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Základní údaje o škole 

Název školy: Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18 

Adresa: 796 01 Prostějov, Palackého 18 

Identifikátor právnické osoby: 600 015 173 

Identifikační číslo: 479 22 117 

Právní forma: příspěvková organizace 

Předmět činnosti: poskytování výchovy a vzdělání 

Ředitelka školy: Ing. Eva Lošťáková 

Telefon/fax: 582 345 260 

Web: www.oapv.cz 

E-mail: podatelna@oapv.cz 

Celková kapacita: 270 žáků 

Studijní obor:  63-41-M/02 , Obchodní akademie 

Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 

Zapsání do sítě škol:  28. 6. 1996 

Zápis do školského rejstříku:  1. leden 2005 

Školská rada byla zřízena s účinností od 1. ledna 2006 Zřizovací listinou 

č. j. KUOK/35442/05/OŠMT/903 po schválení Radou Olomouckého kraje dne 8. 12. 2005. 

  

http://www.oapv.cz/
mailto:podatelna@oapv.cz
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Charakteristika školy 

Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18 je příspěvkovou organizací s právní 

subjektivitou. Škola poskytuje úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou.  

Vedení školy  

Ing. Eva Lošťáková - ředitelka školy 

Mgr. Vlasta Novotná – zástupkyně ředitelky školy 

Školská rada 

Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí podle § 167 a § 168 zákona  

č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Členové školské rady: 

Zákonní zástupci žáků: 

Dagmar Fládrová, účetní, předsedkyně školské rady 

Bc. Alena Nezhybová, personalistka 

Pedagogičtí pracovníci: 

Ing. Aleš Michalec  

Ing. Jana Kirchhofová  

Zástupci zřizovatele: 

Ing. Zdeněk Fišer, náměstek primátora 

Ing. Mojmír Sokol, jednatel s.r.o., místopředseda školské rady  

Při škole působí sdružení rodičů, které je zaregistrováno u Krajského soudu v Brně s č. j. 

Fj 30592/2017/KSBR pod názvem Sdružení rodičů a přátel Obchodní akademie 

v Prostějově, z. s. jako samostatná organizace (právní subjekt). 
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Organizace studia 

Studijní obor:   Obchodní akademie 

   63-41-M/02  

Učební plán:  ŠVP Obchodní akademie  

Žáci 1. až 4. ročníku byli vzděláváni podle školního vzdělávacího programu nazvaného 

Obchodní akademie Prostějov, obor 63-41-M/02 Obchodní akademie. Školní vzdělávací 

program byl zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro obchodní akademie, 

vydaného MŠMT pod č. j. 12 698/2007-23.  

Ve školním roce 2019/20 výuka probíhala: 

- ve 4. ročníku dle ŠVP platného od 1. 9. 2014.  

Ve čtvrtém ročníku probíhala výuka z odborných volitelných předmětů ve dvou 

skupinách aplikované účetnictví a v jedné skupině bankovnictví a pojišťovnictví + 

psychologie a komunikace,  

- ve  3. ročníku dle ŠVP platného od 1. 9. 2017. 

Pro třetí ročník si žáci obou tříd vybrali z odborných volitelných předmětů jen 

aplikované účetnictví 

- ve  2. ročníku dle ŠVP platného od 1. 9. 2018. 

V prvním ročníku si žáci zvolili jako volitelný cizí jazyk – německý jazyk, ruský jazyk 

a španělský jazyk. 

- v  1. ročníku dle ŠVP platného od 1. 9. 2019. 

V prvním ročníku si žáci zvolili jako volitelný cizí jazyk – německý jazyk, ruský jazyk 

a španělský jazyk. 

ŠVP platný od 1. 9. 2019 obsahuje hlavní změnu v nabídce odborných volitelných předmětů,  

v níž dva předměty: základy technické grafiky a evropské obchodní systémy, o které nebyl mezi 

žáky zájem, nahradil nový předmět - provoz obchodu, ten  rozšíří znalosti a možnost uplatnění 

našich absolventů oblasti maloobchodu a velkoobchodu. 

Žáci mají již od 1. ročníku výuku dvou cizích jazyků. Povinným jazykem je anglický jazyk 

a volitelnými jsou německý, španělský, francouzský a ruský jazyk. Určujícími odbornými 

předměty jsou ekonomika a účetnictví. Ve 3. a zejména ve 4. ročníku je posilována odborná 

složka výuky zařazením odborných předmětů aplikované účetnictví a daně.   
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UČEBNÍ PLÁN 4. ročník 

 

Název ŠVP Obchodní akademie Prostějov 

  

Kód a název oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie 

  

Délka a forma vzdělání Čtyřleté denní studium 

  

Platnost Od 1. 9. 2014 počínaje 1. ročníkem 

 

Předmět  

Počet týdenních vyučovacích 

hodin 

v ročníku 

Celkem 

hodin 

  1. 2. 3. 4.  

A) Povinné předměty  31 32 31 27 121 

       

a) základní všeobecné  21 20 17 15 73 

Český jazyk a literatura CJL 3 3 4 4 14 

Cizí jazyk: Anglický jazyk ANG 4/4 4/4 4/4  4/4 16/16 

Cizí jazyk: Německý jazyk, 

Španělský jazyk 

NEM 

(SPA) 

3/3 3/3 3/3 3/3 12/12 

Dějepis DEJ 2 2 -- -- 4 

Základy společenských věd ZSV 2 1 1 -- 4 

Matematika MAT 3 3 3 2 11 

Ekologie EKL -- 1 -- -- 1 

Základy přírodních věd ZPV 2 1 -- -- 3 

Tělesná výchova TEV 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 

       

b) základní odborné  10 12 14 12 48 

Daně  DAN -- -- 2 2/2 4/2 

Ekonomika EKO 3 3 3 3 12 

Hospodářský zeměpis HOZ 2 1 -- -- 3 

Informační a komunikační 

technologie 

IKT 2/2 2/2 2/2 1/1 7/7 
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Předmět  

Počet týdenních vyučovacích 

hodin 

v ročníku 

Celkem 

hodin 

Písemná a elektronická 

komunikace 

PEK 3/3 3/3 2/2 -- 8/8 

Právo PRA -- -- -- 3 3 

Účetnictví UCE -- 3/3 5/5 3/3 11/11 

       

B) Volitelné předměty   -- -- 2 6 8 

a) Daňová evidence DEV -- -- 2 -- 2 

a) Aplikované účetnictví AUC -- -- -- 4 4 

b) Bankovnictví a pojišťovnictví BAP -- -- 2 2 4 

b) Psychologie a komunikace PKO -- -- -- 2 2 

c) Služby cestovního ruchu SCR -- -- 2 2 4 

c) Psychologie a komunikace PKO -- -- -- 2 2 

Ostatní volitelné předměty - budou 

upřesněny dle požadavků ke státní 

maturitě 

 -- -- -- 2 2 

       

Celkem  31 32 33 33 129 

       

C) Nepovinné předměty  - se budou 

realizovat dle možností školy a zájmu 

žáků. 

 x x x x max. 8  

za 

studium 

       

 

  



7 

 

UČEBNÍ PLÁN 3. ročník 

 

Název ŠVP Obchodní akademie Prostějov 

  

Kód a název oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie 

  

Délka a forma vzdělání Čtyřleté denní studium 

  

Platnost Od 1. 9. 2017 počínaje 1. ročníkem 

 

 

 

Předmět  
Počet týdenních vyučovacích hodin 

v ročníku 

Celkem 

hodin 

  1. 2. 3. 4.  

A) Povinné předměty  32 33 31 27 123 

       

a) základní všeobecné  22 20 16 14 72 

Český jazyk a literatura CJL 3 3 3 4 13 

Cizí jazyk: Anglický jazyk ANG 4/4 4/4 4/4  3/3 15/15 

Cizí jazyk: Německý jazyk, 

Španělský jazyk 

NEM 

(SPA) 

3/3 3/3 3/3 3/3 12/12 

Dějepis DEJ 2 1 -- -- 3 

Základy společenských věd ZSV 1 2 1 -- 4 

Matematika MAT 3 3 3 2 11 

Ekologie EKL -- 1 -- -- 1 

Základy přírodních věd ZPV 2 1 -- -- 3 

Prezentační dovednosti PDO 2  -- -- -- 2 

Tělesná výchova TEV 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 

       

b) základní odborné  10 13 15 13 51 

Daně  DAN -- -- 2 2/2 4/2 

Ekonomika EKO 3 3 3 3 12 

Hospodářský zeměpis HOZ 2 2 -- -- 4 

Informační a komunikační 

technologie 

IKT 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 
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Předmět  
Počet týdenních vyučovacích hodin 

v ročníku 

Celkem 

hodin 

Písemná a elektronická komunikace PEK 3/3 3/3 2/2 -- 8/8 

Právo PRA -- -- -- 3 3 

Účetnictví UCE -- 3/3 4/4 3/3 10/10 

Základy podnikání ZAP -- -- 2 -- 2 

       

B) Volitelné předměty   -- -- 2 4 6 

a) Aplikované účetnictví AUC -- -- 2 2 4 

b) Bankovnictví a pojišťovnictví BAP -- -- 2 2 4 

c) Služby cestovního ruchu SCR -- -- 2 2 4 

d) Základy technické grafiky ZTG -- -- 2 2 4 

e) Evropské obchodní systémy EOS -- -- 2 2 4 

Ostatní volitelné předměty - budou 

upřesněny dle požadavků ke státní 

maturitě 

 -- -- -- 2 2 

       

Celkem  32 33 33 31 129 

       

C) Nepovinné předměty  - se budou 

realizovat dle možností školy a zájmu 

žáků. 

 x x x x max. 8  

za 

studium 
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UČEBNÍ PLÁN 2. ročník 

Název ŠVP Obchodní akademie Prostějov 

Kód a název oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie 

Délka a forma vzdělání Čtyřleté denní studium 

Platnost Od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem 

 

Předmět  
Počet týdenních vyučovacích hodin 

v ročníku 

Celkem 

hodin 

  1. 2. 3. 4.  

A) Povinné předměty  32 33 31 29 125 

       

a) základní všeobecné  22 20 16 16 74 

Český jazyk a literatura CJL 3 3 4 4 14 

Cizí jazyk: Anglický jazyk ANG 4 4 4  3 15 

Cizí jazyk: Německý jazyk, 

Španělský jazyk, Ruský jazyk 

NEJ, 

SPJ 

RUJ 

3 3 3 3 12 

Dějepis DEJ 2 1 -- -- 3 

Základy společenských věd ZSV 1 2 -- -- 3 

Matematika MAT 3 3 3 2 11 

Cvičení z matematiky CVM -- -- -- 2 2 

Ekologie EKL -- 1 -- -- 1 

Základy přírodních věd ZPV 2 1 -- -- 3 

Prezentační dovednosti PDO 2  -- -- -- 2 

Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8 

       

b) základní odborné  10 13 15 13 51 

Daně  DAN -- -- 2 2 4 

Ekonomika EKO 3 3 3 3 12 

Hospodářský zeměpis HOZ 2 2 -- -- 4 

Informační a komunikační 

technologie 

IKT 2 2 2 2 8 

Písemná a elektronická komunikace PEK 3 3 2 -- 8 

Právo PRA -- -- -- 3 3 

Účetnictví UCE -- 3 4 3 10 

Základy podnikání ZAP -- -- 2 -- 2 

       

B) Volitelné předměty   -- -- 2 4 6 

a) Aplikované účetnictví AUC -- -- 2 2 4 
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Předmět  
Počet týdenních vyučovacích hodin 

v ročníku 

Celkem 

hodin 

b) Bankovnictví a pojišťovnictví BAP -- -- 2 2 4 

c) Služby cestovního ruchu SCR -- -- 2 2 4 

d) Základy technické grafiky ZTG -- -- 2 2 4 

e) Evropské obchodní systémy EOS -- -- 2 2 4 

Ostatní volitelné předměty - budou 

upřesněny dle požadavků ke státní 

maturitě 

 -- -- -- 2 2 

       

Celkem  32 33 33 33 131 

       

C) Nepovinné předměty  - se budou 

realizovat dle možností školy a zájmu 

žáků. 

 x x x x max. 8  

za 

studium 
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UČEBNÍ PLÁN 1. ročník 

Název ŠVP Obchodní akademie Prostějov 

Kód a název oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie 

Délka a forma vzdělání Čtyřleté denní studium 

Platnost Od 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem 

 

Předmět  
Počet týdenních vyučovacích hodin 

v ročníku 

Celkem 

hodin 

  1. 2. 3. 4.  

A) Povinné předměty  32 33 31 28 124 

       

a) základní všeobecné  22 20 16 15 73 

Český jazyk a literatura CJL 3 3 4 4 14 

Cizí jazyk: Anglický jazyk ANG 4 4 4  4 16 

Cizí jazyk: Německý jazyk, 

Španělský jazyk, Ruský jazyk 

NEJ, 

SPJ 

RUJ 

3 3 3 3 12 

Dějepis DEJ 2 1 -- -- 3 

Základy společenských věd ZSV 1 2 -- -- 3 

Matematika MAT 3 3 3 2 11 

Ekologie EKL -- 1 -- -- 1 

Základy přírodních věd ZPV 2 1 -- -- 3 

Prezentační dovednosti PDO 2  -- -- -- 2 

Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8 

       

b) základní odborné  10 13 15 13 51 

Daně  DAN -- -- 2 2 4 

Ekonomika EKO 3 3 3 3 12 

Hospodářský zeměpis HOZ 2 2 -- -- 4 

Informační a komunikační 

technologie 

IKT 2 2 2 2 8 

Písemná a elektronická komunikace PEK 3 3 2 -- 8 

Právo PRA -- -- -- 3 3 

Účetnictví UCE -- 3 4 3 10 

Základy podnikání ZAP -- -- 2 -- 2 

       

B) Volitelné předměty   -- -- 2 4 6 

a) Aplikované účetnictví AUC -- -- 2 2 4 

b) Bankovnictví a pojišťovnictví BAP -- -- 2 2 4 

c) Služby cestovního ruchu SCR -- -- 2 2 4 
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Předmět  
Počet týdenních vyučovacích hodin 

v ročníku 

Celkem 

hodin 

d) Provoz obchodu POB -- -- 2 2 4 

Ostatní volitelné předměty - budou 

upřesněny dle požadavků ke státní 

maturitě 

 -- -- -- 2 2 

       

Celkem  32 33 33 32 130 

       

C) Ostatní volitelné předměty  - se 

budou realizovat dle možností školy a 

zájmu žáků. 

 x x x x max. 8  

za 

studium 

Cvičení z matematiky CVM -- -- -- 2 2 

Odborná komunikace v cizím 

jazyce 
OKA -- -- -- 2 2 

       

 

 

Poznámky: 

Ve škole se vyučují dva cizí jazyky – anglický je povinný a druhý cizí jazyk si žáci volí z jazyků 

nabízených školou podle svého dosavadního studia na základní škole nebo vlastního zájmu.  

Volitelné předměty jsou určeny k profilaci žáků pro uplatnění na trhu práce, popř. pro další 

studium. Do konce třetího čtvrtletí druhého ročníku si žáci vyberou jeden z nabízených 

volitelných předmětů pro třetí a čtvrtý ročník. Jejich výuka bude realizována podle zájmu žáků. 

Minimum je 12 žáků ve skupině. 

Ostatní volitelné předměty jsou určeny k profilaci žáků s ohledem na společnou část maturitní 

zkoušky, žáci si povinně volí z nabídky předmětů v celkové dotaci dvě hodiny týdně ve čtvrtém 

ročníku. 
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Přehled zkratek předmětů 

 

ANG Anglický jazyk 

AUC Aplikované účetnictví 

BAP Bankovnictví a pojišťovnictví 

CVM Cvičení z matematiky 

CJL Český jazyk a literatura 

DAN Daně 

DEV Daňová evidence 

DEJ Dějepis 

EKL Ekologie 

EKO Ekonomika 

EOS Evropské obchodní systémy 

HOZ Hospodářský zeměpis 

IKT Informační a komunikační technologie 

MAT Matematika 

NEJ Německý jazyk 

OKA Odborná komunikace v anglickém jazyce 

PEK Písemná a elektronická komunikace 

PRA Právo 

PDO Prezentační dovednosti 

POB Provoz obchodu 

PKO Psychologie a komunikace 

RUJ Ruský jazyk 

SCR Služby cestovního ruchu 

SPJ Španělský jazyk 

TEV Tělesná výchova 

UCE Účetnictví 

ZAP Základy podnikání 

ZPV Základy přírodních věd 

ZSV Základy společenských věd 

ZTG Základy technické grafiky  
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Údaje o počtu žáků 

Počty tříd, žáků a učitelů 

Školní rok Počet tříd Celkový počet žáků 
Počet žáků na jednu 

třídu 

2018/2019 8 199 24,9 

2019/2020 8 204 25,5 

Počty jsou uvedeny k 30. 9.  

Školní rok 
Počet žáků na 

učitele 

Počet učitelů 

(úvazků) 
Počet zaměstnanců 

2018/2019 12,1 16,4 19,8 

2019/2020 10,6 19,2 22,5 

 

Údaje o přijímacím řízení 

Při přijímacím řízení škola postupovala podle příslušných ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 353/2016, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci 

přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů a zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  

Součástí přijímacího řízení byly jednotné přijímací zkoušky, které sestavoval, organizoval 

a vyhodnocoval CERMAT. 
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Vyhlášení kritérií přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů 

pro školní rok 2019/2020 

 

Obor vzdělání: Obchodní akademie 

Kód oboru: 63-41-M/02 

Studium: Denní 

Ukončení studia: Maturitní zkouška 

Počet přijímaných žáků: 60 

Termín odevzdání 

přihlášek: 

Do 2. března 2020 

ředitelce školy 

Termín přijímacího řízení – 

datum sdělení výsledků: 

Do 2 dnů od zpřístupnění výsledků jednotné zkoušky Centrem. 

Centrum zpřístupní výsledky do 28. dubna 2020 do 12:00 hod. 

Termín přijímací zkoušky: 
První kolo – první termín 14. dubna 2020 

První kolo – druhý termín 15. dubna 2020 

Jednotná zkouška 

Pozvánku k přijímací zkoušce pro první kolo přijímacího řízení pro konkrétní termín zasílá 

ředitelka školy 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky. 

Uchazeči budou přijímání ke vzdělávání na základě hodnocení: 

1.  Studijní výsledky vyjádřené celkovým průměrem za 1. a 2. pololetí 8. ročníku 

a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo odpovídajících ročníků gymnázia. 

MAX 50 bodů 

2. Výsledky jednotné přijímací zkoušky konané formou centrálně zadávaných 

jednotných testů z matematiky a českého jazyka a literatury – započitatelné body 

z MAT MAX 50 bodů a CJL MAX 50 bodů. Minimální dosažený počet bodů 

z jednotné přijímací zkoušky musí být 20 bodů. 

MAX 100 bodů 

3. Umístění do 3. místa ve školních, regionálních a celostátních soutěžích 

v českém jazyce, matematice, cizím jazyce za 1. a 2. pololetí 8. ročníku  

a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo odpovídajících ročníků gymnázia, doložené kopií 

diplomu potvrzené ředitelstvím základní školy nebo gymnázia. Úspěšný účastník 

soutěží pořádaných OA Prostějov. 

MAX 16 bodů 

Přijati budou uchazeči v pořadí podle dosaženého celkového počtu bodů až do naplnění 

kapacity prvního ročníku oboru. 
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Algoritmus stanovení celkového počtu bodů (BC): 

1) BP (body za celkový průměr za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo 

odpovídajících ročníků gymnázia MAX 50 bodů). 

 

Průměr 

Body dosažené 

v přijímacím 

řízení 

1,00 – 1,30 50 

1,31 – 1,50 40 

1,51 – 2,00 25 

2,01 – 2,50 15 

> 2,50 0 

Průměr = celkový průměr  

 

2) BZ (body za výsledky přijímací zkoušky, MAX 100 bodů). 

 

3) BS (body za umístění v soutěžích MAX 16 bodů). 

Školní kolo: 1 bod 

Okresní kolo: 3 body  

Krajské kolo: 5 bodů  

Soutěže pořádané školou: 7 bodů 

Celkový počet bodů   BC = BP + BZ + BS 

V případě dosažení shodného celkového počtu bodů u uchazečů na posledním přijímaném místě 

rozhodne o pořadí těchto uchazečů následující:  

1) vyšší počet bodů, které uchazeč získal u přijímací zkoušky,  

2) v případě shody bude rozhodovat lepší celkový průměrný prospěch, kterého uchazeč dosáhl: 

a) na vysvědčení v 1. pololetí deváté třídy, resp. na vysvědčení odpovídajícího ročníku 

gymnázia; 

b) v případě shody bude porovnáván průměrný prospěch, kterého uchazeč dosáhl na 

vysvědčení ve 2. pololetí osmé třídy, resp. na vysvědčení odpovídajícího ročníku 

gymnázia.  
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U žáků přicházejících ze zahraničních škol bude na základě pohovoru přezkoumána úroveň 

znalostí českého jazyka a na základě doložených výsledků předchozího vzdělání bude 

posouzena úroveň dosaženého předchozího vzdělání. 

Uchazeč, který při konání přijímací zkoušky požaduje zvláštní podmínky z důvodu specifické 

poruchy učení (dyslexie, dysgrafie apod.), musí k přihlášce přiložit zprávu vyhotovenou 

školským poradenským zařízením. Tuto zprávu je třeba doručit střední škole nejpozději do 2. 

března 2020. Uchazečům s doloženým posudkem o specifických poruchách učení budou 

uzpůsobeny podmínky konání zkoušek v souladu s doporučením poradenského zařízení. 

Ředitelka školy ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků 

Centrem. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení zveřejní 

seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých 

nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí. 

Svůj úmysl vzdělávat se v Obchodní akademii Prostějov, Palackého 18 musí potvrdit uchazeč 

nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to 

nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zveřejnění na webu školy).  

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového 

lístku úmysl vzdělávat se v Obchodní akademii, Prostějov, Palackého 18, zanikají posledním 

dnem lhůty podle předcházejícího odstavce právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke 

vzdělávání. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč 

chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.  

Odvolání uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče proti rozhodnutí ředitelky 

školy  

o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. 

 

V Prostějově 14. ledna 2020 

Ing. Eva Lošťáková, v. r. 

ředitelka 

 

 

Druhé kolo přijímacího řízení vyhlášeno nebylo 
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Personální zabezpečení 

Ředitelkou školy je od 1. 1. 2012 Ing. Eva Lošťáková. Do funkce statutární zástupkyně byla 

dne 1. 7. 2013 jmenována Mgr. Vlasta Novotná. Ve funkci výchovné poradkyně působila ve 

školním roce 2019/2020 Mgr. Jarmila Šístková, ve funkci kariérové poradkyně Ing. Šárka 

Zacpalová, metodikem prevence je Mgr. Pavel Ondráček, koordinátorem ŠVP Ing. Aleš 

Michalec a koordinátorkou EVVO Ing. Jana Kirchhofová. Ve školním roce 2019/20 vyučovalo 

ve škole 8 učitelů všeobecně vzdělávací předměty, 5 učitelů odborné předměty a 6 učitelů 

odborné i všeobecně vzdělávací předměty.  

Na provozním úseku pracovala účetní, sekretářka, školnice a dvě domovnice.  
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Pedagogičtí pracovníci, odborná kvalifikace 

Zajištění výuky 

Výuka (předměty) 

Vzdělání 

vyučujícího 

Úvazek 

vyučujícího 

ANG, OKA VŠ 1 

UCE, ZAP, AUC VŠ 0,44 

PEK, ZPV, EKL VŠ 1 

MAT, IKT, HOZ, PKO, CVM VŠ 1 

DAN, EKO, BAP, UCE VŠ 1 

NEJ VŠ 1 

HOZ, TEV VŠ 1 

ANG, OKA VŠ 1 

ANG, EKO, ZAP, PRA, UCE VŠ 1 

NEM, CJL, ZSV VŠ 1 

EKO, IKT, ZPV, HOZ VŠ 1 

PEK, UCE, ZAP VŠ 1 

ANG, SPJ, DEJ, OKA VŠ 1 

MAT, IKT, TEV VŠ 1 

RUJ VŠ 0,44 

AUC, PEK, UCE VŠ 1 

ANJ, CJL, PDO, DEJ VŠ 1 

UCE, DAN, ZSV VŠ 1 

MAT, IKT VŠ 1 

PEK, PRA VŠ 1 
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Kvalifikovanost na celém zařízení 

Školní rok 

2018/2019  

Školní rok 

2019/2020 

100 % 100% 

Počet pedagogických pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli 

 Minulý školní rok  Tento školní rok 

Nastoupili 1 3 

Odešli 
Na jinou školu Mimo školství Na jinou školu Mimo školství 

0 0 2 0 

 

Počet pedagogických pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných 

 Minulý školní rok  Tento školní rok 

Důchodový věk 0 0 

Nekvalifikovaných 0 0 

Nepedagogičtí pracovníci 

Zařazení Vzdělání Úvazek 

Sekretářka střední 0,5 

Školnice střední 0,5 

Účetní střední s maturitou 0,75 

Správce majetku střední s maturitou 0,75 

Domovnice střední 0,75 

Domovnice základní 0,75 
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Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 

Věk Muži Ženy Celkem % 

Do 20 let - - - - 

21 – 30 let - - - - 

31 – 40 let 3 3 6 24 

41 – 50 let 3 7 10 40 

51 – 60 let 0 7 7 28 

Nad 60 let 0 2 2 8 

Celkem 6 19 25 100 

% 24 76 100   

Věkový průměr zaměstnanců je 47,56 let. Převažují zaměstnanci ve věkových skupinách od 

41 do 50 let, kterých je celkem 40 %. 

Trvání pracovního poměru zaměstnanců v organizaci 

Doba trvání Počet % 

Do 5 let 8 32 

Do 10 let 10 40 

Do 15 let 3 12 

Do 20 let 2 8 

Nad 20 let 2 8 

Celkem 25 100 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Přehled DVPP jednotlivých pedagogických pracovníků 

Oxford Professional Development: Leading the Way  

The Young Ones - a conference for language teachers  

The P.A.R.K. Conference: International Conference for Teachers of English  

Face-to-face training eTwinning beginners  

Renata Skýpalová - workshop pro sborovnu - vize, mise       

F. Covey: 7 návyků skutečně efektivních lidí 

Webináře ke Google Classroom  

Webinář: OUP: Looking into inquiry-based learning  

Webinář: Ventures Books: Practice Makes Perfect. Or does it?  

Webinář: Pearson: How to bring the outside world into the classroom with  

Webinář: Ventures Books: Using Authentic Materials with Teens  

Webinář: práce v Mobility Tool+  

Prezenční školení zapisovatelů iScore  

Renata Skýpalová - workshop pro sborovnu - vize, mise       

F. Covey: 7 návyků skutečně efektivních lidí 

Webinář: Google Form  

Online konzultace - monitorovací setkání příjemců grantů  

Online webinář pro psaní Závěrečné zprávy v programu Erasmus+ KA1  

Oxford Professional Development: Leading the Way  

Seminář pro příjemce grantu Erasmus+ odborné vzdělávání  

Konzultační seminář pro předsedy zkušebních maturitních komisí  
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Renata Skýpalová - workshop pro sborovnu - vize, mise       

F. Covey: 7 návyků skutečně efektivních lidí 

Webináře ke Google Classroom (online výuka, hodnocení…)   

Webinář: OUP: Looking into inquiry-based learning  

Webinář: History Lab - distanční vzdělávání v dějepise  

Webinář: History Lab - jak hodnotit výkony žáků při práci s hist. prameny - ÚSTR  

Webinář: Využití filmu v distanční výuce soudobých dějin  

Webinář: Ventures Books: Practice Makes Perfect. Or does it?  

Webinář: Fulbright Teaching Excellence and Achievement  

Webinář: Fulbright pro nové mentory  

Webinář: Fulbright Webinář pro mentory 2  

Metodický seminář pro učitele NJ - Fonetika  

Konzultační seminář pro předsedy zkušebních maturitních komisí  

Renata Skýpalová - workshop pro sborovnu - vize, mise       

F. Covey: 7 návyků skutečně efektivních lidí 

Webináře ke Google Classroom  

Webinář: Einfach digital! Hueber  

Webinář: Kahoot Klett  

Webinář: Learning Apps Klett  

Webinář: Digitální výuka Klett  

Webinář: Nicht nur digital - Hueber  

Webinář: Miniprojekty ve výuce Klett   

Renata Skýpalová - workshop pro sborovnu - vize, mise       

F. Covey: 7 návyků skutečně efektivních lidí 
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Webináře ke Google Classroom  

Matouš-Malbohan Jan - meet Linkedin - skupina inkluze  

Daniel Novák - Absolventi  

META, o.p.s. - studium materiálů pro žáky s OMJ  

Eduardo - Povinnosti škol při vzdělávání dětí-cizinců - kurz květen  

Webinář: Příprava a realizace adaptačních kurzů (J. Gabačová) 

Renata Skýpalová - workshop pro sborovnu - vize, mise       

F. Covey: 7 návyků skutečně efektivních lidí 

Jak začít učit filmem, JSNS, Brno 

Školení pro kariérové poradce, Olomouc - agentura SCIO 

školení pro kariérové poradce, Olomouc - školy jako centra CŽV 

Renata Skýpalová - workshop pro sborovnu - vize, mise       

F. Covey: 7 návyků skutečně efektivních lidí 

Webinář: On-line výuka (práce v Google classroom) 

Webinář: Kariérové poradenství a vzdělávání on-line, Nora Jakobová  

Webinář: Jak na Quality Label, Eva Munchová 

Začínající učitel - celoročně - SYPO 

Renata Skýpalová - workshop pro sborovnu - vize, mise       

F. Covey: 7 návyků skutečně efektivních lidí 

Webináře v nouzovém stavu - Google Classroom, Teams, učení na dálku, Google Forms, jak vytvořit 

video, metody hodnocení 

Ondřej Bárta - Cesta k výjimečnosti   

Míša Veselá - Školní řád  

Robert Čapek - Aktivizující výuka aneb didaktická strategie Líného učitele  
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Robert Čapek - Líný učitel na ZČU 

Webinář: JA - Soft Skills  

Míša Veselá - Jak být laskavým a efektivním učitelem 

rvp.cz - skupinová práce a kooperativní učení 

Základní školení pro výuku JA 

Renata Skýpalová - workshop pro sborovnu - vize, mise       

F. Covey: 7 návyků skutečně efektivních lidí 

Webináře v nouzovém stavu (učení na dálku, GC, metody hodnocení) 

Seminář pro koordinátory EVVO Olomouckého kraje 

Školení pro tvorbu prací SOČ   

Renata Skýpalová - workshop pro sborovnu - vize, mise       

F. Covey: 7 návyků skutečně efektivních lidí 

Webináře k práci v GS - Classroom   

Seminář Aktuální otázky výuky ekonomiky (Klinský) 

Renata Skýpalová - workshop pro sborovnu - vize, mise       

F. Covey: 7 návyků skutečně efektivních lidí 

Konzultační seminář pro předsedy zkušebních maturitních komisí  

Aktuální otázky výuky ekonomiky 

Seminář pro ŠMK   

Renata Skýpalová - workshop pro sborovnu - vize, mise       

F. Covey: 7 návyků skutečně efektivních lidí 

NIDV - maturitní a přijímací zkoušky + SPUO 

NPI ČR - Národní kabinet ČJ,  vedení OK ČJ, Krajský kabinet ČJ. 

Komunikační dovednosti a time management 
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Metodické vedení humanitních kabinetů  

Renata Skýpalová - workshop pro sborovnu - vize, mise       

F. Covey: 7 návyků skutečně efektivních lidí 

Efektivita studia 

Metodický seminář pro vedoucí Ok ČJL 

10 webinářů v nouzovém stavu (GS, Teams, revize RVP, pojmové mapy, metodika a systém práce 

v nouzovém období, prokrastinace a aktivizace, podpůrné materiály, učení na dálku, formy 

hodnocení) 

Renata Skýpalová - workshop pro sborovnu - vize, mise       

F. Covey: 7 návyků skutečně efektivních lidí 

Webinář: - Revize RVP 

Základní školení pro výuku JA 

Renata Skýpalová - workshop pro sborovnu - vize, mise       

F. Covey: 7 návyků skutečně efektivních lidí 

Webináře v nouzovém stavu - Google Classroom,Teams, učení na dálku, Google Forms 

Ondřej Bárta - Cesta k výjimečnosti   

Míša Veselá - Školní řád  

Robert Čapek - Aktivizující výuka aneb didaktická strategie Líného učitele  

Webinář: JA - Soft Skills  

Renata Skýpalová - workshop pro sborovnu - vize, mise 

F. Covey: 7 návyků skutečně efektivních lidí     

Renata Skýpalová - workshop pro sborovnu - vize, mise       

F. Covey: 7 návyků skutečně efektivních lidí  

Ozbrojený útočník ve škole  
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Webinář: Přístupnost webů  

Ozbrojený útočník ve škole 

Konference PPRCH 

Renata Skýpalová - workshop pro sborovnu - vize, mise       

F. Covey: 7 návyků skutečně efektivních lidí 

Konzultační seminář pro předsedy zkušebních maturitních komisí 

Prevence stresu a syndromu vyhoření u pedagogů   

Pojmové mapy v pedagogické praxi     

Investiční žádanky - školení KÚOK     

Regionální konference ČŠI      

Strategické řízení a plánování na školách - projekt SRP  

ARUS - Praha - Akademie řízení úspěšné školy - Projektový management 

Renata Skýpalová - workshop pro sborovnu - vize, mise       

F. Covey: 7 návyků skutečně efektivních lidí 

Ondřej Bárta - Cesta k výjimečnosti      

Strategické řízení a plánování na školách - projekt SRP - webinář   

Webináře: GSuite - Classroom, Meet, Formuláře - začátečníci i pokročilí ad.    

Míša Veselá - Školní řád      

Robert Čapek - Aktivizující výuka aneb didaktická strategie Líného učitele  

NPI ČR - Aktuální legisl. a organizač. problémy RgŠ            

Valenta - Odměňování pracovníků     
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Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V průběhu školního roku 1 žák odešel (nezvládl učivo), 1 žák ukončil studium (nezvládl učivo) 

a 1 žákyně přerušila studium ze zdravotních důvodů 

Po opravných a náhradních zkouškách 

Opravnou nebo náhradní zkoušku konalo na konci školního roku 6 žáků, 1 žákyně ukončila 

studium na naší škole a jedna neúspěšná žákyně opakuje ročník. Ostatní žáci postoupili do 

vyššího ročníku. V průběhu školního roku tedy ukončili studium na naší škole 2 žáci. 
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Výsledky maturitní zkoušky 

Vzhledem k mimořádné situaci týkající se nákazy COVID-19, společná (státní) část maturitní 

zkoušky proběhla bez písemných prací z CJL a cizích jazyků. Didaktické testy proběhly  

1. a 2. června 2020 za mimořádných opatření. Zvláštní opatření se týkala i ústní části maturitní 

zkoušky, která proběhla v období od 10. do 17. 6. 2020.  

K maturitní zkoušce bylo přihlášeno 43 žáků, z toho 1 k opravnému termínu. Maturitní zkoušky 

se nezúčastnila 1 žákyně, která přerušila studium ze zdravotních důvodů. V řádném termínu 

MZK neuspělo 10 žáků a 1 žák, který v jarním termínu konal opravnou zkoušku. 

K podzimnímu (opravnému) termínu bylo přihlášeno 10 žáků, z nichž 3 neuspěli. 
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Soutěž „ZLATÝ MERKUR – CENA OTTO PEŘINY.“  

Tato soutěž probíhá ve škole každoročně a vyhodnocuje se pololetně. Cenu získává vždy třída 

s nejlepším prospěchem, a je také aktivní v reprezentaci školy. Za odměnu dostává dort 

a putovní cenu.  

Letošním vítězem se stala v prvním pololetí třída 1. B a ve druhém pololetí to byla třída 1. A.  

Putovní cena Zlatý Merkur za nejlepší prospěch byla zřízena Spolkem absolventů Obchodní 

akademie v Prostějově v listopadu 1947 na podnět pana Otto Peřiny. 

Obchodní akademii absolvoval v roce 1915. Do Prostějova se vrátil o devět let později a na této 

škole (později Vyšší hospodářské škole v Prostějově) obětavě pracoval ve sdružení rodičů a 

přátel školy, stál v čele spolku absolventů, byl dlouholetým předsedou spolku pro podporu 

chudých studujících. Pečoval o hmotné zabezpečení studentů nejen během studia, pomáhal jim 

i získat zaměstnání. 
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Jako výraz uznání zásluh pana Otto Peřiny rozhodl se výbor SRPŠ při Vyšší hospodářské škole 

v Prostějově po jeho předčasné smrti v březnu 1950 zřídit pro nemajetné studenty dvě stipendia 

a udělovat je každoročně ke dni úmrtí Otto Peřiny. Plaketa pořízená jeho přičiněním a 

udělována jako putovní cena nejlepší třídě školy byla označena jako cena Otto Peřiny. Po čase 

tato tradice zanikla. Udělování Zlatého Merkura za studijní výsledky nejlepší třídě bylo 

obnoveno na Střední ekonomické škole v Prostějově v roce 1973. 

O historii Zlatého Merkura a o zřizovateli této putovní ceny informoval ředitele školy v září 

1999 jeho pravnuk Kamil Rodan.  

Uvítal návrh vrátit ceně původní název, tedy ZLATÝ MERKUR – CENA OTTO PEŘINY. 
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Zapojení do projektů 

Šablony OA PV 

Dne 1. 11. 2019 byla zahájena realizace projektu Šablony II -  OA PV, registrační číslo: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014445. Ve školním roce 2019/2020 proběhly tyto aktivity: 

– tandemová výuka – 2 šablony – 4 pedagogové  

– činnost kariérového poradce a koordinátora spolupráce s firmami školení 

– proběhlo dvoudenní školení „7 návyků“ – 16 pedagogů 

Tandemová výuka a personální šablony proběhly jen částečně z důvodu mimořádné situace 

(COVID-19). 

Školní akční plán 

Naplňování ŠAP bylo také ovlivněno mimořádnou situací COVID-19. 

Strategické oblasti: 

1. Rozvoj kariérového poradenství 

Oblast je průběžně naplňována za pomocí šablon II. 

2. Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

Oblast je průběžně naplňována za pomocí šablon II. 

3. Podpora polytechnického vzdělávání 

Oblast je naplňována průběžně. Její plnění je podporováno i formou šablon II.  

4. Rozvoj škol jako center celoživotního učení 

Vzhledem k mimořádné situaci se nedařilo ve školním roce 2019/20 tuto oblast řešit. 

5. Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů 

V naplňování této priority pokračujeme průběžně i za podpory šablon II 

6. Rozvoj infrastruktury školy, včetně rekonstrukcí a vybavení 

Vzhledem k mimořádné situaci se nedařilo ve školním roce 2019/20 tuto oblast řešit. 

7. Podpora inkluze  

Realizace priority stále probíhá průběžně. 

8. Jazykové vzdělávání 

Tato oblast patří mezi priority školy a je naplňována průběžně za pomocí různých 

projektů. 
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9. Podpora digitálních kompetencí a konektivita škol 

Obecný cíl je splněn ze dvou třetin. Splnění tohoto cíle je závislé na financích, které škola 

může získat jen z ESF. Digitální kompetence se dařilo rozvíjet u všech pedagogů.  

10. Podpora matematické gramotnosti 

Obecný cíl byl naplňován. Pokračujeme v začleňování rozvíjení matematické gramotnosti 

do ostatních předmětů. 

11. Podpora čtenářské gramotnosti 

Obecný cíl byl naplňován. Pokračujeme v začleňování rozvíjení čtenářské gramotnosti do 

ostatních předmětů. 

Dane j(ak)o na ne  

Studenti 3. B Obchodní akademie Prostějov si rozšířili od května domácí výuku 

o eTwinningový projekt. Jedná se o partnerství s jinou školou - konkrétně s OA Hlohovec na 

Slovensku. Projekt se jmenuje „Dane j(ak)o na ne“ a zaměřuje se na daně z pohledu žáků. 

Porovnáváme daňové systémy obou zemí. Motivujeme mladé, aby hledali a nabízeli nápady na 

vylepšení výběru daní a jejich přerozdělování. Sbíráme zajímavé zkušenosti z jiných 

evropských zemí. Žáci si za velmi krátký čas osvojili úplně nové postupy práce.  Takže už 

umíme sestavit pojmovou mapu, křížovku i osmisměrku. Běžně diskutujeme na panelu názorů, 

připínáme si vzkazy na virtuální nástěnku. To všechno on-line, takto probíhaly i naše společné 

česko-slovenské hodiny. Představili jsme se navzájem, poznali jsme nové vrstevníky, prohlédli 

si Hlohovec a pochlubili jsme se památkami UNESCO v České republice. Bylo to přínosné 

a příjemné zpestření doby, kdy pravidelná docházka do školy nebyla možná. Je to výborná 

možnost spolupráce v týmu a prezentace 

výsledků v elektronické podobě a navíc nás to 

bavilo.  

Návrh loga 

  

vytvořil Marek Pluskal. Baví ho počítačová 

grafika a připravil také  první verzi webovek. 

Vycházel z názvu, který získal největší podporu 

v anketě.  Samotné logo znázorňuje oběh peněz 

v ekonomice,  daně jako na dlani. Rukama peníze 
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vyděláváme - a platíme z nich daně  a rukama je taky utrácíme - a jsme zase u daní.  

Projekt EDISON 

V prvním únorovém týdnu proběhl na naší škole projekt EDISON, pořádaný mezinárodní 

organizací AIESEC. Čtyři vysokoškolští stážisté seznamovali naše žáky se zvyklostmi 

a způsobem života ve svých rodných zemích (Jižní Korea, Indie, Ukrajina, Indonésie). 

Ubytováni byli v rodinách našich žáků, s dalšími žáky se setkávali neformálně i při odpoledních 

aktivitách. 

eTwinningový projekt Lost and Found in Pandemia 

V období karantény se 24 žáků druhého ročníku zapojilo do mezinárodního online projektu, na 

téma pandemie a její dopad na naše životy. Společně s vrstevníky z Itálie, Francie a Tahiti 

vytvořili novinářské reportáže o současné situaci a v online knize nastínili možný dopad 

pandemie na naši budoucnost. 

Projekty Erasmus+ 

Ve šk. roce 2019/2020 jsme zahájili práci na realizaci 2 projektů Erasmus+. V rámci projektu 

KA 102 začala v říjnu prezenční jazyková výuka žáků, ve skupinách utvořených podle místa 

pobytu v zahraničí a pod vedením učitelů anglického jazyka, kteří byli přiděleni jako doprovod. 

Žákům byl poté umožněn přístup do online jazykového systému OLS. Samotný výjezd byl 

z karanténních důvodů odložen na příští rok. 

Mobilita učitelů v rámci projektu KA 101, plánovaná na letošní prázdniny, musela být z téhož 

důvodu přesunuta na příští rok.    
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Výročí školy 

V tomto školním roce jsme oslavili 125. výročí založení naší školy. Oslavy byly velkolepé. 

Trvaly dva dny a do jejich příprav a realizace se zapojili všichni zaměstnanci i žáci školy.  

 

Květinami vyzdobená škola přivítala hosty, pro které byl připravený bohatý program. Oslavy 

byly zahájeny vystoupením žáků školy a zdravicí vzácných hostů náměstka hejtmana Ladislava 

Hynka, náměstkyní primátora města Prostějova RNDr. Alenou Raškovou a bývalého ředitele 

Mgr. Vladimíra Vláčila. 
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Návštěvníci si mohli prohlédnout nejen čerstvě opravené a moderně vybavené prostory školy, 

ale rovněž práce žáků. Žáci 3. ročníků, kteří byli zapojení do projektu JA, nabízeli své výrobky 

a byli v prodeji opravdu hodně úspěšní.  
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Všechny zaměstnance školy velmi potěšily návštěvy absolventů, kteří nešetřili slovy chvály. 

Také články v tisku byly velmi potěšující. 

Při této příležitosti vzniklo velmi zajímavé video o historii naší školy. 

Na stránkách školy si lze stále prohlédnout „Ohlédnutí za oslavami 125. výročí školy“ 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1Dxw9WWYMdMb8m8PsbykI-e6WWSwKzbxC/view?usp=sharing
https://www.oapv.cz/125-vyroci-skoly/
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Další aktivity a prezentace školy 

Září 

1. ročník zahájil adaptačním kurzem 
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4. ročník navštívil Prahu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zájemci navštívili Španělsko 
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Říjen 

Návštěvníci Švýcarska zjistili, že to není jen o sýru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navštívil nás poslanec Evropského parlamentu pan Tomáš Zdechovský 
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Listopad 

Den 11. listopad je Dnem válečných veteránů.  Protože v řadách pedagogů je i voják v záloze, 

připomněli si význam tohoto dne i žáci OA PV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V listopadu 2019 se škola prezentovala na „Přehlídce škol“, kterou pořádá Scholaservis - 

centrum pro vzdělávání Prostějov, ve Společenském a kulturním centru v Prostějově. Pro 

zájemce o studium byly připraveny materiály o škole, studijním oboru a uplatnění pro její 

absolventy. Prezentace školy byla doprovázena videonahrávkami z lyžařských, vodáckých 

a turistických kurzů a PWP prezentací o škole a projektu Junior Achievement. Při této 

příležitosti proběhl „Den otevřených dveří“. Další dny otevřených dveří byly uspořádány 

v říjnu 2019 a v lednu 2020. Zájemci se během těchto dnů mohli podívat na dovednost našich 

žáků v psaní na klávesnici a zúčastnit se soutěže o tablet a ekonomické soutěže, jejíž výsledky 

se započítávaly do bodování v rámci přijímacího řízení.   
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Prosinec 

 

Studentská firma našich žáků SWEET HOME v MŠ Želeč 
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Leden  

Téma č. 1 - ples OA PV 
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Únor – měli jsme návštěvu z ciziny 

 

Březen 

Dne 10. 3. 2020 Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ, kterým  

od 11. 3. 2020 byla zakázána osobní přítomnost žáků ve školách. 

Učitelé a žáci se museli „za pochodu“ naučit komunikovat on-line i v případech kdy se to zdálo 

nemožné. Protože naše škola využívá již od roku 2012 prostředí Google SUITE (dříve Google 

Apps) a od roku 2019 prostředí Bakaláři, také v cloudovém provedení, byl přechod na distanční 

výuku pro všechny mnohem snazší, než jsme očekávali. Všichni žáci i učitelé byli zvyklí 

používat sdílené dokumenty v Google a program Bakaláři ke komunikaci. Někteří učitelé se 

svými žáky již běžně používali „classroom“ v GS, a protože vedení školy rozhodlo využívat 

classroom pro všechny předměty, pomohli si učitelé navzájem toto prostředí zvládnout. Učitelé 

se vzdělávali prostřednictvím webinářů MŠMT, SYPO, Bakaláři atd., vytvářeli vlastní výukové 

materiály v různých prostředích jako PWP prezentace, nahrávání krátkých videí, on-line testy 

apod. Během asi 14 dnů on-line výuka probíhala bez problémů. I přes nepříznivou situaci žáci 
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s učiteli využili probíhajících projektů, jako byla spolupráce se slovenskými studenty „Dane 

j(ak)o na ne“, nebo eTwinningový projekt Lost and Found in Pandemia. 

Česká školní inspekce realizovala tematické šetření v podobě řízených telefonických rozhovorů 

s řediteli téměř 5 000 základních a středních škol. Zjišťovala jakými formami a způsoby školy 

pojímají vzdělávání tzv. na dálku, na co se při vzdělávání zaměřují, jak se daří s žáky 

komunikovat a s jakými překážkami se setkávají. Toto šetření proběhlo i na naší škole. Mohli 

jsme konstatovat, že on-line výuka na naší škole běží velmi dobře. Jen pár jednotlivých žáků 

mělo problém s tímto typem vzdělávání. 

Přehled účasti na soutěžích a přehlídkách 

Zpráva z účasti je obsažena ve zprávách jednotlivých předmětových komisí. 

Údaje o spolupráci se školskou radou a dalšími partnery 

Složení školské rady a její činnost je v souladu se školským zákonem.  

Výrazem velmi dobré spolupráce a zájmu rodičů o dění ve škole  je skutečnost, že Sdružení 

rodičů a přátel Obchodní akademie Prostějov finančně přispívá na modernizaci 

informačních a komunikačních technologií, na lyžařské a letní kurzy a zájezdy do zahraničí 

a též na dary vyznamenaným žákům a žákům úspěšně reprezentujícím školu v soutěžích. 

Organizuje společně s žáky čtvrtého ročníku reprezentační ples OA Prostějov, který je kromě 

příspěvků od rodičů jediným zdrojem příjmů. 

Ve školním roce 2019/2020 pokračovala spolupráce naší školy s Úřadem práce v Prostějově. 

Uskutečnilo se několik pracovních setkání vedení ÚP a OA Prostějov. Každoročně se 

organizuje beseda na ÚP zaměřená na orientaci a uplatnitelnost na trhu práce.  

Mezi další důležité partnery školy patří Magistrát města Prostějov, finanční úřad, pojišťovny, 

banky atd. Forma spolupráce je popsána v jednotlivých zprávách z předmětových komisí 

odborných předmětů. 

Členství OA Prostějov 

Jsme členem Okresní hospodářské komory, která nám umožnila účast na setkání personalistů 

jednotlivých firem a informuje nás o dalších akcích pořádaných OHK, zprostředkovává nám 

účast na besedách s odborníky z praxe. Okresní hospodářská komora byla partnerem v projektu 

Jak podnikat – podpora firemní gramotnosti.  
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Dále jsme členem Asociace středních škol Olomouckého kraje, Asociace obchodních akademií 

ČR, Asociace aktivních škol, Interinfa Praha. 

Školské poradenské pracoviště 

Výchovné poradenství 

Na začátku školního roku zjišťovala výchovná poradkyně (VP) prostřednictvím třídních učitelů 

úspěšnost loňských absolventů při přijímání na VŠ, popř. jejich další uplatnění na trhu práce. 

Dále seznámila žáky prvních ročníků s působením VP na škole. 

V měsíci říjnu zprostředkovala informace o možnosti studia na VŠ prostřednictvím Učitelských 

novin obsahujících přehled vysokých škol a předala žákům čtvrtých ročníků informace 

o veletrhu VŠ a VOŠ Gaudeamus. Žáci se tohoto veletrhu již tradičně zúčastňují.  

VP pravidelně organizovala a vedla schůzky žákovské rady složené z předsedů a místopředsedů 

tříd. Průběžně poskytovala informace o došlých nabídkách VŠ a VOŠ, jazykových škol a kurzů. 

V letošním školním roce se škola zapojila do veřejné sbírky  

Sbírkové dny Světlušky  

Srdíčkový den a Český den proti rakovině se z důvodu pandemie koronaviru nemohly 

uskutečnit v řádném termínu a jsou přesunuty na podzim 2020. Proběhla on-line kampaň 

Květinový květen – prodej kytiček přes DMS. 
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VP celoročně spolupracovala s třídními učiteli, školním metodikem prevence, kariérovým 

poradcem, poradenskými zařízeními v regionu a účastnila se jednání s problémovými žáky. 

Poskytovala konzultace žákům a jejich rodičům. 

V době nouzového stavu VP nabídla pomoc prostřednictvím individuálních konzultací všem 

žákům, uspořádala on-line žákovskou radu a zaměřila se především na zpětnou vazbu, jak žáci 

zvládají distanční výuku. O výsledcích zpětné vazby byli informováni všichni učitelé. 

Aktivity, které napomáhaly rozvíjet pozitivní vztahy mezi žáky a upevňovat třídní kolektivy: 

 spolupráce učitelů a žáků při přípravě programu a realizaci oslav 125. výročí založení 

Obchodní akademie, Prostějov a při organizaci Dnů otevřených dveří 

 Mikulášská nadílka 4. ročníků 

Další jednotlivé aktivity jsou rozepsány v rámci jednotlivých předmětů. 

VP se zapojila do sítě metodiků Linkedin NPIČR Praha pro oblast inkluze a rovněž absolvovala 

studium zaměřené na výuku žáků s odlišným mateřským jazykem (e-learning: Povinnost škol 

při vzdělávání dětí – cizinců). V současné době pracuje na zapojení žáků školy do projektu 

Absolventi.cz. 
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Kariérový poradce 

Díky projektu Šablony II na škole pokračuje ve své práci kariérový poradce..  

Práce KP spočívá především v poskytování informací týkajících se dalšího studia nebo 

uplatnění se na trhu práce po absolvování OA. V rámci třídnických hodin probíhaly besedy 

s kariérovým poradcem a minimálně dvakrát do měsíce KP poskytl žákům individuální 

poradenskou službu (rozbor důvodů studijních neúspěchů žáka a hledání cesty k jejich 

odstranění). KP také aktivně vyhledával žáky ohrožené studijními neúspěchy a nabízel jim 

pomoc.  Tuto svou úlohu splnil KP i během těžké doby, kdy byly školy zavřené z důvodu 

covidové pandemie. 

Primární prevence 

Primárně preventivní program pro žáky OA PV se podařilo splnit, ovšem ne všechny plánované 

aktivity mohly být uskutečněny s ohledem na ojedinělou situaci kolem „koronavirové krize“.   

Spolupráce školního metodika prevence, výchovného poradce, PP poradny a dalších institucí 

zaměřených na PP prevenci se daří.    

Specifická prevence – témata obsažená v programu 

Beseda pro 1., 2. a 3. ročník „Šikana, kyberšikana, sociálně patologické jevy ohrožující 

mládež“  

Během besedy se hovořilo o těchto tématech:  

Kriminalita páchaná dětmi a na dětech (šikana, týrání, domácí násilí, zanedbávání, 

zneužívání, vandalismus, agresivita). 

Úskalí užívání internetu (kyberšikana, sexting, kybergrooming, kyberstalking). 

Zneužívání návykových látek a závislost na nich (alkohol, drogy, nikotin). 

Přednáška a beseda pro 1., 2., 3. ročník  „Jak se nestát obětí sociálních sítí?“  

Díky přednášce s besedou se žáci dozvěděli: 

Jak ovlivňují sociální sítě vnímání reality. Jak se za poslední léta změnilo chování a psychika 

uživatelů sociálních sítí. 

Jak ovlivňuje sdílení velkého množství informací naše sebevědomí a zdravé vnímání sebe sama. 

Jak se naučit zacházet s chytrými telefony a sociálními sítěmi s rozumnou mírou. 
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Jakými způsoby můžeme rozvíjet naši paměť a soustředěnost v dnešní rušné době.  

Jak dlouhodobě udržovat kvalitní vztahy. 

Jak se pohybovat na sociálních sítích, co o sobě sdělovat a jak poznat, kdy hrozí nebezpečí. 

Besedy a bohatý program organizovaný ke 30. výročí Samotové revoluce 

„V síti“ – návštěva filmu se nemohla uskutečnit, filmová projekce přesunuta na další školní rok. 

Nespecifická prevence 

Adaptační kurz 

Na začátku šk. r. 2019/2020 jsme uspořádali pro třídy 1. A, 1. B adaptační kurzy. Jejich cílem 

bylo usnadnit žákům vstup do nového kolektivu, navázat vztah k třídnímu učiteli a vytvořit 

podmínky pro lepší vzájemnou komunikaci. Kurz byl všemi žáky hodnocen velmi kladně, 

provázela ho příjemná atmosféra a pomohl nám položit základy pro zdravé třídní kolektivy. 

Aktivity pro pedagogy 

V průběhu šk. r. 2019/2020 byli pedagogové seznámeni s plánem primární prevence a s novými 

dokumenty v oblasti primární prevence. Zvýšená pozornost byla věnována problematice e-

bezpečí. 

Spolupráce s rodiči žáků 

Na třídních schůzkách představujeme rodičům školní program primární prevence, 

seznamujeme je s činností školy v této oblasti. Dále také jakým způsobem SRPŠ finančně 

podporuje některé akce školy. 

Protidrogová problematika je zařazena v předmětech základy společenských věd a tělesná 

výchova. Protidrogová problematika, výchova ke zdravému životnímu stylu a správné využití 

volného času je zařazeno do ZSV, ekologie a ZPV.  

Školní metodik prevence – účast na konferencích, přednáškách, besedách. 

Regionální konference PPRCH 

Cílem letošní konference bylo do hloubky probrat téma „Závislosti“ – látkové i nelátkové, 

aktuální situaci a trendy. Prezentována byla aktuální data z různých oblastí primární prevence 

s akcentem na problematiku e-bezpečí. Konference umožnila pedagogům zdokonalení práce 

v oblasti vzdělávání, výchovy dětí a prevence rizikového chování.  

Setkání ŠMP v Prostějově 
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Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně pedagogickým centrem  

v Olomouci 

S poradnou jsme byli v kontaktu průběžně v rámci řešení problémových situací ve škole. 

Spolupráce je na dobré úrovni. 

Minimalizace výskytu sociálně patologických jevů u žáků naší školy se daří a poukazuje 

na funkčnost primárně preventivního programu.  

Koordinátor ICT 

Pro školní rok 2019/2020 je nově repasována počítačová učebna č. 8, škola nadále využívá 

4 plnohodnotné počítačové učebny. Vybavením nejstarší učebnou zůstává učebna č. 9, která co 

se týče obnovy, přijde na řadu jako další. 

Všechny učebny jsou vybaveny počítačem a dataprojektorem. Staré a nevyhovující počítače 

jsou postupně vyřazovány a nahrazovány dle finančních možností novými nebo repasovanými 

počítači. Na všech počítačových učebnách zůstává sjednocen OS WIN 10  

a kancelářský balík OFFICE 2016. Pouze tam, kde to nedovoluje lokální hardwarová 

konfigurace, zůstává původní konfigurace. Ve všech kmenových učebnách je také OS WIN 10. 

Tiskárny rozmístěné v učebnách: 

V učebně 8 je starší síťová tiskárna, v učebně 11 a 9 jsou starší sdílené tiskárny. Na učebnu 7 

byla umístěna nová tiskárna, která je zapojena jak síťově tak sdíleně. Na chodbě a ve sborovně 

jsou nadále tiskárny TASKAlfa. Obě disponují systémem MyQ. Tento systém byl aktualizován 

na nejnovější verzi v rámci učitelské sítě. V žákovské síti to stávající konfigurace serveru 

nedovoluje.  

Nadále využíváme webové stránky školy od agentury Než Zazvoní. 

Školní síť, zrekonstruovaná v červenci a srpnu 2017, funguje bez problému. Opět se potvrdilo, 

že tato investice byla správná. 

Poskytovatel internetu zůstává firma Sprintel. Pro novou školní síť bylo zřízeno připojení 

optickým kabelem a byla zvýšena konektivita na 100/100. Tato konfigurace zůstává.  

Poslední měsíce loňského školního roku jsme najeli na zkušební provoz Bakaláři online. Tento 

školní rok již využíváme tuto službu naplno. V rámci přechodu jsme museli vyladit i přístupový 

systém, který je nyní plně funkční. 
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Období 3. čtvrtletí školního roku 2019/2020 zásadně ovlivnila pandemie Covid 19. 

 

Koordinátor ICT v průběhu školního roku zajišťoval také servis učitelům v oblasti ICT, kterou 

využívali hlavně v době uzavření škol.  Další jeho práce spočívala v provozu programu Pohoda, 

testů ČŠI (tentokrát v oblasti sociální gramotnosti), v průběhu maturitních zkoušek – 

počítačová část apod. V době přípravy prezentace školy v rámci oslav 125. výročí školy zajistil 

veškeré potřebné práce související s ICT.  

Koordinátor EVVO 

Koordinátorka EVVO ve své činnosti využívá roční plán EVVO, který vždy zpracovává na 

začátku nového školního roku. Jsou do něj zapojeni vyučující, kteří mohou podle svého uvážení 

začlenit EV do výuky a mohou předkládat své návrhy, nápady, podněty, nebo již 

koordinátorkou navržené upravovat. Ve škole usilujeme o efektivní třídění odpadů – papíru 

a plastů, protože naším cílem je zavedení trvalého systému separovaného sběru především 

papíru. Podařilo se nám opět  propojit ekologickou výchovu se všeobecnými i odbornými 

předměty tak, jak to ukládá plán EVVO. V rámci matematiky začlenili vyučující téma EVVO 

především ve slovních úlohách učiva 1.– 3. ročníku. V předmětu informační a komunikační 

technologie opět jako již každoročně zpracovávali žáci PWP prezentace na ekologická témata, 

formátovali tabulky a tvořili grafy obsahující údaje z oblasti životního prostředí. V rámci cizích 

jazyků v 1. až 4. ročníku se žáci zabývali problematikou ekologie – bohužel v době pandemie 

a tedy zavření školy nediskutovali témata v rámci třídy, ale  pracovali online -  psali o životním 

prostředí a jeho ochraně u nás a v ostatních zemích (odpady, živelné pohromy), srovnávali 

životní styl – sport, stravování (problematika fastfoodu, kultura stravování, vliv potravin na 

lidské zdraví), možnosti práce. Popisovali a srovnávali život na vesnici a ve městě. V českém 

jazyce psali žáci slohové práce (úvaha, fejeton) s obsahem ochrany životního prostředí.  V rámci 

literatury si žáci v online výuce připomněli památky z určitého časového období (baroko, 

renesance apod.), s cílem pochopit význam kulturního dědictví jako součásti našeho životního 

prostředí. V předmětu základy společenských věd zpracovávali žáci projekty zaměřené na 

sociálně patologické jevy, zdraví a jeho ochranu, popisovali globální problémy.  

Podrobnější přehled našich aktivit, které se nám podařily v oblasti EVVO, je obsahem 

samostatného hodnocení plánu EVVO.   
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Na každé dva měsíce tvoří koordinátorka nástěnku EV s připomenutím významných dnů 

týkajících se životního prostředí a aktuálními informacemi z této oblasti. Jako škola jsme 

pravidelně informováni o akcích ekologického sdružení Iris v Prostějově a Sluňákov v Horce 

nad Moravou. Zájem o toto ekologické centrum u Olomouce je obrovský a je velmi obtížné 

najít termín jeho návštěvy, protože centrum je časově naprosto vytížené. V plánu EVVO ale 

stále zůstává návrh na jeho návštěvu, kterou bychom realizovali na závěr školního roku v rámci 

ekologických exkurzí. Zatím alespoň využíváme ve výuce materiály těchto center. 

Součástí práce koordinátorky EVVO je také účast na ekologických konferencích, které jsou 

určeny právě koordinátorům EVVO Olomouckého kraje a jsou zaměřeny na rozvoj ekologické 

výchovy na SŠ. Letos se bohužel koordinátorka z časových důvodů setkání koordinátorů 

Olomouckého kraje nezúčastnila, protože jsme jako škola zapojeni v různých projektech 

a časově tak velmi vytíženi.  Koordinátorka se zároveň účastní soutěží z oblasti odborného 

vzdělávání, které jsou vzhledem k zaměření naší školy více preferovány. 

Soutěže: 

Recyklohraní - usilujeme o větší zapojení do pořádaných akcí  

O nejlepší prezentaci na zadaná ekologická témata  - letos z důvodu karantény vyhodnocení 

neproběhlo, prezentace byly hodnoceny online pouze dle obsahu a formy zpracování 

O nejzajímavější seminární práci v ZPV: stravování – „Jak se stravuje moje rodina“ (práce 

zaměřená na zdraví a zdravý životní styl)  - hodnocení proběhlo v rámci výuky 

Akce: 

Projektové hodiny zařazené do výuky v 2. pol. k tématu odpady ani naplánované přednášky 

bohužel z důvodu uzavření škol kvůli pandemii neproběhly. 

Výroční zprávy předmětových komisí 

Předmětová komise humanitních předmětů 

Průběh vzdělávání 

Český jazyk a literatura 

Výuka tohoto předmětu se stále více potýká se základními neznalostmi, se kterými přichází žáci 

ze základních škol. Důkazem jsou horšící se výsledky vstupních písemných prověrek. Týká se 

to především mluvnice, ale i schopnosti samostatného vyjadřování a formulování vlastních 

názorů a myšlenek. Důraz je kladen na čtenářskou gramotnost, četbu a pochopení textu, práce 
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s textem, vyhledávání informací při zpracování referátů a četby v souvislosti se státní maturitní 

zkouškou. 

Dějepis 

Stále větší důraz klademe na systematickou práci a na široké souvislosti, mezipředmětové 

vztahy (český jazyk, základy společenských věd, právo, odborné předměty). Naléhavé 

problémy – nesoustavná domácí příprava, absence schopnosti samostatně pracovat s textem 

učebnice a získávat tak potřebné informace (tzv. čtenářská gramotnost). Žákům nechybí 

vstřícnost a zájem. 

Současně používaná učebnice pro výuku je dostačující, ale v případě, že se studenti rozhodnou 

pro státní maturitní zkoušku, je třeba uvažovat o doplnění studijní literatury. 

Základy společenských věd 

Požadavky osnov a ŠVP jsou průběžně doplňovány aktualitami (v rámci města, regionu, státu, 

mezinárodních vztahů). Stálá pozornost je věnována úrovni mezilidských vztahů. Míra zájmu 

žáků o veřejné dění je velmi rozdílná, totéž se týká jejich aktivity v hodinách ZSV. Součástí 

výuky je objasňování významu státních svátků a významných dnů – většina žáků bere na 

vědomí pouze případné volno. V hodinách pravidelně pracujeme s periodickým tiskem. 

V hodinách dějepisu i základů společenských věd upozorňujeme na zajímavé a vhodné 

televizní pořady (hlavně na ČT 2 – dokumenty, historické filmy…). Doporučujeme 

i doplňkovou literaturu – beletrii i odborné časopisy.  

Ve vyučování obou předmětů se klade stále větší důraz na prohlubování komunikativních 

dovedností, v rámci toho byly zadávány referáty žákům, vedly se diskuze na určitá aktuální 

témata. Žáci ve výuce zpracovávají projekty na různá témata. Vyučující tohoto předmětu 

společně vytvořili materiály, o něž se mohou při výuce opírat. Materiály jsou v případě potřeby 

poskytnuty žákům.  

Psychologie a komunikace 

V letošním roce se pokračovalo ve výuce předmětu. Jeho podstatou je seznámit žáky se základy 

psychologie, posílit komunikační dovednosti, dále to,  jak využít své silné i slabé stránky, 

mluvit s různými typy lidí, ale i umět se vyjádřit v písemném projevu. Využívány byly 

praktické ukázky a rozbor opakovaných chyb.  

Prezentační dovednosti 

Předmět vyučovaný v prvních ročnících je zaměřen na osvojení základů rétoriky, mluveného 

projevu, úskalí českého jazyka, komunikačních stylů a asertivity, neverbální komunikace, 
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prezentačního softwaru, zásad správné prezentace, přípravy prezentace, souvisejících 

moderních profesionálních technik a realizace prezentace. 

Akce 

Září  

- Exkurze 1. ročníků do městské knihovny. 

Říjen 

- Divadelní představení Romeo a Julie. 

- Film o životě A. Lustiga – Devět životů (pro 2. - 4. ročníky). 

Listopad 

- Divadelní hra Samet (2. ročníky). 

- Divadélko pro školy – představení literárních druhů a žánrů (1. a 2. ročníky). 

Prosinec 

- Školní kolo Olympiády v českém jazyce 

Leden  

- Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo. 

 

1. Soutěže 

11. 12. 2019 – školní kolo Olympiády v českém jazyce – účastnilo se 21 žáků, do okresního 

kola postoupili výherci školního kola Anna Fojtíková ze 4. B a Denisa Holubová z 1. B, okresní 

kolo se konalo 21. 1. 2020. 

 

2. Účast na školeních a konferencích 

V průběhu celého školního roku se vyučující českého jazyka a literatury se zúčastnili různých 

školení týkajících se čtenářské gramotnosti na střední škole. Další školení pedagogů probíhala 

v rámci realizace školního akčního plánu.  

 

3. Různé 

Během celého školního roku probíhala propagace školy na veřejnosti v souvislosti různými 

akcemi školy, uveřejňování článků o akcích školy v místním tisku, na internetu, přes různé 
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organizace atd. Spolupracujeme více s tiskem a žákovské práce vycházejí v rubrice čtenář 

reportér. 

Pokračovala činnost žákovské knihovny, o kterou je stále větší zájem v souvislosti s maturitní 

zkouškou. Do žákovské knihovny byly zakoupeny z finančních prostředků SRP OA PV nové 

knihy, které doplnily a rozšířily stávající fond. 

Průběžně je doplňována rovněž kronika školy.  

V rámci českého jazyka a literatury vychází třikrát ročně školní časopis, na jehož tvorbě se 

podílí žáci různých ročníků a vyučující českého jazyka a literatury. Rovněž je vydáván k závěru 

každého pololetí zpravodaj, jehož úkolem je shrnout veškeré dění ve škole za uplynulé měsíce. 

Významné akce jsou představeny v místím tisku. 

Předmětová komise cizích jazyků 

V tomto školním roce byli připravováni žáci k MZ z anglického a německého jazyka. Vyučující 

připravili, stejně jako v předchozích letech, 3. části pracovních listů, které byly zaměřeny na 

odborná témata, odpovídající profilu absolventa. Jako druhý, volitelný, jazyk se vyučovala 

španělština, němčina a ruština. Zásadní a závazné dokumenty ve vzdělávání (ŠVP, RVP, TP) 

byly v průběhu školního roku sledovány a průběžně vyhodnocovány. Lze konstatovat, že se je 

dařilo z větší části plnit, i přes uzavření škol od 11. března a nutnost zavést distanční studium. 

Z tematických plánů byl vyčleněn mluvený projev a poslech, který z technických důvodů 

distančního studia nebylo možné provést. 

Krajská soutěž obchodní angličtiny „Can you speak Business English?“ v Přerově 

7. listopadu 2019 se na Obchodní akademii a SJZ v Přerově konal 5. ročník soutěže "Can you 

speak Business English?", která je zaměřena na obchodní angličtinu. Soutěž začala blokem 

čtení, poté se soutěžící pustili do poslechové části. Následovalo vyhodnocení a prvních 13 

soutěžících postoupilo do ústní části, která rozhodla o vítězi. Z celkového počtu 36 žáků z 15 

škol olomouckého, zlínského a moravskoslezského kraje a jedné školy ze Slovenska zůstala 

Markéta Dudková (2.B) těsně pod finálovou skupinou na čtrnáctém místě, Anna Netušilová 

(4.A) obsadila celkové třetí místo v soutěži. 

https://www.oapv.cz/pro-studenty/skolni-casopis/
https://www.oapv.cz/pro-studenty/skolni-zpravodaj/
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Mezinárodní soutěž anglického jazyka Best in English.  

Dne 29. listopadu 2019 jsme se podruhé zapojili do mezinárodní online soutěže v anglickém 

jazyce Best In English. Studenti si otestovali své znalosti v gramatice, slovní zásobě 

a porozumění mluveného slova. Nejlepší byli Petr Zapletal, Anna Netušilová, Martin Vláčil 

(žáci 4.A),  Markéta Dudková (2.B) a Barbora Tomková (1. B). V rámci celé republiky se v 

porovnání s cca 6500 soutěžícími Petr Zapletal umístil na 441. místě. V žebříčku škol v kraji 

skončila naše škola na čtvrtém místě.  

Školní kolo olympiády v anglickém, německém, ruském a španělském jazyce 

V lednu proběhla na naší škole školní kola olympiád v anglickém, německém, ruském 

a španělském jazyce, která se skládala z písemné a ústní části. V anglické olympiádě, 15. ledna 

2020, zvítězila Anna Netušilová (4. A) s těsným náskokem před Petrem Zapletalem (4. A). Na 

třetím místě skončila Markéta Dudková (2. B) následována Barborou Tomkovou (1. B). Pětici 

nejlepších uzavřela Markéta Hebrová (3. B). Dle pravidel MŠMT do okresního kola postupují 

dva nejlepší z prvních až třetích ročníků. 

Ve školním kole olympiády v německém jazyce, konané 20. ledna 2020, zvítězily Markéta 

Hebrová a Eliška Smýkalová (3. B), které postoupily do okresního kola. 

Druhý ročník ruské olympiády se konal 24. ledna 2020, zvítězili Břetislav Prokop (3. A) 

a Bogdán Lemkó (1. A). Tito žáci postoupili do krajského kola. 
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Dne 28. ledna 2020 proběhlo školní kolo olympiády ve španělštině a jeho vítězka, Markéta 

Dudková (3. B), postoupila do krajského kola. 

Okresní kolo olympiády v anglickém a německém jazyce 

Dne 27. ledna 2020 proběhlo na SOŠp a SOUs Prostějov okresní kolo německé olympiády, 

kterého se zúčastnily vítězky školního kola Markéta Hebrová a Eliška Smýkalová (3. B).  

Dne 19. února 2020 reprezentovala Markéta Dudková (2. B) naši školu v okresním kole 

olympiády v anglickém jazyce, kde suverénně získala 1. místo.  

Krajské kolo olympiády v anglickém, ruském a španělském jazyce  

Dne 20. února 2020 se v krajském kole olympiády ve španělském jazyce, v kategorii SŠ I pro 

žáky všech typů středních škol do 3 let výuky španělštiny, umístila Markéta Dudková (2.B) na 

4. místě. 

Dne 5. března 2020 proběhlo na SOŠ Šumperk krajské kolo soutěže v anglickém jazyce, která 

je určena pouze pro střední odborné školy. Soutěž se skládala z písemné a ústní části. V písemné 

části soutěžící prošli poslechovým a lexikálním subtestem. Ústní část byla rozdělena na 

monolog k náhodně vybranému tématu a na jazykové situace ve dvojicích. Naši školu 

a prostějovský okres reprezentovala Markéta Dudková (2. B), která se umístila na 10. místě. 

Dne 11. března 2020 se mělo v budově Obchodní akademie Mohelnice konat krajské kolo ruské 

olympiády, jehož se měli účastnit Břetislav Prokop (3. A) a Bogdán Lemkó (1. A). Z důvodů 

uzavření škol kvůli koronavirové pandemii se však neuskutečnilo. 

Projekty Erasmus+ 
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Projekt EDISON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eTwinningový projekt Lost and Found in Pandemia 

Tandemová výuka 

Vzhledem ke koronavirové situaci proběhly v letošním roce pouze úvodní hodiny. 
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Předmětová komise přírodních věd a tělesné výchovy 

Průběh vzdělávání 

V předmětu matematika (MAT) a cvičení z matematiky (CVM) vedeme žáky k tomu, aby byli 

schopni využívat matematické dovednosti, tedy aby správně používali a převáděli běžné 

jednotky, prováděli reálný odhad výsledku řešení dané úlohy, řešili praktické úkoly, vytvářeli 

tabulky, diagramy, grafy apod., využívali matematické postupy při řešení různých praktických 

úkolů v běžných situacích. Matematické dovednosti jsou velmi důležité i pro další odborné 

předměty jako jsou daně a účetnictví, a také předmět přírodní vědy, jehož součástí je výuka 

chemie a fyziky. 

Předmět cvičení z matematiky jako povinně volitelný předmět ve školním roce 2019/2020 

navštěvovalo 8 žáků čtvrtých ročníků. Všichni skládali státní maturitu z matematiky, 7 úspěšně, 

1 neúspěšně. V rámci CVM žáci procvičili kompletně středoškolské učivo dle tematického 

plánu i ŠVP a také prozkoumali systém státní maturitní zkoušky tak, aby na ni byli co nejlépe 

připraveni a nemohlo je nic překvapit či zaskočit. Při státní maturitě z matematiky nakonec tedy 

uspělo sedm žáků z osmi, tedy úspěšnost asi 87,5 procenta.  

Splnění cílů předmětu při naplňování ŠVP 

Vzhledem k tomu, že si jako maturitní předmět volí matematiku i žáci matematicky méně 

nadaní průměrní, neustále se na naší škole diskutuje o posilování výuky matematiky zejména 

formou zvýšení hodinové dotace či povinného předmětu CVM ve čtvrtém ročníku. 

Povinná státní maturita z matematiky byla aktuálně zrušena. 

Pro posílení matematických dovedností a znalostí našich studentů soustavně v prvním pololetí 

každého školního roku včetně školního roku 2019/2020 probíhá a bude probíhat doučování 

„Matematická abeceda“, tedy doučování studentů prvního ročníku studenty čtvrtého ročníku, 

kteří navštěvují předměty CVM. 

Technické zázemí 

Žáci mají čím dál větší problémy s prostorovou představivostí, bylo by tedy třeba jim pomoci 

názornými ukázkami. Byla dokoupena další sada modelů geometrických těles a bude potřeba 

i nadále rozšiřovat sbírku matematických pomůcek. Dále je zapotřebí přemýšlet o větším 

zapojení ukázek pomocí matematického softwaru, zejména pro výuku funkcí, planimetrie 

a stereometrie.  
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Web 

Oba předměty, matematika i cvičení z matematiky, mají vlastní webové stránky, na kterých 

jsou odkazy na materiály pro výuku. Maturanti z matematiky na stránkách CVM najdou 

všechny potřebné informace k maturitě z matematiky. 

Soutěže 

Matematický klokan 2020, školní kolo 

Soutěž pravidelně probíhající ve druhé polovině března se letos kvůli opatřením vlády ČR proti 

šíření Covid-19 neuskutečnila. 

Logická olympiáda 2019 

Do online soutěže Logická olympiáda, kterou pořádala Mensa České republiky v říjnu 2019, se 

zapojili téměř všichni žáci prvních až třetích ročníků. Nejlepšího výsledku dosáhla Denisa 

Kolíková ze 3. B, druhá byla Karolína Faltýnková z 2. A a třetí Diana Navrátilová z 1. A. Do 

krajského kola však nikdo nepostoupil. 

PisQworky 2019 

Čtvrtým rokem se žáci OA Prostějov zapojili do soutěže PisQworky, a to nejprve školního 

klání. Do něj se přihlásilo 28 žáků, vítězem se stal Martin Nedbal (3. A), když ve finále porazil 

Sabinu Skládalovou (1. A) a třetí příčku ukořistil Tomáš Tábor (2. A). 
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S dalšími dvěma spolužáky se pak zúčastnili v podobě pětičlenného týmu také soutěže 

regionálního kola na půdě GJW Prostějov. Vedli si dobře, postoupili ze základní skupiny, ale 

ve čtvrtfinále je porazilo jedno z domácích družstev. 

Vánoční sudoku 2019 

Pátým rokem také na škole probíhala soutěž v Sudoku, a to 5. prosince 2019. Do školního kola 

se zapojilo dvacet studentů. Ve čtyřkolové vyřazovací soutěži do finále postoupila čtveřice 

Michaela Nezhybová, Břetislav Prokop (oba 3. A), Veronika Jurníková (3. B) a Aneta 

Cibulková (1. B). Celkové prvenství pak patří prvně jmenované studentce. 

Přírodovědný klokan 2019 

Konalo se také školní kolo Přírodovědného klokana. V říjnu 2019 ho vyhrál Jiří Pollák (2. A), 

druhá skončila Denisa Holubová (1. B), o třetí místo se dělili Eliška Havlíková (1. A) a Zdeněk 

Chalánek z 2. B. Jiří Pollák obsadil v regionálním pořadí Prostějovska v kategorii junior osmý. 

 

 

Výuka předmětu základy přírodních věd (ZPV) probíhá v 1. a 2. ročníku. Předmět poskytuje 

žákům základní poznatky z přírodních věd a přispívá k lepšímu formování vztahů k přírodnímu 

prostředí.  
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Výuka ZPV v 1. ročníku klade důraz především na opakování a prohlubování učiva ze základní 

školy.  

V rámci předmětu ZPV ve 2. ročníku jsou žákům v rámci výuky zadávány také seminární práce. 

Zpracovali např. seminární práci na téma „Stravování“, a to v rámci učiva o zdravém životním 

stylu, a v distanční výuce práci týkající se života v karanténě. U tohoto úkolu si mohli zvolit 

způsob zpracování podle svého uvážení. Výsledkem jejich prací byla velmi pěkná videa, 

zamyšlení nad touto nenadálou situací, výtvarné práce, dokonce se někteří žáci pokusili zachytit 

pocity z této doby i formou básní. Některé práce využijeme se svolením autorů při tvorbě 

našeho školního časopisu. 

 Ve 2. ročníku probíhala ekologická výchova v předmětu ekologie (EKL). Ten je zaměřen na 

prohlubování ekologického vědomí, na výchovu žáků k ochraně životního prostředí a na 

rozšiřování jejich znalostí ekologických pojmů. Cílem je poskytnout žákům základní informace 

o životním prostředí. Jde o to, aby si uvědomili nutnost a zásady jeho ochrany. Jsou také 

vytvořeny webové stránky školy, na kterých žáci najdou aktuální informace a učební materiály 

k výuce. 

V rámci tohoto předmětu (a současně v předmětu informační a komunikační technologie - ICT) 

tvořili žáci podobně jako v loni prezentace podle zadaných témat. Koordinátorka EVVO 

a vyučující předmětu EKL v jedné osobě vytvořila ve spolupráci s ostatními vyučujícími 15 

různých témat, která si rozdělila vždy dvojice žáků, případně  žák si zvolil a zpracoval téma 

sám. V průběhu března, kdy z důvodu pandemie došlo k uzavření škol a zavedení distanční 

výuky, se nemohla hodnotit forma prezentace žáků před třídou, proto základem hodnocení byla 

především obsahová náplň, způsob zpracování a dodržení zásad ČSN 01 6910, se kterou žáci 

pracují v předmětu PEK. Práce měly po technické i obsahové stránce v mnoha případech 

dobrou úroveň. Prezentace se nejvíce týkaly environmentální tématiky a zdravého životního 

stylu. Ve 2. pololetí jsme také kvůli nastalé situaci nemohli do výuky zařadit projektové hodiny 

týkající se odpadů a odpadového hospodářství. Toto velmi důležité téma zůstalo v rámci výuky 

pouze v teoretické rovině. V rámci kapitoly o odpovědnosti člověka k životnímu prostředí žáci 

zpracovávali malou seminární práci na téma „Vliv člověka dnešního typu na životní prostředí“. 

Cílem práce bylo posoudit, ve kterých oblastech člověk negativně ovlivňuje přírodu, ve kterých 

pozitivně, a zdali je možné udělat pro životní prostředí „něco víc“. Na téma udržitelný rozvoj 

a udržitelná spotřeba se žáci v distanční výuce dále zamýšleli nad možnostmi, jak konkrétně 

oni sami mohou uplatňovat ve svém každodenním životě ekologické chování, a to i v době 
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„korona virové“.  Učivo o ekosystémech jsme si mohli zopakovat až na závěr šk. roku formou 

„přírodní“ exkurze do biokoridoru Hloučela.  

Oblasti EVVO 

Doplnění informací – viz výše 

Akce: 

Sběr víček - pro potřeby jednotlivců (pokud projeví zájem, jinak firmy již o víčka příliš velký 

zájem nemají). 

Projektové hodiny k tématu odpady a zdraví a zdravý životní styl (letos zaměřené na hygienická 

pravidla v každodenním životě). 

Výuka hospodářského zeměpisu (HOZ) probíhala dle ŠVP. Hlavní snahou bylo napomoci 

žákům zorientovat se v aktuální domácí politicko-ekonomické situaci (ČR a Evropa) i světovém 

hospodářství. Žáci se učili chápat současné složité jevy ve vzájemných souvislostech, 

vyhledávat potřebné informace k posouzení situace a vyhodnocovat je, doplňovat a vyvozovat 

závěry tak, aby je uměli prakticky aplikovat i v jiných předmětech jako dějepis, ekonomika, 

environmentalistika, základy přírodních věd, a především v reálném životě. 

Přínosem pro výuku bylo terénní cvičení zaměřené na mapování centra města Prostějova, kde 

se v rámci environmentální výchovy v HOZ žáci seznámili s geografií místního regionu. 

Žáci byli prostřednictvím geografických věd motivováni k rozvoji aktivit v oblasti cestovního 

ruchu. 

Zároveň proběhla zahraniční jazykově-geografická exkurze Švýcarsko 7.– 12. října 2019, které 

se účastnilo 40 studentů. Během nabitého programu žáci navštívili hned pět zahraničních zemí, 

a to Švýcarsko, Německo, Francii a Lichtenštejnsko. Plánovaná pátá akce se nekonala z důvodu 

pandemie. 
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Švýcarsko 2019 
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Výuka tělesné výchovy (TEV) probíhala dle ŠVP. 

Lyžařský a snowboardový zimní kurz pro žáky 1. ročníků s doplněním žáky z vyšších ročníků 

proběhl na chatě Stará Škola, Kunčice – Staré Město pod Sněžníkem od 3. 2. až 7. 2. 2020. 

Organizace a vedoucí kurzu Pavel Ondráček, instruktoři Aleš Michale a Tomáš Rozehnal, dále 

pak objednaný instruktor na místě. Výcvik a výchovně vzdělávací plán byly částečně splněny 

i přes nepřízeň počasí. Nebyl zařazen výcvik v běžeckém lyžování. Podařilo se nám uspořádat 

besedu se členem horské služby (nebezpečí hor, horská služba, oblast Kralického Sněžníku). 

V průběhu lyžování došlo k několika zraněním, která si vyžadovala lékařskou pomoc, drobná 

zranění byla ošetřena na místě. 

 

 

Sportovně turistický kurz pro 2. ročníky se zaměřením na vodní turistiku a hry v přírodě se 

kvůli opatřením vlády ČR proti šíření Covid-19 neuskutečnil. 
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 Vánoční turnaj ve volejbale 

„Vánoční volejbalový turnaj“ proběhl 19. prosince 2019 v Národním sportovním centru 

Prostějov. Ve výborné atmosféře zvítězili studenti 3. A. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exhibiční zápas ve volejbale 

V pololetním čase se každoročně koná také volejbalová exhibice vítězné třídy vánočního 

turnaje tříd, který nastupuje proti výběru pedagogického sboru. Skvělá zábava pro hráče 

i přítomné diváky skončila vítězstvím učitelů. 
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 Exkurze na světovém šampionátu v korfbalu 

 

Jedním z velmi zajímavých dní z pozice diváckého sportovního zážitku i možnosti nahlédnutí 

pod pokličku organizace velké sportovní akce byl pro žáky 1. A pátek 18. října. Navštívili 

evropský šampionát v korfbalu kategorie do 21 let. 
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Materiální zázemí a vybavení pro TEV 

Hodiny TEV probíhají v pronajaté sokolovně nebo v „letní tělocvičně“. Nově také v Národním 

sportovním centru v Prostějově. V teplých měsících se chodilo také na sportovní hřiště reálného 

gymnázia nebo do parku ke hvězdárně. 

Sportovní soutěže 

Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují celoroční sportovní ligy středních škol prostějovského 

regionu. AŠSK pořádající soutěže středoškolské ligy ve školním roce 

Ve školním roce 2019/2020 uspořádala několik z avizovaných soutěží, do kterých se zapojili 

vybraní žáci OA PV. Největšího úspěchu dosáhlo chlapecké družstvo v Atletickém poháru, 

v němž porazilo všechny soupeře a získalo tak 1. místo a možnost startu v krajském finále. Tam 

nám start neumožnily jiné školní akce. V atletice dívky v okresním finále skončily čtvrté. Ve 

druhém pololetí ovlivnila pořádání soutěží koronavirová krize. 

 Florbal prosinec 2019 
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Předmětová komise odborných předmětů 

Průběh výuky 

Výuka probíhala podle ŠVP Obchodní akademie a to v učebnách plně vyhovujících 

požadavkům moderních metod výuky. Samozřejmostí bylo vhodné využívání PC při výuce 

PEK, IKT, AUC, ale i ostatních odborných předmětů. 

Maturitní zkouška 

Žáci maturovali v rámci praktické zkoušky z předmětů, které odpovídaly jejich volbě zaměření 

studia – účetnictví a daně a bankovnictví a pojišťovnictví. Ústní zkouška se skládala ze dvou 

částí z účetnictví a ekonomiky, která zahrnovala učivo předmětů ekonomika, daně, právo. 

Besedy, přednášky, exkurze 

JA 2019/2020 

Ve školním roce 2019/2020 bylo v rámci předmětu základy podnikání v programu Junior 

Achievement  vytvořeno 8 studentských firem – USED, Sweet Home, Lemonády, Gummy 

Shop, Ekobag, Snackdrive, Sfinga a Nuts.  

- USED -  tvorba ekologické módy 

- SWEET HOME – výroba a prodej ekologické kosmetiky 

- LEMONÁDY – výroba a prodej domácích limonád 

- GUMMY SHOP – prodej cukrovinek 

- EKOBAG – dekorace a následný prodej plátěných tašek 

- SNACKDRIVE – nákup a distribuce svačin 

- SFINGA – výroba a prodej ekologické kosmetiky 

- NUTS – nákup a prodej oříšků a zdravé výživy 

 

V průběhu školního roku proběhlo v rámci JA několik doprovodných akcí a workshopů. Dne 

15. října 2019 se 4 žákyně 3. ročníku zúčastnily workshopu pro ředitele a zástupce ředitelů 

JA studentských firem. Setkání se uskutečnilo v Jihomoravském inovačním Centru v Brně. 

Cílem bylo získat základní informace o programu JA Studentská firma a přehled všech aktivit 

pro letošní rok, tj. Inovation Camp v Brně, Mentoring Day v Praze a závěrečná soutěž JA - 

Firma roku. Součástí byl workshop se zaměřením na pomoc při sestavení funkčního týmu, 

motivaci zaměstnanců, marketing v začínající firmě apod. Účast na této akci byla pro žákyně 

velmi přínosná.   
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Další akcí, ve které mohli žáci získat zkušenosti, byl workshop a následná soutěž MVŠO – How 

to start up, workshop se uskutečnil dne 9. prosince 2019. Žáci vytvořili 2 soutěžní týmy. Tým 

vedený J. Valentou (3. A) propagoval v rámci soutěže tvorbu ekologických "uchošťourů" a tým 

vedený V. Jurníkovou (3. B) tvorbu ekologické kosmetiky. Oba týmy postoupily do finále, 

první zmíněný tým se umístil na třetím místě. Dne 10. prosince 2019 se zúčastnila studentská 

firma USED 8. ročníku veletrhu studentských firem JA v Hradci Králové, kde získala v rámci 

soutěží 1. místo o nejsympatičtější studentskou firmu JA. Dne 29. ledna 2020 se zástupci 

studentských firem USED (3. B) a Lemonády (3. A) zúčastnili exkurze ve společnosti SAP, 

která se zabývá tvorbou podnikových a manažerských informačních systémů. Společností 

provázela žáky paní Barbora Václavíková, která je zároveň mentorkou studentské firmy USED. 

Žáci 3. ročníků se zúčastnili 4. února 2020 v Brně workshopu prezentačních a obchodních 

dovedností. Žáci se seznámili se základy úspěšného prodeje a vyzkoušeli si, jak náročné je 

svoje produkty nejenom představit, ale hlavně prodat náročnému zákazníkovi. V rámci 

distanční formy vzdělávání se všichni žáci od 18. – 21. května zúčastnili 4 webinářů - Jak se 

připravit na pohovor;  Prezentační dovednosti; Jak si sestavit CV a Osobnostní testy.  

Výuka v programu Junior Achievement je realizována na naší škole od školního roku 

2012/2013. Tento projekt je určený pro žáky středních škol, je zaměřený na reálné podnikání 

v rámci školní výuky. Program rozvíjí schopnost žáků pracovat v týmu, komunikovat 

samostatně, organizovat a nést odpovědnost za dobrá i špatná rozhodnutí. Přibližuje žákům 

téměř reálné pracovní prostředí. Žáci tak získají první zkušenost se založením a realizací 

skutečných firem. Naším cílem je do budoucna vytvořit sociální projekt k realizaci možné 

spolupráce s organizacemi působícími na území okresu Prostějov. Tito lidé mohou našim 

žákům pomoci nejen jejich výrobky vytvořit, ale i poradit a podělit se s nimi o cenné zkušenosti, 

které získali v rámci své aktivní pracovní činnosti.  

Stěžejním cílem je pochopit fungování firmy, naučit se prakticky řešit firemní situace a využít 

těchto poznatků pro svou budoucí kariéru. Modul chce poskytnout praktické znalosti 

podnikového života v tom smyslu, že je třeba si v denním finančním řízení řešit otázky kolik, 

kam, kdy a proč investovat. Neméně důležité je umět si správně říci o financování a požádat 

banku. Umět s ní jednat, dávat jí správné informace, které potřebuje. 

 

Exkurze Praha 4. A 

Třídenní exkurze do hlavního města České republiky. Takový byl plán třídy 4. A pro dny 

18. –  20. září. Hlavním bodem programu byla návštěva České národní banky, ale žáci navštívili 
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i pražské památky a muzea. Kromě těch, které si nemůže nechat ujít žádný turista v Praze, jako 

je např. Pražský hrad, Karlův most a Staroměstské náměstí, se důkladně seznámili i s historií 

Vyšehradu, ve Stavovském divadle zhlédli Moliérova Misantropa a rozšířili své obzory 

a znalosti v Muzeu iluzí a v Národním technickém muzeu, které nás kromě své stálé expozice 

přitáhlo speciální expozicí “Made in Czechoslovakia” mapující výrobky v naší zemi od roku 

1918. 

Exkurze Praha 4. B 

Během prvního dne navštívili žáci Kavčí hory, kde si prohlédli natáčecí studia známých pořadů. 

Odpoledne zavítali na Vyšehrad a celý den završili krásným představením ve Vinohradském 

divadle. Program druhého dne byl náročný, ale velmi zajímavý. Naši žáci absolvovali 

dopoledne prohlídku České národní banky, kde si mimo jiné prohlédli minci z ryzího zlata k 

výročí 100 let československé koruny, která váží 130 kg. Poté se přemístili k památníku na 

Vítkově, kde je čekala lektorovaná expozice s názvem Od pražského jara po sametovou 

revoluci. Celý den zakončili prohlídkou centra města s průvodkyní. Poslední den exkurze 

směřovaly kroky žáků do nově zrekonstruované budovy Národního muzea. Odpoledne ještě 

stihli navštívit Neviditelnou výstavu, která pro některé znamenala vykročení z obvyklé 

komfortní zóny, protože se dostali do světa nevidomých a celou hodinu se pohybovali v 

prostoru v úplné tmě. Exkurze se uskutečnila v termínu od 11. – 13. září 2019. 

Přednáška „Soutěž a podnikej“ 

Dne 11. září 2019 se žáci 3. ročníku zúčastnili v rámci projektu Soutěž a Podnikej workshopu 

a přednášky s cílem představit samotný program soutěže a ukázat, jak lze proměnit vlastní 

nápad v reálný podnikatelský projekt. Cílem soutěže je nastartovat žáky k zahájení podnikání 

již na střední škole.  
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Přednáška „Můj potenciál“    

Dne 11. října 2019 proběhla prezentace České spořitelny zaměřená na rozvojový program Můj 

Potenciál. Program je koncipován formou interaktivních kurzů, které vedou zkušení lektoři 

a manažeři České spořitelny. Kurzy jsou zacíleny na osobnostní rozvoj, investování, průběh 

výběrového řízení, moderní bankovní technologie a další. Přednáška byla určena pro žáky 

3. ročníků.  

Přednáška EUROPOSLANCE 

V pátek 11. října 2019 navštívil naši školu poslanec Evropského parlamentu Mgr. Tomáš 

Zdechovský. Žákům 4. ročníků vysvětlil postavení a funkce evropských orgánů, principy 

hlasování a rozdělení pravomocí. Podle svých slov byl mile překvapen úrovní znalostí evropské 

problematiky. Pan poslanec odpovídal na celou řadu dotazů. Studium a podnikání v zahraničí, 

dopady Brexitu, členství v KDU-ČSL nebo výběr studia na vysoké škole - to jsou jen některé 

z nich. Setkání bylo srdečné a bezprostřední a moc se líbilo.  

Burza práce a vzdělávání   

Dne 15. října 2019 se žáci 4. ročníků zúčastnili Burzy práce a vzdělávání, která se konala 

v Národním sportovním centru Prostějov. V úvodu programu žáci absolvovali přednášku na 

téma „Vstupuji na trh práce“. Získané informace zejména využili v předmětu písemné 

a elektronické komunikace. Dále byla pro žáky přichystána spousta atrakcí, přehlídka 

místních firem, zaměstnavatelů a také středních škol a učilišť. Nabídka možnosti pracovního 

uplatnění byla opravdu rozmanitá. Svá prezentační místa tu měli vojáci, policisté, zdravotníci 

a také velké podniky zaměstnávající stovky pracujících. Burzu práce a vzdělání, organizuje 

Úřad práce, Okresní hospodářská komora a Svaz průmyslu a dopravy České republiky.  

Přednáška „Daně a clo“ 

Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 navštívili školu dva zástupci Finanční správy pro Olomoucký kraj, 

aby seznámili žáky s obsahem své práce. V rámci přednášky Daně a cla do škol představil Ing. 

Kysela a Mgr. Trumberová třetím ročníkům základní pojmy daňové soustavy, problematiku 

výběru daní,  správy cel a Daňové Kobry.  Kromě přehledné prezentace nabídli interaktivní 

zapojení studentů do soutěže o ceny. Hodina měla spád a žáci si doplnili další dílek znalostí 

související s prací finančních úřadů.  
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Přednáška „Digitální – marketingová komunikace“    

Ve středu 20. listopadu 2019 žáky 3. ročníku navštívili zástupci prostějovské společnosti 

Optimal – Marketing. s. r. o., v rámci výuky ekonomiky uspořádali interaktivní přednášku na 

téma „Digitální marketingová komunikace“. V první části představili svou společnost a stručně 

nastínili vývoj a funkci marketingu pro výrobce i spotřebitele. Druhá část byla formou 

workshopu a praktickou ukázkou přípravy digitální marketingové kampaně na prezentaci naší 

školy na internetu a sociálních sítích. Žáci se mohli prostřednictvím svých mobilních telefonů 

a aplikace Slido on-line zapojit do určení cílové skupiny a vlastní tvorby digitální komunikace 

pro daný segment. 

Exkurze – okresní soud 

Dne 21. a 28. listopadu 2019 se žáci 4. ročníků zúčastnili exkurze na Okresním soudu 

v Prostějově. Cílem exkurze bylo představit činnost jednotlivých oddělení prvoinstančního 

soudu. Žáci měli možnost zúčastnit se projednávání případu pracovně - 

právního soudního sporu pod vedením soudce Mgr. Věroslava Řezáče. 

Přednáška z účetnictví 

V úterý 21. ledna 2020 se žáci 3. A zúčastnili workshopu o prostějovské firmě Gala, a.s. 

Navštívili nás dva zástupci společnosti – manažer prodeje bc. Jakub Gall a vedoucí účetní ing. 

Ivana Valentová. Firma je středně velkým subjektem, který patří k tradičním zaměstnavatelům 

v regionu. Zaměstnává 350 lidí na třech pobočkách, z dělnických profesí poptává hlavně šičky 

a brašnářky. Seznámili jsme se s celým sortimentem, z něhož jde 90 % na export  - zejména 

míče, textilní popruhy a boxovací pytle. Prohlédli jsme si výstupy účetnictví ve výkazech 

z Obchodního rejstříku. Měli jsme možnost sledovat vývoj struktury majetku jak hmotného, tak 

nehmotného – tady dochází v oblasti informačního systému Vision k pravidelnému 

technickému zhodnocení. 

Přednáška v České spořitelně  

Ve dnech 20. a 27. ledna 2020 navštívili žáci druhých ročníků prostějovskou pobočku České 

spořitelny. Zde se pod vedením Jany Murarikové, manažerky pobočky, seznámili poutavým 

způsobem se základními principy fungování bank v České republice. Získali informace 

o bankovních produktech, o pojišťovnictví a základech investování. Součástí exkurze byla 

prohlídka provozních prostor banky.  

Přednáška z ekonomiky 
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V úterý 18. února 2020 se žáci 3. ročníku měli možnost seznámit s prostějovskou firmou Laser 

Technology. Zástupci firmy nás seznámili s organizací a chodem firmy. Upozornili, že mezi 

nejdůležitější požadavky na naše žáky patří  zejména jazyková dovednost a ochota se něco 

nového naučit. Její firemní motto je "Pálí nám to", a ačkoli vypadá jako ryze strojírenská, za 

poslední dva roky tam uplatnění našli dva naši absolventi. A spokojenost s nimi je velká. Vzešla 

i nabídka spolupráce v oblasti odborné praxe žáků. 

Přednáška „Můžeš podnikat“ 

Žáci 3. ročníků se 20. února 2020 zúčastnili workshopu o tom, jak začít podnikat. Václav 

Mucha, představitel a spoluzakladatel firmy Y soft, prezentoval žákům svůj příběh o tom, jak 

začal podnikat a nastínil jim nejenom pozitivní stránky svého podnikání, ale i ty negativní. 

Cílem workshopu bylo, aby si žák uvědomil, jaká je jeho týmová role v případném podnikání 

a zda má dostatečné schopnosti začít podnikat. V druhé části workshopu byli žáci rozděleni do 

tří skupin. Každá skupina měla zdůvodnit svůj názor na otázku, zda chtějí nebo nechtějí 

podnikat. Přednášející názory sepisovali a debatovali se žáky. Rozvinula se oboustranná 

argumentace, která měla vést žáky k zamyšlení se, zda se jejich názory opírají o fakta nebo jen 

o obecně šířené názory. Přednáška byla velice zajímavá.  

Soutěže 

EKOTÝM 2019   

Žákyně čtvrtého ročníku A. Fojtíková, A. Šírková a V. Hájková – trio děvčat naší školy, které 

se zapojilo do krajského kola ekonomické soutěže obchodních akademií Ekotým 2019. Soutěž 

se skládala ze dvou částí, z šedesáti otázek vědomostního testu a z prezentace na téma 

„Ekonomické důsledky zámořských objevů“. Prezentace byla hodnocena odborníky 

z Krajského úřadu a z Moravské vysoké školy. Na závěr to nejlepší! Slečny si vedly výborně 

a získaly pomyslný bronz. Akce se uskutečnila 25. září 2019. 

Ekonomická soutěž pro uchazeče o studium na naší škole 

Ve školním roce 2020/21 se uskutečnila v rámci dnů otevřených dveří a individuálních návštěv 

uchazečů. Z celkového počtu 76 soutěžících (nejvyšší počet z dosud konaných 4 ročníků) 

dosáhlo 70 nadpoloviční úspěšnosti a ti takto získali body do přijímacího řízení.  

Ekonomická olympiáda   

Mezinárodní soutěž ve znalostech z ekonomie a financí, která je určena studentům středních 

škol. Vychází z rámcových vzdělávacích programů MŠMT a svým pojetím přispívá k dalšímu 
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rozvíjení klíčových schopností a znalostí studentů v tomto oboru. Otázky do soutěže a koncepci 

Ekonomické olympiády spoluvytváří ekonomové a odborníci z Institutu ekonomického 

vzdělávání (INEV) a České národní banky (ČNB). Školní kolo proběhlo v rámci online 

testování v prosinci 2019 a zúčastnili se ho žáci 3. ročníku. Do krajského kola postoupili 

E. Smýkalová a J. Valenta. Z krajského kola, které se konalo v lednu 2020 v Olomouci, už naši 

žáci do celorepublikového finále nepostoupili. 

Školní kolo soutěže z účetnictví 

Dne 7. a 15. listopadu 2019 se uskutečnilo školní kolo soutěže z účetnictví, ve kterém mohli 

změřit svoje síly žáci 4. ročníků.  Obsahem soutěže bylo prověření znalostí ze všech oblastí 

účtování od zásob až po časové rozlišení nákladů a výnosů. První místo obsadila A. Šírková 

(4. B), druhé místo získal M. Vláčil (4. B) a třetího místa dosáhl P. Zapletal (4. A). Nejlepším 

žákům gratulujeme a přejeme jim hodně štěstí na soutěži MD/D ve Znojmě, kam budou vysláni 

jako reprezentanti naší školy. 

14. ročník Celostátního kola účetní soutěže "Má dáti/dal"  

Ve dnech 27. a 28. ledna 2020 se žáci třídy 4. A, M. Vláčil a T. Buriánek, zúčastnili celostátního 

kola účetní soutěže MD/D ve Znojmě. Soutěž se konala na Soukromé vysoké škole 

ekonomické. První den řešili několik na sebe navazujících praktických příkladů a druhý den 

vyplňovali na počítači teoretický test. Chlapci získali zkušenosti na velké soutěži a mohli si 

ověřit své znalosti a schopnosti řešit praktické úkoly z účetnictví. Tyto zkušenosti jim mohou 

pomoci nejen při přípravě k maturitě z odborných předmětů, ale i v praktickém životě. 

Písemná a elektronická komunikace (PEK) 

Průběh vzdělávání: 

Výukové materiály, používané programy: 

 učebnice Písemné a elektronické komunikace pro střední školy, úřady a veřejnost, 

 výukový program ZAV, 

 časopis Rozhledy, 

 elektronická verze časopisu Enter, 

 stránky předmětu písemné a elektronické komunikace – spravuje Ing. J. Kirchhofová, 

obsahují informace k výuce předmětu a psaní na klávesnici PC. 
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Materiální zajištění: 

Výuka předmětu probíhala ve všech počítačových učebnách. Žáci 2. a 3. ročníku při výuce 

využívali sdílenou tiskárnu v učebnách. Pro tisk domácích prací mohli využívat síťovou 

tiskárnu na chodbě.  

Akce: 

Státní zkoušky 

Dne 19. února 2020 maturantky naší školy M. Kamenovová, K. Pluskalová a  L. Tomášková, 

úspěšně složily státní zkoušku z grafických disciplín. Jejich úkolem bylo napsat desetiminutový 

opis rychlostí alespoň 200 čistých úhozů za minutu při přesnosti nejméně 99,50 % a podle 

dispozic vypracovat v časovém intervalu 90 minut obchodní dopis a tabulku. Naše žákyně byly 

stoprocentně úspěšné a obdržely vysvědčení o státní zkoušce. 

Talentová soutěž pro ZŠ 

 Dne 10. ledna 2020 u příležitosti "Dne otevřených dveří" se na naší škole konala "Talentová 

soutěž v psaní na klávesnici". Stejně jako v minulých letech byla určena pro žáky vyšších 

ročníků základních škol, kteří si chtěli vyzkoušet psaní všemi deseti v počítačovém programu 

ZAV. I v letošním roce bylo motivující pro žáky 9. ročníků umístění v talentové soutěži. Pokud 

měl žák zájem dále studovat na naší škole, se mu v případě úspěšného umístění započítávaly 

body do přijímacího řízení. Na soutěž se opět žáci přihlašovali přímo do elektronické přihlášky. 

Veškeré informace o soutěži byly umístěny na webových stránkách školy. Letos dosáhl 

nejlepšího výsledku žák 8. ročníku ZŠ a MŠ Palackého Prostějov M. Luka, další pozice patřily 

žákům 9. ročníku V. Hanzelkové ze ZŠ Určice a F. Eyerovi ze ZŠ Brodek u Konice. Soutěž 

organizačně zajistila Ing. J. Kirchhofová, technickou stránku soutěže, přípravu počítačů, zajistil 

Mgr. R. Šín. 
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Soutěže: 

Valašský datel 

Dne 9. – 10. října 2019 proběhla soutěž „Valašský datel“ na OA a VOŠ Valašské Meziříčí.  

Soutěže se zúčastnilo 63 žáků z 18 škol z celé České republiky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení S. Havierniková, J. Procházka, D. Kováč 

a A. Jorníčková. 

Umístění v jednotlivých disciplínách 

Jméno 
Bodovaný 

trénink 

Penalizace 

10 

Penalizace 

50 

Penalizace 

100 
Kombinace 

S. Havierniková 28.  (315,7) 37.  (279,5) 25.  (255,9) 29.  (246,9) 34.  (7 823 ú.) 

J. Procházka 31.  (279,3) 47.  (243,5) 44.  (210,4) 39.  (214,3) 48.  (6 659 ú.) 

D. Kováč 32.  (276,3) 55.  (219,4) 47.  (208,1) 54.  (152,0) 52.  (5 818 ú.) 

A. Jorníčková 36.  (225,7) 56.  (210,0) 52.  (173,5) 49.  (185,1) 53.  (5 686 ú.) 

V soutěži družstev jsme obsadili 14. místo. 
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ZAV Olomouc  

Dne 7. – 8. listopadu 2019 proběhl 24. ročník soutěže ZAV Olomouc 2019. Soutěže se 

zúčastnilo 69 žáků z 15 škol nejenom z České republiky, ale také ze Slovenska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení E. Daněčková, M. Hebrová, D. Kolíková 

a E. Smýkalová.  

Umístění v jednotlivých disciplínách 

Jméno 
Penalizace 

10 

Penalizace 

50 

Penalizace 

100 
Kombinace 

E.Daněčková 28.  (314,9) 14.  (305,6) 17.  (386,8) 16.  (9 073 ú.) 

M.Hebrová  51.  (233,8) 42.  (198,4) 47.  (192,9) 49.  (6 251 ú.) 

D. Kolíková 35.  (289,1) 33.  (231,4) 22.  (274,5) 28.  (7 950 ú.) 

E. Smýkalová 27.  (315,4) 20.  (268,8) 19.  (282,2) 22.  (8 664 ú.) 

 V soutěži družstev obsadilo naše družstvo z 15 zúčastněných škol 7. místo.  

MR OPEN (Mistrovství republiky) 

Každoročně se v měsíci prosinci koná MR OPEN v záznamu a zpracování textů na PC. 

V letošním roce se konalo 5. – 7. prosince 2019 na OA Neveklov. Soutěže jsme se bohužel 

z důvodu nižší úrovně dosahovaných výsledků našich žáků nezúčastnili.  
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ZAV Přerov 

V měsíci dubnu 2020 měla proběhnout již tradiční soutěž ZAV Přerov pro žáky 3. ročníků 

a talentované mladší. Bohužel ji museli organizátoři v souvislosti s pandemií koronaviru zrušit. 

Školní kolo soutěže v psaní na PC a školní kolo soutěže v psaní na PC pro 1. ročníky  

V měsíci březnu, příp. dubnu se koná již tradiční školní kolo soutěže v psaní na klávesnici PC 

všech žáků naší školy a v měsíci dubnu pak Ing. J. Kirchhofová vždy organizuje školní kolo 

soutěže v psaní na PC pro 1. ročníky, jejíž vítězové nás pak reprezentují na soutěži ZAV 

Ostrava. Žádná z těchto školních soutěží se z důvodu pandemie a uzavření škol nemohla 

uskutečnit. 

ZAV Ostrava 

Z výše zmíněných důvodů jsme se nemohli zúčastnit ani soutěže v psaní na klávesnici PC – 

ZAV Ostrava 2020 žáků 1. ročníků SŠ a talentovaných mladších žáků, kterou organizátoři 

bohužel také museli zrušit.  

Internetová soutěž  

V průběhu školního roku jsme se jako škola zúčastnili internetové soutěže v psaní ZAV. V době 

uzavření škol z důvodu pandemie umožnili manželé Zaviačičovi jako podporu školám 

zpřístupnit domácí výuku v programu ZAV i žákům, kteří si ji nezakoupili. Tím umožnili vést 

výuku všech žáků „na dálku“.  

Bodovali jsme v těchto disciplínách: 

P1  nejlepší žáci z I. ročníků 

P2   nejlepší žáci z II. ročníků 

T1  pořadí tříd ve výuce ZAV 1. roč. 

T2  pořadí tříd ve výuce ZAV 2. roč. 

10 R, 10 P soutěže Desetiminutovka  

R1, R2  soutěže Rozhledy  

MIN, 2MIN  soutěžní minutovky a dvouminutovky 

OL  ZAV Olomouc 

Dat  ZAV Valašský datel  
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V meziškolní soutěži v konkurenci obrovského množství škol z České a Slovenské republiky 

jsme obsadili pěkné 7. místo. 
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Údaje o hospodaření školy 

I. Základní údaje o hospodaření školy 

 

  

Základní údaje o hospodaření 

školy 

v tis. Kč 

Za rok 2019 (k 31. 12.) 
Za 1. pol. roku 2020 

(k 30. 6.) 

Činnost Činnost 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem 15 814  29 8 932  -- 

2. Výnosy celkem 15 828  59 9 179 11 

z toho 
příspěvky a dotace 15 633  -- 9 153 -- 

ostatní výnosy      195  59      26 11 

3. 

HOSPODÁŘSKÝ 

VÝSLEDEK před 

zdaněním 

       14 

 30 

   247 11 
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II. Přijaté příspěvky a dotace 

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč 
Za rok 2019 

(k 31. 12.) 

1. 
Přijaté dotace a příspěvky ze státního rozpočtu přes účet 

zřizovatele 
 13 173 

z toho 

přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353)  12 750 

z toho mzdové výdaje (platy a OON)    9 269 

ostatní celkem        423 

z toho 

UZ 33076, 33077 – zvýšení platů pedagogických 

pracovníků 
      423 

UZ 33038 – excelence středních škol           0 

2. 
Přijaté příspěvky a dotace  na neinvestiční výdaje z rozpočtu 

kraje celkem 
  2 197 

z toho 

běžné provozní výdaje celkem (UZ 300)  1 099 

ostatní účelové výdaje celkem (UZ 302, UZ 303, UZ 010)  1 098 

z toho 

UZ 00302 - odpisy     109 

UZ 00303 – navýšení rozpočtu na provoz (účelový 

příspěvek) 
    130 

UZ 00010 - opravy     859 

3. Přijaté příspěvky a dotace od jiných poskytovatelů (projekty)  

z toho 

Šablony II (UZ 103133063, UZ 103533063)         0 

Erasmus+ (UZ 102060209, UZ 101060753) – měna EUR    144 

4. 
Přijaté příspěvky a dotace z jiných zdrojů (sponzorské dary, 

vlastní) 
   195 

z toho 

čerpání fondů     98 

ostatní výnosy (dary, opisy vysvědčení, mimořádné výnosy)     97 
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Komentář k ekonomické části: 

V roce 2019 byly z rozpočtu zřizovatele oproti předchozímu období zvýšeny dotace na 

neinvestiční výdaje (UZ 33353) i příspěvky na provoz (UZ 300). Hospodaření organizace 

probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Organizace však měla nedostatek prostředků na 

zajištění provozních výdajů vzhledem k tomu, že provozní náklady neustále rostou. 

Hospodářský výsledek byl za rok 2019 kladný.  

Navíc jsme zažádali o prostředky na obnovu vybavení odborné učebny a sborovny ve výši 

130 000,00 Kč, které byly čerpány na podzim roku 2019.  

Na rok 2020 jsme žádali zřizovatele o finanční prostředky na vybavení učeben a žákovských 

šaten ve výši 250 tis. Kč, tato žádost byla v červnu zamítnuta. Podařilo se nám však získat 

bezplatným převodem nepotřebný majetek z krajského úřadu (skříňky do kabinetů). 

Probíhající projekty: 

Šablony – Obchodní akademie Prostějov (UZ 103133063 a UZ 103533063) 

Do října 2019 byl v realizaci projekt Šablony – Obchodní akademie Prostějov. Dotace na 

projekt ve výši 559 960,00 Kč byla do konce projektu dočerpána. 

Šablony II – OA Prostějov (UZ 103133063 a UZ 103533063) 

V období od 11/2019 do 10/2021 jsme zapojení do navazujícího projektu Šablony II – OA 

Prostějov s celkovou dotací ve výši 894 287,00 Kč. K 30. 6. 2020 jsme vyčerpali 224 965,00 

Kč. Do konce projektu zbývá čerpat ještě celkem 669 322,00 Kč.  

V roce 2019 jsme získali grant na dva projekty v rámci programu Erasmus+, které budou 

realizovány v následujícím období. Jedná se o projekt s názvem Učitelé s dobou – Teachers 

updated (KA101) s grantem v celkové výši 23 222,00 EUR a Za novými zkušenostmi jedeme 

do Evropy – We are going Abroad for new Experience (KA102) s grantem v celkové výši 

157 236,00 EUR.  

 

 

 

 


