MADILAB ČR, s. r. o. 

FCC Česká rep., s. r. o. 

BALENO Gama, a. s. 

Obecní úřad Libuň 

Jitka Květenská, s. r. o. 

Obecní úřad Králíky 

LANDSMANN, s. r. o. 

Sitel, spol. s. r. o. 

FORTEL spol.s. r. o. 

KLIMA CHLAZENÍ HK, s. r. o. 

Česká znalecká, a. s. HK 

Daňová a úč. kancelář DATES 

 

KLIMA CHLAZENÍ HK s. r. o. 
Raiffeisenbank, a. s. 
POASS Taechnologies, s. r. o. 
TERMA, a. s. 
Městský úřad Opočno 
Prokuri, s. r. o. 
Unikom, a. s. 
EUROVIA CS, a. s.  
REGINIK CZ, s. r. o. 
Hronovský, s. r. o. 
Statutární město HK 
Oblastní charita HK 
PETROF, spol. s r. o.  
SOFAT, s. r. o.  
CAR-TOUR SPOL. s r. o. 
Alesio, s. r. o. 
Lumeni, s. r. o. 
ČEZ, s. r. o. 
JCI, a. s. 
KASTT, spol. s. r. o. 
IBK Expert, s. r. o. 
HANY nábytek matrace, s. r. o. 
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 Obor vzdělání Veřejnosprávní činnost  

Ve školním roce 2020/2021 se odborná praxe uskutečnila v 1., 2., a 3. ročníku oboru 
Veřejnosprávní činnost v termínu 17. 5. – 28. 5. 2021. Žáci 3. ročníku zpracovali 
Závěrečnou práci a následně svoji praxi obhajovali před komisí. Na základě této práce 
a obhajoby byli klasifikováni v předmětu Odborná praxe. Žáci 1. a 2. ročníku byli za 
praxi hodnoceni v předmětu Veřejná správa, a to na základě odevzdaného Deníku 
praxe.  

 

Seznam institucí, ve kterých žáci třídy vykonávali souvislou odbornou praxi: 

Magistrát města Hradec Králové  

Statutární město Pardubice 

Městské úřady: Nové Město nad 
Metují, Hořice, Kostelec nad Orlicí, 
Trutnov, Rychnov nad Kněžnou, 
Nechanice  

Úřad městyse Doudleby nad Orlicí  

Obecní úřady: Opatovice nad Labem, 
Lhota pod Libčany, Klášterská Lhota, 
Černilov, Dubenec, Heřmanice, 
Kobylice  

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Krajský úřad Pardubického kraje 

Okresní soudy: Hradec Králové, 
Pardubice, Rychnov nad Kněžnou 

Úřad práce ČR krajská pobočka 
Hradec Králové 

Městská policie Hradec Králové  

Policie ČR: Krajské ředitelství Hradec 
Králové, Obvodní oddělení Náchod 

Katastrální úřad pro Pardubický kraj 
Pardubice 

Státní pozemkový fond 

Ministerstvo vnitra ČR, Praha 

Generální ředitelství HZS ČR, Institut 
ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč 

Oblastní inspektorát práce pro KH kraj 
a Pardubický kraj 

Lesy ČR, Hradec Králové 

Základní škola: Pouchov, Malé 
Svatoňovice, Trutnov (Komenského) 

Mateřská škola Zvoneček Hradec 
Králové 

TJ Sokol Pražské Předměstí Hradec 
Králové 

Advokátní kancelář: Veska+Vesková 
Hradec Králové; JUDr. Milan Kufr, 
Hradec Králové  

Centrum evropského plánování, a. s., 
Hradec Králové 

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, 
Hradec Králové 

Knihovna města Hradec Králové 

3-K Krby s. r. o., Stěžery 

Wotan Forest, a. s., České Budějovice 

Mgr. Marek Vlastník, Dolní přím 

OK Group, a. s.,  pobočka Hradec 
Králové 

Hasiči, s. r. o., Nové Město nad Metují 

Nomia, z. ú., Hradec Králové 

F.A.B.L.CZ, s. r. o., Chrudim 

Ing. Kateřina Kunstová (Allianz 
pojišťovna), Hradec Králové 

SAB shop, s r. o., Hradec Králové 

PROFI CREDIT Czech, a. s., 
Pardubice 

REX-nemovitosti, s. r. o., Jaroměř 

AQUA Servis, a.s., Rychnov n. Kn. 

Provident Financial, s. r. o., pracoviště 
Hradec Králové
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 Obor vzdělání Sociální činnost 

Praxe byla organizována v různých institucích sociálně-výchovného charakteru 
převážně v rámci Královéhradeckého a Pardubického kraje. Cílem bylo, aby si žáci 
ověřili své teoretické znalosti, vyzkoušeli své schopnosti a dovednosti při kontaktu 
s klienty. Praxe je realizována třemi způsoby: souvislá praxe, průběžná praxe, exkurze 
na pracovištích. Praxe probíhá ve všech ročnících vzdělávání. Nejintenzivnější je ve 
4. ročníku, kdy žáci konají průběžnou praxi každé pondělí. 

 

Popis průběhu praxe v jednotlivých ročnících: 

Ročník Typ praxe Termín a popis 

1. souvislá odborná praxe 

S ohledem k současné epidemiologické situaci 
a daným hygienickým opatřením nebylo možné 
v období května 2021 realizovat exkurze do 
sociálně-výchovných zařízení. 

V následujících ročnících budou dle časových 
možností některá z exkurze nahrazeny.  

V plánovaném termínu 24. 5. – 28. 5. 2021 se 
uskutečnila praxe žáků, většinou v místě jejich 
bydliště. 

2. a 3.  souvislá odborná praxe 

17. 5. – 28. 5. 2021 

praxe v sociálně výchovných zařízeních v  místě 
bydliště žáků. 

 

4.  průběžná odborná praxe 

Dle pravidelného rozvrhu každé pondělí 
(6 vyučovacích hodin). 

V září a říjnu se konaly exkurze do sociálně-
výchovných zařízení, ale z důvodu 
epidemiologické situace a nařízeným 
hygienickým opatřením byl plán těchto exkurzí 
upraven. 

Říjen – prosinec 2020: Žáci pracují na 
pracovištích praxe v jednotlivých zařízeních 
v Hradci Králové, počet těchto pracovišť byl 
z výše uvedených důvodů také omezen. 

 

Z důvodů nouzového stavu (Covid 19) byla 
v termínu leden – duben 2021 jednotlivá 
pracoviště uzavřena a žáci v těchto měsících 

praxe nemohla probíhat. Žáci proto konali praxi 
náhradní formou: Zpracovali metodické listy, 
věnovali se studiu internetových stránek 
zařízení, ve kterých nebylo možné reálně 
navštívit. Plnili zadané úkoly dle tematického 
plánu a ve spolupráci s obsahem ŠVP 
odborných předmětů. 
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Seznam institucí, ve kterých žáci 4. ročníku konali průběžnou odbornou praxi: 

Centrum sociální pomoci a služeb o. p. s, Hradec Králové 
Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje 
Centrum péče o duševní zdraví, Hradec Králové  
Domov U Biřičky, Hradec Králové 
Lesní mateřská škola Na Větvi, Hradec Králové 
Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové 
Základní škola a mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové 
 

Seznam institucí, ve kterých žáci 1. – 3. ročníku konali souvislou odbornou praxi:  

Agentura domácí péče Mgr. Zuzana Luňáková, České Meziříčí 
Centrum pěstounských rodin z. s., Hradec Králové 
Centrum sociální pomoci a služeb, Hradec Králové 
Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola, Jaroměř 
Dětská skupina Fanynka, FN Hradec Králové 
Dětský domov, Mateřská škola a školní jídelna Broumov 
Dětský domov a školní jídelna Sedloňov 
Domov U Biřičky, Nový Hradec Králové 
Domov Arreta o. p. s., Hradec Králové 
Domov sociálních služeb Skřivany 
Domov pro seniory Jitřenka, Opočno 
Domov důchodců ChD-Zdislava, Třebechovice pod Orebem 
Farní charita Rychnov nad Kněžnou 
Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s., Hradec Králové 
Masarykova jubilejní základní škola a Mateřská škola, Černilov 
Masarykova základní škola a Mateřská škola Čermná nad Orlicí 
Mateřská škola Klíček, Hradec Králové 
Mateřská škola Lužická, Hradec králové 
Mateřská škola, Vančurova, Náchod  
Mateřská škola Milady Horákové, Hradec Králové 
Mateřská škola Třebechovice pod Orebem 
Mateřská škola Kamarád, Hradec Králové 
Mateřská škola Wolkerova 85, Lanškroun 
Mateřská škola Doubek, Svítkov Pardubice 
Mateřská škola Antonie s. r. o., Hradec Králové 
Mateřská škola Na Struze 124, Trutnov 
Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové 
Mateřská škola, Vamberk 
Mateřská škola Lužická, Hradec Králové 
Mateřská škola Sedlice 
Mateřská škola, Sloupno 
Mateřská škola Solnice 
Městské středisko sociálních služeb OÁZA, Nové Město nad Metují 
Nona 92, obecně prospěšná společnost, Stacionář Nona, Nové Město nad Metují 
Oblastní charita Červený Kostelec - středisko, Domov sv. Josefa Žireč 
Péče o duševní zdraví, z.s., Rychnov nad Kněžnou 
Rodinné integrační Centrum z. s., Pardubice 
Salinger, z.s. Hradec Králové 
Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny 
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Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a MŠ Štefánikova 549, Hradec 
Králové 
Základní škola a Mateřská škola Lípa nad Orlicí 
Základní a mateřská škola Nechanice 
Základní škola a Mateřská škola Praskačka, Hradec Králové 
Základní škola a Mateřská škola Stěžery 
Základní a mateřská škola Štefcova, Hradec Králové 
Základní škola Žacléř 
Základní škola Nový Hrádek 
Základní škola a Mateřská škola Úprkova Hradec Králové, Školní družina 
Základní škola a Mateřská škola Malšova Lhota, Hradec Králové 
Základní škola a Mateřská škola Předměřice nad Labem 
Základní škola a Mateřská škola Velichovky 
Základní škola a Mateřská škola Smidary 
Základní škola tř. SNP 694, Hradec Králové 
Základní škola Náchodská 18, Trutnov 
Základní škola Bezručova, Hradec Králové 
Základní škola Malé Svatoňovice 
Základní škola Sever Hradec Králové 
Základní škola Náměstí Republiky, Městec Králové 
Základní škola a Mateřská škola, Lhota pod Libčany, Hradec Králové 
Základní škola Bezručova 1468, Hradec Králové 
Základní škola a Mateřská škola Praskačka 
Základní škola a Mateřská škola Černožice 
Základní škola Javornická, Rychnov nad Kněžnou 
Základní škola a mateřská škola Dobříkov 
Základní škola a Mateřská škola Mžany 
Základní škola a Mateřská škola Nechanice 
Základní škola a Mateřská škola Štefcova, Hradec Králové 
Základní škola a Mateřská škola Jiráskovo náměstí, Hradec Králové 

 

Zhodnocení výuky OPR třídy 4. SC ve školním roce 2020/2021 

Exkurze, přednášky a praktické semináře  

Jejich návrh bylo nutné z důvodu hygienických opatření zredukovat, ale i přes tato 
opatření žáci absolvovali: 

Tyfloservis Hradec Králové, Milady Horákové 549/5 
Přímo v zařízení se uskutečnila přednáška, při které se žáci seznámili s posláním 
krajského ambulantního střediska, které nabízí terénní a ambulantní sociální 
rehabilitace nevidomých a slabozrakých. Žáci si mimo jiné ve dvojicích vyzkoušeli, jak 
zvládnout pomoc nevidomým při přecházení ulice, chůzi do schodů apod. 
Centrum sociální pomoci a služeb, Hradec Králové 
Při přednášce a videopořadech v aule naší školy žáci poznali činnosti Domovinky 
a seznámili se s náplní terénní pečovatelské služby v domácnostech klientů. 
Nechyběla ani řada kompenzačních pomůcek. 
Domov seniorů na Novém Hradci Králové a Lesní mateřská škola Na Větvi 
Proběhla vnější prohlídka zařízení a beseda o činnosti těchto zařízení. 
Chráněná dílna firmy NemKoCZ, s.r.o., dílna Sociálního družstva Znojmo 
Žáci se mohli podívat i zeptat se, jakým způsobem fungují chráněné dílny, jak firma 
vyhledává své pracovníky, přes jaké instituce je možno hledat práci v chráněných 
dílnách apod. 
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Od 12. 10. 2020 byla zahájena průběžná odborná praxe v těchto zařízeních:  

Centrum sociální pomoci a služeb – Domovinka 
Domov seniorů U Biřičky na Novém Hradci Králové 
Speciální základní škola a Praktická škola 
Lesní mateřská škola Na Větvi 
Základní škola a mateřská škola při Fakultní nemocnici Hradec Králové.  

Z důvodů nouzového stavu byla zahájena 19. 10. distanční výuka, tím byla praxe 
přerušena, krátce byla obnovena až v termínu 30. 11. – 14. 12. 2020. 

 

V době distanční výuky žáci na základě zadaných požadavků: 

 vypracovávali metodické listy pro různé výchovně vzdělávací činnosti 
a pro určené věkové skupiny. Museli vždy vyhodnotit a zdůvodnit 
zvolený výběr navrhovaných metod.; 

 museli prostudovat dostupné internetové informace o určených 
výchovně vzdělávacích institucích a vypracovat referáty dle daných 
pokynů; 

 při on-line hodinách vystupovali před třídou a prezentovali zpracované 
metodické listy  

 další vybraná témata byla určena ve spolupráci s vyučující předmětu 
Pedagogika a psychologie s cílem zintenzivnit přípravu k maturitní 
zkoušce:  

Žáci prostudovali zadaný materiál, vypracovali buď referát, nebo pracovní list 
s odpověďmi na zadané otázky. V on-line hodinách prezentovali své práce 
a diskutovali na daná témata. 

9.2. Soutěže, přehlídky, projekty, kroužky 

 Středoškolská odborná činnost 

V letošním školním roce se do soutěže SOČ, z důvodu náročné distanční výuky, žádný 
žák školy nezapojil. Proto se školní kolo neuskutečnilo. 

 

 Vzdělávací projekty, zapojení do vzdělávacích aktivit jiných organizací 

Pohodová škola  

Dlouhodobě je škola zapojena do tohoto projektu, jehož cílem je umožnit učitelům 
bezplatné vzdělávání na školeních, pořádaných firmou STORMWARE, s. r. o., která 
vyvíjí software Pohoda a případně umožnit žákům školy několikastupňovou certifikaci 
(certifikovaný specialista Pohoda nebo certifikovaný expert Pohoda) účetních znalostí 
a dovedností v tomto účetním systému. Účetnictví v SW Pohoda se formou povinného 
předmětu vyučuje v oboru vzdělání Obchodní akademie ve čtvrtém ročníku a je 
součástí praktické maturitní zkoušky. Formou volitelného semináře je výuka zařazena 
v oboru Ekonomické lyceum. Zapojením do projektu získají žáci školy možnost 
prokázat své znalosti a praktické dovednosti z účetnictví certifikátem jedné 
z nejrozšířenějších společností na našem trhu. To by mělo výrazně zlepšit jejich 
uplatnění na trhu práce.  

Recyklohraní, aneb ukliďme si ve své škole 

Škola je zapojena do recyklačního programu, jeho cílem je prohloubit znalosti žáků 
v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným 
odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. 
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Ukliďme Česko 

V rámci celorepublikové akce se žáci 3. VS na jaře při distanční výuce předmětu EKL 
zapojili do sběru odpadků v přírodě. Ceníme si jejich ochoty přispět k dobré věci, 
odměnou mohl být dobrý pocit ze stavu životního prostředí v našem okolí. 

On-line workshopy Amnesty International a spolupráce s org. Člověk v tísni 

V průběhu distanční výuky jsme navázali blízkou spolupráci s organizací Amnesty 
International a žáci ekonomického lycea měli možnost absolvovat několik workshopů 
s tematikou ochrany lidských práv, uprchlictví, problematiky stereotypů a předsudků. 

Dále probíhá spolupráce s organizací Člověk v tísni, škola je vybavena bohatou 
knihovnou audiovizuálních materiálů. Žáci se účastnili i on-line debat v rámci tzv. 
Mediálního týdne. 

Věříme, že akce tohoto typu mají podíl na snižování napětí ve společnosti a podporují 
kritické myšlení. Plánujeme spolupráci i v dalších letech, zejména formou projektových 
dnů, workshopů a podpůrných materiálů. 

Naše škola v Síti škol Paměti národa 

Díky dlouhodobé spolupráci s neziskovou organizací Post Bellum byla naše škola 
zařazena do Sítě škol Paměti národa. Paměť národa je sbírka vzpomínek konkrétních 
osobností, fotografií, deníků a různých archiválií z období totalit 20. století. Při hledání 
zajímavých způsobů, jak našim žákům přiblížit moderní dějiny a s nimi spjatá témata, 
jako je výchova k demokracii a lidskoprávní problematika, se rádi necháváme 
inspirovat nabídkou různých zážitkových workshopů, seminářů i materiálů, které nám 
Post Bellum vždy ochotně poskytuje. Několikrát jsme měli zapůjčenou putovní výstavu 
a za jinými jsme se vypravili do Prahy. Velice jsme ocenili, že oblíbené zážitkové 
workshopy mohly být realizovány online formou i v době distanční výuky. Těšíme se 
na další spolupráci a je nám ctí, že do Sítě škol Paměti národa patříme! 

Běh pro Paměť národa 

Přijali jsme výzvu a od 1. 5. do 23. 5. neběhali  jen pro čistou radost z pohybu, ale také 
proto, abychom podpořili skvělou věc. Za každý uběhnutý kilometr věnovali partneři 
projektu 1 Kč na natáčení pamětníků do sbírky Paměti národa. A tak i my svým během 
přispěli k tak smysluplné věci, jako je zaznamenávání vzpomínek, které by tu mezi 
námi měly zůstat. Zapojit se mohli žáci pedagogové. Záznamy běhu  všichni účastníci  
vkládali do prolinku od časomíry Iron Time, který byl unikátní pro naši školu. Výsledkem 
bylo 427 naběhaných kilometrů. Děkuji všem, kdo tuto věc podpořili! 

 Olympiády, jazykové soutěže 

Olympiáda ve francouzském jazyce 

Školní kolo olympiády z francouzského jazyka letos proběhlo on-line. Odvahu našly 
jen dvě žákyně, ale jistě nelitovaly. Za projevenou snahu a znalosti z FRJ, pohotovost 
při hraní rolí a popisu obrázku, si obě vysloužily první místo – Zuzana Mlezivová v 
kategorii SŠ I (studium jazyka do 3 let), a Michaela Nováková v kategorii SŠ II (studium 
FRJ 4 a více let). Obě si tedy vysoutěžily dárkový poukaz v hodnotě 300 Kč, který 
mohly v knihkupectví proměnit za nějakou zajímavou publikaci z frankofonního 
prostředí, a dále drobné ceny jako fr. časopis, pexeso a brožury informující o další 
možnosti studia FRJ  v České republice (Francouzská aliance v Pardubicích, či 
Francouzský institut v Praze), nebo ve Francii a o možnosti skládání mezinárodní 
zkoušky DELF. Soutěžící se krajského kola nezúčastnily.  
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Konverzační soutěž ve španělském jazyce 

Ve čtvrtek 8. 4.2021 se uskutečnila online konverzační soutěž ve španělském jazyce. 
Celkem se zúčastnilo 10 soutěžících, kteří byli rozděleni do dvou kategorií. Žáci 
2. ročníku, kteří patří do Kategorie I, si na soutěž připravovali 8 tematických okruhů, 
například moje město, svátky a tradice ve Španělsku a Latinské Americe. Do Kategorie 
II se přihlásili studenti 3. ročníku, a losovali z 10 témat. Vítězkou Kategorie I se stala 
Barbora Boušková, a v Kategorii II zvítězil Jonáš Bočkay.  
Konverzační soutěž v italštině 

V průběhu března a dubna se žáci 1. – 4. ročníku, kteří studují italský jazyk, zasoutěžili 
v online prostředí v reáliích Itálie a v konverzačních tématech. Pracovali v týmech, a i 
když v netradičních podmínkách, dobře vše zvládli a také se dobře pobavili, protože 
součástí soutěže byly i písně nebo ukázky z italských filmů.  

Olympiáda v ruském jazyce  

V období od 15. do 18. 2. 2021 proběhla na škole soutěž Olympiáda v ruském jazyce 
online. Od soutěží v předchozích letech se sice lišila svojí formou (žáci zasílali soutěžní 
nahrávky podle zadaných pokynů), ale nelišila se úsilím a výkony žáků. Jako nejlepší 
byli porotou vyhodnoceni Erik Špryňar (1. místo), Simona Kubištová a Eliška 
Vokounová (obě 2. místo) a Josef Jonáš (3. místo).  

Olympiáda v německém jazyce 

Školní kolo olympiády proběhlo dne 25. 2. 2021 online. V první části žáci konverzovali 
na vylosované téma, v druhé prokazovali jazykové dovednosti na základě popisu 
konkrétního obrázku. Třetí část tvořila komunikační situace (Rollenspiel). Olympiády 
se zúčastnili studenti 2. ročníku.  

Konverzační soutěž v anglickém jazyce 

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce proběhlo 10. ledna 2021 online 
přes platformu Teams. Všichni soutěžící, žáci 1. až 3. ročníku, se nejprve zúčastnili 
slavnostního zahájení a poté již individuálně absolvovali ústní zkoušení. Vítězkou 
a zároveň postupující do okresního kola kategorie III. C se stala Aneta Chaloupková 
z 2. ročníku.  

Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce kategorie III. C 

Aneta Chaloupková z 2. ročníku, vítězka školního kola konverzační soutěže 
v anglickém jazyce, se umístila na 2. místě a postoupila do krajského kola soutěže. 
Soutěž proběhla online.  

Krajské kolo soutěže v anglickém jazyce kategorie III. C 

Po 2. místě v okresním kole se Anetě Chaloupkové z 2. ročníku podařil stejný výsledek 
i v krajském kole soutěže v anglickém jazyce kategorie III.C. Krajské kolo proběhlo 
online a 2. místo v kraji, i když bez postupu do republikového finále,  považujeme za 
krásný výsledek a zároveň i závazek do budoucna.  

Literární soutěž v anglickém jazyce  

Žákyně Aneta Chaloupková z 2. EL se zúčastnila literární soutěže Women and Climate 
Essay Competition pořádané ambasádami USA, Kanady a Velké Británie. Jsme rádi, 
že jsme měli zástupce i v této pro nás nové soutěži. 

Soutěž pro studenty angličtiny v časopisu Bridge 

Žáci napříč ročníky využili svých procházek v době lockdownu a svými fotografiemi 
stromů a doprovodným textem v angličtině se zapojili do fotograficko-literární soutěže 
vyhlášené časopisem Bridge. 
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Překladatelská soutěž Juvenes Translatores 

V pondělí 30. listopadu 2020 se konalo online formou školní kolo prestižní 
překladatelské soutěže Juvenes Translatores vyhlašované Evropskou komisí. 
1. místo obsadila Bára Konvalinová ze třídy 4. VS se svým překladem z anglického do 
českého jazyka. Soutěž určitě zúčastněným přinesla nové zkušenosti, ale také 
poznání, že i s češtinou se lze pěkně potrápit. Překlad Báry školu reprezentoval 
v  národním kole, stejně jako Aleše Tajchmana v kategorii španělštiny a Víta Vencla 
v italštině.  

Olympiáda v matematice 

Školní kolo matematické olympiády, které proběhlo online, se konalo 17. 3. 2021. 
Olympiády se zúčastnilo 16 žáků 2. ročníku.   

Ekonomická olympiáda 

Žáci naší školy se i v letošním roce zapojili do Ekonomické olympiády. Školní kola 
odstartovala v prosinci 2020. Krajská kola se uskutečnila na přelomu měsíce ledna 
a února 2021. Do krajského kola postoupili žákyně Veronika Havlínová, Aneta 
Holubová a Bára Silná a žáci Tomáš Adami, Lukáš Bouz, Jiří Elišák, Matěj Klikar 
a Jakub Široký. Z krajského kola se žádnému z našich žáků nepodařilo postoupit, ale 
i tak všichni podali úžasný výkon. I ve velmi náročné době a silné konkurenci se všichni 
naši žáci umístili v první dvacítce soutěžících. 

 

 Odborné soutěže a přehlídky 

Cyklus veletrhů fiktivních firem: 

Současná pandemická situace nedovolila, aby se veletrhy konaly v prezenční podobě. 
Všechny veletrhy proběhly on-line, případně off-line (pouze zasláním soutěžních 
materiálů), většinou na platformě MS Teams .  

Mezinárodním on-line veletrh na Slovensku 10.–12. listopadu 2020 

V celkové konkurenci 59 firem z celé Evropy si vedli naši žáci oboru Obchodní 
akademie opravdu skvěle: firma Delivist, s. r. o. vyhrála soutěž o nejlepší katalog, firma 
Fresh Snacky, s. r. o. vyhrála v soutěži o nejlepší slogan. V soutěži o nejlepší slogan 
naší škole patřilo i 3. místo, které obsadila firma Bio od srdce, s. r. o.  

V celkovém hodnocení byla naší nejlepší firmou firma Bio od srdce, s. r. o., která 
obsadila 8. místo. V průběhu veletrhu fiktivní firmy mezi sebou on-line obchodovali, 
fiktivní platby českým firmám zprostředkovávala Metropolitní univerzita Praha.  

MUB-LINE VELETRH FIKTIVNÍCH FIREM pořádaný Metropolitní univerzitou 
Praha ve dnech 9. a 10. prosince 2020 

Celkem 56 studentských fiktivních firem z různých koutů Česka a Slovenska bojovalo   
v soutěžích o nejlepší logo, nejlepší leták a nejlepší e-prezentaci na veletrhu fiktivních 
firem pořádaném Metropolitní univerzitou Praha. Z našich firem tentokrát umístění na 
předních příčkách získala pouze fiktivní firma BIO OD SRDCE, která obsadila 1. místo 
v soutěži o nejlepší logo. 

15. regionální OFFLINE veletrh fiktivních firem, pořádaný Obchodní akademií 
Vinohradská Praha dne 9. února 2021 
V souboj o nejlepší firemní www stránky se firma FreshSnacky, s. r. o. umístila na 
druhém místě.  
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18. ročník Veletrhu fiktivních firem Hradec Králové 23. února 2021 

Z celkového počtu 35 přihlášených firem bylo vybráno TOP10 nejlepších firem, které 
"za zavřenými dveřmi" živě prezentovaly své firmy před 5-člennou porotou - odborníky 
z praxe.  

Vstupenkou do TOP10 byly výsledky ze soutěží, na základě předem zaslaných 
materiálů - loga, sloganu, E-prezentace a katalogu. Kromě této hlavní soutěže 
probíhaly v rámci veletrhu ještě dvě soutěže individuální - a to soutěž o nejlepšího 
prodejce v ČJ a soutěž 90 vteřin před investorem v AJ. Nejlepší prodejce v ČJ byl 
vybrán na základě předem zaslaných tříminutových videí a soutěž v anglickém jazyce 
probíhala on-line v rámci veletrhu opět před odbornou porotou. 

Žáci naší školy posbírali řadu cen: Soutěž 90 vteřin před investorem vyhrál Jan Dušek 
ze 4. AO, ve stejné soutěži obsadil 2. místo Jiří Elišák ze 4. BO. V soutěži o nejlepšího 
prodejce v ČJ se na 3. místě umístila Kateřina Žižková ze 4. AO, na 2. místě Anna 
Grinnbergová ze stejné třídy a vítězství získal Eduard Jirásko ze 4. BO.  

V soutěži o nejlepší elektronickou prezentaci obsadily fiktivní firmy z naší školy vedoucí 
pozice: na 3. místě se umístila firma DELIVIST, s. r. o., 2. místo obsadila firma BIO OD 
SRDCE, s. r. o. a 1. místo získala firma FreshSnacky, s. r. o.  

V hlavní soutěži veletrhu o nejlepší fiktivní firmu se na 3. místě umístila firma 
FreshSnacky, s. r. o. a absolutním vítězem se stala firma Bio od srdce, s. r. o. 

Činnost nezávislé iniciativy „Učitelé z Marsu“ 

Naši odborní učitelé ekonomických předmětů Ing. P. Kábrtová a Ing. Zdeněk Pospíšil 
se již pátým rokem aktivně zapojují do činnosti spolku, aby v rámci jeho aktivit mohli 
zážitkově vyučovat odborné ekonomické předměty. V průběhu roku se členové spolku 
několikrát setkali – tentokrát pouze on-line a vyměňovali si své zkušenosti s distanční 
výukou.  V prosinci 2020 „Učitelé z Marsu“ uspořádali on-line akci Startujeme 
s experty, tentokrát na téma: „Jak přenést kouzlo Vánoc do on-line prodeje“. 
Projektových dnů se tentokrát uskutečnilo méně, pouze na podzim 2020 projektový 
den na téma „Finanční trh“. 

Činnost studentských JA firem LOOK UP a CLICK IT 

Do aktivit společnosti JA Czech se naše škola zapojuje již devět let. Práce v JA firmách 
je součástí osnov oboru Ekonomické lyceum. Žáci 3. ročníku zakládají v předmětu 
Studentské společnosti své reálné firmy, ve kterých podnikají a svou práci a výrobky 
prezentují na veletrzích.  

Letos žáci založili studentskou společnost CLICK IT, která vyráběla na 3D tiskárně 
speciální pomůcku na bezdotykové otevírání dveří „Klikáček.  

Studentská společnost LOOK UP se zaměřila na výrobu tzv.“kectácků“, podtácků 
z březového nebo smrkového dřeva, na jejichž spodní straně byly umístěny různé 
konverzační hry.  

Celonárodní soutěž TOP logo 

V soutěži, vyhlášené JA CZECH, o nejlepší TOP LOGO, doprovázené promo videem, 
obsadila firma LOOK UP 1. místo v Královéhradeckém kraji. Tím si žáci zajistili jednak 
postup do národního kola této soutěže, jednak návštěvu Evropského parlamentu ve 
Štrasburku pod záštitou europoslankyně Martiny Dlabajové. Z důvodu nepříznivé 
epidemiologické situace se návštěva Evropského parlamentu překládá na příští školní 
rok.  
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V národním kole této soutěže získala studentská firma LOOK UP 3. místo. Soutěž 
probíhala průběžně v prvním pololetí školního roku, byla slavnostně vyhlášena 
8. února 2021. Autorem úspěšného loga byl žák Jakub Draštík.  

JA NN Social Innovation Camp dne 3. března 2021 

Šest žáků ze studentské firmy CLICK IT se účastnilo Innovation campu, kde žáci 
v rámci celého dne řeší vždy reálné zadání z oblasti společenských vztahů, tentokrát 
na téma: „Jak vymyslet, co nejefektivnější způsob digitální výuky“. V celkové 
konkurenci 14 týmů naši žáci vyhráli 1. místo v kategorii Nejlepší prezentace. 

Národní finále JA EXPO a superfinále JA firem, 5. května 2021 

Národní finále JA firem, nazvané JA EXPO, původně plánované do galerie Harfa 
Praha, se prezenčně nemohlo uskutečnit. Žáci soutěžili v různých kategoriích pouze 
na základě zaslaných materiálů. Oběma našim společnostem se podařilo umístit na 
předních příčkách hned v několika kategoriích, tím si zajistit účast na on-line 
superfinále JA studentských firem mezi nejlepšími 8 finalisty v republice.  

Firma CLICK IT vyhrála kategorie Finanční řízení a Nejlepší inovace a získala 2. místo 
v kategorii Sociální podnikání.  

Firma LOOK UP získala 3. místo v kategorii Finanční řízení, 2. místo v kategorii 
Marketing a 2. místo v kategorii Nejlepší inovace.   

Obě  JA firmy CLICK IT i LOOK UP se utkaly dne 5. května 2021 on-line s dalšími šesti 
JA firmami o právo reprezentovat ČR na JA Europe. Celé superfinále probíhalo v 
anglickém jazyce, porotci nejprve hodnotili video každé JA firmy a poté probíhala 
panelová diskuse. Výsledkem celodenního měření sil bylo 2. místo firmy LOOK UP 
a 3. místo firmy CLICK IT. Přestože nám účast na JA Europe unikla pouze o vlásek, 
letošní ročník JA firem hodnotíme jako jeden z nejúspěšnějších v historii školy. 

Startujeme s experty- on-line 

Termín realizace: 2. prosince 2020 

Startujeme s experty se tentokrát konalo na téma: "Jak přenést kouzlo Vánoc do online 
prodeje." Žáci při této akci vždy v týmech řeší určitý problém dle zadání, v průběhu 
dne mají možnost konzultace s odborníky z praxe a odpoledne své řešení prezentují. 
Odborníkem z praxe byl pan Tomáš Vobořil z Restaurace Podolka v Praze a úkolem 
žáků bylo vymyslet propagační kampaň, včetně odhadu nákladů, na distribuci 
speciálního vánočního menu. Zadání se opíralo o praxi, protože Restaurace Podolka 
pro letošní rok na svém e-shopu připravila pro zákazníky tradiční vánoční jídla 
a chystala jejich prodej. Tým žáků naší školy pod názvem TRAINHOP ve složení Filip 
Novák, Natalie Vlčková a Matyáš Mach ze 3. BO obsadil 3. místo.  

Soutěž „Navrhni projekt“ 

Žáci tříd 3. AO a 3. BO se v rámci předmětu Management a podnikání zúčastnili 
projektu pořádaného pod záštitou Evropského domu. V této soutěži si žáci vyzkoušeli, 
jak se píše projektová žádost a jaké další činnosti jsou s jejím podáním spojené. 
Celkem soutěžilo 7 týmů ze třídy 3. AO a 7 týmů ze třídy 3. BO. Do regionálního kola 
soutěže postoupily celkem čtyři projekty.  

V regionu Severovýchod se tým ve složení Karolína Prchlíková, Adéla Tatíčková 
a Natálie Vlčková umístil na třetím místě, a to se svým projektem Chytrá fakultka. 
Žákyně se rozhodly v projektu i nadále pokračovat a snaží se o jeho realizaci. 
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Hradecký učitel se zařadil mezi TOP 10 pedagogů v Evropě 

Poprvé ve své stoleté historii vyhlásila prestižní organizace pro vzdělávání JA Europe 
cenu pro učitele roku (JA Europe Teacher of the Year Award). Mezi deseti nejvýše 
hodnocenými pedagogy z celého kontinentu se umístil Zdeněk Pospíšil, zástupce 
ředitelky OA, SOŠ a JŠ Hradec Králové. 
Virtuální vyhlášení soutěže proběhlo v půli července z litevského Vilniusu, v rámci 
průběhu největšího festivalu podnikavosti mladých lidí v Evropě – Gen-E 2021. Kromě 
hlavní soutěže o nejlepší studentskou firmu roku se letos prvně uskutečnilo také 
samostatné klání mezi 40 učiteli. „Ocenění je věnováno pedagogům, kteří jsou pro své 
žáky inspirací. Dokáží je motivovat, pomáhají jim objevit jejich vnitřní potenciál 
a podněcují jejich víru, že dokáží ‚změnit svět‘. Zdeněk Pospíšil je právě takový, 
aktivně se podílí na rozvoji žáků nad rámec standardní výuky a pro nás byl jasným 
adeptem,“ uvedl Martin Smrž, ředitel nevládní organizace JA Czech, která kandidáta 
do první učitelské soutěže nominovala. 
Každá země na festivalu měla v soutěži učitelů jednoho zástupce. Vyhlášeni byli čtyři 
vítězové – dvě ženy (učitelky ze Švédska a Litvy) a dva muži (učitelé z Dánska 
a Rakouska). „Zbylá jména v TOP 10 včetně Zdeňka Pospíšila už byla vyhlášena bez 
bližšího pořadí, přesto považujeme umístění hradeckého učitele za skvělý úspěch," 
doplnil Martin Smrž. 
Zdeněk Pospíšil je mezi žáky známý rozmanitými aktivitami, které pro ně chystá. Patří 
mezi ně například účast na Mezinárodním veletrhu JA firem v Hradci Králové nebo na 
veletrhu v Rakousku, projektové dny v terénu na konkrétní odborné téma nebo 
přijímací pohovory „na zkoušku“ s odborníkem z praxe. „Měl jsem štěstí, že hned na 
první škole, na které jsem začal pracovat, byl předmět Studentská společnost, který 
mě velmi zaujal. Když jsem pak dvakrát přecházel na jinou školu, vždy jsem si tento 
oblíbený předmět přivedl s sebou. Program JA Studentská firma využívám k výuce 
reálného podnikání 20 let, žáci si díky němu ujasní, zda chtějí po škole spíš podnikat 
nebo být zaměstnancem, naučí se prezentovat sami sebe, komunikovat mezi sebou, 
nést zodpovědnost za svá rozhodnutí a pracovat v týmu. Určitým předpokladem pro 
úspěchy v národních i mezinárodních soutěžích jsou skvělí žáci na naší škole, kteří 
například letos bodovali v národním finále na 2. a 3. místě JA Studentské Firmy roku. 

9.3. Exkurze, projektové dny, expedice, workshopy, webináře 

 Jazykově zaměřené exkurze, semináře a projektové dny  

Online beseda na téma lingvistika a překladatelství 

I v době distanční výuky měli naši žáci možnost potkat se se zajímavými 
a inspirativními lidmi, kteří mohou obohatit výuku o poznatky ze svého oboru. Jedním 
takovým byla paní Mgr. Kateřina Pohanková, která v on-line besedě představila žákům 
ekonomického lycea obor aplikované lingvistiky a seznámila je s prací lingvisty 
a překladatele. Žáci se dozvěděli zajímavosti o světových jazycích, významu práce 
lingvisty a také o různých překladatelských dovednostech, které si měli možnost 
prakticky vyzkoušet. Ze zpětných vazeb bylo zřejmé, že beseda žáky nejen bavila, ale 
že se dozvěděli spoustu nových informací, které v běžné výuce nenajdou. 

Online ceremonie DofE 

16. 12. 2020 se z důvodu pandemie a nařízení vlády uskutečnila první online 
ceremonie předávání cen DofE úspěšným absolventům, která nahradila klasické 
slavnostní ceremonie pořádané na jaře a na podzim. Naše škola slavila dva úspěchy, 
jednak svůj bronzový odznak dostali naši studenti Šárka Kořínková, Jakub Draštík 
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a Lucie Kundrtová a jednak jsme jako jediná škola měli možnost ve video vstupu 
představit program DofE přímo u nás ve škole. Slavnostní ceremonie se účastnily 
známé osobnosti z ČR i Velké Británie, včetně Jeho královské Výsosti prince Edwarda. 

Cena vévody z Edinburghu – online beseda s regionální manažerkou programu 
DofE 

Ve středu 18. 11. měly třídy 2. AO a 2. BO jedinečnou příležitost seznámit se v rámci 
online besedy s programem DofE, který již přes rok nabízí i naše škola. Paní Lisa 
Kořínek, regionální manažerka DofE pro Královéhradecký kraj, žákům představila tuto 
prestižní cenu pro mladé lidi z celého světa. Besedy se také zúčastnili naši první čerství 
bronzoví absolventi, kteří se se svými spolužáky podělili o zážitky a zkušenosti z plnění 
cílů v jednotlivých oblastech rozvoje (fyzická aktivita, dovednost a dobrovolnictví) 
a také popovídali o své dobrodružné expedici, která se uskutečnila v září.  

Podpora výuky italštiny - přednáška Andrease Pieralliho 

Na základě zájmu nových žáků probíhá na naší škole výuka italského jazyka od roku 
2015. Trvale se snažíme zájem o tento předmět podporovat, a to i prostřednictvím 
dostupných akcí, které pečlivě sledujeme. Z pestré nabídky Společnosti přátel Itálie 
jsme se zúčastnili jedné z posledních přednášek před uzavřením kvůli pandemickým 
opatřením – šlo o  přednášku Andrease Pieralliho, italského novináře žijícího 
v Čechách, který přijel s námětem Firenze – Dante (24. 9. 2020).  

Soutěž pořádaná k mezinárodnímu dni učitelů francouzštiny 

Soutěž reagovala na aktuální hygienockou situaci a nesla název MA CLASSE 
VIRTUELLE, UN NOUVEL ESPACE DE TRAVAIL (Moje virtuální třída, nový pracovní 
prostor).  

Úkolem žáků bylo vytvořit koláž, na které by nejlépe znázornili jejich hodiny FRJ při 
distanční výuce, vymyslet název a popisek. Výsledek práce můžete vidět na 
fotografiích. Naše práce nesla název „Voyages en francophonie à distance“ (Cesty po 
frankofonních zemích na dálku) a s textem: „Nous sommes 13 élèves en 2e année de 
l‘École de Commerce, l’École professionnelle et l’École de Langues autorisée à faire 
passer les Examens d’État, Hradec Králové et nous nous promenons à Paris, en 
France, ou nous visitons les autres pays francophones. Le soleil brille, on mange des 
croissants, on s’amuse, on parle français... Presque. En réalité, nous avons des cours 
de français à distance avec Madame Slánská…“ (Je nás 13 žáků z OAHK 
a procházíme se po Paříži, Francii či navštěvujeme jiné frankofonní země. Sluníčko 
svítí, jíme croissanty, bavíme se, mluvíme francouzsky... Skoro. Ve skutečnosti máme 
hodiny francouzštiny na dálku s paní Slánskou...),  

Získali jsme Prix créativité (Cenu za tvořivost) spojenou s hezkými dárky a vánočním 
přáním přímo z Velvyslanectví Francie v ČR, zaslané paní Hélène Buisson, Atašé pro 
francouzský jazyk, Jazykové a vzdělávací sekce Francouzského institutu v Praze. 

Projektový den s rodilým mluvčím – Mexiko – historie, tradice, turismus 
24. 6. 2021 se konal projektový den s rodilým mluvčím pro žáky 3. ročníku španělského 
jazyka. Během 4 hodin se žáci seznámili s bohatou historií této latinskoamerické země, 
na základě poznatků z videí a fotografií zaznamenávali do pracovních listů informace 
o mexických zvycích a tradicích, ve skupinách pak připravovali návrhy tras 
poznávacího zájezdu po Mexiku. Své návrhy prezentovali před ostatními spolužáky 
a nejzdařilejší poznávací zájezd pak dokonce představili studentům španělštiny 1. 
ročníku. Na závěr měli možnost zasoutěžit si v tradiční mexické hře a odměnou jim 
byly drobné ceny. Celý projektový den probíhal pouze ve španělštině.  
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 Společenskovědní exkurze, divadelní a filmová představení  

Příběhy našich sousedů 

V rámci výuky dějepisu se někteří žáci nechali inspirovat projektem neziskové 
organizace Post Bellum s úkolem vyzpovídat pamětníka, natočit jeho vzpomínky 
a doplňovat si tyto vzpomínky materiály z archivů nebo i tím, co se třeba najde 
v zapomenuté krabici na půdě….. Situaci letos komplikovala epidemie, která 
nedovolovala muzea nebo archivy navštěvovat. Přesto máme některé příběhy 
předpřipravené a v dalším školním roce  chceme v jejich rozvíjení pokračovat. Mohou 
také například posloužit jako námět ke Středoškolské odborné činnosti nebo maturitní 
práci z dějepisu. Sami žáci byli překvapeni, jak je myšlenka projektu oslovila a vtáhla. 
Uvědomili si, jak cenné je setkání s člověkem, který dokáže přiblížit svým příběhem 
kus dějin, a že je to mnohem zábavnější než fakta z učebnic. 

Online zážitkový workshop Odsunuté děti – Paměť národa 

Post Bellum je obecně prospěšná společnost, která se zabývá zaznamenáváním 
a archivací vzpomínek pamětníků významných historických událostí, jinými slovy - 
dokumentuje příběhy, na které se zapomnělo nebo na které by se mohlo zapomenout. 
Tato společnost spravuje nejrozsáhlejší veřejně přístupnou pamětnickou databázi 
v Evropě, která se nazývá Paměť národa. Vždy si velmi rádi vybíráme z pestré nabídky 
pro školy a 28. 4. 2021 jsme se zúčastnili workshopu Odsunuté děti. Němečtí 
pamětníci vzpomínali na zlomové okamžiky svých životů a vyprávěli nám příběhy 
svého odsunu z Československa. Odsun Němců jsme vždy řešili jen z našeho 
"českého" pohledu, nezamýšleli jsme se nad tím, co prožívali samotní Němci. A co 
děti? Měly kam chodit do škol, co jíst, s čím si hrát? Čeho se bály? Co si braly s sebou 
do sběrných táborů? Co je čekalo v rozbombardovaném Německu? Na všechny 
otázky se nám dostalo odpovědí. Program vedla zkušená lektorka, paní Lenka 
Kopřivová, která využívala konkrétních videoukázek pamětníků z portálu Paměti 
národa. Organizace Post Bellum je zapojena do projektu IKAP II a díky tomu jsme 
tento program měli zcela zdarma.  

Téma FAIR TRADE ve škole 

Již na podzim se ve škole otevřelo téma Fair trade, a to spoluorganizováním veřejné 
Výstavy na stromech. Na instalaci výstavy spolupracovalo více středních škol z Hradce 
Králové a byla instalována k příležitosti „Týdne pro důstojnou práci“. V rámci výuky 
k tématu fair trade podporujeme mezipředmětové vztahy, zejména angličtinu, 
společenské vědy, ekonomiku, ale i biologii, výtvarnou činnost a fyziku. Napříč různými 
ročníky jsme z hlediska ekologického, ekonomického i sociálního zkoumali zátěž při 
produkci surovin (zejména z čokolády, kávy, banánů), tím se seznamujeme s koncepcí 
fair trade. 
Ve škole funguje studentská skupina pro fair trade. V rámci skupiny byla navržena 
tvorba výstavy, která bude zvát veřejnost na tzv. fairovou snídani. Vzhledem ke 
karanténním opatřením se tato akce nekonala, nenecháme se však odradit pro příští 
školní rok. Letos se i přes karanténní opatření konala celosvětová akce Férová 
snídaně, které se příznivci skrze soukromý piknik zúčastnili. 
V rámci dalších aktivit v oblasti FAIR TRADE jsme sami na sobě prozkoumali vlastní 
citlivost na cenu výrobku. Učitelé tím, že milovníci kávy týden popíjeli fairovou, v české 
pražírně připravovanou, kávu. Byla sice dvakrát dražší, ale pocit, že ji nesklízely děti 
a že nikdo netrpěl kontaktem s pesticidy nebo neúměrně dlouhou pracovní dobou, za 
to stál. Společně s žáky učitelé objevili, že koncepce fair trade (a značka fairtrade) a jí 
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podobné spotřebitelům mohou zaručit, že produkt, který kupují a konzumují produkt, 
jehož výroba a zpracování neodporují výše popsaným principům.   
V dalším školním roce se budeme ucházet o dosažení certifikace “fairtradová škola”. 

 Přírodovědné a technicky zaměřené exkurze 

Den Země 

V letošním roce jsme do programu ITV Den Země nemohli zapojit z důvodu 
koronaviru, přesto jsme si tento den připomněli ve výuce předmětu Ekologie ve 
3. ročníku a to časovou osou vzniku a rozvoje aktivit na oslavu tohoto dne. 

Projekty v rámci hodin ekologie  

Fair Trade, Ekoznačky, Ekopolis, Recyklohraní – projekty jsou zaměřené na propojení 
výuky s praxí. V rámci hodin žáci zpracovávají prezentace či pracují s pracovními listy 
a výukovými materiály pořízenými pro školu z různých organizací např. SCIO, Svět 
v nákupním košíku, organizace SEVER. Zároveň své projekty prezentují v hodinách 
ekologie. 

Zapojení školy do projektu HOBIT (Hodina Biologie Pro Život) 

Distanční výuka nezabránila smysluplným věcem. Naopak podpořila možnost projít 
vhodně zpracovaným e-learningovým programem HOBIT (MŠMT, FNUSA), 
zaměřeným na nácvik první pomoci (mrtvice, infarkt). Dvoufázovým programem prošlo 
opakovaně přes 100 žáků 2. a 3. ročníku v rámci výuky biologie - tuto aktivitu, jako 
prevenci, ocenilo Mezinárodní centrum klinického výzkumu v Brně a MŠMT bronzovým 
osvědčením. V programu budeme nadále pokračovat. 

 Další exkurze a semináře s přírodovědnou tématikou  

Pro žáky 

 Ekologické centrum Sever, 28. 9. – 29. 9. 2020 4SC, exkurze Horní Maršov  

 Fair Trade, 2. 10. 2020 – výstava na stromech 

 Workshop 3EL, Doma bez obalu aneb udržitelná spotřeba, 15. 6., 22. 6.  
Pro učitele:  

 Setkání koordinátorů EVVO, 16. 10. 2020 - online  

 Národní konference Fair Trade, 10. 11. 2020 

 3D modely ve výuce přírodních věd, 5. 11. 2020  

 Virtuální realita ve výuce přírodních věd, 3. 12. 2020  

 Digitální gramotnost – Člověk a příroda, 4. 3., 11. 3. 2021  

 Učební úlohy ve výuce chemie, 11. 3., 17. 3, 25. 3., 31. 3. 2021  

 Příroda kolem nás, 15. 3. 2021  

 Exkurze a semináře zaměřené na odborné vzdělávání 

 Parlament ČR, 28. 6. 2021, 1. VS 

 Webináře Parlamentního institutu Poslanecké sněmovny 4.VS, 14. 4. 2021, 
21. 4. 2021, 5. 5. 2021 

 Výrobní podnik PETROF, s. r. o.. 29. 6. 2021, 2. BO 
 

Odborné sociálně a humanitárně zaměřené exkurze  

Žáci 4. ročníku oboru Sociální činnost se zúčastní exkurzí do zařízení, která jsou 
zaměřená na sociálně-výchovnou činnost.  

Žáci 4. SC: 
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 Domov U Biřičky Nový Hradec Králové 

 Domov sociálních služeb Slatiňany 

 Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové Janské 
Lázně 

 Tyfloservis Hradec Králové 

 Základní škola a praktická škola Svítání Pardubice 
 

Tyfloservis, o. p. s.: září 2020 
Dne 7. 9. 2020 se uskutečnil zážitkový seminář pro žáky 4. ročníku, kteří měli možnost 
poznat realizaci sociální rehabilitace pro klienty s vadami zraku, viděli nácvik orientace 
v prostoru a seznámili se s množstvím kompenzačních pomůcek, které využívají lidé 
s těžkým poškozením zraku. 

Charitativní činnost  
Charitativní činnost je jednou z klíčových aktivit naší školy v oblasti dobrovolnické 
práce a veřejné angažovanosti. Snažíme se zapojit všechny ročníky i třídy, přesto tato 
činnost mírně dominuje ve třídách oboru sociální činnost.  

 Sbírkové dny Světlušky, září 2020 

 Adopce na dálku, říjen až listopad 2020 

 Bílá pastelka, Tyfloservis, o. p. s., říjen 2020 

 Tříkrálová sbírka, Oblastní charita, leden 2021 

 Srdíčkové dny – listopad 2020, červen 2021 
Nově se škola zapojila do celostátní sbírky Nadačního fondu ČR – Světluška. 

Sbírkové dny Světlušky  

proběhly v termínu 7. – 11. září 2020. Žákům, kteří se do veřejné sbírky zapojili, se 
podařilo pro Nadační fond vybrat 13 235 Kč.  

Bílá pastelka  

Bohužel, v roce 2020 byli organizátoři (Tyfloservis o.p.s.) nuceni prezenční formu 
sbírky zrušit z důvodu nepříznivé epidemiologické situace. 

Tříkrálová sbírka 

Je pravidelně pořádána Oblastní charitou. Byla taktéž z důvodů pandemie zrušena 
v prezenční formě a přesunuta do online prostředí. Žáci obdrželi odkaz na webové 
stránky a mohli z bezpečí domova poslat příspěvek do online kasičky, na pomoc 
nemocným a potřebným. 

Srdíčkové dny 

V listopadu 2020 jsme vybrali celkem 4 235 Kč. Další sbírka se uskutečnila 23. 6. 2021 
náhradou za původně plánovanou zimní sbírku. Vybraná částka byla 4 075 Kč. 

Dary na charitativní účely 

Charitativní činnosti se rovněž věnují JA firmy, které část svého zisku věnují vždy na 
veřejně prospěšné účely dle svého vlastního uvážení. Letos se žáci 3. EL rozhodli 
podpořit organizaci Fustice for nature s projektem Zachraň prales.  

Adopce na dálku, 13. ročník sbírky  

Na začátek října 2020 jsme naplánovali sbírku na podporu studia indické dívky Roshni. 
Vybrali jsme 10 100 Kč, tedy úplně přesně takovou částku, jako loni a to i navzdory 
tomu, že 3 třídy se vlivem distanční formy vzdělávání do sbírky nezapojily. Velký dík 
patří všem, kdo se sbírkou pomohli a samozřejmě přispěli. Odměnou jim může být 
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zaslaný dopis Roshni, její nádherné vysvědčení a fotografie, ze které můžeme vidět, 
jak nám roste do krásy.  

Roshni v roce 2021 úspěšně zakončila studium, můžeme tedy vybrat nové „adoptivní“ 
dítě, kterému budeme ve studiu finančně pomáhat v příštích letech. I tento krok se 
v rámci distanční výuky podařil, a tak máme pod svými křídly další indickou holčičku 
jménem Janifar. Ta, díky ochotě žáků a pracovníků OA, prošla první třídou ZŠ 
a budeme ji podporovat (doufejme) až do úspěšného zakončení základní školní 
docházky.  

9.4. Aktivity pro veřejnost  

Propagace školy, nábor nových uchazečů 

Jedním z pilířů úspěšnosti školy je její propagace a komunikace s veřejností. Škola má 
sestavený plán propagace, pořádá akce a kurzy pro veřejnost, má zpracovaný vizuální 
manuál, pravidelně aktualizuje své prezentace na internetu a sociálních sítích. Do 
jednotlivých činností jsou zapojeni všichni zaměstnanci škol a většina žáků. Ve 
školním roce jsme pořádali tyto propagační akce, společenská setkání a kurzy: 

Prezentační výstavy škol 

Prezentační výstavy škol se z důvodu špatné epidemické situace nekonaly. 

Dny otevřených dveří 

Termíny konání Dnů otevřených dveří byly stanoveny na 18. 11. 2020 a 3. 2. 2021. 
Z důvodu uzavření středních škol v obou plánovaných termínech se poskytování 
informací pro uchazeče a jejich zákonné zástupce uskutečnilo v online prostředí. 
Učitelé společně se svými žáky z jednotlivých oborů vzdělávání natočili informační 
video, které bylo k dispozici na webových stránkách školy společně s propagačním 
spotem o možnostech studia na naší škole. Zároveň pracovníci vedení školy v době 
konání dne otevřených dveří poskytovali uchazečům telefonické informace 
a zodpovídali konkrétní dotazy.  

Informační schůzky pro uchazeče 

Naši učitelé a žáci pravidelně navštěvují základní školy, aby informovali rodiče 
potencionálních uchazečů o možnostech studia na naší škole. V roce 2020/2021 jsme 
za tímto účelem navštívili pouze jednu školu v září 2020. Od října 2020 došlo 
k plošnému uzavření základních škol.  

Kurzy pro uchazeče a veřejnost 

Pro uchazeče o vzdělávání organizujeme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám 
a jazykové kurzy, které pomohou začínajícím žákům při vstupu na SŠ sjednotit úroveň 
jazykových znalostí. V letošním roce jsme pořádali: 

 Přijímací zkoušky nanečisto z matematiky, on-line forma, 24. 3. 2021 
(96 uchazečů) 

 Přijímací zkoušky nanečisto z českého jazyka a literatury, on-line forma,  
23, 3. 2021 (96 uchazečů) 

 Intenzivní kurz angličtiny v Hradci Králové, 16. – 20. 8. 2021 (34 účastníků) 

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 

Maturitní vysvědčení jsme předali první skupině maturantů ve středu 9. 6. 2021. 
Absolventi třídy 4. AO si maturitní vysvědčení převzali v aule školy v 16.00 hod., 
absolventi třídy 4. EL o hodinu později. Absolventi tříd 4. BO, 4. VS a 4. SC si pro 
maturitní vysvědčení přišli opět do auly školy ve čtvrtek 17. 6. 2021.  O klavírní 
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doprovod se postarala Mgr. Jitka Bartošová a loňská absolventka třídy 4. VS Martina 
Vašenková dodala svým pěveckým vystoupením akci slavnostní ráz.  

Univerzita Hradec Králové, praxe studentů VŠ na naší škole  

Ve školním roce 2020/2021 mělo možnost absolvovat pod vedením našich učitelů 
průběžnou či souvislou pedagogickou praxi na naší škole celkem 15 studentů 
vysokých škol. Školní rok byl poznamenán nepříznivou epidemiologickou situací, která 
se podepsala na zhoršených podmínkách pro možnost absolvování pedagogických 
praxí obecně. Všichni praktikanti byli z Univerzity Hradec Králové. Spolupráce s 
univerzitou v této oblasti je dlouhodobá a oboustranně obohacující. Nejčastěji studenti 
vykonávali svou praxi v předmětu Český jazyk. Jejich počet byl ovlivněn pandemickou 
krizí a současným uzavřením středních škol v prvním a druhém pololetí školního roku 
2020/2021. 

Fotbalová akademie při FC HK, individuální výuka sportovců 

Škola v rámci podpory vrcholových sportovců úzce spolupracuje s FC HK. Žáci 
využívají individuální studijní plán, po domluvě s ředitelkou školy a třídním učitelem se 
dohodnou na podmínkách vzdělávání. Práce a komunikace s trenéry je 
bezproblémová. Třídní učitelé dostávají pravidelně informace o nadcházejícím 
sportovním programu žáků sportovců a s předstihem jsou informováni o fotbalových 
soustředěních a zápasech. Žáci si po dohodě s vyučujícími pravidelně doplňují 
probranou látku a písemné práce, je jim umožněno individuálně konzultovat a doplnit 
si zameškanou klasifikaci.  
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10. Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 

10.1. Jazykové kurzy 

Odpolední jazykové kurzy 

Jazyk Počet kurzů 
Počet účastníků 

kurzů 
Časové období 

Anglický, německý, 
francouzský, ruský jazyk  

14 69 
celý školní rok, část 

roku online 

Jazykové kroužky pro studenty SŠ a ZŠ 

Jazyk Počet kurzů 
Počet účastníků 

kurzu 
Časové období 

Anglický  3 22 září, říjen 

Letní jazykový kurz 

Jazyk Počet účastníků kurzu Časové období 

Anglický jazyk 37 16. – 20. 8. 2021 

 

10.2. Jazykové zkoušky 

Mezinárodní jazykové zkoušky LanguageCert nanečisto 

Jazyk Datum Počet zkoušek 
Úspěšnost 

písemné/ústní zkoušky 

Anglický jazyk 
Podzim 2020 

- -/- 

Mezinárodní jazykové zkoušky LanguageCert  

Jazyk Úroveň Počet zkoušek 
Písemné / ústní 

zkoušky 

Anglický jazyk 
A2 – C1 

 40 19/21 

Jazykové zkoušky nanečisto na úrovni A1 - B1 pro žáky ZŠ  

Jazyk Datum 
Počet účastníků 

zkoušky 

Písemné/ústní zkoušky 

účast úspěšnost 

Anglický jazyk - - - - 
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Zkouška z českého jazyka na úrovni A1 SERR pro trvalý pobyt v ČR 

Datum 
Počet účastníků 

zkoušky 
Počet úspěšných 

26. 8. 2020 20 8 

12. 9. 2020 40 17 

30. 9. 2020 24 12 

10. 10. 2020 31 15 

25. 11. 2020 40 14 

16. 12. 2020 45 25 

9. 1. 2021 45 23 

24. 2. 2021 44 25 

31. 3. 2021 45 29 

21. 4. 2021 45 33 

15. 5. 2021 45 32 

12. 6. 2021 45 17 

CELKEM 469 250 

 

Zájem o zkoušky programu Čeština pro cizince se konali téměř po celý školní rok za 
velkého zájmu uchazečů. Probíhaly po celou dobu prezenčně. Vysoký zájem cizinců 
o zkoušku byl způsoben chystanou změnou systému zkoušky a plánovaným 
přechodem na úroveň A2 SERR. 
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11. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2020/2021 byla ve škole prováděna inspekční činnost ČŠI pouze 
formou tematicky zaměřeného rozhovoru s vedením školy a se třídními učiteli na téma 
výsledky vzdělávání v průběhu distanční výuky. Komunikace s inspektorkou 
provádějící metodický rozhovor proběhla přes videokonferenci. Výsledek celostátního 
šetření je zveřejněn v systému INSPIS.  
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12. Základní údaje o hospodaření školy 

 

Údaje o hospodaření se uvádějí za kalendářní rok 2020.  

Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2020 

 hlavní činnost % 
doplňková 

činnost 
% 

Náklady celkem 53 624 096,85  196 055,78  

provozní náklady  8 789 147,14 16,4 196 055,78 100 

přímé neinvestiční výdaje 42 564 580,00 79,4   

- v tom: platy 30 873 958,00     

             ostatní osobní náklady 163 400,00    

             pojistné, fond kulturních a  
             sociálních potřeb  

11 063 382,72    

             učebnice, učební pomůcky,    
             ostatní neinvestiční výdaje 

463 839,28    

rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle 
výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019 
- Excelence středních škol 2019“ 

29 580,00    

OP VVV P03 „Podpora a rozvoj OA HK II 421 679,98 0,8   

OP VVV P03 „Implementace Krajského akčního 
plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém 
kraji I“ 

1 819 109,73 3,4   

Výnosy celkem 54 016 061,17  234 386,00  

dotace na provoz od zřizovatele 6 678 764,70 12,4   

dotace ze státního rozpočtu na přímé 
neinvestiční náklady ÚZ 33353 

42 564 580,00 78,8   

účelové dotace (vč. rozpuštění transferového 
podílu na účtu 403) 

2 964 448,03  5,5   

Vlastní příjmy 1 808 268,44 3,3 234 386,00 100 

v tom: výnosy z prodeje služeb   885 958,00  234 386,00  
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           výnosy z pronájmu   90 665,00    

           ostatní výnosy   792 687,35    

           čerpání fondů       4 500,00    

           finanční výnosy 34 458,09    

Hospodářský výsledek  391 964,32    38 330,22  

 

Na základě schválení zřizovatelem byl zlepšený výsledek hospodaření k 31. 12. 2020 
v roce 2021 rozdělen: 

 fondu odměn (35 200 Kč) 

 rezervnímu fondu (395 094,54). 

Zůstatky fondů k 31. 12. 2020: 

 fond odměn 324 800 Kč 

 fond FKSP 640 025,20 Kč 

 rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 460 133,40 Kč 

 rezervní fond z ostatních titulů 1 680 705,78 Kč 

 fond investic 1 003 325,28 Kč. 
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13. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

13.1. Rozvojové programy 

Pro školní rok 2020/2021 nebyly vyhlášeny rozvojové programy pro naši školu. 

13.2. Mezinárodní programy 

Program DofE – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu 

Škola má za sebou druhý rok fungování jako místní centrum programu DofE. Tento 
prestižní a celosvětově rozšířený program s dlouholetou tradicí je určen mladým lidem 
ve věku 13–25 let a má za cíl jejich všestranný rozvoj a vede je vytrvalosti, 
zodpovědnosti, samostatnosti a spolupráci.  

V letošním školním roce bylo  v programu aktivních 10 účastníků – 4 v bronzové úrovni, 
5 ve stříbrné a 1 ve zlaté. Třem žákům se podařilo úspěšně dokončit bronzovou úroveň 
a byli oceněni v online ceremonii. Mezi aktivity, kterým se účastníci věnují, patří 
například vaření, běh, doučování nebo hra na hudební nástroj. 

V září se podařilo uskutečnit první bronzovou expedici, které se zúčastnili tři žáci – 
Lucie Kundrtová, Jakub Draštík a Šárka Kořínková. Skupina vyrazila do oblasti 
Miletínska, kde se během svého putování také věnovala úklidu krajiny a sbírání 
odpadků. Na konci června vyrazila pětičlenná skupina na  stříbrnou expedici, tentokrát 
do oblasti Českého ráje. Výstupem bylo zmapování a umělecké ztvárnění turistických 
zajímavostí dané lokality.  

Naše účastnice bronzové úrovně Aneta Sentivanová, studentka 4. EL,  měla možnost 
být součástí doprovodného programu při slavností recepci k uctění památky prince 
Philipa a s tím souvisejícího spuštění nové výzvy DofE100. Akce se konala ve čtvrtek 
10. 6. 2021 v prostorách Valdštejnských zahrad v Praze za přítomnosti výkonného 
ředitele DofE Tomáše Vokáče, místopředsedy senátu Mgr. Jiřího Růžičky a mj. také 
zástupkyně britského velvyslanectví v ČR Lucy Hughes.   

 

Škola získala finanční podporu na provoz centra DofE od KÚ ve výši 5 200 Kč. 
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14. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 
učení 

Kurzy a zkoušky pro uchazeče o studium na SŠ:  

Kurz ČJL se nekonal z důvodu pandemie Covid-19, žáci absolvovali online přijímací 
zkoušku nanečisto dne 23. 3. 2021 v programu Moodle (dne 17. 3. měli možnost 
absolvovat zkušební test). Dne 26. 3. proběhla oprava testů a žákům byly sděleny 
výsledky se správným řešením. Zkoušky se účastnilo 94 žáků. 

Kurz MAT se nekonal z důvodu pandemie Covid-19, žáci absolvovali online přijímací 
zkoušku nanečisto dne 24. 3. 2021 v programu Moodle (dne 17. 3. měli možnost 
absolvovat zkušební test). Dne 26. 3. proběhla oprava testů a žákům byly sděleny 
výsledky se správným řešením. Zkoušky se účastnilo 96 žáků. 

Kurzy, kroužky a zkoušky pro žáky školy a veřejnost: 

 Odpolední kurzy anglického, německého, francouzského a ruského jazyka  
(14 kurzů, 69 účastníků) 

 Kroužek anglického jazyka pro žáky ZŠ a SŠ (3 kroužky, 22 žáků) 

 Mezinárodní jazykové zkoušky z anglického jazyka LanguageCert  
(40 zkoušek) 

 Letní jazykový kurz anglického jazyka (37 účastníků) 

 Zkoušky z českého jazyka na úrovni A1 SERR pro trvalý pobyt v ČR  
(469 účastníků) 
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15. Projekty realizované školou 

15.1. Projekty financované z prostředků Evropských strukturálních 
a investičních fondů 

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém 
kraji I (I-KAP KHK I) 

Registrační číslo projektu: CZ. 02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508 

Realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 

Naše škola je zapojena do realizace aktivity Podpora polytechnického a odborného 
vzdělávání. 
Cílem je podpora kompetencí pedagogů prostřednictvím vytvoření sítě 
spolupracujících škol a umožnění aktivní spolupráce školám cestou modernizace 
výukových metod směrem k projektové výuce, podpory účelného využití technologií ve 
výuce, umožnění vyšší míry tvořivosti a podnikavosti pedagogů i žáků. 
Aktivita "Co se v mládí naučíš… aneb jak být samostatný, kompetentní a kreativní i za 
20 let": Probíhají pravidelná setkání učitelů spolupracujících SŠ, ZŠ a MŠ, výměna 
zkušeností s projektovou a problémovou výukou. Vytvořili jsme interaktivní sdílené 
prostředí pro plánování, sdílení zkušeností, metod práce a plánování akcí postupy 
jsme zapracovali do myšlenkových map.  
V kroužcích pro žáky ZŠ se pravidelná setkávali učitelé SŠ, žáci SŠ a učitelé a žáci 
spolupracujících škol. Kroužky a projektové dny byly zaměřeny na podnikání dětských 
firem, jazykové vzdělávání ve vybraných (vzhledem k věku zapojených dětí a žáků) 
tématech anglického jazyka, trénink rutinního ovládání počítačové klávesnice 
a vzdělávání v oblasti administrativních dovedností a psaní naslepo. Ve školním roce 
jsme uspořádali: 

 1 společné setkání učitelů ZŠ, MŠ a SŠ 

 2 setkání metodiků a lektorů jazykových kroužků 

 4 projektových dní zaměřených na měření jazykových dovedností 

 10 kroužků jazykové výuky 

 6 kroužků výuky psaní na počítačové klávesnici 

 4 kroužky dětské firmy 

 1 projektové dny – veletrhy pro dětské firmy 

 4 exkurze 

 2 vzdělávání – myšlenkové mapy 

Výše schváleného rozpočtu: 4 992 301,14 Kč, k 31. 12. 2020 čerpáno: 4 734 889,53 
Kč.  

Podpora a rozvoj vzdělávání v OA HK II 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016263 

Realizace projektu: 1. 9. 2019 – 28. 2. 2022 

Projekt podporuje osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků, tandemové výuky, vytvoření odborných 
pedagogických minitýmů a zapojení odborníka z praxe do výuky. Škola posílila 
personální obsazení pedagogického sboru o školního speciálního pedagoga. 
Z extrakurikulárních rozvojových aktivit jsme si vybrali doučování žáků školy 
ohrožených školním neúspěchem, podporu organizace jednodenních projektových 
dní.  
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Projekt je financován z operačního programu OP VVV, prioritní osa: PO3 – Rovný 
přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Projekt 
byl prodloužen o 6 měsíců. Důvodem prodloužení bylo uzavření škol. V tomto období 
nebylo možné některé aktivity projektu realizovat. 

Výše schválené částky podpory: 1 987 618 Kč, k 31. 12. 2020 čerpáno: 597 592,22 
Kč. 

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém 
kraji II (I-KAP KHK II) 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192 

Realizace projektu: 1. 1. 2021 -  30. 11. 2023 

Projektový záměr školy vychází ze svých zkušeností s výukou praktického odborného 
předmětu tzv. studentských/fiktivních firem. Zakládání dětských firem. Do aktivity 
budou zapojeny min. 4 MŠ/ZŠ. Modul bude v rozsahu min. 30 h za projekt pro 1 školu. 
Součástí aktivity budou min. 4 exkurze do reálných firem a účast na veletrhu dětských 
firem. Soubor vzdělávacích aktivit pro učitele na téma fiktivní firmy. Aktivity budou 
zahrnovat tandemovou výuku, metodická setkání, workshopy zaměřené na základní 
podnikatelské a komunikační dovednosti. Do aktivity se zapojí min. 8 pedagogů 
v rozsahu min. 30 h ročně. Fiktivní vs. reálná firma. Pro žáky SŠ, kteří se ve výuce 
zaobírají tématem fiktivní firma, bude připravena série vyučovacích jednotek se 
zaměřením na procvičování sociálních, komunikačních, přírodovědných 
a environmentálních dovedností. V rámci této aktivity bude zrealizováno min. 6 exkurzí 
do firem, aby žáci měli možnost seznámit se s prostředím reálné firmy, včetně 
výrobních postupů. Podnikání v sociální oblasti. Série vyučovacích jednotek pro 
žáky oboru Sociální činnost se zaměřením na procvičení odborných činností 
a podnikatelských dovedností. Při výuce budou spolupracovat učitelé odborných 
předmětů, ekonomiky, práva a účetnictví a společně povedou žáky k realizaci vlastních 
miniprojektů z oblasti sociálního podnikání. Aktivita předpokládá min. 40 h ročně 
zaměřených na právo a ekonomiku a nácvik odborných dovedností a práce s přístroji, 
které se využívají v sociální práci a osobní asistenci osobám se zdravotním 
postižením. 

Součástí projektu je i podpora aktivit formou jednotkových nákladů, tzv. Šablony III, 
konkrétně realizace zahraničních mobilit pedagogických pracovníků škol, zapojení 
odborníka z praxe do výuky na SŠ, tandemová výuka SŠ a doučování žáků SŠ 
ohrožených školním neúspěchem. 

Proběhla přípravná fáze spolupráce se ZŠ a MŠ. Aktivity projektu budou realizovány 
ve školním roce 2021/2022. 

Výše schváleného rozpočtu: 4 401 966 Kč. 

Žádost o grant v rámci programu Erasmus+: KA122-VET - krátkodobé projekty 
mobilit v odborném vzdělávání a přípravě 

Číslo projektu: 2021-1-CZ01-KA122-VET-000019427 

V květnu byla podána žádost o grant s názvem „Spolupráce evropských 
učitelů – inspirujeme se učením, učíme se inspirovat“. Projekt je zaměřen na 
spolupráci a stínování 8 učitelů v zahraničních školách v Norsku, Dánsku a Francii. 
Hlavním cílem projektu je posílení jazykových a pedagogických kompetencí účastníků, 
dále navázání partnerství se zahraničními institucemi a rozvoj spolupráce učitelů 
i žáků. Témata, která projekt rozvíjí, se týkají oblasti využití ICT ve výuce, udržitelnosti 
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a ochrany životního prostředí a sdílení zkušeností s výukou předmětu studentské 
společnosti. 

Naše žádost byla vyhodnocena jako úspěšná, pro velký zájem žadatelů jsme byli 
zařazeni na 2. místo mezi náhradníky. 

Zvýšení kompetencí učitelů anglického jazyka a odborných předmětů pro účely 
mezinárodních studentských mobilit 

2019-1-CZ01-KA101-060791 

realizace projektu: 1. 6. 2019 - 31. 5. 2022 

Po úspěšně podané žádosti o grant v rámci programu Erasmus+ v roce 2019 jsme se 
v tomto školním roce věnovali přípravě realizace projektu. Kvůli Covid-19 a s ním 
spojené nejasné situaci jsme požádali národní agenturu o prodloužení možnosti 
realizace projektu o jeden rok. 

Cílem projektu je zdokonalení jazykových kompetencí pedagogů a členů 
managementu školy v oblasti odborného, profesního a obecného jazyka za účelem 
přípravy na účast ve stínování a výukových pobytech a na účast žáků na 
mezinárodních stážích; zajištění připravenosti žáků na spolupráci se zahraničními 
partnery - studentskými a fiktivními firmami působícími na zahraničních středních 
odborných školách; rozšíření kompetencí pedagogů k jazykové a odborné přípravě 
žáků na účast na mezinárodních veletrzích studentských společností; zvýšení počtu 
žáků účastnících se projektů mobility ze současných 16 na 40 za účelem jejich přípravy 
pro úspěšné působení na tuzemském i zahraničním trhu práce; navázání nových 
kontaktů pro účely mobility žáků i pedagogů; zjištění možností mezinárodních výměn 
žákovských skupin a možností studia na evropských školách a jejich propagace a jejich 
realizace. 

Dalším cílem je zavádění inovativních metod do výuky odborného i obecného jazyka, 
otevření nových kurzů odborného jazyka a zapojení pedagogických pracovníků školy 
do celoživotního vzdělávání v mezinárodním prostředí za účelem vytváření moderní 
a kvalitní vzdělávací instituce evropského rozměru. 

Do projektu se zapojí sedm pedagogů. Dva učitelé absolvují jazykově metodologické 
kurzy, dva se zúčastní specializovaných kurzů obchodní angličtiny a tři členové 
managementu budou vysláni na kurzy anglického jazyka středně pokročilé úrovně; 
v rozsahu maximálně 5-10 vzdělávacích dní. Realizaci projektu přerušilo uzavření škol 
a překážky v mezinárodní mobilitě. Ve školním roce 2020/2021 vycestoval jeden učitel 
na jazykový kurz na Maltě. 

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie, výše přiděleného grantu: 
17 018 EUR. 

Realizátor projektu: Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1 
(národní agentura), IČ: 61386839 

15.2. Úspěšné žádosti o finanční podporu Královéhradeckého kraje:  

Soutěž Ekonomický tým 

Z důvodu epidemiologické situace se soutěž Ekonomický tým na podzim roku 2020 
nekonala. Akce je přesunuta na podzim 2021. 

Startujeme s experty- on-line 

Termín realizace: 2. prosince 2020 
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Tématem letošní soutěže bylo: "Jak přenést kouzlo vánoc do online prodeje."Žáci při 
této akci vždy v týmech řeší určitý problém dle zadání, v průběhu dne mají možnost 
konzultace s odborníky z praxe a odpoledne své řešení prezentují. Odborníkem 
z praxe byl pan Tomáš Vobořil z Restaurace Podolka v Praze a úkolem žáků bylo 
vymyslet propagační kampaň, včetně odhadu nákladů, na distribuci speciálního 
vánočního menu. Zadání se tentokrát skutečně opíralo o praxi, protože Restaurace 
Podolka pro letošní rok na svém e-shopu připravila pro zákazníky tradiční vánoční jídla 
a chystala jejich prodej. Tým studentů naší školy pod názvem TRAINHOP ve složení 
Filip Novák, Natalie Vlčková a Matyáš Mach z 3. BO obsadil 3. místo.  
Celkové náklady akce byly v plné výši pokryty finanční podporou Královéhradeckého 
kraje (2 480,50 Kč). 

Veletrh studentských JA firem v Hradci Králové – on-line 

Termín realizace: 9. prosince 2020 

Na veletrhu se setkávají žáci odborných škol, kteří zde předvádějí produkty svého 
podnikání a snaží se je reálně prodat. Výuka studentských JA firem probíhá pod 
záštitou společnosti Junior Achievement. V letošním školním roce se veletrh konal 
netradičně on-line v MS Teams. Na základě předem zaslaných materiálů odborná 
porota vybrala TOP10 nejlepších firem, které v den veletrhu prezentovaly své výrobky 
před odbornou porotou on-line. V rámci veletržního dne probíhaly i dvě individuální 
soutěže, a to soutěž O nejlepšího prodejce v ČJ a soutěž „90 vteřin před investorem“ 
v AJ.  

Veletrh fiktivních firem v Hradci Králové – on-line 

Termín realizace: 23. února 2021 

18. ročníku Veletrhu, zúčastnilo se ho celkem 35 firem nejen z Královéhradeckého 
a Pardubického kraje, ale vzhledem k on-line podobě veletrhu i z dalších krajů. 
Odborná porota, složená ze zástupců významných firem a institucí Královéhradeckého 
kraje a Centra fiktivních firem, hodnotila předem zaslané materiály: logo, slogan, 
prezentaci a katalog. Na základě těchto materiálu bylo vybráno 10 nejlepších fiktivních 
firem, které v den veletrhu prezentovaly své firmy on-line. V průběhu veletržního dne 
rovněž probíhaly dvě individuální soutěže o nejlepšího prodejce v českém i anglickém 
jazyce.  

Celkové náklady akce byly v plné výši pokryty finanční podporou Královéhradeckého 
kraje (7 920,36 Kč).  

Účast na Mezinárodním veletrhu JA studentských firem ve Vídni 

Z důvodu epidemiologické situace se nekonalo.  

Hradecká juniorka  

Z důvodu epidemiologické situace se nekonalo. 

Finanční gramotnost pro ZŠ 
Plánovaný termín realizace: červen 2020 - nerealizováno 

Plánovaná akce se bohužel rovněž nemohla uskutečnit z důvodu uzavření škol 
v důsledku pandemie COVID-19. Akce je přesunuta na podzim 2021 
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Výměnný jazykový a kulturně – vzdělávací pobyt českých a italských žáků 

Termín realizace: 14. – 22. 10. 2019 pobyt žáků školy na Sardinii v Cagliari, pobyt 
sardských žáků v ČR byl plánován na jaro 2020, ale kvůli pandemii koronaviru se 
nezrealizoval. Bohužel nakonec ani na podzim 2020 ani na jaře 2021. Schválená 
finanční podpora Královéhradeckého kraje bude využita v novém školním roce ke krytí 
jiných aktivit.  

Zážitkový kurz OA HK 

Adaptační kurzy se staly na mnoha školách nedílnou součástí zahájení školního roku 
pro nově vzniklé třídy. Přechod na novou školu se obecně pojí s problémem adaptace, 
která značí dynamický proces přizpůsobování se novým podmínkám. Se změnou školy 
se mění množství požadavků, které jsou na žáka kladeny, ale především sociální 
prostředí – učitelé a kolektiv spolužáků. Podstatou adaptačního kurzu je, aby se noví 
spolužáci poznali jinak a více než jak jim školní třída nabízí. Naučí se spolupracovat 
a lépe rozumět jeden druhému. Cílem kurzu je nejen seznámení, ale především 
nastartování procesů, které jsou nezbytné pro zdravé fungování skupiny. Kurz 
nevytvoří soudržnou skupinu na dlouhá léta, ale přinese žákům výhodu, která jim 
usnadní zvládání nároků nové školy, spolupráci a vytváření hlubších přátelských 
vztahů. 

Zážitkový kurz pro žáky 1. ročníku SŠ je první částí celoročně soustavně vyvíjené 
činnosti vedoucí k vytvoření zdravých třídních kolektivů a k upevňování pozitivně 
nastaveného klimatu školy. Kurzy se konaly na 2 místech: 2. - 4. 9. 2020 v Žacléři (pro 
dvě třídy oboru obchodní akademie a třídu ekonomického lycea) a 7. - 9. 9. 2020 
v Bělči nad Orlicí (pro třídu oboru veřejnosprávní činnost a třídu oboru sociální činnost). 
Celkové náklady akce: 174 245 Kč, finanční podpora Královéhradeckého kraje: 
64 533 Kč. Poskytnutá dotace částečně pokryla náklady na stravné a ubytování žáků. 
Dotace přispěla ke snížení nákladů kurzu, které si hradí přímo žáci školy. 

Pobytový výukový program EVVO a exkurze a workshopy v Bez obalu 

Termín realizace: 29. – 30. září 2020 v prostorách Střediska ekologické výchovy 
SEVER. Exkurze a workshopy proběhly v červnu 2021 a budou pokračovat na podzim 
dalšího školního roku. Celkové náklady akce byly v plné výši pokryty finanční podporou 
Královéhradeckého kraje (18 691 Kč). 
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16. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání  

Při Obchodní akademii, Střední odborné škole a Jazykové škole s právem státní 
jazykové zkoušky, Hradec Králové působí Základní organizace Českomoravského 
odborového svazu pracovníků školství. Základní organizaci při jednání s vedením 
školy zastupuje pětičlenný výbor.  

Z fondu kulturních a sociálních potřeb se čerpají prostředky především jako příspěvek 
zaměstnancům na stravování a na kulturní či sportovní vyžití. Zásady čerpání 
prostředků FKSP jsou přílohou kolektivní smlouvy. Odborová organizace se aktivně 
účastnila jednání o čerpání FKSP. S vedením školy byla projednána změna výše 
příspěvku z fondu FKSP na stravenku od 1. 1. 2021 na 27 Kč/stravenku a od 
1. 2.  2021 na 45 Kč/stravenku. Příspěvek zaměstnavatele byl navýšen s platností od 
1. 1. 2021 na 15 Kč/stravenku a od 1. 2. 2021 na 20 Kč/stravenku. 

Odborová organizace podala v dubnu 2021 Obchodní akademii, Střední odborné škole 
a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové žádost 
o poskytnutí informace o odměnách všech zaměstnanců školy za období 
prosinec 2019 až prosinec 2020. Důvodem byly přetrvávající pochybnosti 
o nestandartním odměňování některých zaměstnanců školy. Odborová organizace 
sdělila v žádosti, že se tímto krokem snaží bránit a obhajovat hospodářské a sociální 
zájmy zaměstnanců školy a případně tyto pochybnosti vyvrátit. Odborové organizaci 
byly požadované informace předány 19. 4. 2021.  

Odborová organizace kvůli zhoršené epidemiologické situaci v zemi na podzim roku 
2020 nemohla uspořádat plánovaný ozdravný a vzdělávací pobyt zaměstnanců 
ve Sněžném a ve Žďáru nad Sázavou. Organizátoři se pokusí akci přesunout 
a zrealizovat v říjnu 2021.  

V závěru školního roku odborová organizace připravila závěrečné setkání učitelů, 
které se konalo dne 22. 6. 2021 v restauraci Na Soutoku. O doprovodný program 
v podobě hudebního vystoupení se postarala skupina Nos Dames z Třebechovic pod 
Orebem.  

Školská rada 

V tomto školním roce proběhly schůzky školské rady distanční formou a to na podzim, 
4. 11. 2020 a následně na jaře 26. 5. 2021. Slečna Nikola Rohlenová zvolená za zletilé 
žáky se již schůzek nezúčastnila, neboť v roce 2020 odmaturovala a ukončila tak 
studium na naší škole (doplňující volba nemohla proběhnout z důvodů vyhlášení 
nouzového stavu a uzavření školy).  

Volební období současných členů bylo prodlouženo na základě mimořádného opatření 
MŠMT z důvodů trvání nouzového stavu a uzavření škol. Nové volby budou vyhlášeny 
v září 2021.  

Ústředními tématy bylo jako vždy schválení Výroční zprávy a projednání Výroční 
zprávy o hospodaření. Živě se diskutovalo o návrhu maturitních předmětů pro rok 
2020/21 a 2021/22, o distanční výuce, přijímacích a maturitních zkouškách 
a v neposlední řadě o plánovaných změnách v ŠVP.  
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Společnost přátel obchodní akademie (SPOA) 

SPOA je významným partnerem školy, který reprezentuje zájmy rodičů a současně si 
klade za cíl podpořit činnost školy. Rodiče se aktivně scházejí vždy v den konání 
informačních schůzek (v letošním roce proběhly schůzky on-line), v průběhu roku 
škola spolupracuje s předsedkyní a hospodářkou spolku.  

SPOA pravidelně organizuje ples školy, financuje některé zájmové aktivity školy, 
podporuje nadané žáky, žáky v tíživé sociální situaci a žáky, kteří aktivně reprezentují 
školu v soutěžích a přehlídkách.  

Významným krokem SPOA bylo rozhodnutí zakoupit pro školu nové pianino značky 
Petrof. Škola ho bude využívat při výuce, slavnostech konaných v aule a při 
organizování koncertů. Je připravena smlouva o převodu pianina do majetku školy 
formou daru. Tuto smlouvu musí projednat Rada Královéhradeckého kraje, která 
proběhne na podzim 2021. 

Ve školním roce 2020/2021 bylo vyplaceno: 

 prospěchová stipendia žáků 95 500 Kč 

 podpora soutěží a přehlídek 19 335 Kč 

 podpora sociálně znevýhodněných byla v tomto školním roce podpořena 
částkou 0 Kč 

 podpora akcí konaných školou 48 757 Kč 
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17.  Závěr 

Školní rok 2020/2021 byl distanční. 

Nesl se v duchu improvizace, v duchu intenzivního studia (ze strany žáků ale i ze 
strany učitelů), v duchu rychlých změn návyků a významných změn v komunikaci 
i v legislativě (několikanásobné změny v organizaci maturitních zkoušek a přijímacího 
řízení). 

Naučili jsme se účelně využívat komunitní síť na platformě MS Teams, jsme rozhodnutí 
ji využívat i nadále jako jednu z metod práce se žáky. Nadále budeme využívat další 
elektronické zdroje informací a vzdělávací aplikace, např. MS Forms, Wocabee, 
Corinth, vzdělávací systém ČT Edu apod.  

Po návratu k prezenční výuce jsme se přesvědčili, že naši žáci jsou jiní. Další školní 
rok zaměříme na návrat k „normálu“. Budeme posilovat pozitivní, aktivní a přátelské 
klima školy, zrevidujeme ŠVP vzhledem k šíři probíraného učiva. Individuálně 
nastavíme žákům studijní podmínky tak, aby mohli být úspěšní. 

Pro další období propojíme prezenční výuku s prvky distančního vzdělávání, 
umožníme tak žákům i pedagogům vrátit se k probíranému učivu, opakovat důležité 
vědomosti či propojit nové poznatky s těmi, které již považujeme za osvojené. 

Budeme pokračovat v záměru zabývat se obsahem ŠVP a najít témata, která více 
propojí učivo jednotlivých předmětů. Kompetence, které má žák vzděláváním získat, 
je třeba znovu posoudit a rozdělit na ty, bez kterých se nelze dál posunout, a na ty, na 
kterých dokáže žák pracovat sám v rámci samostudia.  

Doplníme vybavení učitelů výpočetní technikou, budeme intenzivně pracovat na 
posílení konektivity školy. Rádi bychom využívali prostředky ICT, které si žáci do školy 
přinášejí tzv. BYOD zařízení k běžné výuce. Na to potřebujeme změnit architekturu 
pokrytí školy wifi signálem. 

Ukazuje se, že dlouhodobě neřešené problémy brání bezchybnému a plynulému 
provozu školy.  

Zpřísněná hygienická opatření snížila počty strávníků, kteří se mohou stravovat 
v okolních jídelnách. Mnohem víc než dřív je třeba tlačit na vybudování plánované 
školní jídelny v areálu školy. 

Nedokončená rekonstrukce školního dvora a přilehlých komunikací nám brání ve 
využití venkovních prostor k výuce. V případě zpřísnění hygienických opatření bychom 
rádi využili například venkovní učebnu nebo travnaté plochy. V současném stavu jsou 
však tyto prostory nevyužitelné. 

Nový školní rok připravujeme s vědomím, že nemusí být takový, jaký ho plánujeme. 
Více než jindy si přejeme klid na práci a zdravé a podněcující pracovní prostředí. 

 

Schváleno školskou radou: na ustavujícím zasedání školské rady 

Termíny projednání:  

na poradě pedagogů: 13. 10. 2021 

ve studentském parlamentu: 6. 10. 2021 

 

Výroční zpráva je v elektronické podobě poskytnuta členům výboru Odborové 
organizace a všem zaměstnancům školy. 
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Příloha č. 1:  Podrobné hodnocení výsledků vzdělávání 

Příloha č. 2:  Fotodokumentace 

 

Hradec Králové 24. 9. 2021 

 

 

 

Mgr. Jana Vitvarová  

ředitelka školy 

 



 

Příloha 1  Žáci konající opravné či komisionální zkoušky 

Obor vzdělávání: Ekonomické lyceum 

Předmět  
Žáků 

celkem  
1. EL  2. EL  3. EL  4. EL  

Český jazyk  0 0 0 - - 

Český jazyk a literatura  0 0 - 0 0 

Anglický jazyk   0 0 0 0 0 

Francouzský jazyk  0 0 0 0 0 

Italský jazyk  0 0 0 0 0 

Německý jazyk  0 0 0 0 0 

Ruský jazyk  0 0 0 0 0 

Španělský jazyk  0 0 0 0 0 

Dějiny literatury a umění  0 0 0 0 0 

Občanská nauka  0 0 0 0 0 

Dějepis  0 0 0 0 0 

Matematika  0 0 0 0 0 

Fyzika  0 0 0 0 0 

Chemie  0 0 0 0 0 

Biologie  0 0 0 0 0 

Zeměpis  0 0 0 0 0 

Tělesná výchova nebo ZTV  1 0 0 0 1 

Informační a komunikační technologie  0 0 0 0 0 

Informatika  0 0 0 0 0 

Písemná a elektronická komunikace  1 1 0 0 0 

Ekonomika  0 0 0 0 0 

Účetnictví  0 0 0 0 0 

Právo  0 0 0 0 0 

Studentská společnost  0 0 0 0 0 

Seminář v anglickém jazyce  0 0 0 0 0 

Společenskovědní seminář v AJ  0 0 0 0 0 

Konverzace v dalším cizím jazyce  0 0 0 0 0 

Seminář z českého jazyka a literatury  0 0 0 0 0 

Geografie cestovního ruchu  0 0 0 0 0 

Cvičení z ekonomiky a účetnictví  0 0 0 0 0 

Matematická cvičení  0 0 0 0 0 



 

Obor vzdělávání: Obchodní akademie 

Předmět  
Žáků 

celkem  
1. AO  1. BO  2. AO  2. BO  3. AO  3. BO  4. AO  4. BO  

Český jazyk  2 2 0 0 0 - 0 0 - 

Český jazyk a literatura  0 - - - - 0 0 - - 

Anglický jazyk   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Francouzský jazyk  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Italský jazyk  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Německý jazyk  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ruský jazyk  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Španělský jazyk  3 2 0 0 0 0 1 0 0 

Dějiny literatury a umění  2 1 0 0 0 0 1 0 0 

Občanská nauka  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dějepis  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hospodářský zeměpis  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Přírodní vědy  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fyzika  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chemie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Biologie  2 0 0 0 0 0 2 0 0 

Ekologie  1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Matematika  1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Statistika  1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Ekonomika  2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Účetnictví  6 1 0 1 0 0 2 0 2 

Účetnictví na počítači  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Informační a komunikační 
technologie  

0 0 0 0 0 0 - 0 0 

Informatika  2 1 0 0 0 - 1 - - 

Písemná a elektronická 
komunikace  

1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Právo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tělesná výchova nebo ZTV  1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Management a podnikání  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fiktivní firma   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Konverzace v anglickém jazyce  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Základy společenských věd  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Společenskovědní seminář  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Seminář z psychologie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

Předmět  
Žáků 

celkem  
1. AO  1. BO  2. AO  2. BO  3. AO  3. BO  4. AO  4. BO  

Seminář z českého jazyka 
a literatury  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Geografie cestovního ruchu  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cvičení z ekonomiky a účetnictví  5 0 0 0 0 0 0 0 5 

Matematická cvičení  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Praxe  2 0 0 0 0 1 1 0 0 

 

  



 

Obor vzdělání: Sociální činnost 

 

Předmět  
Žáků 

celkem  
1. SC  2. SC  3. SC  4. SC  

Český jazyk  1 1 0 0  0 

Anglický jazyk   7 3 3 1  0  

Francouzský jazyk  0 0  0  0 0 

Italský jazyk  0 0  0  0  0  

Německý jazyk  0 0  0  0  0 

Ruský jazyk  3 1 2 0  0 

Španělský jazyk  1 0  0  1  0  

Dějiny literatury a umění  12 10 2 0  0  

Občanská nauka  0 0  0  0  0  

Dějepis  2 2  0  0  0  

Fyzika  1 1 0  0  0  

Chemie  0 0  0  0  0  

Biologie  3 2 1 0  0  

Ekologie  1 0  0  1  0  

Matematika  5 2 2 1 0  

Tělesná výchova nebo ZTV  2 1 0  1 0  

Ekonomika  1 0  1 0  0  

Základy práva  0 0  0  0  0  

Pedagogika a psychologie  4 2 2 0  0 

Speciální pedagogika a humanitární výchova  1 0  1 0 0  

Výtvarné aktivizační činnosti  5 4 1 0  0  

Hudební aktivizační činnosti  4 3 1 0  0 

Profesní kultura  0 0  0  0  0  

Zdravotní a sociální péče  0 0  0  0 0  

Základy rehabilitace  0 0  0  0  0  

Sociální služby                      0 0  0  0  0  

Sociální politika                    0 0  0  0  0  

Přímá péče a osobní asistence  4 2 2 0  0  

Řízení sociálních služeb  4 2 2 0  0  

Technika administrativy  3 3 0  0  0  

Informatika  1 0  1 0  0  

Odborná praxe (průběžná)  0 0  0  0  0 

 

  



 

Obor vzdělání: Veřejnosprávní činnost 

 

Předmět  
Žáků 

celkem  
1. VS  2. VS  3. VS  4. VS  

Český jazyk  1 0  0 0 1 

Anglický jazyk   0 0  0 0 0  

Francouzský jazyk  1 0  0 1 0  

Italský jazyk  0 0  0  0  0  

Německý jazyk  0 0  0 0  0  

Ruský jazyk  0 0  0  0  0  

Španělský jazyk  1 0  0  0 1  

Dějiny literatury a umění  1 0  0 0  1 

Občanská nauka  0 0  0  0  0  

Dějepis  0 0  0 0  0  

Fyzika  0 0  0  0  0  

Chemie  0 0  0 0  0  

Biologie  0 0  0  0 0  

Ekologie  0 0  0  0  0  

Matematika  0 0  0 0 0  

Tělesná výchova nebo ZTV  0 0 0  0 0  

Právo  0 0  0  0 0 

Veřejná správa                              0 0 0 0 0  

Ekonomika  0 0  0 0  0  

Účetnictví  2 0  2 0 0 

Daňový systém  0 0  0 0  0  

Veřejné finance  0 0  0  0  0  

Zeměpis (Geografie)  0 0  0  0  0  

Psychologie a management  0 0  0  0  0  

Společenská kultura  0 0  0 0  0  

Technika administrativy  0 0  0  0  0  

Písemná a elektronická komunikace  2 2 0 0 0  

Informatika  0 0 0 0 0 

 

  



 

Hodnocení chování žáků  

        

1. pololetí        

Celkem obory vzdělání s maturitní 
zkouškou  

Počet žáků - hodnocení  

velmi dobré  uspokojivé  neuspokojivé  

577  1 4  

1. AO 30 0 0 

1. BO 30 0 0 

1. EL 30 0 0 

1. SČ 29 1 0 

1. VS 30 0 0 

2. AO 30 0 0 

2. BO 31 0 0 

2. EL 30 0 0 

2. SČ 30 0 0 

2. VS 27 0 0 

3. AO 28 0 0 

3. BO 27 0 0 

3. EL 31 0 0 

3. SČ 27 0 0 

3. VS 29 0 0 

4. AO 27 0 0 

4. BO 30 0 0 

4. EL 28 0 0 

4. SČ 24 0 0 

4. VS 29 0 0 

 

 



 

2. pololetí        

Celkem obory vzdělání s maturitní 
zkouškou  

Počet žáků - hodnocení  

velmi dobré  uspokojivé  neuspokojivé  

577 0 0 

1. AO 30 0 0 

1. BO 30 0 0 

1. EL 30 0 0 

1. SČ 30 0 0 

1. VS 30 0 0 

2. AO 30 0 0 

2. BO 31 0 0 

2. EL 30 0 0 

2. SČ 30 0 0 

2. VS 27 0 0 

3. AO 29 0 0 

3. BO 26 0 0 

3. EL 31 0 0 

3. SČ 27 0 0 

3. VS 28 0 0 

4. AO 27 0 0 

4. BO 30 0 0 

4. EL 28 0 0 

4. SČ 24 0 0 

4. VS 29 0 0 



 

 

Hodnocení chování žáků, výchovná opatření 
 

Za obě pololetí 
                      

Výchovná opatření 
 Počet 
celkem   

1.AO 1.BO 1.EL 1.SČ 1.VS 2.AO 2.BO 2.EL 2.SČ 2.VS 3.AO 3.BO 3.EL 3.SČ 3.VS 4.AO 4.BO 4.EL 4.SČ 4.VS 

Pochvala třídního učitele   21 0 0  0 0 0  0  0 9 0 0 0 0 0 0 0  4 4 4 0  0  

Pochvala ředitele školy   36 0  0  0  0 0  0 0 2 0 0  0 0 12 5 0 0   7  8 2  0  

Podmíněné vyloučení ze školy   2 0  0  0  1 0  0  0 0 0  0  0  0 1 0 0  0  0  0 0 0  

Napomenutí třídního učitele 11 0 1  0  1  0  2 2 3 0 0  1 0 0 1 0  0  0  0  0  0  

Důtka třídního učitele   10 0  0  0 0  0  0  0 3 1 0 3 2 0 1 0  0 0 0  0 0  

Důtka ředitele školy   3 0  0  0 2 0  0  0 1 0 0 0  0  0  0 0  0 0 0  0  0  

Vyloučení ze školy   0 0  0  0  0 0  0  0 0 0  0  0  0  0  0 0  0  0 0  0  0 



 

Příloha 2 


