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Úvod
Výroční zpráva je zpracovává na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
Je určena zřizovateli a všem zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti. K dispozici je
v kanceláři sekretariátu školy, na studijním oddělení a webových stránkách školy. Po jednom
výtisku ji obdržela Školská rada a SRPŠ Kotlářská 9, o. s. Výroční zpráva o činnosti školy
byla schválena školskou radou SOŠ dne 23. října 2014.

1. Základní údaje o škole
Základní informace o škole
Název právnické osoby:
Sídlo:
Identifikátor:
Právní forma:
IČ:
IZO – SOŠ:
IZO – VOŠ:
Elektronický přístup:
Ředitel školy:
Zřizovatel:

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší
odborná škola Brno
Kotlářská 9, 611 53 Brno
600 013 502
příspěvková organizace
00 566 381
000 566 381
110 026 845
www.oabrno.cz
RNDr. Jaroslav Honza, CSc. – do 31. 7. 2014
Ing. Mgr. Jiří Haičman – od 1. 8. 2014
Jihomoravský kraj, IČ: 79 888 337
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
Zřizovací listina vydána dne 21. 6. 2001, č. j. 16/34

Přehled oborů vzdělání a vzdělávacích programů realizovaných ve šk. roce 2013/2014
Kód oboru

SŠ
VOŠ

63-41-M/02

SŠ

78-42-M/02
63-41-M/02
72-41-M/01
72-41-N/02

Forma a délka
vzdělávání

Název oboru
Obchodní akademie

denní, 4 roky

SŠ
SŠ
SŠ
VOŠ

Ekonomické lyceum
Obchodní akademie
Informační služby
Informační služby a knihovnictví

75-32-N/01

VOŠ

Sociální práce

68-41-N/03

VOŠ

Ekonomicko-právní činnost

63-41-N/08

VOŠ

Zahraniční obchod

denní, 4 roky
dálková, 5 roků
denní, 4 roky
denní, 3 roky
denní, 3 roky
dálková, 3 roky
denní, 3 roky
dálková, 3 roky
denní, 3 roky
dálková, 3 roky
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Pracoviště
Kotlářská 9
Pionýrská 9
Kotlářská 9
Kotlářská 9
Kotlářská 9
Kotlářská 9
Pionýrská 23
Pionýrská 23
Pionýrská 23

Poradní orgány ředitele školy
Poradním orgánem ředitele školy byla pedagogická rada a rozšířené vedení školy. Při
škole působí SRPŠ Kotlářská 9, o. s. a Školská rada.

Budovy a vybavení
Ve školním roce 2013/2014 veškerá činnost školy probíhala v budovách na ulici
Kotlářská a Pionýrská, které jsou majetkem Jihomoravského kraje. Školní budovu na
Hapalově ulici, kterou stále udržujeme v provozuschopném stavu, pro vlastní potřebu
nevyužíváme. V průběhu roku byla krátkodobě zapůjčena škole téhož zřizovatele, která tak
řešila nedostatek prostoru v době rozsáhlé rekonstrukce.
Budovu na Kotlářské ulici spolu s námi využívá jazyková škola, zřizovaná
jihomoravským krajem. V budovách školy je zřízena výdejna stravy, obědy jsou dováženy.
Žáci a studenti si mohou vybrat ze tří jídel.
Škola disponuje kmenovými a odbornými učebnami, které jsou určeny převážně pro
výuku odborných předmětů, ale i některých humanitních předmětů, zejména cizích jazyků.
Jejich vybavení je celkově na velmi dobré úrovni. V souladu s požadavky předmětových
komisí byly dále zkvalitňovány materiální podmínky pro výuku většiny předmětů.
V průběhu školního roku, především v období hlavních prázdnin, byla provedena řada
oprav a úprav, které měly za cíl zlepšit prostředí školy a technický stav zejména rozvodů
vody. Škola byla vybavena novými učebními pomůckami, zejména výpočetní a audiovizuální
technikou, pořízenou částečně z dotace EU z programu OPVK.

2. Personální zabezpečení výuky
Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci
Útvar
ředitel

Počet
1

učitel

91

externí učitelé

27

v tom zástupci ředitele

5

v tom asistent pedagoga

0

Funkce

pedagogičtí pracovníci

celkem

119

nepedagogičtí pracovníci

31

Věkové složení pedagogických pracovníků
Věk

Počet
13

do 35 let
externí učitel

7

35 – 50 let

35

externí učitel

3

nad 50 let

44

externí učitel

17

4

Kvalifikovanost a aprobovanou pedagogických pracovníků
Pedagogičtí pracovníci
kvalifikovaní

%
97,82

aprobovaní

97,82

nekvalifikovaní
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Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků
Další vzdělávání pracovníků školy bylo realizováno v akreditovaných kurzech,
seminářích a školeních. Uskutečnilo se v souladu s potřebami školy a současnými
vzdělávacími trendy.
Pedagogičtí pracovníci se během školního roku vzdělávali v souladu s požadavky na
jejich odbornost. Vycházeli z nabídky jednotlivých vzdělávacích institucí a z finančních
možností školy. Termíny převážně jednodenních akcí volili tak, aby došlo co k nejmenšímu
narušení vzdělávání žáků a studentů školy.
Jednou z priorit bylo zajištění průběhu společné části maturitní zkoušky. Další
pedagogičtí pracovníci obdrželi osvědčení o způsobilosti výkonu funkce zadavatelů
a hodnotitelů maturitní zkoušky včetně rozšířené působnosti pro žáky s PUP.
Jeden pedagogický pracovník dokončil akreditované studium prevence patologických
jevů, jeden studium koordinátora ICT.
Provozní zaměstnanci se účastnili akcí zaměřených na stravovací služby, nový
Občanský zákoník, mzdovou problematiku a personalistiku, účetnictví, FKSP, cestovní
náhrady, majetek, archivní a spisovou službu, vnitřní kontrolní systém.

3. Další údaje o škole
Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech, mimoškolní aktivity,
účast školy v soutěžích, spolupráce školy s dalšími subjekty, účast žáků a pedagogů na životě
v obci, to vše je podrobně uvedeno v hodnotících zprávách předmětových komisí.

4. Činnost střední školy
4.1 Přehled učebních dokumentů
Ve škole se vyučovalo podle školních vzdělávacích programů (dále ŠVP)
vypracovaných v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro daný obor vzdělání.
Název a kód oboru vzdělání
63-41-M/02
Obchodní akademie

Název školního vzdělávacího programu
Obchodní akademie, Kotlářská 9, Brno

Datum platnosti ŠVP
od 1. 9. 2009
změny od 1. 9. 2012

63-41-M/02
Obchodní akademie

Obchodní akademie, dálkové studium

78-42-M/02
Ekonomické lyceum

Ekonomické lyceum, Kotlářská 9, Brno

od 1. 9. 2009
změny od 1. 9.2012

78-41-M/01
Informační služby

Informační služby

od 1. 9. 2010
změny od 1. 9. 2012
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od 1. 9. 2010

Z povinných cizích jazyků je žákům trvale nabízen jako hlavní cizí jazyk anglický,
druhým cizím jazykem, který si žáci mohou zvolit, je jazyk německý nebo francouzský.
V návaznosti na zájem žáků a personální možnosti školy se vyučovalo jazyku anglickému,
německému i francouzskému. Pro obor vzdělání Informační služby je jako první cizí jazyk
pro všechny žáky anglický jazyk a druhý cizí jazyk je německý jazyk. Ve 3. a 4. ročníku si
žáci volí mezi předmětem dějiny umění a předmětem ruský jazyk.
Výuka byla realizována podle tematických plánů rozpracovaných na základě učebních
plánů jednotlivých školních vzdělávacích programů. Průřezová témata – Občan
v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce a Informační
a komunikační technologie byla realizována ve výuce jednotlivých předmětů a v rámci školou
organizovaných odborných exkurzí. V oboru vzdělání Ekonomické lyceum byly v předmětech
Ekonomika, Občanská nauka, Právo a Společenskovědním semináři zadávána témata pro
závěrečné maturitní práce a jejich obhajoby, které jsou často hodnoceny jako práce s vysokou
odbornou i prezentační úrovní. Výuku doplňují přednášky, besedy a odborné exkurze.

4.2 Výsledky výchovy a vzdělávání
Plnění školních vzdělávacích programů
Ve všech třídách se vyučovalo podle školních vzdělávacích programů (ŠVP),
zpracovaných v souladu s rámcovými programy. Učební plány byly splněny. Ojedinělé
případy časového skluzu v plnění tematických plánů byly podchyceny tak, aby v příštím
školním roce nemohlo dojít k vynechání části předepsaného učiva.

Studijní výsledky žáků
Většina žáků neměla studijní ani výchovné problémy. Na konci prvního a druhého
pololetí byla klasifikována v obvyklém termínu. Opravné zkoušky žáků, kteří k 30. 6. 2014
neprospěli z jednoho nebo dvou předmětů, se s ojedinělými výjimkami konaly v posledním
týdnu měsíce srpna roku 2014, ve kterém byla také dokončena klasifikace většiny
neklasifikovaných žáků. Zbývající žáci (odůvodněné případy) byly oklasifikováni v průběhu
měsíce září 2014. Další informace o studijních výsledcích žáků, včetně maturitních zkoušek,
jsou uvedeny v následujících tabulkách:

Obchodní akademie, denní studium

Studium
podle IVP
2

Opakování
ročníku
2

Přerušení
vzdělávání
1

Ukončení
vzdělávání
5

Ekonomické lyceum, denní studium

5

4

0

2

Informační služby, denní studium

3

2

0

1

Obchodní akademie, dálkové studium

0

15

12

63

Celkem

10

23

13

71

Obor vzdělání

Maturitní zkoušky byly organizovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování studia ve středních školách
maturitní zkouškou, v platném znění. Žáci všech vzdělávacích oborů maturovali ve společné
části povinně z českého jazyka a literatury a matematiky nebo cizího jazyka a z 3 volitelných
předmětů v části profilové (dle jednotlivých ŠVP).
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Maturitní zkoušky 2014 – jarní zkušební období

Obchodní akademie, denní

130

Další
absolventi
0

16

105

9

Ekonomické lyceum, denní studium

54

0

16

37

1

Informační služby, denní studium

29

1

7

20

2

Obchodní akademie, dálkové studium

8

0

0

5

3

221

1

39

167

15

Konalo
žáků

Obor vzdělání, forma

Celkem

Prospěli
s vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

Maturitní zkoušky 2014 – podzimní zkušební období
Obor vzdělání, forma
Obchodní akademie, denní

Konalo žáků - z toho
v opravném v náhradním
termínu
termínu
9
2

Další
absolventi

Prospěli
s
vyznam.

0

0

4

7

Prospěli Neprospěli

Ekonomické lyceum, denní

1

0

0

0

1

0

Informační služby, denní

2

0

1

0

2

0

Obchodní akademie, dálková

3

0

0

0

1

2

Celkem

15

2

1

0

8
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4.3 Přijímací řízení
Přijímací řízení bylo organizováno podle ustanovení § 59 a násl. zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) a podle vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci
přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. Proti rozhodnutí ředitele školy
o nepřijetí ke studiu se prostřednictvím svého zákonného zástupce odvolalo 7 uchazečů
(4 z oboru Ekonomické lyceum, 3 z oboru Informační služby). Všechna rozhodnutí ředitele
školy byla odvolacím orgánem potvrzena. Konkrétní údaje o počtech přihlášených a přijatých
žáků do jednotlivých oborů jsou uvedeny v následující tabulce:
Název
kód

obor vzdělání, forma

Celkem
přijato
přihlášeno přijatých přihlášeno přijatých (k 31. 8. 2014)
Další kola

1. kolo

63-41-M/02 Obchodní akademie, denní

199

120

0

0

60

78-42-M/02 Ekonomické lyceum, denní

98

30

0

0

30

78-41-M/01 Informační služby, denní

53

30

0

0

30

63-41-M/02 Obchodní akademie, dálková

34

34

26

26

60

Podmínky přijetí do jednotlivých oborů denní i dálkové formy studia:
Uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení, jestliže vykonal písemnou přijímací
zkoušku z testu všeobecných znalostí s výsledkem minimálně 20 bodů z celkového počtu 90
bodů.
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4.4 Hodnocení práce předmětových komisí
Předmětová komise českého jazyka
Plnění plánu práce
Výuka byla realizována dle tematických plánů vypracovaných pro každý obor
vzdělání v souladu s ŠVP. Tematické plány obsahovaly rovněž časový harmonogram a jejich
plnění bylo vyhodnocováno v průběhu školního roku. Dlouhodobější nesoulad výuky s těmito
plány se nevyskytl.
Klasifikace probíhala podle jednotných, transparentních a jednoznačně stanovených
klasifikačních kritérií, se kterými byli žáci seznámeni na začátku školního roku.
Vyučující po konzultacích s výchovnou poradkyní a v návaznosti na pokyny
pedagogicko-psychologické poradny zohledňovali ve výuce i v klasifikaci žáky se
specifickými vzdělávacími potřebami a rovněž věnovali zvýšenou pozornost časově náročné
práci se žáky s individuálním vzdělávacím plánem. Ve 4. ročníku bylo třeba jednotlivě
pracovat se žáky, kteří mají přiznané uzpůsobení podmínek MZ. Po celý školní rok se
vyučující věnovali přípravě žáků na maturitní zkoušku, svému dalšímu vzdělávání v této
oblasti, při výuce vycházeli z Katalogu požadavků k maturitní zkoušce, aktualizovali pracovní
listy k ústní zkoušce, vypracovávali cvičné pracovní listy. Certifikované hodnotitelky se
podílely na hodnocení písemných prací žáků, kteří skládali tuto část MZ v podzimním
termínu, kdy se škola stala spádovým místem pro konání centrálně zadávaných částí MZ. Při
opravách písemných prací hodnotitelky využívaly možnosti konzultovat svá hodnocení
v rámci PK, a minimalizovat tak subjektivní faktory při opravách těchto prací.
Vyučující prvních ročníků vyhodnotili vstupní testy, které srovnávaly znalosti
a dovednosti žáků ze ZŠ, a tyto, mnohdy nelichotivé výsledky, bylo nutno reflektovat ve
výuce, aniž by byly snižovány nároky na žáky dané ŠVP a konkretizované tematickými plány.
S pozitivním ohlasem se setkaly přípravné kurzy k přijímacím zkouškám určené
žákům ZŠ.
V září až listopadu 2013 bylo dokončeno ověřování zbývajících, v minulém školním
roce neověřených, šablon v rámci projektu EU – peníze školám, čímž byl projekt ze strany PK
zakončen a následně bez připomínek schválen.
Úspěšně byla realizována víceoborová soutěž Brněnské kolo/Talent 2013. Pod záštitou
PK proběhla celoškolní vánoční besídka a žáci se napříč oborovým spektrem zapojili do
řešení úkolů v rámci Olympiády z českého jazyka.
Nesplněné úkoly
Zejména z časově-organizačních důvodů a pro velké množství aktivit, mezi kterými
mohli žáci volit v závěru školního roku (tvůrčí dílny, odborné exkurze, zahraniční exkurze:
Berlín, Chorvatsko), se neuskutečnily tvůrčí dílny. Pro nedostatečný počet zájemců ze třídy
4. AK se neuskutečnila již připravená exkurze do Prahy zaměřená na kulturní, literární
a odborně knihovnická témata.
Úspěšné aktivity
Potěšující jsou zejména výsledky maturitních zkoušek. Didaktické testy a slohové
písemné práce vykonali úspěšně všichni žáci školy. Předmětová komise nezaznamenala
žádnou žádost o přezkum hodnocení. U ústní části zkoušky z českého jazyka a literatury
neprospěl na celé škole pouze jeden žák. Školní seznam literatury k ústní zkoušce je velmi
široký, různorodý a obsahuje 135 děl, což jak vyplynulo z konzultačních seminářů
8

organizovaných NIDV, je jeden z nejobsáhlejších seznamů v rámci jihomoravských středních
škol.
Také v tomto školním roce se uskutečnila víceoborová soutěž Brněnské kolo/Talent
2013. Přípravy, organizace, realizace jednotlivých soutěží a následné výstavy se zajímavou
vernisáží se ujala Mgr. M. Samotná, se kterou spolupracovaly i ostatní vyučující
(Mgr. M. Minaříková, PhDr. M. Bulisová, Mgr. A. Recmanová), zapojili se i členové jiných
předmětových komisí. Školu úspěšně reprezentoval D. Navrátil (4. LB), který obsadil
v hudební části soutěže Brněnské kolo 3. místo.
S
velkým
ohlasem
mezi
žáky
i vyučujícími se setkala celoškolní vánoční besídka, s jejíž úspěšnou přípravou, zajímavou
propagací, organizací i realizací je opět spjata Mgr. M. Samotná.
Olympiádu z českého jazyka zorganizovala Mgr. Soňa Křenková, která byla i hlavní
hodnotitelkou. Spolupracovaly s ní Mgr. Miroslava Samotná, Mgr. Miroslava Minaříková
a Mgr. Anna Recmanová. V krajském kole olympiády školu reprezentovala T. Kociánová
(4. AK), která ve velké konkurenci všech jihomoravských gymnázií i ostatních středních škol
získala 11. místo.
Celkové hodnocení práce
Všichni členové předmětové komise především zajišťovali kvalitní výuku směřující
nejen k úspěšnému zvládnutí všech částí maturitní zkoušky, ale rovněž se snažili postupně
naplňovat veškeré kompetence žáků v souladu s RVP a ŠVP a pěstovat kladný vztah
k mateřskému jazyku, literatuře a kultuře vůbec. Žáci byli vedeni k tomu, aby získané
informace podrobovali kritickému myšlení, efektivně je zpracovali a kultivovaně
prostřednictvím mateřského jazyka reprodukovali.
Předmětová komise spolupracovala s ostatními předmětovými komisemi, čímž byly
posilovány mezipředmětové vztahy, přínosná a vysoce pozitivně hodnocená jak žáky, tak
vyučujícími i rodiči byla spolupráce s výchovnou poradkyní.
Předmětová komise pracovala flexibilně, schůzky komise byly svolávány rovněž ve
chvílích, kdy bylo nezbytné v součinnosti s vedením školy řešit aktuální organizační
záležitosti týkající se výuky i zabezpečení mimovýukových aktivit a především maturitních
zkoušek.
Předmětová komise svými aktivitami rovněž přispívala k propagaci i zdárné
reprezentaci školy.

Předmětová komise cizích jazyků
Plnění plánu práce
Všichni členové komise ve výuce svého předmětu realizovali obsah ŠVP. Kladli důraz
zejména na rozvoj komunikativních kompetencí žáků, a to jak písemných, tak mluvených
v různých situacích každodenního i pracovního života. Vedli žáky k osvojení dvou cizích
jazyků jako prostředku interkulturní a internacionální komunikace, k získávání informací
z cizojazyčných zdrojů. V souvislosti s rozvíjením komunikativních kompetencí realizovali ve
výuce také kompetence k učení a budoucímu pracovnímu uplatnění, kompetence sociální,
občanské, rozvíjeli kulturní povědomí žáků, učili se využívat informační technologie
a pracovat se získanými informacemi.
Vyučující jazyků byli seznámeni se jmény žáků, kteří vyžadují individuální přístup,
věnují jim zvýšenou pozornost a dodržují doporučení pracovníků pedagogicko-psychologické
poradny, jak k těmto žákům v pedagogickém procesu přistupovat a jak s nimi individuálně
pracovat.
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Členové předmětové komise sledovali novinky a změny v katalozích požadavků pro
zkoušky společné části maturitní zkoušky a uváděli je ve výuce do praxe.
Všichni členové komise se podíleli na plnění plánu práce na školní rok 2013/2014.
Vypracovali tematické plány pro jednotlivé jazyky a výukové skupiny a důsledně dbali na to,
aby navazovaly na plány předchozího školního roku, vyrovnaly případná drobná zpoždění
v některých výukových skupinách, a pokryly tak veškerou látku stanovenou ŠVP pro daný
jazyk.
Žáci obchodní akademie, ekonomického lycea a střední odborné školy knihovnické se
zúčastnili předvánočního anglického divadelního představní hry Jindřich VIII., kde si ověřili
svou schopnost porozumět anglickému divadelnímu textu a připomněli si jednoho z největších
a nejznámějších anglických králů.
Uskutečnili jsme několik akcí a soutěží, které jsou již tradiční a především motivační.
Žáci obchodní akademie na Pionýrské ulici už několik let měří své znalosti anglické slovní
zásoby. V letošním školním roce se do soutěže zapojili i žáci všech oborů vzdělání, kteří
studují v budově na Kotlářské ulici. Důkazem toho, že soutěže byly pro žáky motivační, je
účast 72 žáků ve školním kole soutěže v anglické konverzaci. Vítězka reprezentovala školu
v městském kole. Rovněž soutěž v konverzaci v německém jazyce se těšila oblibě. Školního
kola se zúčastnilo 46 žáků. Soutěží, která propojuje teoretické znalosti s jejich praktickým
uplatněním v budoucí profesi, byla soutěž v obchodní angličtině Business English Survival
Contest pro žáky 3. ročníků.
Pověření učitelé pracovali na dvou projektech Erasmus plus (Studium bez hranic)
a podali úspěšné žádosti o granty na tyto projekty u Národní agentury.
Na pracovišti Pionýrská žáci 3. ročníku Obchodní akademie psali již tradiční
srovnávací testy z anglického jazyka, které zahrnují všechny dovednosti požadované při státní
maturitní zkoušce. Několikaletá zkušenost s testy ukázala, že žáci jim přikládají velkou váhu.
Pro vyučující jsou výsledky ukazatelem, jak si žáci napříč výukovými skupinami vedou
v jednotlivých dovednostech a zda vykazují pokrok oproti předchozím letům.
Všechny plánované úkoly byly splněny.
Úspěšné aktivity
Za velký úspěch považuje předmětová komise skutečnost, že všichni žáci s výjimkou
jedné žákyně denního studia (neuspěla u ústní zkoušky z anglického jazyka) a jedné studentky
dálkového studia (neuspěla v didaktickém testu z anglického jazyka) úspěšně složili
společnou část maturitní zkoušky.
Členové komise uspořádali několik úspěšných akcí, z nichž můžeme jmenovat
spolupráci se Studentským klubem Masarykovy univerzity, jejíž náplní je návštěva
zahraničních studentů v hodinách angličtiny a němčiny, při níž prezentovali našim studentům
svoji zemi a odpovídali na otázky.
Vyučující německého jazyka zorganizovali dvoudenní projekt s partnerskou školou
BFI Vídeň, který byl rozdělen na dvě části. Jedna byla určena žákům 2. a 3. ročníku střední
odborné školy knihovnické, druhá žákům obchodní akademie a ekonomického lycea. Žáci
oboru informační služby navštívili tři vídeňské knihovny a poslechli si autorská čtení tří
rakouských žákyň. Pro žáky obchodní akademie a ekonomického lycea byl připraven program
nazvaný Podnikatelské záměry a jejich uskutečnění v praxi, jehož součástí byla i návštěva
firmy vyrábějící čokoládu.
Proběhl další ročník projektu Firemní praktikum. Žáci 2. ročníku obchodní akademie
navštívili německou obchodní akademii v Heilbronnu a němečtí žáci recipročně naši školu.
Hlavní náplní pobytu žáků je třídenní praxe ve vybraných německých a českých firmách.
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Podnětné pro žáky 2. ročníku obchodní akademie byly také další akce, které
zorganizovali vyučující německého jazyka. Byl to projekt, v jehož rámci skupina rakouských
žáků navštívila Brno, a dále spolupráce s vídeňskou soukromou obchodní akademií.
Výborných výsledků dosáhli žáci 4. ročníku obchodní akademie, kteří vykonali
mezinárodní zkoušku z obchodní angličtiny a obdrželi mezinárodně platný a časově
neomezený certifikát potvrzující jejich jazykové dovednosti podle Společného evropského
rámce pro jazyky. Tato zkouška integruje anglický jazyk a odborné předměty, je realizací
koncepce CLIL (Content and Language Integrated Learning), což je jeden z hlavních cílů
moderního kurikula.
Celkové hodnocení práce
Předmětová komise splnila všechny úkoly, které si stanovila v plánu práce. Propojuje
v rámci možností teoretickou výuku jazyka s jeho praktickým použitím a integruje anglický
jazyk a odborné předměty. Členové proto hodnotí práci pozitivně.

Předmětové komise ekonomických předmětů
Plnění plánu práce
Úkoly a aktivity stanovené plánem práce předmětové komise byly splněny, což
dokládá i množství realizovaných akcí.
Úspěšné aktivity
Vynikající umístění žáků školy v soutěžích na úrovni okresních, krajských popř.
celostátních kol: Má dáti – Dal, Znojmo – 1. místo, studentská odborná činnost – krajské kolo
– 5. místo, Finanční gramotnost – okresní kolo – 2. místo a účast v Mezinárodní soutěži
podnikatelských dovedností a ekonomických znalostí.
V rámci předmětu fiktivní firma se naši žáci zúčastnili Mezinárodního veletrhu
fiktivních firem v Praze 17. – 19. března 2014. Fiktivní firma Top Silver, s. r. o. zastoupená
žáky 4. CP získala 1. místo v soutěži o nejlepší stánek.
Významným úspěchem bylo získání 1. místa v manažersko-marketingové soutěži
Business Point 2014, organizované Fakultou podnikatelskou VUT v Brně.
Mezi každoročně úspěšné aktivity patří i Středoškolská odborná činnost, kdy bylo do
školního kola přihlášeno pět prací s ekonomickým tématem. Práce žáků byly na velmi dobré
úrovni a právě výborné výkony soutěžících přiměly hodnotící komisi udělit dvě první a dvě
druhá místa v oboru Ekonomika a řízení. Soutěžící postoupili do okresního kola soutěže
a dále do krajského kola.
V rámci předmětové komise byla uskutečněna řada exkurzí, jako např.: Starobrněnský
pivovar, Zetor Gallery, Poslanecká sněmovna, Barrandovské ateliéry, Výroba a muzeum
čokolády, Po stopách Tomáše Bati.
Pro spojení teoretické výuky s praxí se uskutečnily následující přednášky pro žáky:
Finanční gramotnost, T. Baťa a podnikatelský příklad, O pracovních a studijních programech
v zahraničí pro studenty 3. ročníků, Lidské zdroje, Management v praxi, Trh s drahými kovy,
Daňové poradenství a auditing v praxi.
Vyučující ekonomických předmětů navštívili se žáky např. tyto výstavy: Lidé
a peníze, S bublinkami za třebíčskou Zonkou.
Žáci školy se dále účastnili workshopů Managerský trénink prezidentů studentských
společností Junior Achievement, Kariérní workshop pro středoškolské studenty „Kdopak by
se IT bál?“, Česko – Slovensko – akce v rámci projektu Thing Big School.
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Na úrovni školy se konaly tyto soutěže: EKOSUPERSTAR (celoškolní týmová
ekonomická soutěž), TOP STUDENTSKÁ SPOLEČNOST (soutěž studentských společností
Junior Achievement pro žáky 3. ročníku obchodní akademie), Nejlepší výroční zpráva
studentské společnosti, Soutěž ve finanční gramotnosti pro žáky 3. a 4. ročníků obchodní
akademie a ekonomického lycea.
Za velký úspěch lze považovat i každoroční zájem o akce určené žákům 9. tříd
základních škol, ke kterým patří „Odpoledne na Kotlandě“ a „Den středoškolákem“.
Celkové hodnocení práce
Stanovené úkoly a cíle byly splněny. Změny v právních předpisech, zasahující i do
ekonomické oblasti, přinesly zvýšenou pracovní náročnost, se kterou se členové komise
vyrovnali pomocí řady školení a předáváním nových poznatků a zkušeností vzájemně mezi
sebou. Tato skutečnost významně zasáhla i do výuky žáků, kterým bylo nutné předat řadu
nových informací. O úspěšném zvládnutí tohoto úkolu svědčí mj. úspěchy v ekonomických
soutěžích, především na mimoškolních úrovních.
Splněna byla i náročná část práce členů komise v oblasti přípravy na maturitní
zkoušky z ekonomických předmětů u oboru obchodní akademie – ústní zkouška z ekonomiky
a účetnictví, písemná zkouška praktická z odborných ekonomických předmětů. Úspěšní jsme
byli také ve vedení a oponování závěrečných maturitních prací žáků oboru ekonomické
lyceum, které měly ekonomické zaměření.
Množstvím přednášek, výstav, workshopů popř. jiných aktivit jsme se snažili přiblížit
žákům ekonomickou praxi a získat jejich zájem, což se dle jejich účasti v různých
ekonomických soutěžích podařilo.

Předmětová komise písemná a elektronická komunikace
Plnění plánu práce
Plán práce předmětové komise byl dodržen. Její členové během školního roku
průběžně vyhodnocovali plnění školního vzdělávacího programu i tematických plánů.
Všechna předepsaná témata byla odučena. Velká pozornost byla věnována žákům
vzdělávaným podle individuálního vzdělávacího plánu. Důraz byl kladen na přípravu žáků
maturitních ročníků k praktické maturitní zkoušce.
Úspěšné aktivity
V prosinci 2013 proběhlo školní kolo soutěže v psaní na klávesnici, (penalizace 10
úhozů/chyba, max. 0,5 % chyb), kterého se zúčastnili žáci 2. – 4. ročníků všech oborů
(organizovala Ing. H. Vaňková). Do celoškolního žebříčku byli uváděni první 3 žáci z každé
poloviny třídy.
Pořadí Jméno a příjmení

Třída

1.
2.
3.

3. A
4 LB
2. C

J. Kantorek
S. Krištof
M. Jonáš

Hrubé
úhozy
3108
3049
3040

Počet
chyb
6
3
10

% chyb
0,190
0,100
0,330

Čisté
úhozy
3048
3019
2940

11. února 2014 se uskutečnilo školní kolo v grafických disciplínách – organizovaly
Mgr. Černohorská, Ing. Svitavská, Ing. Tlaskalová, Ing. Vaňková.
1. kategorie – žáci 1. ročníku
V 1. kategorii soutěžilo celkem 35 žáků ze všech 6 tříd 1. ročníku SOŠ.
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Pořadí Jméno a příjmení
1.
2.
3.
4.
5.

K. Cibulková
D. Kantková
H. Bartlová
K. Brychtová
L. Listová

Třída
1. AK
1. A
1. AK
1. LA
1. C

Hrubé
úhozy
3402
3150
2979
2639
2268

Počet
chyb
0
3
3
2
1

% chyb
0.000
0.095
0.100
0.075
0.044

Čisté
úhozy
3402
3000
2829
2539
2218

2. kategorie – žáci 2. až 4. ročníku
Kategorie č. 2 byla určena těm, kteří již mají bezpečně zvládnutou kompletně celou
klávesnici. Zde spolu poměřovalo síly celkem 59 žáků. Za zmínku stojí čtveřice žáků prvního
ročníku (D. Kantková, P. Hudec z 1. A a K. Brychtová, a D. Eckertová z 1. LA), kteří během
psaní v 1. pololetí dosahovali natolik mimořádných postupů v programu ZAV, že si za
odměnu mohli zkusit poměřit síly v obou kategoriích. Jak je vidět z přiložené výsledkové
listiny, mezi staršími spolužáky se rozhodně neztratili.

1.

M. Dobešová

2. A

Hrubé
úhozy
3320

2.

S. Krištof

4. LB

3343

3.

P. Holendová

4. LA

4.

D. Musil

5.

M. Malimánek

Pořadí Jméno a příjmení

0,120

Čisté
úhozy
3120

7

0,209

2993

3102

6

0,193

2802

3. LA

3173

8

0,252

2773

2. C

2938

4

0,136

2738

Třída

Počet
chyb
4

% chyb

Dále se naši žáci účastnili soutěže v psaní na klávesnici, kterou Gymnázium, Střední
odborná škola zdravotní a ekonomická, Vyškov organizovala jako přípravnou soutěž před
regionální soutěží v psaní na klávesnici (penalizace za chybu byla 50 úhozů). Naši školu
reprezentovali 3 žáci: D. Kantková (1. A) se umístila na 2. místě výkonem 2968 č. úhozů,
M. Malimánek (2. C) na 3. místě výkonem 2750 č. úhozů a M. Dobešová (2. A) na 4. místě
výkonem 2642 č. úhozů.
V regionální soutěži v grafických disciplínách naši školu reprezentovaly D. Kantková
(1.A), která svým výkonem 3012 č. úhozů obsadila 12. místo a M. Dobešová (2.A)
s výkonem 2716 č. úhozů 16. místo.
Celkové hodnocení práce
Předmětová komise pracovala po celý školní rok podle plánu práce. Tematické plány
učiva byly ve výuce jednotlivých tříd dodrženy.

Předmětová komise výpočetní techniky
Plnění plánu práce
Plán práce, schválený na začátku školního roku, se nám dařilo plnit. Výuku jsme
realizovali podle tematických plánů, které byly zpracovány v souladu s požadavky RVP
a školními vzdělávacími programy obou sloučených škol.
V září byli žáci seznámeni s organizací práce v učebnách výpočetní techniky včetně
proškolení BOZP a PO. Nově byli proškoleni v aplikaci SAS, kde na základě svého přihlášení
mohou sledovat svou průběžnou absenci a klasifikaci.
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Učitelé v průběhu školního roku pracovali svědomitě, proto při závěrečné klasifikaci
žáků nenastaly žádné vážné problémy. Většina vyučujících se snažila zapojit maximum žáků
do soutěží tak, aby měli možnost porovnat své znalosti a dovednosti se spolužáky.
Správci učeben a výpočetní techniky připravili technické zařízení pro bezproblémový
průběh veškeré výuky a práce na počítačích během školního roku, který byl poznamenán
sjednocením veškerých výpočetních systémů, což vedlo především u správce aplikace SAS
a Google Apps k zvládnutí vyššího objemu práce. Ing. P. Odstrčil a Ing. M. Bezdíček školili
své kolegy a seznamovali je s novými aplikacemi potřebnými pro jejich pedagogickou práci
i elektronickou komunikaci. Jako doplněk ke školením byla vytvořena výuková videa.
Nesplněné úkoly
Všechny plánované úkoly byly splněny. Ojedinělé nedostatky v probírání učiva,
vzniklé zejména z časově-organizačních důvodů, byly již odstraněny.
Úspěšné aktivity
Na počátku školního roku se žáci školy pod vedením Ing. T. Ustohala
a Mgr. J. Junkové zapojili do soutěže Finanční gramotnost, kterou vyhlašuje Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy. Tato soutěž zajímavým a efektivním způsobem pomáhá
zvyšovat finanční gramotnost u mladých lidí a dává jim představu o tom, které oblasti ze
standardů finanční gramotnosti jsou pro ně obtížnější a na které je třeba se více soustředit.
V prosinci 2013 byla vyhlášena dovednostní soutěž O nejlepší PF 2014 vytvořené na
počítači. Zúčastnilo se jí 147 žáků.
11. února 2014 proběhlo pod vedením Mgr. M. Vejslíkové a Ing. J. Baráka, Ph.D.
školní kolo ve wordrocessingu, neboli v profesionálním zpracování textu, při kterém se
použitím počítače vytvoří, edituje a tiskne dokument. V regionálním kole, které se konalo
18. března 2014, získala 1. místo P. Floriánová (4. B). V celostátním kole, konaném
v polovině měsíce dubna v Neveklově, tato žákyně obsadila 5. místo.
Na začátku března byl vyhlášen druhý ročník Prezentiády. Soutěž pořádá studentské
občanské sdružení Student Cyber Games. Soutěže se zúčastnilo 19 žáků, které odborně vedly
Mgr. L. Černohorská, Mgr. M. Vejslíková, Mgr. H. Novotná. V krajském kole tým
VLAŠTOVKY obsadil 2. místo.
V termínu 26. 5. 2014 – 30. 5. 2014 se konala školní grafická soutěž „O nejlepší
pozvánku“. Soutěž probíhala ve třetích ročnících pod vedením Ing. T. Ustohala
a Mgr. J. Junkové. Nejlepší práce pak byly využity jako pozvánky pro absolventy vyšší
odborné školy.
Koncept ECDL vznikl v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým
rozvojem informačních technologií. Ve dnech 16. 5. 2014 a 23. 5. 2014 několik našich žáků
v testovacím středisku Mendelovy univerzity Brno, na Provozně ekonomické fakultě, skládalo
testy z modulů Používání počítače a správa souborů (M2), Zpracování textu (M3), Práce
s internetem a komunikace (M7) a volilo mezi Tabulkovým procesorem (M4) a Aplikací na
tvorbu prezentací (M6). Po úspěšném absolvování testů žáci obdrželi certifikát. Pokud budou
certifikovaní žáci po maturitě přijati na fakultu, bude jim přidělen odpovídající počet kreditů
v období, kdy se zkoušky konají. Akci zajistila Mgr. J. Junková.
Na počátku měsíce června jsme prováděli testování žáků v maturitních předmětech.
Dnes velká část vysokých škol tuto formu ověřování znalostí a dovedností používá, proto byla
žákům nabídnuta. Realizaci srovnávacích testů 3. ročníků z matematiky v programu EduBase
zajišťovala Mgr. J. Junková.
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Mgr. J. Junková a Mgr. V. Petrovičová zajišťovaly přípravu žáků k přijímacím
zkouškám na vyšší odbornou školu ekonomického zaměření.
Celkové hodnocení práce
Žáci za pomoci svých učitelů zvládli předepsané kvantum vědomostí a dovedností,
byly jim nabídnuty nové možnosti práce s výpočetní technikou. Některým žákům se podařilo
získat certifikát s evropskou platností ECDL.

Komise odborných knihovnických předmětů
Plnění plánu práce
Předmětová komise pracovala v souladu s ŠVP. Všem členkám se podařilo dodržet
tematické plány, učivo bylo beze zbytku probráno. Velkou pozornost věnovaly žákům
vzdělávaným podle individuálního vzdělávacího plánu a žákům s poruchami učení.
Nesplněné úkoly
Pro malý zájem se nepodařilo uskutečnit plánovanou exkurzi třídy 4. AK do
Kroměříže.
Úspěšné aktivity
Mimořádně se vydařila spolupráce s Knihovnou Jiřího Mahena, kde žáci třídy 2. AK
pomáhali s akcí Poprvé do školy, poprvé do knihovny.
Bc. K. Rovná navštívila s žáky 3. ročníku Moravskou zemskou knihovnu, Knihovnu
na Křižovatce a Knihovnu Pedagogické fakulty MU; společně s Mgr. B. Děckou a žáky
2. ročníku Památník písemnictví na Moravě (Rajhrad). Žáci 2. ročníku navštívili pod vedením
Mgr. B. Děcké také knihovnu Přírodovědecké fakulty MU.
Žáky i učitele zaujala přednáška ředitelky sítě amerických knihoven Valerie Gross,
kterou pořádala Masarykova univerzita Brno. Velkým přínosem byla návštěva Městské
knihovny v Kuřimi, kde se žáci zúčastnili přednášky na téma regionální funkce knihoven.
Velmi pozitivní ohlas měla akce nazvaná „Horor v knihovně“. Tuto akci ve spolupráci
s členy předmětové komise uspořádali žáci 3. ročníku u příležitosti Dne otevřených dveří.
Zdařilou školní akcí, určenou pro žáky 1. – 3. ročníku střední školy, byl také Den
s Andersenem.
Samotnými žáky byl pozitivně hodnocen kurz znakové řeči, který měli možnost
absolvovat. Znalosti získané v tomto kurzu mohou být využity v praxi při komunikaci se
sluchově postiženými.
Žáci 1. ročníku získali 1. místo v soutěži Veličenstvo kniha, které se žáci
knihovnického zaměření účastní již několik let. Úspěšně proběhl 2. ročník knihovnickodějepisné olympiády. Pod vedením vyučujících proběhl v rámci Týdne knihoven čtenářský
maraton. Vybrané žákyně vypomáhaly při realizaci konference v Moravské zemské knihovně.
Žáci 3. a 4. ročníku úspěšně realizovali své praxe na pracovištích našich smluvních
partnerů. Praxe probíhaly jak na území města Brna, tak mimo něj.
Celkové hodnocení práce
Plán práce předmětové komise byl splněn. Ve výuce se nově využívaly šablony
tematicky spojené s katalogizací. Byla rozvíjena spolupráce s různými paměťovými
institucemi. Mezi nejdůležitější smluvní partnery patřila Moravská zemská knihovna,
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Knihovna Jiřího Mahena, fakultní knihovny MU i VUT, ústavy Akademie věd České
republiky.

Předmětová komise společenskovědních předmětů
Plnění plánu práce
Předmětová komise se scházela na plánovaných i operativních schůzkách. Jednání
se týkala zejména problematiky přípravy odborných exkurzí, soutěží a výukových projektů.
Učivo dle tematických plánů bylo ve výuce probráno, cíle tematických plánů byly splněny,
plně byla rovněž naplněna průřezová témata. Klasifikace probíhala podle stanovených kritérií,
s nimiž byli žáci na začátku školního roku seznámeni. Dle pokynů výchovné poradkyně
vyučující pracovali s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a věnovali se žákům,
jejichž výuka probíhala podle individuálních vzdělávacích programů. Koncem listopadu 2013
bylo dokončeno ověřování zbývajících šablon v rámci projektu EU – peníze školám. Komise
se podílela na přípravě maturitních prací žáků ekonomického lycea. S žáky pracovaly:
Mgr. Lenka Motková, Mgr. Patricia Cvrčková, Mgr. Martina Šubová, Mgr. Anna Recmanová,
PhDr. Jitka Vopelková, PhDr. M. Marie Bulisová, Mgr. Soňa Křenková.
Nesplněné úkoly
Vzhledem k nedostatečnému zájmu žáků se nepodařilo zrealizovat přípravu odborné
exkurze do Osvětimi. Tato exkurze se uskuteční ve školním roce 2014/2015.
Úspěšné aktivity
V rámci projektu Jeden svět na školách – Příběhy bezpráví, projektu podporujícího
výuku československých dějin s využitím moderních médií, předmětová komise zrealizovala
besedu s přednáškou. Akci organizovala Mgr. M. Šubová. Dále v rámci společenskovědního
semináře určeného pro žáky 4. ročníku obchodní akademie proběhla odborná exkurze
Tajemství Petrova, akci ve spolupráci s Diecézním Muzeem v Brně zajistila Mgr. K. Jašková,
Ph.D., Mgr. P. Cvrčková v rámci výuky občanské nauky se žáky 3. ročníku ekonomického
lycea zrealizovala návštěvu památníku boje proti fašismu v Kounicových studentských
kolejích. Výuka předmětu společenská kultura byla obohacena odbornou exkurzí Brněnská
moderna a secese, návštěvou Jurkovičovy vily. Obě akce zajišťovala Mgr. P. Cvrčková.
Školního kola SOČ se v letošním školním roce opět zúčastnil Ondřej Neubauer, s prací
s historickou tematikou, Komunismus na Českomoravské vrchovině – Osudy 1948 – 1949.
Práci konzultovala Mgr. M. Smutná, oponentský posudek zpracovala Mgr. P. Cvrčková. Práce
si zajistila postup do krajského kola, kde se O. Neubauer (3. AK) umístil na velmi pěkném
4. místě.
V rámci spolupráce s organizací Jeden svět na školách se do projektu Příběhy bezpráví
soutěžně zapojil O. Neubauer (3. AK). Svou prací se umístil mezi deseti nejlepšími
z celkového počtu cca sta soutěžících.
V době od 28. 11. 2013 do 6. 12. 2013 jsme ve spolupráci s FF MU Brno zrealizovali
pro žáky 3. ročníků všech oborů projekt Multikulturní výchova prostřednictvím lekcí
dramatické výchovy. Jednotlivé dílny představovaly problematiku rasismu, diskriminace,
xenofobie, chudoby i integrace jiných kultur. Na realizaci akce se podílely Mgr. M. Šubová,
Mgr. P. Cvrčková a Mgr. P. Sukačová.
Předmětová komise během školního roku spolupracovala v rámci prevence
patologických jevů se sdružením Anabell, Podané ruce a Policií ČR, a to formou organizace
přednášek a seminářů. Preventivní programy se týkaly oblastí drogové prevence, poruch
příjmu potravy, prevence kriminality mládeže a právního povědomí, kyberšikany. Spolupráci
se zmiňovanými sdruženími zajišťovala metodička prevence sociálně patologických jevů
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Mgr. M. Šubová. Výuka předmětů společenských věd během školního roku korespondovala
s minimálním preventivním programem školy, garantem spolupráce byla již zmíněná
metodička Mgr. M. Šubová. V rámci výuky psychologie a sociologie byl Mgr. M. Šubovou
realizován ve třídách 1. A, 1. B a 2. AK výukový projekt Zdravý životní styl.
6. 3. 2014 proběhlo školní kolo Olympiády z dějepisu a mezinárodních vztahů. Soutěž
organizačně zajišťovala Mgr. K. Jašková, Ph.D. ve spolupráci s Mgr. L. Motkovou. Akce
se zúčastnilo 41 soutěžících. Na 1. místě se v soutěži umístil T. Urban (3. BP), na druhém
M. Oskorip (2. B), třetí místo získal M. Andrysík (2. LA).
26. 3. 2014 proběhlo již 5. rokem školní kolo soutěže debatních týmů Debatiáda.
Soutěže se zúčastnilo 14 týmů ze všech oborů vzdělání denního studia. Organizaci soutěže
zajišťovala Mgr. S. Křenková ve spolupráci s členkami poroty Mgr. P. Cvrčkovou a bývalou
žákyní naší školy a členkou debatního klubu Sylvií Plachou. V letošním školním roce se
soutěžní teze týkaly problematiky adopce homosexuálními páry a nelegálního stahování dat.
První místo v soutěži si svými výkony zajistil tým T. Kos a M. Křivý (4. LA), druhé
V. Emmer a O. Pekárek (4. LB), třetí místo získal tým J. Dezort a E. Holek (2. AK).
Předmětová komise se podílela na realizaci prezentace školy na Veletrhu SŠ, Dne
otevřených dveří, Odpoledne na Kotlandě a na přípravě přijímacích zkoušek.
Celkové hodnocení práce
Cílem výuky občanského a společenskovědního základu bylo seznámit žáky
se společenskými, hospodářskými, politickými a kulturními aspekty současného života,
s psychologickými, etickými a právními kontexty mezilidských vztahů. Výuka směřovala
k získání znalostí z oblasti společenských věd jak z hlediska životní praxe, tak z hlediska širší
teoretické orientace v oblasti těchto věd. Žáci byli prostřednictvím výuky připravováni nejen
k odpovědnému občanskému životu, ale i k širšímu společenskovědnímu rozhledu. Vyučující
během školního roku 2013/2014 ve svých předmětech naplňovali stanovené kompetence RVP
a ŠVP. Předmětová komise spolupracuje při realizaci stanovených cílů a plánovaných akcí,
usiluje o propojení průřezových témat v rámci mezipředmětových vztahů, v rámci výuky
jednotlivých předmětů a prevence patologických jevů ve společnosti. Nadále spolupracuje
i s ostatními předmětovými komisemi. Svou činností se podílí na reprezentaci školy směrem
k veřejnosti.

Předmětová komise tělesné výchovy a zeměpisu
Plnění plánu práce
Komise pracovala v úzké součinnosti s předmětovou komisí společenskovědních
předmětů. Její členové se kromě plánovaných termínů operativně scházeli při krátkých
pracovních schůzkách, jednání se týkala zejména přípravy sportovních aktivit a soutěží. Učivo
rozplánované formou tematických plánů bylo ve výuce splněno.
Výcvikový zimní kurz pro žáky 1. ročníků proběhl pod vedením Mgr. Kováře
v zimním středisku Donovaly, účastnilo se ho 40 žáků. Sportovní kurz pro žáky 3. ročníku
se tradičně konal v Chorvatsku. Pod vedení Mgr. Smejkalové se ho účastnilo 59 žáků.
Prostřednictvím celé řady školních i mimoškolních akcí se dařilo podchytit zájem žáků
o výuku tělesné výchovy a sport. Během školního roku byly organizovány školní turnaje
v malé kopané, florbalu a basketbalu. Posilovna je v průběhu školního roku využívána
i v době po vyučování. Na základě plánu práce jsme se zúčastnili celé řady sportovních
soutěží pořádaných AŠSK.
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Úspěšné aktivity
Nejlepších výsledků jsme dosáhli ve sportovních hrách v „beachvolejbalu“, kde
žákyně V. Černíková a V. Lésková v rámci Brna obsadily pod vedením Mgr. P. Hromka
2. místo, a postoupily tak do republikového finále, ve kterém se umístily na 7. místě.
Úspěšní jsme byli i ve sportovních hrách florbal dívky, kde 11 hráček pod vedením
Mgr. Smejkalové zvítězilo v městském kole a postoupilo do krajského kola, kde vybojovaly
1. místo.
Dařilo se nám i v krajském kole „Pohybových skladeb“ – kategorie střední školy, kde
naše žákyně pod vedením Mgr. Svitavské obsadily 1. místo. Autorkou skladby byla Lucie
Baranyiová (2. A). V silovém čtyřboji dívek naše škola získala 5. místo v Brně a 8. místo
v kraji.
Již tradičně jsme pořádali městské kolo soutěže „Aerobic Master Class“, kterého se
účastnilo 51 soutěžících z 15 brněnských škol. V této konkurenci obsadila naše žákyně
K. Prosserová (4. LA) 1. místo. Celou akci organizačně zajistili učitelé tělesné výchovy pod
vedením Mgr. H. Nezhodové a Mgr. E. Svitavské. Školní kolo této soutěže odhalilo nové
talenty v 1. ročnících a přispělo k popularitě sportovních aktivit ve škole.
V hodnocení sportovní úspěšnosti se naše škola umístila v městě Brně z celkových
38 hodnocených středních škol na 9. místě, dívky na místě 4.
Celkové hodnocení práce
Většina učitelů se aktivně zapojila do organizace školních turnajů, připravovala žáky,
kteří školu úspěšně reprezentovali v řadě sportovních aktivit. V rámci komise se neobjevily
žádné pracovní nedostatky a problémy. Všechny plány byly splněny.

Předmětová komise přírodovědných předmětů a matematiky
Plnění plánu práce
Obsah výuky předmětů matematika, fyzika, chemie a biologie vychází ze Školních
vzdělávacích plánů vytvořených podle Rámcových vzdělávacích plánů jednotlivých oborů.
Předměty fyzika, chemie a biologie jsou zaměřeny na poznávání přírodních
zákonitostí a naplňují koncepci Člověk a příroda. Stanovené výchovně vzdělávací cíle výuky
se nám v tomto školním roce podařilo splnit. Mimo jiné k tomu přispělo užívání audiovizuální
techniky, žákovské referáty, seminární práce, organizování exkurzí, účast žáků na odborných
výstavách a besedách.
Při plnění cílů ve výuce matematiky se vyučující setkávali s určitými problémy, které
byly podle potřeby konzultovány na schůzkách předmětové komise. Velký objem učiva,
nejednotná vědomostní úroveň žáků prvních ročníků, redukce výuky druhého pololetí
z důvodu zajištění společné části maturitní zkoušky způsobila, že určitá část učiva matematiky
nebyla do konce školního roku probrána a toto učivo bylo zařazeno do vyššího ročníku.
K překonání některých problémů pomohlo uskutečnění projektu Jak zvládnout matematiku.
Jednalo se o pořádání konzultací, které pod dohledem vyučujícího vedli vybraní žáci čtvrtých
ročníků. Cílem konzultací bylo upevnit poznatky žáků ze základní školy, sjednotit úroveň
vědomostí žáků ve třídě a usnadnit jim přechod k výuce středoškolské matematiky. Další
aktivitou bylo konání pravidelných konzultací žáků s vyučujícími. Ke sjednocení požadavků
ve výuce matematiky se podle potřeby zadávaly srovnávací písemné práce.
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I v tomto školním roce byla věnována pozornost talentovaným žákům organizací
školního kola přírodovědné a matematické soutěže Klokan, pořádáním přípravného kurzu
k přijímacím zkouškám z matematiky na VŠ, přípravou žáků na celostátní kolo Matematické
soutěže.
Členové předmětové komise se i v tomto školním roce účastnili společných aktivit
školy – Odpoledne na Kotlandě, pomáhali při organizaci Dnů otevřených dveří a Veletrhu
středních škol, pořádali vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků v práci na
PC, pomáhali s aktualizací webových stránek školy a s přípravou testů pro přijímací zkoušky.
Nesplněné úkoly
Předmětová komise si stanovila roční plán akcí, který se podařilo v zásadních bodech
splnit. Z časových důvodů letos neproběhla soutěž v Sudoku, z důvodu malého zájmu žáků
nebyla realizována exkurze do elektrárny v Dukovanech a Dalešicích. Z kapacitních důvodů
dané organizace se nepodařilo zajistit exkurzi do spalovny odpadů a čističky odpadních vod
v Brně. Tyto akce se pokusíme realizovat v následujícím školním roce. Nesmí však narušit
řádnou školní výuku.
Úspěšné aktivity
Ve školním roce 2013/2014 se konala celá řada projektů, soutěží a přednášek. Projekt,
Jak zvládnout matematiku, probíhal v měsících září a říjen. Pod dohledem vyučujícího jej
vedli vybraní studenti čtvrtých ročníků ekonomického lycea a obchodní akademie. Organizaci
zajišťovali vyučující matematiky Mgr. K. Horáková, Mgr. D. Mach.
V období listopad-květen probíhal pod vedením Ing. Mgr. L. Zouhara,
Mgr. K. Horákové a Mgr. D. Macha přípravný kurz k přijímacím zkouškám z matematiky na
VŠ. Ve stejném období vedli tito vyučující konzultační seminář ke státní maturitní zkoušce
z matematiky.
Ve dnech 4. 11. 2013, 24. 3. a 26. 3. 2014 proběhla maturita z matematiky nanečisto.
Cílem tohoto testování bylo prověřit připravenost žáků k maturitní zkoušce. Akci připravovali
a vyhodnotili vyučující Ing. Mgr. L. Zouhar a Mgr. D. Mach.
Mgr. M. Vejslíková a Ing. Mgr. L. Zouhar pracovali v tomto školním roce jako
vedoucí a oponenti maturitních prací žáků čtvrtých ročníků oboru ekonomické lyceum.
Mgr. J. Junková vedla absolventské práce studentů Vyšší odborné školy oboru Ekonomickoprávní činnost.
Dne 18. 10. 2013 proběhla oblíbená soutěž v Piškvorkách. Zúčastnilo se jí 18 družstev
(tj. 99 studentů). Organizaci akce zajišťovala Mgr. M. Vejslíková za pomoci studentů třídy
2. A. První místo ve školním kole soutěže v Piškvorkách obsadilo družstvo žáků třídy 1. LA
(P. Hynek, M. Tomáš, G. Pavel, B. Mařáková, M. Škára, M. Rybková, P. Němčanská).
Dne 8. 11. 2013 proběhlo na naší škole Oblastní kolo v Piškvorkách, ve kterém
se družstvo žáků třídy 4. LA (P. Holendová, K. Prosserová, M. Křivý, R. Kula a K. Franzki)
umístilo na druhém místě. Dne 19. 12. 2013 se na naší škole konal vánoční turnaj v této
soutěži. Akci i tentokrát zajišťovala Mgr. M. Vejslíková.
Školní kolo Přírodovědného klokana se konalo 31. 10. 2013 a zúčastnilo se ho 36 žáků
prvních a druhých ročníků oboru obchodní akademie a ekonomického lycea. První místo
v této soutěži obsadila K. Buršíková (1.LA) s celkovým počtem 75 bodů. Na druhém místě
se umístila A. Šlosarová (1.D) s 71 body a třetí místo získal M. Andrysík (2.LA) s 67 body.
Akci zajišťovali Mgr. J. Junková, Mgr. D. Mach, RNDr. M. Nehyba.
V měsíci prosinci 2013, dubnu a červnu 2014 navštívili žáci prvních ročníků oboru
obchodní akademie a ekonomického lycea brněnské Planetárium. Přednášky doplnily výuku
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předmětů fyzika a biologie. Odpovědnými vyučujícími byli Mgr. E. Svitavská,
Mgr. K. Horáková, Mgr. D. Mach a Mgr. L. Černohorská.
Dne 10. 2. 2014 a 12. 2. 2014 proběhlo školní kolo Matematické soutěže, kterou
zajišťovaly Mgr. H. Novotná a Mgr. J. Junková. Zájem o matematiku potvrdil mimořádně
velký počet soutěžících (cca 100). Nejlepšího výsledku dosáhl student třídy 4. LB
Dušan Navrátil, který získal 31 z 32 možných bodů. Dušan Navrátil se účastnil 28. 3. 2014
celostátního kola Matematické soutěže a stal se jejím úspěšným řešitelem. Umístil se na 12.
příčce a za vítězem ve své kategorii zaostal pouze o 4,5 bodu. Další vyhodnocení studenti
školního kola byli: z kategorie prvních ročníků H. Peterka (1. LA) obsadil druhé místo
a K. Benda (1. C) obsadil třetí místo. V kategorii druhých ročníků obsadila druhé místo
žákyně I. Ludwigová (2. B) a třetí místo žákyně S. Kotlánová (2. A). V kategorii třetích
ročníků byla vyhodnocena dvě třetí místa pro R. Macháčka (3. A) a T. Urbana (3. BP).
Další tradiční soutěž Matematický klokan se konala 21. 3. 2014 a zúčastnilo se jí 88
žáků. Akci zajišťovali, za pomoci ostatních vyučujících matematiky, Mgr. K. Horáková
a Mgr. J. Junková. První místo v kategorii Junior získal H. Peterka (1. LA), druhé místo
V. Műller (2. A) a třetí místo J. Stejskal (1. B). První místo v kategorii Student získala
L. Gűrtlerová (4. LB), druhé místo obsadila žákyně Tien Dat Nguyen (3. B) a o třetí místo
se dělili studenti R. Kula (4. LA) a T. Weiser (3. AP).
V měsíci červnu žáci 1. ročníku ekonomického lycea navštívili interaktivní výstavu
„Dotkni se vědy“. Výstava spojená s přednáškou rozšířila výuku všech vyučovaných
přírodovědných předmětů. Akci zajistila Mgr. K. Horáková.
Výchova žáků k ochraně životního prostředí, ochraně zdraví a k prevenci užívání
návykových látek probíhala mimo jiné i formou žákovských prezentací a seminárních prací
v předmětech fyzika, chemie, biologie a statistika. Dalším cílem této formy výuky bylo
rozšířit dovednost žáků pracovat s informačními zdroji, rozšířit znalost práce na PC, rozvíjet
schopnost formulovat své myšlenky a dále pak posilovat způsobilost obhajovat své názory
před třídním kolektivem.
Za největší úspěch naší výchovně vzdělávací práce lze v tomto školním roce označit
100% úspěšnost žáků denního studia ve společné části maturitní zkoušky z matematiky.
U dálkového studia v této zkoušce neprospěla pouze jedna žákyně.
Za další úspěch považujeme rostoucí zájem žáků o pořádané matematické soutěže.
Celkové hodnocení práce
Činnost předmětové komise lze hodnotit jako úspěšnou týmovou práci. Podařilo
se splnit zásadní stanovené úkoly v oblasti posílení matematické gramotnosti žáků, prohloubit
spolupráci s ostatními předmětovými komisemi a zapojit se do aktivit zvyšujících prezentaci
školy na veřejnosti.

5. Činnost vyšší odborné školy
Činnost vyšší odborné školy byla realizována na pracovišti Pionýrská 23, vyjma
vzdělávacího programu Informační služby a knihovnictví. Tento vzdělávací program
se vyučuje na pracovišti Kotlářská 9 z důvodu návaznosti na středoškolský obor vzdělání
Informační služby a s ohledem na vhodné materiální zázemí, které mu poskytuje Knihovnické
a informační centrum.

20

5.1 Přehled učebních dokumentů
Ve škole se vyučovalo podle akreditovaných vzdělávacích programů:
Název a kód oboru vzdělání

Datum platnosti
akreditace

Název a kód vzdělávacího programu

Obecně právní činnost
68-41-N/..,

Ekonomicko-právní činnost, 68-41-N/01
denní, dálková forma

31. srpna 2017

Ekonomika a podnikání
63-41-N/..

Zahraniční obchod, 63-41-N/08
denní, dálková forma

31. srpna 2016

Sociální práce a sociální pedagogika
75-32-N/..

Sociální práce, 75-32-N/01
denní, dálková forma

31. srpna 2019

Informační služby a knihovnictví,
72-41-N/..

Informační služby a knihovnictví,
72-41-N/02, denní forma

31. prosince 2017

5.2 Výsledky vzdělávání studentů
Plnění vzdělávacích programů
V průběhu školního roku 2013/2014 se připravovala a byla schválena akreditace
změny vzdělávacího programu Ekonomicko-právní činnost, která byla vyvolaná
legislativními změnami.
U vzdělávacího programu Zahraniční obchod byla podána a schválena akreditace
prodloužení a změny, kdy bylo třeba u dálkové formy studia upravit hodinovou dotaci
odborné praxe.
Studium ve vzdělávacím programu Sociální práce v denní i dálkové formě probíhalo
v souladu s akreditací změny, která nabyla účinnosti k 1. září 2013.
Studium ve vzdělávacím programu Informační služby a knihovnictví probíhalo
v souladu s akreditací změny, která nabyla účinnosti k 1. září 2013. Vzdělávací program byl
rozšířen o akreditované předměty Archivnictví, Dějiny správy, Kancelářské systémy
a Spisová služba. Všechny tyto předměty vyučují odborníci z Moravského zemského archivu
v Brně, kde také výuka těchto předmětů probíhá. Reagovali jsme tím na aktuální situaci na
trhu práce, na zájem potenciálních zaměstnavatelů našich absolventů i samotných studentů
školy. Absolventi tak mají možnost zvýšeného uplatnění na trhu práce v rámci profese –
pracovník archivu – archivář.

Studijní výsledky
Většina studentů vyšší odborné školy neměla ve školním roce 2013/2014 studijní
problémy. Na konci zimního a letního období byla klasifikována v obvyklých termínech.
Studenti byli úspěšní i v předepsaných praktických činnostech, realizovaných formou praxí.
Konkrétní informace jsou uvedeny v následujících tabulkách:
Studium
podle IVP
0

Opakování
ročníku
5

Přerušení
vzdělávání
14

Ukončení
vzdělávání
36

Zahraniční obchod

0

2

17

25

Sociální práce

2

3

22

57

Informační služby a knihovnictví

0

0

1

12

Celkem

2

10

54

130

Vzdělávací program
Ekonomicko-právní činnost

21

Absolutoria 2014 – jarní zkušební období
Konalo
studentů
24

Další
absolventi
0

Zahraniční obchod

19

0

Sociální práce

66

0

Informační služby a
knihovnictví, denní studium

23

0

Celkem

132

0

Vzdělávací program
Ekonomicko-právní činnost

Prospěli
s vyzn.
11

Prospěli

Neprospěli

Nepřipuštěni

12

1

11

3

16

0

12

27

33

6

27

7

16

0

2

48

77

7

52

Absolutoria 2014 – podzimní zkušební období
Vzdělávací program
Ekonomicko-právní činnost

Konalo studentů - z toho
Další
v opravném v náhradním
absolventi
termínu
termínu
1
5
0

Prospěli
s vyzn.

Prospěli

Neprospěli

0

6

0

Zahraniční obchod

0

4

0

1

3

0

Sociální práce

8

17

0

7

14

4

Informační služby a
knihovnictví, denní studium

4

1

0

0

5

0

Celkem

13

27

0

8

28

4

5.3 Přijímací řízení
Počty přihlášených a přijatých studentů:
Počet přihlášených
v 1. kole
224

Počet skutečně nastoupivších
studentů k 1. září
57

Zahraniční obchod, 63-41-N/08

130

49

Sociální práce, 75-32-N/01

259

115

Informační služby a knihovnictví, 72-41-N/02

77

28

Celkem

690

249

Vzdělávací program – název, kód
Ekonomicko-právní činnost, 68-41-N/01

Podmínky přijetí:
Ekonomicko-právní činnost, Zahraniční obchod: uchazeč splnil podmínky
přijímacího řízení, jestliže vykonal všeobecný test se zaměřením na prověření verbálního,
symbolického, kritického, numerického a analytického myšlení, rovněž na prověření úsudku
(obecný test studijních předpokladů). Další typy otázek týkaly se oblasti společenskovědního
základu, v rozsahu výuky gymnázia.
Sociální práce: uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení, jestliže vykonal
všeobecný test se zaměřením na otázky společenskovědního přehledu s důrazem na oblasti
důležité pro vzdělávací program Sociální práce (např. politologie, právo, mezinárodní vztahy,
ekonomie, sociologie, psychologie, filozofie a etika). Otázky byly z oblasti
společenskovědního základu, v rozsahu výuky gymnázia.
Informační služby a knihovnictví: uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení,
jestliže vykonal všeobecný test se zaměřením na otázky společenskovědního přehledu
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s důrazem na oblasti důležité pro vzdělávací program Informační služby a knihovnictví (např.
knihovnictví, knihověda, historie). Otázky byly z oblasti společenskovědního základu,
v rozsahu výuky gymnázií a středních odborných škol.

5.4 Hodnocení práce předmětových komisí
Předmětová komise odborných předmětů oboru Ekonomicko-právní
činnost a Zahraniční obchod
Plnění plánu práce
Základními úkoly v plánu práce komise bylo provést akreditaci změny a prodloužení
vzdělávacích programů Ekonomicko-právní činnost a Zahraniční obchod, dále rozpracování
sylabů jednotlivých předmětů formou tematických plánů, implementování změny nového
občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích do tematických plánů, inovování
otázek k absolutoriu v souladu s novými právními předpisy, provedení aktualizace stávajících
e-learningových kurzů a příprava nových kurzů pro denní a dálkovou formu studia.
Úspěšné aktivity
Studenti vzdělávacího programu Ekonomicko-právní činnost a vzdělávacího programu
Zahraniční obchod se zapojili do spolupráce s firmou MP – Soft, a. s. v rámci veletrhu
Gaudeamus. Celkem 28 studentů studijních skupin 2. P a 2. Q se podílelo na dotazníkovém
šetření mezi návštěvníky veletrhu, na hodnocení stánků vystavovatelů podle zadaných kritérií.
Zpracování výsledků průzkumu koordinovala Ing. V. Matějková. Celému týmu se dostalo
uznání za kvalitní zpracování výzkumu.
V rámci předmětu Aplikované ekonomie pracovaly dvě studentské společnosti
MUNERIS (1. P) a 4FASHION (1. Q). Společnost MUNERIS se zaměřila na výrobu ručně
vytvářených mýdel z glycerinové hmoty. Celkový výtěžek z prodeje ve výši 5 744 Kč byl
věnován na podporu léčby nemocných dětí Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek.
Společnost 4FASHION se zabývala výrobou dárkových předmětů, malovaných bavlněných
tašek a náušnic. Celkový výtěžek z prodeje ve výši 5 900 Kč byl věnován nadaci DEBRA ČR
na podporu pacientů s nemocí motýlích křídel. O aktivitách studentů byl zveřejněn dne 12. 4.
2014 článek v Brněnském deníku.
Mgr. J. Junková se podílela na přípravě R. Kadlecové (3. Q), která úspěšně zvládla
testy ECDL, a získala tak certifikát ECDL start s celoevropskou platností.
V závěru letního semestru zrealizovala JUDr. E. Klusáčková výjezdní seminář pro
studijní skupinu 1. Q s cílem shrnout a zafixovat poznatky z občanského práva, neboť
účinností nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014 došlo k nejhlubší změně českého
soukromého práva v poválečných dějinách naší republiky. Byla uplatněna forma zážitkové
pedagogiky a vrstevnického učení. Zpětná vazba od studentů byla velmi kladná.
Celkové hodnocení práce
Předmětová komise pracovala v uplynulém roce velmi dobře, splnila vytčené cíle
plánu práce, splnila požadavky vyplývající z tematických plánů. Zvlášť pozitivně
je hodnocena implementace nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
do výuky a změna a prodloužení akreditace obou vzdělávacích programů do 31. 8. 2020.
V různých předmětech se uplatnily moderní formy výuky, které měly velmi kladnou odezvu
u studentů. Velmi dobře byla hodnocena spolupráce školy s firmou MP – Soft, a. s. v rámci
veletrhu Gaudeamus. K dobrému jménu školy přispěly i aktivity studentských společností.
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Předmětová komise odborných předmětů oboru Sociální práce
Plnění plánu práce
Výuka studentů 1. – 3. ročníku denní i dálkové formy studia probíhala podle platné
akreditace změny a výuka studentů 4. ročníku dálkové formy studia podle akreditace původní
– dobíhající. V návaznosti na tuto skutečnost bylo nutno připravit absolutorium pro čtyři
studijní skupiny. V tematických okruzích bylo nezbytné promítnout specifika sylabů dvou
různých akreditací. Kromě teoretické a praktické výuky probíhal na konci zimního výukového
období projektový týden a na konci letního výukového období týden workshopů. Jako již
tradičně výuku doplňovaly plánované dobrovolnické aktivity studujících.
Úspěšné aktivity
Podařilo se připravit zajímavé exkurze pro studující, zajistit individuální praxe,
zorganizovat dobrovolnické aktivity studujících různého charakteru (např. Dny duševního
zdraví, sbírku Bílá pastelka, sbírku Srdíčkové dny, Strom splněných přání, soutěž
v prostorové orientaci nevidomých, Týden rané péče, Měsíc bláznovství aj.), rozvíjet
spolupráci s odbornými pracovišti (např. se Sdružením Práh, Tyflo Centrem Brno, o.p.s.,
Armádou spásy, Ligou vozíčkářů, Diecézní charitou Brno a jednotlivými zařízeními
fungujícími v rámci její organizační struktury, s Magistrátem města Brna a úřady jednotlivých
městských částí Brna). Také se úspěšně podařilo navázat spolupráci novou, např. s Diecézní
charitou Ostravsko-opavskou.
V souladu s požadavky praxe byly vhodně nastaveny volitelné moduly, úspěšně
připraven a realizován předvánoční projektový týden a jarní workshopy. Moduly nastavené
akreditací byly vyučovány v souladu s minimálními vzdělávacími standardy ASVSP.
Znalosti studujících byly prověřeny v rámci dvou hodnotících období (zimního
a letního), bylo připraveno a realizováno absolutorium v řádném, opravném a náhradním
termínu.
Celkové hodnocení práce
Průběžně probíhala diskuse o plnění plánu a jeho vyhodnocování na pravidelných
schůzkách předmětové komise. Pozornost byla také věnována dodržování tematických plánů
a rozdělování konkrétních úkolů v souvislosti s akcemi termínově nastavenými
harmonogramem školního roku. V centru zájmu předmětové komise bylo i posilování
odborných kompetencí jejích členů. Jednotliví členové předmětové komise k zadaným
úkolům přistupovali zodpovědně. Díky výše zmíněnému se plán práce předmětové komise
podařilo úspěšně naplnit.

Předmětová komise Informační systémy a knihovnictví
Plnění plánu práce
Předmětová komise pracovala v souladu s platnou akreditací. Podařilo se dodržet
předepsané sylaby a učivo bylo beze zbytku probráno. Zvýšená pozornost byla věnována
studentům v 3. ročníku, jelikož je nutné, aby vypracovali svoji absolventskou práci a aby byla
realizována jejich praxe na pracovištích smluvních partnerů.
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Úspěšné aktivity
V průběhu roku byly připraveny podklady pro novou akreditaci vzdělávacího
programu Informační služby a knihovnictví, která bude v školním roce 2014/2015 předložena
akreditační komisi ke schválení.
Byly inovovány pokyny pro vypracování absolventské práce, což studentům umožnilo
větší komfort při její tvorbě.
Podařilo se nám uskutečnit Noc s Andersenem a Pasování prvňáčků v Městské
knihovně Rosice. Vedení knihovny v Rosicích bylo s realizovanými akcemi velmi spokojeno
a na základě toho byla škole nabídnuta dlouhodobá spolupráce. Spolupráce byla navázaná
i s Knihovnou na Křižovatce. Zde proběhl Mikuláš na Křižovatce, program pro autisty
a Velikonoce na Křižovatce. Díky Křižovatce si studenti vyzkoušeli, jak náročné je pracovat
s autisty a žáky se specifickými potřebami.
V rámci spolupráce s Knihovnou Jiřího Mahena se ze studentů stali tzv. knižní revizoři
v Tramvaji čtenářů. V rámci předmětu Bibliopedagogika bylo realizováno několik čtení
v Domě důstojného stáří. Studenti navštívili Městskou knihovnu v Kuřimi, kde se zúčastnili
přednášky na téma regionální funkce knihoven. Studenti 1. ročníku navštívili paměťové
instituce hlavního města Prahy. Studenti prezentovali školu na veletrhu Gaudeamus, kterého
se škola každoročně účastní.
V rámci předmětu Paměťové instituce byla se studenty navštívena řada významných
institucí: Knihovna FSS MU Brno, Knihovna PŘF MU Brno, Knihovna PF MU Brno,
Ústřední knihovna VUT Brno, VUTIUM, Archiv města Brna, Památník písemnictví
v Rajhradě, Moravská zemská knihovna, Knihovna Jiřího Mahena, Památník Jiřího Mahena
+ literární procházka po stopách Jiřího Mahena Brnem, Moravský zemský archiv, Technické
muzeum Brno, Městská knihovna Kuřim, Knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela
Macana, Městská knihovna Praha, kde se konala akce na podporu zlepšení práce se
specifickou skupinou uživatelů – Neviditelná výstava.
Celkové hodnocení práce
Předmětová komise pracovala v souladu s platnou akreditací. Byla udržována velmi
dobrá spolupráce s paměťovými institucemi, která přispěla ke kvalitě vzdělání studentů.

6. Výchovné poradenství a prevence sociálně
patologických jevů
6.1 Výchovného poradenství – střední škola
Obsah:
1. Žáci se specifickými vývojovými poruchami učení (dále jen SVP) a jejich evidence
2. Tvorba a plnění individuálních vzdělávacích plánů (dále jen IVP)
3. Žáci 4. ročníků s přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní zkoušky (dále jen PUP)
4. Výchovné komise
5. Kariérové poradenství
6. Příprava maturitních zkoušek
7. Prezentace školy
8. Besedy a přednášky pro žáky
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1. Žáci se SVP a jejich evidence:
- na začátku školního roku byla převedena evidence žáků se SVP
- během září proběhla evidence nových žáků se SVP, vyučující byli seznámeni
s aktuálním seznamem žáků se SVP a informování o jejich specifických poruchách
učení a speciálních vzdělávacích potřebách
- během celého školního roku probíhala průběžná kontrola posudků vyšetření
vypracovaných pedagogicko-psychologickou poradnou (dále jen PPP) a evidence žáků
se SVP byla průběžně doplňována a aktualizována
- probíhala spolupráce výchovných poradkyň s PPP, speciálně pedagogickým centrem
(dále jen SPC) a vedením školy
- pohovory a konzultace s třídními učiteli a s ostatními vyučujícími
2. Tvorba a plnění IVP:
- 3 žáci oboru vzdělání informační služby pracovali dle IVP, 2 žáci oboru obchodní
akademie a 5 žáků oboru ekonomické lyceum pracovalo dle IVP
- pomoc při vypracování (září i aktuálně v průběhu školního roku) a plnění IVP
- u žáků všech oborů vzdělání bylo v průběhu roku sledováno plnění IVP,
shromažďování a kontrola hodnotících zpráv IVP
- v rámci spolupráce s PPP a SPC probíhaly konzultace a hodnocení IVP žáků
3. Žáci 4. ročníků s PUP
- posudky žáků 4. ročníků s přiznaným PUP byly zkontrolovány, zaevidovány
a připraveny pro maturitní zkoušky
- probíhala spolupráce výchovné poradkyně s PPP, SPC
4. Výchovné komise:
- dle potřeby probíhala spolupráce s rodiči, práce ve výchovných komisích, pohovory
s žáky a rodiči v součinnosti s vedením školy
- průběžně byla sledována absence a prospěch žáků, případné problémy byly řešeny
výchovnou komisí nebo poradenským pohovorem výchovné poradkyně s žáky
- spolupráce se školní metodičkou prevence
5. Kariérové poradenství:
- pomoc a konzultace při vyplňování přihlášek na vysoké školy (leden – únor)
- aktualizace nástěnky Volba povolání (průběžně), poskytování informací
a informačních materiálů o VŠ, konaly se dle potřeby a zájmu žáků konzultace k volbě
VŠ a volbě povolání (žáci 4. ročníků)
- pro žáky 4. ročníků byly zorganizovány prezentace VŠ – MU, VUT, Mendelova
univerzita, uskutečnil se rovněž seminář k přípravě maturit a dalšího studia –
Vzdělávací centrum Hana Kotulánová
6. Účast při přípravě maturitních zkoušek:
- pomoc při přípravě podmínek a pomůcek pro žáky 4. ročníků s PUP (květen)
- spolupráce s PPP při vypracování posudků PUP pro žáky 3. ročníků s SPU
k maturitním zkouškám na příští školní rok (duben-červen)
7. Prezentace školy:
- účast na Dni otevřených dveří (prosinec, leden)
- účast na veletrhu SŠ (listopad)
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8. Besedy a přednášky pro žáky:
- během školního roku bylo zorganizováno několik besed a přednášek pro žáky
- besedy, přednášky, programy pro třídy byly organizovány ve spolupráci se školní
metodičkou prevence a dalšími vyučujícími

6.2 Výchovného poradenství – VOŠ
V prvních ročnících vyšší odborné školy výchovná poradkyně společně se studenty
zformulovala cíle, kterých by chtěli v průběhu svého studia dosáhnout. Ve třetích ročnících,
s využitím eseje „Co mi škola přinesla“, analyzovala přínos školy pro její nastávající
absolventy.
Nedílnou součástí výchovného poradenství realizovaného na vyšší odborné škole
je Program společenské odpovědnosti VOŠ, který má již čtrnáctiletou tradici. Jeho rozmanitá
činnost nespadá do žádného vyučovacího předmětu, studenti z ní nemají zápočet zkoušku ani
jiné hodnocení či studijní výhody. Dělají ji ve svém volném čase, nad rámec studijních
povinností, dobrovolně. Vynakládají na ni spoustu sil, invence, mnohdy i vlastních finančních
prostředků.
V rámci Programu společenské odpovědnosti VOŠ se uskutečnilo 5 úspěšných akcí:
„Beseda s Ing. Evou Dobšíkovou“ (autorka knihy Naše doba a my v ní), „Labyrintem světa
a Rájem srdce“ (výjezdní seminář), „Motýlí párty pro slečnu Pavlu“ (oslava narozenin dívky
žijící na Kociánce), „Kruh radosti 2“ (setkání s dětmi ze ZŠ nám. 28. října, pobočka Stará),
„Adopce na dálku“, v rámci které se studenti školy stali adoptivními rodiči ukrajinského
chlapce Maksima z Tjačivského okresu v západní části Ukrajiny. Bližší informace o všech
realizovaných akcích i samotném Programu společenské odpovědnosti VOŠ jsou k dispozici
na webových stránkách školy, včetně autentické dokumentace s využitím fotografií a DVD.

6.3 Evaluace minimálního preventivního programu SŠ a VOŠ
Prevence sociálně patologických jevů byla úspěšně realizována v průběhu výuky
i mimoškolních aktivit, ve spolupráci s řadou organizací a institucí. Na začátku školního roku
byli všichni pedagogové seznámeni s minimálním preventivním programem (dále jen MPP)
a se všemi jeho přílohami.
Školní metodička pracovala na zefektivnění spolupráce s třídními učiteli a všemi
pedagogickými pracovníky školy. Kolegové byli informováni o realizaci prevence ve výuce
a jí požadovaném výstupu, aby měli dostatek prostoru na promýšlení svých strategií,
v souladu se školními vzdělávacími programy. Za rok 2013/2014 oslovení kolegové
zmíněnou realizaci již odevzdali.
Třídní učitelé prvních ročníků byli seznámeni s poradenskými službami školy
a předali potřebné informace rodičům. Rodiče podepsali žádost o poskytování poradenských
služeb na škole.
K nejvýznamnějším spolupracujícím organizacím a institucím patřily ACET, PPP
Sládkova, SPONDEA, Městská policie, Policie ČR, ANABELL, organizace Podané ruce,
IFMSA . V úspěšné spolupráci budeme nadále pokračovat.
Metodička zaměřila svoji pozornost na realizaci programů na škole. Návštěvu center si
třídní učitelé domlouvali individuálně dle potřeby. Usilovala o efektivnější spolupráci
s třídními učiteli při monitoringu a mapování vztahů ve třídě, řešení problémů, spolupráci pro
zvolení vhodných strategií a mapování zpětné vazby žáků.
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Nejvýznamnější preventivní aktivity realizované mimo výuku
V průběhu školního roku bylo pro žáky a studenty organizováno velké množství akcí,
které souvisí s jejich oborem vzdělání. Jedná se o Debatní klub, školní soutěže v EKO,
Aerobic master class, soutěž ve finanční gramotnosti, spolupráce s Obchodní akademií Vídeň
a realizace projektů ve spolupráci s partnerskou školou. Probíhaly odborné exkurze, a to
i zahraniční, olympiády, soutěže v cizích jazycích apod. Žákům bylo vyučujícími nabízeno
dostatečné množství podnětů pro jejich vlastní realizaci v oblastech, které jsou jim vlastní.
Uvedené aktivity doplnily akce realizované se žáky jednotlivých ročníků:
1. ročník SŠ
V měsíci září proběhly adaptační pobyty pořádané agenturou STAN, v rámci pobytu
měli žáci i protidrogovou výchovu. Pro všechny 1. ročníky byly realizované programy na PPP
Sládkova, škola obdržela výstupní zprávy, kde byla mapována i spolupráce třídních učitelů
s žáky a žáky mezi sebou navzájem. Pro žáky třídy 1. AK byl v rámci protidrogové výchovy
realizován program v PPP Sládkova, žáci tříd 1. A, 1. C a 1. D měli možnost spolupráce
s Městskou policií a žáci tříd 1. B a 1. LA s organizací Světýlko. Všechny třídy 1. ročníku se
účastnily přednášky na téma Sexuální výchova. Programy na téma kyberšikana a poruchy
příjmu potravy budou uskutečněny na začátku či v průběhu školního roku 2014/2015, termíny
jsou již předjednané.
2. ročník SŠ
Pro všechny třídy 2. ročníku byla realizována přednáška organizace Spondea na téma
Domácí násilí, konkrétně stalking, a organizací ACET na téma AIDS. Pro žáky tříd 2. A
a 2. B proběhla prezentace na téma kyberšikana v počítačových učebnách, hlavním tématem
byl facebook. Ostatní třídy měly přednášku na toto téma již v 1. ročníku.
3. ročník SŠ
Žáci 3. ročníků měli možnost podílet se na Projektech realizovaných ve spolupráci
s PdF Brno na téma multikulturní výchova, a to formou dramatické výchovy (podrobná
zpráva z projektu je v archivu školní metodičky prevence). Uskutečnila se beseda s J. Klímou
v Divadle Bolka Polívky na téma Zločin kolem nás. Besedovalo se o rizicích pro mladistvé,
trestné činnosti mladistvých, postizích. Pro žáky tříd 3. AK a 4. AK byla realizována beseda
na téma Příběhy bezpráví s Františkem Stárkem (Ústav pro studium totalitních režimů)
a projekce filmu Hitler, Stalin a já. Následovala beseda s pamětníkem. Jeden žák třídy 3. AK
se zapojil do projektu Jednoho světa na školách.
Vyšší odborná škola
K nejvýznamnějším aktivitám patřily adaptační pobyty organizované pro studenty
1. ročníků a workshop na téma kyberšikana, určený pro všechny zájemce z řad studentů
denního studia.
Vzdělávání učitelů
Pro všechny učitele byla zorganizována přednáška Městské policie Brno na téma
Kyberšikana. Kolegové mohli klást dotazy, prezentace byla zaměřena zejména na právní
stránku věci.
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7. Provedené kontroly a inspekce
Městská správa sociálního zabezpečení
Kontrola plnění povinností v nemocenském, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Provedeno dne 28. 8. 2013
za období 1. 3. 2010 – 30. 6. 2013.
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností
plátce pojistného. Provedeno 4. 12. 2013.
JMK – Odbor školství
Kontrola „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ a studentů VOŠ“. Provedeno
19. 12. 2013.
Hasičský záchranný sbor
Kontrola dodržování § 23 a § 24 zákona o IZS. Provedeno 15. 5. 2014.

8. Školská rada
Zpráva o činnosti školské rady Obchodní akademie, Střední odborné školy knihovnické
a Vyšší odborné školy Brno za školní rok 2013/2014
V průběhu školního roku se uskutečnila tři jednání školské rady (dále je ŠR)
Dne 17. 10. 2013 schválila ŠR výroční zprávu o činnosti školy za školní rok
2012/2013, schválila změny ve školních řádech střední a vyšší odborné školy a zároveň
schválila kritéria pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků střední školy.
Další jednání proběhlo dne 27. 1. 2014, kde hlavními body byla volba člena konkurzní
komise zastupujícího školskou radu v rámci konkurzního řízení na pracovní místo ředitele
školy a projednání nové akreditace vzdělávacího programu Informační systémy
a knihovnictví, která byla dále dopracovávána.
Poslední jednání ŠR se uskutečnilo dne 12. 5. 2014. ŠR se pozitivně vyjádřila k nové
akreditaci vzdělávacího programu Informační systémy a knihovnictví, kterou vzala na
vědomí. Vzhledem k tomu, že bylo zrušeno a ihned vypsáno konkurzní řízení na ředitele
školy, projednala ŠR tento krok na svém zasedání. Výsledkem bylo odeslání dopisu Radě
JMK, ve kterém ŠR požádala o vysvětlení tohoto rozhodnutí. Rada JMK na dopis
nereagovala.

9. Základní údaje o hospodaření školy
Základní údaje o hospodaření školy jsou přehledně zpracovány ve Zprávě o činnosti
příspěvkové organizace za sledované období: rok 2013, která je přílohou č. 1 této zprávy.
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10. Hodnocení a závěr
Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno
nabízí bohatý studijní program absolventům základních škol a středních škol.
Ve škole pracuje řada kvalitních pedagogů. Učitelé se žákům věnují i mimo vlastní
výuku v konzultačních hodinách, přípravou na soutěže a olympiády, vedením ročníkových
prací a SOČ, pořádáním exkurzí a výměnných pobytů. O jejich kvalitní práci svědčí vysoká
umístění našich žáků v olympiádách, středoškolské odborné činnosti a dalších soutěžích
a také zájem žáků o většinu nabízených akcí.
Hlavních cílů školního roku bylo dosaženo. Zvládli jsme přijímací řízení, úspěšně
proběhly také maturitní zkoušky, a to v obou svých částech, i absolutoria.
Velký dík patří sociálním partnerům, kteří se podíleli na zajišťování odborných praxí
žáků a studentů naší školy. Poděkování náleží také SRPŠ, o. s., díky kterému jsme mohli žáky
za dosažené výsledky ocenit a motivovat je ve vyučovacím procesu.

Ing. Mgr. Jiří Haičman v.r.
…………………………………..
ředitel školy
RNDr. Jaroslav Honza, CSc. v.r.
……………………………………
zástupce ředitele

Ing. Radim Polášek, Ph.D. v.r.
……………………………………
předseda školské rady

Přílohy
Příloha č. 1: Základní údaje o hospodaření školy – rok 2013
Příloha č. 2: Tabulkový přehled
Příloha č. 3: Schválení výroční zprávy školskou radou
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Příloha č. 1

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší
odborná škola Brno, Kotlářská 9

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace
za sledované období: rok 2013

Organizace č. 2810
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I.
PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE
Organizace 2810 je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je
Jihomoravský kraj, vykonává činnost střední školy a vyšší odborné školy.
V letošním roce – od 1. 7. 2013 se sloučila s Obchodní akademií a Vyšší
odbornou školou obchodní v Brně, na ulici Pionýrská 23 a sídlo školy je na ulici
Kotlářská 9.
II.
PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI
Personalistika v organizaci 2810 je v souladu s platnými zákony včetně jejich
novelizací.
Zaměstnance tvoří pedagogičtí pracovníci a pracovníci THP, v tom:
 Ředitel školy
 6 zástupců ředitele
 119 pedagogických pracovníků
 14 nepedagogických pracovníků
Přírůstky a úbytky zaměstnanců vyplývají z potřeb organizace a tyto změny se
odvíjí od potřeb nového školního roku podle počtu tříd jednotlivých oborů
a potřeb provozu školy. V souvislosti se slučováním a reorganizací školy –
s jedním nepedagogickým pracovníkem ukončen pracovní poměr pro
nadbytečnost, ale zůstal v důsledku pracovní neschopnosti ve stavu do konce
kalendářního roku.
Pedagogičtí pracovníci jsou zpravidla zařazeni do třídy 12 v návaznosti na
platný zákoník práce a vyhlášky a NV určující stupnice platových tarifů podle
platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v příslušných §§
zmíněných nařízení a vyhlášek.
Ostatní zaměstnanci jsou zařazeni podle vykonávané práce dle katalogu prací
a zákoníku práce v platném znění.
K 31. 12. 2013 měla organizace dle přepočteného evidenčního počtu 98,725
zaměstnanců.
Bezpečnost práce na pracovišti je dodržována dle platných směrnic
a kontrolována bezpečnostním technikem. Za sledované období 2013 došlo
v naší organizaci k pracovnímu úrazu bez následné PN.
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III.
PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ
1. VÝNOSY v hlavní činnosti celkem 60.667.982,55
Druh výnosů
672-Výnosy z transferů
602-Výnosy z prodeje služeb
609-Výnosy z vlastních výkonů
648-Čerpání fondů
649-Ostatní výnosy
662-Úroky
663-Kurzové zisky
Celkem

Kč
57.975.327,30
1.070.730,00
1.424.400,00
99.511,00
95.967,50
1.276,78
769,97
60.667.982,55

2. NÁKLADY v hlavní činnosti celkem ve výši 60.577.656,53
Druh nákladů
501- spotřeba materiálu
502-spotřeba energie
503-spotřeba nesklad.dodáv.
511-opravy a udržování
512-cestovné
513-reprezentace
518-ostatní služby
521-mzdové náklady
524-zákonné sociální pojištění
525-jiné sociální pojištění
527-zákonné soc.náklady
538-jiné daně a poplatky
542-jiné pokuty a penále
547- manka a škody
549-ostatní náklady
551-odpisy DHM
555- tvorba a zúčtování rezerv
558-náklady z DDHM
563-kurzové ztráty
Celkem

Kč
1.657.354,37
586.975,98
2.126.148,11
1.029.320,20
92.040,00
13.242,00
2.986.722,93
36.477.623,00
11.979.632,00
149.797,35
592.054,51
1.500,00
22.857,00
45.352,00
49.950,00
1.566.824,00
20.916,00
1.178.548,50
798,58
60.577.656,53
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Škola hospodařila v hlavní činnosti s kladným hospodářským výsledkem ve
výši 90.326,02 Kč.
3. FINANČNÍ MAJETEK
Bankovní účet organizace vedený u KB Brno-město stav k 31. 12. 2013 v tomto
rozčlenění:
241 0010 Provozní prostředky

Kč

7.740.752,54

241 0011 Prostředky školní výdejny Kotlářská

Kč

234.168,01

241 0012 Prostředky školní výdejny Pionýrská

Kč

177.304,10

241 0411 Fond odměn

Kč

439.882,63

241 0413 Rezervní fond

Kč

719.073,62

241 0414 Rezervní fond

Kč

69.608,26

241 0416 Fond investiční

Kč

2.548.161,77

241 0801 Běžný účet v CM EUR

Kč

12.142,69

FKSP peněžní fond k 31. 12. 2013+pokladna

Kč

267.369,06

Finanční fond k FKSP činí

Kč

298.956,80

Rozdíl mezi bankovním a účetním stavem je rozdíl, který je doplatek přídělu
FKSP za 12/ 2013, který byl poukázán v lednu 2014 a příspěvek na obědy za
12/2013.
Z cenin eviduje organizace poštovní známky, k 31. 12. 2013 činil zůstatek
Kč 3.888,00
4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY
Organizace nemá žádné závazky ani pohledávky ve vymáhacím řízení.
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5. DOTACE A PŘÍSPĚVKY
Organizace obdržela následující transfery:
 ze státního rozpočtu na přímé náklady ve výši 48.082.000,00 Kč, který
byl plně vyčerpán,
 účelově určenou dotaci z MŠMT „Podpora organizace a ukončování
středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách
v podzimním zkušebním období ve výši 78.988,00 Kč, skutečně
vyčerpána byla ve výši 77.680,00 Kč,
 od zřizovatele příspěvek na provoz ve výši 8.347.000,00 Kč,
 účelově určený příspěvek „Lékařské prohlídky studentů“ ve výši
167.600,00 Kč, vyčerpáno bylo ve výši 340,00 Kč,
 účelově určený příspěvek „Krytí přímých výdajů při slučování škol“ ve
výši 182.000,00 Kč, vyčerpáno plně,
 účelově určený příspěvek „Odstupné“ 58.000,00 Kč, vyčerpán zatím
nebyl z důvodu nemoci propuštěného zaměstnance,
 účelově určenou dotaci z MŠMT „Podpora romských žáků SŠ“ ve výši
600,00 Kč, která byla plně vyčerpána,
 projekt „Šablony SŠ“, který pokračuje od roku 2012 a bude ukončen
v roce 2014. V letošním roce byl tento projekt čerpán ve výši
1.221.310,30 Kč a byl využit na pořízení IT vybavení a vytvoření šablon
pro výuku.

6. INVESTICE
Investiční fond je tvořen účetními odpisy.
Z investičního fondu byly hrazeny tyto akce:
Finanční náklady na
realizaci akce - Kč
10.258,00
974.528,00

Název akce
Projekt „Elektrický rozvaděč“
Odvod z odpisů ve výši

7. DOPLŇKOVÁ ČINNOST
Organizace má povolenou doplňkovou činnost, ve které hospodařila ziskově.
Jedná se o pronájmy nebytových prostor a pořádání přípravných kurzů
k přijímacím zkouškám na SŠ.
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V roce 2013 byly pronajímány tyto prostory:
tělocvična – soukromým osobám k rekreační sportovní činnosti
kancelář a učebna – soukromá škola
kantýna – pro zajištění občerstvení studentů
nápojové automaty – pronájem místa.
Výnosy v doplňkové činnosti činily 436.229,00 Kč.
Náklady v doplňkové činnosti činily 97.108,68 Kč.
Doplňková činnost byla zisková, a to ve výši 339.120,32 Kč.

IV.
AUTOPROVOZ
Organizace vlastní dvě motorová vozidla a přípojný nákladní vozík.
K vozidlům je vedena evidence výkazu jízd vč. údajů o spotřebě PHM.
Vozidla mají platné OTP a pravidelnou roční TP. K jednotlivým vozidlům je
vedena kniha jízd.
Vozidlo Škoda Forman 135 je užíváno na nákup materiálu a odvoz
nepotřebného materiálu do sběrných dvorů. Za vozidlo se používá přípojný
nákladní vozík.
Za rok 2013 bylo ujeto 1.203 km.
Vozidlo Octavia TYP 1Z je převážně používáno pro dopravu na jednání a další
potřebu školy.
Za rok 2013 bylo ujeto 1.866 km.
Náklady za pohonné hmoty za rok 2013 činily:
Kč 11.309,00
Náklady na údržbu vozového parku za rok 2013 činily: Kč 27.776,00

V.
PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM
Přírůstky jsou v souladu s potřebami organizace.
Úbytky jsou neopravitelné a technicky zastaralé, nehodící se k nabídce
bezúplatného převodu.
Byly vyřazeny na základě návrhu ústřední inventarizační komise nebo dle
technických posudků odborné firmy.
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VI.
PŘEHLED O TVORBĚ A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ
Z fondu odměn bylo čerpáno 30.500,00 Kč na odměny zaměstnanců, tvořen je
ze zlepšeného hospodářského výsledku.
Z rezervního fondu bylo čerpáno na úhradu sankcí ve výši 22.857,00 Kč
a 9.502,00 Kč na úhradu nezajištěných nákladů, tvořen je ze zlepšeného
hospodářského výsledku.
Z investičního fondu bylo čerpáno ve výši 10.285,00 Kč, viz bod III. 6. a odvod
z odpisů zřizovateli ve výši 974.528,00 Kč, tvořen je účetními odpisy.
FKSP byl čerpán 151.038,35 Kč na úhradu potřeb zaměstnanců, a to zejména na
stravování, tvořen je 1% z mezd.
Finanční fondy jsou plně finančně kryty.

VII.
KONTROLNÍ ČINNOST
Vnitřní kontrolní systém organizace
Řídící kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné
správě zajišťují v organizaci odpovědní vedoucí zaměstnanci jako součást
vnitřního řízení organizace při přípravě operací před jejich schválením, při
průběžném sledování uskutečňovaných operací až do jejich konečného
vypořádání a vyúčtování a následném prověření vybraných operací v rámci
hodnocení dosažených výsledků správnosti hospodaření.
Řídící kontrolu provádějí dle vymezení:
 příkazce operace
 správce rozpočtu
 hlavní účetní
Subjekty kontrolní činnosti mají vymezeno a zajištěno oddělení pravomocí
a odpovědnosti při schvalování, provádění a kontrole operací.
Příkazce operace – ředitel školy, popř. jeho statutární zástupce, je povinen
prověřit, zda je schválená operace nezbytná k zajištění chodu organizace,
splňuje kritéria hospodárnosti, účelnosti, efektivnosti a je v souladu s právními
předpisy.
Správce rozpočtu – navazuje na postup příkazce operace. Je povinen prověřit
soulad operace s právními předpisy, dodržení rozpočtové skladby, schváleného
rozpočtu a závazných ukazatelů.
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Hlavní účetní – navazuje na postup správce rozpočtu, nese odpovědnost za
úplnost a soulad náležitostí podkladů zejména se zákonem o účetnictví.
Organizace nevytváří všechny stupně finanční kontroly definované zákonem
a vyhláškou, v návaznosti na pokyn zřizovatele provádí pouze řídící kontrolu.
Vnější kontrola:
V roce 2013 v organizaci provedly vnější kontroly tyto orgány:
Odbor kontrolní a právní Jihomoravského kraje, zjištěno porušení rozpočtové
kázně ve výši 22.393,-Kč, které bylo i v daném termínu odvedeno.

VIII.
INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE
V roce 2013 proběhla v organizaci řádná inventarizace k 31. 12. 2013.
Provedení inventarizace majetku a závazků nařídil příkazem ředitel organizace:
- jmenoval ústřední inventarizační komisi
- stanovil termín provádění inventarizačních prací.
Inventarizace proběhla bez závad a nebyly vyčísleny žádné inventarizační
rozdíly. Bylo zjištěno, že veškeré přírůstky byly řádně zaevidovány a úbytky
řádně odepsány.

RNDr. Jaroslav Honza, CSc. v.r.
ředitel školy
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Příloha č. 2

Tabulkový přehled
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ŠKOLA:
číslo organizace:

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno
566381

Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech
C1.
1
2
3
4
5

Odborná praxe pro studenty VOŠ zprostředkovaná Lycée Xavier Marmier v Pontarlier (Francie). Hrazeno z grantu Leonardo da Vinci, trvání jeden měsíc.
Recipročně studenti Lycée Xavier Marmier absolvovali praxi v Brně a okolí.
Odborná praxe žáků Obchodní akademie zprostředkovaná Andreas Schneider Schule v Heibronnu (Německo). Hrazeno z interních zdrojů, spolufinancováno žáky,
trvání jeden týden. Recipročně žáci Andreas Schneider Schule absolvovali praxi v Brně a okolí.
Krátké vzájemné návštěvy žáků naší školy a BFI Wien (Rakousko). Téma: srovnání škol, turistický potenciál měst. Hrazeno z grantu edTrans, spolufinancováno žáky.
Krátké vzájemné návštěvy Berufsbildende mittlere und höhere Schule, Friesgasse, Wien (Rakousko). Téma: poznávání Brna a Vídně, exkurze do výrobních podniků.
Hrazeno žáky.
Návštěva vyučujících ve Vídeňských školách, exkurze do podniků ve Vídni. Organizováno Střediskem služeb školám Brno v rámci grantu edTrans.

6
7
8
9
10
11
12
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Mimoškolní aktivity
C2.
1 Projekt Trenérská škola MENDELU
2

Činnost konzultačního střediska k vedení školní matriky

3

Diecézní charita ostravsko -opavská - adopce na dálku pro podporu dítěte z Ukrajiny

4

Domov pro osoby se zdravotním ostižením Glaudium - pomoc studentů při oraganizačním zajištění mikulášské besídky

5

ÚMČ Brno - Královo Pole - pomoc studentů při organizačním zajištění vánoční besídky pro seniory v Semilasu

6

Reprezentační ples školy, společenský sál Semillaso

7

Exkurze do Vídně v rámci spolupráce s partnerskou školou bfi -Vídeň

8

Studjiní vzdělávací zájezd, Anglie

9

Lyžařský výcvikový zájezd - 1. ročníky

10 Sportovně turistický kurz - 3. ročníky, Chorvatsko
11 Školní soutěž o nejlepšího žáka třídy a školy
12 Taneční - 2. ročníky
13 Poznávací zájezd - vánoční Vídeń
14 Poznávací zájezd - 4. ročníky, Praha
15 Účast žáků 1. ročníků na besedě - sexuální tematika
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16 Účast žáků 1. ročníků na besedách s protidrogovou tematikou
17 Účast žáků na besedách s tematikou anorexie a bulimie
18 Účast žáků na besedách s městskou policií - trestné činy mladistvých
19 Účast žáků 1. ročníků na besedách s protikuřáckou tematikou
20 Účast žáků 1. ročníků na besedách s Tebou o tobě - dívky
21 Kurz společenské výchovy - 1. ročníky
22 Odborné exkurze do informačních a kulturních institucí v Kroměříži a ve Žďáru nad Sázavou, Rajhradu
23 Adaptační seminář - 1. ročníky SOŠ
24 Prezentace školy na Veletrhu SŠ
25 Odpoledne na Kotlandě - nábor žáků ze ZŠ
26 Bibliotur - nábor žáků ZŠ
27 Třetí setkání knihovnických partnerů 2014
28 Projekt Partnerská škola MU
29 Odborné exkurze do rakouské, německé a anglické knihovny
30 Exkurze do odborných informačních a kulturních institucí v Praze (MěK, NKČR, parlamentní knihovna, AVČR, Multikulturní centrum, knihovny židovského muzea,
parlamentu, senátu, ČNB…..)
31 Pasování prvňáčků v KJM, účast na akci KM Znáš svá práva?
32 Návštěva divadelního představení v anglickém jazyce
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Účast žáků a studentů školy v soutěžích
C3. Krajské soutěže
1 Olymoiáda v českém jazyce - kategorie SŠ - 11. místo
2

Mistrovství Čr v grafických předmětech - psaní na klávesnici - krajské kolo - 12. a 16. místo

3

Středoškolská odborná činnost - obor historie - 6. místo

4

Středoškoská odborná činnost - obor ekonomika a řízení - 5., 7. a 8. místo

5

Prezentiáda - 2. místo

6

SH v beachvolejbalu - 2. místo

7

SH florbal dívky - 1. místo

8

Silový čtyřboj dívek - 8. místo

9

Krajské kolo "pohybových skladeb" - kategorie střední školy - 1. místo

10

C3. Celostátní soutěže
1 Ekonomická soutěž Business Piont 23. - 24. 1. 2014 - 1. místo
2

Celostátní soutěž v účetnictví Má dáti dal 27. - 28. 1. 2014 - 1. místo v jednotlivcích, škola na 64. místě ze 142 zúčastněných škol

3

Celostátní kolo soutěže ve wordprocessingu - 5 místo

4

SH v beachvolejbalu - 7. místo
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5

Celostátní kolo Matematické soutěže - 12. místo

6

Republiková výtvarně literární soutěž "Veličenstvo kniha" - 1. místo

C3. Mezinárodní soutěže
1 Mezinárodní veletrh fiktivní firem v Praze 17. - 19. 20. 2014 - 1. místo v soutěži o nejlepší stánek
2
3
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Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty
C4. Dlouhodobá spolupráce (nad 3 roky)
1 Knihovna Jiřího Mahena - lekce informační výchovy v Knihovně na Křižovatce, Panování prvňáčků, Noc s Andersenem
2

Mravská zemská knihovna Brno - exkurze, navštěvování vzdělávacích kurzů (elektronické informační zdroje), předávání diplomů VOŠ.

3

Moravský zemský archiv- část výuky studentů 3. ročníku VOŠ, odborníci z archivu umožňují práci s technikou archivu a programy pro zpracování archiválií.

4

Muzeum města Brna - Památník písemnictví v Rajhradě, účast studentů na výstavách, autorských čteních.

5

MP-SOFT a.s. Brno - žáci zajišťují odborný servis na mezinárodním veletrhu Gaudeamus,
škola vykonává smluvní činnost konzultačního střediska k vedení školní matriky v programu SAS
Diecízní charita Brno - poskytutí praxe, zajištění workshopů pro studenty, zapojení studentů do veřejných sbírek např. Akce Cihla, Národní potravinová sbírka
zapojení studentů do dobrovolnické činnosti např. Azylový dům pro matky s dětmi Domov sv. Markéty
Sdružení Práh - poskytutí praxe, zajištění workshopů pro studenty, zapojení studentů ado akcí např. Dny dušeního zdraví, Měsíc bláznovství

6
7
8
9

Centrum sociálních služeb prosoby se zrakovým postižením - poskytutí praxe, zajištění workshopů pro studenty, zapojení studentů např. do zábavných dnů
pronevidomé a slabozraké
TyfloCentrum, o.p.s. - poskytutí praxe, zajištění workshopů pro studenty, zapojení studentů do veřejných sbírek např. Bílá pastelka

10 Odbor sociální péče Magistrátu města Brna - poskytutí praxe, zajištění workshopů pro studenty, zapojejí studentů do projektu Sčítání bezdomovců
11 Odborem školství KÚ Jihomoravského kraje - praxe
12 Odborem školství Magistrátu města Brna - praxe
13 Městskou částí Brno střed - praxe
14 Komerční bankou, pobočka Brno venkov - exkurze, praxe
15 Českou spořitelnou, a.s., pobočka Kounicova
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16 Národním ústavem vzdělávání
17 Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky, Kotlářská 9 - praxe
18 Fakultou sociálních studií MU Brno - přednášky
19 Tanečním studiem Dagmar, Brno - spolupráce v rámci ŠVP
20 Pedagogickou fakultou MU Brno - přednášky
21 Úřadem práce města Brna - řešení problematiky zaměstnanosti v návaznosti na ŠVP
22 Svazem účetních v Brně - školení
23 Asociací obchodních akademií - koordinace ŠVP
24 Centrem EU v Brně - přednášky
25 ZŠ v rámci náborů žáků - přednášky v rámci finanční gramotnosti
26 Mendelu v rámci projektu trenérská škola - praxe
27 MU partnerská škola - přednášky
28 Centrem pro další vzdělávání učitelů - kurzy DVPP
29 Policií ČR - spolupráce v soc.pat.jevech, přednášky
30 Firmami a institucemi - praxe
31 Asociací školních sportovních klubů
32 British Cancel a Goethe Institut - projekty
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33 Partnerskými školami ve Vídni - výměnné stáže žáků
34
35
36

C4. Střednědobá spolupráce (nad 1 rok)
1
2
3
4

C4. Nově navázaná spolupráce (školní rok 2013/2014)
1
2
3
4
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Příloha č. 3

Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2013/2014
školskou radou

Školská rada Obchodní akademie, Střední odborné školy knihovnické a Vyšší
odborné školy Brno projednala a schválila na svém zasedání dne 23. října 2014
výroční zprávu o činnosti Obchodní akademie, Střední odborné školy
knihovnické a Vyšší odborné školy Brno za školní rok 2013/2014 bez
připomínek.
V Brně dne 23. října 2014

Ing. Radim Polášek, Ph.D. v.r.
……………………………………
předseda školské rady
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