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Historie školy

Historie Obchodní akademie TGM v Jindřichově Hradci se datuje od června roku 1913, kdy
rakouské ministerstvo kultury a vyučování rozhodlo o otevření městské dvouleté obchodní
školy s českým vyučovacím jazykem. K obchodní škole byla následně připojena i kupecká
škola pokračovací, která v Jindřichově Hradci existovala od roku 1885 jako nejstarší škola
daného typu v Rakousku-Uhersku. Studium oboru obchodní akademie bylo zahájeno od
školního roku 1937/38. Obchodní akademie se vyznačovaly dobře koncipovanými studijními
programy a díky nim dosáhly prestižního postavení mezi odbornými školami. V roce 1961 byl
změněn název školy pro dvouleté studium na ekonomickou školu, pro čtyřleté studium na
střední ekonomickou školu. Původní název se škole vrací až v roce 1990 a studium je pětileté.
Ve školním roce 1999/2000 je pětileté studium ukončeno a učební plán je koncipován na
zachování priorit obchodní akademie. V roce 2002 je do sítě středních škol zařazen nový obor
a tím je ekonomické lyceum. Ve školním roce 2008/2009 byl zpracován školní vzdělávací
program pro oba dva obory a tento program začal platit od 1.9. 2009 počínaje výukou
v prvních ročnících. V roce 2013 byl stávající ŠVP upraven, tak aby skladba předmětů,
zejména v oblasti ekonomiky odpovídala současným požadavkům. V roce 2016 byl stávající
ŠVP zcela přepracován a po konzultaci s ČŠI a po schválení školskou radou je platný od 1.9.
2016 pro oba dva obory.

Přehled studijních oborů:
Obchodní akademie (63-41-M/02)

střední vzdělávání s maturitou v oboru
ekonomika a podnikání

Ekonomické lyceum (78-42-M/02)

střední vzdělání s maturitou pro přípravu
žáků na vysokoškolské studium, ekonomické
a humanitní

Jednoletý kurz cizích jazyků

jazykové vzdělávání absolventů středních
škol v německém a anglickém jazyce

Naplněnost jednotlivých oboru v roce 2016/17
Druh studia
Denní studium
Jednoletý kurz

Počet tříd
10
0

Počet žáků
208
0
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Doplňková činnost školy je orientována na jazykové kurzy, odborné kurzy a pronájem učeben
školy pro komerční účely, a to jak pro zájemce z řad veřejnosti, tak pro organizace. Ve
školním roce 2016/17 probíhaly kurzy anglického a německého jazyka, pro veřejnost a kurz
účetnictví pro zájemce z široké veřejnosti. Ve sledovaném roce opět pronajímáme učebnu pro
výuku autoškoly společnosti Kocian s.r.o.

Personální zabezpečení školy
Ve školním roce 2016/17 pracovalo ve škole 20 pedagogických pracovníků. Všichni
pedagogové jsou plně aprobováni. Odborní učitelé bez pedagogického vzdělání mají
absolvované pedagogické studium.

Vedení školy
Titul
Ing.
Ing.

Příjmení a jméno
JANDA Josef
FREJLACH Radim

funkce
ředitel školy
zástupce ředitele

Vyučující na OA TGM Jindřichův Hradec v školním roce 2016/17

PČ

TITUL

Příjmení a jméno

1

Mgr.

BERANOVÁ Jana

ANJ.FRA, jazyková škola

2

Mgr.

BROŽKOVÁ Věra

ANJ, jazyková škola, třídní 3.B

3

Ing.

FREJLACH Radim

zástupce ředitele, správce sítě, výuka IT

4

Mgr.

HAUZROVÁ Ilona

ANJ,vedoucí sekce ANJ, knihovna

5

Mgr.

IMBEROVÁ Jana

CJL, NEJ, žákovská knihovna, čeština pro cizince

6

Ing.

JANDA Josef

ředitel,UCE

7

Mgr.

JANTAČ František

ANJ, FYZ, jazyková škola

8

Ing.

PŘECHOVÁ Blanka

přírodní vědy (CHE, ZPV, BIO)

9

Mgr.

KOUBA Jan

NEJ, TEV, protidrogový koordinátor

10

Ing.

KOZÁKOVÁ Jitka

EKO, UCE, SEK, EKC, třídní 2.A

11

Ing.

KRÝZOVÁ Jana

EKO, STA, UCE, PRA, třídní 3.C, koordinátorka EVVO

12

Mgr.

KUBÁKOVÁ Eva

MAT,FYZ, třídní 4. A

4
13

Ing.

LORENCOVÁ Ivana

MAT, CMA, tajemnice SRPŠ

14

Ing.

PETRÁKOVÁ Miroslava

UCE,EKO,FIR,PEK, třídní 4.B , výchovný poradce

15

Mgr.

PRŮŠOVÁ Růžena

NEJ

16

Ing.

POUZAROVÁ Dana

EKO,SEK,OBN,PEK, třídní 2.A

17

Ing.

RŮTOVÁ Ivana

EKO,UCE,SEK, třídní 2.B

18

Mgr.

VONDRÁŠEK Martin

INF,IKT, třídní 4.C

19

Mgr.

ŠARLINGROVÁ Jana

CJL, NEJ, jazyková škola

20

Ing.

ŠÍMA Karel

INF

21

Mgr.

VYBÍRAL Vladimír

HOZ,ZEM,TEV

Provozní zaměstnanci
MADLÉ Jana
STUCHLÍKOVÁ Vlasta
GERMINOVÁ Jaroslava
ZAHRADNÍKOVÁ Alena
HÁNDL Jiří

odborná administrativní pracovnice
ekonom
uklizečka
uklizečka
školník

Celkový počet zaměstnanců k 30.6.2016
Evidenční počet, fyzické osoby:
- z toho ženy
Průměrný přepočtený ev. počet

26
17
24,1

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá průběžně po celý školní rok a je odvislé od
konkrétní nabídky vzdělávacích institucí , časových možností vyučujících a aktuálních potřeb
školy. Vzdělávání se realizuje prostřednictvím krátkodobých, většinou jednodenních seminářů
a školení. V loňském roce absolvovali někteří pedagogové semináře ke státním maturitám
organizované CERMATEM a to především formou e-learningu, pro získání, popřípadě
rozšíření kvalifikace. S současné době jsme soběstační co do počtu zadavatelů státních maturit
a to i v oblasti PUP. Učitelé matematiky se zúčastnili dvoudenního semináře k novým
metodám výuky matematiky. Vyučující ekonomických předmětů se zúčastňují školení
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zaměřené na výuku účetnictví a daňové problematiky. Koordinátor protidrogové prevence a
výchovný poradce se zúčastňují každoročního setkání v rámci svého zaměření. V současné
době žádný z učitelů nenavštěvuje dlouhodobý vzdělávací program. Cílem školy je, aby
v budoucnosti protidrogový koordinátor získal potřebné vzdělání v této oblasti a potřebná by
byla i funkce kariérového poradce. Do budoucnosti uvažujeme i o vzdělání koordinátora IT a
koordinátora ENVVO.

Údaje o přijímacím řízení
Ve školním roce 2016/17 se poprvé uskutečnilo na celostátní úrovni a to formou jednotné
přijímací zkoušky (JPZ) povinné pro všechny uchazeče o studium z matematiky a českého
jazyka. Další kritéria pro přijímání studentů do prvních ročníků jsou stanovena vnitřním
předpisem:
Pravidla pro přijímání žáků a uchazečů ke studiu ve školním roce 2017/18 pro školní rok
2016/2017
§2 Podmínky přijetí
Nutnou podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu je:
1) ukončené základní vzdělání,
2) poskytnutí studijních výsledků z 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku
3) vykonání jednotných přijímacích zkoušek.
§3 Přihlášky
1) termín pro podání přihlášek je do 1. března 2017 včetně, a to osobně nebo poštou.
2) pokud je to možné, podepíší přihlášku oba zákonní zástupci.
3) potvrzení od lékaře na přihlášce se nevyžaduje.
§4 Přijímací řízení
Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky proběhne
 12. 4. 2017 – 1. termín 1. kola
 19. 4. 2017 – 2. termín 1. kola
Pořadí uchazečů pro přijetí se stanoví na základě:
1) jednotné přijímací zkoušky – váha 60%,
2) prospěchu z předmětů český jazyk, matematika, cizí jazyk, zeměpis a dějepisu 8. ročníku a
v 1. pololetí 9. ročníku základní školy - váha 30%:
a) předmět, který je na vysvědčení klasifikován stupněm „výborný“, se hodnotí 3 body,
předmět hodnocený stupněm „chvalitebný“ 2 body, předmět hodnocený stupněm „dobrý“ 1
bodem,
b) žák nemůže být přijat, pokud na konci 8. ročníku nebo v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ byl
hodnocen známkou nedostatečný z některého z předmětů uvedených v §4 odst. 2,
3) umístění v soutěžích a výsledků zkoušek z cizího jazyka - váha 10%:
a) za umístění na 1. místě ve školním kole a za každé umístění na 1. - 3. místě v okresním,
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krajském či republikovém kole vědomostní soutěže či olympiády získá uchazeč 5 bodů,
b) za umístění na 1. – 3. místě v soutěži ZAV nebo v jazykových soutěžích pořádaných OA
TGM získá uchazeč 5 bodů,
c) za vykonání zkoušky Cambridge English YLE Flyers s úspěšností alespoň 10 erbů získá
uchazeč 10 bodů, za úspěšné složení zkoušky KET nebo PET 20 bodů,
d) maximální počet započtených bodů je 20
Pokud dojde při hodnocení zájemců o studium k rovnosti bodů, rozhoduje o umístění známka
z cizího jazyka v 1. pololetí 9. ročníku, dále pak známka z matematiky, českého jazyka a
dějepisu.
Školní přijímací zkouška se nekoná.
§5 Hodnocení cizinců
Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z
českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s
Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání pořadí uchazečů na základě redukovaného
hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání.
§6 Výpočet bodů
Celkový počet bodů dosažených v přijímacím řízení bude vypočítán jako součet následujících
částí:
1) podíl bodů dosažených při jednotné přijímací zkoušce (ČJL a MAT dohromady) a max.
bodového zisku (tj. 100) násobený 60 a zaokrouhlený na 2 desetinná místa,
2) podíl bodů dosažených na základě §4 odst. 2a a max. bodového zisku (tj. 45) násobený 30
a zaokrouhlený na 2 desetinná místa,
3) podíl bodů dosažených na základě §4 odst. 3a a max. bodového zisku (tj. 20) násobený 10
a zaokrouhlený na 2 desetinná místa.
Celkový max. počet bodů dosažených ze všech 3 částí je 100.
§7 Počty přijímaných uchazečů
V prvním kole přijímacího řízení je přijímáno 28 uchazečů na každý obor. Dvě místa na
každém oboru jsou určena pro odvolací řízení a další kola přijímacího řízení
§8 Další kola přijímacího řízení
V souladu s §60f školského zákona může ředitel školy vyhlásit další kola přijímacího řízení,
pokud se v prvním kole nenaplnil stanovený počet pro jednotlivé obory.
V dalších kolech přijímacího řízení se pořadí stanoví za stejných podmínek jako v prvním
kole
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Výsledky přijímacího řízení v roce 2017
Obor
Obchodní akademie
Ekonomické lyceum

Počet přihlášených v 1.kole
46
66

Počet přijatých k 30.6.
24
36

Žáci přijatí do prvních ročníků konali v měsíci červnu vstupní test z cizího jazyka a na
základě tohoto testu byli rozděleni do skupin pro výuku jazyků V současné době je preferován
anglický jazyk, na druhém místě je jazyk německý.

Přehled žáků v jednotlivých oborech a celkový počet tříd
Studijní obor
Obchodní akademie
Ekonomické lyceum

Kód
63-41-M/02
78-42-M/02

Počet žáků
90
118

Počet tříd
4
6

Výsledky vzdělávání žáků
Na studijních výsledcích se v posledních letech odráží malá základna pro výběr uchazečů ke
studium na středních školách. I přes přijímací zkoušky, které jsou více měně formální
záležitostí jsou ke studiu přijímáni i studenti, jejichž předpoklady pro úspěšné absolvování
středoškolského studia nejsou na odpovídající úrovni. To se projevuje i ve studijních
výsledcích především oboru obchodní akademie, kam se hlásí žáci preferující měně náročné
studium. Proto jsou studijní výsledky žáků obchodních akademií podstatně horší než žáků
ekonomického lycea, kteří na školu nastupují s jasným cílem pokračovat ve studiu na
vysokých školách. V případě žáků obchodních akademií je snaha udržet jakýsi průměr a
dokončit studium s co nejmenším úsilím, snaha o dosažení výborných výsledků se týká spíše
cílevědomých jednotlivců. V některých případech jsou zhoršené studijní výsledky zapříčiněny
nepravidelnou docházkou a snahou vyhýbat se účasti na některých předmětech.
Škola se snaží stejně jako v předchozích letech udržet standard středoškolského studia i přes
nepříznivý demografický vývoj v posledních letech. Náročnost výuky, intenzivní jazyková
příprava a rozsah odborných znalostí je velice kladně přijímán zejména žáky ekonomického
lycea, což se i odráží na studijních výsledcích v tomto oboru. Ve školním roce 2016/17 pouze
tři žáci konali opravné zkoušky a pouze jeden z tohoto počtu zkoušku nesložil a opustil školu.
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Třída
1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
3.A
3.B
3.C
4.A
4.B

Počet
žáků
23
16
21
21
15
18
15
24
28
27

Vyznamenání Prospělo Neprospělo
1
4
2
2
6
5
1
2

22
12
19
15
9
17
10
23
28
25

4
1
-

Průměrný
prospěch
2,439
1,827
1,963
2,513
1,901
2,803
2,052
2,288
2,799
2,235

Výsledky maturitních zkoušek
Ukazatel
Počet žáků
Připuštěno k MZ
Prospělo s vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo

Obchodní akademie
28
28
1
22
5

Ekonomické lyceum
27
26
8
18
0

Maturitní zkoušky se sestávaly stejně jako v předchozích letech se státní části a profilové
maturitní zkoušky. Maturitní zkoušky ve státní části se konaly začátkem května, kdy došlo
oproti předchozím létům ke změně v písemné zkoušce z českého jazyka, která se konala již
v měsíci dubnu. Maturitních zkoušek se účastnila jedna třída obchodní akademie v počtu 28
žáků a třída ekonomického lycea v počtu 27 žáků. Ve státní části maturitní zkoušky neuspěli
z obchodní akademie čtyři žáci a pět žáků v profilové části Z ekonomického lycea všichni
žáci uspěli jak ve státní, tak v profilové části maturitní zkoušky. Na výsledcích maturitní
zkoušky je vidět rozdíl v přístupu ke studiu mezi oběma obory a koresponduje s výsledky
vzdělávání žáků zhodnocené v předchozí části.

Jazyková škola
Fungování jazykové školy je v posledních letech značně omezeno a to hlavně dlouhodobému
nezájmu o studium cizích jazyků mezi veřejností. Stejně jako v předešlých letech jsme
otevřeli konverzační kurzy pro veřejnost z anglického a německého jazyka s
maximálním počtem do 10 přihlášených zájemců o jednotlivý kurz. Vlivem poměrně vysoké
fluktuace musíme v některých případech v průběhu roku kurz zrušit, protože počet zájemců
klesne pod únosnou míru ekonomické efektivnosti. I přes poměrně velkou propagaci mezi
veřejnosti se nám nedaří jazykové kurzy naplňovat a to především v německém jazyce. Mezi
veřejností v posední době stoupá zájem o přípravné kurzy pro složení mezinárodních
jazykových zkoušek.
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Cambridgské zkoušky
Cambridgské zkoušky se stávají rok od roku oblíbenější jak pro naše studenty tak žáky
většiny základních škol. Spolupráce s organizací ELEC nám umožňuje organizovat tyto
zkoušky přímo v naší škole a spolu s přípravou, kterou pro uchazeče o složení těchto zkoušek
organizujeme je to pro zájemce dobrá volba. Škola v loňském roce uspořádala jazykový den
pro žáky z řad základních škol zaměřený na propagaci těchto zkoušek a jazykové vzděláván
vůbec. Zkoušky úrovně PET složilo v loňském roce 7 studentů, úroveň FCE 7 a 1 CAE jeden
student V měsíci dubnu proběhly na naší školy testy YLE určená pro žáky základních škol,
kterých se zúčastnilo 39 žáků. Každoročně se počet zájemců o složení mezinárodních
jazykových zkoušek zvyšuje stejně tak se zvyšuje i zájem žáků základních škol o jazykovou
výuku a následně pak o složení zkoušek V této oblasti se budeme i v dalších letech snažit o
udržení a posílení spolupráce se základními školami.

Jazykové zkoušky pro cizince
Naše škola je akreditována pro jazykové zkoušky, které musí složit cizinci, kteří žádají o
trvalý pobyt na území České republiky na úrovni A1. Ve školním roce 2016/17 proběhly
zkoušky pouze dvakrát v podzimním období z celkového počtu devíti přihlášených jen dva u
zkoušky uspěli.

Minimální preventivní program školy
Minimální preventivní program školy je každoročně zpracováván koordinátorem pro prevenci
na škole a jsou do něho zahrnovány aktivity, které podporují kreativní činnost žáků,
zachycují jejich zájmy sportovní , kulturní a společenské. Díky cílené a soustavné činnosti
v této oblasti jsme ve sledovaném období nezaznamenali žádný případ užívání návykových
látek, šikany a nebo jiného nepřípustného chování jakým může být například rasová, sociální
anebo náboženská nesnášenlivost.
Stěžejní částí preventivního programu jsou sportovní aktivity, které jsou mezi žáky oblíbené a
dosahují v nich velice dobrých výsledků. Za zmínku stojí první místo v memoriálu K. Sedláře,
kdy se podařilo již po třetí obhájit prvenství této basketbalové soutěží. Dále je to účast našich
dívek na republikovém kole ve florbale v Plzni, ke získaly pěkné třetí místo, a v neposlední
řadě tradiční sportovní den, který pořádáme na úvod školního roku. V tomto období jsem
realizovali návštěvu dětského domova v Kamenici nad Lipou a besedu s nevidomým, která se
již pravidelně uskutečňuje na naší škole. Je příjemné, že se obě tyto akce uskutečnily
z iniciativy našich žáků. Do společenského dění se žáci třetích ročníků zapojili ve spolupráci
s ICM v Jindřichově Hradci, které pořádalo soubor přednášek na téma „I tvůj hlas může
rozhodnout“, které byly zaměřeny na politické dění v naší zemi. Podíl na přípravě a realizaci
MMP mají všichni vyučující a zejména třídní učitelé.

Aktivity školy
Začátek školního roku 2016/17 byl pro nás ve znamení návštěvy žáků z partnerské školy
ve francouzském Clamecy. Všichni žáci z Francie byli ubytování v rodinách našich studentů,
stejně jako tomu bylo při návštěvě Francie. Organizátoři se snažili připravit program, který
by v rámci našich možností přiblížil život v České Republice. Přátelé z Francie navštívili
hlavní město, zámek v Českém Krumlově, přehradu Lipno a státní zámek Jindřichův Hradec.
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Podnikli i krátký výlet do okolí Jindřichova Hradce a prohlédli si město a okolí ve kterém sídí
naše škola. Celá tako akce byla velice dobře organizačně připravena a věříme, že se pobyt
žákům z Francie u nás líbil. Chtěli bychom tímto i poděkovat všem, kteří se na přípravě
podíleli a Městu Jindřichův Hradec za finanční příspěvek na přípravu této akce. Stejně jako
v předchozích letech se škola zaměřila na podporu a rozvíjení jazykové přípravy žáků.
Nejvýznamnější akci byl odborná exkurze do Skotska zaměřená a rozvíjení jazykových
znalostí a poznávání cizí kultury a historie. Stejně jako předešlé exkurze se i tato setkala
s velice příznivým ohlasem. Velký ohlas mezi studenty měla i výuka s rodilým mluvčím,
kterou škola na začátku roku zorganizovala pro zájemce o zdokonalování se v cizím jazyce.
Americký lektor, který výuku vedl svým přístupem a vystupováním nadchl většinu účastníků
kurzu. V příštím školním roce se budeme snažit tuto akci zopakovat. Výuku cizích jazyků
dále doplnila olympiáda v anglickém jazyce, kterou škola uskutečnila ve školním kole,
kterého se zúčastnilo 9 žáků. Rozvoj jazyka podpořila i návštěva dvou divadelních
představení v anglickém jazyce, školní soutěž Angličtinář roku pořádaná pro žáky 3 a 4.
ročníků a mezitřídní soutěž v cizích jazycích pro žáky 2. ročníků Jazykové vzdělávání
doplnila návštěva vánoční Vídně a cyklovýlet třetích ročníků do rakouského Litschau.
Loňský školní rok přinesl i významné výsledky v oblasti odborného vzdělávání. Na počátku
školního roku se tým naší školy zúčastnil soutěže pořádané OA Písek Ekonomický tým, kde
získal první místo v krajském kole a postoupil do celostátního kola v Opavě, kde jsme
obsadili výborné 5 místo.. Dále se naše družstva účastnila soutěží SAPERE, kde skončilo na
prvním místě na republikovém kole a soutěže TUTA VIA VITAE, kde družstvo obsadilo
pěkné druhé místo v celostátním kole. Účast na soutěži Účetní derby krajské kolo v Českých
Budějovicích nám vyneslo první místo a v celostátní účetní soutěží ve Znojmě jsme obsadili
v silné konkurenci dvanácté místo. Tým našich žáků se účastnil i ekonomické olympiády, kdy
na celostátním kole obsadil 14 místo. Výuka odborných předmětů byla doplněna o odborné
exkurze do České spořitelny, České národní banky a akciové společnosti Madeta.
Soutěže v grafických předmětech nám vynesly v krajském kole, kdy soutěžili žáci prvních
ročníků 2. místo a v korektuře textu první místo. V této disciplíně postoupila soutěžící Eva
Krýzová do celostátního kola ve kterém obsadila 7 místo.
Naše škola v tomto školním roce organizovala krajskou soutěž mistrovství ČR v grafických
předmětech, na jejíž přípravě se podíleli především vyučující odborných předmětů. Zájem o
odborné předměty se snažíme podpořit pravidelnými soutěžemi v psaní na klávesnici a
v tomto roce i školní soutěží Olympiáda lidských práv.
Stejně tak, jako v odborných předmětech jsme dosáhli i velmi pěkných sportovních úspěchu.
Přestože naše základna pro sportovní aktivity je relativně malá, naši žáci dosahují velmi
dobrých výsledků. Tradiční memoriál K. Sedláře v basketbale jsme v tomto roce opět vyhráli
a po potřetí za sebou. Dívky dosáhli velice pěkného umístění ve florbale, kdy vyhrály okresní
kolo a postoupily na republikové kolo do Plzně, kde obsadily třetí místo. Sportovní aktivity se
snažíme podpořit účastní na sportovních soutěžích ve futsale a hokejbale a školními koly
v odbíjené a badmintonu. Na počátku školního roku se žáci školy sešli na Tyršově stadionu na
sportovním dopoledni. Součástí sportu na škole je i lyžařský výcvikový kurz, který proběhl
v Krkonoších v měsíci lednu ve středisku Vítkovice.
V rámci všeobecných předmětů jsme uspořádali školní kolo olympiády v českém jazyce,
kterého se zúčastnilo 16 žáků. Klára Chytrová obsadila v okresním kole pěkné druhé místo a
v krajském kole se umístnila na šestém místě. Vyučující zorganizovali návštěvu divadelních
představení v Praze (Romeo a Julie, Pygmalion) a v Jindřichově Hradci a návštěvu kina
představení Antropoid. Výuka všeobecných předmětu byla doplněna vánoční zeměpisnou a
dějepisnou soutěží, exkurzemi do Prahy zaměřenými na kulturu a historii a besedou se
spisovatelkou Věrou Noskovou pro žáky třetích ročníků. Beseda Energie pro život byla
vítaným a přínosným zpestřením výuky fyziky prvních a druhých ročníků.
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Naši žáci se zapojili spolu s vyučujícími do ekologicko-výtvarného projektu PET Anděl,
který si kladl na cíl postavit z prázdných PET lahví pětimetrovou sochu anděla, který bude
instalován a osvícen ve vánočním období na náměstí Míru. Naše škola se podílela na stavbě
stejně jako ostatní základní a střední školy částí anděla. Akce se vydařila a anděl byl úspěšně
postaven a nasvícen. V rámci environmentální výchovy se 1.B zapojila do soutěže středních a
základních škol DOODPADU aneb Co do kanalizace nepatří, kterou organizovala společnost
ČEVAK. Environmentální výchova byla doplněna exkurzí do botanické zahrady v Praze a
pavilonu Fata Morgána a následně návštěvou výstavy The Human Body Exhibition, která se
setkala s velkým ohlasem.

Prezentace školy
Škola provádí soustavnou prezentaci svých činností aktivit po celý rok a každá školní,
společenská anebo veřejná akci je dobrou příležitostí pro propagaci škol. V tomto roce jsme
se zúčastnili burzy škol pořádanou na podzim v budově VŠE Praha fakulta Managementu
v Jindřichově Hradci. Burza škol byla spojena s dnem otevřených dveří jejímž cílem bylo
informovat potencionální zájemce o podmínkách studia na škole, ukázat prostory školy a
informovat zájem o studiu a učebních plánech, aktivitách a možnostech školy. V podzimním
období jsme se prezentovali i na burze škol v kulturním zařízení Roháč v Třeboni. Součástí
prezentace jsou i akce pořádané pro žáky základních škol. V měsíci listopadu to bylo
jazykové odpoledne zaměřené na studium a propagaci cizích jazyků, kdy se žáci mohli
seznámit se systémem a rozsahem výuky cizích jazyků a v jazykových testech si ověřit svoje
schopnosti a jazykové dovednosti. Protože tuto akci pořádáme již několik let dostává se do
povědomosti a současně se i zvyšuje počet účastníků. Atraktivní ceny pro výherce jazykových
testů tento zájem ještě podporují. Každoročně pořádaná talentová soutěž v psaní na klávesnici
pro žáky základních škol pod záštitou autorů výukového programu ZAV manželů
Zavijačičových je také již tradiční akcí a každoroční velmi početná účast potvrzuje, že zájem
o psaní na klávesnici stále trvá. Spolupráci se základními školami podporuje i výuka cizích
jazyků a příprava na jazykové zkoušky, které ve spolupráci se společností ELEC na naší škole
organizujeme. V rámci možností se snažíme zapojit i do společenského dění ve městě.
Maturitní plesy jsou toho dobrým příkladem a dále pak spolupráce s VŠE Praha, jejíž fakulta
v našem městě sídlí anebo účast na akcích pořádaných Městem Jindřichův Hradec jako je
například pomoc při organizaci dopravní soutěži pro základní školy. Loučení s prázdninami je
již tradiční akce pořádaná Městem Jindřichův Hradec, na které se snažíme každoročně
účastnit.

Výsledky inspekční a kontrolní činnosti
Ve školním roce 2016/17 nebyla škola kontrolována ČŠI, krajem, ani ministerstvem. Kontrolu
provedla pouze VZP a orgán Státní správy sociálního zabezpečení, který při kontrole
neshledal žádné pochybení ze strany školy.

Autoevaluace školy
Každoroční hodnocení vnitřního a vnějšího prostředí školy nám umožňuje reagovat na
podněty, které se k nám dostávají. Zlepšování prostředí školy a zkvalitňování výuky je
hlavním cílem všech zaměstnanců školy. Podněty a názory všech subjektů, které mají co do
činění se školou jsou pro nás hlavním zdrojem informací, které dále využíváme pro svoji další
činnost. Znatelný posun ve vybavení školy, zlepšování pracovních podmínek pedagogů a
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modernizaci učebních pomůcek je reakcí na analýzu informací získaných autoevaluační
procesem.
Třídní učitelé
Informace získávané prostřednictví třídních učitelů jsou nejcennějším zdrojem se kterým
v průběhu školního roku pracujeme. Nejedná se pouze o informace o studijním prospěchu,
chování a školních aktivitách, ale zprostředkovaně získáváme i údaje, které souvisejí
s mimoškolními činnostmi. Máme tak možnost nahlédnout i do rodinného života našich žáků,
seznámit se s jejich problémy a sledovat co od školy v průběhu studia očekávají.
Třídní učitelé si na počátku školního roku stanovují výchovné cíle, které se snaží realizovat.
Třídní učitelé jsou zároveň i pedagogy a činnost, kterou provádějí je značně různorodá a
z jejich autoevaluačních zpráv vyplývá, že ne vždy se daří vše splnit. Studijní výsledky žáků
škol jsou na dobré úrovni a několik málo jedinců, kteří mají závažnější studijní problémy se
pod stálým dohledem jak třídních učitelů, tak učitelů příslušných předmětů. Ve studijní
oblasti dosahujeme dlouhodobě dobrý výsledků, jak je to patrné v výsledků maturitních
zkoušek i přehledu prospěchu jednotlivých tříd. Někteří třídní učitelé musí pracovat i s žáky,
kteří jsou zdravotně nebo sociálně znevýhodněni a integrace těchto žáků se nám ve spolupráci
s odborníky dlouhodobě daří. Soustavná a cílevědomá práce se třídou se odráží nejen ve
výsledcích, ale i v činnostech, které studium provázejí. Vysoká úspěšnost v odborných,
sportovních a společenských soutěžích je výsledkem trpělivé práce a vynaložené úsilí přináší
opakovaně výborné výsledky. Třídní učitel má vliv na dobrý třídní kolektiv a motivací žáků.
Z dlouhodobého hlediska je soudržný a přátelský kolektiv nejlepším předpokladem pro dobré
studijní klima, odpovídající výsledky a nízkou absenci.
To co postrádají je spolupráce a užší kontakt s rodiči. Dlouhodobě se nedaří a zjevně to není
naší vinou zapojit rodiče do života školy. Tento problém řešíme již po řadu let, ale bez
výraznějšího úspěchu.
Učitelé
Autoevaluační zprávy učitelů jsou z větší části optimistické a je z nich patrné, že práci učitele
vykonávají rádi a s výsledky jsou spokojeni. Každý z učitelů má v průběhu roku stanoveny
dílčí cíle o jejichž naplnění se snaží. Hlavním cílem se splnění tematických plánů daných
ŠVP. Ze zpráv vyplývá, že se tématické plány daří úspěšně naplňovat, ale musíme
konstatovat, že v některých předmětech je to obtížné vzhledem k velkým rozdílům ve
vědomostech žáků. Menší naplněnost tříd dává možnost pracovat intenzivněji s žáky a to se i
odráží ve výsledcích. Velká pozornost je věnována posilování matematické gramotnosti a
v souvislosti s povinnou maturitní zkouškou z matematiky je kladen důraz na opakování učiva
z tohoto předmětu. Učitelé cizích jazyků se v minulém školním roce podílely na celé řadě
akcí, které rozšiřují a prohlubují jazykové znalosti. Připravili zahraniční exkurzi do Skotska,
organizačně zajistili školní kolo olympiády v anglickém jazyce a pro žáky základních škol
připravily jazykovou soutěž, která se pomalu stává tradicí. Výměnný pobyt žáků
z Francouzské partnerské školy byl v tomto školním roce organizačně nejnáročnější akci pro
učitele jazyků i pro ostatní pedagogy, kteří se na ní podíleli. Podle předložených autoevaluaci
jsou učitelé jazyků s výsledky své práce spokojeni a výsledky maturitních zkoušek a
mezinárodních jazykových zkoušek jsou důkazem toho, že jejich spokojenost se oprávněná.
Se svými výsledky byli v minulém období spokojeni i učitelé odborných předmětů, podařilo
se jim splnit tématické plány a připravili část našich žáků na významné odborné soutěže ve
kterých jsme dosáhli vynikajících výsledů na republikové úrovni. Menší spokojenost je ale
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s výsledky maturitních zkoušek z odborných předmětů, kde se ne všem podařilo uspět. Příčinu
lze spatřovat v podcenění přípravy k maturitní zkoušce, laxnímu přístupu ke studiu a
nepravidelné docházce na vyučování. Na druhé straně je třeba konstatovat, že procento
neúspěšných maturantů z odborných předmětů není velké. Vysoká absence u některých žáků a
tříd je faktor, který ovlivňuje celkové výsledky a v posledních letech se příliš nedaří procento
zameškaných hodin snižovat. Naopak se projevuje rostoucí počet zameškaných hodin, které
jsou sice omluvené, ale o opodstatnění omluvy se dá pochybovat. Na druhé straně je příjemné
zjištění, že aktivita některých jednotlivců anebo tříd přesahuje běžný rámec kladený na žáky
školy. Žáci třetího ročníku obchodní akademie zorganizovali sbírku hraček pro dětský domov
v Kamenici nad Lipou, shromážděné hračky předali a pro děti si připravili doprovodný
program. Stejně tak je třeba připomenout činnost školního obchůdku, který celý rok
bezproblémově fungoval. Nemůžeme být spokojeni s fungováním žákovské samosprávy,jejíž
činnost se omezuje pouze na organizaci oslavy majálesu a nedaří se nám její činnost rozšířit a
nasměrovat do aktivit, které by byly prospěšné celé škole. Učitelé oceňují přátelskou
atmosféru, která navozuje dojem rodinné školy, obměňování učebních pomůcek, vybavenost
výpočetní technikou a vstřícné jednání s vedením školy. Na druhé straně je kritizována
nadměrná administrativa, nedostatek finančních prostředků na učební pomůcky, omezená
nabídka vzdělávacích programů pro další vzdělávání v některých oborech a nekoncepčnost
v oblasti školství. Také malá společenská prestiž středoškolských učitelů a neodpovídající
finanční ohodnocení práce učitele je předmětem kritiky.
Žáci školy
Každoročně se snažíme různou formou získat podněty o žáků školy, protože tyto informace
jsou pro naši práci nejdůležitější. Záleží nám na tom jak se žáci ve škole cítí, jak vnímají
prostředí školy a jak reagují na celý výchovný proces. Informace jsou získávány nepřímou
cestou a to od třídních učitelů, vyučujících anebo rodičů. Dále je každoročně organizována
schůzka se žáky prvních a čtvrtých ročníků a jejich podněty jsou dále využívány pro
zlepšování učebního procesu. V obecné rovině je třeba říci, že průběh vzdělávacího procesu
odpovídá představám žáků a zaměření jednotlivých oborů koresponduje s tím co si od něho
očekávali při nástupu do školy. Žáci jsou spokojeni s vybavením tříd, s rozvrhem a nemají
výhrady vůči vyučujícím. Nezaznamenali jsme ani nespokojenost se stravováním ve školní
jídelně 2. základní školy. Vysoce je hodnocena jazyková příprava, která je jedním z hlavních
motivů, proč se žáci na naši školu hlásí. Organizace zahraničních jazykových exkurzí,
jazykové soutěže a olympiády jsou velice dobře přijímány a i účast na těchto akcích je
vysoká. Žáci oceňují přístup a profesionalitu učitelů jazyků i metody výuky, které jsou na naší
škole uplatňovány. Jazyková připravenost se projevuje i v účasti na zahraničních projektech
v rámci E-Twinningu, jehož se škola po několik let účastní. V posledním roce se začíná
zvyšovat zájem o společenské a politické dění v naší zemí což potvrzuje účast na programu I
tvůj hlas může rozhodnout, pořádaného ICM Jindřichův Hradec a v návaznosti na to aktivita
studentského parlamentu.
Rodiče
Stejně jako v předešlých letech je spolupráce s rodiči prakticky nulová. Zájem o dění školy je
minimální a omezuje se jen na společenské události jakými jsou maturitní plesy čtvrtých
ročníků a sporadická návštěva třídních schůzek. Účast rodičů na dění SRPŠ spočívá ve
výpomoci při organizaci maturitních plesů. Každoročně bývá problém obsadit zástupce
prvních ročníků do SRPŠ.
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Okolí školy
Škola má zájem na tom, aby byla veřejností příznivě vnímána a snaží se prezentovat svoje
aktivity, které přesahují běžný rámec výuky. V průběhu minulých let si škola udržela svoji
pověst dobré školy a z tohoto hlediska je i vnímána veřejností. Jazyková škola, která je
součástí školy, má mezi občan dobré jméno a řada zájemců o studium se opakovaně hlásí do
jazykových kurzů především anglického jazyka.
V posledních letech se snažíme spolupráci se základními školami, které ve města a okolí jsou.
Tato spolupráce se zaměřuje především do jazykové oblasti, kdy pro žáky základních škol
organizujeme jazykové soutěže a každoročně pořádáme i talentovou soutěž v psaní na
klávesnici. Ve spolupráci se společností ELEC organizujeme na půdě naší školy jazykové
kurzy pro získání mezinárodních jazykových zkoušek. Rádi bychom tuto spolupráci rozšířili,
protože si myslíme, že máme co nabídnout a partnerství či spolupráce na úrovní prvních
stupňů základních škol by mohla být přínosem pro obě strany.
V poslední době se začíná rozvíjet spolupráce naší školy s VŠE Praha fakultou Managementu
v Jindřichově Hradci. Spolupráce dostává konkrétní podobu a společně bychom se zapojily
do života školy a projektů, na kterých by se podílely i naši žáci. V rámci bližšího poznání
vysokoškolského prostředí se žáci čtvrtých ročníků loňském roce zúčastnili akce
„Vysokoškolákem nanečisto“, kterou uspořádala Jihočeská Universita v Českých
Budějovicích a jejímž cílem bylo přiblížit našim žákům vysokoškolské studium. Pravidelná
spolupráce s ICM v Jindřichově Hradci zapojuje naše žáky do společenského a politického
dnění. Spolupráce s Městem Jindřichův Hradec se v minulém roce realizovala organizační
výpomocí našich žáků na dopravní akci pro základní školy a účastí na „Loučení
s prázdninami v městském parku v srpnu roku 2017.
Závěr
Můžeme být spokojeni v vybavení školy učebními pomůckami, výpočetní technikou a
multimediálními prostředky. Klima školy je přátelské a je pozitivně vnímáno jak žáky tak
zaměstnanci školy. Budova školy je v dobrém stavu a plně dostačuje pro běžný provoz. Žáci
jsou spokojeni s úrovní výuky, vybavením školy a stravováním. Zaměření oborů odpovídá
jejím představám a jazyková výuka a výuka odborných předmětů je na velmi dobré úrovni.
Nemůžeme být spokojeni s klesajícími studijními výsledky především v oboru obchodní
akademie a snižující se úrovní zájemců o studium i přes zavedení jednotné přijímací zkoušky.
Spolupráce s rodiči je nedostatečná a v tomto směru je hodně co zlepšovat. Okolím jsme
vnímáni pozitivně a škola si udržuje dobré jméno a pověst prestižní školy. Spolupráce
s okolními organizacemi není na takové úrovní jakou bychom si představovali.

SRPŠ
SRPŠ směřuje svoje aktivity do činností spojených s fungováním školy. Výbor se pravidelně
schází na podzim, kdy předkládá zprávu o hospodaření a seznamuje plenární schůzi
s programem činnosti na další školní rok. Pro tento školní rok nebyl měněn příspěvek a
zůstává na stejné výši. SRPŠ podpořil činnost žáků v oblasti kulturní a společenské. Přispěl
žákům na dopravu v rámci plánovaných exkurzí, hradil ceny při sportovních soutěžích, při
soutěžích v grafických disciplínách a odměnil vynikající studijní výsledky žáků. Stejně jako
v předešlých letech organizačně zajišťuje maturitní plesy.

Projekty školy
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Škola v roce 2017 reagovala na program OPVK vyhlášený Ministerstvem školství ČR, který
se týká zvyšování kvalifikace učitelů. V dubnu byl podána žádost o schválení projektu
v celkové částce 419.000 Kč. Předpokládáme, že tento projekt bude schválen a v průběhu
následujících dvou let budou čerpány peněžní prostředky na zvyšování kvalifikace.

Úrazy
Za školní rok 2016/17 byly zaznamenány tři úrazy žáků, z toho jeden byl hlášen na ČŠI.

Hospodaření školy
Škola hospodaří s finančními prostředky zřizovatele, které slouží na úhradu provozních
nákladů a finančními prostředky na přímé mzdy, které jsou přerozdělovány z prostředků
ministerstva školství. Závazné ukazatele pro činnost školy jsou limitovaný objem mzdových
prostředků a přepočtený počet zaměstnanců školy.
Přehled o hospodaření školy dává z hlediska majetku a zdrojů jejich krytí rozvaha a z hlediska
vynaložených nákladů a dosažených výnosů výkaz zisků a ztráty za kalendářní rok.

Vybrané položky rozvahy k 30.12. 2016 v tisících Kč
Položka aktiv
Aktiva celkem

Kč Položka pasiv

Kč

2.666 Pasiva celkem

2.666

Stálá aktiva

775 Vlastní kapitál

1.390

DNM

217 Jmění účetní jednotky

755

DHM

755 Fondy

592

Finanční majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Krátkodobý fin. majetek

0 Výsledek hospodaření
1.911 Cizí zdroje
0 Krátkodobé závazky

42
1.276
1.276

1.551

Vybrané položky výsledovky k 31. 12. 2016 v tis. Kč
Náklady

Kč Výnosy

Kč

Spotřeba materiálu

234 Výnosy z prodeje služeb

218

Spotřeba energie

357 Výnosy z pronájmu

Opravy a udržování
Ostatní služby

75 Čerpání fondů
1.116 Finanční výnosy

5
414
0
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Mzdové náklady

7.484 Výnosy z transferů

Zákonné soc. pojištění

2.540 Výsledek hospodaření

Odpisy DM
Náklady celkem

12.014
42

221
13.016 Výnosy celkem

12.697

Za kalendářní rok 2016 byly z dodrženy všechny závazné ukazatele předepsané zřizovatelem.
Finanční prostředky přidělené na provozní činnost byly použity v souladu s příslušnými
předpisy a škola nepožadovala navýšení rozpočtu. Vynakládané prostředky určené na provoz
školy nevykazují v průběhu posledních let příliš velké odchylky a pouze částky určené na
pořizování energií jsou odvislé od délky topné sezóny a klimatických podmínek v daném
roce. V tomto roce jsme nerealizovali žádnou významnou investici z vlastních zdrojů,
rekonstrukce sociálního zařízení, které proběhla v roce 2015 byla financována z prostředků
Města Jindřichův Hradec.
Hospodářský výsledek ve výši 42.000 Kč je tvořen z největší části výnosy za realizaci
jazykových a odborných kurzů pro veřejnost a v malé míře výnosy za pronájem učeben
příležitostným zájemcům a úhradami za jazykové zkoušky cizinců. Výše hospodářského
výsledku je za poslední roky zhruba na stejné výši.
Tvorba FKSP je prováděna procentem z objemu mezd a jeho čerpání je prováděno v souladu
s vnitřní směrnicí pro použití tohoto fondu. Největší část je určena na příspěvek na stravování
zaměstnanců a dále na nákup vitamínových přípravků. Menší částky byly použity na
příspěvek na rekreaci zaměstnanců anebo jejich rodinních příslušníků a jako dary při
významných životních výročích.
Rezervní fond je tvořen přídělem ze zisku a v loňském roce byl použit na obměnu výpočetní
techniky v počítačové učebně.
Škola neměla žádné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti a z tohoto titulu nevedla ani
žádný soudní spor. Stejně tak jako v posledních letech jsou nedostatečné přidělené normativní
prostředky na platy zaměstnanců z rozpočtu ministerstva. Tato disproporce je každoročně
řešena ve spolupráci se zřizovatelem a zavedením úsporných opatření.

Ing. Josef Janda, ředitel školy
Schváleno na zasedání školské rady dne: 17. října 2017

Předseda školské rady: Ing. Bohumil Komínek
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Fotografie z akcí školy

1 - Návštěva studentů z francouzského Clamecy

2 - Exkurze do Skotska
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3 - Exkurze do vánoční Vídně

4 - cyklovýlet do rakouského Litschau

19

5 - Soutěž v psaní na klávesnici

6 - Soutěž "Ekonomický tým"

20

7 - Soutěž "Sapere"

8 - Soutěž "Tuta Via Vitae"

21

9 - Soutěž "Účetní derby"

22

10 - Exkurze do Madety

11 - Soutěž v grafických disciplínách

23

12 - Soutěž v grafických disciplínách

13 - Soutěž v grafických disciplínách

24

14 - Soutěž „Talenti ZAV“ pro žáky ZŠ

15 - Soutěž „Talenti ZAV“ pro žáky ZŠ

25

16 - Náš hokejbalový tým

17 - Memoriál K. Sedláře v basketbalu

26

18 - Vánoční besídka

19 - Exkurze do energetického centra

27

20 - Návštěva dětského domova v Kamenici nad Lipou

21 - Návštěva dětského domova v Kamenici nad Lipou

28

22 - Atletický závod v Nové Včelnici

23 - Atletický závod v Nové Včelnici

29

24 - Projekt "Vysokoškolákem nanečisto"

25 - Maturitní ples 4.A

30

26 - Maturitní ples 4.B

27 - Předávání maturitních vysvědčení v kapli sv. M. Magdalény

