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1. Škola 

1.1.  Základní údaje o škole 

Název: Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41 

Sídlo: Kutnohorská 41, 280 02, Kolín IV 

Zřizovatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

IČ:  70 891 095 

IČ školy: 48 665 991 

IZO školy: 000 069 132 

REDIZO: 600 007 090 

Kontakty: tel. 321 721 533 

 e-mail: OAKKO@kr-s.cz  

 www.oakolin.eu 

 

Obor: Obchodní akademie   – KKOV    63-41-M/02  

       

                        Ekonomika a podnikání  –  KKOV     63-41-M/01 

 

Statutární zástupce: Ing. Dušan Zahrádka, ředitel školy 

  Ing. Jana Holečková, zástupkyně ředitele  

 

Školská rada: zástupci zřizovatele –   Mgr. Iveta Mikšíková 

                                                             Mgr. Josef Kysilka, MPA 

                      zástupci pedagogů    –   Ing. Kateřina Březinová 

                            Mgr. Andrea Bartošová 

                      zástupci rodičů žáků –   Ing. Marcela Vedralová 

                                      Věra Vítková 

Datum poslední změny:  

Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MŠMT-53137/2012-620 ze 

dne 7. 1. 2013 – změna v údajích v rejstříku škol a školských zařízeních – zápis oboru 

vzdělávání podle KKOV a RVP- 63-41-M Ekonomika a podnikání, 63-41-M/01 Ekonomika 

a podnikání – sportovní management, denní forma vzdělávání, délka studia 4 roky 0 měsíců.  

s účinností od 1. 9. 2013. 

Rozhodnutí č. j. 004976/2013/KUSK ze dne 4. 2. 2013 – stanovení počtu žáků v jednotlivých 

povolených oborech a formách vzdělávání. 

Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Obchodní akademie, Kolín IV, 

Kutnohorská 41 se sídlem Kutnohorská 41, 280 02 Kolín IV, Dodatku č. 1 schváleného 

Zastupitelstvem Středočeského kraje usnesením č. 76-3/2005/ZK ze dne 18. února 2005, 

Dodatku č. 2 schváleného Zastupitelstvem Středočeského kraje usnesením č. 84-5/2005/ZK ze 

dne 27. června 2005 a usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 44-8/2009/ZK ze dne 

30. listopadu 2009, č. j. 007345/2012/KUSK ze dne 19. prosince 2011 – vymezení majetku ve 

vlastnictví zřizovatele předávaného příspěvkové organizaci k hospodaření a nabývání dalšího 

majetku s účinností od 1. ledna 2012. 
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2. Charakteristika školy 

• Účel a předmět činnosti: vymezen § 57 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů a prováděcími předpisy. 

• Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41 je v souladu s § 143 odst. 2 a podle 

§ 149 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů od 

1. 9. 2006 střední škola – Rozhodnutí MŠMT č. j. 7881/06-21 ze dne 26. 5. 2006. 

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj, který zřídil usnesením zastupitelstva ze dne 

18. září 2001 pod č. j. OŠMS/2986/2001 Obchodní akademii, Kolín IV, Kutnohorská 

41, jako příspěvkovou organizaci s účinností od 1. července 2001, Zřizovací listina ve 

znění Dodatku č. 1 ze dne 18. února 2005 č. j. 5/2005/ŠKO, Dodatku č. 2 ze dne 

27. června 2005 č. j. 8969/2005/ŠKO a ve znění usnesení Zastupitelstva Středočeského 

kraje č.44 8/2009/ZK ze dne 30. listopadu 2009 nabyla účinnosti dnem 30. listopadu 

2009, Dodatku č. 3 č. j. 007345/2012/KUSK ze dne 19. 12. 2011 s účinností od 

1. 1. 2012 (vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předávaného PO k hospodaření 

a nabývání dalšího majetku). 

• Škola sídlí v budově č. p. 41 v ulici Kutnohorské na st. parcele č. 426/1, 426/2, 975/1, 

975/3 o celkové výměře 2 709 m², vedené v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu 

pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín na LV 6861 a na parcele č. 975/4 na 

LV 5555 (jiný vlastník, povolení k užívání), vedené tamtéž. Budova je v majetku 

Středočeského kraje.  

Historicky zahájila škola svoji činnost od 18. 9. 1897 jako dvouletá obchodní škola, za 

jejímž založením stálo prvotní usnesení gremiálního prezídia z roku 1896, naplněné 

otevřením Obchodní školy grémia v roce 1897. Tehdy v pronajatém domě č. p. 8 

na Karlově náměstí. v roce 1913 byla tato vyšší odborná škola se čtyřletým studiem pod 

názvem Obchodní škola grémia převedena do správy městské obce a několikrát se pak 

stěhovala a měnila svůj název. v letech 1903 až 1904 pro ni byla postavena školní 

budova v ulici Karoliny Světlé (dnes část objektu zdravotnické školy). v roce 1912 

založilo město vyšší obchodní školu – obchodní akademii. v souvislosti s tím proběhla 

v roce 1916 soutěž na nerealizovanou velkolepou přístavbu k stávající obchodní škole. 

Po válce bylo pro stavbu vybráno místo v Žižkově ulici. Škola byla slavnostně otevřena 

2. 2. 1925 a sídlila zde až do roku 1953, kdy si vyměnila budovu s gymnáziem, tehdy 

jedenáctiletkou. Za již téměř 120 let existence škola prodělala mnohé změny. v letech 

1995 až 2004 byly realizovány stavební úpravy, velké nejen svým rozsahem, ale i 

významem.  k původní budově byla přistavěna nová část s učebnami, kabinety a 

sociálním zázemím včetně centrálních šaten, dále půdní vestavba 3 učeben a zejména 

nová tělocvična. Vznikl tak ucelený objekt s dvorem uprostřed.  

Samozřejmě, že se se škola průběžně vybavovala školním a kancelářským nábytkem, 

učebními pomůckami, zejména v oblasti ICT. Uvnitř historické budovy byly 

zrekonstruovány a moderně vybaveny učebny. Postupně byly rekonstruovány i kabinety 

a sociální zázemí školy ve všech poschodích. 

Budova je třípatrová s půdní vestavbou, která vytvořila 4. poschodí. Zde byly 

vybudovány 3 učebny pro výuku IT a dva kabinety. v současné době je ve škole 

12 kmenových tříd, odborná učebna pro dělené předměty vybavená interaktivní tabulí, 

4 odborné učebny pro výuku informačních technologií, 3 učebny pro výuku cizích 
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jazyků a 8 kabinetů. Škola je vybavena také žákovskou knihovnou, která slouží zároveň 

jako kabinet. Zde žáci najdou tzv. povinnou četbu, ale i literaturu současných českých 

a světových autorů. Některé tituly jsou k dispozici i v originále, především v anglickém 

jazyce. 

V suterénu budovy se nachází studentský klub, kde žáci mohou trávit volné chvíle mezi 

vyučováním a případně si ohřát donesené jídlo. v přízemí budovy se nachází sborovna. 

V zadní části budovy je moderní tělocvična s posilovnou, kterou se využívá kromě 

výuky též na pořádání turnajů a sportovních akcí pořádaných školou případně jinými 

organizacemi. Je to místo, které umožňuje setkání všech žáků školy při různých 

příležitostech. v době mimo vyučování tělocvičnu i posilovnu dlouhodobě nebo 

jednorázově pronajímáme místním sportovním oddílům ke konání tréninků či 

sportovních turnajů, a to zejména v zimním období. 

Pro výuku je škola vybavena výpočetní a audiovizuální technikou, která je dle 

finančních možností školy modernizována a doplňována. Díky projektům dotovaným 

z prostředků EU a finanční pomoci SRPOA můžeme k výuce využívat moderní 

techniku.  

V nedávné minulosti se jednalo zejména o tyto projekty: 

- Moderní technologie ve výuce (C SYSTÉM);  

- Modernizace školních kurikulárních dokumentů OA zřizovaných krajem;  

- Základní a střední školy společně;  

- Peníze EU středním školám; 

- Výzva 035 – Šablony pro SŠ a VOŠ I;  

 

Od 1. 1. 2020 realizuje naše škola vybrané šablony v rámci výzvy 065 v projektu 

„Šablona 2020 – OA Kolín“   

- Učebnice, sešity a pomůcky si žáci obstarávají a hradí sami. Některé, například pro 

výuku odborných předmětů a jazyků, zajišťují žákům vyučující hromadnou 

objednávkou, na kterou dodavatelé poskytují množstevní slevy. 

Škola v souladu se zákonnými normami v odůvodněných případech zajišťuje učebnice 

žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotní postižení, zdravotní či 

sociální znevýhodnění). v tomto školním roce nebylo využito. 

• Výuka ve škole se průběžně přizpůsobuje požadavkům i podmínkám, jež s sebou 

přináší vývoj ve společnosti, zvláště s přihlédnutím na uplatnění absolventů na trhu 

práce – zpracovaný ŠVP č. j. 793/2009  a inovovaný ŠVP č. j. 0832/2015/OAKKO 

(počínaje 1. ročníky), Obchodní akademie Kolín pro studijní obor 63-41-M/02, 

obchodní akademie. 

Při tvorbě bylo přihlédnuto jak k požadavkům na znalosti absolventů, které vyžadují 

současné  maturitní zkoušky, tak i k tomu, jak je chápán profil absolventa na trhu 

práce. ŠVP je mj. i základní informací pro případné uchazeče o vzdělávání (nebo 

přestup). 

 

• Zejména s ohledem na budoucí širší uplatnění na trhu práce, byl od 1. 9. 2013 otevřen 

nový studijní obor – Ekonomika a podnikání, sportovní management. Rozhodnutím 



Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41 

 

 
Výroční zpráva 2020/2021 

                                                                  strana 6 z 36 

 

MŠMT č. j. MŠMT-53137/2012-620 ze dne 7. 1. 2013 o zapsání výše uvedeného oboru 

do školského rejstříku s účinností od 1. 9. 2013, ŠVP č. j. 358/2013 ze 

dne 22. 8. 2013.  

 

• Základním cílem výchovně vzdělávacího procesu je v souladu se školským zákonem 

především rozvoj osobnosti člověka, získání všeobecného a odborného vzdělání, tj. 

poskytnout žákům potřebné znalosti a dovednosti v oboru a připravit je tak, aby našli 

co nejširší uplatnění v praxi či měli dostatečné znalosti pro pokračování ve studiu. 

s ohledem na vývoj situace požadavků pracovního trhu se zavádějí nové formy 

a metody výuky (projekty), přizpůsobuje se struktura volitelných předmětů, učitelé 

získávají nové informace a poznatky v rámci celoživotního vzdělávání (odborné 

semináře) a výměnou zkušeností mezi školami stejného zaměření. 

3. Školy a školská zařízení – členění 

 Školy – nejvyšší povolený počet žáků a naplněnost (k 30. 9. 2020) 

Druh/typ školy  

 

 

 

IZO 

Nejvyšší 

povolený 

počet 

žáků/ 

stud. 

Skutečný 

počet 

žáků/ 

stud.1  

Počet žáků/ 

stud. 

v DFV2 

Přepočtený 

počet ped. 

prac. 

Počet 

žáků/stud.  

na přep. 

počet 

ped. prac.      

v DFV 

Obchodní akademie, 

z toho: 

 

600007090 

 

410 

 

311 

 

311 

 

27,14 

 

11,46 

Obor - Obchodní 

akademie 

 

600007090 

 

274 

 

196 

 

196 

 

27,14 

  

 7,22 

Obor – Ekonomika  

a podnikání 

 

600007090 

 

136 

 

115 

 

115 

 

27,14 

 

 4,24 

Tabulka 1: Součásti školy a počty žáků. 

Škola nemá vlastní ubytovací zařízení. Žáci jsou převážně z Kolína a blízkého okolí. v případě 

potřeby je možno zajistit ubytování v domově mládeže při SOŠ informatiky a spojů a SOU 

Kolín.  

Stravovat se mohou žáci i vyučující ve školní jídelně v SPŠ a JŠ Kolín. v budově OA je bufet 

rychlého občerstvení a pronajímáme prostory pro provozování automatů na teplé i studené 

nápoje a potravinářské zboží (bagety, oplatky apod.).  

Žáci ubytovaní v SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín  2 

Žáci využívající stravování v SPŠ strojírenská a JŠ s právem 

SJZ Kolín 

 

44 

Tabulka 2: Počty ubytovaných a stravujících se žáků. 

4.  Obory vzdělávání a údaje o žácích v nich 

Počínaje 1. ročníkem školního roku 2009/10 poskytuje škola vzdělání v oboru  
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KKOV 63-41-M/02, Obchodní akademie, dále OA a vyučuje se podle ŠVP, který byl pro tento 

obor zpracován (č. j. 793/2009, od šk. roku 2009/10 č. j. 589/2011 a od šk. roku 2015/16 

č.j.0832/2015/OAKKO/.  

Ve školním roce 2013/14 byl nově otevřen obor 63-41-M/01, Ekonomika a podnikáni, 

sportovní management, dále jen EP. Výuka probíhá dle ŠVP č. j. 358/2013. Pro tento  

obor se otevírá vždy jedna třída v ročníku. 
 

 Počet tříd a žáků SŠ v denní formě vzdělávání – podle oborů vzdělání (k 30. 9. 2020) 

Kód a název oboru Počet žáků  Počet tříd Průměrný počet žáků/tř. 

Obory vzdělání poskytující střední 

vzdělání s maturitní zkouškou  
311 12 25,92 

63-41-M/02, Obchodní akademie 196 8 24,50 

63-41-M/01, Ekonomika a podnikání 115 4                 28,75 

Celkem 311 12                 25,92 

Tabulka 3: Počet tříd a žáků. 

 

K 30. 9. 2020 bylo ve škole celkem 311 žáků (189 D a 122 CH) ve čtyřech ročnících, z toho:  

- 115 žáků (47 D + 68 CH) obor EP   

- 196 žáků (142 D + 54 CH) obor OA 

   v prvním až čtvrtém ročníku byly tři třídy, z toho v každém ročníku jedna třída oboru EP. 

   Po rozhodném datu přestoupil jeden žák do 1. ročníku (EP) a jeden žák do 2. ročníku (OA). 

  Odešel jeden žák 4. ročníku (EP) a jedna žákyně 2. ročníku (OA) 

K 30. 6. 2021 bylo ve škole celkem 311 žáků (188 D a 123 CH), z toho:  

– 115 žáků (47 D a 68 CH) obor EP. 
 

       Stav a pohyb žáků v průběhu školního roku 
 

Třída 

 

Výchozí počet k 30. 9. 2020 

 
Odchod Příchod 

30. 6. 2021  
Žáci CH D CH D CH D 

1. A 30 17 13 0 0 1 0 31 

1. B 24 10 14 0 0 0 0 24 

1. C 28 9 19 0 0 0 0 28 

2. A 32 18 14 0 0 0 0 32 

2. B 24 5 19 0 1 1 0 24 

2. C 22 3 19 0 0 0 0 22 

3. A 28 20 8 0 0 0 0 28 

3. B 26 9 17 0 0 0 0 26 

3. C 29 10 19 0 0 0 0 29 
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Třída 

 

Výchozí počet k 30. 9. 2020 

 
Odchod Příchod 

30. 6. 2021  

Žáci CH D CH D CH D 

4. A 25 13 12 1 0 0 0 24 

4. B 20 5 15 0 0 0 0 20 

4. C 23 3 20 0 0 0 0 23 

 

• Z celkového počtu 311 žáků k 30. 9. 2020 bylo 304 žáků ze Středočeského kraje 

(okr. Kolín 190, okr. Kutná Hora 51, okr. Nymburk 62, okr. Beroun 1), 6 žáků 

z Pardubického kraje, okr. Pardubice, 1 žák z Olomouckého kraje. 

 

• Ve škole bylo k 30. 9. 2020 evidováno celkem 5 žáků s cizí státní příslušností: 

- 1 žák z Mianmaru s přihlášením k trvalému pobytu 

- 3 žáci z Vietnamu (1 CH a 2 D) s přihlášením k trvalému pobytu 

- 1 žákyně z Ukrajiny s přihlášením k trvalému pobytu 

 

Stejně jako v minulých letech odchází žáci ze školy především z důvodu špatného prospěchu. 

Jedná se převážně o žáky, kteří vykazovali horší průměr již na ZŠ. Stává se, že k nám přestupují 

žáci, kteří si k nám sice podali přihlášku a zápisový lístek nakonec odevzdali jinam. Ostatní 

přestupy jsou z důvodu změny trvalého bydliště případně chybného výběru oboru. 

4. 1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných 

         Žáci a studenti se zdravotním postižením podle druhu postižení (k 30. 9. 2020)  

Druh postižení Počet žáků/studentů 

Mentální postižení 0 

Sluchové postižení 1 

Zrakové postižení 0 

Vady řeči 0 

Tělesné postižení 0 

Souběžné postižení více vadami 0 

Autismus 0 

Vývojové poruchy učení a chování                       11 

Jiné 0 

Tabulka 4: Údaje o individuálně integrovaných žácích  

• Na základě doložených psychologických a speciálních pedagogických vyšetření bylo 

k 30. 9. 2020 evidováno 11 žáků s vývojovými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, 

dysortografie, dyskalkulie apod.), a 1 žák s těžkou poruchou sluchu. Ve škole se tedy 
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celkem vzdělávalo 12 žáků individuálně integrovaných v běžných třídách. Pro tyto žáky 

se v souladu s prováděcími vyhláškami školského zákona zajišťují podmínky 

vzdělávání (včetně maturitních zkoušek), a tím i podpora úspěšnosti jejich vzdělávání. 

Zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a to i přesto, že se tito žáci 

ve škole aktuálně nevzdělávají, je nedílnou součástí ŠVP. 

• Ve školním roce 2020/2021 nebyl žádnému z žáků stanoven individuální vzdělávací 

plán (dále jen IVP) z důvodu nadání. Ve školním roce měl 1 žák 4. ročníku IVP 

z důvodu SVP. 
 

              Individuální vzdělávací plány 

  Poč. žáků Dívky Chlapci 1. pol. 2. pol. Důvod 

 1 0 1 1 1 SVP    

Celkem 0 0 0 0 0 - 

5. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí 

uchazečů do 1. ročníku SŠ 

5.1. Přijímací řízení do 1. ročníku 

Místo pro osobní podání přihlášky: kancelář OA – 1. patro: pondělí–pátek 7–15 h 

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41, 

vyhlašuje přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 a kritéria pro přijímání žáků.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Právní úprava:  

Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou 

se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání  

ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.  

Termín pro odevzdání přihlášek: 1. 3. 2021 (škola nevyžaduje lékařské potvrzení) 

Termín konání jednotných testů: 1. kolo: 03. 05. 2021 – v budově školy  

                                                                        04. 05. 2021 – v budově školy 

                                                            

Náhradní termíny konání jednotných testů: 2. 6. a 3. 6. 2021 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení:     21. 5. 2021 

                                                                                                    

    

Obory vzdělávání (název a kód): Obchodní akademie  63-41-M/02  

Ekonomika a podnikání 63-41-M/01  

                                                      

 

Podmínky (kritéria) přijímacího řízení: 

Žáci se přijímají na základě prospěchu ze ZŠ (průměr 1. pololetí 8. třídy + 1. pololetí 9. třídy) 

a výsledků jednotných testů (český jazyk, matematika).   
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Při určení pořadí uchazečů se vychází: 30 % - průměrný prospěch ze ZŠ, 70 % - výsledky testů. 

V případě, že počet přijatých přihlášek ke vzdělávání bude nižší nebo roven vyhlášenému počtu 

přijímaných uchazečů, rozhodne ředitel školy do 8. 3. 2021 o nekonání přijímacích zkoušek. 

Tato skutečnost bude oznámena na webových stránkách školy (www.oakolin.eu). 

Celkový výsledek přijímacího řízení bude hodnocen podle vzorce: 

=zaokrouhlit (0,7*(Body ČJ + Body MAT);2) + zaokrouhlit (3 – průměr ZŠ) /2*30;2) 

Počet přijímaných žáků: Celkem 90 – obor Obchodní akademie – 60 

                                                                obor Ekonomika a podnikání – 30 

Přehled přijatých a nepřijatých žáků bude zveřejněn ve vývěsce na budově školy a na 

internetových stránkách školy: www.oakolin.eu v souladu s právními předpisy a ve stanoveném 

termínu. 

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, pouze je oznámeno, jak je uvedeno výše.  

Zápisové lístky: 

Uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče odevzdá zápisový lístek řediteli OA do10 pracovních 

dní ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí. Neučiní – li tak, vzdává se práva být přijat ke studiu 

na OA Kolín a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.  

Odvolání: Nepřijatí uchazeči mají možnost odvolat se proti nepřijetí do 3 dnů od doručení 

rozhodnutí o nepřijetí prostřednictvím ředitele školy ke zřizovateli školy. 

 

5.2. Rekapitulace přijímacího řízení (PZ): 

Přijímací řízení uchazečů o vzdělávání pro školní rok 2021/2022 k 30. 6. 2021 

Přijímací řízení           Obory        OA + EP            OA             EP 

1. kolo Celkem OA EP Dívky Hoši Dívky Hoši Dívky Hoši 

Přihlášení 235 150 85 144 91 112 38 32 53 

Zrušení přihlášky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Omluveni 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

Přijatí 91 60 31 63 28 47 12 16 16 

Odevzdané ZL 91 59 32 63 28 47 12 16 16 

Vrácené ZL 5 4 1 2 3 2 2 0 1 

Platné ZL 86 55 31 61 25 45 10 16 15 

Náhradní termín 0 1 0 0 1 0 1 0 0 

http://www.oakolin.eu/
http://www.oakolin.eu/
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Nedostavil se 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 1. kolo 86 55 31 61 25 45 11 16 15 

Celkem 

přijato 
89 57 32 62 27 46 11 16 16 

  

Celkem bylo v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku Obchodní akademie, Kolín IV, 

Kutnohorská 41 pro školní rok 2021//2022 nově přijatých 89 žáků do dvou oborů denního studia 

a to 57 (46 dívek, 11 chlapců) žáků na obor 63-41-M/02 - OA a 32 (16 dívek, 16 chlapců) na 

obor 63-41-M/01- EP. v druhém kole byl přijat 1 žák na obor 63-41-M/02 – OA a 1 žák na obor 

63-41-M/01- EP. 

Uchazeči o studium měli opět možnost podat na střední školu 2 přihlášky a zápisový lístek 

mohli uplatnit pouze jednou. Vzít zpět zápisový lístek mohli pouze na základě doložení 

rozhodnutí o přijetí na jiné škole v odvolacím řízení. Toho využilo 5 uchazečů (4 OA a 1 EP).  

 

Stejně jako v minulých letech pozval ředitel školy v měsíci srpnu zákonné zástupce přijatých 

uchazečů o studium na schůzku, kde byli informováni o studiu na OA, obdrželi seznam učebnic 

a učebních pomůcek a potřebné informace týkající se studia. 
 

 Údaje o přijímacím řízení do denní formy vzdělávání na SŠ pro školní rok 2021/2022 – podle 

oborů vzdělání (k 1. 9. 2021) 

Kód a název oboru 

 

1. kolo 

počet 

Další kola 

počet 

Odvolání 

počet Počet 

tříd 
přihl. přij. přihl.  přij.  

poda-

ných 

kladně 

vyříz. 

Obory vzdělání poskytující střední 

vzdělání s maturitní zkouškou  
  235   86 3 2 38 38 3 

     63-41-M/02 Obchodní akademie 150   55 2 1 29 29 2 

     63-41-M/01 Ekonomika a podnikání  85 31 1 1 9 9 1 

Tabulka 5: Údaje o přijímacím řízení. 

 

 

 

Údaje o výsledcích ve vzdělávání 

I. Prospěch a docházka žáků všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) – k 30. 6. 2021 

Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků Počet žáků/studentů 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Žáci celkem 311 

Prospěli s vyznamenáním 48 

Prospěli 253 

Neprospěli/neklasifikováni/nehodnoceni 8/2 
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Průměrný prospěch žáků 2,10 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 35,14/0,27 

Tabulka 6: Prospěch a docházka žáků. 
 

• Počet žáků hodnocených slovně (podle typu školy):  

Slovní hodnocení se ve škole nepoužívá. v případě, že je žák osvobozen od tělesné 

výchovy, uvádí se na vysvědčení „uvolněn“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisionální a opravné zkoušky k 30. 9. 2021 

 
 

 

Přehled počtu zkoušek podle předmětů (OZ – opravná zkouška, KZ – komisionální zkouška)  

 

 

                                    Vypsané opravné a komisionální zkoušky celkem 

Druh zkoušky Počet žáků Počet zkoušek Počet předmětů 

Opravná 8 10 5 

Komisionální 11 11 7 

Opravná + komisionální 15 21 8 

Celkem 15 21 8 

 

Opravné zkoušky byly konány z důvodu klasifikace z některých předmětů stupněm 

nedostatečný a komisionální zkoušky konali žáci, kteří nemohli být z předmětu klasifikováni. 

Celkem bylo zkoušeno 15 žáků. Tito žáci vykonali celkem 21 zkoušek, a to 10 opravných  

a 11 komisionálních z 8 předmětů.   

Předmět Celkem Počet KZ 
Počet 

OZ 

PEK 4 4 0 

MAT 3 1 2 

MAR 1 1 0 

INT 3 1 2 

EKO 2 1 1 

UCE 7 3 4 

TEV 0 2 0 

    

Celkem 20 13 9 
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 II. Výsledky maturitních zkoušek (bez opravných zkoušek) 

Kód a název oboru 

Žáci 

konající zkoušky 

celkem 

Prospěli  

s vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli  

Maturitní zkouška: 67 16 39 13 

63-41-M/02 Obchodní akademie 43 9 27 7 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 24 7 11 6 

Tabulka 7: Výsledky maturitních zkoušek. 

 

Dne 19. a 20. května vykonali žáci čtvrtých ročníků praktickou zkoušku z odborných předmětů 

a v termínu od 1. 6. do 9. 6. 2021 probíhaly ústní zkoušky společné části maturit z českého 

jazyka, volitelných předmětů (angličtina a němčina) a profilová část zkoušky 

z předmětů ekonomika a účetnictví. k maturitní zkoušce v řádném termínu byli připuštěni  

všichni žáci čtvrtých ročníků. Žádný z žáků nepožádal o opakování ročníku. z celkového počtu 

67 žáků k 30. 6. 2021 konalo maturitní zkoušku za šk. r. 2020/21 v řádném termínu 67 žáků, 

prospělo 39 žáků a 16 prospělo s vyznamenáním, v září 2021 konalo opravnou maturitní 

zkoušku celkem 9 žáků, kteří neuspěli v předchozích termínech.  
 

Žáci stejně jako v loňském roce vykonali didaktické testy a písemné práce společné části 

maturitní zkoušky: 

 Didaktický test – Matematika 

Didaktický test – Anglický jazyk 

            Didaktický test – Český jazyk a literatura 

            Didaktický test – Ruský jazyk 

            Didaktický test – Německý jazyk 
 

 II. a Výsledky maturitních zkoušek – řádný podzimní termín a opravné zkoušky 

Kód a název oboru 

Žáci 

konající zkoušky  

celkem 

Prospěli  

s vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

Maturitní zkouška:     

63-41-M/02 Obchodní akademie 

řádný podzimní termín 
0 0 0 0 

63-41-M/02 Obchodní akademie 

opravné zkoušky 
6 0 6 0 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

řádný podzimní termín 
0 0 0 0 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

opravné zkoušky 
3 0 3 0 

Tabulka 8: Výsledky maturitních zkoušek – náhradní termín a opravné zkoušky. 
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6. Hodnocení chování žáků 

 Chování žáků/studentů (k 30. 6. 2021) 

Druh/typ školy 
Počet žáků/studentů – hodnocení 

velmi dobré uspokojivé Neuspokojivé 

Střední škola/Obchodní akademie 311 0 0 

Tabulka 9: Chování žáků. 

Snížená známka z chování byla udělena za opakované neomluvené hodiny. 

Pochvaly byly žákům udělovány především za účast a umístění v soutěžích různých úrovní a za 

příkladnou práci pro třídní kolektiv. 

Za 2. pololetí šk. roku 2020/2021 bylo celkem uděleno 34 výchovných opatření, z toho: 

- pochvala třídního učitele  -   13 žáci 

- pochvala ředitele   -   12 žáci 

- napomenutí třídního učitele -    6 žáků 

- důtka třídního učitele  -   2 

- důtka ředitele školy              -   1 

7. Absolventi a jejich další uplatnění 

Informace o přijetí žáků k dalšímu studiu škola zjišťuje obtížně, neboť je většina absolventů 

neposkytne i přes opakované žádosti ze strany školy. 

Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu – absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním 

s maturitní zkouškou  

Druh/typ školy 

Počet 

absolventů 

celkem 

Podali 

přihlášku  

na VŠ 

Podali 

přihlášku 

 na VOŠ 

Podali přihlášku  

na jiný typ školy 

Nepodali 

přihlášku  

na žádnou školu 

Střední škola/OA 67 22 11 0 34 

Tabulka 10: Přehled podaných přihlášek. 

Pozn.: v současné době již žáci podávají přihlášky na VŠ převážně elektronicky, tedy bez 

nutnosti potvrzení údajů školou. Přihlášky podávají i žáci s horším prospěchem a někteří podání 

přihlášky ve škole ani neoznámí. 

8. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol 

Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k 30. 4. 2021) 

Okres Celkem Dívek 
Z celkem 

dosažitelní 

Z dívek 

dosažitelní 

Dosud 

nepracovali 

Poč.abs.ÚP, 

kteří 

ukončili 

1.5.2019 - 

30.4.2020 

Poč.abs.ÚP, 

kteří 

ukončili 

1.5.2020 - 

30.4.2021 

Kolín 5 4 4 3 1 4 5 
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K. Hora 1 0 3 0 0 1 2 

Nymburk 2 1 1 1 0 2 2 

Praha-

východ 
2 2 2 2 0 3 1 

Celkem 10 7 10 6 1 10 10 

obor 63-41-M/02 

 

Na základě informací získaných na internetových stránkách portálu MPSV (pololetní statistika 

nezaměstnanosti, absolventi a mladiství) kde se uvádějí počty nezaměstnaných absolventů 

jednotlivých škol ve všech krajích a okresech ČR, ve kterých jsou absolventi podle místa 

trvalého pobytu na úřadech práce evidováni, se našim absolventům, zejména v okresech Kolín, 

Kutná Hora, Nymburk a Praha-východ, kteří byli v minulosti evidovaní jako uchazeči 

o zaměstnání, podařilo v krátké době nalézt uplatnění na trhu práce. z výše uvedených zdrojů 

se potvrdilo, že míra nezaměstnanosti našich absolventů je stále poměrně nízká, tzn., že pokud 

absolventi nejdou dále studovat, většinou na trhu práce najdou uplatnění. 

 

Úroveň jazykového vzdělávání na škole 

I. Žáci v denní formě vzdělávání učící se cizí jazyk (k 30. 9. 2020) 

Jazyk 

 

Počet žáků 

 

Počet skupin 
Počty žáků ve skupině 

minimálně maximálně Průměr 

anglický 311 22 14 16 15 

německý 201 14 13 18 15 

ruský 110 10 7 13 10 

Tabulka 11: Žáci učící se cizí jazyk. 

II. Učitelé cizích jazyků – rozložení kvalifikace (k 30. 9. 2020) 

Jazyk 
Počet učitelů 

celkem 

Kvalifikace vyučujících Rodilí 

mluvčí odborná částečná žádná 

anglický 5 4 1 - - 

německý 4 4 - - - 

ruský 3 3 - - - 

Tabulka 12: Učitelé cizích jazyků. 

Žáci se od 1. ročníku učí dva cizí jazyky, povinně ANJ, s možností výběru – NEJ a RUJ. 

V posledních letech přicházejí ze základních škol žáci učící se anglický jazyk v kombinaci 

s německým nebo ruským jazykem. v tomto školním roce si ruský jazyk vybralo 110 a německý 

jazyk 201 žáků. Ve třetím ročníku si žáci mohou vybrat jako jeden z volitelných předmětů 

seminář z cizího jazyka. v posledních letech si žáci volí nejvíce seminář z jazyka anglického. 

Výuka je plně aprobovaná. Vyučující také připravují školní kola jazykových olympiád, ze 

kterých nejlepší žáci postupují do okresních kol. 

Současně vyučující anglického jazyka rozšiřují praktické znalosti žáků pořádáním poznávacích 

zájezdů do Anglie. Pro zájemce se tyto zájezdy uskutečňují zpravidla jednou za dva roky. 
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Vyučující německého jazyka pořádají pro své žáky jednodenní zájezdy do německy mluvících 

zemí. Od minulého školního roku mají zájemci možnost výpůjčky knih v německém jazyce a 

to u Mgr. Šušlíkové. 

9. Úroveň informační a počítačové gramotnosti 

ve škole 
 

• ICT 

 

Plán ICT je k dispozici u ředitele školy nebo u správce školní počítačové sítě. 

Na škole je v současné době v provozu 5 počítačových učeben. Zde se vyučuje hlavně 

informatika, účetnictví, cvičení z účetnictví a písemná elektronická komunikace. I všechny 

ostatní učebny na škole jsou vybaveny počítačem, projektorem a ozvučením. Interaktivní tabulí 

jsou vybaveny jazyková učebna a učebna odborných předmětů. Počítačem jsou vybaveny i 

kabinety, téměř všichni vyučující mají k dispozici notebook, který využívají při výuce. 

Všechny počítače na škole jsou připojeny do počítačové sítě. Kabinety a počítačové učebny 

jsou vybaveny tiskárnou. Na škole je v provozu souborový server. Všichni žáci  

i učitelé mají na souborovém serveru k dispozici domovský adresář pro ukládání souborů, které 

používají při výuce. 

K internetu je škola připojena optickým kabelem.  

Žáci mohou počítačové učebny a internet bez omezení využívat o přestávkách i v odpoledních 

hodinách po skončení vyučování (cca do 15 hodin odpoledne). 

Škola je kromě klasické počítačové sítě pokryta i WiFi sítí, která umožňuje připojení k internetu 

žákům i vyučujícím v prostorách školní budovy. 

Klasifikace žáků a jejich docházka probíhá přes cloudový program EDOOKIT. 

 

• EDOOKIT 

 

Jedná se o moderní webový školní informační systém, Učitel má k dispozici jedinečný soubor 

nástrojů výrazně zjednodušujících výuku a administrativu. Program umožňuje škole vést 

elektronickou agendu a plně využívat moderní informační technologie ve výuce i při 

komunikaci školy mezi pedagogy a žáky, rodiči a okolím. 

 

Je zde možné vést elektronickou žákovskou knížku, spravovat školní matriku, mít dokonalý 

přehled o rozvrhu hodin a suplování, komunikovat efektivně v rámci školy i mezi školou a 

rodiči.  

Z této nabídky využíváme hlavně vedení školní matriky, zadávání klasifikace, tisk vysvědčení, 

aktuální rozvrh se změnami, zápisník, elektronickou třídní knihu, docházku, komunikaci, 

zadávání domácích úkolů, zadávání písemných prací, psaní testů atd.  
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10. Údaje o pracovnících školy 

K 30. 9. 2020 zaměstnávala škola:  29 pedagogů (24 žen, 5 mužů),  

  4 provozní pracovníky 

  2 administrativní pracovnice  

 

I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2020) - údaje ve shodě s údaji P 1-04 

Počet pracovníků Počet žáků 

v DFV na 

přepočtený 

počet 

pedagog. 

pracovníků 

celkem 

fyzický/přepočtený 

nepedagogických  

fyzický/přepočtený 

pedagogických 

fyzický/přepočtený 

pedagogických 

interních/externích 

pedagogických  

– s odbornou 

kvalifikací  

34/ 32,19 6 / 5,12 29 / 28.53 29 / 0 29 10,7 

Tabulka 13: Základní údaje o pracovnících. 

 

 

II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2020) 

Počet 

pedagogických 

pracovníků 

Do 30 let 
31 – 40 

let 

41 – 50 

let 

51 – 60 

let 

Nad 60 

let 

Z toho 

důchodci 

Průměrný 

věk 

Celkem 1 6 6 12 3 3 50,03 

z toho žen 1 3 6 11 2 2 53,12 

Tabulka 14: Věková struktura PP. 

 

 

III. Pedagogičtí pracovníci – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k 30. 9. 2020) 

Počet pedagogických pracovníků - dosažené vzdělání  

vysokoškolské 

- magisterské  

a vyšší 

vysokoškolské 

 - bakalářské 
vyšší odborné střední Základní 

28 0 0 0 0 

Tabulka 15: PP podle dosaženého vzdělání. 

IV. Pedagogičtí pracovníci – podle délky praxe (k 30. 9. 2020) 

Počet pedagogických pracovníků s praxí 

do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let  více než 30 let 

0 3 5 9 10 

Tabulka 16: PP podle délky praxe. 
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V. Aprobovanost výuky (k 30. 9. 2020)         

Předmět 
Celkový počet hodin 

odučených týdně 

Z toho odučených 

aprobovaně 

Český jazyk a literatura 40 40 

Anglický jazyk 60 60 

Německý jazyk 35 35 

Ruský jazyk 32 32 

Dějepis 9 9 

Hospodářský zeměpis 9 9 

Občanská nauka 4 4 

Matematika 36 36 

Přírodní vědy 9 9 

Environmentální výchova 4 4 

Ekonomika 49 49 

Písemná a elektronická komunikace 37 37 

Finanční gramotnost 6 6 

Tělesná výchova 16+8 16+8 

Informační technologie 34 34 

Účetnictví 45 45 

Statistika 4 4 

Právo 9 9 

Cvičení z matematiky 4 4 

Občanský základ 4 4 

Seminář z anglického jazyka 12 12 

Seminář z RUJ 4 4 

Informačně technologický základ 2 2 

Cvičení z účetnictví 12 12 

Hospodářské výpočty 2 2 

Základy společenských věd 2  2   

Psychologie 4 4 

Základy somatologie a fyziologie 7 7 

Marketing 2 2 

Management 4 4 

Teorie sportovní přípravy 4 4 

Celkem 511 511 

Tabulka 17: Aprobovanost výuky. 

Všechny předměty se vyučují aprobovaně.  

Počet pracovníků je dlouhodobě stabilizovaný. z celkového počtu 29 pedagogických 

pracovníků škola zaměstnává 24 žen a 5 mužů. v tomto počtu jsou zahrnuti 3 pedagogové 

důchodci, z toho dvě ženy. 
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11. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků (DVPP) 

11.1. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů  

Všichni pedagogičtí pracovníci splňují kvalifikační předpoklady a všechny předměty 

s částečnou výjimkou občanské nauky (viz tabulka 18) jsou vyučovány aprobovaně. 

11.2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů  
I. Studium k prohlubování odborné kvalifikace – jednodenní akce 
 

Vzdělávací 

instituce 
Název akce 

    Č. 

akreditace 

Počet 

absolventů 
Certifikace 

VISK 
Microsoft Office pro pedagogy – 

pokročilé funkce / Excel 
 4 Osvědčení 

VISK 
Microsoft Office pro pedagogy – 

pokročilé funkce / PowerPoint 
 1 Osvědčení 

VISK 
Současná česká literatura/Práce 

s pracovními listy na SŠ 
 1 

Osvědčení 

DESCARTES 
Komplexní práce s tř. kolektivem 

– prevence a řešení problémů 
 2 

Osvědčení 

DESCARTES 
Současná literatura pro mládež 

 1 
Osvědčení 

DESCARTES 
Vzdělávací program – Holidays 

and festivals … 
 1 

Osvědčení 

EDUKO 
Akt. otázky výuky ekonomiky na 

SŠ 
 3 

Osvědčení 

Pedagogická 

fakulta Olomouc 

XXVII. roč. Letní školy výchovy 

k občanství, dějepisu a ZSV pro 

učitele SŠ 
 1 

 

Osvědčení 

Vzd. agentura 

Mgr. Blechová 

SPU na střední škole v kostce 
 3 

Osvědčení 

EDUKO 
Moderní marketingové techniky 

 3 
Osvědčení 

TANDEM CZ 
Metodika pro učitele cizích jazyků 

 2 
Osvědčení 

NPI ČR 

Oblastní workshop MAT 

úročení úvěrování a hypotéky ve 

finanční matematice na SŠ 
 1 

 

Osvědčení 

NPI ČR 

Studium pedagogiky podle §22, 

odst. 1, písm. a) zákona č. 

563/2004 Sb 

 

 1 

 

Osvědčení 

CCV Pardubice 

Studium k výkonu spec. činností -

Prevence sociálně patologických 

jevů 

 1 
Osvědčení 
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DESCARTES 
Americká historie a kultura. Jak 

začlenit do hodin angličtiny. 
 1 

Osvědčení 

INFRA 
Digitální nástroje a dovednosti 

učitele cizího jazyka 
 1 

Osvědčení 

Wolters Kluwer 
Nezastupitelný zástupce 

 1 
Osvědčení 

Vzd. agentura 

Mgr. Blechová 

Škola moderní didaktiky 

(webinář) 
 1 

Osvědčení 

WocaBee 
Jak vyučovat cizí jazyk žáky 

v problémovém věku 
 1 

CERTIFIKÁT 

ŠTOHL 
Daňová evidence 

 1 
Osvědčení 

DESCARTES 
FOOD in English Teaching 

 1 
Osvědčení 

Pedagogicko-

psychol. poradna 

Bezpečné klima ve Školách 
 1 

CERTIFIKÁT 

Olchavova.cz 
Jak podpořit vizuální paměť 

 1 
Osvědčení 

NPI ČR 
Konzultační semináře pro školní 

maturitní komise - online 
 1 

Osvědčení 

MŠMT 
Jak na distanční výuku 

matematiky 
 1 

Osvědčení 

KLETT 
Maturita z němčiny – ústní část 

 1 
Osvědčení 

CERMAT 
KOSS Management – skupinová 

konzultace online 
 1 

Osvědčení 

INFRA 
Webinář – čtenářské dílny 

 1 
Osvědčení 

ZŘETEL 
Drogy ve škole 

 1 
Osvědčení 

NPI ČR 
Seminář k písemné práci z cizího 

jazyka v rámci profilové části MZ 
 1 

Osvědčení 

 

 Finanční náklady vynaložené na DVPP činí 09–12 /2020 – 0,-; 01- 06/2021 – 2. 380,- +21.880,-    

 šablony 

12. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na 

veřejnosti 

12.1. Provozní praxe 

Provozní praxe je povinnou součástí výuky odborných předmětů a je zařazena 

do 2., 3. a 4. ročníku v celkové délce čtyř týdnů.  Cílem praxe je možnost žáků ověřit  

si získané teoretické odborné znalosti v praxi podniků a dalších institucí a prohloubit  

si potřebné odborné dovednosti. 

Provozní praxe je pro 2. ročníky v délce 5 dnů, pro 3. ročníky trvá souvisle 2 týdny – v době 

konání ústních maturitních zkoušek.  Provozní praxe pro žáky 4. ročníků je týdenní (listopad). 
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Organizace provozní praxe je následující: 

Žáci si individuálně vyberou firmu v průběhu 1. pololetí školního roku, tato firma obdrží 

písemnou žádost o konání praxe žáků OA a zhruba měsíc před konáním provozní praxe škola 

provede smluvní zabezpečení rozesíláním smluv vybraným firmám, popř. firmy dodají vlastní 

smlouvy odpovídající charakteru dané organizace (zejména banky, nemocnice). Výběr podniků 

není omezován, může jít o podniky s různou právní formou, předmětem činnosti i sídlem 

(většinou podle místa bydliště studenta). Přednostně by si žáci měli vybírat firmy s podvojným 

účetnictvím. Žáci studijního oboru EP mají možnost realizovat praxi ve sportovních oddílech a 

institucích. 

O průběhu provozní praxe musí žáci vyhotovit předepsanou dokumentaci, která se předkládá 

i při ústních maturitních zkouškách. Jedná se o deník z provozní praxe, tj. soupis prací 

vykonaných ve firmě vč. dokumentace, se kterou student pracoval, a dále zpráva z praxe, ve 

které student charakterizuje firmu (právní forma, předmět činnosti, organizační struktura, 

ekonomické výsledky aj.), ve které žák pracoval a zhodnotí průběh provozní praxe. 

Provozní praxi má na starosti Ing. Jana Bílá. Pomáhá žákům při výběru, v případě potřeby 

vstupuje do jednání s představiteli podniků, zajišťuje a provádí kontroly žáků v průběhu praxe 

ve vybraných firmách. Firma vždy určí pracovníka, který má žáka po dobu praxe na starost 

a vstupuje do jednání se školou. 

Studenti 3. a 4. ročníků se pravidelně účastní veletrhu práce, který se koná v měsíci září v MSD 

v Kolíně. 

 

Tento školní rok byl poznamenán opatřeními kvůli nákaze Covid – 19 a výuka probíhala 

distančně, bylo rozhodnuto, že se provozní praxe nebudou konat. Místo toho žáci vypracovali 

seminární práce na témata, která jim zadali učitelé odborných předmětů.  

 

12.2. Odborné přednášky, exkurze  

Výuku vyučující obohacují přednáškami, besedami a exkurzemi. Besedy probíhají buď přímo 

ve škole, nebo na konkrétních pracovištích. 

• Přednášky a besedy 

 

✓ Ekonomika 

Dlouhodobě spolupracujeme s KB Kolín, jejíž zástupci při setkáních podávají našim žákům 

informace o bankovních produktech, především zaměřených na klientelu z řad žáků, jako jsou 

účty pro studenty, spoření či studentské půjčky. 

V tomto školním roce žáci třetích a čtvrtých ročníků absolvovali přednášku „Soutěž a 

podnikej“. Žáci druhých ročníků jako každý rok absolvovali přednášku „Můžeš podnikat“ 

Součástí přednášky o podnikání je i setkání žáků s úspěšnými podnikateli regionu, s nimiž 

mohou žáci diskutovat o různých otázkách podnikání, jako je motivace k podnikání, výhody 

ale i úskalí podnikání apod.  
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✓ Občanská nauka 

 

Každým rokem je pro žáky 1. a. 2. ročníků realizována v rámci programu „S tebou o tobě“ 

přednáška společnosti MP Education, s. r. o., jejímž cílem je realizace výchovně vzdělávacích 

programů na základních (Čas proměn) a středních školách po celém území České a Slovenské 

republiky. Programy poskytuje školám společnost Procter & Gamble a jsou obsahově 

zaměřeny na výchovu k ochraně zdraví, osvojení si správných hygienických návyků již 

v době dospívání z hlediska biologického, psychologického i sociálního při cestě k dospělosti.  

 

✓ Právo 

Pro žáky 4. ročníků jsou tradičně organizovány besedy s pracovníky Úřadu práce v Kolíně a 

Okresního soudu, kde se žáci účastní některého soudního jednání, po němž zpravidla následuje 

beseda s předsedou Okresního soudu v Kolíně. Besedy jsou pro žáky velmi zajímavé. 

✓ Finanční gramotnost 

Ve 2. ročníku se podle ŠVP vyučuje odborný předmět „Finanční gramotnost“, který má 

žákům poskytnout základní znalosti a dovednosti z oblasti finančního poradenství. Záměrem 

předmětu je užší propojení teorie s praxí. Součástí výuky jsou přednášky odborníků 

z finančních institucí, případně spojené s exkurzí (ČNB, KB, ČSOB apod.). 

 

V rámci předmětu si žáci ověřují své schopnosti ve stolní hře „Finanční svoboda“, při které si 

mohou vyzkoušet reálné situace finančního života. 
 

✓  Hospodářský zeměpis 

 

V rámci předmětu se žáci školy účastní akcí projektu Planeta země 3000, jedná se o unikátní, 

populárně naučný, multižánrově zaměřený vzdělávací projekt s přírodovědně – historicky 

zeměpisným přesahem. Probíhá ojedinělou formou – nejmodernější multimediální projekcí 

poutavých fotografií a videosekvencí (čtyřmi dataprojektory v rozlišení 6 K, tedy ve třikrát 

lepší kvalitě než je FULL HD promítaných na filmové plátno v poměru stran 21:9), 

doprovodných autentických zvuků, hudby s naživo komentovaným výkladem 

učitele a reportéra. v tomto školním roce byla projekce zrušena. 
 

 

✓ Tělesná výchova 

Sportovně turistický kurz 

Třetí ročníky se v měsíci září 2020 zúčastnily sportovně turistického kurzu tradičně v Peci pod 

Sněžkou (Husova bouda), kde absolvují zajímavé pěší túry v horském terénu Krkonoš. 

Lyžařský výcvik 

Lyžařský kurz je určen pro žáky druhých ročníků. v tomto školním roce se kvůli opatřením 

proti nákaze Covid – 19 nekonal. 
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Exkurze probíhají podle schváleného plánu na aktuální školní rok. Plán sestavený na začátku 

školního roku, je závazný, ale občasně dochází během roku k jeho úpravám na základě 

aktuálních nabídek a možností. 

V tomto školním roce se kvůli opatřením proti nákaze Covid – 19 žádné exkurze nekonaly. 

 

 

12.3. Olympiády, odborné, vědomostní, sportovní a další soutěže 

•  Jazyky 

 

✓ Český jazyk 

 

I v tomto školním roce se naši žáci zúčastnili Olympiády z českého jazyka konané distančně 

v lednu.  Naše žákyně 3. ročníku Pavla Bohatová se umístila na 3. místě. 

 

 

 

   

• Ekonomické předměty 

 

✓ Soutěž z odborných ekonomických předmětů 

V září se konala každoroční soutěž 4. ročníků v ekonomických znalostech – EKOTÝM 2020.  

Soutěž ověřuje úroveň ekonomických znalostí studentů 4. ročníků a skládá se ze dvou částí. 

Písemný znalostní test a prezentaci vylosovaného ekonomického tématu. Soutěž prověřuje 

především ekonomické znalosti, ale byla rozšířena o další odborné předměty – UCE, INT. Je 

tak vhodnou formou průpravy na maturitu z odborných předmětů. Ve školním kole se nejlépe 

umístil tým ve složení Jirák Matěj, Piskačová Šárka, Vosáhlová Zuzana (všichni 4. C). 

Krajské kolo soutěže se z důvodu zhoršení epidemiologické situace nekonalo. 

 

 

• Písemná a elektronická komunikace 

Žáci se zapojují do různých soutěží – psaní na klávesnici, wordprocessing, na které se připravují 

od prvního ročníku pravidelnými školními soutěžemi. Průběžně se sledují výkony nejlepších 

žáků za účelem jejich motivace a účasti na vyšších soutěžích. 

V lednu 2021 se konalo školní kolo soutěže v psaní na klávesnici. Soutěže se zúčastnilo 299 

žáků ze všech ročníků ve více kategoriích.  

Nejlépe se umístili žáci: 

 1. ročník - Vedral Štěpán (1. B)              2. ročník - Plášilová Markéta (2. C) 

 3. ročník Křeček Zdeněk  (3. A)              4. ročník – Jirák Matěj (4.C) 
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Škola: 

1.  Křeček Zdeněk (3. A) 

2.  Sejčková Kateřina (3. C) 

3. Jirák Matěj (4.C) 

 

 

• Má dáti, Dal 

 

Naši žáci se zúčastnili 15. ročníku soutěže v účetnictví „Má dáti, Dal“ ve Znojmě. Soutěž 

proběhla online formou 26. 1. a 28. 1. 2021. Školu reprezentovali Lenka Pštrossová ze 4. C, 

Šárka Piskačová ze 4. C a Ondřej Černý ze 4. B. 

 

• Finanční gramotnost 

 

Letos se ve školním kole soutěže zúčastnilo 15 tisíc soutěžících z celé České republiky. 

v okresních kolech soutěží školní tým složený ze 3 nejúspěšnějších účastníků kola školního. 

Úspěšnými studenty na naší škole byli: 

 

1. Kryštof Korenc 2. A 

2. Michaela Veselá 2. B 

3. Anna Fantová 2.C 

 

Tento tým se umístil na 1. místě v III. kategorii krajského kola soutěže. 

• Bobřík informatiky 

Soutěž se konala v listopadu a nejlépe se umístili: 

kategorie junior – Barbora Bartáková 2. C 

kategorie senior – Monika Tichá 3. C 

 

• Soutěžní kvíz KPBI (Kraje pro bezpečný internet) 

 

Žákyně naší školy Barbora Puchnerová získala 3. místo a výhru 10 000 Kč pro školu v soutěži 

pořádané Středočeským krajem „bezpečný internet“ 

 
 

• Tělesná výchova a sport 

✓ Soutěže 

Volejbal 

V listopadu 2020 se soutěž nekonala kvůli opatřením spojenými s nákazou COVID-19.  

Fotbal 
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V prosinci 2020 se 3. kolo futsalové ligy nekonalo kvůli opatřením spojenými 

s nákazou COVID-19.  

 

Florbal 

V lednu se každoročně koná florbalová soutěž FLORBAL CHALLENGE, ve které se 

tradičně velmi dobře umisťují naše dívky. Letošní ročník se kvůli opatřením spojenými 

s nákazou COVID-19 také nekonal.  

 

 

12.4. Kultura 

• Klub mladého diváka 

Klub mladého diváka od počátku vzniku v roce 1997 vede Mgr. Sádlíková a Ing. Krejčová. 

Každým rokem má cca 40 žáků školy možnost zhlédnout představení různých žánrů na téměř 

všech divadelních scénách v Praze. Při průměrném počtu pěti ročních zájezdů je to za 22 let 

úctyhodné číslo. Ve školním roce 2020 / 2021 byla bohužel návštěva všech představení zrušena.  

 

12.5. Účast žáků na akcích  

• Valné hromady 

Škola nadále spolupracuje s firmou Administer Kutná Hora, která organizuje valné hromady 

akciových společností. Pracovnice firmy každoročně navštíví žákyně třetích ročníků naší 

školy a informují je o činnosti firmy a formě spolupráce. Škola pak vybrané žákyně 

s přihlédnutím k jejich prospěchu uvolňuje na tyto akce. Tato spolupráce trvá přes 20 let. 

 

• Žáci a veřejnost 

Někteří naši žáci se ve svém volném čase věnují různým zájmovým aktivitám. Úspěšní jsou 

v oblasti sportovní, hudební apod. Dělají tím především dobré jméno sobě, ale i naší škole. 

v řadách našich žáků jsou atleti, tenisté, fotbalisté, hokejisté, plavkyně aj. Zejména mezi žáky 

oboru EP jsou sportovci, někteří úspěšní reprezentanti ČR.  

Naši žáci se pravidelně zúčastňují akce „Přes bariéry s policií“ pořádané Středočeskou policií 

společně s nadací Konto Bariéry, Zdravotní pojišťovnou MVČR a spolkem Bezpečná 

společnost, z. s. na podporu handicapovaných osob z regionu a zároveň si složili test fyzické 

způsobilosti pro přijetí k Policii ČR. 
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• Partnerské školy 

Partnerství s Obchodní akademií Rimavská Sobota naše škola navázala před několika lety 

společnou účastí na projektu. Přátelské vztahy trvají nadále, čehož školy využívají v rámci 

účasti ve svých nebo společných projektech. Ve školním roce 2020/2021 nebyla k setkání žádná 

příležitost. 

• Pietní akt u pamětní desky na OA 

 

Pietní akt, tradičně konaný před budovou naší školy se v letošním roce výjimečně uskutečnil 

v prostoru Kolínského divadla. Pietní akt se koná k uctění památky štábního kapitána Václava 

Morávka, kolínského rodáka, který byl jedním z členů legendární odbojové skupiny Tři 

Králové. Pietního aktu se tradičně zúčastnili významní představitelé našeho politického i 

společenského života a zahraniční hosté. Součástí oslavy bylo promítání filmového snímku 

k danému tématu v místním kině, kterého se zúčastnily první ročníky. Ani tentokrát se pietní 

akt neobešel bez přeletu bojových letounů 21. základny taktického letectva v Čáslavi, kladení 

věnců a květin k pamětní desce. 

 

 

• Památné stromy Kolínska 

 

Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba L.) 

 
Ve dvoře školy je před zraky veřejnosti skryt nádherný exemplář Jinanu dvoulaločného 

(Ginkgo biloba L.). Tento strom byl za památný vyhlášen již v roce 1981 vyhláškou ONV 

Kolín. Věk tohoto stromu se odhaduje na 130 let, dosahuje výšky cca 24 m, šířky koruny 12 m 

a obvodu kmene cca 300 cm. Zdravotní stav je hodnocen jako velmi dobrý. Strom roste 

v poněkud stísněných prostorách v rohu dvora a některé větve zasahují do oken učeben a okapů, 

proto je občas nutno realizovat drobný zásah, pro který je potřeba vydání rozhodnutí o povolení 

ošetření památného stromu. Strom, i když na první pohled vypadá jako strom listnatý, má blíže 

ke stromům jehličnatým, a proto bývá řazen do třídy jehličnanů. Každoročně je školní dvůr 

zasypán hustou vrstvou spadaného listí, které spolu s kulatými plody (plodí pouze samičí 

rostliny) tvoří veliký žlutý koberec.  

13. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního 

učení 

Kurzy k doplnění základního vzdělání, rekvalifikační ani kvalifikační kurzy škola nepořádá. 

Škola pouze smluvně poskytuje nájem učeben pro organizátory podobných akcí. 

Tělocvičnu pronajímáme sportovním oddílům, ať už za účelem pravidelných tréninků v zimním 

období, nebo i krátkodobě k pořádání sportovních turnajů. Škola již několik let poskytuje 

prostory tělocvičny k ubytování mažoretek, které vystupují v Kolíně při příležitosti konání 

oslav Kmochova Kolína.  
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14. Výchovné a kariérní poradenství 

14.1. Výchovný poradce 

Poskytování poradenských služeb je uloženo školským zákonem a specifikováno navazující 

vyhláškou č. 116/2011 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních, v platném znění. 

Spolupráce v oblasti výchovného a kariérového poradenství ve školním roce 2020/2021 

v rámci školy probíhala především mezi výchovnou poradkyní, metodičkou prevence, 

vedením školy, třídními učiteli, vyučujícími a rodiči problémových žáků či žáky samotnými 

nebo třídními kolektivy. Práce byla ovlivněna mimořádnými opatřeními covid – 19. 

Začátkem školního roku byl zaktualizován profil s činností a kontakty výchovné poradkyně 

Ing. Kateřiny Březinové a metodičky prevence Mgr. Kláry Šušlíkové pro školní web. Ve 

2. patře byla aktualizována pro žáky informační nástěnka ŠPP. Zároveň byl vydán nový 

školní řád pro školní rok 2020/2021. Výchovná poradkyně informovala ostatní pedagogy 

o aktuálním stavu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, o metodice a významu tvorby 

plánů podpůrných opatření pro tyto žáky. Při tom jsme vycházeli z vyhlášky 27/2016 Sb. 

v aktuálním znění (ve znění vyhlášky 270/2017 Sb.).  

Prioritní činností výchovné poradkyně zůstává nábor nových žáků prostřednictvím prezentace 

školy na Burzách a Přehlídkách středních škol ať už v Kolíně, v Kutné Hoře nebo Nymburce. 

Zajišťuje také konání Dnů otevřených dveří, které se tradičně konají v říjnu a následně 

v lednu na naší škole. v letošním školním roce se tyto akce nemohly konat, proto jsme Dny 

otevřených dveří naší školy konali on-line formou. 

Ve školním roce 2020/2021 se vzdělávalo celkem 22 žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami: 

z toho - žáci nadaní: 0,  

           - žáci s SVP: 20 žáků (z toho 2 žáci s asistentem pedagoga),   

           - zdravotní důvody: 2 žáci.  

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami byla poskytována podpůrná opatření 1., 2., 3. a 

4. stupně. Žákům s PO 1, PO 2 a PO 4 byl vypracován plán podpůrných opatření a žák s PO 3 

pracoval dle individuálního vzdělávacího plánu v souladu s doporučeními ze školního 

poradenského zařízení (PPP Kutná Hora). 

Ing. Kateřina Březinová vypracovala plán pedagogické podpory (PLPP) pro jednoho žáka 

s převažujícím PO 4 a individuální vzdělávací plán (IVP) pro žáka 4. ročníku. 

Z maturitního ročníku žádalo 5 žáků o možnost uzpůsobení podmínek (PUP) maturitní 

zkoušky (vyšší časová dotace). 
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Jednou z hlavních činností výchovné poradkyně byla spolupráce s Pedagogicko-

psychologickou poradnou v Kolíně a s její pobočkou v Kutné Hoře, v jejichž péči je převážná 

část našich žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Dále spolupracovala 

s psychology z Centra psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje Kolín a 

Speciálním pedagogickým centrem Výmolova Praha. 

Na základě přijatých doporučení z poraden výchovná poradkyně vedla evidenci žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a určitým stupněm podpůrných opatření, informovala 

rodiče o doporučeních PPP a podpůrných opatřeních pro žáky, pravidelně aktualizovala 

seznam žáků se SVP pro učitele. Na poradách informovala učitele o metodách, hodnocení a 

organizaci výuky a případně nutných pomůckách pro výuku žáků se SVP, popř. informovala 

o podpůrných opatřeních jiného druhu (jsou-li v doporučení poradny uvedeny).  

Zkušenosti z výchovně vzdělávací práce s těmito žáky jsou převážně kladné. Při náročné 

domácí přípravě a dobré spolupráci s rodiči i asistentkami dosahuje řada žáků se SVP velmi 

dobrých výsledků. Při distanční výuce v mimořádném období byla dodržována doporučení 

MŠMT i ČŠI a poskytována podpůrná opatření žákům s SVP v maximálně možné míře. 

Spolupráce s PPP v Kolíně i Kutné Hoře je velmi dobrá, probíhá pravidelně telefonicky, 

někdy i osobní konzultací výchovné poradkyně s odborníky poradny. 

Na operativních pedagogických poradách on-line byli průběžně projednáváni žáci 

s problémovým chováním, zejména dodržování pravidel distanční výuky, příčiny 

nepřipojování žáků on-line apod.  

Při poskytování poradenských služeb je kladen důraz na ochranu osobních údajů (v souladu 

se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění 

pozdějších předpisů).  

 

Kariérové poradenství ve školním roce 2020/2021 

V rámci konzultací s žáky 4. ročníků, s třídními učiteli i s rodiči žáků informovala výchovná 

poradkyně o možnostech dalšího vzdělávání po maturitě. Cílem bylo ve spolupráci s ostatními 

vyučujícími naučit žáky orientovat se v možnostech dalšího studia po maturitě na vyšších 

odborných školách a na vysokých školách nebo se orientovat v činnostech při hledání 

zaměstnání.  

Během školního roku byly poskytovány informační materiály VŠ a VOŠ studentům 

maturitního ročníku prostřednictvím školního systému Edookit ve spolupráci se zástupkyní 

školy Ing. Janou Holečkovou.  

Výchovná poradkyně poskytovala individuálně případnou pomoc při podávání přihlášek na 

VŠ, VOŠ.  
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14.2. Metodik primární prevence 

Školní rok 2020/21 byl opět poznamenán covidovou situací v ČR a s ní související distanční 

výukou. Pořádání preventivních aktivit v rámci primární prevence v oblasti specifické 

primární prevence bylo tedy do značné míry omezeno. Naprostá většina plánovaných 

preventivních aktivit byly zrušena a přesunuta na další školní rok.  z osobního přesvědčení 

MPP nebyly pořádány žádné online besedy, jelikož studenti strávili před obrazovkami 

počítačů nadbytečné množství času.   

V červnu Mgr. Klára Šušlíková úspěšně absolvovala studium k výkonu specializované 

činnosti – prevence sociálně patologických jevů, kvalifikace školní metodik prevence při 

CCV Pardubice.  

Na začátku měsíce května byli osloveni všichni studenti prvních až třetích ročníků formou 

dotazníkového šetření. On line dotazníky na téma „Psychické zdraví a distanční výuka“, byly 

umístěny na platformě přístupné všem studentům po dobu jednoho týdne. Celkem odpovídalo 

203 studentů. Výsledky monitorovacího dotazníkového šetření poukazují na důležitost 

psychického zdraví a jeho podporu, což je podkladem pro další preventivní aktivity 

v nadcházejícím školním roce.  

Z prosince 2020 byla přeložena na červen přednáška na téma: „Pohled do zrcadla, aneb jak se 

vidím já“ zaštítěná firmou MP Education, přenášející Mgr. Blažková Alena. Tato přednáška 

byla hrazena z dotace Středočeského kraje.  

Přednáška byla uskutečněna pro první ročníky. Každá třída se účastnila přednášky v časovém 

rozmezí dvou vyučovacích hodin.  

Přednáška s tématikou zdravé výživy, zdravého stravování, poruchami příjmu potravy a riziky 

spojenými s rizikovým chováním v daných oblastech se konala 2. června 2021. Přednášející 

používala dialogické metody, především diskuzní metody a kazuistické prvky, bylo využito 

mediálních technologií, forma prezentace a výklad. Studenti diskutovali o svých stravovacích 

návycích, o předsudcích v oblasti vzhledu a vnímání svého těla. Jednou z prezentovaných 

částí byla zdravotní rizika spojena s poruchami příjmu potravy jako je bigorexie, orthorexie, 

mentální anorexie a mentální bulimie. Studenti rozšířily tak své poznatky o tom, jaké dopady 

mohou mít nevhodné stravovací návyky na jejich zdravotní stav.  

Přednáška byla uskutečněna na základě monitoringu, který byl zpracován především diskuzí 

v rámci jednotlivých předmětů s pedagogickými pracovníky školy. Monitoring byl zaměřen 

na povědomí žáků o psychických poruchách spojených s poruchami příjmu potravy. 

Monitorování proběhlo v měsících září, po nástupu žáků do škol. 

Evaluace proběhlé přednášky proběhla dotazníkovou formou, on line.  

Ve třídě 1. A hodnotilo přednášku 76 % jako zcela vyhovující, 69 % účastníků by uvítalo 

pokračování a více než 80 % uvedlo, že se dozvědělo nové informace a nabylo nových 

znalostí. Pouze 4,3 % žáků, z celkového počtu 23, uvádí akci jako nepřínosnou.  
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Ve třídě 1. C 89 % studentů uvádí, že akce byla přínosná a 86 % by uvítalo pokračování. 

Pouze 20 % účastníků hodnotí nabytí nových znalostí jako dostatečné. Přes 80 % uvádí, že 

získali nové poznatky. Přínos pro svůj další život v této přednášce spatřuje celkem 88 % 

studentů. 

Ve třídě 1. B by celých 100 % uvítalo pokračování akce, 88 % určitě využije nové znalosti ve 

svém životě a 99 % uvádí, že byla splněna jejich očekávání z přenášeného a diskutovaného 

tématu. 

Vesměs lze tuto preventivně vzdělávací aktivitu považovat za velmi úspěšnou. Ze všech 

studentů, kteří se přednášky zúčastnili, nikdo nevykazuje známky rizikového chování poruchy 

příjmu potravy. 

Na základě pravidelných prokazatelně evidovaných měsíčních porad s pedagogickým sborem 

za minulý školní rok 2019/20, hodnotí pedagogové situaci v oblasti rizikového chování na 

škole jako stabilizovanou. Prevence rizikového chování by se podle nich měla zaměřit hlavně 

na poruchy chování, mezilidské vztahy, užívání návykových látek a kyberšikanu. Minulý 

školní rok byl tak jako letošní ve znamení doby covidové, je proto důležité zaměřit se u žáků i 

pedagogů na duševní hygienu a zdravé stravovací návyky. Podle provedeného monitoringu 

v oblasti psychického zdraví, uvádí někteří respondenti příbytek na váze a obavy z návratu do 

školy.  

V oblasti primární prevence na psychické zdraví byli osloveni také rodiče během konání 

třídních schůzek, které měly online podobu. Během distanční výuky se pravidelně konaly 

porady pedagogického sboru, na nichž bylo rovněž apelováno, jak důležitá je psychohygiena.  

15. Údaje o výsledcích inspekční činnosti, ostatní 

kontroly 

15.1. Inspekční činnost (státní kontrola) – Česká školní inspekce  

V tomto školním roce žádná kontrola neprobíhala, poslední kontrola probíhala v listopadu 

2018. 

      

15.2. Kontrolní činnost 

• Finanční kontrola 

V tomto školním roce se žádná kontrola nekonala. 
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16. Další činnost školy 

• Školská rada 

Školská rada vznikla ve školním roce 2005/06 v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Zřízení,  

volby do rady a pravomoci rady upravuje § 167 a § 168 zákona. 

Rada má 6 členů, 2 zástupce zřizovatele, 2 zástupce pedagogického sboru a 2 zástupci jsou 

voleni z řad zletilých žáků nebo rodičů žáků nezletilých, funkční období rady je tříleté.   

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně a na svých jednáních projednává, schvaluje 

a vyjadřuje se k zákonem daným dokumentům a podává podněty a oznámení řediteli školy, 

zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. 

 

• Sdružení rodičů (SRPOA) 

 

Při škole samostatně pracuje Spolek rodičů a přátel Obchodní akademie Kolín (SRPOA Kolín). 

Výbor se schází pravidelně 1x v měsíci a projednává problematiku spojenou s chodem školy. 

S touto problematikou členy výboru seznamuje ředitel školy. Ze schůzí se pořizují zápisy, na 

jejichž základě seznamují členové výboru (zástupci jednotlivých tříd) rodiče na třídních 

schůzkách s prací výboru. Připomínky a náměty od rodičů poté předkládají na schůzích výboru. 

Výbor se každoročně podílí na organizačním a finančním zajištění maturitních plesů, 

lyžařských zájezdů a ostatních aktivit žáků.  
 

 

• Odborová organizace 

 

Školní odborová organizace byla k 31. 12. 2017 zrušena pro nezájem zaměstnanců o členství. 
 

• Stavební úpravy budovy školy ve šk. roce 2020/2021 

 

V letošním školním roce prošla budova školy velkou rekonstrukcí. Akce „Snížení energetické 

náročnosti budov Obchodní akademie v Kolíně“ se připravovala několik let. V roce 2020 byl 

vybrán dodavatel EHM stavební se sídlem v Praze 8, Na Rokytce 1032/24. Po podepsání 

smlouvy o dílo se akce rozjela v červnu roku 2020. Její součástí bylo nejen zateplení fasády 

školy ve dvorním traktu, ale i oprava fasády do Kutnohorské ulice, která probíhala pod přísným 

dohledem památkářů. Mezi další práce patřila výměna všech oken za plastová (do dvora, 

chodby) a dřevěná (v historické fasádě), rekonstrukce výměníkové stanice, zateplení půdy, a 

hlavně rekuperace vzduchu do všech učeben a ve 3. podlaží klimatizace. Akce byla dokončena 

v červnu 2021. Lze říci, že firma odvedla velmi kvalitní práci bez reklamací. Příkladem budiž 

pohled na opravenou fasádu a nová okna z Kutnohorské ulice. 

Práce mnohdy probíhaly v předstihu před harmonogramem, jelikož budova školy byla ze 

známých důvodů (covid 19) prakticky prázdná a firma tak měla možnost pracovat bez omezení.  
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Stavba byla financována zřizovatelem školy, tedy Středočeským krajem a z menší části z peněz 

EU, z Operačního programu životního prostředí, který vypsalo Ministerstvo životního 

prostředí. Celková částka přesáhla 32 milionů korun. 

Současně jsme realizovali v 1. a 2. podlaží instalaci stropních podhledů s novým komfortním 

osvětlením na chodbách.  

 

18. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy 

I. Základní údaje o hospodaření školy 

Základní údaje o hospodaření 

školy  

v tis. Kč 

Za rok 2020 (k 31. 12.) Za 1. pol. roku 2021 (k 30. 6.) 

Činnost Činnost 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem  27 787,25  13 186,80  

2. Výnosy celkem  27 787,52  13 105,39  

z toho 

příspěvky a dotace na 

provoz (úč. 672)   
2 145,5  1 113,90  

ostatní výnosy      

3. 

HOSPODÁŘSKÝ 

VÝSLEDEK před zdaněním  
0,27  - 81,41  

Tabulka 18: Základní údaje o hospodaření školy. 

II. Přijaté příspěvky a dotace 

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč 

Za rok 

2020 

(k 31. 12.) 

1. Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (INV) 27 787,52 

2. 
Přijaté dotace z rozpočtu kraje (včetně vrácených příjmů z pronájmu) 

celkem (INV) 
2 145,5 

3. 
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu 

přes účet zřizovatele (MŠMT apod.) celkem (NIV)  
25 230,0 

z 

toho 

přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353) 24 869,95 

z toho mzdové výdaje (platy a OPPP) 18 163,44 

ostatní celkem1 (vypsat všechny - např. UZ 33 163, 33 005,…)  

z toho 

33 063 – výzva 065 360,6 

  

  

  

4. 
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem 

(NIV) 
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z 

toho 

běžné provozní výdaje celkem (UZ 000) 21 415,5 

ostatní účelové výdaje celkem1 (vypsat všechny - např. UZ 001, 002, 003,…)  

z toho 

00002 – primární prevence 6,00 

  

  

5. 
Z jiných zdrojů (sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM EHP/Norsko 

atd.)  
 

                                           Tabulka 19: Přijaté příspěvky a dotace. 

Díky mimorozpočtovým zdrojům (projekty, SRPOA) bylo v minulosti škole poskytnuto 

počítačové vybavení, audiovizuální technika, interaktivní tabule apod. Zapojením se do dalšího 

projektu škola obdržela výpočetní a další techniku. v rámci projektu Šablony pro SŠ a VOŠ II 

(Výzva 065). 

19. Závěr 

Vedení školy spolu s pedagogickým sborem plní v souladu se školskými zákony své profesní 

cíle a poslání, tj. rozvíjet vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané 

základním vzděláním a poskytovat žákům obsahově širší odborné vzdělání. Cílem vzdělávání 

na naší škole je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových 

kompetencí absolventů garantující uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení jejich motivace 

k dalšímu vzdělávání. Hlavní důraz je přitom kladen nejen na odbornou přípravu v oboru, ale 

také na rozvoj jazykových znalostí, schopností efektivně pracovat s informacemi a využívat 

moderní informační a komunikační technologie. Absolventi musí být schopni pružně reagovat 

na nové podmínky a výzvy, které před ně staví rostoucí tlak konkurence a rozvoj nových 

technologií, škola vytváří předpoklady pro plnoprávný osobní a občanský život absolventů 

školy. 

Počet podaných přihlášek na obor 63-41-M/02 obchodní akademie má narůstající tendenci. 

Stejně jako v loňském roce byl zájem o obor Ekonomika a podnikání. Nové žáky se snažíme 

zaujmout a získat pro studium na naší škole prezentací na burzách a veletrzích škol, 

navštěvujeme základní školy, kde se snažíme žáky 9. tříd seznámit s naší školou, vzbudit zájem 

o studium na naší škole. Pro prezentaci školy na výše uvedených akcích pořádáme Dny 

otevřených dveří, a to vždy minimálně ve dvou termínech, kdy si mohou žáci i jejich rodiče 

prohlédnout školu i během výuky. Zde mají uchazeči možnost prohlédnout si školu tzv. za 

chodu, tj. v době vyučování a zejména v odborných učebnách jim vyučující poskytnou 

informace, o které mají uchazeči a jejich rodiče zájem. Poskytnout informace jsou připraveni 

vedle výchovného poradce i žáci naší školy, kteří obecné informace o studiu mohou doplnit 

svými poznatky.  

Škola se pravidelně účastní veletrhů a přehlídek studijních a učebních oborů v Kolíně, Kutné 

Hoře a Nymburku, kde informujeme budoucí uchazeče o studium a jejich rodiče o možnostech 

a podmínkách studia na OA. Pro tyto příležitosti vydáváme brožury se základními informacemi 

o studiu na OA. Informace poskytujeme i Poradenskému středisku ÚP Kolín, kde s nimi dále 

pracují a poskytují je uchazečům o studium. 
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Z informací získaných na internetových stránkách MPSV – pololetní statistiky absolventů podle 

škol a oborů je možné dohledat počty nezaměstnaných absolventů jednotlivých škol. 

Absolventi jsou evidováni podle místa trvalého pobytu na úřadech práce. (viz bod 10 - údaje 

o nezaměstnanosti absolventů škol). z těchto statistik vyplývá, že naši absolventi bývají 

většinou úspěšní ve svém dalším studiu i v zaměstnání. Uplatnění nacházejí v úřadech, 

peněžních ústavech, ve firmách, někteří sami podnikají. Ve studiu pokračují především na 

ekonomicky zaměřených školách. v posledních letech a potvrdilo se to i v letošním školním 

roce, stále větší část absolventů odchází dále studovat, do praxe tak nastupuje jen zlomek z nich. 

V oblasti bezpečnosti práce podnikáme kroky k předcházení školních úrazů. Žáci jsou 

pravidelně poučováni o možných rizicích, a to jak ve škole, tak na školních akcích. Ve školním 

roce 2020/2021 jsme evidovali pouze 1 úraz žáka. Jednalo se o drobný úraz, ke kterému došlo 

na sportovně turistickém kurzu v Krkonoších (vymknutý kotník). Pojistné plnění bylo kladně 

vyřízeno. v souladu s ustanovením platných předpisů o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve 

znění pozdějších předpisů, mají školy povinnost zasílat záznamy o úrazu a vyrozumění 

o aktualizaci záznamů o úrazu v elektronickém formuláři přes elektronický systém České 

školní inspekce, v systému e-spis LITE bez nutnosti elektronického podpisu.  

Žáci, stejně jako v letech minulých, koncem školního roku absolvovali nácvik „Požárního 

poplachu“, tj. organizované vyklizení školy a shromáždění se v tělocvičně. Požárním 

technikem je prováděna pravidelná běžná kontrola objektu se zaměřením na bezpečnost práce 

s vyhledáváním možných rizik.  

Ve škole je několik nástěnek. Na některých jsou zprávy pedagogů pro žáky. Jedná se 

o informace týkající se výuky a organizačních záležitostí školy. Jiné slouží žákům pro jejich 

potřeby. Zvláštní nástěnku má výchovný poradce a metodik primární prevence. Ke 

zveřejňování informací o projektech, na kterých se podílíme, jsou v prostorách školy umístěny 

k tomu určené vývěsky. Některé plochy smluvně pronajímáme reklamním agenturám pro 

zveřejňování reklamních letáků a osvěty v souladu s platnými předpisy. Na budově školy je 

vývěska, kde se zveřejňují zejména informace o přijímacím řízení, následně výsledky 

přijímacího řízení a jiné důležité informace o dění ve škole. Všechny důležité informace jsou 

zveřejněny na webových stránkách školy. 

Škola se již v roce 2006 zapojila do pilotního programu sběru dat, od té doby vede povinnou 

„matriku“ a odesílá údaje, tzv. sběr dat ze školní matriky pro ÚIV k statistickému vyhodnocení 

(M8 – výkaz o střední škole). Školní matrika je definována školským zákonem jako evidence 

dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení a její vedení upravuje vyhláška o dokumentaci 

škol a školských zařízení. Od školního roku 2010/2011 došlo ke snížení počtu běžných 

statistických výkazů. Sběr dat probíhá ve dvou kolech – zahajovací k 30. 9. a jarní sběr dat 

k rozhodnému datu 31. 3. 

Ředitel školy je členem Asociace obchodních akademií (též člen revizní komise asociace), která 

pořádá pravidelná setkání. Na nich si ředitelé vyměňují zkušenosti, zabývají se problematikou 

současného školství. Ředitel se účastní porad Středočeského kraje. Zřizovatelem podané 

informace předává pracovníkům školy na poradách, které svolává.  

Pracovníci školy, jak již bylo výše uvedeno, plní své školským zákonem dané poslání a cíle. 

k plnění těchto cílů přispívá mimo jiné průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Důležitá při práci je atmosféra na pracovišti, vztahy mezi učiteli, mezi žáky a vztahy vzájemné, 

tj. mezi vedením a ostatními pracovníky a mezi pedagogy a žáky. v neposlední řadě vztahy 

s rodiči a širokou veřejností. Důležitý je vzájemný respekt, příkladné chování a motivace.  
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Pracovníci školy se schází při různých příležitostech (Den učitelů, závěr kalendářního roku, 

ukončení školního roku apod.).  Na tato neformální setkání zvou i své bývalé kolegy.  

Pedagogický sbor je dlouhodobě stabilizován.  

Letošní školní rok byl velmi poznamenán opatřeními v souvislosti s pandemií Covid – 19. Od 

5. 10. 2020 byly školy z rozhodnutí vlády uzavřeny. Museli jsme přestoupit na tzv. distanční 

výuku. Jelikož jsme měli zkušenosti z jara 2020 nemuseli jsme řešit dlouho přípravu, ze dne na 

den jsme začali. Učitelé i žáci na tento způsob výuky už byli zvyklí. Naše škola byla dobře 

připravena, každý vyučující měl k dispozici odpovídající techniku, a každý žák měl pro své 

potřeby zdarma softwarový produkt Office 365, který škola zakoupila. To nám pomohlo 

realizovat úspěšně distanční výuku. Je třeba dodat, že i když tentokrát byla distanční výuka pro 

žáky povinná, někteří žáci se do výuky zapojovali sporadicky. Ale byla to jen malá část 

(jednotlivci).  U některých to bylo způsobeno tím, že neměli ještě vyhovující techniku, v tom 

případě byla škola připravena jim techniku zapůjčit, což někteří využili.  

Některá nařízení a doporučení ze strany vlády, potažmo MŠMT nebyla jednoznačná a některá 

byla zvláštní, hlavně co se týká hodnocení žáků (např. připouštění žáků k maturitě). Lze ale 

konstatovat, že škola se s problémy, které z dané situace vyplynuly, dokázala vypořádat. 

Hlavně v přípravě na maturitní zkoušky museli vyučující i žáci vynaložit značné úsilí pro 

úspěšné zvládnutí maturit. I když maturanti (a nejen oni) většinu školního roku strávili 

s distanční výukou, maturitu zvládli velmi dobře. Po opravném podzimním termínu maturitní 

zkoušky můžeme konstatovat, že všichni byli úspěšní, což v minulých letech nebývalo.   

 

Vedení se snaží udržet kladný výsledek hospodaření. Zvláště v provozní oblasti je rozpočet 

napjatý.   

Tato výroční zpráva o činnosti školy byla zpracována v souladu s § 10 odst. 3 a § 11 zákona 

č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 7 vyhlášky MŠMT 

č 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti 

dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších 

předpisů a podle struktury VZ doporučené zřizovatelem č.j. 089747/2015/KUSK ze 

dne 26. června 2014. 

 

Datum zpracování zprávy: 7. 10. 2021 Datum projednání ve školské radě: 13.10.2021 

 

 

Podpis ředitele a razítko školy: 

 

 

………………………………….. 

Ing. Dušan Zahrádka 

ředitel školy 


