
 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva 

Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 

za školní rok 2018/2019 

 

 

 

 
 
 

 



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

Výroční zpráva  

Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37  

za školní rok 2018/2019 

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 

IČ: 70107050 

 

2. Ředitel a statutární zástupce ředitele 

Ředitel školy:  
Mgr. Barbora Smutná 
barbora.smutna@oa-kubelikova.cz 
773 269 272 

  
Statutární zástupce ředitele školy:  
PaedDr. Iva Novotná 
Iva.novotna@oa-kubelikova.cz 
725 835 776 

 

3. Webové stránky právnické osoby 

www.oa-kubelikova.cz 

4. Škola a cílová kapacita 
Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 
Cílová kapacita: 528 žáků 

 

mailto:barbora.smutna@oa-kubelikova.cz
mailto:Iva.novotna@oa-kubelikova.cz


 2 

5. Obory vzdělání  

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 
ŠVP Ekonomické lyceum 

528 - 

6. Změny ve skladbě oborů vzdělání oproti školnímu roku 2017/2018: 

a) nové obory  --- 
b) zrušené obory --- 

7. Místo poskytovaného vzdělávání  

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, přírodovědná laboratoř, 
učebna fiktivní firmy pro výuku odborných předmětů, 2 tělocvičny, posilovna, atletické minihřiště 
na školní zahradě, venkovní 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 s českou a cizojazyčnou literaturou. Ve studentském klubu je možnost zakoupit 
občerstvení. V prostorách školy jsou automaty na nápoje a drobné občerstvení. 

 

9. Školská rada 

Školská rada byla ustanovena dne 12. 4. 2006 
 

Složení školské rady 
 

Za pedagogické pracovníky: 

Mgr. Jakub Podlena, předseda školské rady 
Mgr. Jana Vrátníková  
 

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zástupce zletilých žáků: 

Martina Polanecká, zákonný zástupce žákyně 2. C 
Kateřina Stárková, žákyně 4. A 
 
Za zřizovatele školy: 

Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr. MSc. 
Ing. Marcela Novotná 
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II. Pracovníci právnické osoby 

1. Pedagogičtí pracovníci 
 

a) počty osob  
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Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 3 3 42 36,4 - - 45 39,4 

b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků 

škola počet pedagogických pracovníků  
celkem % z celkového počtu 
pedagogických pracovníků 

Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 
kvalifikovaných 45 100 

nekvalifikovaných 0 0 

c) věková struktura pedagogických pracovníků  

počet celkem ve 
fyzických 
osobách  

k 31. 12. 2018 

v tom podle věkových kategorií 

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

45 0 3 12 15 10 5 

d) další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 zaměření 
počet 
účastníků 

vzdělávací instituce 

Šablony I 
Kurz anglického jazyka pro pedagogy na jazykové úrovni 
A1 (80 hodin) 

5 Jazyková škola Cloverleaf 

Šablony I Kurz anglického jazyka pro pedagogy na jazykové úrovni 
B1 (80 hodin) 

2 Jazyková škola Cloverleaf 

Šablony I Kurz německého jazyka pro pedagogy na jazykové úrovni 
B1 (80 hodin) 

3 Jazyková škola Cloverleaf 

Šablony I Angličtina pro pedagogické pracovníky, DVPP – pokročilí 
B2 (80 hodin) 

1 
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 
HMP 

Šablony I Konverzační kurz angličtiny úrovně C1, DVPP (80 hodin) 1 
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 
HMP 

Šablony I Kurz AJ na úrovni C1 s přípravou a zkouškou CAE, Praha 
(80 hodin) 

1 AKCENT, International House Prague 

Šablony I Hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání studentů se 
SVP (8 hodin) 

32 Počítačová služba s. r. o. Olomouc 



 4 

 

Šablony I 
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ 
zaměřené na projektovou výuku  
(8 hodin) 

32 Počítačová služba s. r. o. Olomouc 

Šablony I ICT: MS EXCEL v práci učitele – běžné úpravy (8 hodin) 32 Počítačová služba s. r. o. Olomouc 

Šablony I 
Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků  – 
Jak připravovat adaptační kurz  
(8 hodin) 

14 Roman Musil, Benešova 451, Rudná u Prahy 

kurz Školení řidičů 1 Horázný autoškola 

kurz Trenérský kurz 1 Florbal-CFBU 

kurz Kurz první pomoci  41 Školení první pomoci s.r.o. 

školení – 
grant MHMP 

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu  
(teorie: 44 vyuč. hodin, praxe: 46 hodin) 

1 
Akademie řemesel Praha – SŠ technická, Zelený 
pruh 1294/52, 147 08 Praha  

školení Výchova k podnikavosti na SŠ 1 JACzech 

školení Aktuální otázky výuky ekonomiky na SŠ 2 EDUKO 

školení Novinky ve výuce EKO 2 EDUKO 

školení 50 fyzikálních experimentů z krabice od bot 1 Pod Stromem, s. r. o. 

školení Dostupná péče o děti PAS 1 Nadace Olgy Havlové 

školení Workshop 1 Obchodní akademie Kollárova 

školení Workshop 1 Obchodní akademie Heroldovy sady 

seminář Erasmus+ 2 DZS, Brno 

seminář JCM – nová RVP 1 Pardubice 

seminář Obaly a odpady 1 EKO-KOM a. s.  

seminář Projevy a vývoj a léčba u některých psychických poruch 1 
Pedagogicko-psychologická poradna pro  
Prahu 3 a 9 

seminář Techambition program 4 Techambition 

seminář Konflikty 1 Descartes 

seminář Microsoft EDU Day nové programy a využití ve výuce 1 Microsoft, Vyskočilova 4, Praha 4 

seminář Posuzování kvality vyučování 1 Univerzita Karlova 

seminář Němčina hrou 2 NIDV Praha 

webinář 
Enabling students to become autonomous learners of 
vocabulary 

1 Oxford University Press – S. Webb 

webinář Dealing with demotivation 1 Oxford University Press 

webinář 
„Too many to talk!“  
Oral interaction in large classes 

1 Oxford University Press 

webinář Managing Language Education: Insight, Input and Ideas 1 Oxford University Press 

webinář 
“Excuse me, teacher, I need your help”: Pragmatic 
competence and language learning 

1 Oxford University Press 

webinář Researching the classroom 1 Oxford University Press 
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webinář Teaching English pronunciation for the real world 1 Macmillan Education – L. Patsko 

webinář What learning 5 languages has taught me about ELT 1 Macmillan Education - K. Harris 

webinář 
Managing the madness: Strategies to promote and 
protect language teacher well-being 

1 Macmillan Education – S. Mercer 

webinář Fun with phonics 1 Oxford University Press - C. Rance 

webinář 
Cambridge Preliminary: an overview of the new exam 
format 

1 Macmillan Education  – M. Mann 

webinář 
The Role of the First Language in English Medium 
Instruction 

1 Oxford University Press-E. Crisfield 

webinář To speak, or not to speak 1 Macmillan Education - D. Spencer 

webinář 
The whys and hows: assessing 21st century skills in the 
primary classroom 

1 Oxford University Press – B. Bange 

webinář Leading to Success 1 Macmillan Education F. Dunlop 

webinář 
Helping learners build core vocabulary: The new Oxford 
word lists 

1 Oxford University Press – J. Moore 

webinář Do you speak 2019? Aspects of Contemporary English 1 Oxford University Press – J. Hird 

webinář 
Why we need EAP word lists and what can we do with 
them 

1 Oxford University Press – M. McCarthy 

webinář The use of the first language in EMI – how to tell parents 1 Oxford University Press – F. La Morgia 

webinář 
Bring Stories Alive – The role of Storytelling in the ELT 
Classroom 

1 Oxford University Press – G. Davies 

webinář Motivating teenagers in exam classes 1 Macmillan Education – S. Taylore-Knowles 

rozšiřování 
aprobace 

Středoškolská matematika 1 Jihočeská univerzita 

konference Speaking with meaning Grammar under the microscope 1 Oxford University Press 

konference AKCENT College Conference 1 AKCENT College Conference 

konference Účetnictví a daňové zákony 2 Ing. Pavel Štohl s.r.o. 

 

e) jazykové vzdělávání a jeho podpora  

počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) 

z toho 

s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 13 

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

rodilý mluvčí 0 
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2. Nepedagogičtí pracovníci školy – počty osob  

 

fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 

10 9,5 

 
3. Informace o využití posílených mzdových prostředků pracovníků v oblasti školství včetně podpory 

pracovníků v oblasti stravování ve školách zřizovaných hlavním městem Prahou a naplnění účelu 
jejich poskytnutí, dle usnesení RHMP č. 950 ze dne 20. 5. 2019 (v případě jejich 
využití/částečného využití ve školním roce 2018/2019) 
 
Část posílených mzdových prostředků byla vyplacena v měsíci červenec 2019 zaměstnancům 
školy na základě směrnice č. j. 348/2018 ze dne 31. 8. 2018 s platností od 1. 9. 2018. 
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III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání střední školy 
1. Počty tříd a počty žáků - denní vzdělávání  

škola počet tříd  počet žáků  

Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 17 448 

Změny v počtech žáků v průběhu školního roku: 

- přerušili vzdělávání:      3 
- nastoupili po přerušení vzdělávání:    2 
- sami ukončili vzdělávání:   13 
- vyloučeni ze školy:      0 
- nepostoupili do vyššího ročníku:  16 z toho nebylo povoleno opakování: 0 
- přestoupili z jiné školy:      3 
- přestoupili na jinou školu:     2 

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 26,35 10,67 

3. Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji  
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Obchodní akademie, 
Praha 3, Kubelíkova 37 

počet žáků 
celkem 

2 1 2 1 3 - 1 2 - - 103 3 1 119 

z toho 
nově přijatí 

1 - 1 - 1 - 1 - - - 26 1 1 32 
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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 22 

neprospělo 16 

opakovalo ročník 8 

počet žáků s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 385 

tj. % z celkového počtu žáků  87,30 % 

průměrný počet zameškaných hodin na žáka 151,03 

z toho neomluvených 0,92 

5. Výsledky maturitních zkoušek– denní vzdělávání  

škola Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 
MATURITNÍ ZKOUŠKY 

denní vzdělávání 

počet žáků, kteří konali zkoušku 96 

z toho konali zkoušku opakovaně 20 

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 5 

počet žáků, kteří byli hodnoceni 

prospěl s vyznamenáním 13 

prospěl 75 

neprospěl 8 
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6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2019/2020 

 

skupina oborů vzdělání, 
kód, název 

78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
ŠVP Ekonomické lyceum  
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počet přihlášek celkem  87 

počet kol přijímacího řízení celkem 3 

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 54 

z toho v 1. kole 23 

z toho ve 2. kole 18 

z toho v dalších kolech 13 

z toho na odvolání 0 

počet nepřijatých celkem 33 

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

obor:  

78-42-M/02 Ekonomické lyceum, ŠVP Ekonomické lyceum 0 

 

skupina oborů vzdělání, 
kód, název 

63-41-M/02 Obchodní akademie 
ŠVP Sportovní management  
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počet přihlášek celkem  193 

počet kol přijímacího řízení celkem 1 

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 102 

z toho v 1. kole 102 

z toho ve 2. kole 0 

z toho v dalších kolech 0 

z toho na odvolání 0 

počet nepřijatých celkem 91 

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

obor:  

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

0 
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skupina oborů 
vzdělání, 

kód, název 

63-41-M/02 Obchodní akademie 
ŠVP Klasická obchodní akademie 

P
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počet přihlášek celkem  53 

počet kol přijímacího řízení celkem 1 

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru  

z toho v 1. kole 50 

z toho ve 2. kole 0 

z toho v dalších kolech 0 

z toho na odvolání 0 

počet nepřijatých celkem 3 

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

obor:  

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

0 

 

7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

 

Stát Počet žáků celkem z toho dívky 

Arménie 1 0 

Bělorusko 1 1 

Čína 1 1 

Maďarsko 2 1 

Mongolsko 1 1 

Rumunsko 1 1 

Rusko 6 2 

Slovensko 3 2 

Vietnam 3 3 

Ukrajina 14 10 

Celkem 33 22 
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8. Informace o počtech dětí ve škole s odlišným mateřským jazykem ve vztahu ke znalosti českého 
jazyka 

 

Zjišťování počtu žáků s potřebou podpory doučování českého jazyka 

Stupeň znalosti ČJ Počet žáků 

Úplná neznalost ČJ 0 

Nedostatečná znalost ČJ 0 

Znalost ČJ s potřebou doučování 8 

Předčasné odchody ze vzdělávání u žáků  

s odlišným mateřským jazykem 
0 

 

9. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků 

  Naše škola nadále spolupracuje se Speciálně pedagogickým centrem při Národním ústavu pro 
autismus (NAUTIS). Ve spolupráci s ředitelkou tohoto centra, výchovnou poradkyní, asistenty 
pedagoga a vyučujícími byly zpracovány individuální vzdělávací plány s podpůrnými opatřeními 
pro žáka 1. ročníku a pro žáka 4. ročníku. Zároveň se zrealizovaly odborné konzultace a 
přednášky pro vyučující i žáky iniciovány školou a ředitelkou SPC Nautis. 

  Ve školním roce 2018/2019 bylo souhrnně vypracováno 19 PLPP a IVP. Výchovná poradkyně 
pravidelně informovala třídní učitele a příslušné vyučující o závěrech nově vyšetřených žáků na 
základě odborné zprávy z pedagogicko – psychologické poradny nebo SPC a o podpůrných 
opatřeních pro  žáky se specifickými poruchami učení. Během výuky byla vždy respektována 
individualita žáka, žákům byl poskytnut dostatek času na přípravu a vypracování úkolů, případně 
testů. Vyučující se zároveň snažili citlivě vést ostatní žáky k toleranci a využít jejich schopnosti 
k nápomoci v konkrétních situacích. Svůj přístup průběžně konzultovali s výchovnou poradkyní. 
V lednu 2019 většina pedagogického sboru absolvovala školení o inkluzi v rozsahu 8 hodin.  

  Na naší škole zůstává nejpočetněji zastoupena skupina Ukrajinců a Rusů, s jejichž jazykovou 
integrací nejsou ve většině případů výrazné problémy. Řada z nich navštěvovala v minulých 
letech českou základní školu. Komplikace nastávají spíše při komunikaci s rodiči, kteří často 
mluví česky velmi málo. Všem cizincům jsou doporučovány jazykové kurzy pro cizince pořádané 
jazykovými agenturami, MHMP ve spolupráci s Jazykovou školou s právem státní zkoušky HMP, 
Školská 15, Praha 1, nebo školou. O tuto nabídku však žáci plošně nejeví zájem a většina z nich 
nemá ani soukromé doučování.  

  Vzhledem k limitujícím prostorovým podmínkám školy nejsou do výuky začleňováni tělesně 
hendikepovaní žáci. 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. 

 

10. Vzdělávání nadaných žáků 

Na oboru vzdělání Obchodní akademie se zaměřením Sportovní management výrazně přibývá 
oproti předcházejícím letům počet sportovně nadaných a mimořádně nadaných žáků. 



 12 

Pro tyto žáky je vytvořen IVP organizační, který synchronizuje žákovy studijní povinnosti s jeho 
sportovními potřebami. Sportovně nadaní žáci reprezentují školu na sportovních turnajích a 
soutěžích. 
Nadaní žáci, zvláště v cizích jazycích, ale i v ekonomických předmětech, se účastní olympiád 
nebo odborných soutěží.  

11. Ověřování výsledků vzdělávání 

Tak jako v loňském roce, i ve školním roce 2018/2019 proběhla v rámci projektových dnů tzv. 
Malá maturita z českého jazyka a literatury pro žáky 3. ročníku. Pro žáky 4. ročníku se v rámci 
projektových dnů uskutečnila Maturita nanečisto z praktické zkoušky z odborných předmětů 
a zároveň byl řešen další souvislý účetní příklad. Žáci sami hodnotí tyto zkoušky velice pozitivně 
a motivačně. U žáků 2. a 3. ročníku proběhly v červnu 2019 srovnávací písemné práce 
z účetnictví, které žáky motivovaly ke zlepšení jejich výsledků a k přípravě na PZOP. Zároveň tyto 
srovnávací testy slouží k evaluaci žáků i pedagogů. 

12. Školní vzdělávací programy 

  Ve školním roce 2018/2019 se ve všech ročnících žáci vzdělávali v těchto oborech vzdělání: 

• 78-42-M/02 Ekonomické lyceum, ŠVP Ekonomické lyceum 

• 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP Klasická obchodní akademie 

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

13. 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. Škola nabízí i výuku francouzského jazyka, ale opakovaně není ze 
strany nově přijatých žáků zájem. Ve výuce všech jazyků se využívají nejnovější a nejmodernější 
didaktické metody, včetně využívání informačních technologií. Motivací k výuce cizích jazyků je 
také práce s autentickým textem (např. časopis Bridge, BBC learning English Words in News). 
Žáci se kromě standartní výuky, ve které si postupně doplňují informace z reálií daných zemí, 
zdokonalují jazykové znalosti a dovednosti, zúčastňují se mnoha aktivit pořádaných školou, 
které jsou zaměřeny právě na zdokonalování se v cizím jazyce. Pedagogové pro výuku cizích 
jazyků hledají neustále nové cesty a formy výuky. K těmto formám lze zařadit např. organizaci 
zájezdů do zahraničí, kde si žáci ověřují v autentickém prostředí své jazykové znalosti.   

Anglický jazyk 

Hlavním cílem výuky byla nejen příprava žáků na maturitní zkoušku, ale i osvojení jazyka pro 
praktický život. Náplní hodin bylo mimo jiné prohloubení povědomí žáků o reáliích a kultuře 
anglicky mluvících zemí, uvědomění si rozsahu a moci anglického jazyka jakožto globálního 
komunikačního prostředku. Ve výuce byl kladen důraz na množství a charakter zdrojů informací 
v angličtině a na přípravu žáků na budoucí běžnou praxi používání anglických zdrojů 
a komunikace v angličtině. Výuka anglického jazyka byla zpestřena akcemi typu Halloween, 
promítáním zajímavých filmů v anglickém znění v rámci filmové noci a různými soutěžemi. 
V rámci projektu „Adopce na dálku“ si žáci anglicky dopisují s adoptovaným chlapcem z Indie. 
Dále je naše škola zapojena do projektu Erasmus+ . 
Pro žáky 1. ročníků připravila komise anglického jazyka kroužek „Co mi na základní škole 
uteklo“. Nabízený kroužek se setkal se zájmem. 
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Ruský jazyk 

Naše škola navázala spolupráci se všeobecně-vzdělávací školou v Petrohradě a je předpoklad, že 
tato spolupráce bude v budoucnu úspěšně pokračovat. V rámci této spolupráce navštívili naši žáci 
Petrohrad, kde měli možnost poznat odlišnosti tamní kultury a seznámit se s tradicemi, obyčeji 
a zvyklostmi Ruska.   

V letošním roce proběhla opět soutěž v ruské konverzaci, ve které žákyně 3. ročníku obsadila 
druhé místo v krajském kole a byla oceněna na slavnostním setkání na Staroměstské radnici.  

Německý jazyk 

V dubnu 2019 se opět uskutečnila akce „Naše škola“. Žáci 2. ročníku představovali naši školu 
fiktivním německým studentům. Akce byla úspěšná, přičemž žáci komunikovali pouze 
v německém jazyce.  

V letošním školním roce se uskutečnily dvě soutěže. První byla soutěž v německé konverzaci, kde 
proběhlo nejdříve školní kolo a poté dva nejlepší žáci reprezentovali naši školu v obvodním kole. 
Druhá soutěž se týkala žáků 1. – 3. ročníku a nesla název Best in Deutsch. V této soutěži žáci naší 
školy srovnávali své znalosti se znalostmi žáků z celého světa.  

Stejně jako v předchozích letech proběhl i v letošním školním roce kroužek „Zertifikat Deutsch“. 

V letošním školním roce naše dvě žákyně úspěšně složily zkoušku Zertifikat Deutsch na Goethově 

institutu v Praze (Zertifikat Deutsch B1, Zertifikat Deutsch A2).  

Španělský jazyk 

Výuka španělského jazyka je podpořena multimediální výchovou včetně interaktivních programů 
v počítačových učebnách. Žáci byli seznámeni s Institutem Cervantes, jež má za úkol podporovat 
jazyk a kulturu španělsky hovořících zemí. Žáci mají rovněž možnost se zapojit do volnočasových 
aktivit (kroužků), které nabízejí rozšíření dovedností a znalostí v oblasti gramatiky i reálií. 

V. Aktivity právnické osoby 
Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 

1. Výchovné a kariérové poradenství 

Na škole působí školní poradenské centrum, jehož členy jsou výchovná poradkyně, kariérní 
poradce, školní metodik prevence a psycholog z PPP Praha 3.  

Výchovná poradkyně pravidelně informuje třídní učitele a příslušné vyučující o nových vyšetřeních 
z pedagogicko-psychologické poradny a o doporučených způsobech práce s žáky se specifickými 
poruchami učení. Učitelé v hodinách  přistupují k těmto žákům diferencovaně, nechybí 
individuální přístup při zadané samostatné práci. V tomto školním roce byly nově vypracovány 
pro vytypované žáky, kteří měli studijní problémy v určitých předmětech, plány pedagogické 
podpory 1. stupně a po třech měsících vyhodnoceny. 
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Výchovná poradkyně se účastnila schůzky výchovných poradců, kterou 27. 3. 2019 zorganizovala 
PPP pro Prahu 3 a 9. V březnu téhož roku také absolvovala školení Projevy, vývoj a léčba 
u některých psychiatrických poruch. 

Výchovná poradkyně se pravidelně účastnila úterních dobrovolných setkání pedagogů, kde 
docházelo k evaluaci pedagogické činnosti, vytváření a utužování mezipředmětových vazeb, ke 
konzultacím výchovných problémů a probíhala vzájemná metodická podpora. 

Ve dnech 10. - 14. 9. 2018 se konal adaptační kurz pro žáky 1. ročníků. Cílem kurzu bylo sžití 
žáků mezi sebou, seznámení žáků s třídním učitelem, rozvoj dovednosti týmové spolupráce 
a rozvoj komunikačních dovedností. Podle vyjádření třídních učitelů a žáků byly tyto cíle 
naplněny. Kurzu se nově účastnila i výchovná poradkyně. Měla tak možnost seznámit se s žáky, 
představit se jim a vysvětlit jim, s jakými problémy se na ni mohou obracet. 

Ve spolupráci s pedagogicko - psychologickou poradnou proběhly dne 26. 3. 2019 na škole 
PROFI testy, určené pro žáky 3. ročníků, obor vzdělání Ekonomické lyceum. Testů se zúčastnilo 
18 žáků. Po skončení testů probíhaly individuální konzultace žáků s psycholožkou, která žáky 
seznámila s výsledky testování. 

Od 1. 9. 2018 působí na škole kariérní poradce, který napomáhá nejen žákům 4. ročníků, ale 
i žákům nižších ročníků v otázkách jejich kariérního růstu.  Kariérní poradce úspěšně na jaře 
2019 složil profesní zkoušku.  

Během školního roku zasedala výchovná komise, která řešila přestupky proti školnímu řádu 
a neomluvenou absenci žáků. Výchovný poradce spolu se školním  metodikem prevence řešili 
konflikty v některých třídách, které se týkaly vzájemných vztahů mezi žáky. Školní metodik 
prevence se osobně účastnil třídnických hodin nebo se na nich ve spolupráci s třídními učiteli 
spolupodílel. 

V prosinci 2018 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, se svými vyučujícími psali dopisy na podporu vybraných lidí. 
Žáci se tak seznámili s některými případy utlačovaných lidí a s činností organizace Amnesty 
International. 

Třída 3. A  se v pondělí 10. září 2018 zúčastnila dobročinné akce Světluška. Jedná se 
o dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, který pomáhá dětem a dospělým 
s těžkým zrakovým postižením. Podařilo se vybrat více než 20 tisíc korun. 

Opakovaně se naše 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 tomto školním roce se dvakrát několik našich žáků zúčastnilo charitativní akce a pomáhalo při 
vaření polévky, která se pak rozdávala u Hlavního nádraží lidem bez domova. 

Naše škola je již dlouhodobě zapojena do projektu „Adopce na dálku“.  Finance pro tento 
projekt získala škola z výtěžku prodeje koláčků, které žáci napekli. Pracovníci Arcidiecézní charity 
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Praha uspořádali v červnu 2019 besedu o Adopci na dálku. Této besedy se zúčastnili žáci 
1. ročníku.  

2. Prevence rizikového chování 

Na začátku školního roku 2018/2019 škola organizovala adaptační kurz, jehož vedením byl 
pověřen metodik prevence. Ze závěrečných dotazníků pro žáky vyplynulo, že byli s programem 
a průběhem kurzu velmi spokojeni.  

Projevy rizikového chování nebyly ve školním roce 2018/2019 nijak výrazně závažné a byly 
zpravidla řešeny na úrovni třídního učitele. Třídní učitelé řešili s žáky jejich problémy v rámci 
individuálních rozhovorů nebo v rámci třídnických hodin (prospěch, vztah žáci-učitelé, 
komunikace ve třídě, společné akce apod.). Přestupky řešili třídní učitelé ve spolupráci 
s vedením školy, výchovným poradcem a metodikem prevence v souladu se školním řádem 
a příslušnými vyhláškami MŠMT v rámci zasedání výchovné komise. 

V tomto školním roce se metodik prevence zaměřil především na třídnické hodiny, resp. na 
implementaci problematiky rizikového chování do třídnických hodin. Tato implementace 
spočívala především ve sběru dat formou dotazníků. Tento sběr dat se týkal toho, nakolik jsou 
žáci a učitelé o jednotlivých tématech informováni, jak jsou spokojeni s prevencí rizikového 
chování ve škole, jaké sami registrují projevy rizikového chování a jak vnímají vztah třídy 
s třídním učitelem. S výsledky šetření metodik prevence seznámil třídní učitele a vedení školy. 

Nadále trvá spolupráce naší školy s obvodní metodičkou prevence z PPP pro Prahu 3 a 9, a to 
především prostřednictvím setkání školních metodiků prevence, které poradna organizuje. 

 

3. Ekologická výchova a environmentální výchova 

Problematikou ekologické výchovy a environmentální výchovy se žáci zabývají průřezově všemi 
předměty. Žáci mají určité povědomí o tom, jaký by měl být správný přístup k životnímu 
prostředí, a dokáží rovněž poměrně kriticky zhodnotit nesprávné chování druhých. V rámci 
školních vzdělávacích programů analyzovali problematiku environmentalismu, uvědomovali si 
dosahy tohoto politického a etického hnutí a hledali možné změny společenských, politických 
a ekonomických mechanismů, které životní prostředí poškozují. Navštívili různá ekocentra 
(např. Ekocentrum Prales), snažili se o vytvoření pozitivního postoje k životnímu prostředí 
a uvědomění si všech jeho souvislostí a dopadů v rozměru každodenního života. Ve škole 
probíhaly tzv. Projektové dny, které byly pro 1. ročníky zaměřeny na ochranu a tvorbu životního 
prostředí. Žáci 2. ročníku navštívili Festival vědy, kompostárnu Vyšehrad, v předmětu český 
jazyk a literatura zpracovávali téma ekologie v rámci slohu (např. témata úvahy, líčení apod.). Ve 
škole také proběhla sbírka na nákup stromu k celoškolnímu projektu 100 let od vzniku 
Československé republiky.  

4. Multikulturní výchova 

Multikulturní výchova je realizována především ve společenskovědních předmětech, neboť 
součástí učiva těchto předmětů zejména v předmětech občanská výchova a zeměpis jsou 
poznatky o životě i kultuře různých etnik v různých částech světa a globálním propojením světa. 
Pedagogové se snaží nejen předávat „suchá“ učebnicová fakta, ale jejich cílem je žáky zapojit do 
diskuse, dovést je k tomu, aby přes aktuální události, o kterých mají sami referovat při 
hodinách, přemýšleli o pestrosti současného světa a získali přesvědčení, že tolerance, respekt, 
pochopení a spolupráce by mohly vést k bezkonfliktnímu životu ve společnosti. Snaží se vést 
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žáky k pozitivnímu vnímání současného světa. Dobrým pomocníkem jsou stránky (a filmy) 
Jednoho světa na školách (ve školním roce 2018/2019 žáci 3. ročníku zhlédli dokumentární film 
Anoteho archa a žáci 2. ročníku dokumentární film Follow Me. Pro příští školní rok je 
naplánován celoškolní projekt ke Dni cestování.  

5. Výchova k udržitelnému rozvoji 

Téma udržitelného rozvoje je zmiňováno v různých vyučovacích předmětech, jako jsou 
např.:  hospodářský zeměpis, základy přírodních věd, občanská nauka, ekonomika, cizí jazyky 
a další. Na problematiku udržitelného rozvoje je kladen naší školou velký důraz, zvlášť 
v současné době je toto téma aktuální a chceme naše žáky motivovat k zodpovědnosti 
a ochraně naší Země. Tématem TUR se žáci a vyučující zabývají především v hodinách 
společenských a přírodovědných předmětů formou diskusí a doprovodných filmových snímků 
například z projektu Jeden svět na školách nebo sami sledují aktivity, které se v rámci TUR 
uskutečňují po celém světě (např. otázka brček v fastfoodových řetězcích).  Během školního 
roku se žáci naší školy pravidelně zúčastňují exkurzí do výrobních podniků, recyklačních 
provozoven apod. Projekt „Zpracování domácího odpadu“ byl určen žákům 1. ročníku. Žáci 
3. ročníku si v letošním školním roce vyzkoušeli projekt Soud, kde byli na straně obhájců, nebo 
prokurátorů, anebo soudců v tématu jaderná energetika. 

 

6. Vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy 

Lhotka u Mělníka - adaptační kurz pro žáky 1. ročníku, září 2018 

Saalbach - lyžařský a snowboardový kurz pro žáky 1. ročníku, březen 2019 

Kitzbühel - lyžařský a snowboardový kurz pro žáky 1. ročníku, březen 2019 

Exkurze do ČNB – edukační exkurze pro žáky 3. ročníku, březen – červen 2019 

Petrohrad - poznávací zájezd pro žáky 1. – 3. ročníku, přelom dubna a května 2019  

Terezín - edukačně poznávací zájezd pro žáky 2. ročníku, duben 2019 

Nižbor – návštěva výrobního podniku, žáci 1. ročníku, duben 2019 

Werichova vila – edukačně poznávací exkurze pro žáky 3. ročníku, duben 2019 

NTK – edukační exkurze pro žáky 3. ročníku, duben 2019 

Evropský dům – edukační workshop pro žáky 3. ročníku, duben 2019 

Živohošť - sportovně-turistický kurz pro žáky 3. ročníku, květen 2019 
 

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“.  Také v tomto školním roce se podařilo 
vybrat potřebnou částku na sponzorování dítěte z Indie. Žáci svým jednáním projevili solidaritu 
s dětmi z rozvojových zemí.  



 17 

 

Světluška 

Škola se zapojuje do celonárodní sbírce na pomoc nevidomým.  

Schola Pragensis, Dny otevřených dveří 

Naše škola se opět představila v Kongresovém centru Praha na výstavě Schola Pragensis, kterou 
každoročně pořádá MHMP. Stánek naší obchodní akademie se nacházel v prvním patře. 
Rozdávaly se informační letáky a komunikovalo se zájemci a s jejich zákonnými zástupci 
o podmínkách studia na  OAK. Žáci dobrovolně pomáhají také na Dnech otevřených dveří 
s propagací školy. 

8. Soutěže  
 

březen 2019 
Mezinárodní veletrh FIF  
mezinárodní soutěž 

3. místo za nejlepší katalog 

duben 2019 celostátní kolo ve florbalu – chlapci 1. místo 

 

9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů 

SILKLAND EUROPA s.r.o. 

V dubnu 2018 škola navázala spolupráci s agenturou SILKLAND EUROPA s.r.o. v rámci programu 
KA1. Tato spolupráce vyvrcholila v listopadu a prosinci 2018 návštěvou tureckých žáků a učitelů 
v naší škole.  

Spolupráce Petrohrad 

V minulém školním roce se uskutečnil poznávací zájezd do Petrohradu, v rámci kterého byla 
navázána spolupráce s petrohradskou školou. Během pobytu v Petrohradu se uskutečnila 
konference, které se zúčastnili čeští a ruští studenti i učitelé. Cílem setkání bylo navázání 
dlouhodobé spolupráce, výměna zkušeností a názorů s ruskými vrstevníky a v neposlední řadě 
rozvíjení komunikace v ruském, popř. anglickém jazyce. Spolupráce se dále rozvíjela v červnu 
2019, kdy naši školu navštívila učitelka z ruské školy v Petrohradu. Součástí programu návštěvy 
bylo i jednání v Ruském středisku vědy a kultury v Praze, kde byly navrženy další možnosti 
dlouhodobé spolupráce mezi školami.  

Spolupráce se školou v Rjazani 

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. 
V současné době jsme v kontaktu s ředitelem školy v Rjazani a ujednáváme naši společnou 
spolupráci.   

Projekt Erasmus+ 

V září 2018 odstartoval na naší škole Projekt Erasmus+ a v rámci tohoto projektu vznikla 
spolupráce s italskou školou Fasano na jihu Itálie. Cílem dlouhodobého projektu je rozvoj 
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mezinárodní spolupráce, která se zaměřuje primárně na kulturu a kulturní odlišnosti daných 
zemí. V průběhu trvajícího projektu naši školu navštívili 3 italští učitelé, přičemž byl nastíněn 
program projektu a následný výstup, tzn. brožura tvořená českými a italskými žáky, která bude 
obsahovat popis, videa a fotodokumentaci týkající se celého výměnného pobytu. V červnu 2019 
navštívily tři učitelky z naší školy partnerskou školu ve Fasanu, kde byly upřesněny termíny další 
spolupráce a konkrétní oblasti zájmu včetně jednotlivých aktivit. V další fázi naši školu navštíví 
skupina 24 italských žáků a 3 učitelů a následně proběhne stejná návštěva našich žáků a učitelů 
ve Fasanu. Dále bude projekt probíhat ve virtuálním prostředí Twinspace, které bylo za tímto 
účelem vytvořeno.  

Spolupráce se školou WGS Berlin 

I nadále pokračuje spolupráce se školou WGS Berlin. Po naší návštěvě této školy v červnu 2018 
přijeli v dubnu 2019 zástupci spřátelené německé školy do Prahy. Výsledkem tohoto setkání 
bylo naplánování výměnných návštěv škol včetně náslechu na vyučovací hodině a zapojení se do 
poznávacích, sportovních a kulturních pobytů. 

10. Spolupráce právnické osoby s partnery 

Při výuce aplikovaného účetnictví ve 4. ročníku je využíván účetní program Premier. Žáci se 
seznamují s jednotlivými agendami a způsobem vedení účetnictví ve firmě a zároveň si 
prohlubují své odborné vzdělávání a získávají lepší orientaci ve vedení reálného účetnictví 
účetních jednotek.  

Nadále trvá dlouhodobá spolupráce s katedrou rusistiky Komise ruského jazyka PedF UK.  

Komise španělského jazyka celoročně udržuje kontakt a spolupráci s ústavem Instituto 
Cervantes a komise německého jazyka spolupracuje s Goethe Institutem.  

Komise tělesné výchovy spolupracuje s Asociací školních sportovních klubů ČR, s organizátory 
soutěží. Ve spolupráci s MHMP, odborem školství, mládeže a sportu, se letošní školní rok 
(červen 2019) škola zúčastnila projektu Cesta za snem. Jedná se o projekt handicapovaných 
sportovců, jehož cílem je integrovat handicapované do společnosti, ukázat v praxi, že všichni 
bez rozdílů můžeme tvořit fungující tým. Projekt bude vyhodnocen MHMP v listopadu 2019.  

Dále škola 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. 

Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 je cvičnou školou Fakulty financí a účetnictví VŠE.  

 

11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou 

 

typ vzdělávání zaměření počet účastníků 
určeno pro 

dospělé / žáky 
akreditace MŠMT 

ano / ne 

odborný kurz příprava k JPZ 40 žáky  ne 
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12. Další aktivity, prezentace 

Kroužky pořádané školou pro současné žáky: 

Co mi na ZŠ uteklo – kroužek anglického jazyka pro žáky 1. ročníku 

Seminář účetnictví pro 4. ročníky 

Zertifikat Deutsch – kroužek německého jazyka 

Florbal 

100 let od vzniku Československé republiky – celoškolní projekt 

K oslavě výročí 100 let od vzniku Československé republiky připravili žáci ve spolupráci 

s pedagogy prezentace, rozhlasové relace a různé referáty a na školní zahradě vysadili památný 

strom republiky. Žáci také navštívili výstavu na Pražském hradě k výročí 100 let republiky. 

Školení první pomoci pro žáky 1. ročníku 

Beránek – celopražská soutěž v opisu cizojazyčného textu 

Veletrh FIF 

Halloween 

Mikulášská nadílka 

Krabice od bot aneb Děti darují dětem k Vánocům 

Akademie školy 

Filmová noc na OAK  

Slavnostní předávání maturitního vysvědčení 

Sportovní den 

 

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

Vzhledem k rekonstrukci střech a fasád, která probíhala v době letních prázdnin, nemohla být 
škola využita k jiným účelům.  
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VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 

1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2018/2019 neproběhla inspekční činnost ČSI. 

2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol 

Druh kontroly: Veřejnoprávní kontrola dle pověření č. j. MHMP 1299561/2018 ze dne 12. 9. 2018 

Kontrolu vykonal: Ing. Michaela Štádlerová, Ph.D. - vedoucí kontrolní skupiny 

Termín kontroly: 31. 10. 2018  

Výsledné hodnocení: 

Zjištěný nedostatek v „Zápise“ o vyřazení drobného dlouhodobého nehmotného majetku a jeho 
přeúčtování.  

Tato chyba byla opravena a „Zápis“ byl uveden do souladu se skutečností.  
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VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2018  

a) Příjmy 

1. Celkové příjmy školy v hlavní činnosti za rok 2018 byly následující: 

Dotace a příjmy z hlavní činnosti: Kč 

Neinvestiční dotace a příjmy za rok 2018 

 

33 106 745,84   

Z toho:  

Neinvestiční dotace z rozpočtu MŠMT ÚZ 33353 

 

24 890 111,00 

Operační program Podpora vzdělávání na OAK ÚIZ 33063  

 

288 583,00 

Neinvestiční dotace od zřizovatele MHMP ÚZ 00091 

 

6 639 000,00 

Účelová dotace na posílení výuky cizích jazyků z rozpočtu 

Hl. m. Prahy ÚZ 00080 – Metropolitní program  

 

 

160 200,00 

Grant na vzdělávání z rozpočtu hl. m. Prahy ÚZ 00115 

 

5 500,00 

Výnosy z hlavní činnosti  

 

934 251,84 

Čerpání fondu odměn  

 

                              189 100,00 
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2. Poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců  

Škola jako státní organizace nevybírá.  

 

3. Příjmy z doplňkové činnosti         

V souladu se zřizovací listinou provozuje škola doplňkovou činnost, z čehož plynou příjmy z pronájmu 
školního bytu, školní výdejny a jídelny, příležitostných pronájmů učeben a tělocvičny, pronájmu 
místa na umístění nápojových automatů a reklamních nástěnek v prostorách školy a organizace 
přípravných kurzů pro žáky.   

Celkem činil obrat doplňkové činnosti v roce 2018 Kč 499 100,00.  

 

4. Ostatní příjmy   

V roce 2018 vykazovala škola příjmy z vlastní hlavní činnosti v celkové výši Kč 934 251,84.  Z toho 
činily úroky z běžných účtů Kč 13 550,46, výnosy za služby administrativního charakteru (opisy 
vysvědčení) Kč 2 242,00, tržby od žáků za školní akce (sportovní a adaptační kurzy) Kč 870 036,00, 
startovné účastníků soutěže v grafických disciplínách Kč 1 100,00 a aktivace majetku získaného 
darem od Sdružení rodičů při Obchodní akademii, z. s. ve výši Kč 47 323,38. 

 

b) Výdaje 

1. Investiční výdaje: 

V roce 2018 jsme obdrželi následující investiční dotace: 

• Rekonstrukce podlahy v malé tělocvičně č. 43899  Kč  2 414 300,00 

• Rekonstrukce zemní části hromosvodů,  
sanace základního zdiva   č. 44131  Kč  2 419 900,00 

• Rekonstrukce půdní vestavby  č. 44201   Kč  2 406 700,00 

Tyto investiční dotace byly plně vyčerpány v souladu s účelem.   

 

Na základě rozhodnutí RMHP č. 1849 ze dne 17. 7. 2018 nám bylo schváleno čerpání investičního 
fondu na pořízení docházkového a přístupového systému ve výši Kč 121 000,00 a na nákup nového 
kopírovacího stroje TASAKalfa 3012i Kč 71 000,00. Nákupy byly realizovány do výše těchto částek. 
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Fond reprodukce majetku byl dále použit na odvod zřizovateli (Usnesením Rady HMP č. 1849 ze dne 
17. 7. 2018) ve výši Kč 1 300 000,00 a následně nám byla poskytnuta dotace na celkové dokrytí 
provozních nákladů.      

 

 2. Neinvestiční výdaje v hlavní činnosti  

                  Kč 

Neinvestiční výdaje v hlavní činnosti celkem                         33 298 010,14 

Z toho dle zdrojů financování:   

výdaje ÚZ 33353 z dotace MŠMT                         24 890 111,00 

Operační program Podpora vzdělávání na OAK ÚIZ 33063                                288 583,00 

výdaje ÚZ 00080 Metropolitní program MHMP 

na posílení výuky cizích jazyků 

                             160 200,00 

výdaje ÚZ 00091 z dotace MHMP                          6 639 000,00 

Grant na vzdělávání z rozpočtu hl. m. Prahy ÚZ 00115                                  5 500,00 

výdaje hrazené z výnosů hlavní činnosti                              934 251,84 

čerpání fondu odměn                              189 100,00 

Výdaje nekryté příjmy - ztráta v hlavní činnosti                               191 264,30 

 

Z celkových výdajů dle účelu: 

 

                      Kč 

 

Náklady na platy pracovníků školy             19 247 286,00 

Ostatní osobní výdaje  121 700,00 

Zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění             6 559 144,00 

Náhrady platů v době dočasné pracovní neschopnosti    80 634,00 

Zákonné pojištění                 78 685,00 

Příděly FKSP    400 408,40 

Spotřeba materiálu, nákup učebnic a učebních pomůcek   635 337,18 
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Náklady na energie (vodné, plyn, elektrická energ.)  798 507,20 

Opravy a udržování  919 547,60 

Cestovné   50 287,00 

Náklady na reprezentaci (Soutěž v grafických předmětech)     1 458,00 

Náklady na služby             2 129 411,88 

Odpisy hmotného majetku             1 515 417,00 

Pořízení DNM a DHM                 744 336,88 

Ostatní náklady z činnosti  13 290,00 

Daň z příjmu     2 560,00 

Celkem výdaje           33 298 010,14 

 

3. Hospodaření v doplňkové činnosti 

Náklady vynaložené na doplňkovou činnost školy činily celkem Kč 302 818,30. Jednalo se zejména 
o nájemné, náklady na energie, služby a osobní náklady.  Výnosy v této oblasti dosáhly výše 
Kč 499 100,00, zisk činí Kč 196 281,70.  

c) Výsledek hospodaření  

Výsledek hospodaření školy v hlavní činnosti za rok 2018 byla ztráta ve výši Kč 191 264,30, 
v doplňkové činnosti pak bylo dosaženo zisku Kč 196 281,70.   

Celkový výsledek hospodaření za rok 2018 byla úspora Kč  5 017,40. 

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 následovně: 
příděl do fondu odměn          Kč     157 000,00 
příděl do rezervního fondu      Kč       39 281,70.  
 
Stav fondů k 31. 12. 2018 
Fond odměn         Kč      189 800,00 
Fond kulturních a sociálních potřeb     Kč       386 811,93 
Rezervní fond        Kč    1 612 958,38 
Fond reprodukce majetku      Kč    7 891 785,43. 
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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 10. října 2019 Mgr. Barbora Smutná, v. r. 
 ředitelka školy 

 

 















 

 

Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 

www.oa-kubelikova.cz 

e-mail: studijni@oa-kubelikova.cz 

 222 119 221, 725 834 356  

 

 

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

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Školní rok 2018/2019 

 

1. Počet podaných žádostí o informace: 26   
 

Poř. 

č.  
Č. j.  Žadatel 

1 89/2018 MČ Praha 7, odbor sociálních věcí a zdravotnictví,  

odd. sociálně-právní ochrany dětí 

nábřeží Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7 

2 195/2018 Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor cizinecké 

policie, odd. pobytových agend 

Zborovská 1505/13, 150 93 Praha 5 

3 197/2018 Obvodní soud pro Prahu 8 

28. pluku 1533/29b, 100 00 Praha 10 – Vršovice 

4 236/2018 Police ČR, obvodní ředitelství policie Praha IV, vnější služba, místní 

odd. Hostivař 

Milánská 409, 109 00 Praha 10 

5 296/2018 MV ČR, odbor azylové a migrační politiky 

P.O.Box 18, 100 05 Praha 105 

6 304/2018 Okresní soud v Lounech 

Sladkovského 1132, 440 29 Louny 

7 357/2018 MV ČR, odbor azylové a migrační politiky,  

P.O.BOX 18, 100 05 Praha 105 

8 450/2018 Policie ČR, odbor obecné kriminality 

Bohušovická 485/10, 190 00 Praha 9 – Prosek 

9 456/2018 VZP, pobočka pro hl. m. Prahu 

Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1 

10 472/2018 MC Praha 12, odbor sociálních věcí 

Čechtická 758/6B, 142 00 Praha 4 – Kamýk 

11 474/2018 MČ Praha 3, odbor sociálních věcí 

Seifertova 51, 130 00 Praha 3 

12 483/2018 MV ČR, odbor azylové a migrační politiky 

P.O. BOX 18, 100 05 Praha 105 

13 485/2018 Okresní soud v Lounech 

Sladkovského 1132, 440 01 Louny 

14 506/2018 Krajské ředitelství policie Středočeského kraje 

Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 

15 550/2018 Policie ČR, odbor obecné kriminality 

U Plynárny 2, 145 04 Praha 4 



 

 

Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 

www.oa-kubelikova.cz 

e-mail: studijni@oa-kubelikova.cz 

 222 119 221, 725 834 356  

 

 

16 553/2018 Úřad práce ČR – krajská pobočka pro hl. m. Prahu, odd. SSP pro 

správní obvod Praha 10 

Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10 – Vršovice 

17 OAK/56/2019 ÚMČ Praha 12, odbor sociálních věcí, 

Čechtická 758/6B, 142 00  Praha 4 – Kamýk 

18 OAK/69/2019 Krajské ředitelství police Středočeského kraje, územní odbor Kolín, 

odd. obecné kriminality, 

K Dílnám 684, 280 66  Kolín 

19 OAK/162/2019 MÚ Sokolov, odbor sociálních věcí 

Rokycanova 1929, 356 01  Sokolov 

20 OAK/181/2019 Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor cizinecké 

policie, 

Zborovská 1505/13, 150 93  Praha 5 

21 OAK/227/2019 Ministerstvo vnitra ČR, odbor azylové a migrační politiky,  

Nad Štolou 636/3, 170 00  Praha 7 

22 OAK/273/2019 Policie ČR, Obvodní ředitelství policie Praha II, Služba kriminální 

policie a vyšetřování, odbor hospodářské kriminality, 

Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 

23 OAK/281/2019 MČ Praha 3, odbor sociálních věcí,  

Seifertova 51, 130 00  Praha 3 

24 OAK/282/2019 MČ Praha 3, odbor sociálních věcí,  

Seifertova 51, 130 00  Praha 3 

25 OAK/287/2019 Okresní soud v Lounech,  

Sladkovského 1132, 440 29  Louny 

26 OAK/308/2019 Ministerstvo vnitra ČR, odbor azylové a migrační politiky,  

Nad Štolou 636/3, 170 00  Praha 7 

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 2. září 2019 

 

 

 

 

Mgr. Barbora Smutná, v. r. 

ředitelka školy 




