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Výroční zpráva 

Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 

za školní rok 2017/2018 

 

 

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 

mailto:iva.novotna@oa-kubelikova.cz


 

2 

  

5. Obory vzdělání a vzdělávací programy 
 

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/ 
ŠVP Klasická obchodní 
akademie 

528 - 

Obchodní akademie, Praha 3, 
Kubelíkova 37 

63-41-M/02 
Obchodní akademie/ 
ŠVP Sportovní management 

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 2016/2017: 

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

 

7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb  

Kubelíkova 37, 130 00 Praha 3 
 

8. 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. 

 

9. Školská rada  

Školská rada byla ustanovena dne 12. 4. 2006. 

Ve dnech 10. a 11. 4. 2018 proběhly doplňovací volby do školské rady v souladu s volebním řádem, 
vydaným usnesením Rady HMP č. 0330 ze dne 22. 3. 2005. 

Složení školské rady  

Za pedagogické pracovníky: 

Mgr. Jakub Podlena 

Mgr. Jana Vrátníková 

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků: 

Jan Čurda, zákonný zástupce žákyně 4. C 

Natálie Bartáková, žákyně 4. A 



 

3 

  

Za zřizovatele školy: 
 

Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. – zástupce zřizovatele 

Ing. Marcela Novotná – zástupce zřizovatele 

II. Pracovníci právnické osoby 

1. Pedagogičtí pracovníci 
 

      a) počty osob  
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Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 3 3 37 34,4 0 0 37 34,4 

b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků  

škola počet pedagogických pracovníků  
celkem % z celkového počtu 
pedagogických pracovníků 

Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 
kvalifikovaných 37 100 

nekvalifikovaných 0 0 

c) věková struktura pedagogických pracovníků 

počet celkem ve 
fyzických 
osobách  
k 31. 12. 2017 

v tom podle věkových kategorií 

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

37 0 5 12 2 15 3 

d) další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 zaměření 
počet 
účastník
ů 

vzdělávací instituce 

e-learning hodnotitel ÚZ RUJ 1 CERMAT 

e-learning zadavatel  2 CERMAT 

e-learning zadavatel pro žáky s PUP MZ 4 CERMAT 

e-learning GDPR 38 BDO 
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e-learning 
Rozvoj mezikulturní provázanosti a 
dynamizující aktivity ve výuce cizího 
jazyka 

1 Draco 

seminář Jak na Erasmus+ v roce 2018 1 Konferenční centrum City, 
Seminaria, s. r. o. 

seminář Use it or lose it 1 Webinář Bohemian Ventures 

seminář Critical thinking in English language 
teaching 

1 Webinář Bohemian Ventures 

seminář 
To Correct or Not Correct? Ideas for 
Subtle Corrections During Speaking 
Tasks 

1 
Webinář Bohemian Ventures 

seminář Using digital tools to encourage learner 
autonomy in the classroom 

1 Webinář Bohemian Ventures 

seminář Teaching grammar: classroom choices 1 Webinář Bohemian Ventures 

seminář 
Get ready for… the Cambridge English 
Qualifications Young Learners Exams 
for 2018 

1 
Webinář Bohemian Ventures 

seminář Teaching grammar: Classroom choices 
1 

1 Webinář Bohemian Ventures 

seminář 
Online resources and digital tools for 
improving your language knowledge 
and language ability 

1 
Webinář Bohemian Ventures 

seminář 
Inspirace pro zkvalitňování výuky 
přírodovědných předmětů a 
matematiky 

1 
ČŠI 

seminář „Nové metody ve výuce matematiky?“ 1 JČMF 

seminář 
ZEM: 

Aktuální trendy ve výuce zeměpisu 
1 

PřF UK Albertov 

seminář Povinná dokumentace ve školách 1 Seminaria 

seminář Seminář pro žadatele k výzvě č. 36 a 37 1 MHMP 

seminář 
Konzultační seminář pro management 
škol 

1 
NIDV 

seminář 
Hodnotitel ÚZ anglický jazyk – speciální 
seminář pouze pro rodilé mluvčí AJ 

1 
NIDV 

seminář 
Reforma financování regionálního 
školství 

1 
MHMP 

seminář Invakuace 1 Český červený kříž, Praha 1 
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seminář Seminář ke zvládnutí GDPR 1 BAKALÁŘI software s.r.o. 

konference Roadshow pro školy 2 MŠMT (Royal Emma) 

konference Zástupce – pravá ruka ředitele 2 Wolters Kluwer 

celoživotní 
vzdělávání 

Studium pro výchovné poradce 1 FF UK 

konference 

Priorita 1 – inkluze a opatření 
k bezbariérovosti 

Priorita 7 – občanská kompetence 

1 

MČ Praha 3 

vzdělávací akce Bakterie kolem nás  1 Descartes 

vzdělávací 
program 

Jak udělat z tělocviku taneční party 1 Descartes 

vzdělávací 
program 

Podvojné účetnictví ve výuce na SŠ 
2 

Soukromá VŠ ekonomická 
Znojmo s.r.o. 

vzdělávací 
program 

Daně z příjmu, vč. aktuálních změn 
1 

Soukromá VŠ ekonomická 
Znojmo s.r.o. 

vzdělávací 
program 

Inspirace pro zkvalitňování výuky 
přírodovědných předmětů a 
matematiky 

1 
ČŠI 

kurz Kurz pro instruktory lyžování Fi FTVS 

fórum 
Pražské fórum primární prevence 
rizikového chování 

Po 
MHMP 

 

e) jazykové vzdělávání a jeho podpora  

počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) 

z toho 

s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 11 

bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 0 

rodilý mluvčí 0 

2. Nepedagogičtí pracovníci školy  

a) počty osob 

fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 

10 9,5 
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b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků 

 zaměření 
počet 
účastníků 

vzdělávací instituce 

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

1 Archiv hl. m. Prahy 

e-learning GDPR 10 BDO 

seminář „Šablony“ 1 MHMP 

seminář 
Seznámení s funkcionalitami systému 
Energy broker 

1 ENSYTRA s.r.o. – energy.broke.cz 

seminář Seminář ke zvládnutí GDPR 1 BAKALÁŘI software s.r.o. 
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III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání  
 

1. Počty tříd denní vzdělávání  

 

škola počet tříd  počet žáků  

Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 16 406 

Změny v počtech žáků v průběhu školního roku: 
 

- přerušili vzdělávání: 2 
- nastoupili po přerušení vzdělávání: 1  
- sami ukončili vzdělávání: 9   
- vyloučeni ze školy: 0  
- nepostoupili do vyššího ročníku: 15 z toho nebylo povoleno opakování: 0 
- přestoupili z jiné školy: 6  
- přestoupili na jinou školu:  14  
jiný důvod změny (uveďte jaký): přijetí  7  
   

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 25,375 10,973 

 

3. Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji  

Obchodní akademie, 
Praha 3, Kubelíkova 37 
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počet žáků 
celkem 

3 2 1 1 3 1 - 3 - 2 94 2 1 113 

z toho 
nově přijatí 

- 1 - 1 - - - - - 1 28 2 1 34 
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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 13 

neprospělo 21 

opakovalo ročník 11 

počet žáků s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 377 

tj. % z celkového počtu žáků 92,86 % 

průměrný počet zameškaných hodin na žáka  139,575 

z toho neomluvených 0,882 

 

5. Výsledky maturitních zkoušek 

 

škola 
 
Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 

MATURITNÍ ZKOUŠKY 

denní 
vzdělávání 

počet žáků, kteří konali zkoušku 59 

z toho konali zkoušku opakovaně 5 

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 1 

počet žáků, kteří byli hodnoceni 

prospěl s vyznamenáním 5 

prospěl 37 

neprospěl 17 
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6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2018/2019 

 

skupina oborů vzdělání, 
kód, název 

Ekonomické lyceum 78-42-M/02 

P
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počet přihlášek celkem  185 

počet kol přijímacího řízení celkem 3 

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 86 

z toho v 1. kole 25 

z toho ve 2. kole 59 

z toho v dalších kolech 2 

z toho na odvolání 0 

počet nepřijatých celkem 99 

počet volných míst po přijímacím řízení 

obor: Ekonomické lyceum 78-42-M/02 0 

 

 

skupina oborů vzdělání, 
kód, název 

Obchodní akademie 63-41-M/02, zaměření Klasická obchodní akademie 
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počet přihlášek celkem  53 

počet kol přijímacího řízení celkem 2 

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 49 

z toho v 1. kole 46 

z toho ve 2. kole 3 

z toho v dalších kolech 0 

z toho na odvolání 0 

počet nepřijatých celkem 4 

počet volných míst po přijímacím řízení  

obor: Obchodní akademie 63-41-M/02 0 
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skupina oborů vzdělání, 
kód, název 

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

P
ři

jím
ac

í ř
íz

en
í p

ro
 š

ko
ln

í r
o

k 
20

1
8

/2
0

1
9 

(d
en

n
í v

zd
ěl

áv
án

í)
 

počet přihlášek celkem  112 

počet kol přijímacího řízení celkem 1 

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 92 

z toho v 1. kole 92 

z toho ve 2. kole 0 

z toho v dalších kolech 0 

z toho na odvolání 0 

počet nepřijatých celkem 20 

počet volných míst po přijímacím řízení  

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

0 

 

7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

 

Počty cizinců z jednotlivých zemí 

Stát Počet žáků 

Bělorusko 1 

Čína 2 

Maďarsko 2 

Rumunsko 1 

Rusko 5 

Slovensko 3 

Vietnam 8 

Ukrajina 15 

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 3. ročníku. Výchovný poradce v tomto případě 
spolupracoval s PaedDr. Věrou Čadilovou, asistentem pedagoga a vyučujícími předmětů, v rámci 
kterých byla na základě doporučení SPC poskytována podpůrná opatření. 

V tomto školním roce bylo nově vypracováno 5 plánů pedagogické podpory, které byly po 3 měsících 
vyhodnoceny. Na základě vyhodnocení bylo některým žákům doporučeno vyšetření v PPP. 

Výchovná poradkyně byla pozvána na případovou konferenci na odbor sociálních věcí na Praze 3, kde 
se s třídní učitelkou vyjadřovala k jednomu žáku třídy 1. B. 

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. 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, MHMP 
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 mimořádně nadaných a nadaných žáků. 
Pro tyto žáky je vytvořen IVP organizační.   

10. Ověřování výsledků vzdělávání 

Po dobrých zkušenostech s tzv. Malou maturitou z českého jazyka a literatury ve 3. ročnících se 
vyučující rozhodli tuto zkoušku ponechat. Dále proběhla Malá maturita z PZOP pro všechny žáky 
4. ročníku a pro žáky 4. ročníku oboru vzdělání Obchodní akademie navíc Malá maturita z předmětu 
ekonomika. 

V hodinách anglického jazyka proběhla Maturita nanečisto zprostředkovanou společností SCIO.  

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 a španělský.  

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.  
Přes server eTwinning byla navázaná spolupráce s partnerskou školou I.I.S.S.L. da Vinci v Itálii, ve městě 
Fasano. Na základě několikaměsíční komunikace byl vytvořen dvouletý projekt v rámci programu 
ERASMUS+. 
 
V listopadu 2017 se již popáté zúčastnili vybraní žáci 3. ročníků celosvětové soutěže Time Project, 
pořádané organizací UNESCO. Letos proběhl již 22. 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 20 žáků naší školy a pod odborným dohledem 
vyučujících se snažili ukázat, co umí, a zároveň se dověděli nové informace o zemích nejen z Evropy. 

Předmětová komise anglického jazyka zorganizovala Překladatelskou soutěž pro žáky 1. – 4. ročníku. 
Žákyně 3. ročníku úspěšně reprezentovala školu v obvodním kole Olympiády z anglického jazyka.  

V prosinci 2017 se konala soutěž v německé konverzaci, která byla složena ze dvou částí – písemné 
a ústní. Soutěže se účastnili žáci 1. – 3. ročníku, a ti, kteří se umístili na prvních třech místech, úspěšně 
reprezentovali školu v obvodním kole.  

V rámci ruského jazyka se uskutečnila Konverzační soutěž v ruském jazyce, kde naše žákyně vyhrála 
krajské kolo a umístila se na 3. místě v celostátním kole. Vyučující ruského jazyka připravovala žáky na 
soutěž Ars Poetica – Puškinův památník, která se uskutečnila v dubnu 2018. 

V rámci španělského jazyka se naše žákyně probojovala do krajského kola Olympiády ve španělském 
jazyce. 

Žáci měli možnost seznámit se blíže se španělskou kulturou i jazykem v rámci poznávacího zájezdu Viva 
Barcelona, kde navštívili několik významných měst a míst v autonomní oblasti Katalánsko. 

Stejně tak, jako v minulých letech, byly ve školním roce 2017/2018 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 a nově byl 
otevřen kroužek – příprava na FCE. 
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IV. Aktivity právnické osoby 
Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 

 

1. Výchovné a kariérové poradenství 

Na škole působí školní poradenské centrum složené z výchovné poradkyně, školního metodika 
prevence a psychologa z PPP Praha 3.  

V září proběhla úvodní schůzka výchovných poradců naší školy s  psycholožkou z PPP pro Prahu 3. Tyto 
schůzky se uskutečňovaly pravidelně jednou měsíčně, popř. podle aktuální potřeby.  

Ve dnech 4. – 8. 9. 2017 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 pedagogicko-
psychologické 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 PROFI 
testy.  

Pro žáky 1. ročníku byly zprostředkovány besedy na téma Jak se efektivně učit na SŠ a zároveň byly 
zaměřeny na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání. 

Během celého roku projevovali převážně žáci 4. ročníků zájem o informace týkající se možností dalšího 
studia a přijímacího řízení na školy. Žákům byly poskytovány výchovnou poradkyní informace nejen 
ústní formou, ale také jim byly nabídnuty brožury a sděleny odkazy na vhodné internetové stránky. 
Vzhledem ke zvýšenému zájmu ze strany žáků maturantů bude od 1. 9. 2018 stanovena nová funkce 
kariérového poradce. 

V listopadu 2017 měla škola opět svůj stánek na veletrhu Schola Pragensis. Na tomto celopražském 
veletrhu vyučující spolu s žáky propagovali naši školu a motivovali uchazeče o studium na naší škole. 

Den otevřených dveří se konal na škole čtyřikrát v průběhu školního roku.  

Během roku podle aktuální potřeby zasedala výchovná komise. Na těchto pracovních schůzkách 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 a španělštiny se svými vyučujícími psali dopisy na podporu vybraných lidí. Žáci se tak 
seznámili s některými případy utlačovaných lidí a s činností organizace Amnesty International. 

Opakovaně 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. 

V minulém školním roce dokončilo studium „naše dítě“ z projektu Adopce na dálku. Žáci se rozhodli, 
že chtějí i nadále podporovat tento projekt, a byl vybrán šestiletý chlapec z Indie, kterému budou naši 
žáci hradit studium z peněz, které získávají z prodeje koláčků, které napečou. Žáci svým jednáním 
projevují solidaritu s dětmi z rozvojových zemí a ukazují svou ochotu pomoci potřebným.  
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V prosinci 2017 žáci dobrovolně pomáhali při vaření a rozdávání polévky v prostorách Hlavního nádraží 
lidem bez domova a sociálně nejslabším. Akci pořádají sbory jednotlivých církví z Prahy. 

2. Prevence rizikového chování 

Ve školním roce 2017/2018 se škola v oblasti prevence rizikového věnovala následujícím činnostem:  
- organizaci adaptačního kurzu pro 1. ročníky, 
- spolupráci s organizací Život bez závislostí – realizace programů – Jak se bránit kyberšikaně, 

Začátky intimního života, Bezpečně po internetu,  
- koordinaci aktivit při přípravě školní akademie a její následné organizaci, 
- spolupráci 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, 

- 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 s metodikem prevence, jelikož se nejednalo o žádné závažnější formy rizikové chování. 
 
Přestupky řešili třídní učitelé ve spolupráci s vedením školy, výchovným poradcem a školním 
metodikem prevence v souladu se školním řádem a příslušnými vyhláškami MŠMT. Zpravidla šlo 
o záškoláctví a s ním související problémy se školním prospěchem.  

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.). V rámci prevence 
předčasných odchodů ze školy byly s vytypovanými žáky vedeny individuální konzultace. Školní 
metodik prevence se podílí na osnovách a náplni třídnických hodin. 
 

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 březnu 2018 soutěží ke světovému Dni 
vody. V rámci rozšiřování poznatků s ekologickou tématikou se uskutečnily tyto akce: 

- exkurze sklárny Nižbor, 

- tematické vycházky Malešický park, Riegrovy sady, Letenské sady, Kunratický les, 

Vyšehrad, Parukářka, Krčský les, Hostivařská nádrž, Petřín, 

Stromovka, park Lužiny, 

- výlety Říp, Kralupy nad Vltavou, Malešín, 

- přírodovědné soutěže fotografická soutěž s tématy strom, mikro a makro svět. 
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V rámci ekologické a environmentální výchovy se realizovaly tyto projekty: 

- Den Vody,  
- Plynárenské muzeum, 
- Fotografická soutěž. 

4. Multikulturní výchova 

Ve škole se setkávají žáci z nejrůznějšího sociálního a kulturního zázemí a etnik, proto 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 se aplikuje možnost ukázat kulturní rozmanitost díky integraci žáků pocházejících z různých 
zemí.  
Je nutno zprostředkovat žákům informace o stavu vybraných kultur, náboženství a identit v různých 
obdobích dějin, hledat cestu, jak vést žáky ke kritickému myšlení o sobě samých, o kulturním 
a sociálním prostředí, v němž žijeme, a o tom, co se dnes s námi všemi i tímto prostředím děje. 
V letošním školním roce jsme využili nabídku filmů Jeden svět na školách, a sice filmovými 
představeními Mír s vámi a Rádio Kobáni.  
Pro žáky 4. ročníku byla zprostředkována beseda s následnou panelovou diskusí na téma Terorismus, 
přednášejícím byl PhDr. M. Brzybohatý. 
V rámci občanské nauky v oddíle světová náboženství jsou zařazována témata vedoucí k poznávání 
a respektování rozmanitosti různých jejich tradic a hodnot a zároveň k uvědomění si své vlastní 
identity, své hodnoty a tradic. 

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. 
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6. Poznávací zájezdy, sportovní kurzy 

 

Adaptační kurz prvních ročníků  

Adaptační kurz se konal od 4. – 8. září 2017 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. 

  

Adventní Drážďany 

V prosinci 2017 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.  

 

Lyžařský kurz v Kitzbühelu 

V polovině března 2018 se žáci prvních a druhých ročníků zúčastnili pětidenního lyžařského kurzu 
v rakouském Kitzbühelu. Během pobytu na nadšené lyžaře a snowboardisty čekalo jak krásné slunečné 
počasí, tak útulné ubytování ve městě Mittersill. 

 

Pevnost Terezín 

V dubnu 2018 se pro žáky 2. ročníků uskutečnil poznávací zájezd do Terezína, kde byla pro žáky 
zajištěna odborná prohlídka vedena místním průvodcem. 

 

Sklárny Rückl Nižbor 

Dne 16. 4. 2018 zavítali žáci prvních ročníků do rodinné sklárny Rückl v Nižboru. Tato sklárna je již od 
roku 1846 známá svým prvotřídním broušeným křišťálem. Žáci měli možnost nahlédnout přímo do 
výroby a do tajů tohoto autentického řemesla. 

 

Sportovní kurz  

V týdnu od 23. do 27. dubna 2018 se uskutečnil pětidenní sportovní kurz na Staré Živohošti, kde se žáci 
3. ročníku věnovali naplánovaným aktivitám, jako jsou softball, frisbee, jízda na lodičkách, chůze po 
laně přes vodní zátočiny a mnoho dalších. 

 

Zájezd Viva Barcelona  

Tématický zájezd se konal od 29. 4. 2018 do 5. 5. 2018 a byl určen žákům 1.– 3. ročníku. Cílem zájezdu 
bylo ukázat žákům tuto evropskou metropoli a specifika Katalánska.  

 

Zájezd do Berlína 

V červnu 2018 se uskutečnil třídenní poznávací zájezd do Berlína. Hlavním cílem zájezdu bylo navázat 
novou spolupráci s partnerskou školou. Součástí zájezdu bylo i poznávání nejvýznamnějších míst 
a památek Berlína.  
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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“.   

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.  

Exkurze do ČNB  

Ve dnech 6. 3. až 9. 3. 2018 žáci 2. ročníku oboru vzdělání Obchodní akademie a žáci 3. ročníků oboru 
vzdělání Ekonomické lyceum navštívili expozici České národní banky „Lidé a peníze“, která je umístěna 
v prostorách historického trezoru v budově ČNB Na Příkopě. Žáci zhlédli tematické filmy, mohli si 
prohlédnout vývoj platidel a peněz. Také se dověděli mnoho informací o vývoji peněžnictví v českých 
zemích. Na přístrojích, které umí odhalit padělky peněz a dokladů, si žáci mohli sami vyzkoušet pravost 
svých bankovek a občanských průkazů. Na závěr si mohli potěžkat cihlu zlata.  

Werichova vila 

V dubnu 2018 se žáci 3. ročníků účastnili exkurze do Werichovy vily. Na základě vypracovaných 
pracovních listů museli žáci naplnit jednotlivé úkoly.  

Coca Cola 

Dne 5. dubna 2018 se konala exkurze třetích ročníků do výrobny firmy Coca-Cola HBC Česko 
a Slovensko. Žáci se seznámili s příběhem, jak tento nejznámější nápoj na světě vznikl.  

 

8. Soutěže  

Září 2017 

 Ekonomický tým 2017 

V září 2017 se naši žáci účastnili krajského kola soutěže Ekonomický tým 2017, které se konalo 
na Obchodní akademii Dušní Praha 1. Naši žáci obsadili celkově 7. místo mezi pražskými 
obchodními akademiemi. 

 POPRASK 

V září 2017 se uskutečnila sportovní akce POPRASK, kde naši školu reprezentovalo 8 žákyň ve 
volejbale. V listopadu 2017 se naši žáci účastnili turnaje v basketbale, které vyvrcholilo 
v prosinci finálem v TJ Sokol Žižkov. 

Říjen 2017 

 Pohár J. Masopusta 

V říjnu 2017 se naši žáci účastnili soutěže v kopané – Pohár J. Masopusta, kde obsadili pěkné 
2. místo a tím obhájili tento úspěch z loňského roku.  
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Listopad 2017 

 Basketbal 

V listopadu 2017 se naši žáci účastnili turnaje v basketbalu, kde postoupili do republikového 
kola. 

Prosinec 2017 

 Mikulášská soutěž v OA Dušní – PEK 
Tradičně 5. prosince probíhá soutěž Mikulášský turnaj v psaní na klávesnici. Náš žák tuto soutěž 
vyhrál a další účastník z naší školy obsadil 5. místo. 

 TIME PROJECT v prosinci 2017 
Tohoto mezinárodního projektu se účastnilo 20 žáků. I přes velkou snahu účastníků 
a vyučujících jsme nebyli vyhodnoceni mezi nejlepšími. 

 Soutěž pražských hispanistů 
6. 12. 2017 se naše žákyně účastnila celopražského kola Soutěže pražských hispanistů 
a umístila se na 5. místě.  

Leden 2018 

 Celorepublikové finále v basketbalu v Karlových Varech 
Naši žáci se pod vedením pedagoga tělesné výchovy umístili v celorepublikovém finále na 
2. místě, což je pro naši školu historický úspěch.  

Březen 2018 

 Konverzační soutěž v ruském jazyce 
Krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce se konalo na Obchodní akademii Dušní, kde 
se v kategorii rodilých mluvčí naše žákyně umístila na 1. místě a zajistila si tak postup do 
celostátního kola. 

Duben 2018 

 Ekonomická soutěž – školní kolo 
Učitelé odborných předmětů připravili 9. dubna 2018 ekonomickou soutěž pro žáky druhých 
a třetích ročníků. 
 

 Celopražská soutěž Velikonoční beránek 
Naše škola uspořádala soutěž v přepisu anglického textu na počítači.  
 

 Celostátní kolo konverzační soutěže v ruském jazyce 
Celostátní kolo konverzační soutěže v ruském jazyce proběhlo v Praze a naše žákyně se mezi 
velkou konkurencí umístila na výborném 3. místě. 
 

 Puškinův památník 
Tato tradiční soutěž se konala v Ruském centru vědy a kultury v Praze, kde se naši žáci 
prezentovali divadelním představením, a ačkoliv předvedli skvělý výkon, neumístili se na 
medailových pozicích. 
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Červen 2018 

 IT ZEUS  
Tradiční soutěž pro žáky 2. ročníků pražských obchodních akademií v odborných předmětech 
s názvem IT ZEUS se na ČAO Praha konala v červnu. Žáci soutěžili ve dvoučlenných týmech, a to 
z oblasti informačních technologií, hospodářského zeměpisu, ekonomiky, účetnictví 
a statistiky. Naši žáci ve velké konkurenci obsadili 3. místo. 
 

 Ekonomický trojboj  
V červnu 2018 se naši žáci účastnili soutěže Ekonomický trojboj, kde obsadili celkově 3. místo. 
Tato soutěž se konala na Obchodní akademii Dušní. 

 
 

9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů 

Naše škola i nadále udržuje spolupráci s agenturou andel3w s.r.o., která zprostředkovává kulturní 
návštěvy dánských žáků v Čechách. V září 2017 se uskutečnila návštěva žáků školy Odense Friskole, 
Odense. Žáci 1. a 2. ročníků OAK 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. 

V dubnu 2018 škola navázala spolupráci s agenturou SILKLAND EUROPA s.r.o. v rámci programu KA1. 

V průběhu letošního školního roku navázala naše škola spolupráci se školou v Rjazani. Cílem spolupráce 
je výměna žáků v rámci několikadenního pobytu v Rjazani a ruských žáků u nás. Momentálně jsme 
v kontaktu s ředitelem školy v Rjazani a ujednáváme naši společnou spolupráci.  

 Po celý školní rok se škola aktivně věnovala přípravě vstupu do projektu ERASMUS+.  

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. 

Komise ruského jazyka už několik let spolupracuje s PedF UK. V letošním školním roce vykonávala na 
naší škole praxi studentka 4. ročníku oboru rusistika. Studentka chodila na náslechy a odučila 
předepsaný počet hodin v třídách. Její přínos byl veliký, jelikož je rodilá mluvčí, a žákům tato skutečnost 
velice prospěla. 
 
Komise španělského jazyka celoročně udržuje kontakt a spolupráci s ústavem Instituto Cervantes. 
 
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. Ve školním roce 2017/2018 vykonali praxi na 
naší škole 4 studenti VŠE.  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. 
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11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou 

Vzdělávání určené pro veřejnost. 

typ vzdělávání zaměření počet účastníků 
určeno pro 

dospělé / žáky 
akreditace MŠMT 

ano / ne 

odborný kurz příprava k JPZ 40 žáky  ne 

 

12. Další aktivity, prezentace 

Kroužky pořádané školou pro současné žáky: 

 UCE  příprava k PMZ 

 Účetnictví pro 3. ročník 

 ANJ pro 1. ročník 

 Příprava na FCE 

 Maturita Intense 

 Zertifikat Deutsch 

 Sportovní hry 

 Matematika 

Akce: 

Halloween  

Dne 31. 10. 2017 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 učitelé předmětové 
komise anglického jazyka, 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.  

Brazílie - vášnivé srdce Jižní Ameriky 

V září 2017 se naše škola zúčastnila promítání dokumentárního filmu o Brazílii 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 přírodou a výjimečnými památkami Brazílie bylo 
zajímavé a inspirativní.  

Krabice od bot aneb Děti darují dětem k Vánocům 

Již pošesté proběhla předvánoční akce, která měla za cíl potěšit děti z chudších rodin. Radost těmto 
dětem udělali zase děti nebo dospělí, kteří pro ně připravili dárkovou krabici od bot. Tu naplnili 
dětskými dárky k Vánocům. Dárek dostalo některé z dětí z chudých rodin v ČR a určitě mu udělal velkou 
radost. V tomto roce tento projekt podpořili i žáci naší školy spolu s učiteli. 

Akademie školy 

V prostorách kina Aero na Žižkově se 1. 2. 2018 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 kapela složená z učitelů i žáků.  

  

http://www.krabiceodbot.cz/fotogalerie/
http://www.krabiceodbot.cz/fotogalerie/
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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. 

Další aktivity: 

ZÁŘÍ 2017   
Festival vědy 
Prague Sport Game 
ŘÍJEN 2017   
Salesiánské divadlo, představení v německém jazyce 
LISTOPAD 2017   
Týden vědy 
Bobřík IT 
PROSINEC 2017   
The Action – bezpečnost silničního provozu 
Prezidentské studentské volby 
Mikulášská nadílka 
Charitativní adventní akce – polévka pro bezdomovce 
LEDEN 2018    
Věznice Pankrác 
Projektový týden Malá maturita PZOP – UCE, ICT, EKO 4. ročníky, Malé maturity – CJL 3. ročníky 
ÚNOR 2018   
MKP exkurze 
BŘEZEN 2018 
Lyžařský zájezd - Kitzbühel   
Bezpečně po netu 
Salesiánské divadlo, představení v anglickém jazyce 
Veletrh FIF 
Světový den vody – projekt pro žáky všech ročníků 
Exkurzu v ČNB pro žáky 3. ročníku 
DUBEN 2018 
Sportovní kurz pro žáky 3. ročníku – Stará Živohošť   
Salesiánské divadlo, představení v německém jazyce 
Finanční poradenství 
KVĚTEN 2018 
První pomoc – 1. ročníky 
Život bez závislosti – komponované přednášky pro žáky 1. – 3. ročníku 
 

13. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin 
Vzhledem k rekonstrukcím dvorního traktu a chodníku, které probíhaly v době letních prázdnin, 
nemohla být škola využita k jiným účelům.  
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V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 

Ve školním roce 2017/2018 proběhly tyto kontroly: 

1. ČŠI 

Termín kontroly: 18. 1. – 23. 1. 2018 

Závěr kontroly: na webových stránkách školy a ČŠI 

 

2. Hygienická stanice hl. m. Prahy 

Termín kontroly: 13. 2. 2018 

Závěr kontroly: ve sledovaných ukazatelích nebyly kontrolou zjištěny nedostatky vzhledem 

k požadavkům platné legislativy. 
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VI. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2017 

a) Příjmy 

 

1. Celkové příjmy školy v hlavní činnosti za rok 2017 byly následující: 

 

Dotace a příjmy z hlavní činnosti:                      Kč 

Neinvestiční dotace a příjmy za rok 2017 27 606 783,83 

Z toho:  

Neinvestiční dotace z rozpočtu MŠMT ÚZ 33353 21 014 881,00 

Neinvestiční dotace z rozpočtu MŠMT ÚZ 33052 

na zvýšení platů pracovníků ve školství 

 

414 849,00 

Neinvestiční dotace z rozpočtu MŠMT 33073 

na zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců  

 

92 853,00 

Neinvestiční dotace od zřizovatele MHMP ÚZ 00091 5 339 302,00 

Účelová dotace na posílení výuky cizích jazyků z rozpočtu 

Hl. m. Prahy ÚZ 00080 – Metropolitní program 

 

160 900,00 

Výnosy z hlavní činnosti  483 998,83 

Čerpání fondu odměn                                100 000,00 

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.   

Celkem činil obrat doplňkové činnosti v roce 2017 Kč 538 759,40.  

 

4. Ostatní příjmy   

V roce 2017 vykazovala škola příjmy z vlastní hlavní činnosti v celkové výši Kč 483 998,83.  Z toho činily 
úroky z běžných účtů Kč 10 064,83, výnosy za služby administrativního charakteru (opisy vysvědčení) 
Kč 3 900,00, tržby od žáků za školní akce (sportovní a adaptační kurzy) Kč 470 034,00. 
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b) Výdaje 

 

1.  Investiční výdaje: 

 

V  roce 2017 byly naší škole poskytnuty investiční transfery z rozpočtu hlavního města Prahy na 
rekonstrukci havarijního stavu fasády ve výši Kč  450 000,00, na rekonstrukci podlahy ve  velké 
tělocvičně ve výši Kč 2 420 000,00 a na dofinancování této akce další částka ve výši Kč 484 000,00.  

Na rekonstrukci podlahy v malé tělocvičně jsme ještě v roce 2017 obdrželi investiční dotaci ve výši 
Kč 2 414 300,00. Tato akce byla započata, ale dokončena a fakturována až v následujícím roce.   

Z fondu reprodukce majetku byl proveden odvod zřizovateli ve výši Kč 200 000,00, kdy nám byl 
následně posílen rozpočet provozních prostředků o tuto částku.  

 

 2. Neinvestiční výdaje v hlavní činnosti  

 

 

 

                      Kč 

Neinvestiční výdaje v hlavní činnosti celkem                         27 621 843,83 

Z toho dle zdrojů financování:   

            výdaje ÚZ 33353 z dotace MŠMT  21 014 881,00 

             výdaje ÚZ 33052 z dotace MŠMT 

             na zvýšení platů pracovníků ve školství 

 

                              414 849,00 

             výdaje ÚZ 33073 z dotace MŠMT 

             na zvýšení platů nepedagogických pracovníků  

 

                                92 853,00 

             výdaje ÚZ 00080 Metropolitní program MHMP  

             na posílení výuky cizích jazyků 

 

160 900,00 

              výdaje ÚZ 00091 z dotace MHMP   5 339 302,00 

              výdaje hrazené z výnosů hlavní činnosti                               483 998,83 

              čerpání fondu odměn 100 000,00 

              Výdaje nekryté příjmy - ztráta v hlavní činnosti    15 060,00 
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Z celkových výdajů dle účelu:                       Kč 

Náklady na platy pracovníků školy  16 480 238,00 

Ostatní osobní výdaje 409 950,00 

Zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění 5 630 146,00 

Náhrady platů v době dočasné pracovní neschopnosti 32 487,00 

Zákonné pojištění 67 273,00 

Příděly FKSP 330 254,50 

Spotřeba materiálu, nákup učebnic a učebních pomůcek 371 927,94 

Náklady na energie (vodné, plyn, elektrická energ.) 763 232,66 

Opravy a udržování 282 495,10 

Cestovné 9 743,00 

Náklady na reprezentaci (Soutěž v grafických předmětech)                                   4 026,00 

Náklady na služby                               930 405,63  

Odpisy hmotného majetku                           1 408 695,00 

Pořízení DNM a DHM                                871 510,00   

Ostatní náklady z činnosti                                 27 560,00 

Daň z příjmu                                    1 900,00 

Celkem výdaje 27 621 843,83 

 

  



 

26 

  

 

2. Hospodaření  v doplňkové činnosti 

 

Náklady vynaložené na doplňkovou činnost školy činily celkem Kč 350 779,89. Jednalo se zejména 
o nájemné, náklady na energie, služby a osobní náklady.  Výnosy v této oblasti dosáhly výše 
Kč 538 759,40, zisk tudíž činí Kč 187 979,51.  

 

c) Výsledek hospodaření  

 

Výsledek hospodaření školy v hlavní činnosti za rok 2017 byla ztráta ve výši Kč 15 060,00, v doplňkové 
činnosti pak bylo dosaženo zisku Kč 187 979,51.   

 

Celkový výsledek hospodaření za rok 2017 byla úspora Kč 172 919,51. 

 

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     150 300,00 

příděl do rezervního fondu                  Kč       37 679,51.  

 

Stav fondů k 31. 12. 2017:  

 

Fond odměn         Kč     228 600,00 

Fond kulturních a sociálních potřeb     Kč     238 009,53 

Rezervní fond        Kč     913 385,87 

Fond reprodukce majetku      Kč  8 347 983,43. 
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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 12. října 2018 Mgr. Barbora Smutná 
 ředitelka školy 

 




















