Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2012/13
tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení
Název
Sídlo

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních
služeb, Brno, Kotlářská 9
Brno, Kotlářská 9

Školy a školská zařízení, jejichž činnost organizace vykonává
Název
72-41-N/02 Informační služby a knihovnictví
75-32-N/01 Sociální práce - denní forma
75-32-N/01 Sociální práce - dálková forma
63-41/M02 Obchodní akademie - denní forma
63-41/M02 Obchodní akademie - dálková forma
63-41/M004 Obchodní akademie - dálková forma
78-42/M02 Ekonomické lyceum - denní forma
72-41/M01 Informační služby - denní forma
72-41/M001 Knihovnické informační systémy a služby - denní forma
Školní jídelna - výdejna
kapacita* - nejvyšší povolený počet žáků, studentů, lůžek a stravovaných podle rozhodnutí o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení

kapacita*
130
210
250
500
300
300
255
245
245
480

B1. Výsledky maturitních zkoušek
Počet žáků
konajících
zkoušku *
Gymnázium 4leté
Gymnázium 6leté
Gymnázium 8leté
Ostatní obory a obory denní forma
konzervatoře
ostatní formy
denní forma
Nástavbové studium
ostatní formy
celkem

Prospěli s
vyznamenáním

Prospěli

Nepřipuštění ke
zkoušce

Neprospěli

183
13

30
0

150
12

3
1

0
0

196

30

162

4

0

B2. Výsledky závěrečných zkoušek
Počet žáků
konajících
zkoušku

Prospěli s
vyznamenáním

Prospěli

Nepřipuštění ke
zkoušce

Neprospěli

2leté obory
3leté obory
celkem

0

0

0

0

0

B3. Výsledky absolutorií (VOŠ)
Počet studentů
Prospěli s
konajících
vyznamenáním
zkoušku
denní studium
jiné formy studia
celkem

73
25
98

17
5
22

Prospěli

Nepřipuštění ke
zkoušce

Neprospěli
53
19
72

2
1
3

9
4
13

C. DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE
C1. Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech
Příspěvky do časopisu Cross-Over
Projekt Do světa - Litva, výměnné stáže
Spolupráce s bfi Vídeň, výměnné exkurze (přírodovědná, vědeckotechnická témata)
Projekt Erasmus - Social lessons
Projekt Edison - mezikulturní vzdělávání - týden se zahraničními studenty
Projekt mediální gramotnosti Studentské noviny - Studoviny
Projekt MŠMT Šablony pro SŠ
C2. Mimoškolní aktivity
Reprezentační ples školy, společenský sál Rubín
Zahraniční týdenní stáž studentů - partnerská škola Litva, Kaunas
Studjiní vzdělávací zájezd, Anglie
Lyžařský výcvikový zájezd - 1. ročníky
Sportovně turistický kurz - 3. ročníky, Chorvatsko
Školní soutěž o nejlepšího žáka třídy a školy
Exkurze do Vídně v rámci spolupráce s partnerskou školou bfi -Vídeň
Poznávací zájezd - vánoční Vídeń
Poznávací zájezd - 4. ročníky, Praha
Účast žáků 1. ročníků na besedě - sexuální tematika
Účast žáků 1. ročníků na besedách s protidrogovou tematikou
Účast žáků na besedách s tematikou anorexie a bulimie
Účast žáků na besedách s městskou policií - trestné činy mladistvých
Účast žáků 1. ročníků na besedách s protikuřáckou tematikou
Účast žáků 1. ročníků na besedách s Tebou o tobě - dívky
Kurz společenské výchovy - 1. ročníky
Taneční - 2. ročníky
Adaptační seminář - 1. ročníky SOŠ
Adaptační seminář - 1. ročníky VOŠS
Každoroční metodický seminář pro sociální pracovníky - konzultanty praxe
Prezentace školy na Veletrhu SŠ a Gaudeamus
Odpoledne na Kotlandě - nábor žáků ze ZŠ
Bibliotur - nábor žáků ZŠ
Druhé setkání knihovnických partnerů 2013
Projekt Trenérská škola MENDELU
Projekt Partnerská škola MU
Exkurze do odborných informačních a kulturních institucí v Praze (MěK, NKČR, parlamentní knihovna, AVČR, Multikulturní centrum, knihovny židovského muzea,
Parlament, senátu, ČNB…)
Odborné exkurze do informačních a kulturních institucí v Kroměříži a ve Žďáru nad Sázavou, Rajhradu
Návštěva divadelního představení v anglickém jazyce

Odborné exkurze do rakouské, německé a anglické knihovny
Pasování prvňáčků v KJM, účast na akci KM Znáš svá práva?
Pomoc při organizačním zajištění akcí neziskových organizací (např. Brněnské dny pro zdraví, Dny duševního zdraví, Strašidýlka ze Špilberku, Sanitka,Den Romů,
Měsíc bláznovství, soutěž v prostorové orientaci)
Účast na veřejných sbírkách (např. Bílá pastelka, Brněnská cihla, Srdíčkový den, …)
Workshop o problematice lidí s mentálním postižením a autismem v kavárně Anděl
Workshop o problematice duševně nemocných v Café Práh
Workshop o problematice HIV a AIDS
Mikulášská besídka pro lidi s mentálním postižením v Gaudiu
Dobrovolnická činnost (např. pro Chráněné bydlení sv. Michaela, pro Ratolest, pro CELSUZ, pro APLU, …)
C3. Účast žáků a studentů školy v soutěžích
Sekce CJL
Olympiáda v českém jazyce - školní kolo
Umělecká soutěžní přehlídka Brněnské kolo - školní kolo
Umělecká soutěžní přehlídka Brněnské kolo - oblastní kolo
Autorská literární soutěž - školní kolo
Kotlanda má talent - školní soutěž
Sekce přírodovědní
Mateamtická soutěž - školní kolo
Piškvorky - soutěž logického myšlení - školní kolo
Piškvorky - soutěž logického myšlení - krajské kolo
Soutěž v SUDOKU
Klokan - matematická soutěž - školní kolo
Sekce cizí jazyky
Konverzační soutěž v německém jazyce - školní kolo
Konverzační soutěž ve francouzském jazyce - školní kolo
Konverzační soutěž v anglickém jazyce - školní a městské kolo
Citylingua - školní kolo
Sekce OBK a VYT
Psaní na klávesnici - podzimní školní kolo, jarní školní kolo
Psaní na klávesnici - meziškolní kolo s OA Pionýrská
Grafická soutěž - opis, wordprocessing, školní kolo
Grafická soutěž - opis, wordprocessing, pořádající škola - regionální kolo
Grafická soutěž – Wordprocessing - mistrovství republiky
Sekce společenskovědní
Debatiáda - školní kolo soutěže debatních týmů
SOČ - městské kolo

Sekce ekonomická
EKOSUPERSTAR - celoroční celoškolní soutěž
Soutěž studentských společností
SOČ - školní kolo
SOČ - krajské kolo
SOČ - republikové kolo
Finanční gramotnost - školní kolo
Finanční gramotnost - krajské kolo
Ekonomicko-manažerská olympiada - školní kolo
Ekonomicko-manažerská olympiada, UTB Zlín
Srovnávací ekonomická soutěž pro 2.a 3. ročníky - školní kolo
Školní kolo v účetnictví Má dáti Dal
Celostátní kolo v účetnictví Má dáti Dal - Znojmo
Srovnávací soutěž v UCE pro 2. a 3. ročník
Soutěž fiktivních bank - 1. místo v republikové soutěži
Sekce odborných předmětů - IS
Prezentace odborných knihovnických témat - 2. knihovnická konference
Literární čtení - školní kolo
Moje veličenstvo kniha - soutěž ve vlastní výrobě knihy
Sekce TEV
Středoškolské sportovní hry - atletika
Aerobic Master Class - pořádající škola pro Brno – město, soutěž v aerobiku
Vánoční turnaj v odbíjené dívek - školní kolo
Vánoční turnaj - Brno – Vídeň, tradiční družební turnaj
Středoškolské sportovní hry – odbíjená, dívky
Středoškolské sportovní hry - šplh na tyči, dívky
Středoškolské sportovní hry - čtyřboj zdatnosti, dívky
C4. Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty
Odborem školství KÚ Jihomoravského kraje
Odborem školství Magistrátu města Brna
Městskou částí Brno střed
Komerční bankou, pobočka Brno venkov
Českou spořitelnou, a.s., pobočka Kounicova
Národním ústavem odborného vzdělávání
Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky, Kotářská 9
Domovem Olga, Blansko
Fakultou sociálních studií MU Brno
Tanečním studiem Dagmar, Brno
Pedagogickou fakultou MU Brno

Úřadem práce města Brna
Svazem účetních v Brně
Asociací obchodních akademií
Centrem EU v Brně
ZŠ v rámci náborů žáků
Mendelu v rámci projektu trenérská škola
MU
Centrem pro další vzdělávání učitelů
Policií ČR
Firmami a institucemi (při zajišťování odborné praxe žáků)
Asociací školních sportovních klubů
British Cancel a Goethe Institut
partnerskými školami ve Vídni
Knihovnou Jiřího Mahena
Zemskou knihovnou
Zemským archivem města Brna
Vyšší odborná škola dále spoluprascovala s:
Asociací vzdělavatelů v sociální práci
Asociací Vyšších odborných škol
ÚSP pro zrakově postižené v Chrlicích
úřady příslušných městských částí města Brna
Centrem sociálních služeb Brno a jednotlivými zařízeními fungujícími v rámci jeho organizační struktury
Centrem pro rodinu a sociální péči
Diecézní charitou Brno a s jednotlivými zařízeními fungujícími v rámci její organizační struktury
Oblastní charitou Brno a s jednotlivými zařízeními fungujícími v rámci její organizační struktury
Armádou spásy
Modou linkou
A Kluby ČR
Občanskou poradnou TRIADA
Občanskými sdruženími např. Práh, Anabell, Vodící pes, Podané ruce
TyfloCentrem, o.p.s.
Tyfloservisem, o.p.s.
Vesnou, o.p.s.
Ligou vozíčkářů
SOS vesničkou
Společností pro ranou péči, Střediskem rané péče a řadou dalších subjektů

C5. Vzdělávání dospělých, které škola zajišťuje
Typ vzdělávání (příp. název kurzu)

celková
délka (dní)

počet
vyškolených
osob

