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Úvod 
 

Výroční zpráva je zpracována 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.  

 

 

1. Základní údaje o škole 
 

Základní informace o škole 

 

Název právnické osoby: Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší 

odborná škola Brno, příspěvková organizace  

Sídlo:    Kotlářská 9, 611 53 Brno 

Pracoviště:   Kotlářská 9, Brno, Pionýrská 23, Brno 

Identifikátor:   600 013 502 

Právní forma:  příspěvková organizace 

IČ:    00 566 381 

IZO – SOŠ:   000 566 381 

IZO – VOŠ:   110 026 845 

Elektronický přístup: www.oabrno.cz 

Ředitel školy:   Ing. Mgr. Jiří Haičman  

Zřizovatel:   Jihomoravský kraj, IČ: 79 888 337    

    Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

Zřizovací listina vydána 30. 4. 2015 č.j. 20/8  

  

Přehled oborů vzdělání a vzdělávacích programů realizovaných ve šk. roce 2014/2015 

Kód oboru 
SŠ 

VOŠ 

Název oboru/vzdělávacího 

programu 

Forma a délka 

vzdělávání 
Pracoviště 

63-41-M/02 SŠ Obchodní akademie denní, 4 roky 
Kotlářská 9 

Pionýrská 23 

78-42-M/02 SŠ Ekonomické lyceum denní, 4 roky Kotlářská 9 

63-41-M/02 SŠ Obchodní akademie dálková, 5 roků Kotlářská 9 

72-41-M/01 SŠ Informační služby denní, 4 roky Kotlářská 9 

72-41-N/02 VOŠ Informační služby a knihovnictví denní, 3 roky Kotlářská 9 

75-32-N/01 VOŠ Sociální práce 
denní, 3 roky 

dálková, 3 roky 
Pionýrská 23 

68-41-N/03 VOŠ Ekonomicko-právní činnost 
denní, 3 roky 

dálková, 3 roky 
Pionýrská 23 

63-41-N/08 VOŠ Zahraniční obchod 
denní, 3 roky 

dálková, 3 roky 
Pionýrská 23 
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Poradní orgány ředitele školy  

Poradním orgánem ředitele školy byla pedagogická rada, vedení školy a Kolegium 

ředitele. Při škole působí SRPŠ Kotlářská 9, o. s. a Školská rada. 

Budovy a vybavení 

Ve školním roce 2014/2015 veškerá činnost školy probíhala v budovách na ulici 

Kotlářská 9 a Pionýrská 23, které jsou majetkem Jihomoravského kraje. Školní budovu na 

Hapalově 6, kterou stále udržujeme v provozuschopném stavu, pro vlastní potřebu 

nevyužíváme.  

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. Škola byla vybavena 

novými učebními pomůckami, zejména výpočetní a audiovizuální technikou, byla opravena 

mnoho let opadávající střešní římsa budovy na Pionýrské, učebny na Kotlářské byly vybaveny 

novým osvětlením, byly provedeny nátěry dveří a vybavení kabinetů.  

 

2. Personální zabezpečení výuky 

Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci 

Útvar Funkce Počet 

Pedagogičtí pracovníci 

ředitel 1 

učitel 88 

externí učitelé 16 

v tom zástupci ředitele 6 

v tom asistent pedagoga 0 

celkem 105 

Nepedagogičtí pracovníci 34 

 

V průběhu školního roku a během hlavních prázdnin jsme v rámci úsporných opatření nebo 

po vzájemné dohodě ukončili pracovní poměr s 10 pedagogickými pracovníky 

a 2 pracovnicemi ve výdejně stravy na pracovišti Pionýrská. Jedna pracovnice z řad THP 

nastoupila na mateřskou dovolenou bez náhrady na její pracovní pozici. Celková úspora je 

tedy 13 pracovních míst.  

 

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 
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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. 

Tři pedagogičtí pracovníci si studiem na VŠ rozšiřují a doplňují aprobaci. 

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 a 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 Tabulkovém přehledu této zprávy.  

 

 

4. Činnost střední školy 
 

4.1 Přehled učebních dokumentů 

 

Na škole se vyučovalo podle školních vzdělávacích programů (dále ŠVP)  vypracovaných 

v souladu s RVP daného oboru vzdělání.  

Název a kód oboru vzdělání Název školního vzdělávacího programu 
Datum platnosti 

ŠVP 

Obchodní akademie, 63-41-M/02 Obchodní akademie, Kotlářská 9, Brno 
od 1. 9. 2009, 

změny od 1. 9. 2012 

Obchodní akademie, 63-41-M/02 Obchodní akademie, dálkové studium od 1. 9. 2010 

Ekonomické lyceum, 78-42-M/02 Ekonomické lyceum, Kotlářská 9, Brno 
od 1. 9. 2009, 

změny od 1. 9.2012 

Informační služby, 78-41-M/01 Informační služby 
od 1. 9. 2010 

změny od 1. 9. 2012 

 

Z povinných cizích jazyků je žákům trvale nabízen jako hlavní jazyk anglický, jako druhý 

jazyk volí povinně mezi německým a francouzským. V návaznosti na zájem žáků a personální 

možnosti školy se vyučovalo jazyku anglickému, německému a francouzskému. 

Ve 3. a 4. ročníku obchodní akademie je vyučován předmět cizí jazyk v podnikání, který  

rozšiřuje jazykové znalosti o odbornou oblast. Vyhovuje se tak jazykovým potřebám 

současného člověka, který k pracovnímu uplatnění potřebuje kromě běžné znalosti cizího 

jazyka i určitou míru jazykové odbornosti, aby se mohl aktivně uplatnit na trhu práce. 

Výuka předmětu cizí jazyk v podnikání směřuje k efektivní práci s cizojazyčnými odbornými 

texty a zdroji a ke zkvalitnění žákovy odborné ekonomické komunikace v cizím jazyce, a to 

především v projevech psaných. Jádro výuky proto spočívá v osvojení odborné terminologie 

pro oblast podnikání. Výukové metody jsou voleny tak, aby pokrývaly složky receptivní, 
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produktivní i mediační. Žáci jsou vedeni k osvojení především autodidaktických metod, které 

jim budou nápomocné při celoživotním vzdělávání během jejich profesního života. Studium 

předmětu první cizí jazyk v podnikání umožňuje zainteresovaným žákům složit ve 4. ročníku 

odbornou zkoušku Angličtina pro podnikání a získat mezinárodně platný certifikát jazykové 

odbornosti. Příprava k této zkoušce propojuje teorii s praxí a reflektuje aktuální profesní 

potřeby žáků v jazykové odbornosti. Majitelům certifikátu zajišťuje možnost zvýšit si stupeň 

jazykové odbornosti na vyšší stupeň kdekoliv ve světě, neboť zkouška je součástí 

celoživotního vzdělávání. Ve školním roce 2014/15 získalo certifikát 32 žáků oboru vzdělání 

Obchodní akademie.  

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 formou 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 Závěrečnou maturitní práci a její obhajobu, 

která jsou často hodnocena 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.  

 

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. 2015 

neprospěli z jednoho nebo dvou předmětů, se s ojedinělými výjimkami konaly v posledním 

týdnu měsíce srpna roku 2015, ve kterém byla také dokončena klasifikace většiny 

neklasifikovaných žáků. Zbývající žáci (odůvodněné případy) byly doklasifikováni v průběhu 

měsíce září 2015. Informace o výsledcích žáků u maturitních zkoušek, jsou uvedeny 

v následující tabulce:  

Maturitní zkoušky 2015 – jarní i podzimní zkušební období 

MZ 2015 

jaro a 

podzim 

Obor 

vzdělání 
Obor 

Konali 

zkoušku 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

    

 

63-41-M/02 OA 157 28 108 21
 

 

78-42-M/02 EL 61 15 45 1
 

 
 

72-41-M/01 IS 23 7 15 1
 

 
 

  
Celkem 241 50 168 23 
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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). 

 
 

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. Konkrétní údaje o počtech přihlášených 

a přijatých žáků do jednotlivých oborů jsou uvedeny v následující tabulce: 

Počty přihlášek pro I. kolo přijímacího řízení žáků na SŠ ve šk. roce 2014/15  

(stav k 20. 3. 2015) 

      

Název oboru Kód KKOV 
Délka 

studia 
Forma 

Počet 

přihlášek 

1. kolo 

Počet 

přijímaných 

(výkony) 

Obchodní akademie 63-41-M/02 4 r. DeS 255 120 

Obchodní akademie 63-41-M/02 5 r. DáS 28 0 

Ekonomické lyceum 78-42-M/02 4 r. DeS 90 30 

Informační služby 72-41-M/01 4 r. DeS 61 30 

        434   

 

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.     

 

 

5.1  Přehled učebních dokumentů 

Ve škole se vyučovalo podle akreditovaných vzdělávacích programů: 

Název a kód oboru vzdělání Název a kód vzdělávacího programu Datum platnosti 

akreditace 

Obecně právní činnost 

68-41-N/.., 

Ekonomicko-právní činnost, 68-41-N/01 

denní, dálková forma 31. srpna 2020 

Ekonomika a podnikání 

63-41-N/.. 

Zahraniční obchod, 63-41-N/08 

denní, dálková forma 31. srpna 2020 

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 



8 

 

 

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. V roce 2014/2015 jsme připravili novou akreditaci tohoto 

vzdělávacího programu. Akreditace byla Rozhodnutím MŠMT čj. 43400/2014 ze dne 

17. února 2015 schválena a udělena s platností od 1. září 2015 do 31. srpna 2021.  

 

Studijní výsledky 

 
Výsledky absolutoria červen 2015 

Název (forma) Kód 

Počet 

studentů 

konajících 

zkoušku 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

Ekonomicko-právní 

činnost (denní) 68-41-N/03 20 8 12 0 

Ekonomicko-právní 

činnost (dálková) 68-41-N/03 13 7 6 0 

Zahraniční obchod (denní) 63-41-N/08 17 8 9 0 

Zahraniční obchod 

(dálková) 63-41-N/08 8 6 2 0 

Sociální práce (denní) 75-32-N/01 36 13 20 3 

Sociální práce (dálková) 75-32-N/01 21 4 17 0 

Informační služby 

a knihovnictví (denní) 72-41-N/02 27 8 17 2 
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Výsledky absolutoria září 2015 

Název (forma) Kód 

Počet 

studentů 

konajících 

zkoušku 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

Ekonomicko-právní    

činnost (denní) 68-41-N/03 0 0 0 0 

Ekonomicko-právní 

činnost (dálková) 68-41-N/03 2 0 2 0 

Zahraniční obchod (denní) 63-41-N/08 3 0 3 0 

Zahraniční obchod 

(dálková) 63-41-N/08 2 0 2 0 

Sociální práce (denní) 75-32-N/01 5 0 4 1 

Sociální práce (dálková) 75-32-N/01 2 0 1 1 

Informační služby 

a knihovnictví (denní) 72-41-N/02 2 0 2 0 

 

 

5.3  Přijímací řízení 

 
Vyšší odborná škola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název 1. kolo – počet Další kola – počet 

Celkem – 

počet 

 (k 30. 9. 

2015) 

kód 
     VOŠ – vzdělávací program 

(forma) 
přihlášených přijatých přihlášených přijatých přijatých 

68-41-N/03 

Ekonomicko-právní činnost 

(denní) 65 34 60 12 40 

68-41-N/03 

Ekonomicko-právní činnost 

(dálková) 45 29 2 1 30 

63-41-N/08 Zahraniční obchod (denní) 46 32 45 20 40 

63-41-N/08 Zahraniční obchod (dálková) 26 20 17 10 30 

75-32-N/01 Sociální práce (denní) 100 68 52 19 70 

75-32-N/01 Sociální práce (dálková) 86 57 8 8 70 

72-41-N/02 

Informační služby 

a knihovnictví (denní) 26 20 49 20 40 
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6. Výchovné poradenství a prevence sociálně 

patologických jevů  
 

6.1  Výchovné poradenství – SOŠ a VOŠ Informačních služeb a knihovnictví 

 

 

Hodnotící zpráva výchovného poradenství 2014/2015 

pracoviště Kotlářská 9, Brno – Mgr. Lenka Motková, výchovná poradkyně 

 

Obsah: 
1. Žáci a studenti s SVP a jejich evidence 

2. Tvorba a plnění IVP 

3. Žáci 4. ročníků s PUP 

4. Výchovné komise 

5. Kariérové poradenství 

6. Příprava maturitních zkoušek 

7. Prezentace školy 

8. Besedy a přednášky pro žáky 

 

1. Žáci a studenti s SVP a jejich evidence: 
 na začátku školního roku byla převedena evidence žáků a studentů se specifickými 

vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) do roku 2014/2015 
 během září proběhla evidence nových žáků se SVP, vyučující byli seznámeni 

s aktuálním seznamem žáků s SVP a informování o jejich specifických poruchách 

učení a specifických vzdělávacích potřebách 
 během celého školního roku probíhala průběžná kontrola posudků vyšetření PPP 

a evidence žáků s SVP byla průběžně doplňována a aktualizována 
 probíhala spolupráce výchovné poradkyně s PPP, SPC a s vedením školy 
 pohovory a konzultace s třídními učiteli a s ostatními vyučujícími 

 

2. Tvorba a plnění IVP: 
 2 žáci oboru vzdělání Informační služby, 1 žák oboru vzdělání Obchodní akademie 

a 3 žáci oboru vzdělání Ekonomické lyceum pracovali dle IVP 
 2 žáci oboru Obchodní akademie měli povoleno zvýšené procento absence ve výuce 
 pomoc při vypracování (září i aktuálně v průběhu školního roku) a plnění IVP 
 u žáků IS, EL a OA 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 (přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní zkoušky): 
 posudky žáků 4. ročníků s přiznaným uzpůsobením podmínek (PUP) byly 

zkontrolovány, zaevidovány a připraveny pro maturitní zkoušky 2014/2015 (září-

listopad) 
 probíhala spolupráce výchovné poradkyně s PPP a SPC 

 
4. Výchovné komise: 

 dle potřeby probíhala spolupráce s rodiči, práce ve výchovných komisích, pohovory 

s žáky a rodiči v součinnosti s vedením školy 
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 průběžně byla sledována absence a prospěch žáků, případné problémy byly řešeny 

výchovnou komisí nebo poradenským pohovorem VP s žáky 
 probíhala spolupráce se školním metodikem prevence 
 studenti VOŠ využívali možnosti konzultací s VP, s vedoucími studijních skupin a s 

vedením školy  
 

5. Kariérové poradenství: 
 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 
 pomoc a konzultace při vyplňování přihlášek na VŠ (leden – únor) 

 

6. Účast při přípravě maturitních zkoušek: 
 pomoc při přípravě podmínek a pomůcek pro žáky 4. ročníků s PUP (přiznané 

uzpůsobení podmínek) pro státní maturitní zkoušky (květen) 
 spolupráce s PPP při vypracování posudků PUP (přiznané uzpůsobení podmínek) 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 prezentaci školy na Veletrhu SŠ v Brně (listopad) 

 

8. Besedy a přednášky pro žáky a studenty: 
 během školního roku bylo zorganizováno několik besed a přednášek pro žáky 
 besedy, přednášky, programy pro třídy byly organizovány ve spolupráci se školním 

metodikem prevence (Mgr. Martinou Šubovou) a dalšími vyučujícími 
 

 

6.2  Výchovné poradenství – VOŠ  

 

Hodnocení Plánu výchovného poradenství na školní rok 2014/2015 

Pracoviště Pionýrská 23, Brno – JUDr. Eva Klusáčková, výchovná poradkyně  

 

Lze konstatovat, že všechny úkoly stanovené Plánem výchovného poradenství na tento školní 

rok byly splněny. 

Vzhledem k tomu, že došlo ke změně ve vedení školy, předkládám pro lepší orientaci rozbory 

plnění některých z nich, níže: 

 

Analýza dotazníkového šetření studentů, zacíleného na jejich zvládnutí adaptačního 

procesu aneb co si studenti myslí po prvním semestru a prvním zkouškovém období 

Závěr:  

Potěšující je, že se studenti přizpůsobili ve své většině studijnímu rytmu a pochopili, že při 

řádné přípravě jsou zkoušky zvládnutelné a přístup vyučujících seriózní, určité výhrady měli 

k elektronické komunikaci ve chvíli, kdy vyučující neočekávaně onemocněla, ale nakonec se 

vše podařilo uspokojivě vyřešit. 

I průběh semestru hodnotili vesměs přínosně, pokud se vyskytly nějaké připomínky, budou 

sledovány v příštím semestru a až poté učiněn příp. závěr, zatím byly ojedinělé. S tím, že 
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rozvrh by měl být příjemněji vyskládaný a 70% účast ve výuce je příliš přísná se bohužel 

budou muset smířit, určuje to typ školy, organizační možnosti, skladba předmětů a úvazky 

vyučujících, což jim bylo sděleno a pochopili. 

 

Co studenti od školy očekávají 

Průběh:  
Použita inspirace z knihy „Hry k odpovědnosti a sebedůvěře“.  Vypráví se příběh o zednících, 

kteří staví zeď, jedni uvádí, že skládají cihly, druzí, že staví zeď, třetí, že staví katedrálu, 

výsledky těch třetích jsou samozřejmě nejlepší. Vyplývá z toho, že vědět jaký smysl má to, co 

děláme, jaký smysl má zrovna naše škola, co od ní mohou očekávat, znamená mnohem lepší 

výsledky… Studentka či student napíší, co očekává od školy, zkonzultuje se sousedem a 

vytvoří společný kompromisní výrok, spojí se do čtveřic a totéž a do týmů a totéž- výsledkem 

jsou dva výroky, na kterých se shodne celá třída… 

 

Závěr: 

„Chci se naučit nové věci týkající se zahraničního obchodu, chtěla bych tyto znalosti uplatnit 

i v běžném životě, např. co se týká práva, financí apod. Očekávám, že budu mít poté větší 

přehled a lepší pracovní uplatnění.“ 

„ Od této školy očekávám, že poznám nové lidi, získám nové zkušenosti a znalosti, rozvinu 

svoji znalost anglického jazyka a zároveň se naučím jazyk nový. Očekávám, že při řádném 

plnění úkolů a při pilné přípravě do všech předmětů úspěšně složím absolutorium a poté si 

dodělám VŠ, Bc, čímž doufám, že najdu lepší pracovní místo.“ 

 

Individuální konzultace 

Studenti jsou zvyklí, že k výchovné poradkyni chodí na individuální konzultace, což 

mnohonásobně přesahuje jednu hodinu týdně, která je na výchovné poradenství vyčleněna. 

Letos konzultovali někteří studenti možnost dalšího studia, potíže ve škole vyplývající z jejich 

zdravotního stavu, nepříznivého rodinného prostředí, nevyřešených právních problémů i 

neharmonických osobních vztahů. Obrací se dokonce i bývalí studenti s žádostí o 

poradenskou činnost. Výše uvedené skutečnosti jsou potěšující, je skvělé, že studenti mají 

možnost přijímat poradenskou činnost ve vlastní škole, mohla by to být i cenná deviza naší 

školy, kterou se nemůže chlubit každý, ale bude vše potřeba do budoucna zřejmě řešit 

nějakým novým způsobem, nemohu v oficiální hodině, která navíc zpravidla ani není 

uhrazena, věnovat celému výchovnému poradenství ve shora citovaném objemu, takový 

rozsah přespočetných hodin. Navrhuji se v září sejít a domluvit se na dalším postupu. Jistě se 

nám podaří najít smysluplnou cestu. 

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), 
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„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 – Mgr. Martina    

 Šubová, preventistka 

 

 MPP byl obohacen o další tabulky s rozšířenou nabídkou kontaktů. 

 Kolegové byli seznámeni s MPP na začátku školního roku, tuto skutečnost mi 

potvrdili svým podpisem, čímž zároveň souhlasili a uvědomili si svou roli v plnění. 

Nedílnou součástí MPP je Krizový plán, s nímž byli rovněž seznámeni a stvrdili svým 

podpisem. MPP spolu s Krizovým plánem je umístěn na webových stránkách školy, 

kde se s ním můžou seznámit i rodiče žáků, na což jsou upozorňováni na třídních 

schůzkách TU. 

 Kolegové mi zpracovali uplatnění prevence ve výuce v souladu se ŠVP. Mělo by to 

vést k efektivnějšímu uplatnění prevence přímo ve výuce, promýšlení strategií 

pedagogy. 

 Stále pracuji na vybudování efektivního komunikačního systému ve škole. 

 Rodičům nastupujících prvních ročníků byly předány letáky s důležitými 

informacemi, které se týkají prevence. 

 Od příštího školního roku bude pro oblast prevence využíván školní časopis. 

Preventivní aktivity mimo výuku, které se podařilo zrealizovat 

1. ročníky 

 adaptační pobyty ve westernovém městečku v Boskovicích 

 protidrogová výchova: dvouhodinová beseda s bývalým uživatelem drog a 

koordinátorem prevence org. Podané ruce 

 sexuální výchova: dvouhodinový program byl realizován IFMSou, studenty lékařské 

fakulty 

 poruchy příjmu potravy: hodinový program realizovaný org. Anabell 

 kyberšikana: přednáška Mgr. Čoupka, Městská policie na téma Bezpečně 

v kyberprostoru 

 programy dle vlastního výběru v PPP Sládkova 

 

2. ročníky 

 poruchy příjmu potravy: hodinový program realizovaný org. Anabell 

 AIDS: přednáška realizována org. ACET 

 návštěva festivalu Jeden svět na školách 

 

3. ročníky 

 Zapojení do projektu Příběhy bezpráví Jednoho světa na školách, beseda s pamětnicí, 

promítání filmu. Projekce byla uskutečněna i ve všech ostatních ročnících. 
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 Pro zájemce byla organizována přednáška paní Věry Sosnarové, která přežila 20 let 

v sovětském Gulagu, do školní knihovny byla zakoupena její kniha Krvavé jahody. 

Monitoring 

V rámci monitoringu byli všichni třídní učitelé požádáni o hodnotící zprávu ke své třídě a o 

sdělení svých požadavků na ŠMP. Další monitoring proběhne v nadcházejícím školním roce 

na adaptačních kurzech. 

Soutěže a aktivity žáků mimo výuku 

Jako každý rok byli žáci motivováni a zapojováni do řady soutěží, projektů, exkurzí, které 

vyučující organizovali. Jedná se např. o poznávací zájezd do Anglie, sportovně turistický kurz 

do Chorvatska, lyžařský výcvikový kurz, soutěže v EKO, soutěž ve finanční gramotnosti, 

v grafických disciplínách, matematické soutěže, soutěže v psaní na klávesnici, soutěž 

v anglickém, českém jazyce, v řadě sportovních soutěží, spolupráce s OA ve Vídni, SOČ 

a řada dalších akcí a úspěchů žáků v nich. 

 

 

Kvalitativní hodnocení školního roku 2014/2015 

 

1. Co se nám během roku dařilo? 

 

Zajištění programů primární prevence; spolupráce s třídními učiteli; spolupráce s výchovnou 

poradkyní při řešení problémů; vyloučení dvou žáků ze školy z důvodu nevhodného chování 

(podrobněji viz zápisy); čerpání příspěvků SRPŠ na programy primární prevence; spolupráce 

se všemi oslovenými institucemi; spolupráce s pedagogickým sborem při zjišťování zapojení 

prevence do výuky (v souladu se ŠVP), vytvořila jsem formulář pro přehlednost, přikládám 

jako přílohu; spolupráce s TU při monitoringu ve třídách; školní časopis od příštího školního 

roku; podpora ředitele školy v prevenci; přednáška organizace Anabell pro 12 tříd (velmi 

prospěšné, letáky, kontakty, pomoc při řešení problémů); spolupráce s portálem Jeden svět na 

školách. 

 

2. Co se nám nedaří podle stanovených cílů a proč? 

 

Nelze zařadit větší množství programů primární prevence, není na to časový prostor, nabídek 

a typů je celá řada, ale bohužel není možné vše ve školním roce realizovat. Přednáška na téma 

Bezpečně v kyberprostoru, na jejíž přednášení jsou vyškoleni tři lidé, je velmi obsazená, 

realizovala jsem ji ve 4 třídách 1. ročníků, i když jsem chtěla víc. Nedaří se do prevence 

zapojit úplně celý pedagogický sbor, je to dáno spíše velkou vytížeností pedagogů. Kvalitní 

monitoring- pracuji na něm. Žádné využití peerů pro besedy ve škole. 

 

3. Co bychom uvítali, návrhy na témata odborných seminářů, apod.?  

 

Uvítala bych program pro žáky na téma rasismus, xenofobie, intolerance ve společnosti. Dále 

bych velmi ráda využila práci peerů při besedách u nás na škole. 
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7. Provedené kontroly a inspekce  
 

Inspekční činnost provedená ČŠI 

 

Ve dnech 1. 9. – 5. 9. a 11. a 12. 9. 2014 proběhla inspekce podle §174 odst. 2 písm. d) 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola byla zaměřena na vytvoření podmínek pro 

realizaci maturitní zkoušky spádovou školou. Kontroly se zúčastnilo 6 pracovníků ČŠI a byl 

vyhotoven Protokol o kontrole čj. ČŠIB-1054/14-B. Bylo konstatováno jedno drobné 

pochybení z pěti kontrolovaných bodů, kdy ve 4 případech zadavatelé zahájili zkoušku o 1 až 

5 minut dříve oproti jednotnému zkušebnímu schématu. Čas určený pro vlastní zkoušky byl 

však zadavateli dodržen, takže nevznikla žákům konajícím zkoušky žádná újma. Jako opatření 

bylo pro budoucí školní rok sepsáno podrobnější jednotné zkušební schéma s přesnou 

minutáží. 

 

 

 

8. Školská rada 
 

Zpráva o činnosti školské rady Obchodní akademie, Střední odborné školy knihovnické 

a Vyšší odborné školy Brno, příspěvkové organizace za školní rok 2014/2015 

V průběhu školního roku se uskutečnila dvě jednání školské rady (dále je ŠR) 

Dne 23. 10. 2014 schválila ŠR výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 

2013/2014, schválila změny ve školních řádech střední a vyšší odborné školy a byla 

seznámena  s bezpečnostními  opatřeními  platnými v  jednotlivých budovách školy a s plány 

na jejich posílení. 

Další a poslední jednání ŠR proběhlo dne 16. 12. 2014, kde hlavním bodem byla 

změna školního řádu na VOŠ. 

První jednání nově zvolené ŠR se uskutečnilo dne 30. 3. 2015, při kterém si ŠR zvolila 

své vedení - předsedkyní  ŠR  byla  zvolena  Ing.  Hnidáková  Pecková,  místopředsedou  pan  

Jan  König.  Role zapisovatele se ujala Ing. Janalíková. ŠR byla ekonomkou školy seznámena 

s návrhem rozpočtu pro následující kalendářní rok. Ředitelem školy byla Rada seznámena 

s dalšími plány investičního rozvoje školy, pronájmu místností v budově na Pionýrské 23 

apod. 

 

 

9. Základní údaje o hospodaření školy 
  

 Základní údaje o hospodaření školy jsou přehledně zpracovány ve Zprávě o činnosti 

příspěvkové organizace za sledované období: rok 2014, 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, 

příspěvková organizace, nabízí bohatý vzdělávací program absolventům základních 

a středních škol.  

Ve škole pracuje řada kvalitních pedagogů. Učitelé se žákům a studentům věnují 

i mimo vlastní výuku v konzultačních hodinách, přípravou na soutěže a olympiády, vedením 

ročníkových prací a SOČ, vedením maturitních prací v Ekonomickém lyceu a absolventských 

prací na VOŠ, 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. Žáci a studenti zakládají fiktivní firmy a při 

společných naplánovaných akcích prodávají své výrobky (různé druhy občerstvení, oblečení, 

nápojů, šperků apod.) zájemcům ve škole – tím aplikují již na škole získané vědomosti do 

praxe; získané prostředky věnují také na dobročinné účely (např. příspěvek na výcvik 

vodícího psa). 

Knihovnické a informační centrum naší školy slouží jako půjčovna knih, časopisů 

a absolventských prací, a současně jako studovna. K dispozici bylo v uplynulém školním roce 

22 601 knih (dohromady na pracovišti Kotlářská i na pracovišti Pionýrská). Knihovnické 

a informační centrum (KIC) odebírá 16 titulů časopisů. K prezenčnímu studiu lze rovněž 

využít několik stovek absolventských prací bývalých studentů naší VOŠ. Uvažujeme-li kromě 

absenčních výpůjček také prezenční výpůjčky, práci na počítači a využití v rámci odborné 

výuky, mělo KIC v roce 2014-2015 více než 1000 uživatelů. V tomto roce se uskutečnilo 

celkem 8 619 výpůjček knih. 

V minulém roce byly úspěšně obnoveny schůzky Studentského parlamentu se žáky 

SOŠ a Studentské rady se studenty VOŠ. Příkladné jsou aktivity výchovných poradkyň 

a preventistky patologických jevů, které se především podílejí na výchově žáků i studentů.    

Bylo založeno nové Kolegium ředitele, kde se setkávají všichni předsedové sekcí 

a metodici výuky na VOŠ, výchovní poradci, preventistka, předsedové odborové organizace, 

předseda školské rady, hlavní ekonomka školy, všichni členové vedení (dohromady 27 členů), 

které řeší zásadní otázky směřování školy po všech stránkách. Při prvním setkání byla, mimo 

úkoly vzdělávání a výchovy a konzultace budoucích několikamilionových investicí školy 

v nastávajícím školním roce, otevřena příprava na oslavy 125. výročí založení školy v roce 

2020. Po několika letech byla podepsána nová Kolektivní smlouva s oběma odborovými 

organizacemi sloučených škol, včetně bonusů čerpání pro zaměstnance z FKSP. Uskutečnilo 

se několik slavnostních setkání zaměstnanců školy, včetně - na školách ojedinělého - 

tradičního setkání s důchodci a bývalými zaměstnanci školy před Vánocemi. Jako již tradičně 

bývají diplomy a závěrečná vysvědčení studentům VOŠ předávána slavnostně v aule VUT 

Brno a v Moravské zemské knihovně Brno.  

Z velkých viditelných investičních akcí je třeba zmínit vybavení všech tříd v obou 

budovách novou výpočetní a audiovizuální technikou, nové osvětlení ve třídách a nátěry dveří 

v budově na Kotlářské, oprava po léta opadávající střešní římsy na budově na Pionýrské 

a kompletní vybavení několika kabinetů. 

Bezmála třicítka žáků SOŠ velmi úspěšně absolvovala v rámci evropského programu 

Erasmus+ stáž v anglických firmách v Londýně v podzimním i jarním termínu, další se 

zúčastnili praxí a exkurzí v rámci výměny žáků škol v německém Heillbronu a rakouské 

Vídni. 

Hlavních cílů školního roku bylo dosaženo. Zvládli jsme přijímací řízení, úspěšně 

proběhly také maturitní zkoušky, a to v obou svých částech, stejně tak absolutoria na VOŠ. 
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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 

pořádat řadu soutěží a akcí a žáky za dosažené výsledky ocenit a motivovat je ve vyučovacím 

procesu. 

Také díky těmto partnerům je o naše žáky zájem ze strany jejich zaměstnavatelů již 

před maturitou, studenti VOŠ jsou zaměstnáni často již před konáním svých absolutorií. 

 

   

 

  

  

 Ing. Mgr. Jiří Haičman v.r. 

                                                                                  ……………………………. 

 ředitel školy 

 

 

 

          

  Ing. Jarmila Hnidáková Pecková v.r. 

 ………………………………………. 

               předsedkyně školské rady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy 

Příloha č. 1: Základní údaje o hospodaření školy – rok 2014 

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 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

S platností od 1. 8. 2014 byl do funkce ředitele školy jmenován Radou JmK 

nový ředitel Ing. Mgr. Jiří Haičman.  
 

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 

 118 pedagogických pracovníků 

 34 nepedagogických pracovníků 

 

Přírůstky a úbytky zaměstnanců vyplývají z potřeb organizace a tyto změny se 

odvíjí s potřebami nového školního roku podle počtu tříd jednotlivých oborů a 

potřeb provozu školy. V souvislosti se slučováním a reorganizací školy   

s 1 nepedagogickým pracovníkem a 2 pedagogickými pracovníky ukončen 

pracovní poměr pro nadbytečnost, 5 pedagogických pracovníků ukončilo 

pracovní poměr uplynutím doby, na kterou byl pracovní poměr uzavřen. 

Pedagogičtí pracovníci jsou zpravidla zařazeni do 12. platové třídy 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. 

 

Techničtí zaměstnanci jsou zařazeni  podle vykonávané práce dle katalogu prací 

a Zákoníku práce v platném znění. 

 

K  31. 12. 2014 měla organizace dle přepočteného evidenčního počtu 115,327 

zaměstnanců. 

 

Bezpečnost práce na pracovišti je dodržována dle platných směrnic a 

kontrolována bezpečnostním technikem. K pracovnímu úrazu v roce 2014 

nedošlo. 
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III. 

 

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ 

 

1. VÝNOSY v hlavní činnosti celkem 70.468.258,99 

 

Druh výnosů Kč 

672- Výnosy z transferů   67.089.427,69 

602- Výnosy z prodeje služeb 1.241.635,00 

609- Výnosy z vlastních výkonů 1.702.450,50         

648- Čerpání fondů 198.376,21 

649- Ostatní výnosy 233.003,70 

662- Úroky 503,67 

663- Kurzové zisky 2.861,22 

Celkem 70.468.258,99 

 

2. NÁKLADY v hlavní činnosti celkem ve výši 70.468.258,99 

 

Druh nákladů Kč 

501- spotřeba materiálu 1.723.075,34 

502- spotřeba energie 695.030,19 

503- spotřeba nesklad. dodáv. 1.919.658,41 

511- opravy a udržování 1.985.532,10 

512- cestovné 161.733,00 

513- reprezentace 19.065,00 

518- ostatní služby 4.704.270,50 

521- mzdové náklady 40.949.494,00 

524- zákonné sociální pojištění 13.698.928,00 

525- jiné sociální pojištění 172.893,83 

527- zákonné soc. náklady 672.258,41 

538- jiné daně a poplatky 1.500,00 

549- ostatní náklady 24.792,60 

551- odpisy DHM 1.692.143,00 

555- tvorba a zúčtování rezerv - 20.916,00 

558- náklady z DDHM 2.066.027,50 

563- kurzové ztráty 2.694,56 

591- daň z příjmů 78,55 

Celkem  70.468.258,99 

 
Škola hospodařila v hlavní činnosti s hospodářským výsledkem ve výši 0 Kč. 
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3. FINANČNÍ MAJETEK 

 

Bankovní účet organizace vedený u KB Brno-město stav k 31. 12. 2014  

 

v tomto rozčlenění:  

 

241 0010 Provozní prostředky     Kč 6.798.366,10  

 

241 0011 Prostředky školní výdejny Kotlářská  Kč    600.719,00 

 

241 0012 Prostředky školní výdejny Pionýrská Kč  Kč     225.308,10 

 

241 0411 Fond odměn      Kč     539.882,63 

 

241 0413 Rezervní fond       Kč     953.214,19 

 

241 0416 Fond investiční     Kč  2.312.340,53 

 

241 0801 Běžný účet v CM EUR    Kč      264.424,69 

 

FKSP peněžní fond +pokladna     Kč      371.597,95 

 

Finanční fond k FKSP činí     Kč      404.660,71 

 

Rozdíl mezi bankovním a účetním stavem je rozdíl, který je doplatek přídělu 

FKSP za 12/2014, který byl poukázán v lednu 2015 a příspěvek na obědy za 

12/2014. 

 

Z cenin eviduje organizace poštovní známky, k 31. 12. 2014 činil zůstatek  

Kč 3.539,00. 

 

 

 

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 54.848.000 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 83.745 Kč, skutečně vyčerpána 

byla ve výši 79.642 Kč 

 účelově určenou dotaci z MŠMT „Zvýšení platů pedagogických 

pracovníků – I. etapa“ ve výši 89.628 Kč, která byla plně vyčerpána 

 účelově určenou dotaci z MŠMT „Zvýšení platů pracovníků regionálního 

školství“ ve výš 317.446 Kč, která byla plně vyčerpána  

 od zřizovatele příspěvek na provoz ve výši 10.601.000 Kč, který byl plně 

vyčerpán 

 účelově určený příspěvek od zřizovatele, který byl ponechán z roku 2013 

„Lékařské prohlídky studentů“ ve výši 10.000 Kč, vyčerpáno bylo ve výši 

400 Kč 

 účelově určený příspěvek od zřizovatele na projekt „Do světa“, který byl 

ponechán z minulých let ve výši 24.677 Kč a byl plně vyčerpán 

 účelově určený příspěvek „Krytí negativního dopadu do mzdových 

prostředků v důsledku úbytku žáků“ ve výši 95.000 Kč, vyčerpáno plně 

 účelově určený příspěvek „Odstupné“ 144.000 Kč + 58.000 Kč, částka 

58.000 Kč byla ponechána z minulého roku, vyčerpán byl ve výši 200.815 

Kč, zůstalo 1.185 Kč 

 účelově určenou dotaci z MŠMT „Kompenzační učební pomůcky pro 

zdravotně postižené studenty“ ve výši 13.000 Kč, která byla plně 

vyčerpána 

 projekt „Šablony SŠ“, který začal od roku 2012 a byl v letošním roce 

ukončen, čerpán byl ve výši 57.014,17 Kč a byl využit na pořízení IT 

vybavení a vytvoření šablon pro výuku  

 projekt LEONARDO, který byl v letošním roce ukončen, čerpán byl ve 

výši 21.325,68 Kč 

 v letošním roce byl schválen i projekt ERASMUS – výjezd žáků do 

Anglie – čerpání byl ve výši 741.479,31Kč  
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6. INVESTICE 

 

Investiční fond je tvořen účetními odpisy.  

 

 

 

Z investičního fondu byly hrazeny tyto akce: 

 

Název akce 
Finanční náklady na 

realizaci akce v Kč 

Elektrický rozvaděč              133.524,00 

Server pro budovu Kotlářská              105.226,74       

Projekt OPŽP                78.650,00 

Odvod z odpisů ve výši + vratka dotace           1.610.563,50 

  

 

 

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. 

 

 

V roce 2014 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 

 reklamní panely – pronájem místa 

 

Výnosy v doplňkové činnosti činily 1.010.646,00 Kč. 

 

Náklady v doplňkové činnosti činily   802.701,73 Kč. 

 

Doplňková činnost byla zisková, a to ve výši 207.944,27 Kč. 
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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. K vozidlu se používá přípojný 

nákladní vozík. V roce 2014 již nebylo uděleno povolení technické kontroly 

z důvodu stáří, v roce 2015 budeme auto již likvidovat.  

Za rok 2014 bylo ujeto 302 km. 

 

Vozidlo Octavia TYP 1Z je převážně používáno pro dopravu na jednání a další 

potřebu školy, a to střední školy. 

Za rok 2014 bylo ujeto 3323 km. 

 

Náklady za pohonné hmoty za rok 2014 činily:  Kč 10.133,40 

Náklady na údržbu vozového parku za rok 2014 činily: Kč           0 

 

 

 

 

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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Kategorie majetku, stav na počátku a na konci období + přírůstky a úbytky. 

 

 

Druh majetku 
Stav 

k 1.1.2014 

Přírůstky 

2014 
Úbytky 2014 

Účetní stav 

k 31.12.2014 

Software 

013 

237.132,00 0 84.132,00 153.000,00 

DDNM 

018 

804.128,86 38.478,00 0 842.606,86 

Budovy 

021 

98.417.952,63 0 0 98.417.952,63 

SMV 

022 

11.215.601,77 105.226,74 831.760,00 10.489.067,91 

DDHM 

028 

20.303.424,51 2.383.185,37 1.391.468,60 21.295.141,28 

Pozemky 

031 

15.368.327,15 0 0 15.368.327,15 

Jiný drobný DDNM-

PRE 901 

903.982,19 160.984,81 0 1.064.967,00 

Jiný drobný DHM-

PRE 902 

4.967.627,76 222.166,40 90.628,00 5.099.166,16 

 

 

 

VI. 

 

PŘEHLED O TVORBĚ A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ 

 

Fond odměn nebyl v letošním roce čerpán, tvořen je ze zlepšeného 

hospodářského výsledku. 

 

Z rezervního fondu bylo čerpáno 198.376,21 Kč na úhradu nezajištěných 

nákladů, tvořen je ze zlepšeného hospodářského výsledku. 

 

Z investičního fondu bylo čerpáno ve výši 317.400,74 Kč, viz bod III.6. a odvod 

z odpisů zřizovateli ve výši 1.610.563,50 Kč, tvořen je účetními odpisy. 

 

FKSP byl čerpán ve výši 290.437 Kč na úhradu potřeb zaměstnanců, a to 

zejména na stravování, tvořen je 1% z mezd. 

 

Finanční fondy jsou plně finančně kryty. 
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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. 

 

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 2014 v organizaci provedly vnější kontroly tyto orgány: 

 MSSZ na kontrolu výpočtu a odvodů sociálního a důchodového pojištění, 

s výsledkem: bez chyb.  
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Stanovená kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti: 

 

1. hospodárně – průběžně během roku ověřovat cenu zboží a služeb na trhu, 

hledání nových dodavatelů, a to při dodržení odpovídající kvality.   

 

2. účelně – nakupovat zboží a služby pro předem stanovený účel 

 

3. efektivně – nakupovat pouze zboží a služby, které jsou nezbytně potřebné a 

nutné, využívat akčních nabídek 

 

V souladu s kritérií "3E“ dodržovat zákon o zadávání veřejných zakázek. 

 

Postupovat v souladu s kritérii „3E“ znamená: nakupovat potřebné věci nebo 

služby v odpovídající kvalitě a množství za co nejnižší cenu. 

 

 

 

VIII. 

 

INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE 

 

V roce 2014 proběhla v organizaci řádná inventarizace k 31. 12. 2014. 

 

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. 

 

 

Závěr fyzické inventury 

 

U majetku, u kterého byla provedena fyzická inventura, byly shledány 

zanedbatelné rozdíly mezi účetním stavem a stavem vedeným na majetkovém 

programu. Tyto rozdíly byly způsobeny zaokrouhlováním na celé Kč v evidenci 

majetkového programu SAS sloučené školy Obchodní akademie a VOŠ 

obchodní, Brno, Pionýrská 23.  
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Druh majetku Rozdíl 

Budovy                                     

021 

0,40 

DHM                                         

022 

1,03 

DDHM                                      

028 

0,89 

DNM                                         

018 

0,05 

 

Jde o chyby z předchozích let. Jedná se o zanedbatelné částky, celkem se jedná  

o rozdíl ve výši 2,37 Kč, který není důvodem k následné opravě účtováním 

inventarizačních rozdílů.  

 

 

 

 

Ing. Mgr. Jiří Haičman v.r. 

…………………………… 

ředitel školy 
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Příloha č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulkový přehled 
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ŠKOLA: Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace 

 

číslo organizace: 566381 
       

 
 

  

 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                  

  

 
Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech 

               C1.   

1 V rámci projektu Studium bez hranic (Erasmus KA1 Vzdělávací mobilita jednotlivců v odborném vzdělávání) naše škola nabídla studentům 2. a 3. ročníků zahraniční 

 
stáž v Londýně v anglických firmách na administrativních pozicích. Stáže byly v podzimním a jarním termínu a zúčastnilo se jich celkem 25 našich žáků. 

2 Naše škola se zapojila do projektu EdTRANS a v rámci této aktivity navštívili žáci naší školy v říjnu 2014 Vídeň. Zahraniční výjezd byl zaměřen na podnikatelské 

 
záměry a cestovní ruch. 

3 V prosinci 2014 proběhla v rámci EdTRANS výměna učitelů a naši vyučující vedli výuku rakouských žáků v odborných předmětech v německém jazyce. 

 
Následně proběhla obdobná aktivita rakouských pedagogů na naší škole. 

4 V březnu 2015 vyjeli žáci v rámci školního projektu Firemní praktikum do Německa, kde absolvovali týdenní praxi ve firmách. Součástí akce bylo i poznávání 

 
seznámení se s žáky ekonomické školy v Heilbronnu, poznávání města a jeho okolí. 

5   

 
  

6   

 
  

7   

 
  

8   

 
  

9   

 
  

10   

 
  

11   
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Mimoškolní aktivity  

               C2.   

1 Reprezentační ples školy, společenský sál Semilasso 

 
  

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

 
  

3 Studjiní vzdělávací zájezd, Anglie 

 
  

4 Lyžařský výcvikový zájezd - 1. ročníky 

 
  

3 Sportovně turistický kurz - 3. ročníky, Chorvatsko 

 
  

5 Školní soutěž o nejlepšího žáka třídy a školy 

 
  

6 Taneční - 2. ročníky 

 
  

7 Poznávací zájezd - vánoční Vídeń  

 
  

8 Poznávací zájezd - 4. ročníky, Praha 

 
  

9 Účast žáků 1. ročníků na besedě - sexuální tematika 

 
  

10 Účast žáků 1. ročníků na besedách s protidrogovou tematikou  

 
  

11 Účast žáků na besedách s tematikou anorexie a bulimie  

 
  

12 Účast žáků na besedách s městskou policií -  trestné činy mladistvých 

 
  

13 Účast žáků na besedách s tematikou kyberšikana - 3. ročníky  

 
                            

14 Účast žáků 1. ročníků na besedách s protikuřáckou tematikou  

 
  

15 Účast žáků 1. ročníků na besedách s Tebou o tobě - dívky  
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16 Kurz společenské výchovy - 1. ročníky 

 
  

17 Odborné exkurze do informačních a kulturních institucí v Kroměříži a ve Žďáru nad Sázavou, Rajhradu 

 
  

18 Adaptační seminář - 1. ročníky SOŠ 

 
  

19 Prezentace školy na Veletrhu SŠ  

 
  

20 Odpoledne na Kotlandě - nábor žáků ze ZŠ 

 
  

21 Bibliotur - nábor žáků ZŠ 

 
  

22 Třetí setkání knihovnických partnerů 2014 

 
  

23 Projekt Trenérská škola MENDELU 

 
  

24 Projekt Partnerská  škola MU 

 
  

25 Exkurze do odborných informačních a kulturních institucí v Praze (MěK, NKČR, parlamentní knihovna, AVČR, Multikulturní centrum, knihovny židovského muzea,  

 
parlamentu, senátu, ČNB…..) 

26 Pasování prvňáčků v KJM, účast na akci KM Znáš svá práva? 

 
  

27 Návštěva divadelního představení v anglickém jazyce 

 
  

28 Odborné exkurze do rakouské, německé a anglické knihovny 

 
  

29 Projekt ERASMUS Social lessons s MU 

 

  

30 Projekt Firemní praktikum s německou obchodní akademií 

 

  

31 
Asociace středoškolských klubů - praxe 
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32 Projekt Schulpartnerschaft s rakouskou obchodní akademií 

 

  

33 
Mezinárodní zkouška English for Business 

 

  

34 Činnost konzultačního střediska k vedení školní matriky 

 

  

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

 

  

36 Pomoc při organizačním zajištění akcí státních i nestátních organizací např. Sportovní den nevidomých; Konference Modré linky 

 

  

37 Dobrovolnická činnost např. pro Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně – Chrlicích; Sdružení Práh 

 

  

38 Účast na veřejných sbírkách např. Bílá pastelka, Akce Cihla, Srdíčkové dny 

 

  

39 Pomoc při organizaci vánoční besídky pro seniory v Semilassu organizované ÚMČ Brno – Královo Pole 

 

  

40 V rámci Týdne knihoven proběhl Čtenářský maraton pro 2. – 4. ročník, na této akci se podílela celá sekce.  

  

41 V rámci Den otevřených dveří proběhla akce ve školní knihovně nazvaná „Exkurze do jiných světů“ 

  

42 Pod vedením J. Klosové proběhla Čtvrtá knihovnická konference pro 1. – 4. ročník 

  

43 1. ročník Kulturně – knihovnické olympiády.  

  

44 V rámci akce březen - měsíce čtenářů proběhlo promítání filmů a soutěže s literárními ukázkami. 

  

45 J. Klosová připravila Lekce informační výchovy na téma fantasy pro 1. AK, na téma sci-fi pro 2. AK a na téma fenomén sci-fi a fantasy pro 3. AK. 

  

46 1. AK se účastnila odborné exkurze do Památníku písemnictví v Rajhradě.  

  

47 2. AK se účastnila exkurze v Moravské zemské knihovně, v Moravském zemském archivu, v knihovně na Filozofické a Právnické fakultě MU a v Knihovně Jiřího Mahena. 
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48 3. AK vytvořila, pod vedením B. Děcké, zábavný program ke slavnostnímu otevření knihovny na ZŠ Sirotkova. 

  

49 V rámci praxe byla navázaná spolupráce s neziskovou organizací Na Zemi, které 3. AK pomohla s vytvořením přírůstkového seznamu knihovny. 

  

50 3. AK absolvoval exkurzi do nově otevřené knihovny Právnické fakulty MU a do archivu VUT. 

  

51 
Žáky byl pozitivně hodnocen kurz znakové řeči, přičemž znalosti z tohoto kurzu mohou být využity v praxi při komunikaci se sluchově postiženými (účastnil se 2. – 4. 
ročník). 

  

52 Vybrané žákyně vypomáhaly při realizaci konference v Moravské zemské knihovně. 

  

53 Žáci 3. a 4. ročníku úspěšně realizovali své praxe na pracovištích našich smluvních partnerů. Praxe probíhaly jak na území města Brna, tak mimo něj.  

  

54 Proběhlo setkání s vedoucími praxí žáků v knihovnách. 
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Účast žáků a studentů školy v soutěžích 

               C3. Krajské soutěže 

1 
Krajská soutěž v grafických disciplínách: psaní na klávesnici: Daniel Šrenk 2. místo, Veronika Kotlánová - 3. místo, wordprocessing: Hana Bičánová – 2. místo, Hana 
Bártlová - 3. místo  

 
  

2 Ekonomický tým Blansko - 1. a 2. místo v krajském kole, první postupuje do kola celostátního 

 
  

3 Krajské kolo pohybových skladeb - 1. místo 

 
  

4 Krajské kolo v beachvolejbalu - 1. místo 

 
Celostátní kolo v beachvolejbalu SŠ - 4. místo 

5 Piškvorky 

 
  

 
  

C3. Celostátní soutěže 

1 Celostátní kolo v beachvolejbalu - 4. místo 

 
  

2 
Celostátní soutěž v grafických disciplínách:  Daniel Šrenk 7.místo, Veronika Kotlánová 14. místo, wordprocessing Hana Bičánová 11.-12. místo, Bartlová 
Hana - 15. místo 

 
  

3 Celostátní soutěž v psaní na klávesnici „Talenti 1. ročníků“ - V. Kotlánová - 3. místo, a Kateřina Benková - 17. místo 

 
  

4 9. ročník soutěže v úćetnictví Má dáti - dal Znojmo 

 
Celostátní soutěž v účetnictví Má dáti dal - 2. místo mezi 56 zúčastněnými školami z celé ČR, 6. místo v jednotlivcích 

5 Celostátní matematická soutěž 

 
  

6 Přírodovědný klokan 

 
                            

7 Matematický klokan 
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C3. Mezinárodní soutěže                         

1 21. mezinárodní veletrh fiktivních firem Praha 

 
  

2   

 

  

 
 

 
Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty 

               C4. Dlouhodobá spolupráce (nad 3 roky) 

1 Odborem školství KÚ Jihomoravského kraje - praxe 

 
                            

2 Odborem školství Magistrátu města Brna - praxe 

 
                            

3 Městskou částí Brno střed - praxe 

 
                            

4 Komerční bankou, pobočka Brno venkov - exkurze, praxe 

 
                            

5 Českou spořitelnou, a.s., pobočka Kounicova 

 
                            

6 Národním ústavem vzdělávání 

 
                            

7 Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky, Kotlářská 9 - praxe 

 
                            

8 Fakultou sociálních studií MU Brno - přednášky 

 
                            

9 Tanečním studiem Dagmar, Brno - spolupráce v rámci ŠVP 

 
                            

10 Pedagogickou fakultou MU Brno - přednášky 

 
                            

11 Úřadem práce města Brna - řešení problematiky zaměstnanosti v návaznosti na ŠVP 

 
                            

12 Svazem účetních v Brně - školení 
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13 Asociací obchodních akademií - koordinace ŠVP 

 
                            

14 Centrem EU v Brně - přednášky 

 
                            

15 ZŠ v rámci náborů žáků - přednášky v rámci finanční gramotnosti 

 
                            

16 Mendelu v rámci projektu trenérská škola - praxe 

 
                            

17 MU partnerská škola - přednášky 

 
                            

18 Centrem pro další vzdělávání učitelů - kurzy DVPP 

 
                            

19 Policií ČR - spolupráce v soc.pat.jevech, přednášky 

 
                            

20 Firmami a institucemi - praxe  

 
                            

21 Asociací školních sportovních klubů 

 
                            

22 British Cancel a Goethe Institut - projekty 

 
                            

23 Partnerskými školami ve Vídni - výměnné stáže žáků 

 
                            

24 Knihovnou Jiřího Mahena - přednášky, praxe 

 
                            

25 Zemskou knihovnou - přednášky, praxe, Moravskou zemskou knihovnou 

 
                            

26 Zemským archivem města Brna - přednášky, výuka a praxe, Moravským zemským archivem v Brně 

 
  

27 Archivem města Brna 

 
  

28 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 

29 Diecézní charita Brno - poskytutí praxe, zajištění workshopů pro studenty, zapojení studentů do veřejných sbírek např. Akce Cihla, Národní potravinová sbírka  
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30 Sdružení Práh - poskytutí praxe, zajištění workshopů pro studenty, zapojení studentů ado akcí např. Dny dušeního zdraví, Měsíc bláznovství 

 
  

31 Centrum sociálních služeb prosoby se zrakovým postižením - poskytutí praxe, zajištění workshopů pro studenty, zapojení studentů např. do zábavných dnů  

 

pro nevidomé a slabozraké 

32 TyfloCentrum, o.p.s. - poskytutí praxe, zajištění workshopů pro studenty, zapojení studentů do veřejných sbírek např. Bílá pastelka 

 

  

33 Nadační fond Krtek  - finanční podpora  - výtěžek činnosti studentské společnoti v rámci předmětu Aplikovaná ekonomie 

 

  

34 Občanské sdružení Vodicí pes - finanční podpora  - výtěžek činnosti studentské společnoti v rámci předmětu Aplikovaná ekonomie 

 
                            

 

C4. Střednědobá spolupráce (nad 1 rok) 

1   

 
  

2   

 
  

3   

 
  

4   

 
  

5   

 

   

C4. Nově navázaná spolupráce (školní rok 2013/2014) 

1   

 
  

2   

 
  

3   

 
  

4   
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C. DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

          C5. Vzdělávání dospělých - profesní kvalifikace a kurzy k PK 

 

Název profesní kvalifikace 
kód profesní 
kvalifikace 

autorizující orgán 

počet 
provedených 

zkoušek za rok 
2014/15 

z toho 
úspěšně 

složených 

přípravným kurz 
(ANO/NE) 

délka kurzu 
(hodin) 

počet 
účastníků 

kurzu 
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C5. Ostatní vzdělávání dospělých MIMO profesní kvalifikace 

 

Typ vzdělávání (příp. název kurzu) 
celková délka 

(dní) 

počet 
vyškolených 

osob 
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Příloha č. 3 

 

 

 

 

 

 

Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2014/2015 

školskou radou 
 

 

 

 

Školská rada Obchodní akademie, Střední odborné školy knihovnické a Vyšší 

odborné školy Brno, příspěvkové organizace, projednala a schválila na svém 

zasedání dne 26. října 2015 výroční zprávu o činnosti Obchodní akademie, 

Střední odborné školy knihovnické a Vyšší odborné školy Brno, příspěvkové 

organizace za školní rok 2015/2015 bez připomínek. 

 

 

V Brně dne 26. října 2015 

 

 

 

 

      Ing. Jarmila Hnidáková  Pecková v.r. 

      ………………………………………  

předsedkyně školské rady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


