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I. Základní údaje o škole, školském zařízení
1. Název školy
Název organizace: Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37
Zřizovatel: Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Forma: příspěvková organizace
IČO: 70107050
2. Ředitel a statutární zástupce ředitele
Mgr. Barbora Smutná, ředitel školy
barbora.smutna@oa-kubelikova.cz, 773 269 272
PaedDr. Iva Novotná, statutární zástupce ředitele školy
iva.novotna@oa-kubelikova.cz, 725 835 776
3. Webové stránky
www.oa-kubelikova.cz
4. Škola a cílová kapacita
Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37, kapacita 528 žáků
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Obory vzdělání a vzdělávací programy

Škola

Kód

Název oboru / vzdělávacího programu

Cílová
kapacita
oboru
/
programu

Obchodní akademie/
Obchodní akademie, Praha 3,
63-41-M/02 ŠVP
Klasická
obchodní 528
Kubelíkova 37
akademie
Obchodní akademie, Praha 3,
Obchodní akademie/
63-41-M/02
528
Kubelíkova 37
ŠVP Sportovní management
Obchodní akademie, Praha 3,
78-42-M/02 Ekonomické lyceum
528
Kubelíkova 37

Poznámka
(uveďte, pokud obor
nebyl vyučován, je
dobíhající, atd.)

-

5. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2015/2016:
a) nové obory / programy
b) zrušené obory / programy

-----

6. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb
Kubelíkova 37, 130 00 Praha 3

7. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby:
28 učeben - 17 kmenových učeben s dataprojektorem, 5 učeben s moderní výpočetní technikou
a připojením na internet, 3 jazykové učebny s audiovizuální technikou, učebna přírodovědných
předmětů, 2 tělocvičny, posilovna, atletické minihřiště na školní zahradě, hřiště na míčové sporty
(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.

8. Školská rada
Školská rada byla ustanovena dne 12. 4. 2006.
V roce 2017 proběhly dne 5. 4. 2017 volby do školské rady v souladu s volebním řádem, vydaným
usnesením Rady MHMP č. 0330 ze dne 22. 3. 2005.
Za pedagogické pracovníky byli zvoleni:
Mgr. Jakub Podlena
Mgr. Jana Vrátníková
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Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků byli zvoleni:
Jan Čurda, zákonný zástupce žákyně 3. C
Natálie Bartáková, žákyně 3. A
Za zřizovatele školy:
Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. – zástupce zřizovatele
Ing. Marcela Novotná – zástupce zřizovatele

II. Pracovníci právnické osoby
1.

Pedagogičtí pracovníci

Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37

3

3

34

32,2

0

0

34

pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně zaměstnané celkem

pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem

externí učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

externí učitelé
fyzické osoby celkem

interní učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

interní učitelé
fyzické osoby celkem

ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně zaměstnané

škola

ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem

a) počty osob

32,2

b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků
škola

počet pedagogických pracovníků
kvalifikovaných

Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37

nekvalifikovaných

33
1

celkem % z celkového počtu
pedagogických pracovníků

97 %
3%

c) věková struktura pedagogických pracovníků (k 31. 12. 2016)
počet celkem ve
fyzických
osobách
k 31. 12. 2016
34

v tom podle věkových kategorií
do 20 let

21 – 30 let

31 – 40 let

41 – 50 let

51 – 60 let

61 a více let

0

3

9

6

11

5
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d) další vzdělávání pedagogických pracovníků
počet
účastníků

zaměření

vzdělávací instituce

Seminář

Metodika práce asistenta
pedagoga

1

Seminaria/Comenius Agency

Seminář

Suprervize pro pedag. pracovníky

1

NÚV

1

Oxford Universty Press

2

Pearson

1

Pearson

1

NIDV

1

NIDV

1

NIDV

1

NIDV

1

NIDV

Webinář

Webinář
Webinář

Seminář

Seminář
e-learning
e-learning
Seminář

Efective strategies to support
students with dyslexia in the ELT
classroom
Essential Teaching Principles you
(might) have forgotten
Recipe for 21st century reading
Konzultace k výzvě
č.02_16_042(035) – Šablony OP
VVV pro SŠ (pro Prahu a střední
Čechy)
Konzultační seminář k hodnocení
PP RUJ
Studium zadavatelů k nové
maturitě
Studium zadavatelů k nové
maturitě pro žáky s PUP
Konzultační seminář k hodnocení
PP ANJ

Seminář

KOSS pro management škol

3

NIDV

Webinář

Nemožné možným – jak přimět
studenty, aby psali

1

OUP

Webinář

Recipe for 21st century listening

1

Pearson

Seminář

Řešení krizových situací ve školách

2

Mgr. E. Krainer

Seminář

Erasmus +

1

DZS

Webinář

Práce s textem

1

Difusión

Seminář

Novinky v UCE

4

Krystal

Seminář

eTwinning Infografika

2

DZS

Seminář

Počítač jako pomocník (nejen) při
výuce MAT – náměty a inspirace

1

NIDV

Rozšíření aprobace

Právo v obchodních vztazích

1

Cervroinstitut

1

CCV Pk

1

UK

2

DESCARTES, v.o.s.

1

DESCARTES, v.o.s.

Seminář
Specializační studium
Seminář
Seminář

Celostátní setkání učitelů MAT SŠ
„Jak učit MAT na SŠ“
Specializační studium pro školní
metodiky prevence
Podnětné příklady na řešení rovnic
a užití grafů funkci
Využití netradičních přístupů při
vyučování
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e) jazykové vzdělávání a jeho podpora
počet učitelů cizích jazyků

z toho

celkem (fyzické osoby)

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

11

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

0

rodilý mluvčí

1

2. Nepedagogičtí pracovníci školy
a) počty osob
fyzické osoby celkem

přepočtení na plně zaměstnané

10

9,5

b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků

školení

počet
vzdělávací instituce
účastníků

počet

zaměření

1

Informační schůzka pro původce
1
v působnosti Archivu hl. m. Prahy

5

Archiv hl. m. Prahy

III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání
1. Počty tříd denní vzdělávání
škola

počet tříd

počet žáků

Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37

15

383

Změny v počtech žáků v průběhu školního roku:
přerušili vzdělávání:
nastoupili po přerušení vzdělávání:
sami ukončili vzdělávání:
vyloučeni ze školy:
nepostoupili do vyššího ročníku:
přestoupili z jiné školy:
přestoupili na jinou školu:
jiný důvod změny (uveďte jaký): přijetí

2
1
16
0
11
5
9
1
6

z toho nebylo povoleno opakování: 0

dodatečné přijetí do 1. ročníku
přijetí do vyššího ročníku

2. Průměrný počet žáků na třídu
denní vzdělávání
škola

průměrný počet
žáků
na třídu

průměrný počet
žáků
na učitele

Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37

25,53

11,26

Obchodní akademie,
Praha 3, Kubelíkova 37 z toho

nově přijatí

žáků

CELKEM

Zlínský

Ústecký

Středočeský

Plzeňský

Pardubický

Olomoucký

Liberecký

Královéhradecký

Vysočina

Karlovarský

Jihočeský

kraj
počet
celkem

Jihomoravský

škola

Moravskoslezský

3. Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji

4

2

3

2

3

2

-

3

-

2

82

-

1

104

-

-

1

2

1

-

-

2

-

-

29

-

-

35
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4.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků denní vzdělávání

škola

Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37

z celkového počtu žáků:

prospělo s vyznamenáním

18

neprospělo

29
6

opakovalo ročník

360

počet žáků s uzavřenou klasifikací do 30. 6.

93,99 %

tj. % z celkového počtu žáků

150,73

průměrný počet zameškaných hodin na žáka

1,72

z toho neomluvených

5. Výsledky maturitních zkoušek

MATURITNÍ ZKOUŠKY
škola

Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37

denní
vzdělávání

60

počet žáků, kteří konali zkoušku
z toho konali zkoušku opakovaně

9

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

6

prospěl s vyznamenáním
počet žáků, kteří byli hodnoceni

7

2

prospěl

41

neprospěl

17

6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2016/2017

skupina oborů vzdělání,
kód, název

Ekonomické lyceum 78-42-M/02
113

počet přihlášek celkem

3

počet kol přijímacího řízení celkem

108

Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017
(denní vzdělávání)

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru

Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017
(denní vzdělávání)

skupina oborů vzdělání,
kód, název

z toho v 1. kole

31

z toho ve 2. kole

73

z toho v dalších kolech

4

z toho na odvolání

0

počet nepřijatých celkem

5

počet volných míst po přijímacím řízení
obor: Ekonomické lyceum 78-42-M/02

3

Obchodní akademie 63-41-M/02, zaměření Klasická obchodní akademie

počet přihlášek celkem

61

počet kol přijímacího řízení celkem

3

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru

52

z toho v 1. kole

36

z toho ve 2. kole

12

z toho v dalších kolech

4

z toho na odvolání

0

počet nepřijatých celkem

9

počet volných míst po přijímacím řízení
obor: Obchodní akademie 63-41-M/02

8

0

skupina oborů vzdělání,
kód, název

Obchodní akademie 63-41-M/02, zaměření Sportovní management
139

počet přihlášek celkem

1

Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017
(denní vzdělávání)

počet kol přijímacího řízení celkem

7.

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru

88

z toho v 1. kole

86

z toho ve 2. kole

0

z toho v dalších kolech

0

z toho na odvolání

2
51

počet nepřijatých celkem
počet volných míst po přijímacím řízení
obor: Obchodní akademie 63-41-M/02,

0

zaměření Sportovní management

Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Počty cizinců z jednotlivých zemí:
Státní občanství

Počet žáků

Bulharsko

1

Čína

3

Rusko

6

Slovensko

2

Vietnam

8

Ukrajina

16

Zambie

1

Celkem

37
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8.

Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků

Ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem při Národním ústavu pro autismus (NAUTIS) byl i
v tomto školním roce zpracován IVP pro žáka 2. ročníku. Výchovný poradce v tomto případě
spolupracoval s PaedDr. Věrou Čadilovou, AP Zdenkou Blažkovou a vyučujícími předmětů, v rámci
kterých byla na základě doporučení SPC poskytována podpůrná opatření.
Třídní učitelé a příslušní vyučující byli pravidelně informováni výchovným poradcem o nových
vyšetřeních z pedagogicko - psychologické poradny a o doporučených způsobech práce s žáky se
specifickými poruchami učení. Učitelé v hodinách přistupovali k těmto žákům diferencovaně, nechyběl
individuální přístup při zadané samostatné práci.
Na naší škole stále zůstává nejpočetněji zastoupena skupina Ukrajinců a Vietnamců, s jejichž jazykovou
integrací nejsou ve většině případů výrazné problémy. Řada z nich navštěvovala v minulých letech
českou základní školu, takže česky rozumějí. Komplikace nastávají spíše při komunikaci s rodiči, kteří
často mluví česky velmi málo nebo vůbec. Větší jazykovou bariéru spatřujeme u žáků pocházejících
z Číny, kteří mluví česky pouze s obtížemi. Žáci ukrajinského původu se začleňují rychleji a lépe, ačkoliv
nastupují často s daleko kratší dobou jazykové přípravy.
Všem cizincům jsou doporučovány jazykové kurzy pro cizince pořádané jazykovými agenturami nebo
školou. O tuto nabídku však plošně nejeví zájem a většina z nich nemá ani soukromé hodiny.
Společensky závadné jevy se při integraci těchto žáků nevyskytují.
Tělesně hendikepovaní žáci nejsou do výuky začleňováni z důvodů limitujících prostorových podmínek
školy. Památkově chráněná čtyřpodlažní budova bez možnosti bezbariérového pohybu není vhodná
pro tělesně hendikepované zájemce o studium. Těmto žákům jsou doporučovány školy, které mají jim
přizpůsobené podmínky.

9. Vzdělávání nadaných žáků
S přibývajícím počtem žáků oboru vzdělání Obchodní akademie se zaměřením Sportovní management
výrazně přibývá oproti předcházejícím letům počet sportovně nadaných žáků.
Těmto žákům poskytujeme převážně individuální časové rozložení studia a individuální konzultace.
10. Ověřování výsledků vzdělávání
Po dobrých zkušenostech s tzv. Malou maturitou z českého jazyka ve 3. ročnících se vyučující rozhodli
tuto zkoušku ponechat. Obdobně Maturita nanečisto z cizích jazyků a MAT zůstala v působnosti učitelů
naší školy. Zájemci o Maturitu nanečisto zprostředkovanou společností SCIO byli pouze v řádech
jednotlivců.
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, zaměření: Klasická obchodní akademie



63-41-M/02 Obchodní akademie, zaměření: Sportovní management
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12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Povinně se na naší škole vyučuje anglický jazyk jako první cizí jazyk a jako druhý cizí jazyk německý,
ruský, španělský a francouzský.
Ve výuce všech jazyků se využívá nejnovějších a nejmodernějších didaktických metod, včetně využívání
informačních technologií. Motivací k výuce cizích jazyků je také práce s autentickým textem (např.
časopis Bridge, BBC learning English Words in News).
Ve výuce cizích jazyků se v angličtině navazuje na výuku základní školy. Vzhledem k rozdílné úrovni
výstupů vzdělávání je žákům prvních ročníků nabízen kroužek zaměřen na srovnání znalostí ze základní
školy. V druhých cizích jazycích se na základě srovnávacích testů na začátku školního roku, resp. pro
nově příchozí žáky i v průběhu roku, rozřadí žáci do skupin dle znalostí a dovedností. To usnadňuje
práci ve výuce nejen pedagogům, ale i žákům, kteří mohou odpovídajícím tempem dosáhnout
zdokonalení ve všech jazykových dovednostech jako mluvení, poslech, psaní a čtení, jelikož jejich
znalosti, schopnosti a dovednosti jsou v rámci jedné skupiny na přibližně stejné úrovni. Eliminuje se
stres pro žáky s menšími znalostmi a zvyšuje se zájem žáků s pokročilejšími vědomostmi. V hodinách
výuky cizího jazyka se postupuje od jednoduchého ke složitějšímu, využívá se schopnosti žáků podílet
se na výkladu nové látky a jejím procvičování. Velkou roli hraje ve výuce skupinová, párová a projektová
práce.
V listopadu 2016 se již po čtvrté zúčastnili vybraní žáci 3. ročníků celosvětové soutěže Time Project,
pořádané organizací UNESCO. Letos proběhl již 21. ročník této mezinárodní vědomostní soutěže, které
se zúčastnili i naši žáci. Projekt proběhl formou kvízu z různých oborů lidského života, jako jsou
zeměpis, historie, sport, umění a další. Cílem bylo odpovědět co nejrychleji na co největší počet otázek.
Z tohoto důvodu se sešlo vybraných nejlepších 25 žáků naší školy a pod odborným dohledem
vyučujících se snažili ukázat, co umí, a zároveň se dověděli nové informace o zemích nejen z Evropy.
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V prosinci 2016 se konala soutěž v německé konverzaci, která byla složena ze dvou částí – písemné a
ústní. Soutěže se účastnili žáci 2. a 3. ročníků, a ti, kteří se umístili na prvních třech místech,
reprezentovali školu v obvodním kole.

Překladatelská soutěž z anglického jazyka, která byla určena žákům 1.–3. ročníku, proběhla ve dvou
kategoriích: literatura faktu a literatura fikce.
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V rámci přípravy ke státní maturitě z cizího jazyka proběhla v březnu 2017 školní maturita nanečisto.
Jednalo se o didaktický test a písemnou práci.

Stejně tak, jako v minulých letech, byly ve školním roce 2016/2017 žákům nabízeny též kroužky
rozšířené přípravy k maturitním zkouškám z anglického a ruského jazyka a kroužek zaměřený na
konverzační dovednosti určený pro všechny žáky školy. Opakovaně byl otevřen kroužek ZERTIFIKAT
DEUTSCH, který žáky připravuje na konání zkoušek z německého jazyka v Goethe Institutu.
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IV. Aktivity právnické osoby
Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti
1. Výchovné a kariérové poradenství
Výchovné poradkyně se představily rodičům žáků 1. ročníků na třídních schůzkách konaných dne
5. 10. 2016 a informovaly je o své práci na škole. Postupně se představily všem žákům 1. ročníků.
V září proběhla schůzka výchovných poradců naší školy s novou psycholožkou z PPP pro Prahu 3
Mgr. Irenou Jouve, které byla nově přidělena naše škola. Tato změna trvala jen první pololetí a
v druhém pololetí se vrátila Mgr. Horynová, která dlouhodobě s naší školou spolupracuje.
Ve dnech 12. - 16. 9. 2016 se konal adaptační kurz pro žáky 1. ročníků. Cílem kurzu bylo sžití žáků mezi
sebou, seznámení žáků s třídním učitelem, rozvoj dovedností týmové spolupráce a rozvoj
komunikačních dovedností. Tyto cíle byly naplněny.
Výchovný poradce informoval žáky 4. ročníků s SVP o nutnosti vypracování posudku v pedagogickopsychologické poradně k přihlášce k maturitní zkoušce, pokud chtějí využít přiznání uzpůsobení
podmínek pro konání maturitní zkoušky.
Ve spolupráci s pedagogicko - psychologickou poradnou proběhly na škole pro žáky 3. ročníků
ekonomického lycea PROFI testy. Testy se konaly 23. 3. 2017. Zúčastnilo se jich 19 žáků. Dále byli žáci
objednáni na individuální konzultace do pedagogicko - psychologické poradny, kde byli seznámeni
s výsledky testování.
Během celého roku projevovali převážně žáci 4. ročníků zájem o informace týkající se možností dalšího
studia a přijímacího řízení na školy. Žákům byly poskytovány informace nejen ústní formou, ale také
jim byly nabídnuty brožury a sděleny odkazy na vhodné internetové stránky.
V listopadu 2016 měla škola opět svůj stánek na veletrhu Schola Pragensis. Na tomto veletrhu vyučující
spolu s žáky propagovali naši školu.
Den otevřených dveří se konal na škole pětkrát v průběhu školního roku.
Během roku proběhlo několik výchovných komisí, na kterých se řešily přestupky proti školnímu řádu a
neomluvená absence.
V prosinci se naše škola připojila k akci pořádané AMNESTY INTERNATIONAL „Maraton psaní dopisů“.
Jde o největší mezinárodní akci na podporu nespravedlivě vězněných, pronásledovaných nebo
utlačovaných lidí. Pořádá se každý rok okolo 12. prosince (Mezinárodní den lidských práv) po celém
světě. Cílem je společně ručně napsat a poslat co nejvíc dopisů s výzvami vládám či úřadům příslušných
zemí a upozornit tak na porušování práv konkrétních lidí.
Naši žáci podpořili tuto akci a v hodinách angličtiny, španělštiny a francouzštiny se svými vyučujícími
psali dopisy na podporu vybraných lidí. Žáci se tak seznámili s některými případy utlačovaných lidí a
s činností organizace Amnesty International.
Nově se škola zapojila i do projektu pořádaného Diakonii - Krabice od bot aneb Děti darují dětem
k Vánocům. Žáci a učitelé přinesli vánoční dárky, které jsme následně převezli na sběrné místo, odkud
byly distribuovány dětem ze sociálně slabých vrstev, které by jinak žádný dárek nedostaly.
Také v tomto školním roce se podařilo v projektu „Adopce na dálku“ vybrat potřebnou částku na
sponzorování dítěte z Indie. Byl použit výtěžek z prodeje koláčků, které žáci napekli. Žáci svým
jednáním projevili solidaritu s dětmi z rozvojových zemí a ukázali svou ochotu pomoci potřebným.
Naše adoptovaná studentka z Indie v letošním roce úspěšně dokončila studium. V červnu uspořádali
pracovníci Arcidiecézní charity Praha besedu o Adopci na dálku. Besedy se účastnili žáci 2. ročníků.
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2. Prevence rizikového chování
Ve školním roce 2016/2017 se škola v oblasti prevence rizikového chování věnovala následujícím
činnostem:
realizace adaptačního kurzu pro 1. ročníky,
koordinace aktivit při přípravě školní akademie a její následná organizace,
účast na realizaci sportovně-turistického kurzu,
spolupráce s obvodním metodikem prevence Mgr. Pavlem Klímou, která probíhá především
prostřednictvím setkání všech školních metodiků prevence,
- získávání kontaktů na specialisty v oblasti primární prevence,
- spolupráce s výchovnou poradkyní Mgr. Janou Bubákovou a s vedením školy na řešení aktuálních
situací týkajících se prevence SPJ.
-

Konkrétní projevy rizikového chování:
V uplynulém školním roce byly projevy rizikového chování zpravidla řešeny na úrovni třídního učitele
ve spolupráci se školním metodikem prevence, jelikož se nejednalo o žádné závažnější rizikové chování.
Přestupky řešili třídní učitelé ve spolupráci s vedením školy, výchovným poradcem a metodikem
prevence v souladu se školním řádem a příslušnými vyhláškami MŠMT. Zpravidla šlo o záškoláctví a s
ním související problémy se slabým prospěchem. Konstantně se objevují problémy s chováním
některých žáků. Žádné další významné projevy rizikového chování se v tomto školním roce neobjevily.
Třídní učitelé řeší s žáky jejich problémy v rámci individuálních rozhovorů nebo v rámci třídnických
hodin (prospěch, vztah žáci-učitelé, komunikace ve třídě, společné akce apod.).

3. Ekologická výchova a environmentální výchova
Zájem o danou problematiku byl u žáků aktivován během celého školního roku, a to péčí o zeleň ve
třídách, na chodbách a v okolí školy, vkusnou výzdobou tříd a školy, vedením žáků a zaměstnanců školy
k šetření energií doma i ve škole.
Ekologická služba z jednotlivých tříd dohlíží na třídění a vynášení odpadu do kontejnerů.
Připomenutí ekologických dat v kalendáři bylo prezentováno v červnu soutěží ke světovému Dni
životního prostředí.

Žáci naší školy se zúčastnili tematických vycházek a exkurzí:
Malešický park
Riegrovy sady
Letenské sady
Kunratický les
Vyšehrad
Park Parukářka
Petřín – Štefánikova hvězdárna
Vodárna Podolí
Elektrárna Štvanice
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V rámci ekologické a environmentální výchovy se realizovaly tyto projekty:
-

Den životního prostředí – 1.-3. ročník
Prahou na kole - 1. ročníky
Den Země – 1.–3. ročník

Své znalosti z oblasti EVVO projevili žáci v rámci přírodovědných soutěží, jako jsou Přírodovědný klokan
nebo fotografická soutěž – téma Flora a svět kolem nás.
4. Multikulturní výchova
Vzhledem k tomu, že se ve škole setkávají žáci z nejrůznějšího sociálního a kulturního zázemí a etnik,
vyučující spolu se žáky se snaží vytvářet takové klima, ve kterém se budou cítit všichni bezpečně a
rovnoprávně.
Naše škola se zaměřila na témata utváření stereotypů, sociálního vyloučení, formování identit a
kulturních odlišností a utváření vztahů mezi společenstvími a kulturami. Vyučující při výuce využívají
možnost ukázat kulturní rozmanitost díky integraci žáků pocházejících z různých zemí. Snaží se
zprostředkovat žákům informace o vybraných kulturách, náboženstvích a identitách v různých
obdobích dějin, a hledají cestu, jak vést žáky ke kritickému myšlení o sobě samých a o kulturním a
sociálním prostředí, v němž žijí.
V rámci multikulturní výchovy využila škola ve školním roce 2016/2017 nabídku filmů Jeden svět na
školách nejen příležitostně při hodinách OBN a SVS, ale také filmovou projekci v kině Světozor. Projekce
se týkala současné problematické mezinárodní uprchlické krize a s ní související náboženské
problematiky.
Téma multikulturní výchovy se prolíná do většiny vyučovacích předmětů, např. v zeměpise
v projektových dnech proběhl projekt s názvem „Hry bez hranic“, při kterém se žáci 2. ročníků hravou
formou seznámili s geografií, kulturou a zvyky svých spolužáků cizích národností.
V rámci občanské nauky, v oddíle religionistika, jsou zařazena témata vedoucí k poznávání a
respektování rozmanitosti různých náboženství, tradic a hodnot a zároveň k uvědomění si své vlastní
identity, svých hodnot a tradic.
Při výuce českého jazyka je poukazováno na rozmanitost evropských a světových jazyků jako
komunikačních prostředků. Literatura a četba zase seznamují žáky s rozdíly a společnými prvky různých
kulturních prostředí.
V rámci výuky ruského jazyka probíhala výchova žáků k multikulturnímu spolužití. Žáci seznamovali své
spolužáky se svou národní kulturou a v rámci krátkých prezentací informovali o životě ve své zemi.
V hodinách německého jazyka proběhla beseda s gruzínskou studentkou studující ve Švýcarsku.
V anglickém jazyce probíhala multikulturní výchova především v rámci maturitních témat. Praktické
seznámení žáků se zvyky anglicky mluvících zemí proběhlo již tradičně na konci října v rámci oslav
anglosaského svátku Halloween. V rámci projektových dnů se žáci 1. ročníků seznámili s názorem na
Českou republiku a její kulturu z pohledu cizinců.
Při výuce španělštiny se usilovalo o upevnění dobrých mezilidských vztahů. Žáci byli vedeni k respektu,
ohleduplnosti, úctě, empatii, toleranci, solidaritě a pochopení sociální a kulturní rozmanitosti
společnosti.

16

5. Výchova k udržitelnému rozvoji
Na problematiku udržitelného rozvoje je kladen naší školou velký důraz. Jako vzdělávací instituce si
uvědomujeme nutnost vybavit své 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.
Toto téma je obsaženo v různých předmětech (hospodářský zeměpis, základy přírodních věd, občanská
nauka, ekonomika, cizí jazyky a další). Tématem TUR se žáci a vyučující zabývají především v hodinách
společenskovědního semináře formou diskusí a doprovodných filmových snímků z projektu Jeden svět
na školách.
Žáci se seznamují s ekologickou státní politikou, ale i lokálními komunitami a životním prostředím
školy. Základním úkolem ve výchově k TUR je, aby žák chápal udržitelný rozvoj jako integraci
environmentálních, ekonomických, technologických a sociálních přístupů k ochraně životního
prostředí. Pro pochopení problematiky TUR se škola zaměřuje 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 jednotlivých tříd se pravidelně zúčastňují exkurzí do výrobních podniků, recyklačních provozoven
apod.
6. Poznávací zájezdy, sportovní kurzy

Adaptační kurz prvních ročníků
Adaptační kurz se konal od 5. – 9. září 2016 a Lhotka u Mělníka se opět stala jeho dějištěm. Žáci se
v kempu vystřídali ve dvou turnusech. Činnosti adaptačního kurzu byly orientovány zejména na
vytvoření kolektivu, dobré vztahy, rozvoj komunikace, poznání druhých. Cílem bylo poskytnout
jedinečné aktivity jak hlouběji poznat sebe samého a stmelit kolektiv v rámci třídy.

17

Zájezd Paříž - Londýn
Tématický zájezd se konal od 18. –25. června 2017 a byl určen žákům 1.–3. ročníků. Cílem zájezdu bylo
ukázat žákům tyto dvě evropské metropole, které mezi sebou tak trochu soupeří v atraktivitě. Jsou to
města zcela odlišná, každé má svou nezaměnitelnou identitu a tento zájezd žákům umožnil najít si
jejich jedinečné kouzlo a užít si jejich rozdíly.

Cykloturistický kurz
Sportovní kurz se konal ve dnech 19.–23. 6. 2017 v rekreačním areálu Stará Živohošť u Slapské
přehrady. Zúčastnili se ho žáci všech tříd 3. ročníku. Náplní kurzu byly cyklovýlety a pěší túry, kreativní
hry a turnaje v odbíjené, nohejbalu a softbalu. Účastníci kurzu využili místní bazén, posilovnu a
bowlingovou dráhu. Program doplnily různé soutěže (např. jízda zručnosti na kole), opékání špekáčků
a celý sportovní kurz vygradoval duatlonem a triatlonem, kterého se nadšeně zúčastnili i učitelé.
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Adventní Drážďany
V prosinci se uskutečnil pro žáky všech ročníků poznávací zájezd do Drážďan, aby se seznámili
s vánočními tradicemi a zvyky v Německu a měli možnost je srovnat s našimi národními.
7. Mimoškolní aktivity
Klub mladého diváka - pro členy tohoto klubu škola zajišťuje během školního roku zajímavou nabídku
divadelních představení.
Adopce na dálku – škola dlouhodobě podporuje projekt „Adopce na dálku“. V rámci tohoto projektu
škola finančně podporuje holčičku z Indie. Potřebnou finanční částku škola získává z prodeje doma
připraveného pečiva, které žáci prodávají o přestávkách v prostorách školy svým spolužákům a
zaměstnancům školy. Prodejní akce probíhá několikrát do roka a výtěžek je použit pro zmíněnou sbírku.
Tímto způsobem žáci naší školy projevují ochotu pomoci dětem z rozvojových zemí.
Schola Pragensis, Dny otevřených dveří – žáci dobrovolně pomáhají na veletrhu Schola Pragensis a na
Dnech otevřených dveří s propagací školy. Letos se naše škola opět představila v Kongresovém centru
Praha na výstavě Schola Pragensis. Stánek naší obchodní akademie v prvním patře byl dekorován
informačními panely s fotografiemi. Rozdávaly se informační letáky a otevřeně se mluvilo se zájemci a
s jejich zákonnými zástupci o podmínkách studia na OAK. Přehlídka byla také možností pro setkání
žáků i učitelů s jejich protějšky z jiných škol.
Vánoční koncert středověké hudby Soli Deo - dne 8. 12. 2016 se druhé ročníky zúčastnily malého
koncertu, který se uskutečnil ve školní tělocvičně. Žáci se seznámili s hudbou a hudebními nástroji
z renesanční a barokní doby.
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Exkurze do ČNB
Ve středu 22. 2. 2017 navštívily třídy 2. C a 2. E Českou národní banku, kde žáci zhlédli dva filmy, první
dokumentární a druhý animovaný o historii a úloze ČNB. V suterénu budovy dále žáci navštívili
interaktivní výstavu „Lidé a peníze“.

Projekt renesance a baroko
Ve dnech 25. - 26. 5. 2017 na OA
Kubelíkova proběhly projektové
dny na téma baroko a renesance.
Účastnili se jich žáci prvních ročníků
(1. A, B, C, D), kteří v tříčlenných
skupinkách vytvářeli prezentace,
plakáty a křížovky. První den byl
věnován výrobě materiálů a druhý
den proběhla prezentace před
třídou, luštily se křížovky a
vystavovaly plakáty. Nejlepší tři
skupiny z každé třídy obdržely ceny.
Součástí akce byl i koncert barokní
hudby v tělocvičně školy, který
připravila skupina Soli Deo.
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8.

Soutěže

Ekonomicko-účetní soutěž
Tým žáků Obchodní akademie Kubelíkova se zúčastnil v září 2016 krajského kola soutěže EKONOMICKÝ
TÝM, která se koná pod záštitou Asociace obchodních akademií České republiky. Soutěž Ekonomický
tým má 13letou tradici, skládá se z kol krajských a celorepublikového finále. Smyslem celého klání je
podporovat týmového ducha, ověřit teoretické znalosti žáků a zjistit, jak dokáží aplikovat teoretické
poznatky v praxi. Zajímavou části soutěže je také prezentace na vylosované odborné téma. Témata
prezentací žáci dopředu neznají, po vylosování zadání mají pouze půl hodiny na to, aby si ve svém týmu
připravili svou prezentaci. Používat přitom smějí pouze papír a tužku. Žáci se umístili na krásném
čtvrtém místě.

Soutěž v grafických disciplínách
Ve dnech 27. a 28. března 2017 pořádala OAK Krajské kolo v grafických disciplínách, kterého se
účastnilo 60 soutěžících z 10 středních odborných škol. Soutěžilo se ve třech disciplínách, a to
wordprocessingu , korektuře textu a desetiminutovém opisu textu.
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Fotbalový turnaj o Pohár Josefa Masopusta
Dne 12. 10. 2016 se OA Kubelíkova zúčastnila fotbalového turnaje o Pohár Josefa Masopusta, kde se
v konkurenci středních škol Prahy 1, 3 a 6 umístila na druhém místě.

Florbalový turnaj Poprask
V pondělí 20. 2. 2017 se naše škola zúčastnila florbalového turnaje Poprask, který se uskutečnil ve
sportovní hale Na Kotlářce. Reprezentanti školy se umísili na pátém místě.
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Vítězství v poháru v badmintonu
Dne 2. března 2017 družstvo žáků OA Kubelíkova zvítězilo v celopražském poháru SŠ v badmintonu a
tím si zajistilo postup do celostátního kola, které se konalo dne 26. 4. 2017 v Českém Těšíně.
Republikové finále pořádalo místní polské gymnázium. Na propagaci akce byla přizvána česká i polská
televize a přítomen byl i Tomasz Mendrek, místní badmintonista, který se účastnil v roce 1992
olympiády. Náš tým ve velmi silné konkurenci obsadil 4. místo.
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9.

Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů

I nadále naše škola udržuje spolupráci s agenturou andel3w s.r.o., která zprostředkovává kulturní
návštěvy dánských žáků v Čechách. V září 2016 se uskutečnila návštěva žáků školy Odense Friskole,
Odense. Žáci 1. a 2. ročníků nejprve prezentovali naši školu a republiku pro celou skupinu dánských
žáků. Po krátké prezentaci následovalo rozdělení žáků do menších skupin a prohlídka školy. Během
prohlídky měli žáci možnost zeptat se na vše, co je zajímalo, a především využít v praxi anglický jazyk,
který na škole studují.

10. Spolupráce právnické osoby s partnery
Škola spolupracuje s firmou Stormware, s. r. o., která poskytuje školení pro učitele odborných
předmětů. Naše škola je zapojena do projektu „Pohodová škola“. Firma Stormware, s. r. o. je garantem
programu Pohoda, který naše škola využívá při výuce UCE zejména ve čtvrtých ročnících. Žáci se
seznamují s jednotlivými agendami a způsobem vedení účetnictví ve firmě.
V rámci povinné praxe studentů vysokých škol byly u nás na praxi v listopadu 2016 dvě praktikantky
ruského jazyka, studentky 5. ročníku PedF UK oboru RUJ a NEJ. Praxe proběhla v listopadu 2016.
Studentky byly z katedry rusistiky, germanistiky a lingvodidaktiky. Praktikantky pracovaly pod vedením
Mgr. Boženy Beníkové a PhDr. Evy Trojkové. Absolvovaly praxi v několika třídách s RUJ a ANJ
u Mgr. Boženy Beníkové, PhDr. Evy Trojkové a Mgr. et Mgr. Moniky Marešové. Studentky se seznámily
s tematickými plány, ŠVP, výchovným poradenstvím, programem Bakalář atd. Výstupem bylo celkové
hodnocení praktikantek.
S katedrou rusistiky a všeobecně s PedF UK budeme na základě předběžných jednání se zástupkyní
katedry rusistiky v budoucnu nadále spolupracovat a ve srovnání s předchozím rokem jsme rozšířili
možnost spolupráce pro německý a anglický jazyk.
Komise španělského jazyka celoročně udržuje kontakt a spolupráci s ústavem Instituto Cervantes.
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Dále škola dlouhodobě spolupracuje s firmami (Atlas consulting, s. r. o., PPF banka, Česká pojišťovna,
Člověk v tísni, Ekocentrum Koniklec, Ekodomov), které poskytují pro výuku zdarma nebo za symbolické
ceny své produkty nebo pro žáky pořádají odborné přednášky.
Škola je cvičnou školou Fakulty financí a účetnictví VŠE. Studenti oboru učitelství vykonávají na naší
škole svou praxi. Praxe je prováděna jak v zimním, tak i letním semestru. Student absolvuje praxi
v předmětu UCE a Ekonomika pod dohledem našich učitelů.
Zároveň učitelé hodiny hodnotí didakticky a metodicky a konzultují další postupy.
11. Další aktivity, prezentace
Stejně jako v loňském roce se 1. září 2016 do budovy školy na několik hodin přesunulo pražské rádio
Spin. Žáci tak měli možnost vstupovat do éteru, posílat vzkazy, písničky na přání a soutěžit o zajímavé

ceny. Školní zahrada se zároveň proměnila v místo, kde se po prázdninách setkali spolužáci i učitelé a
kde se poprvé seznámili žáci prvních ročníků. Uvolněnou atmosféru letního dne doplňovalo drobné
občerstvení. Škola se tento den také otevřela veřejnosti a možnost navštívit zahajovací akci mohli
rodiče žáků i absolventi. Toto zábavné pojetí prvního dne mnohým ulehčilo poprázdninový vstup do
školy a zároveň potěšilo příznivce moderní hudby.

25

Kroužky:
Florbal pro žáky 1. ročníků
Jak na matematiku I. – 1. ročníky
Jak na matematiku II. – 2. ročníky
Jak na matematiku III. – 3. ročníky
Příprava na přijímací zkoušky z MAT na VŠE
Mluvím čím dál lépe NEJ – 2. a 3. ročníky
Zertifikat Deutsch – 1.–3. ročníky
Doučování ANJ pro 1. ročníky
Ústní maturita z ANJ – 4. ročníky
Další aktivity:

Halloween
Dne 31. 10. 2016 zavítal keltský svátek Halloween i na naši školu. Ve škole jste mohli potkat mnoho
čarodějnic, kostlivců a dalších strašidel. O výzdobu školy a propagaci se postarali Mgr. Jana Diblíková a
Mgr. Martin Sentl, kteří spolu se žáky vyzdobili školu v duchu Halloweenu a dodali tak celé akci
„strašidelnou“ atmosféru. K oslavám se svými kostýmy přidali i vyučující jiných předmětů, a napomohli
tak šířit poznatky o tradicích anglosaských zemí i jinak, než jen v lavicích v rámci výuky anglického
jazyka.
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Filipíny – za obry a trpaslíky
Dne 15. 11. 2016 se OA Kubelíkova zúčastnila promítání dokumentárního filmu o Filipínách v kině
Světozor. Film je součástí programu vzdělávacího projektu Planeta Země 3000. Projekce filmu
navazovala na učivo, které je součástí výuky v zeměpise. Seznámení s náboženstvím a náboženskými
rituály na Filipínách bylo zajímavé a inspirativní. V dokumentu nechyběly ani záběry na fascinující
filipínskou krajinu a podmořský korálový svět, který díky našemu chování k planetě Zemi, pomalu
zaniká. Na závěr byla možnost ochutnat domorodá jídla.

Krabice od bot aneb Děti darují dětem k Vánocům
Již popáté probíhá předvánoční akce, která má za cíl potěšit děti z chudších rodin. Radost těmto dětem
udělají zase děti nebo dospělí, kteří pro ně připraví dárkovou krabici od bot. Tu naplní dětskými dárky
k Vánocům. Dárek dostane některé z dětí z chudých rodin v ČR a určitě mu udělá velkou radost.
V tomto roce tento projekt podpořili i žáci naší školy spolu s učiteli.
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Projekt „Redakce“ pro 3. ročníky
Začátkem kalendářního roku byl pro žáky 3. ročníků připraven projekt Redakce. Cílem tohoto projektu
bylo vyzkoušet v praxi poznatky z hodin českého jazyka v oblasti publicistiky (včetně psaní konkrétních
slohových útvarů), motivovat žáky k aktivnímu přístupu k práci s jazykem, psaným textem, grafickou
úpravou. V neposlední řadě měl projekt podpořit rozvoj komunikačních schopností, a to
prostřednictvím spolupráce v kolektivu (studenti si rozdělí jednotlivé úkoly a následně pracují na
společném výsledku). Nakonec žáci využili své dovednosti z oblasti informačních technologií.
Žáci každé třídy byli rozděleni do dvou skupin, ve kterých spolupracovali celé tři dny. Nejprve pracovali
samostatně na teoretické přípravě projektu, druhý den se jednotlivé skupiny rozešly na předem určená
místa, aby shromáždily informace a fotografie, které pak ve škole během třetího dne použily pro
vytvoření tematicky zaměřených časopisů.

Akademie školy
V prostorách kina Aero na Žižkově se 2. 2. 2017 uskutečnil další ročník školní akademie, do které se
aktivně zapojila většina tříd, ale také jednotlivci, a dokonce i učitelé. Programu dominovala taneční
i pěvecká vystoupení, ale i divadelní představení. Svá plesová vystoupení zopakovali také žáci čtvrtých
ročníků a celou akci ozdobila proslulá učitelská kapela T-Gang.

PROGRAM AKADEMIE:

3. C
Taneční vystoupení
4. A
Maturitní vystoupení
2. C
Jan Šmejkal - zpěv
1. C
Jojo triky
1. D Taneční vystoupení
4. D Maturitní vystoupení
3. C
Zpěv
1. C
Taneční vystoupení
Dancing club Sborovna

2. D Tanec
2. C
Vojtěch Mikuláš - kytara, zpěv
4. C
Maturitní vystoupení
1. B
Divadlo
2. A
Tereza Plecitá se svou taneční
skupinou
3. A + 3. B
(dívky) - tanec
4. D Karolína Soukupová – flétna,
Pascal Rakotomizao – doprovod kytara
T-Gang
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Filmová noc na OA Kubelíkova
Žáci čtvrtých ročníků si na jaře užili neobvyklou atmosféru školy po setmění a zároveň udělali něco pro
přípravu na maturitní zkoušku. Proběhl totiž další ročník filmové noci, který nabídl ke zhlédnutí filmy
na motivy vybraných děl k maturitní zkoušce z českého i anglického jazyka. Promítána byla filmová
klasika (Vyšší princip, O myších a lidech) i filmy inspirované současnými autory (Osvícení). Kulturní
náplň akce doprovodilo i občerstvení, takže spokojeni odcházeli domů všichni účastníci.

A další akce:
Září 2016
Listopad 2016
Prosinec 2016
Leden 2017
Leden 2017
Únor 2017
Březen 2017
Březen 2017
Březen 2017
Duben 2017
Duben 2017
Duben 2017
Květen 2017
Červen 2017
Červen 2017
Červen 2017

Věda v ulicích – 1.–3. ročníky
Přírodovědný klokan – 1. a 2. ročníky
Mikulášská nadílka – pro žáky celé školy
Maturita nanečisto UCE, ICT a CJL – 4. ročníky
Malé maturity – 3. ročníky
Návštěva Městské knihovny - 1. ročníky
Maturita nanečisto cizí jazyky a MAT – 4. ročníky
Matematický klokan – celá škola
Fotografická soutěž – celá škola
beseda „Jak se dělá rádio“ – 3. ročníky
Náboj – pro žáky celé školy
projekt Jak se stát finančním poradcem – 4. ročníky
První pomoc – 1. ročníky
„Nacpi třídu do studia“ – 1. ročníky
beseda o Adopci na dálku - 2. ročníky
Praha na kole
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12. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin
Vzhledem k rekonstrukci tělocvičny, která probíhala v době letních prázdnin, nemohla být škola využita
k jiným účelům.

V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
Ve školním roce 2016/2017 proběhly tyto kontroly:
1. Všeobecná zdravotní pojišťovna
Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce
pojistného.
Termín kontroly: 1. 12. 2016
Závěr kontroly:
ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.
2. Pražská správa sociálního zabezpečení
Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to za období od 1. 1. 2014
do konce posledního zúčtovacího období přede dnem provádění kontroly.
Termín kontroly: 3. 1. 2017
Závěr kontroly:
ke dni kontroly nebyly zjištěny žádné závady a nebyla uložena žádná nápravná opatření.
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VI. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2016
a) Příjmy
1. Celkové příjmy školy v hlavní činnosti za rok 2016 byly následující:

Dotace a příjmy z hlavní činnosti:
Neinvestiční dotace a příjmy za rok 2015

Kč
26 031 503,18

Z toho:
Neinvestiční dotace z rozpočtu MŠMT ÚZ 33353

19 598 000,00

Neinvestiční dotace z rozpočtu MŠMT ÚZ 33052
na zvýšení platů pracovníků ve školství

483 549,00

Neinvestiční dotace od zřizovatele MHMP ÚZ 00091

5 505 000,00

Účelová dotace na posílení výuky cizích jazyků z rozpočtu
Hl. m. Prahy ÚZ 00080 – Metropolitní program

107 000,00

Výnosy z hlavní činnosti

11 954,18

Čerpání fondu odměn

326 000,00

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. V I. pololetí roku
jsme ještě spravovali budovu bývalé Obchodní akademie, Praha 4, Svatoslavova 333 a inkasovali příjmy
i z pronájmů v této budově.
Celkem činil obrat doplňkové činnosti v roce 2016 Kč 1 083 104,46.
4. Ostatní příjmy
V roce 2016 vykazovala škola příjmy z vlastní hlavní činnosti v celkové výši Kč 11 954,18. Z toho činily
úroky z běžných účtů Kč 9 454,18 a výnosy za služby administrativního charakteru (opisy vysvědčení)
Kč 2 500,00.
b) Výdaje
1. Investiční výdaje:
V roce 2016 nám byly poskytnuty dva investiční transfery z rozpočtu hlavního města Prahy na
rekonstrukci havarijního stavu fasády ve výši Kč 2 420 000,00 a na rekonstrukci osvětlení v učebnách
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rovněž ve výši Kč 2 420 000,00. Na tyto akce jsme vyčerpali celkem Kč 4 729 000,00 a zůstatek ve výši
Kč 110 910,00 byl vrácen zřizovateli.
Z vlastních zdrojů, tj. z investičního účtu jsme financovali nákup nového školního serveru v hodnotě
Kč 75 180,00.
2. 1 Neinvestiční výdaje v hlavní činnosti

Kč
Neinvestiční výdaje v hlavní činnosti celkem

26 051 346,23

Z toho dle zdrojů financování:
výdaje ÚZ 33353 z dotace MŠMT

19 598 000,00

výdaje ÚZ 33052 z dotace MŠMT
na zvýšení platů pracovníků ve školství

483 549,00

výdaje ÚZ 00080 Metropolitní program MHMP

107 000,00

na posílení výuky cizích jazyků
výdaje ÚZ 00091 z dotace MHMP

5 505 000,00

výdaje hrazené z výnosů hlavní činnosti

11 954,18

čerpání fondu odměn

326 000,00

ztráta v hlavní činnosti

19 843,05

Z celkových výdajů dle účelu:
Náklady na platy pracovníků školy

15 391 864,00

Ostatní osobní výdaje

250 000,00

Zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění

5 255 758,00

Náhrady platů v době dočasné pracovní neschopnosti

63 230,00

Zákonné pojištění

65 025,00

Příděly FKSP

235 776,41

Náklady na maturitní zkoušky

22 100,00

Výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky

77 170,00

Školení zaměstnanců

31 990,00
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Spotřební materiál

255 122,53

Drobný dlouhodobý majetek

73 441,80

Náklady na spotřebu energií

827 698,01

Náklady na opravy a udržování

298 920,73

Odpisy DHM

1 294 480,00

Služby pošt a telekomunikací

125 052,00

Cestovné

10 766,00

Služby zpracování dat

98 871,00

Nájemné v budově Svatoslavova 333, Praha 4

1 180 660,00

Ostatní služby

385 584,02

Programové vybavení

104 819,73

Ostatní finanční náklady

1 232,00

Daň z příjmu

1 785,00

Celkem výdaje

26 051 346,23

2. 2 Neinvestiční výdaje v doplňkové činnosti
Náklady vynaložené na doplňkovou činnost školy činily celkem Kč 821 030,88. Jednalo se zejména o
nájemné, náklady na energie, služby a osobní náklady.
c) Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření školy v hlavní činnosti za rok 2016 byla ztráta ve výši Kč 19 843,05, v doplňkové
činnosti pak bylo dosaženo zisku Kč 262 073,58.
Celkový výsledek hospodaření za rok 2016 byla úspora Kč 242 030,53.
Vyúčtování výsledků hospodaření bylo zastupitelstvem hl. m. Prahy schváleno a výsledek hospodaření
byl rozdělen a proúčtován následovně:
Ztráta z hlavní činnosti byla uhrazena z rezervního fondu.
Zisk z doplňkové činnosti byl rozdělen:
příděl do fondu odměn

Kč

209 600,00

příděl do rezervního fondu

Kč

52 473,58.
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VII. Další informace
Příloha:
1. Učební plány oborů vzdělání.
2. Výroční zpráva – poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím.
3. Schválení výroční zprávy Školskou radou.

Praha 9. října 2017

Mgr. Barbora Smutná
ředitelka školy
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176/2006 Sb.
§ 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Výroční zpráva za školní rok 2016/2017

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:
1. Počet podaných žádostí o informace:
22
 č. j.: 13/2016
Policie ČR, Milánská 409, 109 00 Praha 10
 č. j.: 27/2016
Dětský domov, Národních hrdinů 1, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice
 č. j.: 55/2016
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7
 č. j.: 64/2016
Úřad práce, Domažlická 11, 130 00 Praha 3
 č. j.: 95/2016
Dětský domov, Národních hrdinů 1, 190 12 Praha 9
 č. j.: 112/2016
KŘ Policie ČR, odbor cizinecké policie, Olšanská 2, 130 51 Praha 3
 č. j.: 124/2016
Obvodní soud pro Prahu 10, ulice 28. pluku 1533/29 b, 100 83 Praha 10
 č. j.: 147/2016
Město Aš, Kamenná 52, 352 01 Aš
 č. j.: 159/2016
MČ Praha 12, odbor sociálních věcí, Písková 830/25, 143 12 Praha 412
 č. j.: 200/2016
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7
 č. j.: 212/2016
Obvodní soud pro Prahu 10, ulice 28. pluku 1533/29b, 100 83 Praha 10
 č. j.: 290/2016
Úřad práce ČR, Seifertova 559/51, 130 00 Praha 3
 č. j.: 321/2016
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7
 č. j.: 342/2016
Ministerstvo vnitra, pošt. schránka 19, 161 00 Praha 614
 č. j.: 17/2017
Policie ČR, Lupáčova 11, 130 00 Praha 3
 č. j.: 48/2017
Policie ČR, Milánská 409, 109 00 Praha 10
 č. j.: 55/2017
Okresní soud Karlovy Vary, Moskevská 17, 360 01 Karlovy Vary
 č. j.: 87/2017
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MČ Praha 12, Písková 830/25, 143 00 Praha 12
č. j.: 88/2017
Policie ČR, Lipanská 16, 130 00 Praha 3
č. j.: 99/2017
Krajské ředitelství PČR, Olšanská 2176/2, 130 51 Praha 3
č. j.: 120/2017
MČ Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10
č. j.: 161/2017
Krajské ředitelství PČR, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové

2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
0
3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
0
4. 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
0
5. Výčet poskytnutých výhradních licencí
0
6. Počet stížností podle § 16a
0
7. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
0
Praha 5. září 2017

Mgr. Barbora Smutná
ředitelka školy
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