1
Obchodní akademie TGM a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův
Hradec, Husova 156/II, 377 11 Jindřichův Hradec

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok
2018/2019

Základní údaje o škole

Název:

Obchodní akademie TGM a JŠ s právem státní jazykové
zkoušky, Jindřichův Hradec

Identifikátor zařízení:

000072966

IČ:

60816759

Zřizovatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice

Právní forma:

příspěvková organizace

Ředitel školy:

Ing. Josef Janda

Zástupce ředitele:

Ing. Radim Frejlach

Adresa:

Husova 156/II, 377 11 Jindřichův Hradec

Telefon:

384 361 539

e-mail:

škola@oa-jhradec.cz

Internetová stránka:

www.oatgm.cz

Školská rada:
Školská rada pracuje v současné době v následujícím složení:
zástupce kraje:
zástupce nezletilých a zletilých žáků:
zástupce pedagogů:

Ing. Bohumil Komínek a Ing. Petra Blížilová
Ing. Ivo Ježek, Le Quoc Bao
Mgr. Věra Brožková, Ing. Ivana Růtová
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Historie školy

Historie Obchodní akademie T. G. Masaryka 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 oborů v roce 2018/19
Druh studia
Denní studium
Jednoletý kurz

Počet tříd
10
0

Počet žáků
183
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 2018/19 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 2018/19 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 2018/19

PČ

TITUL

Příjmení a jméno

1

Mgr.

BERANOVÁ Jana

ANJ, FRJ, jazyková škola, třídní 2.B

2

Mgr.

BROŽKOVÁ Věra

ANJ, jazyková škola, třídní 1.B

3

Ing.

FREJLACH Radim

zástupce ředitele, INF, správce sítě, pověřenec GDPR

4

Mgr.

HAUZROVÁ Ilona

ANJ,vedoucí sekce ANJ, knihovna, třídní 3.B

5

Mgr.

IMBEROVÁ Jana

CJL,NEJ, žák. knihovna, čeština pro cizince, třídní 3.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

DEJ,NEJ,TEV, protidrogový koordinátor

10

Ing.

KOZÁKOVÁ Jitka

EKO,UCE,USW,SEK, třídní 4.A

11

Ing.

KRÝZOVÁ Jana

EKO,UCE,USW, třídní 1.A, koordinátorka EVVO

12

Mgr.

KUBÁKOVÁ Eva

MAT,FYZ, třídní 1.C

13

Ing.

LORENCOVÁ Ivana

MAT,INF,CMA, tajemnice SRPŠ, třídní 2.C
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14

Ing.

PETRÁKOVÁ Miroslava

UCE,USW,EKO,PEK, výchovný poradce

15

Ing.

POUZAROVÁ Dana

EKO,SEK,ZSV,SPV,PEK

16

Ing.

RŮTOVÁ Ivana

EKO,UCE,USW,SEK, třídní 4.B

17

Mgr.

ŠARLINGROVÁ Jana

CJL,NEJ, jazyková škola

18

Ing.

ŠÍMA Karel

INF

19

Mgr.

VONDRÁČKOVÁ Monika

CJL,DEJ,SPK,ZSV, třídní 3.C

20

Mgr.

VYBÍRAL Vladimír

HOZ,ZEM,TEV

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

odborná administrativní pracovnice
ekonom
uklízečka
uklízečka
školník

Celkový počet zaměstnanců k 30. 6. 2019
Evidenční počet, fyzické osoby:
- z toho ženy

25
18

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávání pedagogických pracovníků pokračovalo ve školním roce s podporou evropských
fondů v rámci výzvy 35, zaměřené na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Finanční
prostředky přidělené v rámci této výzvy byly do konce června 2019 plně vyčerpány a
z hlediska učitelů byl velice kladně hodnocen přínos této výzvy. Předpokládáme, že se v září
přihlásíme do druhého kola výzvy. Souběžně pokračovalo vzdělávání z prostředků školy, kde
se učitelé účastní profesních školení podle aktuální nabídky v souladu s potřebami doplňování
kvalifikace.
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Údaje o přijímacím řízení
Ve školním roce 2018/19 bylo organizováno přijímací řízení formou jednotné přijímací
zkoušky (JPZ) stejně jako v předchozím roce. Přínos 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.Hranice
úspěšnosti pro letošní rok nebyla pro přijímací zkoušky stanovena.
Pravidla pro přijímání žáků a uchazečů ke studiu ve školním roce 2018/19 pro školní rok
2019/2020
§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 2019včetně, 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 proběhla
•12. 4. 2019 – 1. termín 1. kola
•15. 4. 2019 – 2. termín 1. kola
Pořadí uchazečů pro přijetí se stanoví na základě:
1) jednotné přijímací zkoušky – váha 60%,
2) prospěchu z předmětů ČJL, matematika, cizí jazyk, zeměpis a dějepisu 8. ročníku a
a) v 1. pololetí 9. ročníku základní školy - váha 30%:
b) předmět, který je na vysvědčení klasifikován stupněm „výborný“, se hodnotí 3 body,
předmět hodnocený stupněm „chvalitebný“ 2 body, předmět hodnocený stupněm
„dobrý“ 1 bodem,
c) 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,
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c) za vykonání zkoušky Cambridge English YLE Flyers s úspěšností alespoň 10 erbů
získá uchazeč 10 bodů, za úspěšné složení zkoušky KET nebo PET 20 bodů,
d) maximální počet započtených bodů je 20.
Pokud dojde při hodnocení zájemců o studium k rovnosti bodů, rozhoduje o umístění známka
z cizího jazyka v 1. pololetí 9. ročníku, dále pak známka z matematiky, českého jazyka
a dějepisu.
Školní přijímací zkouška se nekoná.
§5 Hodnocení cizinců
Ředitel školy pro hodnocení výsledků 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 28
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 2019
Obor
Obchodní akademie
Ekonomické lyceum

Počet přihlášených v 1.kole
28
58

Počet přijatých k 30.6.
16
23
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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
51
132

Počet tříd
3
7

Výsledky vzdělávání žáků
Statistika výsledků ve sledovaném období nevykazuje žádné podstatné změny oproti
předchozímu roku. Z přehledu hodnocení za školní rok je zřejmé, že výsledky oboru obchodní
akademie jsou ve srovnání s ekonomickým lyceem o něco horší. Tento trend můžeme
sledovat již po několik období a důvodem je pravděpodobně skutečnost, že se na tento obor
hlásí žáci s horšími studijními výsledky ze základní školy. Protože je tento obor zaměřen spíše
na praktické uplatnění absolventů v hospodářské sféře, nejsou studijní nároky tak vysoké jako
na ekonomickém lyceu a studium mohou zvládnout i žáci s horšími studijními předpoklady za
cenu horšího prospěchu. Na druhé straně v celostátním měřítku jsou naše výsledky uspokojivé
a počet žáků, kteří za sledované období neuspěli,je velmi malý. Počet dvou žáků na školu je
v tomto směru velice dobrý výsledek a tito žáci po složení opravné zkoušky dále pokračují ve
studiu. Stejně tak fluktuace na jiné školy je zanedbatelná a příčinou bývají většinou rodinné
důvodů než důvody studijní. Negativním jevem je to, že mezi žáky nepanuje soutěživost a
snaha o dosažení co nejlepších výsledů a spokojí s průměrnými výsledky. Příčinou je
pravděpodobně to, že neexistuje tlak ze strany vysokých škol, které přijímají i žáky s horšími
studijními výsledky na střední škole. Do prvních ročníků nastupují žáci, kteří absolvovali
jednotnou přijímací zkoušku, ale v některých případech i přes to mají nedostatečné studijní
předpoklady. Naštěstí je procento takovýchto žáků relativně malé a při dostatečné motivaci a
snaze se jim daří úspěšně studovat.
Studijní výsledky 2108/19
Třída
1.A
1.B
1.C
2.B
2.C
3.A
3.B
3.C
4.A
4.B

Počet
žáků
15
15
27
15
25
19
12
20
17
16

Vyznamenání Prospělo Neprospělo
4
1
4
4
1
2
4
1
1

15
11
26
10
21
18
10
15
16
15

1

1

Průměrný
prospěch
2,3
1,7
2,1
1,9
2,1
2,6
2,0
2,1
2,4
2,3
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Výsledky maturitních zkoušek
Ukazatel
Počet žáků
Připuštěno k MZ
Prospělo s vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo

Obchodní akademie
16
15
2
12
1

Ekonomické lyceum
15
14
3
10
1

Ve sledovaném školním roce maturovala jedna třída z každého oboru, jednalo se o početně
malé třídy. Výsledky maturitních zkoušek ve státní části jsou velice dobré, protože ve státní
části neuspěl z každého oboru pouze jeden žák a to z didaktického testu z českého jazyka a
písemné práce z českého jazyka. V profilové části maturitní zkoušky uspěli všichni žáci.
V letošním školním roce byli obě třídy velice dobře připravené a srovnání oborů z hlediska
maturitních zkoušek je relativně vyvážené, oproti předešlým letům není výrazný rozdíl mezi
oběma obory. Maturitu v jarním období neabsolvoval jeden žák obchodní akademie z
rodinných důvodů a jeden žák ekonomického lycea neukončil v termínu ročník.

Jazyková škola
Jazyková škola se stejně jako v předešlých letech potýká s nedostatkem zájemců o studium
jazyků. Setrvávající se zájem o jazykové kurzy anglického jazyka, kdy jednotlivé kurzy
navštěvuje stálý okruh zájemců, který se každoročně doplňuje o zájemce nové. Konkurenční
prostřední ve městě odčerpává značnou část uchazečů o jazykové vzdělávání. Ještě horší je
situace u jazyka německého, kdy zájem o studium je minimální a v tomto roce se nepodařilo
otevřít žádný kurz. Ve školním roce probíhal jeden kurz anglického jazyka, přímo ve firmě,
do které docházel lektor, ostatní kurzy probíhají přímo ve škole. Pokud se týká ročního
pomaturitního studia, ani v tomto roce se nesešel dostatečný počet zájemců pro otevření
kurzu.

Cambridgeské zkoušky
Cambridgeské zkoušky se stávají standardem v jazykových zkouškách, počet zájemců rok od
roku stoupá. Škola jednak připravuje žáky pro zkoušku, jednak organizuje skládání
cambridgeských zkoušek přímo ve škole. Stejně jako v předešlém roce byl o zkoušky velký
zájem a to především mezi žáky základních škol, kdy každoročně zaznamenáváme nárůst
zájemců.

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 2018/19 jsme
organizovali zkoušku pro čtyři zájemce a všichni zájemci zkoušku složili.
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Minimální preventivní program školy
Preventivní program školy se stává nedílnou součástí činnosti školy a za jeho realizaci je
odpovědný metodik školy Mgr. Jan Kouba. Na základě plánu, který každoročně zpracovává,
se realizují aktivity, které napomáhají eliminovat patologické jevy, stmelují kolektiv žáků a
naplňují volný čas činnostmi z oblasti sportu, kultury a vzdělání. Tento plán stanoví
krátkodobé i dlouhodobé cíle, které se snažíme realizovat za pomoci výchovného poradce i
celého pedagogického sboru. Naše činnost v tomto směru přináší výsledky, protože jsme ve
sledovaném období nezaznamenali projev žádného patologického jevu mezi žáky školy.
Snažíme se vyplňovat volný čas našich žáků aktivitami, které je zajímají, přinášejí jim radost
a uspokojení a přispívají k přátelské atmosféře a příznivému klimatu školy.

Události školního roku
Září
Školní rok 2018/19 jsme zahájili přípravným týdnem ve volnějším tempu. Jako v předešlých
letech jsme spádovou školou pro podzimní maturitní zkoušky, které i v letošním roce začaly
hned první školní den. Po úvodních každoročních formalitách a školení bezpečnosti práce se
celá škola vypravila na krátký pěší výlet do okolí Jindřichova Hradce. Žáci 3.A se účastnili
týdenní individuální odborné praxe a třída 3.C se vypravila na jednodenní cyklistický výlet do
sousedního Rakouska, do města Litschau. Děvčata vybojovala první místo ve středoškolském
atletickém poháru v Nové Včelnici a postoupilado krajského kola v Táboře. Skvělého úspěchu
dosáhl náš žák Adam Jedlička, který vybojoval zlatý hattrick v mistrovství ČR ve veslařském
sprintu. V tomto měsíci jsme na škole přivítali rodilou mluvčí z USA, která nám byla
přidělena v rámci Fulbrightova stipendia, paní Scarlett Kingsley. Žáci prvních ročníků
navštívili besedu na téma „Nehodou to začíná“, 4.B přednášku v Muzeu fotografie.
Říjen
Začátek října byl ve znamení dne otevřených dveří, který proběhl 4 října. Slavnostně
vyzdobená škola přivítala kolem 160 návštěvníků, kteří měli možnost prohlédnout si všechny
prostory školy, seznámit se s vyučujícími a získat podrobné informace o studiu na
jednotlivých studijních oborech. Stejně jako v loňském roce se žáci prvních a druhých ročníků
zúčastnili besedy s nevidomým. Tato beseda je součástí minimálního preventivního programu
školy, stejně jako Halloween party, kterou pro zájemce o vyřezávání dýní připravila Scarlett.
Třetí ročníky navštívily v rámci plánované exkurze Prahu. Čtvrté ročníky besedovaly o
možnostech vstoupit do registru dárců kostní dřeně. I tato akce byla součástí MPP na školní
rok. Naši sportovci ve stolním tenise A, mužstvo chlapců, se zúčastnili krajského turnaje ve
stolním tenise v Táboře,kam postoupili jako vítězové okresního kola. Zaměstnanci školy
koncem měsíce vyjeli na poznávací zájezd do Maďarska a na jižní Moravu.
Listopad
Začátkem měsíce se třída 2.C zúčastnila v posluchárně školy v rámci MPP besedy na téma
„návykové látky“. Družstvo A ve stolním tenise reprezentovalo školu na krajském kole
v Jindřichově Hradci, kde obsadilo pěkné 3. místo. Basketbalové družstvo školy vybojovalo
v okresním kole 2. místo. Všichni žáci školy shlédli divadelní představení Lakomec
v divadelním sále Střelnice. Vyučující anglického jazyka zorganizovali školní kolo olympiády
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v anglickém jazyce. Začátkem měsíce se také sešel výbor SRPŠ a následně proběhla členská
schůze. Tak jako každý rok jsme zorganizovali jazykovou soutěž pro žáky základních škol
spojenou s prohlídkou školy. Žáci čtvrtých ročníků si vyzkoušeli na jeden den život na vysoké
škole, tuto akci uspořádala Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Koncem měsíce
rovněž proběhlo školní kolo v odbíjené.Tak jako v předešlých letech i letos se smíšené
družstvo školy zúčastnilo Memoriálu Karla Sedláře a Jaroslava Beránka, který pořádá GVN.
V letošním roce se nám nepodařilo vybojovat vítězství, tak jako v předchozích letech a
skončili jsme na 2. místě.
Prosinec
I v tomto měsíci pokračoval MPP besedou na téma „návykové látky“, tentokrát pro třídu
2.B. První a třetí ročníky navštívily předvánoční Vídeň a prohlédly si některé historické
památky tohoto města. 3.B se v rámci předmětu ekonomika zúčastnila exkurze do místní
pobočky České spořitelny. Zájemci o mistrovství světa ve florbalu, které se konalo
v Praze,dostali možnost navštívit vybrané zápasy této významné sportovní události.
V předvánočním čase se tradičně konal školní turnaj v badmintonu v tělocvičně TJ Slovanu J.
Hradec. Naše škola se pravidelně účastní předvánočního krajského kole ve futsalu, který se
koná v Soběslavi, v letošním roce obsadila děvčata 3. místo. Naše americká lektorka zpestřila
předvánoční čas přednáškou na téma „Live in the U.S.A.“ určenou veřejnosti. Čtvrté ročníky
navštívily předvánoční Brno a večer shlédli divadelní představení. Závěr roku byl ve znamení
vánoční besídky, kterou tradičně uspořádali jednotlivé třídy.
Leden
Hlavní událostí tohoto měsíce byl společný maturitní ples třídy 4.A a 4.B, který se konal
v KC Jitka. V tomto školním roce to byl jediný ples naší školy a s jeho průběhem můžeme být
spokojeni. Vyučující tělocviku zorganizoval lyžařský výcvikový kurz v Itálii, ve středisku
Aprica. Byl to první kurz, který byl zahraniční a s jeho průběhem byli spokojeni jak žáci, tak
instruktoři. Třída 3.A absolvovala exkurzi v České spořitelně, nejlepší účtaři bojovali o
umístění v soutěži „Má Dáti – Dal“ ve Znojmě a jeden žák čtvrtého ročníku se zúčastnil
ekonomické olympiády v krajském kole.
Únor
Jarní prázdniny, které v letošním roce na tento měsíc připadly, byly hlavním bodem zájmu
všech žáků školy. Kromě jarních prázdnin jsme stihli okresní kolo olympiády v anglickém
jazyce a soutěž Ekonomický tým v Praze. V této soutěží jsme obsadili pěkné 7. místo
z celkového počtu 58 týmů z celé republiky.
Březen
V tomto měsíci byl zorganizován pro žáky třetích a čtvrtých ročníků za podpory rodilé
mluvčí Career Day, jehož cílem bylo připravit budoucí absolventy na praktický život. Další
významnou akcí byla účast na krajském kole mistrovství ČR v grafických disciplínách, které
se konalo v Českých Budějovicích. Žákyně třetího ročníku zvítězila v kategorii korektura
textu a postoupila do republikového kola. Stejně jako v předešlých letech probíhaly na naší
škole cambridgeské zkoušky, které pořádáme ve spolupráci se společností ELEC v Českých
Budějovicích. V letošním roce se zkoušek zúčastnili jak dospělí tak studenti. Pokud se týká
sportovních úspěchů, obsadili jsme3. místo v krajském kole silového čtyřboje s postupem do
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republikového kola; v krajském kole v badmintonu se nám naopak nedařilo a postup jsme
nevybojovali.
Duben
Tento měsíc je náročný hlavně pro žáky čtvrtých ročníků, protože začínají maturitní
zkoušky a to jednak praktická zkouška z odborných předmětů a následně pak písemné práce
z českého jazyka a cizího jazyka. V tomto měsíci na škole probíhají i jednotné přijímací
zkoušky pro zájemce o studium. Žáci čtvrtých ročníků stihli ještě před maturitními zkouškami
pobesedovat s pracovníky úřadu práce, kteří je seznámili s povinnostmi, které s sebou nese
ukončení školy. Naše smíšené volejbalové družstvo se zúčastnilo soutěže O cestovní koště,
kterou pořádala SŠTO Dačice. Velkým překvapením bylo 3. místo našeho družstva
a pozvánka na mezinárodní turnaj za účasti družstev z Rakouska, který se bude konat
v listopadu. Do republikového finále manažerské hry Unisim, které se odehrávalo v Plzni, se
probojovaly 4 týmy z naší školy. Do velkého finále se nominovaly dva týmy, ale první místo
se získat nepodařilo. Druhé místo v této prestižní hře je však vynikajícím výsledkem.
Květen
Květen je měsíc maturitních zkoušek a veškerý život školy se podřizuje této činnosti.
V průběhu měsíce května vykonávají žáci třetích ročníků odbornou praxi v délce čtrnácti dnů.
Bylo také ukončeno testování žáků společností SCIO ze čtenářské a matematické gramotnosti.
Učitelé angličtiny společně s lektorkou Scarlett uspořádali „Workshop o jinakosti“, jehož
cílem bylo seznámení žáků s jinými kulturami, jejich zvláštnostmi a možnostmi začlenění do
společnosti.Začátkem měsíce opět proběhly cambridgeské zkoušky tentokrát, pro nejmladší
zájemce o jazykové certifikáty. Žáci prvních ročníků navštívili Prahu a zhlédli skleník Fata
Morgana, Trojský zámek a Neviditelnou výstavu. Do Prahy se vypravili i žáci třetích ročníků,
exkurze byla zaměřená do oblasti dějepisu a českého jazyka. Pořad o Iránu byl určen pro žáky
prvních a druhých ročníků a konal se v sále kulturního domu Střelnice. Po mnoha letech jsme
zaznamenali úspěch ve volbě krále Majálesu, kdy v letošním roce byl zvolen zástupce naší
školy. Nejvýznamnější společenskou akcí tohoto měsíce bylo slavností předávání maturitních
vysvědčení absolventům školy v kapli sv. Máří Magdalény.
Červen
Nejoblíbenější měsíc školního roku zahájily první ročníky tematickým pořadem
o Kolumbii a následně pak exkurzí do hlavního města spojenou s večerní návštěvou
divadelního představení. Třetí ročníky navštívily Českou národní banku v ekonomicky
zaměřené exkurzi. Třída 3.B společně se svojí třídní učitelkou navštívila Slovensko a týdenní
pobyt ve Vysokých Tatrách splnil všechna očekávání. V závěru měsíce první a druhé ročníky
navštívily státní zámek v Jindřichově Hradci a městskou knihovnu. Soutěž v psaní na
klávesnici prvních ročníků se v letošním roce konala ve Volyni, kde náš reprezentant obsadil
krásné 2. místo. V červnu ukončila svoje působení na škole lektorka z USA a na závěr
uspořádala pro zájemce z řad žáků minikurz ve skládání origami. Na žádost našich žáků jsme
uspořádali státní zkoušku ze zpracování textu. V polovině měsíce se sešla školní rada na svém
pravidelném zasedání.
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Prezentace školy
Posilování dobrého jména školy a zvyšování úrovně výuky je trvalým cílem všech
zaměstnanců školy. Stejně jako v předešlých letech se snažíme prezentovat školu při každé
vhodné příležitosti.
Den otevřených dveří je stěžejní událostí, při které seznamujeme potencionální uchazeče
o studium s prostředím školy, vybavením, studijními programy a všemi aktivitami, které
školy v průběhu školního roku organizuje. V tento den je škola otevřena nejen pro zájemce
o studium, ale i pro širokou veřejnost. Škola může budoucím žákům nabídnout příjemné
prostředí historické budovy, moderně zařízené učebny, nadstandardní vybavení výpočetní
a audiovizuální technikou a kolektiv žáků a učitelů rodinného charakteru.
Kromě této akce škola v průběhu roku pořádá řadu akcí, které mají propagační charakter.
Tradiční akcí je jazykový den, kdy pořádáme pro žáky základních školy a jejich rodiče
prezentaci jazykového vzdělávání, které je jednou ze stěžejních činností školy. Stejně tak
tradiční předvánoční soutěž v psaní na klávesnici určená pro žáky základních škol je vhodnou
příležitostí seznámit zájemce s prostředím školy a vyzkoušet si svoje schopnosti a dovednosti
v této disciplíně.
Obchodní akademie vstoupila do povědomí základních škol přípravou žáků na složení
Cambridgeských zkoušek, které současně i v prostorách školy organizuje. Zvyšující se počet
zájemců o tyto zkoušky a o přípravu je výsledkem soustavné a cílené propagace jazykového
vzdělávání, které neustále zlepšujeme. Spolupráce v jiných oblastech se základními školami
není na takové úrovni, jak bychom si představovali, a mnohdy narážíme na nezájem
o spolupráci. Stejně tak slibně se rozvíjející spolupráce s fakultou managementu VŠE
v Jindřichově Hradci nesplnila naše očekávání a počáteční nadšení se vytratilo. Ve školním
roce jsme se snažili oslovit i veřejnost, a to prostřednictvím besedy s rodilou mluvčí z USA,
která na naší škole po celý školní rok působila, a uspořádali jsme přednášku o životě v této
zemi s možností pohovořit s přednášející. Tato akce se setkala s odezvou, především u žáků
ostatních středních škol v Jindřichově Hradci.

Výsledky inspekční a kontrolní činnosti
Ve školním roce 2018/19 nebyla škola kontrolována ČŠI, krajem, ani ministerstvem.

Autoevaluace školy
Autoevaluaci školy ve školním roce 2018/19 můžeme rozdělit do níže uvedených oblastí:
1) podmínky ke vzdělávání,
2) průběh vzdělávání,
3) vzdělávání žáků se SPV a žáků nadaných, 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.
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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.Ve škole je
možné se volně připojit k bezdrátovému síti 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 a v praktickém životě (obor obchodní akademie),obor ekonomické lyceum pak dává
žákům vzdělání, které jim umožňuje další studium na vysoké škole.
Ad2)
Oba dva obory jsou koncipovány jako obory čtyřletého studia, zakončeného maturitní
zkouškou. Ke studiu jsou přijímáni žáci základních škol, kteří splňují podmínky pro přijetí
stanovené školou a absolvují jednotnou přijímací zkoušku, která je nedílnou součástí
přijímacího řízení. V současné době není stanovena hranice úspěšnosti pro přijetí ke studiu, i
když existují snahy ze strany zřizovatele přenést toto nepopulární opatření na ředitele školy.
Škola neuplatňuje při přijímání ke studiu školní přijímací zkoušku a ani o tomto kroku do
budoucnosti neuvažuje. Průběh studia se realizuje na základě ŠVP, který se přizpůsobuje
stávajícím podmínkám a reaguje na změny, které se ve vzdělávání objevují. Za sledovaný
školní rok můžeme konstatovat, že studijní výsledky v jednotlivých ročnících vykazují dobrou
úroveň a výsledky v hlavních předmětech jsou na velmi dobré úrovni. Na rozdíl od jiných
škol nemáme výrazné problémy se studiem matematiky, protože hodinové dotace je
dostatečná a ti, kteří nedosahují odpovídajících výsledků, mají možnost navštěvovat ve třetím
a čtvrtém ročníku volitelný předmět Cvičení z matematiky. V tomto roce jsmevýuku ještě
doplnili o kurz financovaný z prostředků programu Evropské unie, který se zaměřil na žáky
ohrožené školním neúspěchem právě v matematice. Stejně tak v hodinách českého jazyka se
snažíme probudit v žácích zájem o předmět, a to jednak pořádáním čtenářských dílen, které se
setkaly se značným ohlasem, a dále pak rozšiřováním a doplňováním školní knihovny.
Rostoucí zájem o knihy a četbu je důkazem toho, že i v této oblasti jdeme správným směrem.
V průběhu roku absolvují žáci odbornou praxi podle ŠVP, i když zajištění této praxe je
v některých případech obtížnou záležitostí. Není jednoduché bez osobních vazeb žáků, rodičů
a školy zajistit dostatek firem, které jsou ochotné žáky na praxi přijímat. S podporou města,
které nám v tomto směru vychází v rámci svých možností vstříc, bychom v některých
případech jen stěží tuto činnost zajistili. Součástí výuky je i lyžařský výcvikový kurz určený
pro žáky prvních a druhých ročníků. V letošním roce jsme zorganizovali jeden kurz
v lyžařském středisku Aprica v Itálii a s výsledkem této akce můžeme být spokojeni. I
v příštích letech uvažujeme o stejné anebo podobné akci v zahraniční, která je finančně
srovnatelná s domácími středisky, ovšem z hlediska sportovních možností a služeb
nesrovnatelně lepší. Výsledky školy se neposuzují podle výsledků jednotlivých tříd, ale podle
výsledků maturitních zkoušek. V letošním roce maturovaly dvě malé třídy, každá o 15 žácích
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a výsledek odráží přípravu a úroveň školy. Ve společné („státní“) části maturitní zkoušky nám
neuspěli pouze dva žáci, a to písemné práce z českého jazyka a didaktického testu z téhož
jazyka. Všichni žáci uspěli z matematiky i cizího jazyka. V profilové části uspěli všichni, kteří
maturovali. Výsledky maturitních zkoušek odrážejí čtyřletou přípravu a náročnost studia.
Systematická příprava, důsledné vyžadování plnění všech studijních úkolů a pravidelná
docházka jsou základním předpokladem pro úspěšné absolvování školy. Výsledky
z posledních let ukazují, že systém vyučování a hodnocení žáků stanovený školou je
základem pro odpovídající výsledky.
Ad3)
Vzdělávací proces není jen záležitostí školy, ale je tvořen souhrnem vztahů, do kterých
vstupují rodiče a další subjekty, které ovlivňují úroveň a průběh vzdělávání. V tomto procesu
by měli hrát spolu se školou rozhodující roli rodiče. Zkušenost z posledních let je taková, že
zájem rodičů o vzdělávání, činnost školy a mimoškolní aktivity je na velice nízké úrovni.
Zájem rodičů se omezuje pouze na kontrolu prospěchu žáků, a to buď prostřednictvím
elektronického systému Bakalář anebo účastí na třídních schůzkách. Počet rodičů, kteří
navštěvují třídní schůzky, stabilně klesá. Rodiče se začnou zajímat o žáka v případě, že se
dostane do situace, kterou nedokáže sám řešit. V tomto případě vyhledávají pomoc třídního
učitele a výchovného poradce. Činnost třídních učitelů je v těchto situacích nezastupitelná,
protože znají klima ve třídě, mezilidské vztahy ve třídě a tak dokážou na vzniklé problémy
reagovat odpovídajícím způsobem. Ve spolupráci s výchovným poradcem,popř. se speciálním
pracovištěm se daří vzniklé problémy odpovídajícím způsobem řešit.
Velká pozornost je věnována žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, jejichž počet rok
od roku roste. V tomto případě se přistupuje ke každému žákovi individuálně. Podle jeho
požadavků a doporučení specializovaného pracoviště je pro tyto žáky vypracován individuální
vzdělávací plán, pokud to situace vyžaduje a jsou zajištěny podpůrné prostředky podle
doporučení pedagogicko-psychologické poradny. S těmito žáky soustavně pracuje výchovný
poradce i třídní učitel a v tomto případě je nezbytná aktivní účast rodičů. Stejná pozornost je
věnována i žákům nadaným, a pokud se ve třídě takový žák nachází, je k němu přistupováno
rovněž individuálně, aby se jeho nadání mohlo rozvíjet. V této oblasti jsme na začátku a nové
problémy pro nás budou představovat nové výzvy jak tuto situaci řešit. Všichni učitelé mají
zájem učit se v této oblasti novým věcem a tento zájem odráží i účast na školeních a
seminářích, které se touto problematikou zabývají.
Vztah školy s okolními subjekty není na odpovídající úrovni a snaha o rozšíření a upevnění
spolupráce je dlouhodobým cílem, který se snažíme realizovat. Dlouhodobě je na dobré
úrovni vztah s orgány samosprávy, kde se snažíme na jedné straně využívat podpory, kterou
nám město poskytuje, na druhé straně pomoci městu při akcích, kde jsme schopni účinně
poskytnout podporu a pomoc.
Slibně se rozvíjející spolupráce s fakultou managementu se postupem času dostala do útlumu
a v současné době se omezuje spíše na akce společenského nebo sportovního zaměření a to je
pro další rozvoj školy nedostatečné. Spolupráce s Jihočeskou univerzitou v Českých
Budějovicích je sice trvalého charakteru, ale omezuje se na pravidelné schůzky s vedením
ekonomické fakulty při setkání ředitelů obchodních akademií, na informace o studiu a
organizaci přijímacího řízení. I v tomto směru se budeme snažit o širší spolupráci. Spolupráci
s konkrétní základní školou nemáme, ale snažíme se oslovovat všechny školy spádové oblasti.
Pro žáky základních škol organizujeme pravidelná setkání zaměřená na jazykové vzdělávání a
přípravu žáků k jazykovým zkouškám. Snaha o užší spolupráci s výchovnými poradci naráží
na nezájem ze strany základních škol. Dalším partnerem, se kterým udržujeme pravidelný
kontakt, je Úřad práce v Jindřichově Hradci, který pravidelně poskytuje podporu žákům
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čtvrtých ročníků, kdy při setkáních pracovníci úřadu seznamují žáky s povinnostmi, které
s sebou přináší vstup do pracovního procesu.
Ad4)
Pedagogický sbor obchodní akademie tvoří 20 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, přijali jsme učitele německého jazyka na
zkrácený úvazek. Největší část vzdělávání učitelů jsme v tomto roce zajistili v rámci
programu financovaného z prostředků Evropské unie. Celková částka na vzdělávání byla
zcela vyčerpána a vzdělávání tímto způsobem se setkalo se zájmem ze strany učitelů. Jedinou
nevýhodou je to, že v některých oblastech vzdělávání je nabídka seminářů nedostatečná a je
problémem program realizovat. V dalším období se do programu, který je v současné době
spuštěn opět zapojíme. Podmínkou pro realizaci je školní akční plán, který bude do začátku
programu vytvořen. 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, 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, metodik ITC a pověřenec GDPR.
Výchovný poradce je plně kvalifikován pro výkon své funkce, postrádáme kvalifikovaného
metodika prevence a toto je cíl do budoucnosti. Přínosem školy byl ve školním roce kariérový
poradce, financovaný ze zdrojů programu Evropské unie. V dalším období budeme v této
činnosti pokračovat, protože se opět jeví možnost stejného financování. V budoucnosti by
bylo přínosné, aby tato činnost byla standardně financována z rozpočtu. Stejně přínosná by
byla činnost školního psychologa, třeba jen na jeden den v týdnu. Metodik sociálně
patologických jevů plní svou činnost podle každoročně aktualizovaného plánu a i v tomto
případě by bylo vhodné ohodnocení jeho práce nebo snížení pracovního úvazku jako je tomu
u výchovných poradců. Cílem do budoucnosti je zajistit tomuto pracovníkovi odpovídající
vzdělání. Stejně tak metodik EVVO pracuje bez nároku na odměnu a nemá odpovídající
kvalifikaci pro tuto funkci.
Ad5)
Dlouhodobým strategickým cílem školy je kvalitativní posun ve vzdělávání a v dosažených
výsledcích. Sebehodnocení každého zaměstnance a hodnocení školy je impulsem pro další
činnost školy. Z autoevaluace školy je patrné, že vnitřní podmínky pro vzdělávání jsou na
velmi dobré úrovni. Učitelé oceňují příjemné pracovní prostředí, modernizaci školy,
soustavnou obnovu učebních pomůcek a dostatečný prostor pro další vzdělávání. Velmi dobře
je hodnocena vzájemná komunikace, a to jak mezi učiteli a žáky, tak mezi učiteli navzájem a
s vedením školy. Učitelé vycházejí při vzdělávání ze svých tematických plánů a stanovené
úkoly se jim daří plnit. Na dobré úrovni je i pomoc žákům ohrožených školním neúspěchem a
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Kriticky jsou hodnoceny skutečnosti, které není
možné z pozice školy ovlivnit. Je tím především nepřehledná legislativa, nejednotné anebo
zmatečné vykládání zákonů a vyhlášek a nekoncepčnost školského systému. Dlouhodobě je
poukazováno na neutěšený stav přístupové cesty ke školní jídelně a omezená možnost
parkování v blízkosti školy. Nespokojenost je také s přístupem a vztahem rodičů ke škole,
jejich malé zapojení do aktivit školy a v některých případech i zvýšená absence ve výuce.
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Žáci hodnotí klima školy jako přívětivé, vybavenost školy jako dostatečnou a vztahy
s vyučujícími přátelské a otevřené. Kritizována byla nedostatečné připojení prostřednictvím
WiFi a absence školního obchůdku, který se nám nepodařilo v tomto roce pro nezájem žáků
otevřít. Při rozvoji školy jsme limitováni prostory školy, které není možné dále rozšiřovat.
Financování ze strany zřizovatele je dostatečné a umožňuje bezproblémové fungování školy a
dává prostor pro další modernizaci školy.
Závěr
Při hodnocení školy můžeme konstatovat každoroční posun v kvalitě přípravy k dalšímu
vzdělávání i k praktickému životu. Systém výuky a způsob hodnocení vzdělávání je
dostatečným motivem pro studium a zaměření školy na drobné podnikání, výuku cizích
jazyků a informační technologie je v dnešní době vnímáno jako dobrý start do života.
Úspěšnost u maturitních zkoušek ukazuje,že škola poskytuje dobré vzdělání a to reflektuje i
počet žáků, kteří pokračují ve studiu na vysokých školách. Počet zájemců o studium se
v posledních letech nezvyšuje a spíše zaznamenává nepředvídatelné roční výkyvy.
Z provedených průzkumů je patrné, že vetší města jsou pro zájemce atraktivnější ať už
z hlediska využití volného času, tak možností najít po ukončení studia odpovídající pracovní
uplatnění. Příjemným zjištěním je i to, že spádová oblast pro naši školu zahrnuje i část kraje
Vysočina. Z hlediska veřejnosti jsme vnímáni jako „náročná škola“, ale naše požadavky
vycházejí z RVP a nevykazují žádné známky nepřiměřenosti. Strategické cíle školy se nám
daří postupně realizovat a tak můžeme předpokládat, že úroveň školy se bude v budoucnosti
dále zvyšovat.

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 dohlížejí 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. Protože status SRPŠ neodpovídá současné právní normě, budeme
muset v příštím školním roce transformovat stávající sdružení na zapsanou společnost.

Projekty školy
K 30. červnu 2019 byl ukončen projekt Vzdělávání pedagogů 2017 v rámci programu šablony
pro střední školy v rámci výzvy 35, do které byla naše škola zapojena. K uvedenému datu
byly všechny nárokované finanční prostředky ve výši 452.000 Kč vyčerpány a projekt byl
ukončen. Projekt se u vyučujících setkal se značným ohlasem, a proto se opět přihlásíme do
již zahájeného programu šablony II pro střední školy v rámci výzvy 66 a budeme ve
vzdělávání dále pokračovat. Podmínkou účasti v tomto projektu je vytvoření školního akčního
plánu.
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Úrazy
Ve školním roce 2018/19 jsme zaznamenali šest úrazů žáků školy. Úrazy byly způsobeny
neopatrným pohybem v prostorách školy a při hodinách tělesné výchovy.

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 jednotlivým
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. Se
zavedením financování s ohledem na odučené hodiny a ne na výkony školy by se nám měla
finanční situace zlepšit a disproporce ve financování by se měla odstranit. 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 každoročně hospodářského výsledku dosahujeme.

Vybrané položky rozvahy k 30. 12. 2018 v tisících Kč
Položka aktiv
Aktiva celkem

Kč Položka pasiv

Kč

3.186 Pasiva celkem

3.186

Stálá aktiva

675 Vlastní kapitál

1.437

DNM

216 Jmění účetní jednotky

655

DHM

754 Fondy

738

Finanční majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Krátkodobý finanční majetek

Výsledek hospodaření
2.510 Cizí zdroje
0 Krátkodobé závazky
1.881

23
1.749
1.749
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Vybrané položky výsledovky k 31. 12. 2018 v tis. Kč
Náklady

Kč Výnosy

Kč

Spotřeba materiálu

214 Výnosy z prodeje služeb

132

Spotřeba energie

307 Výnosy z pronájmu

Opravy a udržování

105 Čerpání fondů

8

Ostatní služby

1.052 Finanční výnosy

0

Mzdové náklady

9.172 Výnosy z transferů

Zákonné soc. pojištění

3.088 Výsledek hospodaření

Odpisy DM
Náklady celkem

10

14.422
22

139
14.628 Výnosy celkem

14.650

Rozpočet provozních prostředků pro rok 2018 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. Připravovaná 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, rezervní fond, fond
odměn a fond kulturních a sociálních potřeb. Tvorba a čerpání fondů jsou v souladu
s metodikou vydanou zřizovatelem. Fond odměn a rezervní fond je dotován z hospodářského
výsledku, fond investiční z odpisů a FKSP povinným přídělem z objemu mezd.
FKSP byl v období čerpán na příspěvky zaměstnancům na obědy, dále na rekreaci, sportovní
a relaxační činnost, návštěvu kulturních akcí, financování pravidelného setkání s bývalými
zaměstnanci školy a realizaci poznávacích zájezdů.

Ing. Josef Janda, ředitel školy
Schváleno na zasedání školské rady dne: 23. října 2019

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

1 Basketbal - 2. místo v okresním kole

2 Vysokoškolákem nanečisto
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3 Lyžařský výcvik (Aprica, Itálie)

4 Soutěž "Má Dáti - Dal" (Znojmo)
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5 Soutěž "Účetní tým"

6 Silový čtyřboj
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7 Manažerská hra Unisim

8 Volejbal (Dačice)
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9 Exkurze v Děbolíně

