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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 2017/18
Druh studia
Denní studium
Jednoletý kurz

Počet tříd
10
0

Počet žáků
186
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 2017/18 probíhaly pouze kurzy anglického jazyka. Ve sledovaném roce opět pronajímáme
učebnu pro výuku autoškoly společnosti Kocian s.r.o.

Personální zabezpečení školy
Ve školním roce 2017/18 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 2017/18

PČ

TITUL

Příjmení a jméno

1

Mgr.

BERANOVÁ Jana

ANJ.FRA, jazyková škola, třídní 1.B

2

Mgr.

BROŽKOVÁ Věra

ANJ, jazyková škola, třídní 4.B

3

Ing.

FREJLACH Radim

zástupce ředitele, správce sítě, výuka IT

4

Mgr.

HAUZROVÁ Ilona

ANJ,vedoucí sekce ANJ, knihovna, třídní 2.B

5

Mgr.

IMBEROVÁ Jana

CJL, NEJ, žákovská knihovna, čeština pro cizince, třídní
2.A

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 3.A

11

Ing.

KRÝZOVÁ Jana

EKO, STA, UCE, PRA, třídní 4.C, koordinátorka EVVO

12

Mgr.

KUBÁKOVÁ Eva

MAT,FYZ,
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Ing.

LORENCOVÁ Ivana

MAT, CMA, tajemnice SRPŠ, třídní 1.C

14

Ing.

PETRÁKOVÁ Miroslava

UCE,EKO,FIR,PEK, třídní , výchovný poradce

15

Ing.

POUZAROVÁ Dana

EKO,SEK,OBN,PEK, třídní 4.A

16

Ing.

RŮTOVÁ Ivana

EKO,UCE,SEK, třídní 3.B

17

Mgr.

ŠARLINGROVÁ Jana

CJL, NEJ, jazyková škola

18

Ing.

ŠÍMA Karel

INF

19

Mgr.

VONDRÁČKOVÁ Monika

CJL,DEJ,SPK, třídní 2.C

20

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 30.6.2017
Evidenční počet, fyzické osoby:
- z toho ženy

25
18

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávání pedagogických pracovníků je věnována trvale velká pozornost a po celý školní rok
se vyučující průběžně účastní školení a seminářů ve kterých si rozšiřují a doplňují své znalosti.
Tato oblast je podporována i ze strukturálních fondů EU. Naše škola je zapojena do šablony
36, která za finanční podpory Evropské unie řeší personální rozvoj učitelů. Naše škola na tento
program získala částku 360.000 Kč a tyto prostředky jsou využívána na jazykové, odborné a
profesní vzdělávání. Program z této šablony bude ukončen v červnu 2019 a očekáváme, že
prostředky budou bezezbytku využity.
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Údaje o přijímacím řízení
Ve školním roce 2017/18 bylo organizováno přijímací řízení formou jednotné přijímací
zkoušky (JPZ) stejně jako v předchozím roce. Přinos přijímací zkoušky pro zvyšování kvality
přijímaných uchazečů je vzhledem k nízkému počtu uchazečů o studium diskutabilní. 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
2018/2019
§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 2018 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. 2018 – 1. termín 1. kola
• 19. 4. 2018 – 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,
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
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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 obor obchodní akademie a 58
žáků na obor ekonomické lyceum. 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

Výsledky přijímacího řízení v roce 2018
Obor
Obchodní akademie
Ekonomické lyceum

Počet přihlášených v 1.kole
36
78

Počet přijatých k 30.6.
15
42

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. V současné době můžeme zaznamenat zvýšený
zájem o ruský jazyk.
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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
59
127

Počet tříd
3
7

Výsledky vzdělávání žáků
U studijních výsledků můžeme v posledních letech pozorovat určitou stagnaci, která se
projevuje průměrnými studijními výsledky. Snaha o dosahování co možná nejlepších výsledků
je spíše výjimkou a žáci se spokojí s výsledky, které jim zaručují postup do vyššího ročníku a
následné složení maturitní zkoušky. Je to pravděpodobně způsobeno úrovní přijímaných žáků
ke studiu na střední škole. Jestliže je malá základna pro výběr, dostávají se do prvních ročníků
i žáci, kteří nemají dostatečné studijní předpoklady a za normálních okolností by skončili na
jiném typu školy. Úroveň přijímaných žáků neovlivnila ani jednotná přijímací zkouška, která
nestanoví hranici neúspěšnosti pro přijetí ke studiu. I přes tyto nepříznivé skutečnosti jsou
výsledky žáků uspokojující. V roce 2018 jen tři žáci konali opravnou zkoušku, kdy dva žáci
zkoušku složili a postoupili do vyššího ročníku a jeden se rozhodl přestoupit na jinou školu.
Obecně platí, že žáci ekonomického lycea, kteří jsou motivování dalším studiem na vysoké
škole mají studijní výsledky podstatně lepší než žáci obchodní akademie, ale i na tomto oboru
nejdeme žáky s vynikajícími výsledky.
Často se setkáváme s názorem, že jsme „těžká škola“, toto tvrzení je zavádějící, protože jsme
střední škola a na žáky klademe nároky, které odpovídají požadavkům středoškolského studia,
od kterých se některé jiné školy značně odchýlily. Soustavná práce se žáky a důsledné
vyžadování plnění studijních požadavků na naší škole je zárukou kvalitního vzdělání pro
všechny žáky bez ohledu na zvolený obor.
Třída
1.B
1.C
2.A
2.B
2.C
3.A
3.B
4.A
4.B
4.C

Počet
žáků
14
27
24
14
21
16
15
17
15
24

Vyznamenání Prospělo Neprospělo
6
3
1
2
3
1
2
5
-

8
23
19
12
17
15
13
17
10
24

1
4
1
-

Průměrný
prospěch
1,64
2,11
2,69
2,06
2,25
2,50
2,18
2,92
2,03
2,46

8

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

Obchodní akademie
17
16
1
11
4

Ekonomické lyceum
39
38
4
27
7

Na výsledcích maturitních zkoušek se projevuje rozdílná úroveň studijních oborů. S výsledky
žáků obchodní akademie nemůžeme být spokojeni, protože počet žáků, kteří neprospěli je příliš
vysoký vzhledem k celkovému počtu studujících. Útěchou snad může být skutečnost, že
z největší části se jedná o neúspěchy ze státní části maturitní zkoušky. Profilovou část maturitní
zkoušky žáci zvládají bez větších problému, což svědčí o kvalitní přípravě. Žáci ekonomického
lycea dosahují tradičně velmi dobrých výsledků, i když v letošním roce se na neúspěchu z velké
části podílela státní zkouška. Pouze jeden žák neuspěl u zkoušky z cizího jazyka, dva
v matematice a tři v českém jazyce.

Jazyková škola
Stejně jako v loňském roce počet kurzů jazykové školy nesplnil očekávání. Pozorujeme stále
klesající zájem o studium cizích jazyků a to především jazyka německého. Počet zájemců o
jazykové kurzy různé úrovně je tak malý, že z ekonomického hlediska je studium pro uchazeče
neefektivní. S klesajícím počtem žáků v kurzu stoupá cena za vyučovací hodinu a tím se stávají
kurzy finančně náročnými. Podařilo se nám otevřít pouze konverzační kurzy anglického jazyka,
ale i tady bojujeme se značnou fluktuací, která způsobuje, že ve druhém pololetí musíme kurz
ukonči. Negativně se na naší jazykové škole zřejmě odráží dobrá ekonomická situace v České
republice, kdy řada firem platí pro své zaměstnance kurzy přímo v podniku.

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 12 studentů, úroveň FCE V měsíci dubnu proběhly na naší
školy testy YLE určená pro žáky základních škol, kterých se zúčastnilo pouze 15 zájemců, což
je oproti loňskému roku kdy byl počet zájemců 39 znatelný pokles.

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 2017/18 neproběhla ani jedna
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zkouška tohoto typu. Ke zkoušce se přihlásí 1-2 zájemci a v tomto množství je uspořádání
zkoušky pro školu neekonomické.

Minimální preventivní program školy
Za plánování a realizaci MPP školy je odpovědný metodik prevence. V současné době vykoná
funkci metodika prevence Mgr. Jan Kouba. Program je zaměřen na sledování patologických a
jevů ve škole, protidrogovou prevenci a osvětovou a propagační činnost. Roční plán zahrnuje
takové aktivity, které umožňují žákům realizovat svoje schopnosti a dovednosti ať už ve
sportovní anebo vědomostních soutěžích a naplňovat tak volný čas smysluplnou činností. O
fungování tohoto systému svědčí i to, že jsme v minulém školním roce nemuseli řešit žádný
problém, který spadá do této oblasti. Je škoda, že nebyl přijat kariérní řád, který měl snížit
metodiků přímou vyučovací povinnost stejně jako je tomu u výchovných poradců a tím dát více
prostoru k realizaci MPP během školního roku.

Jak šel školní rok
Úkolem vzdělávání je všestranný rozvoj osobnosti našich žáků a proto v průběhu školního roku
klademe důraz i na mimoškolní a doprovodné aktivity, které jsou nedílnou součástí výuky na
obou oborech.
Začátek školního roku se každoročně snažíme v prvních dnech odlehčit, aby nástup do výuky
byl pozvolný a žáci měli možnost se dostatečně aklimatizovat. V prvním školním týdnu se na
naší kole uskutečnilo podzimní kolo státních maturit, kdy naše škola funguje jako škola spádová
pro část okresu Jindřichův Hradec. Toto částečně narušuje výuku a proto se snažíme v těchto
dnech pro naše žáky náhradní činnosti. V tomto roce jsme opět pozvali rodilého mluvčího
anglického jazyka, který po celý týden vedl konverzační kury pro zájemce ze všech ročníků.
Tato akce měla v minulosti velmi dobrý ohlas a i v letošním roce byla zdařilým zahájením
školního roku. Žáci třetího ročníku obchodní akademie se prvních čtrnáct dní účastnili odborné
praxe. Počátkem září se uskutečnila tématické exkurze do Švédska, kdy každoročně
organizujeme výjezdy do zahraničí s cílem poznávání odlišné kultury a rozvoje jazykových
znalostí našich žáků. Stejně jako předešlé exkurze byla i tako velice příznivě hodnocena jak ze
strany žáků tak učitelů. Koncem září se v rámci minimálního preventivního programu
uskutečnila beseda s nevidomým, kdy chceme žáky upozornit na problematiku tělesných
handicapů a života s ním. Počátkem září se v kapli Máři Magdaleny uskutečnilo slavností
předání certifikátů patnácti žákům, kteří úspěšně složily cambridgské zkoušky úrovně PET,
FCE a CAE, všichni, kteří skládali zkoušky uspěli.
Začátkem října se žáci druhých ročníků zúčastnili exkurze do Prahy a následně jsme navštívili
v Jindřichově Hradci divadelní představení v anglickém jazyce. Jako v každém roce jsme
zorganizovali den otevřených dveří pro zájemce o studiu, kdy jsme prezentovali školu s jejím
vybavením, ukázky výuka a aktivit, které naše škola v rámci výuky pořádá. Dále jsme se
zúčastnili tradiční soutěže účetní derby kterou pořádá obchodní akademie v Českých
Budějovicích, naši žáci obsadili první dvě místa. Naši běžci dosáhli prvenství v závodě Alfa
Run, který pořádala fakulta managementu VŠE v Jindřichově Hradci a každý člen štafety uběhl
5 kilometrů. Vynikajícího výsledku dosáhlo i naše družstvo ve stolním tenise, které vyhrálo
okresní kolo v Jindřichově Hradci a postoupilo tak do kola krajského Zajímavá byla i návštěva
legiovlaku, který byl přistaven na nádraží v Jindřichově Hradci a prohlídka byla doplněna
zajímavou přednáškou na téma první republika. Počátek listopadu byl ve znamení návštěvy
žáků čtvrtých ročníků na burze škol Gaudeamus v Brně a dále pak divadelním představením
Petr a Lucie v Jindřichově Hradci. Sportovní úspěchy přinesl naší škole i basketbal, kdy se naše
družstvo umístnilo v okresním kole na druhém místě a na stejném místě se umístnilo i družstvo,
které reprezentovalo naši školu ve futsalu, s tím, že postoupili do krajského kola.. V rámci
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environmentální výchovy se žáci druhého ročníku zúčastnili přednášky na téma Energie
budoucnost lidstva.
Zájemci o studium na fakultě managementu VŠE v Jindřichově Hradci absolvovali den
Studentem na zkoušku, kdy si mohli vyzkoušet jaké je to být vysokoškolákem na této škole. Na
tuto akci bezprostředně navázala jazyková soutěž pro žáky základních škol, která má na naší
škole již mnohaletou tradici a získává si oblibu i mezi žáky základních škol. Tradiční memoriál
K. Sedláře a J. Beránka ve smíšených družstvech v basketbale naše družstvo po čtvrté za sebou
opět vyhrálo a získalo putovní pohár této soutěže. Ke konci listopadu navštívili naši žáci
předvánoční Vídeň s cílem zdokonalit své jazykové znalosti a nasát předvánoční atmosféru
v sousední zemi. Listopad jsme zakončily jazykovou soutěží „Angličtinář roku“, kterou
pořádáme pro naše žáky, kteří chtějí změřit své znalosti v tomto jazyce. Závěr roky byl bohatý
na akce všeho druhu. Naše děvčata obsadila druhé místo v okresním kole ve volejbale a velmi
pěkného výsledku dosáhly i v prvním ročníku KB Florbal Challenge, kde se probojovaly do
únorového turnaje středních škol Naši žáci se zúčastnili turnaje v florbale a futsale v Českých
Budějovicích a předvánočního turnaje ve futsale v Soběslav,i odehrála se tradiční mikulášská
nadílka a před vánočními prázdninami si žáci připravili program v rámci vánoční besídky. Tak
jako v minulých letech se v prosinci konala talentová soutěž ZAV pro žáky základních škol
v psaní na klávesnici. Tradiční maturitní ples ekonomického lycea třídy 4.C se konal, tak jako
v předchozích letech v KC Jitka za organizační podpory SRPŠ. Na přání žáků byla uskutečněna
dvoudenní exkurze do Polska, zaměřená na návštěvu koncentračního tábora v Osvětimi a města
Krakov. Žáci čtvrtých ročníků navštívili předvánoční Prahu. Závěrem měsíce učitelé českého
jazyka zorganizovali školní kolo olympiády v českém jazyce a učitelé tělesné výchovy vánoční
turnaj v badmintonu.
Nový rok zahájili žáci čtvrtého ročníku návštěvou Jihočeské university v Českých
Budějovicích, kde si mohli v rámci programu „Vysokoškolákem nanečisto“ vyzkoušet život na
vysoké škole. Stejně jako v předchozím roce se i tato akce setkala s příznivým ohlasem. V lednu
proběhl společný maturitní ples tříd 4.B a 4.A opět na KC Jitka a stejně jako u třídy 4.C
organizaci zajišťovalo SRPŠ. Celostátní soutěž v účetnictví pořádaná vydavatelem učebnic
panem Štolem se konala konce ledna ve Znojmě. Naše škola dosáhla výborného výsledku, kdy
Marek Dvořák z 4.B obsadil celkové 3 místo a Barbora Procházková místo dvanácté.. Ke konci
měsíce vyučující anglického jazyka uspořádali školní kolo olympiády v anglickém jazyce,
vítězové nás budou reprezentovat v krajském kole
Před jarními prázdninami jsme uspořádali pro žáky základních škol, kteří uvažují o studiu na
naší škole akci „Středoškolákem na zkoušku“, kde jsme zájemcům nabídli možnost strávit jeden
den ve třídě s našimi žáky při běžné výuce. V průběhu února se žáci třetích ročníků zúčastnili
ekonomicky zaměřené exkurze do České spořitelny v Jindřichově Hradci a exkurze
s dějepisnou tématikou do Prahy. Naše sportovní družstva se zúčastnila krajského turnaje
v badmintonu ve Strakonicích, první smíšené družstvo se umístnilo na krásném druhém místě,
druhé družstvo skončilo páté.
Počátkem března se družstvo dívek a chlapců zúčastnilo okresního turnaje ve florbale. Dívkám
se podařilo postoupit z druhého místo do krajského kola. Naše škola zorganizovala ve
spolupráce se společností ELEC Cambridgské zkoušky pro úroveň KET, kterou skládají žáci
základních škol. Nejvýznamnější akci měsíce března byla účast našich žáků na krajském kole
Mistrovství ĆR v grafických předmětech, které se konalo v Českých Budějovicích, kdy do
celostátního kola se probojovala Tereza Dvořáková z 2.B v korektuře textu a dále pak účast
našich sportovců na silovém čtyřboji, ve kterém jsme v loňském roce postoupily do
republikového kola. Významného úspěchu dosáhly dvě naše žákyně, kdy v celorepublikovém
finále manažerské hry UNISIM v Plzni obsadily třetí místo Vyučující českého jazyka
zorganizovali besedu pro žáky druhých ročníků se spisovatelkou V. Noskovou. Pro velký zájem
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z řad zájemců o studium na naší škole jsme uspořádali přípravu na složení jednotné přijímací
zkoušky z českého jazyka a matematiky.
Závěr školního roku byl ve znamení plánovaných exkurzí. Třída 2. B absolvovala tematicky
zaměřený cyklovýlet do Rakouského Litchau, žáci druhých a třetích ročníků navštívily hlavní
město a 2.B si prohlédla zámeček ve Stráži nad Nežárkou. Nejvýznamnější akcí byla týdenní
poznávací exkurze do Itálie. Každoročně se konce školního roku koná krajská soutěž v psaní
na klávesnici určená pro žáky prvních ročníků. V letošním roce ji pořádala VOŠ a SŠ v Českých
Budějovicích. Vítězem soutěže se stal náš žák prvního ročníku Tomáš Tretter. Příjemným
zpestřením konce roku bylo vystoupení miniskupiny Deep z USA. V posledním červnovém
týdnu se třída 3.A zúčastnila kurzu fotografování, který pořádá muzeum fotografie a moderních
umění. Před prázdninami si žáci školy prověřili svoje fyzické možnosti pěším výletem na
rozhlednu nad Děbolínem.

Prezentace školy
Cílem školy je celoročně prezentovat svoji činnost všemi prostředky, které máme k dispozici.
Hlavní snahou je soustavně a dostatečně informovat o činnosti školy potencionální zájemce o
studiu, dále pak informovat veřejnost o činnosti a dění na škole v průběhu celého roku. Pro
zájemce o studium je každoročně organizován den otevřených dveří, při kterém zájemce
seznamujeme s organizací výuky, mimoškolní činnosti a umožníme jin prohlédnout si prostory
ve kterých se výuka uskutečňuje. Kromě dne otevřených dveří organizujeme pro zájemce již
tradiční jazykovou soutěž, ve které si mohou ověřit své znalosti z cizích jazyků a dále pak
umožníme zájemcům strávit jeden vyučovací den na škole a poznat jak je organizován učební
den středoškoláka.
Hlavním předmětem našeho zájmu jsou žáci základních škol, kteří jsou budoucími studenty
naší školy. Pro základní školy organizujeme každoročně vánoční soutěž v psaní na klávesnici
metodou ZAV. Ve spolupráci se společností ELEC pořádáme na naší škole jazykové kurzy
anglického jazyky pro všechny stupně základních škol a následně organizujeme cambridgské
zkoušky pro základní školy. Rádi bychom v budoucnosti navázali užší spolupráci s některou se
základních škol našeho okresu.
Ve vztahu k veřejnosti se snažíme celoročně posilovat povědomí o škole a vytvářet tak pozitivní
image školy. Myslíme si, že naše škola je vnímána jako škola, která poskytuje svým žákům
dobré vzdělání a je vysoko hodnocena zejména z hlediska jazykové přípravy. Úspěchy škole se
snažíme prezentovat v tisku, prostřednictvím regionální televize a na akcích pořádaných
školou. Webové stránky školy celoročně přinášejí aktuální informace o dění na obchodní
akademii. Každoročně pořádané maturitní plesy jsou dobrou propagací školy, stejně jako
ostatní akce, kterých se v průběhu roku účastníme. Snažíme se udržovat kontakt s fakultou
managementu VŚE v Jindřichově Hradci a účastníme se akcí, které tako škola pořádá jak pro
veřejnost, tak pro střední školy. Stejně tak se snažíme být nápomoci i Městu Jindřichův Hradec
při pořádání různých akcí, i zde bychom přivítali širší spolupráci.

Výsledky inspekční a kontrolní činnosti
Ve školním roce 2017/18 nebyla škola kontrolována ČŠI, krajem, ani ministerstvem.
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Autoevaluace školy
Autoevaluaci školy ve školní roce 2017/18 můžeme rozdělit do níže uvedených oblastí:
1) podmínky ke vzdělávání,
2) průběh vzdělávání,
3) podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů
a dalších osob na vzdělávání,
4) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita veškerého dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků,
5) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a
ekonomickým zdrojům.
Ad1)
Obchodní akademie sídlí v budově v majetku Města Jindřichův Hradec. Budova školy je
zateplená po rekonstrukci elektroinstalace z rocku 2010. Dále je po rekonstrukci sociálního
zařízení a modernizaci kotelny, která je vybavena dvěma kondenzačními kotli. I když je budova
školy z roku 1930 je ve velmi dobrém stavu, třídy odpovídají požadavkům na výuku, vybavení
učeben a specializovaných učeben je moderní a odpovídá současným požadavkům. Škola je
vybavena dobře vybavenou posilovnou, malou tělocvičnou, školním obchůdkem, studovnou
s připojením k internetu, kulečníkem, stolním fotbálkem a pianinem. Žáci mají možnost
využívat učebny výpočetní techniky i mimo výuky a škola má připojení k WiFi. Škola nemá
vlastní domov mládeže a ubytování pro zájemce je zajištěno na SOŠ Jindřichův Hradec.
Stravování žáků je smluvně zajištěno v jídelně základní školy, která sousedí s obchodní
akademií. Absence standardní tělocvičny je řešena možností využívat sportovní halu města.
Budova školy je umístěna v centru města a je dobře dostupná. Město Jindřichův Hradec má
dobrou dopravní obslužnost a spojení pro žáky ze vzdálenějších obcí je na dobré úrovni.Dva
učební obory jsou koncipovány tak,aby nabídly odpovídající vzdělání žákům, kteří se snaží
uplatnit v podnikové sféře v praktickém životě to v případě oboru obchodní akademie a
v případě ekonomického lycea dávají žákům vzdělání, které jim umožňuje další studium na
vysoké škole.
Ad2)
Studium na obchodní akademie je čtyřleté zakončené maturitní zkoušou. Žáci jsou do prvních
ročníků přijímáni za základě jednotné přijímací zkoušky. V tomto případě systém přijímacích
zkoušek postrádá jednotné kritérium pro příjímání na střední školu, což se spolu se systémem
financování odráží na kvalitě žáků prvních ročníků. Tento stav má za následek zhoršující se
výsledky maturitních zkoušek v závěru studia. V průběhu studia je kladen důraz na jazykové
vzdělávání, informační technologie, odborné předměty a praktickou výuku. Praxe žáků
organizována do dvou ročníků v blocích po čtrnácti dnech a praxi si žáci zajišťují sami.
V tomto směru je nutné podotknout, žene ochota firem přijímat žáky na odbornou praxi činí
značné potíže a řada žáků si není schopna sama praxi zajistit. V tomto směru nacházíme
pochopení u městského úřadu Jindřichův Hradec, který nám část praxí velice vstřícně zajišťuje.
Kromě odborné praxe žáci absolvují lyžařský výcvikový kurz, který je součástí výuky. Ani
v tomto směru nemůžeme být s přístupem žáků a rodičů spokojeni, protože u řady žáků panuje
nechuť se této akce účastnit a pohybové aktivity nejsou obecně příliš oblíbené. Celé období
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výuky je každoročně doplňováno o tématiky zaměřené jazykové exkurze do zemí Evropské
unie a každý ze studentů možnost se za dobu výuky této akce zúčastnit. V průběhu studia jsou
pro žáky školy organizovány další aktivity, které jim umožňují získat dovednosti potřebné pro
další život a studium. Jedná je o organizaci cambridgských zkoušek, jazykových zkoušek a
zkoušek z psaní na klávesnici.
Ad3)
Na základě dosavadních zkušeností a poznatků, můžeme konstatovat, že prostředí školy vytváří
přátelskou a nekonfliktní atmosféru napříč obory i ročníky. Co do počtu žáků jsme malá škola
a výhodou toho je, že se zde všichni navzájem dobře známe. Abychom mohli jako škola plnit
jak školní tak mimoškolní úkoly musíme vzájemně spolupracovat. Při besedách se žáky prvních
a čtvrtých ročníků je právě velikost školy a domácí atmosféra vysoce hodnocena. Škola se snaží
vytvářet prostředí, které je nekonfliktní, přátelské a podporuje všechny formy jak školní, tak
mimoškolní činnosti, která k dotváření této atmosféry přispívá. Společné akce žáků různých
ročníků, jakými jsou například, vánoční besídky, sportovní soutěže, organizace majálesu,
společné domácí a zahraniční exkurze jsou dobrým základem pro vzájemné poznání a
porozumění. V posledních pěti letech jsme nezaznamenali jediný případ šikany, rasové či jiné
nesnášenlivosti a to mluví samo o sobě. Na škole je ustanovena studentská rada ze zástupců
žáků jednotlivých tříd. Práce studentské rady se omezuje jen na několik málo akcí a to
především na organizaci majálesu, popřípadě příprava vánoční besídky. Od studentské rady
bychom očekávali větší iniciativu a daleko větší podíl na organizaci akcí, které škola v průběhu
roku pořádá. Spolupráce s rodiči je oblastí, kde nemáme žádné podstatné výsledky. Tato
spolupráce se omezuje pouze na návštěvu třídních schůzek a výpomoc některých rodičů při
přípravě maturitních plesů. V tomto školním roce stejně jako v předešlých se nám nepodařilo
zapojit rodiče do života školy a vytvořit trvalejší spolupráci. Komunikace s rodiči probíhá na
pravidelných třídních schůzkách, ale účast na těchto setkáních není příliš početná. Rodiče mají
možnost soustavně sledovat prospěch žáků prostřednictvím systému Bakalář, který obsahuje
aktuální údaje o prospěchu a docházce do školy. Od příštího školního roku přejdeme na
elektronickou třídní knihu, kde budou mít rodiče omlouvat nepřítomnost žáků prostřednictvím
tohoto systému .
Účast rodičů na řízení školy je realizována prostřednictví školské rady, ve které jsou zástupci
žáků z řad rodičů. Prostřednictvím školské rady mohou ovlivňovat chod školy a ovlivňovat její
činnost. Na škole vykovává činnost SRPŠ, které finančně podporuje aktivity školy a organizuje
každoroční pořádání maturitních plesů. Ve vedení SRPŠ jsou zástupci rodičů jednotlivých
ročníků a i oni mohou usměrňovat činnost tohoto sdružení a rozhodovat o záležitostech
spojených s financováním. Náročnost výuky a požadavky kladené na žáky nenarušují vzájemný
vztah žáků a učitelů. Třídní učitelé si dokážou najít cestu ke své třídě a vzájemný vztah v rámci
školy i mimo ni svědčí o tom, že učitel nemusí být jen autoritou, ale i kamarádem. Učitelé se
snaží podporovat žáky, kteří vykazují nadstandardní výsledky individuálním přístupem a stejně
tak podporují žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, tak, že přizpůsobují tempo a způsob
výuky jejím potřebám. Snažíme se podporovat žáky mimořádně nadané a to především
sportovce, kterým je umožněno při splnění zákonných podmínek poskytnout individuální
studijní plán. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají oporu ve výchovném poradci,
který s těmito žáky soustavně pracuje. Škola se snaží udržovat vztahy i s okolními subjekt, které
sice přímo neovlivňují výuku, ale tvoří nedílnou součást života školy. V posledních letech se
nám podařilo navázat užší spolupráci s fakultou managementu VŠE Praha, která sídlí
v Jindřichově Hradci a věříme, že se tato spolupráce bude nadále rozvíjet. Tradičním partnerem
školy je Město Jindřichův Hradec. Naše škola se snaží zapojit do života města ve kterém sídlí
a to prostřednictvím účasti na akcích pořádaných městem a dále pomocí na akcích, které jsou
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určeny především dětem. Orgány městského úřadu nám vycházejí vstříc při zajišťování praxí
našich žáků. V posledních letech se snažíme navazovat spolupráci ze základními školami
v okrese. Pořádáme pro ně různé akce a snažíme se vstoupit do podvědomí žáků těchto škol.
V budoucnosti bychom rádi navázali těsnější spolupráci se některou ze základních škol.
Ad4)
Pedagogický sbor obchodní akademie tvoří dvacet učitelů z toho 6 mužů, všichni učitelé jsou
kvalifikováni a aprobováni. Složení sboru je stabilní a nevykazuje výraznější výkyvy.
V minulém školním roce nikdo sbor neopustil a nepřijali jsme žádného nového učitele. Další
vzdělávání pedagogických pracovníků je zajištěno v současné době realizací programu OPVV
do kterého se přihlásila větší část pedagogického sboru. Z prostředků tohoto programu jsou
hrazeny jednak jazykové kurzy anglického jazyka a dále pak odborná školení v rozsahu 8 až
24 hodin zaměřené podle a probace jednotlivých učitelů. Další zvyšování kvalifikace je
v průběhu roku zajišťováno návštěvou odborných kurzů a seminářů a to jak jednodenních tak
vícedenních. Vzdělávání učitelů naráží na nedostatek kurzů, které by přinášely aktuální
informace a poznatky a to zejména v oblasti odborných ekonomických předmětů. V současné
době nikdo z učitelů nenavštěvuje vysokou školu pro získání další kvalifikace. Vedení školy
se skládá z ředitele školy, který má absolvováno profesní studium FS1 a zástupce ředitele školy
bez profesního studia. Zástupce ředitele současně funguje jako správce počítačové sítě a
metodik ITC. Výchovný poradce je plně kvalifikován pro výkon své funkce, postrádáme
kvalifikovaného metodika prevence a toto je cíl do budoucnosti. Stejně tak by byl pro školu
přínosem kariérový poradce, ale zřízení této pozice naráží na absenci finančních prostředků.
V současné době je tato vykovávána pouze na období jednoho roku a je financována
z prostředků OPVV. Stejně tak činnost koordinátora EVVO nemůže být finančně ohodnocena,
protože na ni nejsou vyčleněny finanční prostředky.
Ad5)
Pro monitorování slabých a silných stránek školy každoročně vyučující provádějí
sebehodnocení, stejně jako třídní učitelé. Pravidelnými besedami s žáky prvních a čtvrtých
ročníků zjišťujeme informace, které dále využíváme pro zkvalitnění prostředí a metod výuky
ve škole. Uvítali bychom podněty a připomínky od rodičů, kteří jako subjekty mimo prostředí
školy mohou mít odlišný pohled na školu a její fungování. Škola se v průběhu let vyprofilovala
jako škola s dobrým zázemím, kvalitním pedagogickým sborem a náročným přístupem ke
vzdělání. Úroveň jazykového vzdělávání, praktické zaměření výuky a kvalitní příprava na
studium na vysoké školy dává do budoucnosti předpoklady, že počet zájemců o studium se
bude zvyšovat. Absence podobné školy v nejbližším okolí k nám přivádí i zájemce se
vzdálenějších míst a i ze sousedního kraje Vysočina. Těsné sousedství se zdejším gymnáziem
vytváří určitou rivalitu při získávání zájemců o studium, ale vzhledem k odlišnému zaměření
obou škol si zájemci nakonec zvolí podle svého zájmu.

Závěr
Obchodní akademie má dostatečné materiální i personální zázemí pro to, aby mohla poskytovat
kvalitní vzdělání ve dvou oborech studia. Výuka probíhá podle schváleného ŠVP a studijní
výsledky jsou na takové úrovní, aby umožnili další studium na vysokých školách i praktické
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uplatnění. Maturitní zkoušky ve státní i profilové části zvládají žáci bez větších potíží a
z hlediska úspěšnosti se škola umísťuje na předních místech v kraji. Klima školy je přátelské,
mezi žáky i mezi žáky a učiteli jsou přátelské vztahy. Škola nezaznamenala žádný případ
šikany, rasové či jiné nesnášenlivosti, ani užívání návykových látek. Vztahy s okolím školy
jsou dobré, škola je veřejností vnímána pozitivně. Spolupráce s rodiči není na žádoucí úrovni a
rezervy školy jsou ve vztahu k základním školám, okolním středním školám i Městu Jindřichův
Hradec. Strategickým cílem školy do budoucnosti je zlepšování kvality výuky, využívání
moderních vyučovacích metod ve spojení s výpočetní technikou,zvyšování kvalifikace
učitelského sboru a další modernizace školy.

SRPŠ
Sdružení rodičů a přátel školy zajišťuje financování školních a mimoškolních akcí. Finanční
prostředky jsou z největší části tvořeny příspěvky od žáků školy v menší míře je to výnos
z maturitních plesů, které sdružení každoročně pořádá. Ve výboru sdružení jsou zástupci
jednotlivých tříd, kteří dohlížení na efektivní používání finančních prostředků, kontrolují
činnost sdružení a podílejí se na finančním ročním plánu.Dlouholetým předsedou sdružení je
paní Ing. Ivana Lorencová, která organizuje činnost sdružení během školního roku a zajišťuje
pořádání maturitních plesů ve spolupráci s rodiči žáků. Hospodaření sdružení je transparentní,
prostředky jsou vynakládány v souladu se stanovami sdružení a platební morálka týkající se
vybírání příspěvku je dobrá.

Projekty školy
V tomto roce je škola zapojeno do projektu v rámci OPVV, šablona 35, který se týká další
zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků. Celková částka nárokovaná na tento projekt
dosahuje 360.000 Kč a finanční prostředku budou použity na jazykové a profesní vzdělávání
učitelů školy. Projekt je realizován v dvouletém období a bude ukončen v červnu roku 2019.

Úrazy
Ve školním roce 2017/18 nezaznamenala škola žádný úraz žáků ani zaměstnanců.

Hospodaření školy
Finanční prostředky školy jsou rozděleny na prostředky provozní, které škole přiděluje
zřizovatel a prostředky na platy učitelů, které jsou přidělovány ministerstvem. Hospodaření
s těmito prostředky je striktně stanoveno, stejně tak jako použití. Kraj stanovuje jednotlivých
školám na příslušný rok závazné ukazatele, které musí škola dodržet.
Zatímco prostředky na provoz od zřizovatele jsou dostatečné pro bezproblémové fungování
škol, každoročně se potýkáme s disproporcí v kapitole přímých výdajů určených na mzdy.
Přehled o vybraných kapitolách je uveden v následujících tabulkách, které dávají přehled o
majetku školy a zdrojích financování a dosaženém výsledku hospodaření. Výsledek
hospodaření není určujícím ukazatelem, ale v posledních letech se nám každoročně podařilo
nevelkého hospodářského výsledku dosáhnout.

16

Vybrané položky rozvahy k 30.12. 2017 v tisících Kč
Položka aktiv
Aktiva celkem

Kč Položka pasiv

Kč

2.666 Pasiva celkem

2.666

Stálá aktiva

754 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

4
1.276
1.276

1.551

Vybrané položky výsledovky k 31. 12. 2017 v tis. Kč
Náklady

Kč Výnosy

Kč

Spotřeba materiálu

201 Výnosy z prodeje služeb

132

Spotřeba energie

370 Výnosy z pronájmu

Opravy a udržování

111 Čerpání fondů

Ostatní služby

1.115 Finanční výnosy

Mzdové náklady

8.546 Výnosy z transferů

Zákonné soc. pojištění

2.895 Výsledek hospodaření

Odpisy DM
Náklady celkem

5
149
0
13.790
4

154
14.142 Výnosy celkem

14.146

Rozpočet provozních prostředků pro rok 2017 byl plně vyčerpán a vynaložené prostředky byly
použity v souladu s pokyny zřizovatele. Příděl prostředků pro provoz školy nevykazuje
meziročně významné odchylky a stejně tak jeho čerpání. Přidělené prostředky jsou pro školu
dostatečné a případné navýšení je předem plánováno.
Pokud se týká přídělu prostředků na mzdy z rozpočtu ministerstva jsou tyto prostředky pro naši
školu každoročně nedostatečné a musíme tuto disproporci řešit se zřizovatelem a žádat o
dodatečný příděl mzdových prostředků na pokrytí mzdových nákladů. Připravované reforma
financování školství by tuto nepříznivou situaci mohla odstranit, pokud se podaří udržet
naplněnost oborů v takové výši, která nám tyto prostředky zajistí.
Škola tvoří investiční fond, určený pro pořízení dlouhodobého majetku, v roce 2017 jsme
neplánovali nákup žádného majetku z tohoto fondu a zůstatek fondu je ve výši 167.000 Kč.
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Další fondem je fond rezervní, který je v současné době ve výši 126.000 Kč. Posledním fondem
je FKSP, který je tvořen procentním přídělem z mezd. Prostředky z fondu jsme použili na
příspěvek na stravování pro zaměstnance školy, nákup vitaminových prostředků a na příspěvek
na rekreaci a relaxační služby zaměstnanců školy. Čerpání tohoto fondu se realizuje v souladu
s plánem čerpání fondu a podle směrnice o použití FKSP a za sledované období činilo 83.155
Kč

Ing. Josef Janda, ředitel školy
Schváleno na zasedání školské rady dne: 23. října 2018

Předseda školské rady: Ing. Bohumil Komínek

18
Fotografie z akcí školy

1 – Naši studenti na VŠE Praha, Fakulta managementu J. Hradec – akce „Vysokoškolákem nanečisto“

2 - Exkurze do Švédska
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3 – Zlato a stříbro v okresním kole ve stolním tenisu

4 – Vítězství v Memoriálu K. Sedláře a J. Beránka v basketbalu
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5 – 2. místo v celorepublikové soutěži Má dáti – Dal (Znojmo)

6 – Republikové finále ve florbalu
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7 – 3. místo v celorepublikové manažerské simulační hře UNISIM

8 – Školní olympiáda z anglického jazyka

22

9 – „Podzimní tvoření“

9 – Poslední zvonění

