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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. Dodatek k ŠVP je platný
od 1. 9. 2013

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 2014/15
Druh studia
Denní studium
Jednoletý kurz

Počet tříd
9
0

Počet žáků
206
0

3
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 2014/15 probíhaly kurzy anglického a německého jazyka, j pro veřejnost a pro
firmy. Dlouhodobě probíhá kurz anglického jazyka pro firmu Tecnocap ve Střížovicích a
pronájem učebny pro autoškolu Kocián.

Personální zabezpečení školy
Ve školním roce 2014/15 pracovalo ve škole 20 pedagogických pracovníků, z toho je jich 19
plně aprobováno. Neaprobovaný pracovník ukončí v létě roku 2015 studium k doplnění
aprobace. 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 2014/15

PČ

TITUL

Příjmení a jméno

1

Mgr.

BERANOVÁ Jana

ANJ.FRA, jazyková škola

2

Mgr.

BROŽKOVÁ Věra

ANJ, jazyková škola, třídní 1.B

3

Ing.

FREJLACH Radim

zástupce ředitele, správce sítě, výuka IT

4

Mgr.

HAUZROVÁ Ilona

ANJ,vedoucí sekce ANJ, třídní 4.B

5

Mgr.

IMBEROVÁ Jana

CJL, NEJ, žákovská knihovna, třídní 4..C, 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 4.A

11

Ing.

KRÝZOVÁ Jana

EKO, STA, UCE, PRA, třídní 1.C, koordinátorka EVVO
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12

Mgr.

KUBÁKOVÁ Eva

MAT,FYZ, třídní 2. A

13

Mgr.

HELLER Jiří

CJL,NEJ, KOM,SPK,

14

Ing.

LORENCOVÁ Ivana

MAT, CMA, třídní 3.B, tajemnice SRPŠ

15

Ing.

PETRÁKOVÁ Miroslava

UCE,EKO,FIR,PEK, třídní 2.B , výchovný poradce

16

Ing.

POUZAROVÁ Dana

EKO,SEK,OBN,PEK, třídní 1.A

17

Ing.

RŮTOVÁ Ivana

EKO,UCE,SEK,

18

Mgr.

VONDRÁŠEK Martin

INF,IKT

19

Mgr.

ŠARLINGROVÁ Jana

CJL, NEJ, jazyková škola

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 30.6.2015
Evidenční počet, fyzické osoby:
- z toho ženy
Průměrný přepočtený ev. počet

25
17
24,1

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávání pedagogický pracovníků je limitováni finančními prostředky určenými k tomuto
účelu. V rámci finančních možností navštěvují pedagogičtí pracovníci doplňková školení a
semináře. Každoročně se rozšiřují kvalifikace pro státní maturity, kdy školení pro zadavatele,
hodnotitele a komisaře organizuje CERMAT formou e-learningového vzdělávání. Vysokou
školu v rámci získání kvalifikace formou doplňkového studia navštěvoval pouze jeden
pracovník, který by měl studium v průběhu roku dokončit. Vzdělávání formou odborných
seminářů absolvovalo celkem 11 pedagogů, z toho jeden pracovník absolvoval seminář
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týkající se výpočetní techniky, dva učitelé dvoudenní seminář na téma Nové metody ve výuce
matematiky, jeden učitel školení pořádané ČŠI, tři pedagogové školení účetnictví a dále
seminář výchovných poradců a seminář výuky společenských věd. Odborného školení formou
e-learningu pořádaného Cermatem se zúčastnili čtyři učitelé, jeden absolvoval školení pro
zadavatele státních maturitních zkoušek a tří učitelé si rozšířili kvalifikaci pro žáky
zdravotním handicapem.

Údaje o přijímacím řízení
Ve školním roce 2014/15 se nemění přijímací řízení a na doporučení zřizovatele se konaly
přijímací zkoušky u obou studijních oborů a to ze zvoleného cizího jazyka. Kritéria pro
přijímání studentů do prvních ročníků jsou stanovena vnitřním předpisem:
Pravidla pro přijímání žáků a uchazečů ke studiu ve školním roce 2015/16 pro školní rok
2014/2015
Pořadí uchazečů se stanoví na základě:
1. Přijímací zkoušky z cizího jazyka ve formě písemného testu (váha 65%), ze kterého
může uchazeč získat 30 bodů
2. Prospěchu z předmětů český jazyk, matematika, cizí jazyk, zeměpis a dějepis v 8.
Ročníku a v 1.pololetí 9. ročníku základní školy (váha 30%):
a. předmět, který je na vysvědčení hodnocen 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
devátého ročníku byl hodnocen známkou nedostatečně u některého z
uvedených předmětů

3. umístění ve vědomostních soutěžích (váha 5%)´
a) pokud se uchazeč na základní škole umístní ve vědomostní soutěži,
olympiádě nebo soutěži ZAV, získá za každé 1. místo ve školním kole,
nebo za každé umístění na 1.-3. místě v okresním, krajském nebo v
republikovém kole 3. Body
b) maximální počet započtených bodů 15

Výsledky přijímacího řízení v roce 2015
Obor
Obchodní akademie
Ekonomické lyceum

Počet přihlášených v 1.kole
21
69

Počet přijatých k 30.6.
18
18
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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
86
139

Počet tříd
3
6

Výsledky vzdělávání žáků
i přes stále trvající nepříznivý demografický vývoj, který se projevuje nižším zájmem o
studium na škole, udržujeme vysoký standard výuky. To se projevuje ve velmi dobrých
studijních výsledcích žáků školy a v konečném efektu i při maturitních zkouškách jak ve
státní, tak v profilové části. V posledních letech nemají žáci školy problémy se složením
maturitní zkoušky a výsledky maturantů jsou velmi dobré. Zvýšené hodinové dotace v cizích
jazycích a matematice dávají odpovídající předpoklady pro složení maturitní zkoušky.

Třída
1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
3.B
3.C
4.A
4.B

Počet
žáků
16
14
23
30
28
23
15
30
28

Vyznamenání Prospělo Neprospělo
0
4
4
1
3
6
1
0
6

16
10
19
27
24
16
13
29
22

0
0
0
2
1
1
1
1
0

Průměrný
prospěch
2,5
1,8
2,1
2,5
2,2
2,0
2,2
2,9
2,0

Opravné zkoušky se konaly v posledním srpnovém týdnu, jeden žák se k opravné zkoušce
nedostavil a na vlastní žádost ukončil studium na škole. Ostatní žáci opravné zkoušky úspěšně
vykonaly a pokračují dále ve studiu.
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Výsledky maturitních zkoušek
Ukazatel
Počet žáků
Připuštěno k MZ
Prospělo s vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo

Obchodní akademie
30
27
1
19
7

Ekonomické lyceum
28
28
16
12

Maturitní zkoušky ve školním roce 2014/15 probíhaly v období od 4. května do 21. května.
Začínaly státní maturitní zkouškou a stejně jako v předchozím roce se skládaly ze dvou
povinných zkoušek. V tomto roce se podstatně méně žáků přihlásilo ke státní maturitní
zkoušce z matematiky a preferovali cizí jazyk. Státní maturity pokračovaly profilovou školní
částí maturitní zkoušky. Ve třídě 4. A obchodní akademie neuspělo ve státní části 6 žáků a
v profilové části jeden žák. Pokud se týká výsledků ekonomického lycea, třídy 4. B všichni
žáci uspěli jak ve státní, tak v profilové části zkoušky. Praktická maturitní zkouška, která se
konala v měsíci dubnu byla úspěšná v obou studijních oborech. V profilové části se někteří
žáci rozhodli pro maturitní zkoušku se základu společenských věd a i v této zkoušce byli
všichni přihlášení úspěšní.

Jazyková škola
Součástí školy je i jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Ve školním roce nebyl
otevřen jednoroční pomaturitní kurz cizích jazyků, protože počet zájemců o studium
neumožňoval tento kurz z finanční důvodů otevřít.. Byly otevřeny pouze odpolední jazykové
kurzy z anglického a německého jazyka a to jak pro veřejnost tak kurzy firemní. V tomto
školním roce jsme zaznamenali podstatně vyšší zájem o jazykové kurzy než v předešlých
letech. Zájem organizací o jazykové kurzy pro své zaměstnance je větší než v předešlých
letech. Stále se projevuje klesající zájem o výuku německého jazyka. Státní jazykové zkoušky
jsou organizovány ve dvou termínech, podzimním a jarním. K jarnímu termínu se přihlásilo
celkem šest zájemců o státní zkoušku z anglického jazyka, čtyři žáci školy a dva zájemci z řad
veřejnosti, všichni zájemci vykonali zkoušku úspěšně. V současné době zájem o státní
jazykové zkoušky stagnuje co se týká anglického jazyka, zájem o složení státní jazykové
zkoušky z německého jazyka je minimální. Naši žáci dávají přednost cambridžským
zkouškám.

Cambridgské zkoušky
I v tomto školním roce pokračuje spolupráce s organizací ELEC při pořádání cambridgských
zkoušek z anglického jazyka. Obchodní akademie organizuje skládání těchto zkoušek pro
vlastní zájemce i zájemce z řad veřejnosti v budově školy v jarním termínu. V současné době
zaznamenáváme zvýšený zájem o složení cambridgských zkoušek u vlastních žáků i u
zájemců z jiných škol a to především úroveň PET a FCE Ve spolupráci s touto organizací
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byly uspořádány cvičné jazykové zkoušky pro základní školy a jazykový den pro zájemce o
studium jazyků. V jarním termínu složilo 6 studentů školy cambridgské zkoušky úrovně PET,
čtyři studenti úroveň FCE a ze základních škol složilo 55 dětí zkoušky YLE

Jazykové zkoušky pro cizince
Obchodní akademie pořádá na základě akreditace jazykové zkoušky z českého jazyka pro
cizince, kteří se ucházejí o trvalý pobyt na území České republiky. V loňském školním roce se
přihlásilo k této zkoušce pouze dvanáct zájemců, z toho šest zkoušku úspěšně složilo. V tomto
školním roce je zájem oproti předešlým letům minimální.

Minimální preventivní program školy
Cílem tohoto programu je výchovné působení s cílem zaměřit činnost žáků k aktivnímu
způsobu života. Program zahrnuje celou řadu činností, které napomáhají eliminovat negativní
jevy, které by mohli ovlivnit život. Největší důraz je kladen a sport, protože aktivní pohyb je
nejlepší prevencí. Protidrogový koordinátor každoročně zpracovává plán, který v sobě
zahrnuje nejen sportovní, ale i kulturní jazykové a poznávací aktivity. V rámci tohoto
programu se zúčastňujeme soutěž v hokejbale, která už ve svém názvu Hokejbal proti drogám
jasně deklaruje svoje poslání. Z dalších sportovních soutěží je možné jmenovat lehkoatletický
pohár Corny Cup pořádaný pravidelně na podzim, školní soutěže ve stolním tenise
badmintonu. V rámci tohoto programu byla dovybavena posilovna školy o běžecký trenažer a
posilovací stroj. Součástí programu jsou i pravidelné cyklovýlety do Rakouska, v minulém
roce to byl poznávací výlet do Litschau. Stejně jako v loňském roce jsme uspořádali besedu
s tiskovou mluvčí policie na téma návykových látek a alkoholu, která se setkala s velkou
odezvou. Pravidelně jsou zařazovány besedy s protidrogovým koordinátorem. Žáci shlédli
filmové představení s protidrogovou tématikou a zúčastnili se jednorázové akce pořádané
organizací Dropin.

Aktivity školy
V průběhu celého školního roku se snažíme aktivně organizovat jak školní tak mimoškolní
činnost našich žáků. Velký důraz stejně jako v předešlých letech klademe na jazykovou
přípravu, podporujeme sportovní aktivity a nevynecháváme asi kulturně společenské akce. V
loňském roce naše škola spolupodílela na projektu Janulara organizovaném Informačním
centrem mládeže v Jindřichově Hradci. Škola poskytla pro tento projet svoje prostory a
nominovala své zástupce. Projekt se realizoval v období 1. září 2014 až 1. května 2015 a jeho
cílem bylo zapojit žáky základních a středních škol do veřejného dění v národní a regionální
úrovni. V průběhu celého projektu účastníci besedovali se zástupci státních orgánů,
parlamentu, města a senátu. Celá tato akce se setkala se zájmem jak ze strany základních tak
středních škol a byla přínosem zvláště pro výuku společenských věd. Přínosem pro výuku
odborných předmětů byl i seminář pořádaný společností Ekoma, zaměřený na oblast
ekonomiky a financování, kterého se zúčastnili žáci třetích ročníků. Naši žáci se rovněž
zúčastnili projektu studentská Agora, který probíhal v Českých Budějovicích.
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Naši žáci se účastnili soutěží v grafických disciplínách a to v krajské kole , které pořádala
Střední odborná škola v Blatné, naši zástupci zde obsadili čtvrté, šesté a deváté místo. Dále
jsme se zúčastnili soutěže v psaní na klávesnici pořádanou v Českých Budějovicích a zde
skončila naše žákyně Eva Krýzová na pěkném druhém místě. Stejně jako v předešlých letech
jsme dosáhli pěkných výsledků v regionální soutěži Dačický datel.
Na výuku českého jazyka a dějepisu navazovali odborné exkurze pořádané v průběhu roku.
Tradiční návštěva Prahy zaměřená na poznávání historie a spojená s návštěvou Národního
divadla a Státní opery. Exkurze do Brna, jejímž cílem byla vila Tugendhad, návštěva
historického centra Brna a večerní návštěva divadelního představení. Na podzim jsme využili
aktivity kraje Vysočina, který financoval dopravu na návštěvu Horáckého divadla, kde naši
žáci shlédli představení Hamleta. Tradičně využíváme nabídky ČEZu k návštěvě jaderné
elektrárny Temelín a stejně tak se pravidelně přádá návštěva pražského planetária k rozšíření
znalostí zeměpisu. Zeměpisná exkurze byla na podzim roku 2014 zaměřena na severské státy
a naši studenti navštívili v září Dánsko a Švédsko. Stejně tak pravidelná návštěvu České
Národní Banky v Praze je přínosem pro výuku ekonomických předmětů. Jako každoročně tak
i v loňském roce jsme navštívili předvánoční Vídeň s cílem poznat některé zajímavé
historické památky a současně procvičit naše znalosti němčiny. V rámci aktivit, které doplňují
výuku se účastníme akce pořádanou Mladou frontou Dnes, studenti čtou a píší noviny.
V průběhu roku se naši žáci účastní okresních kol olympiád zejména v anglickém a českém
jazyce.
Přestože jsme co do počtu studentů poměrně malá škola s převahou dívek dosahujeme velmi
dobrých sportovních úspěchu. Mezi nejvýznamnější momenty můžeme počítat vítězství
v memoriálu Mgr. Karla Sedláře v basketbalu a účast dívčího družstva v celostátním finále
čtyřboje, který se konal v Karviné a dívky se umístily na pěkném šestém místě z dvanácti
družstev. Sportovní aktivity doplňuje lyžařský výcvikový kurz pořádaný na chatě Eliška
v Krkonoších.
Každoroční pořádání maturitních plesů je nedílnou součástí aktivity školy. V tomto školním
roce pořádal SRPŠ tři maturitní plesy v kulturním centu Jitka v všechny tyto kulturní akce se
těšily značnému zájmu veřejnosti. Do veřejného života se zapojujeme i prostřednictvím akce
Město dětem, které pravidelně pořádá město Jindřichův Hradec na sklonku prázdnin a my na
této akci prezentujeme nabídku jazykových kurzů pro veřejnost.
Další aktivitou spojenou se životem ve městě je mikulášská nadílka pro děti z mateřské
školky a pomoc našich žáků při dopravní akci pořádané městem.
Do mimořádného testování žáků středních škol jsme byli zařazení rozhodnutím ČŚI a
testování se podrobili žáci třetích ročníků . Testovány byly znalosti z oblasti, přírodovědy,
chemie a fyziky. V rámci Jihočeského kraje se testování účastnilo celkem 160 škol z toho 31
středních odborných škol 114 základních a14 gymnázií. Zjištění informace mají poskytnout
žákům, zákonným zástupcům, ředitelům škol a státu informace o úrovni tohoto vzdělávání.
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1 Exkurze do Švédska

2 Nová knihovna

11

3 Vánoční besídka 2014

12

4 Soutěž "Studentská Agora"

13

5 Ekonomicko-manažerská olympiáda (Zlín)

6 Talentová soutěž ZAV
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7 Soutěž "Dačický datel"

8 Republikové kolo v silovém 4boji (Ostrava)
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9 Majáles 2015

16

17

10 Exkurze do Anglie
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Prezentace školy
Tradičně tak jako každý rok na podzim se naše škola zúčastnila prezentace středních škol
pořádané hospodářskou komorou v prostorách Střelnice v Jindřichově Hradci. S touto akcí
souvisí i den otevřených dveří, který probíhá na škole ve stejný den. V průběhu této akci
poskytujeme zájemcům o studium možnost seznámit se s prostředím školy a vyzkoušet si
nanečisto přijímací řízení. Této akci předcházela návštěva jednotlivých základních škol a
prezentace studijních oborů jak žákům, tak rodičům při třídních a rodičovských schůzkách.
Škola se prezentuje i prostřednictvím akcí, které přímo nesouvisejí s činností školy a to
mikulášskou nadílkou, kterou organizujeme pro mateřskou školu a účastí žáků na dopravně
bezpečnostní akci, kdy pomáháme se zajištěním této akce, kterou pořádá město Jindřichův
Hradec.

Výsledky inspekční a kontrolní činnosti
Ve školním roce 2014/15 byla provedena kontrola českou školní inspekcí v období
maturitních zkoušek. Inspekce se zaměřila na vedení dokumentace související s prováděním
maturitních zkoušek a na vlastní průběh zkoušek. Při inspekci nebyly zjištění žádné závažné
nedostatky.

Autoevaluace školy
Autoevaluace je nedílnou součásti pro zlepšování klimatu školy, odhalování slabých míst
v činnosti školy a je přínosným nástrojem pro řízení a vedení školy. Stejně jako v minulosti
získáváme informace od respondentů, kterými jsou pedagogičtí pracovníci, žáci školy, rodiče
a veřejnost. Nejpřínosnějším zdrojem informací jsou žáci a učitelé školy. V současné době
zaznamenáváme menší zájem o činnost školy ze strany rodičů a ani přes veškeré snahy vedení
škola a SRPŠ e velice obtížné vtáhnout rodiče do života školy a získat od nich podněty pro
zlepšení fungování života školy.
Od žáků školy získáváme informace zprostředkovaně přes třídní učitele anebo
prostřednictvím plánovaných setkání s žáky prvních a čtvrtých ročníků. Tyto besedy pořádá
pravidelně ke konči školního roku ředitel školy. Závěrem těchto besed je vesměs pozitivní
vnímání školy, spokojenost s vybavením školy s klimatem uvnitř tříd, přátelský a pozitivní
vztah s vyučujícími. Žáci mají v současné době k dispozici nápojové automaty na teplé a
studené nápoje a možnost nákupu svačiny přímo v budově školy ve školním obchůdku
provozovaném žáky školy. V současné době nemáme instalovány žádné jídelní automaty a ani
automaty na sladkosti. Školní obchůdek nabízí především svačinové bagety a mléčné výrobky
odebírané v rámci dotačního programu ministerstva zemědělství. Školní stravování je
zajišťování prostřednictví školní jídelny 2. základní školy a s kvalitou a množstvím jídla je ze
strany strávníků spokojenost. Velice příznivě bylo přijato opatření školní jídelny, kdy jídelna
nabízí výběr ze dnou příloh. Žákům školy dále slouží studovna, kde mají možnost trávit volný
čas, sledování televize, posloucháním rádia a v loňském roce bylo opraveno piano, které je
k dispozici. Klubovna dále disponuje výpočetní technikou, které dává možnost připravovat se
na další výuku, a procvičovat psaní na klávesnici v programu ZAV. Ve studovně je také
instalován stolní fotbálek. Ve školním roce 2014/15 proběhlo další dovybavení školní
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posilovny a to běžeckým trenažérem. Současný zájem o posilovnu zaznamenává nárůst a
škola se snaží dle svých finančních možností obměňovat stávající ne příliš vyhovující
vybavení. Vysoko je hodnocen program školy, kdy umožňuje svým žákům zdokonalovat své
jazykové dovednosti v zahraničí, počet zahraničních exkurzí je dostatečný pro to, aby se mohl
v průběhu studia každý žák této jazykové exkurze zúčastnit a v současné době nelitují rodiče
finančních prostředků na tyto vzdělávací aktivity. Na druhé straně se každoročně snižuje
zájem o lyžařské výcvikové kurzy, na které se hlásí méně a méně zájemců. Obecně je možné
konstatovat, že pohybové aktivity nejsou příliš v oblibě.
Učitelé každoročně vyhotovují vlastní autoevaluační zprávy, které poskytují cenné
informace pro další rozvoj školy a umožňují zpětnou vazbu při řízení školy. Z vlastního
hodnocení je patrné, že ŠVP jsou nastaveny tak, aby bylo možné splnit výukový plán daného
školního roku a to i ve čtvrtých ročnících, kde je ve druhém pololetí podstatně zkrácena
hodinová dotace v důsledku státních maturitních zkoušek. Z tohoto průzkumu vyplývá, že
atmosféra ve škole je velmi dobrá a to jak mezi učiteli a žáky, tak mezi učiteli a vedením
školy. V průběhu roku se nevyskytl ani jediný případ šikany a rovněž nebyl zaznamenám
žádný případ užití návykových látek. Učitelé velmi dobře hodnotí čistotu a pořádek ve škole,
stálou snahu o další modernizaci odborných učeben i kabinetů, možnost využívat DUMŮ
vytvořených v předešlých projektech. Na velmi dobré úrovni je i vybavení školní knihovny po
celý rok funguje školní obchůdek. Aktivní zapojování žáků do soutěží v grafických
disciplínách a soustavná propagace školy odráží snahu udržet školu na výši jak z hlediska
studijního tak z hlediska společenského. Výuka cizích jazyků je na vysoké úrovni a odborní
učitelé cizích jazyků neustále pracují na dalším zkvalitňování výuky a to především
prostřednictvím odborných exkurzí zaměřených na zdokonalování jazykových dovedností a
soustavnou spoluprací s partnerskou školou ve Francii při e-Twinningových projektech, které
se realizují po řadu let. Pravidelné udělování certifikátu kvality v rámci tohoto programu je
důkazem přínosnosti a smysluplnosti. Na druhé straně jsou negativně vnímána nekoncepční
činnost ministerstva školství, neustálý boj o dostatek finančních prostředků na platy učitelů,
ztráta prestiže učitelského povolání v očích veřejnosti a mnohdy přebujelá byrokracie.
Opakovaně kritizovaná úroveň sociálních zařízení na škole, jak ze strany žáků, tak učitelů je
již minulostí, protože díky vstřícnému přístupu vlastníka budovy, města Jindřichův Hradec
byl vypracován projekt na rekonstrukci těchto zařízení, která se uskuteční v průběhu prázdnin.
Jako nedostatečnou je možné hodnotit spolupráci mezi jednotlivými středními školami ve
městě.. Spolupráce se základními školami ve městě a okolí také není na odpovídající úrovni i
když tato situace se postupně zlepšuje. Žáci základních škol se tradičně účastní soutěží v psaní
na klávesnici a v jazykové oblasti se snažíme nabídnout žákům základních škol možnost
přípravy na mezinárodní jazykové zkoušky ve spolupráci se společností ELEC v Českých
Budějovicích. V této oblasti bychom uvítali užší spolupráci s výchovnými poradci základních
škol.
Rodiče jsou z hlediska získávání relevantních informací nejproblematičtějším prvkem.
Zájem rodičů o dění ve škole stále klesá, klesá i jejich informovanost a to nejen rodičů
současných žáků, ale i rodičů potencionálních uchazečů o studium. Zpětná odezva od rodičů
prakticky neexistuje a o rodičovských schůzkách se setkáváme jen s nevelkou skupinou
rodičů. Informace a podněty k fungování školy dostáváme jen zprostředkovaně a pro
praktické využití nejsou dostatečné.
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Veřejnost se o dění školy zajímá v kontextu s fungováním života ve městě a rovněž tyto
informace dostáváme jen zprostředkovaně a to od účastníků jazykových kurzů anebo při
různých společenských událostech a ani tyto informace se nedají prakticky využít.
I přes nepříznivý dosavadní demografický vývoj, kdy naplněnost školy není optimální
udržujeme si stále pověst dobré školy, která poskytuje vzdělání, které je pro další život
přínosné a umožňuje jak praktické uplatnění v pracovním procesu tak bezproblémové další
studium na vysokých školách.

SRPŠ
Činnost SRPŠ je již tradičně neoddělitelnou součástí školy. Vedení školy je se sdružením
v úzkém kontaktu v průběhu celého školního roku a činnost je vzájemně koordinována. Výbor
SRPŠ měl ve školním roce 2014/15 celkem 19 členů a je tvořen zástupci jednotlivých třídy
školy. Hlavní činnost sdružení spočívá v organizaci maturitních plesů a finanční podpoře
jednotlivých aktivit školy, ať již sportovních, jazykových, vzdělávacích a kulturně
společenských. Do fondu sdružení každoročně žáci přispívají pevnou částkou, kterou
stanovuje plenární schůze a byl stanoven stejně jako v předešlých letech na 500 Kč.
Z prostředků sdružení a výtěžku maturitních plesů byly v loňském roce spolufinancovány
následující akce: den otevřených dveří, mikulášská nadílka, odborné exkurze, soutěže
v grafických disciplínách a ocenění žáků s výborným prospěchem při studiu a u maturitních
zkoušek.

Projekty školy
Škola v tomto roce reagovala na výzvu ministerstva školství, které podpořilo zabezpečení
škol a podala v souladu s touto výzvou podala projekt na zabezpečení školního dvora novou
vstupní bránou a kamerovým systémem. V rámci jihočeského kraje finanční prostředky
dostaly pouze dvě školy a naše škola nebyla v této výzvě úspěšná. Dalším projektem je
realizace výzvy 56, které je zaměřená na zlepšování jazykových dovedností a čtenářské
gramotnosti.. V rámci této výzvy nárokujeme částku 875.000 Kč a to na jazykovou přípravu
učitelů a žáků a čtenářské dílny. Tato částka je v současné době poukázána škola a čerpána na
jednotlivé projekty.

Úrazy
Za školní rok 2014/15 bylo zaznamenáno celkem pět úrazů. Šlo o drobná poranění, která si
žáci způsobili při hodinách tělesné výchovy.

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.
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Vybrané položky rozvahy k 30.12. 2014 v tisících Kč
Položka aktiv

Kč Položka pasiv

Kč

Aktiva celkem

2981 Pasiva celkem

2981

Stálá aktiva

1019 Vlastní kapitál

1893

Jmění účetní jednotky

DNM
DHM
Finanční majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Krátkodobý fin. majetek

1020 Fondy
0 Výsledek hospodaření
1962 Cizí zdroje
1 Krátkodobé závazky

1021
837
36
1088
1087

1742

Vybrané položky výsledovky k 31. 12. 2014 v tis. Kč
Náklady

Kč Výnosy

Kč

Spotřeba materiálu

196 Výnosy z prodeje služeb

332

Spotřeba energie

363 Výnosy z pronájmu

17

Opravy a udržování

122 Čerpání fondů

35

Ostatní služby

1038 Finanční výnosy

5

Mzdové náklady

7280 Výnosy z transferů

Zákonné soc. pojištění

2455 Výsledek hospodaření

Odpisy DM
Náklady celkem

11801
36

173
12.156 Výnosy celkem

12191

Vykazovaný rok nepřinesl žádné podstatné změny v hospodaření školo oproti minulému
období. Rozpočet provozních nákladů byl snížen o částku 100.000 Kč, kdy vlastník budovy,
město Jindřichův Hradec poskytlo slevu na nájmu z budovy. Tato částka byla v souladu
s pokynem zřizovatele využita na dobudování školní knihovny.
Hospodářský výsledek ve výši 36 tisíc korun je z největší části tvořen tržbami za jazykové
kurzy pro veřejnost, které škola pořádá, dále se na výsledku podílely výnosy za státní
jazykové zkoušky, zkoušky cizinců z českého jazyka.

