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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 2015/16
Druh studia
Denní studium
Jednoletý kurz

Počet tříd
9
0

Počet žáků
185
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 2015/16 probíhaly kurzy anglického a německého jazyka, pro veřejnost a kurz
účetnictví pro zájemce z široké veřejnosti.. Dlouhodobě probíhá kurz anglického jazyka pro
firmu Tecnocap ve Střížovicích a pronájem učebny pro autoškolu Kocián.

Personální zabezpečení školy
Ve školním roce 2015/16 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 2015/16

PČ

TITUL

Příjmení a jméno

1

Mgr.

BERANOVÁ Jana

ANJ.FRA, jazyková škola

2

Mgr.

BROŽKOVÁ Věra

ANJ, jazyková škola, třídní 2.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 1.A

11

Ing.

KRÝZOVÁ Jana

EKO, STA, UCE, PRA, třídní 2.C, koordinátorka EVVO

12

Mgr.

KUBÁKOVÁ Eva

MAT,FYZ, třídní 3. A
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13

Mgr.

HELLER Jiří

CJL,NEJ, KOM,SPK,

14

Ing.

LORENCOVÁ Ivana

MAT, CMA, třídní 4.B, tajemnice SRPŠ

15

Ing.

PETRÁKOVÁ Miroslava

UCE,EKO,FIR,PEK, třídní 3.B , výchovný poradce

16

Ing.

POUZAROVÁ Dana

EKO,SEK,OBN,PEK, třídní 2.A

17

Ing.

RŮTOVÁ Ivana

EKO,UCE,SEK, třídní 1.B

18

Mgr.

VONDRÁŠEK Martin

INF,IKT, třídní 4.C

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 30.6.20156
Evidenční počet, fyzické osoby:
- z toho ženy
Průměrný přepočtený ev. počet

25
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. Učitelé matematiky se zúčastnili dvoudenního semináře
k novým metodám výuky matematiky. Vyučující ekonomických předmětů se zúčastňují
školení zaměřené na výuku účetnictví a daňové problematiky. Koordinátor protidrogové
prevence a výchovný poradce se zúčastňují každoročního setkání v rámci svého zaměření.

5
V současné době žádný z učitelů nenavštěvuje dlouhodobý vzdělávací program. Cílem školy
je, aby v budoucnosti protidrogový koordinátor získal potřebné vzdělání v této oblasti.

Údaje o přijímacím řízení
Ve školním roce 2015/16 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 2016/17 pro školní rok
2015/2016
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 2016
Obor
Obchodní akademie
Ekonomické lyceum

Počet přihlášených v 1.kole
46
66

Počet přijatých k 30.6.
24
35

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.
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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
61
124

Počet tříd
3
6

Výsledky vzdělávání žáků
Škola stejně jako v předešlých letech udržuje standard kvalitní výuky v obou oborů.
V průběhu studia dbá na neustálé prohlubování učiva, kvalitní jazykovou přípravu,
odpovídající praktické vyučování a rozvoj sociálně komunikativních dovedností. Tato
příprava se projevuje v závěru studia, kdy žáci čtvrtých ročníků bez problémů zvládají státní i
profilovou část maturitní zkoušky. Studijní výsledky jednotlivých tříd jsou na velmi dobré
úrovni a to se projevuje i počtem opravných zkoušek. Ve školní roce 2015/16 pouze jeden
student konal opravnou zkoušku ze dvou předmětů a po úspěšném složení pokračuje dále ve
studiu.

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

Počet
žáků
18
15
18
15
25
28
27
22
13

Vyznamenání Prospělo Neprospělo
3
6
5
2
1
4
3
1

15
9
17
10
23
27
23
19
12

1
-

Průměrný
prospěch
2,301
1,865
2,859
2,094
2,297
2,571
2,092
2,013
2,270

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

Ekonomické lyceum
36
36
11
21
4

Maturitní zkoušky ve školním roce 2015/16 probíhaly v období od 2. května do 20. května.
V tomto školním roce maturovaly pouze dvě třídy ekonomického lycea. Začínaly státní
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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. B ekonomického lycea neuspěl ve státní části 1 žák. Pokud se týká výsledků
ekonomického lycea, třídy 4. C ve státní části neuspěl jeden žák a v profilové části také jeden
žák. 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 v této části byl jeden žák neúspěšný.

Jazyková škola
Jazyková škola se dlouhodobě potýká s menším zájmem o studium cizích jazyků. V loňském
roce se opět jako v předešlých letech se nepodařilo otevřít jednoroční pomaturitní jazykový
kurz. Zájem o tuto formu jazykového vzdělávání je minimální a většinu uchazečů zřejmě
odrazuje poměrně vysoká cena za tento kurz. V tomto oboru vzdělávání nám konkurují i další
jazykové školy ve městě s cenami, které jsou pro zájemce přijatelnější. Odpolední jazykové
kurzy byly otevřeny přibližně ve stejném rozsahu jako v minulém období a to především
konverzační kurzy anglického jazyky zaměřené na zdokonalování jazykových znalostí a
speciální kurzy zaměřené na přípravu na státní anebo cambridské zkoušky z tohoto jazyka.
Zájem o výuku německého jazyka je minimální a rozdílná jazyková úroveň uchazečů nám
nedovoluje otevřít plnohodnotný kurz německého jazyka. Škola organizuje každoroční státní
zkoušky z cizího jazyka a to především z anglického. Zájem o státní zkoušku klesá a zájemci
raději volí mezinárodní cambridské zkoušky. V loňském roce se ke státní zkoušce z cizího
jazyka nepřihlásil žádný uchazeč.

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 8 studentů, úroveň FCE 4 studenti a
zkoušky úrovně YLE určené pro žáky základních škol 62 žáků. V této oblasti se budeme i
v dalších letech snažit navázat a udržet spolupráci 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. V současné době je zájem o složení těchto zkoušek
minimální a v loňském roce se ke zkoušce přihlásili pouze šest uchazečů z toho zkoušku složil
pouze jediný uchazeč.

Minimální preventivní program školy
Naplňování cílů
minimálního preventivního programu školy je nedílnou součástí
plánovaných aktivit. Využití volného času žáků při aktivitách, které odvádí pozornost od
negativních jevů je cílem především sportovních, kulturních a společenských akcí.
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Koordinátor každoročně zpracovává plán činností zaměřených na volnočasové aktivity žáků
školy. V minulém školním roce se naši žáci zúčastnili řady sportovních akcí ve kterých
dosáhli velmi dobrých výsledků. Byly to následující soutěže: soutěž ve futsalu – druhé místo,
školní kolo volejbalu, florbal dívky okresní kolo – druhé místo, hokej proti drogám – druhé
místo a turnaj v badmintonu. Dále se studentu setkali s poslancem parlamentu panem Jiřím
Bartoškou a besedovali s ním nejen o jeho práci, ale i o problematice drog a drogových
závislostí, kterými se dlouho dobu zabývá. Recipročně byli studenti pozváni na návštěvu
parlamentu, kterou také uskutečnili. Velmi zajímavou akcí byla beseda s nevidomým, který
žákům přiblížil světa problémy tělesně postižených lidí. Vánoční besídka a návštěva muzikálu
v Českých Budějovicích ve kterém účinkuje naše studentka byla také součástí tohoto
programu. Jako každý rok se naši žáci účastní besedy s tiskovou mluvčí PČR na téma
návykových látek. V loňském roce jsme na škole nezaznamenali žádný případ negativních
chování, šikany a užívání návykových látek.

Aktivity školy
Po celý školní rok 2015/16 se naše škola zapojovala do akcí zaměřených na jazykové
vzdělávání, sportovní činnosti, činnosti související s odborným rozvojem žáků, všeobecným
vzděláváním a činnostmi, které jsou součástí minimálního preventivního programu a
environmentální výchovy.
Nejvýznamnější akce byly tradičně zaměřeny na jazykové vzdělávání. Počátkem září
uskutečnily žáci školy výměnný pobyt partnerské škole v Clemacy ve Francie, se kterou již
několik let udržujeme kontakt v rámci mezinárodního programu e-Twinning. Žáci byli
ubytováni v hostitelských rodinách a během týdne se účastnili bohatého programu, který jim
francouzský partner připravil. V témže měsíci se uskutečnil jazykový pobyt financovaný
z OPVK. Dvě skupiny absolvovaly pobyt na Maltě, zaměřený na zdokonalení anglického
jazyka a dvě skupiny navštěvovaly jazykovou školu v Berlíně. Součástí programu bylo i
poznání prostředí a kultury dané země a oba dva pobyty se setkaly s velmi příznivou odezvou
jak u žáků tak u rodičů. Do vzdělávání v této oblasti můžeme zahrnout i účast na školním a
okresním kole v anglickém jazyce a návštěvu filmového představení v německém jazyce
v Českých Budějovicích. Výuka německého jazyka byla obohacena o předvánoční návštěvu
Vídně spojenou s poznáváním kulturních památek. Naše škola byla na jaře pořadatelem
jazykových zkoušek ve spolupráci se společnosti ELEC. Tyto cambridgské zkoušky jsou
určeny pro žáky základních škol a je potěšující, že se počet přihlášených zvyšuje. Tato akce je
součástí našeho programu spolupráce se základními školami.
Minulý školní rok byl pro naši školu úspěšný i z hlediska účasti a umístění na sportovních
soutěžích. I když počtem žáků patříme mezi malé školy v této oblasti pravidelně dosahujeme
velmi dobrých výsledků. Dívky postoupily ve stolním tenise do krajského kola, kde nakonec
získali třetí místo, chlapci ve futsalu získali první místo. Tradiční memoriál Karla Sedláře
v basketbalu již po druhé vyhrála naše škola a opět získala putovní pohár. Před vánocemi se
chlapci účastnily turnaje ve futsalu, který se konal v Soběslavi a obsadily třetí místo.
Lednového turnaje v basketbalu se zúčastnil chlapecký tým školy a obsadil pěkné druhé
místo. V rámci minimálního preventivního programu učitelé tělesné výchovy zorganizovali
školní turnaj ve volejbale a badmintonu. Součástí MPP bylo i okresní kolo florbalu dívek a
hokejbal proti drogám kdy naše týmy obsadily druhá místa a seminář pořádaný ICM
Jindřichův Hradec s názvem Ve zdravém těle zdravý duch spojený s návštěvou fitness centra.
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MPP se nezaměřuje jen na sportovní aktivity, ale je směřován i do kulturní a společenské
oblasti. V rámci tohoto programu je každoročně pořádaná vánoční besídka, kdy žáci tvoří
vlastní program. V tomto školním roce byl doplněn o besedu s poslancem parlamentu panem
Bartoškou a besedou s nevidomým, a návštěvou divadelního představení v Jihlavě a muzikálu
v Českých Budějovicích, kde hlavní roli obsadila naše studentka. V červnu loňského roku
jsme uspořádali ve spolupráci s Českým červeným křížen den zdraví ve kterém si žáci školy
zopakovali zdravotnické dovednosti a seznámili se s novými postupy při první pomoci při
různých událostech.
Největší podíl na akcích pořádaných v průběhu roku tvoří odborně zaměřené exkurze, které
tvoří doplněk výuky a v některých případech umožňují žákům ověřit své znalosti získané
studiem. V oblasti ekonomických předmětů se naši žáci na počátku roku zúčastnili krajského
kola Ekonomického týmu, který se tradičně koná v Písku, následovalo účetní derby v Českých
Budějovicích, kde náš žák obsadil druhé místo. Dále pro nás uspořádala společnost Ekoma
seminář na téma finanční gramotnosti. Největšího úspěchu dosáhl ekonomický tým v soutěží
Via Tuta vitae, kde jako vítěz krajského kola se probojoval do finále a tam získal pěkné třetí
místo. V ekonomickém vzdělávání doplňujeme výuku návštěvou institucí, které mají co do
činění s ekonomikou a v minulém školním roce to byla exkurze do České spořitelny
v Jindřichově Hradci, České národní banky v Praze a společnosti Skalka s.r.o. v Kardašově
Řečici Loňský rok byl bohatý i na soutěže v grafických disciplínách a to sice soutěž v psaní
na klávesnici Datel, krajská soutěž v grafických disciplínách pořádaná na SOŠ Jindřichův
Hradec, soutěž pro základní školy ZAV pod patronátem autora programu pro psaní všemi
deseti pana Zavijačiče a krajské kolo v psaní na klávesnici. Ke konci školního roku jsme
uspořádali státní zkoušky z grafických disciplín.
V rámci výuky dějepisu byla na přání studentů uspořádána tematická exkurze do Polska
zaměřené na návštěvu koncentračního tábora v Osvětimy a dále pak doplněná o návštěvu
Krakova a solných dolů ve Věličce. Ke konci školního roku se naši žáci v Táboře seznámili
s husitskými tradicemi a navštívili Pražský hrad. Hodiny zeměpisu byly doplněny návštěvou
planetária v Praze, před vánocemi zeměpisnou a dějepisnou soutěží a zeměpisnými pořady o
Tanzánii, Malawi a Filipínách.
V průběhu školního roku naši žáci několikrát navštívili divadelní představení a to
v Jindřichově Hradci, Jihlavě a v Praze a dále muzikál v Českých Budějovicích. Uspořádali
jsme školní kolo olympiády v českém jazyce. V rámci společenskovědních disciplín žáci
třetích ročníků navštívili Parlament České republiky na pozvání pana poslance Bartošky.
Aktivity školy jako každoročně doplňuje naše účast na burze škol, spojená s dnem otevřených
dveří. V loňském školním roce jsme se zúčastnili burzy škol v Jindřichově Hradci a Třeboni.
Stejně tak jsou neodmyslitelnou součástí života školy maturitní plesy, kdy SRPŠ upořádalo
začátkem prosince společný maturitní ples pro čtvrté ročníky ekonomického lycea a dále pak
studentský majáles.
Snažíme se jako v předešlých letech zapojit se do akcí pořádaných Městem Jindřichův Hradec
a v minulém školní roce to byla mikulášská nadílka pro děti z mateřské školy, pomoc při
organizací dopravní soutěže na dopravním hřišti a účast na závěru prázdnin v akci „Město
dětem“.
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1 Výměnný pobyt ve Francii (13. - 23.9.2015)

2 Studijní pobyt v Německu (4. – 9.10.2015)
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3 Studijní pobyt na Maltě (4. – 10.10.2015)

4 Ekonomický tým junoir 2015 (1.10.2015)
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5 Memoriál K. Sedláře a J. Beránka – 1. místo (13.11.2015)

6 Krajské kolo SŠ v basketbalu, Strakonice – 2. místo (13.1.2016)
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7 Exkurze do Senátu PČR a Poslanecké sněmovny (15.3.2016)

8 Exkurze do Polska - Osvětim, Krakow (1. – 2.4.2016)
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9 Celostátní finále soutěže Tuta Via Vitae – 3. místo (28.4.2016)

10 Dačický datel 2016 – prvních 5 míst obsadili naši žáci (27.6.2016)
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Prezentace školy
Prezentace výsledků školy je pro nás stěžejním prostředkem při propagaci naší školy, našich
úspěchu a školních aktivit.. Tato prezentace se neomezuje jen na den otevřených dveří, ale po
celý rok na svých stránkách a v médiích informuje o činnosti školy, která zahrnuje pestré
spektrum činností. Den otevřených dveří je již po několik let spojen s burzou škol, které se
pořádá pod záštitou Hospodářské komory v Jindřichově Hradci a v letošním roce se
uskutečnila v prostorách VŠE fakulty managementu v Jindřichově Hradci. Kromě této burzy
jsme se zúčastnili i burzy pořádané Hospodářskou komorou v Třeboni v kulturním středisku
Roháč. V loňském roce jsme zorganizovali jazykový den pro základní školy s cílem
propagovat možnosti jazykové školy a současně navázat spolupráci se základními školami.
Tato akce se setkala s příznivou odezvou u většiny základních škol. Ve stejném duchu je i
pořádána každoroční soutěž v psaní na klávesnici určená základním školám, které se účastní
autora výukové metody psaní na klávesnici pan Zavijačič. Každoroční pomoc Městu
Jindřichův Hradec při zajištění dopravní akce pro školy stejně tak jako předchozí akce
směřuje k navázání spolupráce se základními školami.

Výsledky inspekční a kontrolní činnosti
Česká školní inspekce provedla na podzim 2015 pravidelnou inspekci školy v plném rozsahu,
kdy byla kompletně prověřena činnost školy. Výsledkem inspekce bylo konstatování, že škola
plní všechny své povinnosti, poskytuje kvalitní vzdělání a nebyly shledány žádné závažné
skutečnosti, které y bylo nutné řešit. Inspekční správa je k dispozici na stránkách školy a na
stránkách ČŠI. Dále v únoru roku 2016 byla provedena kontrola projektu výzvy 56 ze strany
Ministerstva školství. Při kontrole projektu byla zjištěna některá formální pochybení a byla
uložen sankce za porušení rozpočtové kázně. Dále byla provedena kontrola ze strany
Všeobecné zdravotní pojišťovny a tato kontrola konstatovala, že škola v oblasti zdravotního
pojištění neporušila žádný předpis.

Autoevaluace školy
Informace jsou hlavním nástrojem pro řídící činnost a prostřednictvím autoevaluace
získáváme každoročně množství informací, které nám umožňují reagovat na přání, stížnosti a
dotazy respondentů. Hlavními zdroji informací jsou žáci a pedagogové školy, v menší míře
získáváme informace od rodičů žáků a veřejnosti. Každoroční snaha o zapojení rodičů do
procesu autoevaluace se míjí účinkem a podněty ze strany rodičů se k nám dostávají pouze
zprostředkovaně prostřednictvím žáků.
Žáci školy
Informace ze strany žáků získáváme přes třídní učitele, kdy se na pravidelných třídních
schůzkách mapují podněty. Dalším zdrojem informací je studentská rada, která má možnost
v rámci své činnosti dávat podněty ke zlepšení činnosti školy. Každoroční schůzka ředitele
školy s žáky prvních a čtvrtých ročníků je také významným zdrojem informací, sloužících
k zlepšování fungování školy. Podle posledního zjišťování žáci školy vnímají velmi kladně
klima školy. Na škole nedošlo v minulých letech k žádné události spojené s negativními jevy.
Za posledních pět let jsme na škole nezaznamenali žádný případ užívání návykových látek a
šikany. Problémem zůstává užívání tabákových výrobků žáky školy. Protože v prostorách
školy je zakázáno kouření využívají někteří jednici prostory poblíže školy. Tento jev, který je
společností v určité míře tolerován nepřesahuje obvyklý průměr ostatních škol. V současné
době je osvěta spíše zaměřena na ostatní návykové látky a kouření je na okraji zájmu.
K příznivému klimatu školy přispívá i vybavení školy a aktivity, které školy nabízí.
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V posledních letech se nám podařilo podstatným způsobem zmodernizovat učebny výpočetní
techniky a zlepšit prostředí ve třídách. Žáci vysoce hodnotí možnost jazykového vzdělávání
na které je škola zaměřena, ať již je to možnost pravidelných jazykových exkurzí, příprava na
mezinárodní jazykové zkoušky i návštěva divadelních představení v cizím jazyce. V současné
době nedovedeme zajistit pro naše žáky odpovídající sportovní zázemí, protože prostory pro
sportovní aktivity jsou nedostatečné. Absence tělocvičny je pro nás dost závažným
problémem z hlediska rozvíjení těchto aktivit a je nám líto, že projet nové tělocvičny, o
kterém se uvažovalo v prostorách přilehlých ke škole byl v současné době zastaven.
Pohybové aktivity se omezují na hodiny tělesné výchovy, popřípadě na lyžařské výcvikové
kurzy anebo na krátké cyklovýlety. Stále zlepšujeme vybavení posilovny, ale i zde narážíme
na nedostatečný prostor v budově školy.
Absence školní jídelny není problémem, na který by bylo poukazování, protože sousední 2.
základní škola poskytuje stravování v blízkosti školy a na velmi dobré úrovni. Činnost
školního obchůdku je ze strany žáků hodnocena velice příznivě. Nabídka dotovaných
mléčných výrobků v rámci dotačního programu ministerstva zemědělství je vítaným a cenové
výhodným zpestřením nabízeného sortimentu.
Učitelé
Informace od učitelů získáváme průběžně a to především při pravidelných provozních
poradách a dále prostřednictvím autoevaluačního dotazníku, který v závěru školního roku
předkládají. Ani ze strany učitelů jsme v posledním roce nezaznamenali žádné zásadní
výhrady k činnosti školy. Pozitivně je hodnoceno prostřední školy, vybavení školy
pomůckami pro vyučování a postupná modernizace výpočetní techniky. Učební plány dané
ŚVP se daří naplňovat i přes to, že řada aktivit během roku narušuje plynulost vyučovaného
procesu. Studijní výsledky jednotlivých tříd i výsledky maturitních zkoušek jsou toho
důkazem. Další vzdělávání pedagogických pracovníků se realizuje prostřednictvím
krátkodobých seminářů a školení a je pravidelně využíváno pouze některými učiteli.
V současné době nenaráží možnost dalšího vzdělávání na finanční možnosti, ale spíše na
nezájem a časové možnosti v rámci vyučovacího procesu. V letošním školním roce tři učitelé
využili možnosti v rámci programu OPVK a uskutečnili studijní jazykové pobyty a to
v Berlíně, ne Maltě a ve Skotsku. Tento program byl všeobecně přijat velice vstřícně a čerpání
finančních prostředků bylo relativně snadné a zaměření projektu přínosné. Tak jako
v loňském roce jsou negativní reakce na nekoncepčnost ze strany ministerstva, na pomalé
zvyšování platů ve školství a přebujelou byrokracii. Výše platů středoškolských učitelů
v žádném případě neodráží náročnost povolání a v současné době je na úrovni celostátního
průměru. Klima školy je velice přátelské a to se odráží na velice pozitivním vztahu mezi žáky
a učiteli. V minulém roce nebyly zaznamenány žádné případy napadení učitele žákem a
vzájemné vztahy jsou více než dobré. Učitelský sbor je stabilizovaný a komunikace mezi ním
a vedením školy probíhá bezproblémově, problémy jsou řešeny bez zbytečných prodlev.
Rodiče
Ani v předešlém roce nedošlo k výraznějšímu posunu v komunikaci mezi školou a zákonnými
zástupci. Nedaří se nám zapojit rodiče do života škola a vzájemný vztah se omezuje na
sporadickou účast na třídních schůzkách a výpomoci při realizaci maturitního plesu. Rodiče
kontaktují školu pouze v případě, že se vyskytne nějaký problém, který je třeba řešit.
Informace získané od rodičů jsou v obecné rovině a pro přijetí nějakých opatření jsou
prakticky nevyužitelné, protože rodiče většinou prostředí školy vůbec neznají a stejně tak
neznají ani učitele svých dětí. Zlepšení této situace je dlouhodobý záměr, která se realizuje jen
velmi obtížně a pomalu a v nejbližší budoucnosti nevidíme příliš velké zlepšení.
Veřejnost
Škole je z pohledu veřejnosti vnímána velice pozitivně a to se odráží i v rostoucím počtu
přijímaných žáků. Aktivity školy zejména v jazykové oblasti se těší zájmu občanů a z tohoto
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pohledu jsme pokládáni za školu, které poskytuje kvalitní vzdělání nejen v jazykové oblastí,
ale i ve všeobecně vzdělávacích předmětech. Prezentace našich činností v regionálním tisku a
televizi posiluje povědomí o kvalitách školy a zvyšuje její image. S tím souvisí i rostoucí
zájem o jazykové kurzy pro veřejnost a odborné kurzy, zejména účetnictví. Medializace
našich činností přináší postupně výsledky a v dalších letech chceme i nadále tento trend
udržet a posílit.
Orgány samosprávy
Obchodní akademie je součástí života města Jindřichův Hradec a z toho důvodu je
neodmyslitelná spolupráce s orgány města. Fakt, že sídlíme v budově města a skutečnost, že
představitelé města zasedají ve školské radě dávají předpoklady, aby součinnost školy a města
fungovala na dobré úrovni. Snažíme se s městem spolupracovat a především v oblasti
školství. V posledních letech se nám daří tuto spolupráci postupně vylepšovat a to
prostřednictvím akcí zaměřených na základní školy. Každoroční soutěž v psaní na klávesnici
spojená s exhibicí paní Zavijačiové určená pro základní školy a jazykové dny, které pořádáme
pro základní školy jsou toho důkazem. V posledních dvou letech pořádáme ve spolupráce se
společností ELEC přípravné kurzy pro složení cambridgských zkoušek i zkoušky samotné,
které pořádáme na naší škole. Rostoucí počty žáků základních škol kteří složili úspěšně
zkoušku z anglického jazyka každý rok rostou.
Závěr
V současné době se začíná zlepšovat nepříznivý demografický vývoj a počty zájemců o
studium na naší škole se začínají zvyšovat. Škola má pro realizaci vyučovacího procesu dobré
předpoklady: kvalitní pedagogický kolektiv, ŠVP odpovídající současným požadavkům,
dobré materiálně technické zázemí, školní budovu kompletně zrekonstruovanou a zateplenou
a příjemné a přátelské klima. Všechny tyto faktory umožňují poskytovat kvalitní vzdělávání a
přípravu žáků na budoucí povolání a vysokoškolské studium. Rezervy vidíme ve spolupráci
s rodiči, se základními školami a postrádáme odpovídající zázemí pro sportovní a
volnočasové aktivity žáků.

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 organizuje maturitní ples, který byl v tomto školním roce pouze jeden pro
obě třídy ekonomického lycea.

Projekty školy
V říjnu 2015 byly uskutečněny jazykové pobyty realizované v rámci výzvy 57. Dvě skupiny
žáků navštívily letecky Maltu v rámci projektu zaměřeného na výuku anglického jazyky a dvě
skupiny cestovaly do Berlína v rámci výuky německého jazyka. Program byl zaměřen i na
zdokonalování jazykových dovedností pedagogů a jazykového pobytu se zúčastnily tři učitelé
a to ve Skotsku, Berlíně a Maltě. V rámci tohoto projektu byla čerpána částka 870.000 Kč.
Projekty vyhlašované v současné době jsou především zaměřené na podporu odborného a
technického školství anebo na modernizaci a rozšíření stávajících stavebních kapacit školy a
z tohoto hlediska nejsou určeny pro školy s ekonomickým zaměřením. Stejně tak nemůžeme
realizovat stavební úpravy protože nejsme vlastníky budovy školy.
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Úrazy
Za školní rok 2015/16 nebyl zaznamenán žádný úraz žáka ani pracovníka školy

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. 2015 v tisících Kč
Položka aktiv

Kč Položka pasiv

Kč

Aktiva celkem

2.810 Pasiva celkem

2.810

Stálá aktiva

8.967 Vlastní kapitál

1.770

DNM
DHM
Finanční majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Krátkodobý fin. majetek

279 Jmění účetní jednotky
8.689 Fondy
0 Výsledek hospodaření
1.942 Cizí zdroje
1 Krátkodobé závazky

868
861
40
1.040
1.040

1.727

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

Kč Výnosy

Kč

Spotřeba materiálu

225 Výnosy z prodeje služeb

233

Spotřeba energie

349 Výnosy z pronájmu

Opravy a udržování

6

91 Čerpání fondů

59

Ostatní služby

1.602 Finanční výnosy

2

Mzdové náklady

7.413 Výnosy z transferů

Zákonné soc. pojištění

2.501 Výsledek hospodaření

Odpisy DM
Náklady celkem

12.738
40

221
13.016 Výnosy celkem

13.056
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Za kalendářní rok 2015 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 40.000 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:

Předseda školské rady: Ing. Bohumil Komínek

