
Pojmy a jejich vysvětlení: 
Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a škol. zařízení. Dříve škola nebo školské zařízení 
Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává právnická osoba, v souladu se zařazením ve šk. rejstříku. Dříve součást školy. 
Školské zařízení = školské zařízení podle § 7 zákona 561/2004 Sb., jehož činnost vykonává právnická osoba 

 

Výroční zpráva 

Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 

 za školní rok 2013/2014 
(veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně 

po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) 

I. Základní údaje o škole, školském zařízení 

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 

Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 

2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich e-mail a telefon 

Mgr. Eva Kocandová, ředitel školy,  

eva.kocandova@oa-kubelikova.cz, 725 834 358 

PaedDr. Iva Novotná, statutární zástupce ředitele,  

iva.novotna@oa-kubelikova.cz,  725 835 776 

3. Webové stránky právnické osoby (současná adresa) 

www.oa-kubelikova.cz 

4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, a jejich cílová kapacita 
(podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku) 

Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37, kapacita 528 

mailto:eva.kocandova@oa-kubelikova.cz
mailto:iva.novotna@oa-kubelikova.cz
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5. Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve 
školském rejstříku 

škola kód název oboru / vzdělávacího programu 

cílová 
kapacita 
oboru / 

programu 

poznámka 
(uveďte, pokud obor 
nebyl vyučován, je 

dobíhající, atd.) 

Obchodní akademie, Praha 3, 
Kubelíkova 37 

63-41-M/02 Obchodní akademie 528 - 

Obchodní akademie, Praha 3, 
Kubelíkova 37 

78-42-M/02 Ekonomické lyceum 528 - 

 

6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2012/2013: 

a) nové obory / programy: --- 
b) zrušené obory / programy: --- 

7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): 

a) uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku: Kubelíkova 37, 130 00 Praha 3 
b) jiná: --- 

8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby 

31 učeben - 10 odborných učeben, 5 učeben s moderní výpočetní technikou a internetem,  
4 odborné učebny s dataprojektorem, 3 jazykové učebny s audiovizuální technikou, učebna 
přírodovědných předmětů, 2 tělocvičny, posilovna, atletické minihřiště na školní zahradě, hřiště 
na odbíjenou a košíkovou (školní dvůr), centrální šatna, školní jídelna v budově školy. Žáci mají 
k dispozici studentský klub s PC a přístupem na internet a školní knihovnu. Ve studentském klubu 
je možnost zakoupit občerstvení. 

9. Školská rada - datum ustanovení, seznam členů, jméno předsedy školské rady a jeho kontaktní 
údaje 

Školská rada byla ustanovena dne 12. 4. 2006. 

Členové ŠR 

Předseda:   Mgr. Jakub Podlena, tel.: 222 119 216, 
jakub.podlena@oa-kubelikova.cz 

Místopředseda:      Mgr. Jana Vrátníková  

Zástupci zřizovatele:     Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr. MSc.  

Filip Bauer  

Zástupci zástupců  

nezletilých žáků a zletilých žáků:   Petr Janečka  

Barbora Nováková do 30. 3. 2014 

Daniel Neustadt od 15. 4. 2014 

mailto:jakub.podlena@oa-kubelikova.cz
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II. Pracovníci právnické osoby 

1. Pedagogičtí pracovníci 
(za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) 

a) počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)zahajovák podzim 2013 
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Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 3 3 36 32,9 0 0 36 32,9 

b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) 

škola počet pedagogických pracovníků  
celkem % z celkového počtu 

ped. pracovníků 

Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 
kvalifikovaných 35 99,97 

nekvalifikovaných 1 0,03 

c) věková struktura pedagogických pracovníků  

počet celkem ve 
fyzických 
osobách 

k 31.12.2013 

v tom podle věkových kategorií 

do 20 let 21 – 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let 61 a více let 

36 - 8 7 6 12 3 
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c) další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

semináře Pedagog mezi paragrafy 1 Mgr. Antonín Pavera _ PARIS  

semináře 

Matematika ve světle 
výsledků MZ 2013 

k didaktickému testu za 
matematiky 

2 NIDV 

seminář 

Konzultační semináře pro 
předsedy zkušebních 
maturitních komisí 

2 NIDV 

seminář 
Konzultační semináře pro 
školní maturitní komisaře 

1 NIDV 

seminář 

Konzultační semináře 
k písemné práci z českého 

jazyka a literatury 
1 NIDV 

seminář 

Konzultační semináře 
k ústní zkoušce z českého 

jazyka 
1 NIDV 

seminář 
Konzultační semináře pro 

management škol 
2 NIDV 

seminář 
Helping learning, having 

fun 
1 Bridge Publishing House 

seminář Using the mother tongue 1 
Katedra anglického jazyka a 

literatury Pedagogické fakulty UK 

seminář 

Konzultační semináře 
k ústní zkoušce z anglického 

jazyka 
1 NIDV 

seminář Software Pohoda 1 Stormaware 

seminář Účetní a daňový seminář 1 Hotel Krystal 

vzdělávací program 

Právní náležitosti v oblasti 
rizikového chování dětí a 

mládeže 
1 

Vzdělávací institut Středočeského 
kraje 

vzdělávací program 

Grafické programy 
Inkscapce a Scribus / 

Tvorba školních časopisů, 
pozvánek, letáků 

3 
Vzdělávací institut Středočeského 

kraje 

vzdělávací program Finanční gramotnost 1 NIDV 

vzdělávací program 

Úvod do Open-source 
software – praktické využití 

svobodného software ve 
výuce 

1 
Vzdělávací institut Středočeského 

kraje 

vzdělávací program Ekologizace provozu škol 1 Klub ekologické výchovy 

vzdělávací program 
Prahou minulou i 

současnou/Staré město I. 
2 

Vzdělávací institut Středočeského 
kraje 

vzdělávací program 
Prahou minulou i 

současnou/Staré město II. 
1 

Vzdělávací institut Středočeského 
kraje 

vzdělávací program Sekty a jejich působení v ČR 1 
Vzdělávací institut Středočeského 

kraje 

vzdělávací program Řešení konfliktů ve škole 1 
Vzdělávací institut Středočeského 

kraje 

vzdělávací program 
Školní modelové situace a 

jejich právní řešení 
2 

Vzdělávací institut Středočeského 
kraje 
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vzdělávací program 

Příprava cizojazyčných 
lekcí, cvičení a testů na 
počítači 

1 
Vzdělávací institut Středočeského 
kraje 

vzdělávací program 
Čerpání dotací a jejich 
administrace 

1 ALEKSIA,v.o.s. 

studium k prohlubování 
odborné kvalifikace 

Software Bakaláři – Modul 
Suplování a vyhodnocení 
pracovní doby 

1 Služba škole MB 

studium k prohlubování 
odborné kvalifikace 

Software Bakaláři – 
program pro školní 
administrativu 

1 Služba škole MB 

kurz Intenivní jazykový kurz C1 1 Jazyková škola Comfucius 

kurz 
Upevňovací jazykový kurs 
SPJ C1-C2 

1 Instituto Cervantes Praha 

doplňkové pedagogické studium 

Konzultační seminář pro 
hodnotitele ústní zkoušky 
RUJ 

1 CERMAT, NIDV 

doplňkové pedagogické studium 
hodnotitel ústní zkoušky 
RUJ 

1 CERMAT 

doplňkové pedagogické studium 
hodnotitel ústní zkoušky 
FRJ 

1 CERMAT 

doplňkové pedagogické studium 
hodnotitel ústní zkoušky 
SPJ 

1 CERMAT 

doplňkové pedagogické studium 
zadavatel maturitní zkoušky 
PUP 

1 CERMAT 

doplňkové pedagogické studium zadavatel maturitní zkoušky  1 CERMAT 

doplňkové pedagogické studium 
hodnotitel ústní zkoušky, 
KOSS, CJL 

2 CERMAT 

doplňkové pedagogické studium 
CŽV – Rusistický seminář 
PedF 

1 Pedagogická fakulta UK Praha 

školský management 
Mezinárodní právní 
obchodní studia 

1 Právnická fakulta UK 

rozšiřování aprobace 

Rozšiřující studium 
anglického a francouzského 
jazyka pro kvalifikované 
učitele na 1. a 2. stupni ZŠ, 
na SŠ a na VOŠ 

1 
 

UK 

rozšiřování aprobace 
Program CŽV rozšiřující, 
matematika 

1  UK v Praze, pedagogická fakulta 

rozšiřování aprobace 
Program CŽV ZSS Anglický 
jazyk a literatura pro SŠ 

1 
 

Masarykova univerzita, 
pedagogická fakulta 

jiné (uvést jaké) - - - 

 

d) jazykové vzdělávání a jeho podpora 

počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) 

z toho 

s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 10 

bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 1 

rodilý mluvčí 2 
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2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) 

a) počty osob 

fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 

10 10 

b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků 

 počet zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

semináře  Program EMA 1 GORDIC 

semináře  Inventarizace majetku a závazků 1 
ALEKSIA 
 

kurzy  - - - 

jiné (uvést jaké)  Odhlášky a přihlášky žáků 1 Všeobecná zdravotní pojišťovna 

jiné (uvést jaké)  Archivní a spisová služba 1 Archiv hl. m. Prahy 
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III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ) 
(za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) 

1. Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů 

a) denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) 

škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů 

Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 14/28 
 

399 
 

Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: 
(údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně) 

- přerušili vzdělávání:   3 
- nastoupili po přerušení vzdělávání: 1 
- sami ukončili vzdělávání:  20 
- vyloučeni ze školy:   0 
- nepostoupili do vyššího ročníku: 41 z toho nebylo povoleno opakování: 1 
- přestoupili z jiné školy:   6 
- přestoupili na jinou školu:  9 
- jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 

b) vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) 

škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů 

- - - 

Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: 
(údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně) 

- přerušili vzdělávání:   - 
- nastoupili po přerušení vzdělávání: - 
- sami ukončili vzdělávání: 
- vyloučeni ze školy:   - 
- nepostoupili do vyššího ročníku: - z toho nebylo povoleno opakování: - 
- přestoupili z jiné školy:   - 
- přestoupili na jinou školu:  - 
- jiný důvod změny (uveďte jaký): - 
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2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) 

a) denní vzdělávání 

škola 
průměrný počet 
žáků / studentů 

na třídu / skupinu 

průměrný počet 
žáků / studentů 

na učitele 

Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 28,5/14,25 11,08 

 

 

b) vzdělávání při zaměstnání 

škola 
průměrný počet 
žáků / studentů 

na třídu / skupinu 

průměrný počet 
žáků / studentů 

na učitele 

- - - 

3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) 

škola kr
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Obchodní akademie, 
Praha 3, Kubelíkova 37 

počet 
žáků/studentů 

celkem 
- 1 1 - - 1 - - - 1 82 4 - 90 

z toho 
nově přijatí 

- - - - - 1 - - - - 16 - - 17 

4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) 

a) denní vzdělávání 

škola Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 

z celkového počtu žáků / studentů: 

prospělo s vyznamenáním 21 

neprospělo 47 

opakovalo ročník 
14 

 

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 293 

tj. % z celkového počtu žáků/studentů 77,5 % 

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 100,66 

z toho neomluvených 1,56 
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b) vzdělávání při zaměstnání 

škola - 

z celkového počtu žáků / studentů: 

prospělo s vyznamenáním - 

neprospělo - 

opakovalo ročník - 

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6. - 

tj. % z celkového počtu žáků/studentů  -% 

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta - 

z toho neomluvených - 

5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií 

škola 
 
- 

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 

denní 
vzdělávání 

vzdělávání 
při zaměstnání 

počet žáků, kteří konali zkoušku - - 

z toho konali zkoušku opakovaně - - 

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu - - 

počet žáků, kteří byli hodnoceni 

prospěl s vyznamenáním - - 

prospěl - - 

neprospěl - - 

 

škola 
 

Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 

MATURITNÍ  ZKOUŠKY 

JARO PODZIM 

počet žáků, kteří konali zkoušku 106 22 

z toho konali zkoušku opakovaně 1 14 

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 31 8 

počet žáků, kteří byli hodnoceni 

prospěl s vyznamenáním 8 - 

prospěl 84 10 

neprospěl 14 12 
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škola 
 
- 

ABSOLUTORIA 

denní 
vzdělávání 

vzdělávání 
při zaměstnání 

počet žáků, kteří konali zkoušku - - 

z toho konali zkoušku opakovaně - - 

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu - - 

počet žáků, kteří byli hodnoceni 

prospěl s vyznamenáním - - 

prospěl - - 

neprospěl - - 
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6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2014/2015 

a) SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ 

 

skupina oborů vzdělání, 
kód, název 

Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 
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EKONOMICKÉ LYCEUM 78-42-M/02 

počet přihlášek celkem  37 

počet kol přijímacího řízení celkem 2 

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 37 

z toho v 1. kole 27 

z toho ve 2. kole 10 

z toho v dalších kolech 0 

z toho na odvolání 0 

počet nepřijatých celkem 0 

OBCHODNÍ AKADEMIE 63-41-M/02 

počet přihlášek celkem  52 

počet kol přijímacího řízení celkem 2 

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 52 

z toho v 1. kole 44 

z toho ve 2. kole 8 

z toho v dalších kolech 0 

z toho na odvolání 0 

počet nepřijatých celkem 0 

počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) 

obor: EKONOMICKÉ LYCEUM 78-42-M/02 10 

obor: OBCHODNÍ AKADEMIE 63-41-M/02 20 

počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2014/2015 0 
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b) Gymnázia 

délka vzdělávání 4 roky 6 let 8 let 
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zd
ěl

áv
án

í)
 

počet přihlášek celkem  - - - 

počet kol přijímacího řízení celkem - - - 

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru - - - 

z toho v 1. kole - - - 

z toho ve 2. kole - - - 

z toho v dalších kolech - - - 

z toho na odvolání - - - 

počet nepřijatých celkem - - - 

počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) 

obor: x - - - 

obor: x - - - 

počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2014/2015 - - - 
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7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

 

Státní občanství Počet žáků 

Čínská lidová republika 7 

Kyrgyzstán 1 

Moldavská republika 2 

Mongolsko 1 

Republika Uzbekistán 1 

Ruská federace 6 

Slovenská republika 1 

Izrael 1 

Ukrajina 21 

Vietnamská socialistická republika 5 

Zambijská republika 1 

CELKEM 48 

 

8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků 

Na naší škole v posledních letech stoupl počet cizinců. Společensky závadné jevy se při integraci 
těchto žáků nevyskytují.  Většina žáků již absolvovala základní vzdělání v českých školách, proto 
nemají ani výraznou jazykovou bariéru. U některých žáků, především z Vietnamu a Číny, 
pocházejících z rodin, které pobývají v Česku poměrně krátkou dobu, se objevují nové problémy. 
Rodiče těchto žáků mluví velmi málo česky a na své děti v okamžiku jejich zletilosti přenášejí část 
povinnosti hmotně zabezpečit rodinu. Často se také rodiče vracejí zpět do vlasti a dospělé, ale 
hmotně nezabezpečené děti tu zůstávají samy. Vedení školy spolu s výchovnou poradkyní a 
třídními učiteli pomáhá žákům tuto skutečnost řešit. Pozitivním rysem v překonávání integračních 
problémů je skutečnost, že někteří cizinci, pobývající v současnosti u nás, mají jazykové 
dovednosti a zkušenosti z dřívějších pobytů v jiné cizí zemi, které mohou zúročit ve výuce cizích 
jazyků a v aktivitách naší školy. 

 V poslední době se také zvyšuje počet žáků se zdravotními (často psychickými nebo 
psychosomatickými) problémy, které znemožňují těmto žákům pravidelnou školní docházku. 
Vedení školy úzce spolupracuje s rodiči těchto žáků. Na základě lékařského doporučení 
umožňujeme těmto žákům intermitentní docházku a individuální konzultace s vyučujícím. Ve 
dvou případech v tomto školním roce bylo důsledkem zdravotních problémů přerušení vzdělávání 
a opakování ročníku. 

Naše škola se nachází v čtyřpodlažní památkově chráněné budově z počátku minulého století a 
vytvořit vstřícné prostředí pro tělesně hendikepované žáky je nemožné. Přestože se škola těmto 
žákům neuzavírá, dávají tito žáci přednost školám, které mají pro jejich vzdělávání příznivější 
prostorové podmínky. 

9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů 

Doposud se na naší škole nevyskytl případ tak nadaného žáka, pro kterého by bylo potřeba 
sestavit individuální vzdělávací program. Prozatím nebylo pro žádného žáka s výjimečnými 



 14 

schopnostmi zkráceno vzdělávání. Vrcholovým sportovcům škola poskytuje pomoc ve formě 
konzultačních hodin.  

Žáci s dobrými výsledky se zúčastňují mimoškolních soutěží a jsou nabízeny rozšiřující mimoškolní 
volnočasové aktivity (Středisko volného času). 

10. Ověřování výsledků vzdělávání 

Naše škola se před několika lety zapojila do projektu „Maturitní trénink“, tzv. „Maturita 
nanečisto“.  V tomto projektu si žáci mohli ověřit formou on-line testů své znalosti v českém 
jazyce, matematice, anglickém a německém jazyce. S tímto způsobem testování máme dobré 
zkušenosti, neboť přináší informace o úrovni připravenosti nejen maturantům, ale i vyučujícím. 
Obsah a obtížnost testů vycházely z katalogů požadavků pro státní maturity.  

Do projektu se ve školním roce 2013/2014 zapojili žáci 3. a 4. ročníku.  

Další ověřování vzdělávání proběhlo v listopadu 2013 a dubnu 2014 v podobě SCIO testů, které 
žáci 4. ročníků konali elektronickou formou.  

Žáci 2. - 4. ročníků se zúčastnili on-line soutěže „Angličtinář roku“ a poprvé také soutěže 
„Němčinář roku“. Žáci zde měli možnost ověřit si své jazykové znalosti a získat zkušenosti ve 
všech jazykových dovednostech, které odpovídají požadavkům státní maturity. Žáci se tak už 
v nižších ročnících mohou připravit na úskalí zkoušek. V neposlední řadě mají možnost srovnání 
svých znalostí se znalostmi žáků jiných škol v republice prostřednictvím internetových stránek. 

Žáci 2. a 3. ročníků se nad rámec výuky německého jazyka připravovali k certifikovaným  
zkouškám Goethova institutu v Praze „Start I“ a „Start II“. Mohli si tím ověřit úroveň svých 
jazykových dovedností. 

 

11. Školní vzdělávací programy 

Ve všech ročnících se žáci vzdělávali v těchto oborech vzdělání: 

 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 

 63-41-M/02 Obchodní akademie 
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12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 
 
Na naší škole se vyučují tyto jazyky: anglický, německý, ruský, španělský a francouzský. 
 
Předpokladem dobré výuky je i zkušený učitel. A proto se naši učitelé nejen neustále vzdělávají, 
ale předávají si zkušenosti a poznatky. Tato možnost se jim nabízí ve vzájemných hospitacích. 
 
Motivací k výuce cizích jazyků je práce s autentickým textem, pro kterou učitelé a žáci anglického 
jazyka využívají časopis Bridge, BBC leasing English Words in News. 
V rámci Konverzace v anglickém jazyce ve 3. ročníku žáci průběžně zpracovávají prezentaci na 
předem dané téma související s maturitními okruhy třetích částí ÚZ MZ, ve které je hodnoceno 
nejen zpracování, ale i zvládnutí prezentačního jazyka a dovedností. Prezentace je zaměřena na 
rozvíjení kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a práci 
s informacemi, získávání informací z ověřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě 
Internet.  
V prosinci 2013 se konalo školské kolo Olympiády v anglickém jazyce pro 1. - 3. ročníky. Žáci, kteří 
v tomto kole obsadili 1. a 2. místo, postoupili do krajského kola Olympiády v anglickém jazyce 
v březnu 2014, kde naše škola obsadila 3. místo. 
V soutěži „Angličtinář roku“, která se konala v lednu 2014 pro žáky 1. - 4. ročníků, se naši žáci 
umístili v první polovině. 
Pro výuku anglického jazyka byla určitě velice zajímavá návštěva žáků z obchodní akademie Varde 
Handelsskole og Handelsgymnasium – Varde v Dánsku v únoru 2014. 
V únoru 2014 se žáci 1. ročníků s výukou anglického jazyka zúčastnili exkurze do Muzea MHD. 
 
Žákům 4. ročníků s výukou španělského jazyka byla v prosinci 2013 věnována Soutěž pražských 
hispanistů.  

 
V rámci výuky francouzského jazyka se rozvíjí spolupráce s francouzskou obchodní akademií Lycée 
Saint Amboise a Chambery. Došlo k vyjednávání vzájemné korespondence českých a 
francouzských studentů na ekonomická témata v angličtině, popř. i ve francouzštině a návštěvy 
francouzských studentů u nás ve škole na podzim 2014. 
Stálé místo mají v rámci výuky cizích jazyků také exkurze. Žáci 1. ročníků s výukou francouzského 
jazyka se v květnu 2014 zúčastnili návštěvy Francouzského institutu v Praze. 
 
V prosinci 2013 proběhla ve 4. ročnících školní meziskupinová soutěž „Jak na to?“ v ruském 
jazyce. Žáci si měřili síly v dovednostech získávání informací z médií. 
V předvánočním období proběhla ve škole společná hudební aktivita spojena se zpíváním 
vánočních koled ve všech cizích jazycích, které se vyučují na škole. Tato akce měla velkou odezvu. 
Žáci 2. ročníku se v rámci mimoškolních aktivit podíleli na programu „Akademie“, ve které 
vystoupili s vlastním hudebním číslem v ruštině. 
V únoru 2014 proběhla mezi žáky 2. ročníků meziskupinová soutěž v ruském jazyce „To už 
umíme“, ve které si žáci ověřili úroveň svých nově nabytých dovedností v ruském jazyce za 
předchozí pololetí a zároveň si upevnili znalosti získané v jednom pololetí, což se odrazilo v jejich 
zvýšené aktivitě a schopnosti orientovat se v informacích a dovednostech v pololetí následujícím. 
V únoru 2014 proběhla mezi žáky 2. ročníků také soutěž v synchronizovaném překladu textu 
z ruského jazyka bez slovníku. Byla to pro žáky nová zkušenost, obzvláště v tak nízkém ročníku. 
Na jaře 2014 se žáci 2. ročníků zúčastnili také akce „Puškinův památník“ v Ruském středisku vědy 
a kultury Velvyslanectví Ruské federace. Nebyli sice přímými účastníky soutěže, nicméně je akce 
velice zaujala. 
 
V prosinci 2013 proběhlo školské kolo Olympiády v německém jazyce. Dvě nejlepší žákyně 
postoupily na jaře 2014 do obvodního kola Olympiády v německém jazyce pro obvod Praha 3 
v kategorii III. A a umístily se na 3. a 4. místě. 
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V krajském kole Olympiády z německého jazyka v kategorii III. B dosáhli žáci 2. ročníku na 3. a 4. 
místo. 
K jazykovému vzdělávání ve velké míře napomáhají živá setkání s jazykem – vzájemné návštěvy 
žáků z jiných zemí. Jednou z velice vydařených byla návštěva žáků Obchodní akademie 
v Hollabrunu v Rakousku. Žáci této akademie pod vedením své učitelky češtiny si zvolili na dobu 
svého poznávacího pobytu v Praze i návštěvu naší školy. Škola se jim velice líbila, proběhla 
zajímavá vzájemná diskuse o výuce němčiny na naší škole a výuce češtiny v akademii v Rakousku. 
Navázali jsme první kontakty. 
V průběhu školního roku 2013/2014 jsme navázali kontakt v Německu v souvislosti 
s absolvováním odborné praxe našich žáků ve 2. a 3. ročnících v Německu pro školní rok 
2014/2015. 
Práce s internetem je nedílnou součástí výuky cizích jazyků. Nejen že tato forma výuky žáky baví, 
ale podporuje rozvoj dovedností, které nenabízí učebnice. A proto se pravidelné hodiny výuky 
německého jazyka formou práce s PC staly nedílnou součástí podpory jazykového vzdělávání. 

 

13. Vzdělávací programy VOŠ 

Stav a výsledky akreditací vzdělávacích programů VOŠ. 
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IV. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (Jazyková škola a Domovy mládeže) 

1. Jazyková škola 

a) Počty kurzů a posluchačů (uvádějte údaje ze zahajovacího výkazu) 

Vyučovaný 
jazyk 

Základní kurzy Střední kurzy Vyšší kurzy Dálkové vzdělávání Jiné kurzy 

počet 
kurzů 

počet 
posluchačů 

počet 
kurzů 

počet 
posluchačů 

počet 
kurzů 

počet 
posluchačů 

počet 
kurzů 

počet 
posluchačů 

počet 
kurzů 

počet 
posluchačů 

- - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - 

Celkem - - - - - - - - - - 

b) Výsledek státních jazykových zkoušek  

 Počet celkem 
z toho 

vlastní posluchači 
% úspěšnost 

z celkově přihlášených 

Posluchači, kteří složili státní jazykovou zkoušku - - - 

v tom základní - - - 

v tom všeobecnou - - - 

v tom speciální - - - 

c) Mezinárodně uznávané zkoušky (Druhy zkoušek, výsledky přihlášených, zkušenosti školy) 

 

d) Další údaje o posluchačích a vzdělávání 

 

2. Domovy mládeže (samostatné i při školách) 

a) Vybavení domova mládeže (údaje uvádějte ze zahajovacího výkazu) 

 počet 

Počet ložnic celkem - 

v tom 

1 až 3 lůžkových - 

4 až 6 lůžkových - 

7 až 10 lůžkových - 

11 a více lůžkových - 

Společenské místnosti a klubovny - 
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b) Počty ubytovaných žáků podle typu školy (údaje uvádějte ze zahajovacího výkazu) 

typ školy počet ubytovaných z toho ze škol zřizovaných HMP 

základní (vč. speciálních) - - 

gymnázium - - 

SOŠ - - 

konzervatoř - - 

SOU, OU a U - - 

speciální a praktické SŠ - - 

VOŠ - - 

jiné (specifikujte) - - 

celkem - - 

c) Naplněnost domovů mládeže 

počet ubytovaných ve škol. roce 2012/2013 kapacita naplněnost v % 

- - - 

d) Žádosti o ubytování v domově mládeže 

- počet žádostí celkem 
- z toho počet žádostí, kterým nebylo vyhověno 
- nejčastější důvody nevyhovění žádosti 

e) Změny v počtech ubytovaných v průběhu školního roku (důvody, počty) 

 

f) Další údaje o ubytovaných 

 

g) Využití Domovů mládeže v době školních prázdnin 
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V. Aktivity právnické osoby 
- Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 

1. Výchovné a kariérní poradenství 

Výchovné a karierní poradenství 

Škola úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 3, s pí Mgr. Petrou 
Horynovou (doporučené postupy pro žáky se SPU, profitesty, individuální problémy žáků ve 
školním kolektivu nebo rodinné problémy). 

K nejčastějším problémům patří skryté záškoláctví a s tím spojená školní neúspěšnost. Při řešení 
spolupracují výchovné poradkyně, třídní učitelé a vedení školy s rodiči žáků. Ve většině případů se 
setkáme se zájmem a úzkou spoluprací ze strany rodičů. V těchto případech se problém často 
vyřeší. Zvyšuje se ale počet rodičů, kteří o spolupráci se školou nemají zájem nebo žáka omlouvají 
někdy i kryjí (ať už vědomě či nevědomě). 
Tito žáci v konečném důsledku učivo nezvládnou a velmi často vzdělávání předčasně zanechají 
nebo pro neprospěch opakují ročník. Určité procento těchto žáků se poučí a v dalších letech se 
docházka zlepší, ale určité procento žáků studium nedokončí. 
 
V letošním roce jsme se zaměřili na prevenci školní neúspěšnosti žáků. Učitelé nabízejí žákům 
kromě individuálního přístupu i osobní konzultace. 

Pro žáky, kteří nezvládli učivo v řádném termínu, jsme připravili „učební prázdninový plán“, ve 
kterém žáci obdrželi rozplánované učivo na dílčí etapy. Pro konzultaci problémů, které žáci sami 
nezvládli, jsme v letošním roce uspořádali „Letní školu“ (18. – 22. 8.), kde žáci mohli s učiteli 
konzultovat studijní problémy. 

Kariérní poradenství 

Ve druhých a třetích ročnících žáci pod vedením učitelů získávají praktické zkušenosti ze 
sebeprezentace při vyhledávání odborné praxe. 

Pro žáky 3. a 4. ročníků jsme dne 10. 9. 2013 uspořádali besedu s úspěšnými podnikateli z praxe. 
Jednalo se o projekt: Můžeš podnikat. Tento projekt vznikl díky sdružení ERUDIA, které vytvořili 3 
podnikatelé. Sdružení financují ze svých finančních zdrojů a nabízejí středním školám setkání s 
žáky. Představují začínající firmy založené zejména mladými lidmi v ČR i ve světě, v jejichž případě 
je úspěch založen na dobrém nápadu. Zároveň představují podnikatelskou filosofii Tomáše Bati. 
Předkládají žákům i na základě vlastní zkušenosti soubor předpokladů pro úspěšné podnikání a 
vedou o tom s žáky živou debatu. Žáci hodnotili přínos besedy velmi kladně. 

2. Prevence sociálně patologických jevů 

Na škole působí metodik prevence rizikového chování, jehož hlavní pracovní náplní je prevence 
nejčastěji se vyskytujících projevů rizikového chování žáků na škole. Jedná se především o 
následující projevy: vysoká absence, nevhodné chování žáků v hodinách či problémy se 
začleňováním některých jedinců do kolektivu. 

Vedení školy klade velký důraz na úzkou spolupráci školy a rodičů. Třídní učitelé jsou v úzkém 
kontaktu s rodiči svých žáků (např. konzultace mimo pravidelné třídní schůzky, průběžná 
informovanost o prospěchu a docházce na webových stránkách školy). 
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Ve školním roce 2013/2014 se škola v oblasti prevence rizikového věnovala následujícím 
činnostem:  

1. Organizace adaptačního kurzu pro 1. ročníky 

2. Koordinace aktivit při přípravě školní akademie a její následná organizace 

3. Účast na realizaci sportovně-turistického kurzu (vedoucí Mgr. Hoffmann) 

4. Spolupráce s obvodním metodikem prevence, která probíhá především prostřednictvím 
setkání metodiků prevence. Obvodním metodikem je stále Mgr. Pavel Klíma – setkání se konala 
pravidelně téměř každý měsíc 

5. Získávání kontaktů na specialisty v oblasti primární prevence  

6. Spolupráce s výchovnou poradkyní Mgr. Janou Bubákovou a Mgr. Evou Kocandovou, 
ředitelkou školy, na řešení aktuálních situací týkajících se prevence SPJ 

 

3. Ekologická výchova a environmentální výchova 
Ve školním roce 2013/14 spolupracovala naše škola s Ekocentrem Koniklec a Ekodomovem, díky 
nimž absolvovali žáci několik exkurzí zaměřených na ekologické provozy. Akcí se zúčastnili žáci  
1. a 2. ročníků. 
Navštívené provozy: Sklárna v Poděbradech, Čistička odpadních vod Pyšely, Plasty Jílové, 
Bioplynová stanice Kněžice, Bioplynová stanice Benešov, Kompostárna Agora, Kompostárna 
Pyšely, Čistírna odpadních vod Bubeneč.  

Tématické vycházky:  Riegrovy sady, Ladronka, interaktivní park v Malešicích, Technické muzeum, 
Plynárenské muzeum. 

Přírodovědné soutěže:  Přírodovědný klokan, Oslava Dne Vody – celoškolní soutěž, Oslava Dne 
Země – grafická soutěž v hodinách ICT . 

Škola v tomto školním roce spolupracovala s VŠCHT v Praze, která u nás na škole zrealizovala 
program „Chemie a energie“ pro žáky 1. a 2. ročníků. 

 
Tematika EVVO byla včleněna v různých tematických celcích do následujících předmětů: 
BIO + ZPV: 1. ročník - tematické celky: Ekologie, Člověk a životní prostředí (prezentace, diskuze, 
beseda, videa) 
Ve druhém ročníku v rámci biologie člověka, zejména v tématech: Zdraví a nemoci, Výživa 
CHE – Chování za mimořádných situací, úniky nebezpečných látek 
FYZ – Seminární práce – Energie, alternativní zdroje 
SVS – 3. ročníky, téma: Soudobý svět – globalizace, globální problémy lidstva, trvale udržitelný 
rozvoj 
ZES – 3. ročník EL, téma: Globální problémy lidstva - základní pojmy, přírodní a civilizační rizika, 
vymezení nejproblémovějších oblastí, ochrana přírody, mezinárodní smlouvy a dohody (práce 
s PC, prezentace, Školní atlasy dnešního světa) 
HOZ a ZEM – 1. a 2. ročníky – téma: Člověk a krajina (video: Domov, Domov aneb kam směřuje 
naše cesta) 
NJ – téma „Životní prostředí“ zaměřené na emise, spotřebu paliva u dopravních prostředků.  
AJ – téma: Global issues, Gong green, Environment Quiz, Teen action, přírodní katastrofy a životní 
prostředí 
KAJ – Životní prostředí v České republice 
SJ – téma: Vaya fauna, životní prostředí, jeho ochrana, recyklace, zdravý životní styl 
RJ – téma: Počasí a příroda, povodně, krajina v ruské literatuře a malířství 
DEJ + SVS – téma: Problémy současného světa 



 21 

EKO – ekologická daň, likvidace a recyklace vyřazeného HW, snižování ekologické zátěže při tisku.  
 

4. Multikulturní výchova 

Multikulturní výchova se bezprostředně dotýká mezilidských vztahů ve škole jako v prostředí, kde 
se setkávají žáci z nejrůznějšího sociálního a kulturního zázemí a etnik a kde by měli vyučující 
spolu se žáky vytvářet takové klima, ve kterém se budou cítit všichni bezpečně a rovnoprávně – 
toho se snaží dosáhnout všichni vyučující společenskovědních předmětů nejen ve svých 
vyučovacích hodinách, ale i v každodenním styku se žáky.  

Při výuce využíváme možnost ukázat kulturní rozmanitost díky integraci žáků pocházejících 
z různých zemí.  

Letos naše škola opět využila nabídku filmů Jeden svět na školách. Díky tomuto projektu můžeme 
od září využívat celé nabídky této organizace, což považujeme za veliký přínos k výuce 
společenských věd.  

 

Téma multikulturní výchovy se prolíná do většiny vyučovacích předmětů. 

 

V hodinách cizího jazyka se žáci se seznamují s historií, kulturou i současností jednotlivých zemí. 
Průřezovými tématy jsou například: kultura, cestování, zvyky a tradice nebo diskuse na téma 
genderové problematiky a politické korektnosti.  

 

V rámci výuky občanské nauky v oddíle světová náboženství byla zařazena témata vedoucí k 
poznávání a respektování rozmanitosti různých kultur, jejich tradic a hodnot a zároveň k 
uvědomění si své vlastní identity, své hodnoty a tradic. 

V rámci společenskovědního semináře a literatury jsme se dotkli citlivého tématu holocaustu a 
vhodně doplnili promítáním filmů s touto tématikou. Následné diskuse se žáky nám přinášejí 
výbornou zpětnou vazbu - tato problematika studenty i v dnešní době silně zasahuje. 

 

5. Výchova k udržitelnému rozvoji 

Výchova k udržitelnému rozvoji: 

Na problematiku udržitelného rozvoje klade naše škola velký důraz. Jako vzdělávací instituce 
budoucích hospodářů si uvědomujeme nutnost vybavit naše absolventy dostatečnými 
informacemi a rozvíjet u nich kritické myšlení tak, aby jako budoucí hospodáři dokázali hledat 
optimální způsob uspokojování potřeb lidstva v souladu s možnostmi naší planety. Z tohoto 
důvodu jsme navázali spolupráci např. s firmami, které pro svou produkci primárně využívají 
přírodní zdroje a hledají zdroje alternativní.  Tyto firmy poskytnou pro naše žáky odborné 
přednášky z této oblasti. 

Problematika udržitelného rozvoje je obsažena v ŠVP v různých předmětech (hospodářský 
zeměpis, základy přírodních věd, občanská nauka, ekonomika, cizí jazyky a další). 
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Základním úkolem ve výchově k TUR je, aby žák chápal udržitelný rozvoj jako integraci 
environmentálních, ekonomických, technologických a sociálních přístupů k ochraně životního 
prostředí. Proto se pro pochopení problematiky TUR zaměřujeme na znalost základních pojmů 
z oblasti ekologie a životního prostředí. Následuje seznámení se základními problémy životního 
prostředí (ovzduší, hluk, voda, komunální odpady, doprava, příroda a krajina, územní rozvoj). 
Teprve uvědomění si konkrétních problémů může vést k šetrnému chování. Žáci se seznamují s 
ekologickou státní politikou, ale i lokálními komunitami (městským životním prostředím) a 
životním prostředím školy, hledají na příkladu, jak lze realizovat zásady udržitelného rozvoje v 
běžném životě. Výchova k TUR je mezioborová, a proto její obsah a aktivity úzce souvisí, a to 
především s ekologickou výchovou a globalistikou.  

 
 

6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy 

 

Místo pobytu a počet žáků na škole v přírodě. Zaměření kurzu, zájezdu, místo, počet účastníků. 

Akce Datum Místo Účastníci 

Poznávací zájezd prosinec 2013 Adventní zájezd do Vídně Vybraní žáci 3. a 4. roč., 
cca 40 žáků 

Poznávací zájezd červen 2014 Krásy Paříže a Londýna 1.-4. ročník, 38 žáků 

Sportovně 
turistický kurz 

červen 2014 Lhotka u Mělníka 3. ročník, výběr žáků (25 
žáků) 

Adaptační kurz září 2013 Věšín u Rožmitálu pod 
Třemšínem 

1. ročník, cca 60 žáků 

Sportovně 
turistický kurz 

červen 2014 Lhotka u Mělníka 3. ročník, výběr žáků (25 
žáků) 

Exkurze září 2013 Památník Vojna  4. C, 4.D , cca 50 žáků 

Exkurze prosinec 2013 Městská knihovna 1.A, 1.C, cca 60 žáků 

Exkurze říjen 2013  Památník Vítkov, Olšanské 
hřbitovy 

3. roč., cca 40 žáků 

Exkurze listopad 2013 Eurocentrum, přednáška o 
EU 

3. roč., cca 40 žáků 

Exkurze prosinec 2013 Příběhy bezpráví – Z místa, 
kde žijeme II (Výstava 
Centra člověka v tísni) 

3. roč., cca 40 žáků 

Exkurze září 2013 ERUDIA, Beseda 
s podnikateli pro 3. a 4. 
ročníky 

3.a 4.ročníky 
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Akce Datum Místo Účastníci 

Exkurze únor 2014 ČNB Praha 3.ročníky 

Exkurze květen 2014 Francouzský institut Praha  1.ročníky 

Exkurze únor 2013 Muzeum MHD 1.ročníky 

 

7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) 

Žáci přispívají do MF Dnes (Studenti čtou a píší noviny).  Tento projekt poskytuje prostor pro 
vyjádření jejich názorů na stránkách největšího českého deníku. Cílem projektu je naučit žáky 
pracovat s denním tiskem a využívat získané informace. 

Škola zajišťuje pro členy Klubu mladého diváka pestrou nabídku divadelních představení během 
celého školního roku. 

Škola dlouhodobě podporuje projekt „Adopce na dálku“. Potřebnou finanční částku získáváme 
z prodeje doma připraveného pečiva, které žáci prodávají o přestávkách v prostorách školy 
spolužákům a zaměstnancům školy. Akce probíhá několikrát do roka a výtěžek je použit pro 
zmíněnou sbírku. Tímto způsobem žáci naší školy projevují ochotu pomoci dětem z rozvojových 
zemí. 

Na škole působí Studentská rada, která se schází několikrát do roka a Sdružení rodičů. 

Jako každý rok, žáci dobrovolně pomáhali na veletrhu Schola Pragensis a na Dnech otevřených 
dveří s propagací naší školy. 
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8. Soutěže  

 

Název 

soutěže  

Účastníci Datum 

konání 

Umístění Soutěž  

Angličtinář 2014 1.-4.ročníky leden 2014 v 1.polovině celostátní 

Anglická 
olympiáda 

2.ročník březen 2014 3.místo krajská 

Soutěž NEJ 2.-3.ročníky únor 2014 3.a 4.místo krajská 

Holešovická 
šibenice 

4.ročníky březen 2014 15.místo celopražská 

Májový turnaj 2.ročníky květen 2014 19.místo celopražská 

EKO pro 2.roč. 2.ročníky červen 2014 3.místo celopražská 

EKO pro 4.roč. 4.ročníky prosinec 2013 10.místo celopražská 

Ekonomický 
trojboj 

3.ročníky červen 2014 3.místo celopražská 

 Beach volejbal žáci 
4.ročníků 

 

říjen 2013 

prosinec 2013 

duben 2014 

červen 2014 

3.místo 

3.místo 

1.místo 

6.místo 

pražská 

Florbal vybraní žáci 
školy 

 

Turnaje 
v průběhu 
škol.roku 

12.místo 

ze 48 
středních škol 

pražská 

Soutěž 
pražských 
hispanistů 

4.ročník prosinec 2013 13.místo pražská 
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9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů 
 
Pro výuku anglického jazyka byla určitě velice zajímavá návštěva žáků z obchodní akademie Varde 
Handelsskole og Handelsgymnasium – Varde v Dánsku v únoru 2014. 
 
V rámci výuky španělského jazyka spolupracuje škola s Instituto Cervantes Praha, který organizuje 
výstavy a přednášky ve španělském jazyce. 
 
V rámci výuky francouzského jazyka se rozvíjí spolupráce s francouzskou obchodní akademií Lycée 
Saint Amboise a Chambery. Došlo k vyjednávání vzájemné korespondence českých a 
francouzských studentů na ekonomická témata v angličtině, popř. i ve francouzštině a návštěvy 
francouzských studentů u nás ve škole na podzim 2014. 
 
Naše škola navázala v průběhu školního roku 2013/2014 kontakt s paní Angelikou Jahne 
(zastupující organizaci TANDEM) v souvislosti s nabídkou absolvování povinné praxe žáků 2. a 3. 
ročníků v Německu pro školní rok 2014/2015. Paní Jahn školu osobně navštívila a byly projednány 
podrobnosti o průběhu praxe. Spolupráce bude pokračovat ve školním roce 2014/2015, kdy praxe 
proběhne.  

 

10. Spolupráce právnické osoby s partnery 

Spolupráce s partnery 

Ve školním roce 2013/2014 škola uzavřela rámcovou smlouvu o spolupráci s pražskými firmami 
zabývajícími se výrobou, distribucí a prodejem energií. (ČEPS, a. s., PRE, a. s.) 

Škola se stala členem ČSZE (Český svaz zaměstnavatelů v energetice). 

Firmy budou pořádat stáže a přednášky pro učitele naší školy. Dále budou odborníci z těchto 
firem pořádat odborné exkurze a přednášky pro žáky naší školy a pro vybrané žáky zajistí řízenou 
odbornou praxi. Škola do ŠVP zanese požadavky těchto firem na kompetence našich absolventů. 
V dalších letech chceme pokračovat v navazování takových dlouhodobých smluv i s dalšími 
firmami tak, aby došlo k přiblížení vzdělávání na naší škole k potřebám praxe. Naším cílem je 
zajistit řízenou odbornou praxi všem žákům. 
V současné době naší žáci konají odbornou praxi ve firmách, se kterými uzavíráme krátkodobé 
smlouvy (obecní úřady, úřady městských částí, soudy, advokátní kanceláře, banky, pojišťovny, 
daňový poradci a drobní podnikatelé). Rádi bychom i s některými z těchto firem uzavřeli smlouvu 
o dlouhodobé spolupráci. 
 
V tomto školním roce jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci s firmou Stormware, s. r. o., která 
v tomto roce poskytuje školení pro učitele odborných předmětů ve svých produktech. V příštím 
školním roce bude škola zapojena do projektu „Pohodová škola“ a naši žáci získají možnost získat 
firemní certifikát, který by jim mohl pomoci při hledání zaměstnání. 

Škola dlouhodobě spolupracuje s firmami, které škole poskytují pro výuku zdarma nebo za 
symbolické ceny své produkty nebo pro žáky naší školy pořádají odborné přednášky. 
(Atlas consulting, s. r. o., PPF banka, Česká pojišťovna, JKR, s. r. o., Člověk v tísni, Ekocentrum 
Koniklec, Ekodomov …) 

Škola je cvičnou školou Fakulty financí a účetnictví VŠE. Studenti oboru učitelství na naší škole 
pravidelně vykonávají svou praxi pod vedení našich učitelů odborných předmětů.  
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11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou 

Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení). 

typ vzdělávání zaměření počet účastníků 
určeno pro 

dospělé / žáky 
akreditace MŠMT 

ano / ne 

odborný kurz - - - - 

pomaturitní specializační kurz - - - - 

rekvalifikace - - - - 

jiné (uvést jaké) - - - - 

12. Další aktivity, prezentace 

Madagaskar – příběh pradávné lemurie 
1. a 2. ročníky zhlédly v kině Světozor projekt Planeta Země 3000 s těmito částmi: Madagaskar 
jako endemický ráj. Příroda v ohrožení, ekologie krajiny a národních parků. Ekonomické a sociální 
problémy. Projekt byl přizpůsoben mladým lidem a velmi je zaujal. 

Den vody – 22. březen 
Třídy 3. A a 3. B se vydaly na exkurzi do Čistírny odpadních vod v Bubenči. Za výkladu průvodce 
prošli historickým areálem, který sloužil k čištění většiny odpadních vod města Prahy až do roku 
1967. 

Den Země – 22. duben  
Pro 1. – 3. ročníky byla vyhlášena v rámci ICT grafická soutěž ke dni Země. Žáci měli za úkol 
vytvořit návrh plakátu, který by upozorňoval na některý z problémů naší planety. Mohli si vybrat 
z následujících témat: Přelidnění = populační exploze, Nedostatek potravy, Vyčerpání přírodních 
zdrojů, Znečištění prostředí, Nezvládnutý rozvoj techniky, Morální slepota, Válka či mír? 

Kurz první pomoci pro 1. ročníky 
Školení určené pro žáky 1. ročníků proběhlo v květnu 2014.  
 
Odborná praxe   

V rámci čtrnáctidenní odborné praxe žáků 2. a 3. ročníků spolupracuje škola s mnoha 
organizacemi , obecními úřady, městskými částmi, advokátními kancelářemi, bankami, 
spořitelnami a pojišťovnami. 
 
Školní projekt: „Škola v ZOO, ZOO ve škole“ 

 
Vědecký jarmark – 2. a 3. ročníky 
Ve školním roce 2013/2014 žáci naší školy navštívili stejně jako v loňském roce vědecký jarmark, 
který proběhl v září 2013 před VŠCHT.  

 

13. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin 

V době prázdnin probíhaly ve škole údržbářské akce – malování učeben a kabinetů, opravy podlah 
v učebnách, kabinetech a kanceláři, modernizace šaten, tělocvičny, výměna ležatých rozvodů 
vodoinstalace v suterénu školy, oprava technologie kotelny (výměna kotlů). Vzhledem k četným 
údržbářským akcím v budově školy, nemohla být škola využita k jiným účelům.  

http://oa-kubelikova.cz/cs/ze-ivota-koly/kolni-akce/263-den-zem-22-duben.html
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VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 

1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Druh inspekce, termín, výsledné hodnocení. 

2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol 

Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení 

Kontrola: Následná veřejnosprávní kontrola za rok 2013 v příspěvkové 
organizaci Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 

Kontrolu provedl: MHMP, odbor kontrolních činností, odd. finanční kontroly škol a 
školských zařízení 

Termín: 24. 2. 2014 

Výsledek kontroly: Z provedené finanční kontroly vyplývá, že příspěvková organizace 
plní účel, pro který byla zřízena, tj. poskytuje vzdělávání ve 
vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení 
středního vzdělání s maturitní zkouškou. 

 Nehospodárné nebo neoprávněné použití finančních prostředků 
nebylo zjištěno. Svěřený majetek byl využíván hospodárně a byla 
zabezpečena jeho ochrana. Testované pohledávky byly zabezpečeny 
proti promlčení. 

  

Kontrola: Kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění 
povinnosti v důchodovém pojištění za období od 1. 6. 2011 do  
31. 12. 2013. 
 

Kontrolu provedl:  Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 13a, Praha 8               

Termín:  14. 1. 2014  

Výsledek kontroly:  Nedostatky nebyly zjištěny a nebyla uložena žádná nápravná               
       opatření.    
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VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 

a) Příjmy 

1. Celkové příjmy školy v hlavní činnosti za rok  2013 byly  následující: 

 

 

Dotace a příjmy z hlavní činnosti: 

 

                       

Kč 

 

Neinvestiční dotace a příjmy za rok 2013 

 

26 327 460,65 

 

Z toho: 

 

 

Neinvestiční dotace z rozpočtu MŠMT ÚZ 33353 

 

20 108 000,00 

 

Neinvestiční dotace od zřizovatele MHMP ÚZ 00091 

 

5 387 000,00 

 

Účelová dotace na posílení výuky cizích jazyků z rozpočtu 

Hl. m. Prahy ÚZ 00082 

 

144 000,00 

 

 

Výnosy z hlavní činnosti  

 

338 460,65  

 

Čerpání fondu odměn  

 

350 000,00 
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2. Poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců škola jako státní 
organizace nevybírá.  

 

3. Příjmy z doplňkové činnosti         

V souladu se zřizovací listinou provozuje škola doplňkovou činnost, z čehož plynou příjmy 
z pronájmu školního bytu, školní výdejny a jídelny, příležitostných pronájmů učeben a 
tělocvičny, pronájmu místa na umístění nápojových automatů, kopírovacího automatu a 
reklamních nástěnek v prostorách školy, organizace přípravných kurzů pro žáky školy a 
drobné příjmy za  kopírovací služby. Celkem činily tyto příjmy v roce 2013 Kč 725 959,00. 

 

4. Ostatní příjmy                                   

V roce 2013 vykazovala škola příjmy z hlavní činnosti v celkové výši Kč 338 460,45.  Z toho 
činily úroky z běžných účtů Kč 7 876,45, tržby za školní akce hrazené žáky Kč 23 890,00, 
výnosy za služby administrativního charakteru Kč  1 700,00. Mimořádnou položkou byla 
aktivace majetku získaného darem od Sdružení rodičů  ve výši Kč 296 595,00 a pojistné 
plnění přijaté od České pojišťovny ve výši Kč 8 399,00. Z těchto příjmů byly hrazeny 
provozní výdaje. 

  

b) Výdaje 

1.  Investiční výdaje: 

 

V  roce  2013  se neuskutečnily žádné investiční nákupy ani akce.  

 

Usnesením rady HMP č. 1103 ze dne 25. 6. 2013 byl   schválen odvod z investičního fondu 
ve výši Kč 1 200 000,00 a  Usnesením rady HMP č. 1947 ze dne 22. 10. 2013 byl dále  
schválen odvod z investičního fondu ve výši Kč  200 000,00, o kteréžto  částky nám byla 
posílena provozní dotace ÚZ 91.      
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 2. Neinvestiční výdaje v hlavní činnosti  

 Kč 

Neinvestiční výdaje v hlavní činnosti celkem 26 424 617,59 

Z toho dle zdrojů financování:  

výdaje ÚZ 33353 z dotace MŠMT  20 108 000,00 

výdaje ÚZ 33080  Metropolitní program MHMP  

na posílení výuky cizích  jazyků 

 

144 000,00  

výdaje ÚZ 00091  z dotace MHMP   5 387 000,00 

výdaje hrazené z výnosů hlavní činnosti 338 460,45 

výdaje na provozní náklady nekryté dotací  

(ztráta krytá rezervním fondem) 

97 157,14 

výdaje na platy hrazené z fondu odměn 350 000,00 

  

Z celkových výdajů dle účelu:  

  

Náklady na platy pracovníků školy    15 305 000,00 

Ostatní osobní výdaje 250 000,00 

Zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění 5 225 972,00 

Náhrady platů v době dočasné pracovní neschopnosti 43 892,00 

Zákonné pojištění 65 159,00 

Příděly FKSP 153 488,92 

Náklady na  maturitní zkoušky   32 082,00 

Výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky 63 138,40 

Školení zaměstnanců  31 554,50 

Spotřební  materiál             358 408,16 

DDHM  579 202,00 

Náklady na spotřebu energií     1 363 349,59 

Náklady na opravy a udržování 773 118,48 
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Odpisy DHM 1 550 535,00 

Služby pošt a telekomunikací  225 783,33 

Cestovné 6 591,00 

Služby zpracování dat 120 463,80 

Ostatní služby  159 356,27 

Programové vybavení 112 833,64 

Finanční  náklady   4 689,50 

  

 

2. Neinvestiční výdaje v doplňkové činnosti 

 

Náklady vynaložené  na doplňkovou činnost školy  činily  celkem  Kč 438 761,82. Jednalo se 
o zejména o náklady na energie, služby a osobní náklady.   
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c) Výsledek hospodaření  

Výsledek hospodaření organizace v hlavní činnosti za rok  2013  byla ztráta ve  výši    

Kč  97 157,14; v doplňkové činnosti bylo dosaženo zisku Kč 287 197,18. 

 

Celkově   škola  hospodařila v roce  2013  se ziskem  ve výši  Kč 190 040,04. 

 

Vyúčtování výsledků hospodaření bylo zastupitelstvem hl. m. Prahy  schváleno  dne   

19.  6. 2014  a  výsledek hospodaření byl rozdělen a proúčtován  následovně:  

 

ztráta v hlavní činnosti  kryta z rezervního  fondu ve výši  Kč     97 157,14 

příděl do fondu odměn ze zisku v doplňkové činnosti  Kč   229 750,00 

příděl do rezervního fondu ze zisku v doplňkové činnosti  Kč     57 447,18.  
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VIII. Další informace 

Příloha: 

1. Učební plány oborů vzdělávání 

2. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

3. Portfolio (školní rok 2013/2014) 

4. Schválení výroční zprávy Školskou radou 

 

 

 

Mgr. Eva Kocandová 
ředitelka školy 
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Příloha: učební plány oborů vzdělání / vzdělávacích programů 

 

Výroční zprávu zašlete na odbor školství, mládeže a sportu MHMP, oddělení školství, nejpozději do 
30. října 2014. 

Výroční zpráva musí být v souladu s § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. a v souladu s § 168 zákona 
č. 561/2004 Sb. schválena školskou radou. Kopii dokumentu, kterým školská rada schválila výroční 
zprávu, k ní přiložte. 

 

§ 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

Výroční zpráva 

(1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní 
rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje: 

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti, 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí, 

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které 
povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto 
zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení, 

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní 
licence, 

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení, 

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona. 

(2) Pokud má povinný subjekt zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou výroční 
zprávu obsahující informace o jeho činnosti, začleňuje údaje podle odstavce 1 do této výroční zprávy 
jako její samostatnou část s názvem "Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím". 










