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Výroční zpráva 

Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 

za školní rok 2021/2022 

I. Základní údaje o škole 

 

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:  
Ing. Pavel Borovička 
pavel.borovicka@oa-kubelikova.cz 
725 835 792 

 

3. Webové stránky právnické osoby 

www.oa-kubelikova.cz 

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

Obchodní akademie, Praha 3, 
Kubelíkova 37 

78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
ŠVP Sportovněmanažerské lyceum 

528 - 

6. Změny ve skladbě oborů vzdělání oproti školnímu roku 2020/2021: 

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

7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb  

Kubelíkova 1221/37, 130 00, Praha 3  
 

8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby 

28 učeben - 17 kmenových učeben s dataprojektorem, 4 učebny s moderní výpočetní technikou 
a připojením na internet, 1 učebna jako multifunkční polytechnické hnízdo, 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 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. Kamil Sedlák  
 

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zástupce zletilých žáků: 

MUDr. Josef Kačírek, zákonný zástupce žáka 3. C 
Marek Malina, žák 4. C 
 
Za zřizovatele školy: 

Prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. 
Ing. Marcela Novotná 
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10. Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

Při vyhodnocování naplňování cílů ŠVP jsme se vycházeli ze souborů metodických námětů a opatření 
vypracované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy společně s Českou školní inspekcí a Národním 
pedagogickým institutem České republiky. 

Vyhodnocení distanční výuky-období distančního vzdělávání se všemi svými průvodními jevy a souvislostmi 
bylo pro všechny jeho účastníky v mnoha směrech nové a pro řadu z nich nepochybně znamenalo velkou 
zátěž. Klíčový význam pro úspěšný přechod do dalšího období měla proto společná reflexe této jedinečné 
zkušenosti, která byla provedena s určitým odstupem a byla zaměřena na využití těchto zkušeností 
v budoucnosti. Určili jsme, co se nám ve škole/třídách osvědčilo, co se dařilo, co nového jsme se při zvládání 
této krizové situace naučili a co se ukázalo jako efektivní prostředek pro vzdělávání. Zároveň jsme 
identifikovali slabá místa, nezdary a pokusili jsme se odhalit jejich příčiny.       

Zaměřování se na ověření dosažených výsledků a vzdělávacího pokroku u každého žáka-kvalitní informace 
o dosažených výsledcích vzdělání každého žáka a o pokrocích, které v uplynulém školním roce ve vzdělávání 
učinil, je východiskem pro efektivní úpravy vzdělávacího obsahu i následnou výuku. Potvrdilo se nám, že u 
některých žáků byl patrný výrazný rozdíl mezi učivem probraným a učivem skutečně osvojeným. Cílem 
takového ověřování dosažených znalostí a dovedností ovšem nebylo získávání klasifikačních podkladů, ale co 
nejpodrobnější pedagogická diagnostika a získání relevantních informací využitelných pro další pedagogickou 
práci. 

Soustředění pozornosti na zlepšení vzdělávacích výsledků různých skupin žáků-úsilí pedagogů směřovalo ke 
zkvalitňování výsledků každého žáka (dosahování osobního maxima). Pojmenovaným problémem jsou však 
zvětšující se rozdíly mezi dosahovanými výsledky u jednotlivých žáků v důsledků distanční výuky a často 
problematického zapojení žáků do distanční výuky. Mezi žáky s problematickým zapojením do distanční 
výuky byli žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, tak i žáci bez nich.  

Využití zkušeností z distanční výuky pro proměnu způsobů hodnocení výsledků vzdělávání-jednou z oblastí, 
která přinášela v době distanční výuky nejvíce obtíží, bylo hodnocení výsledků žáků především v průběhu 
výuky. Pro hodnocení ve školním roce 2021/2022 jsme využili svých zkušeností s průběžným hodnocením 
během distanční výuky a také vhodných nástrojů pedagogické diagnostiky plynoucí z dobré znalosti 
vzdělávacího obsahu a našich didaktických dovedností. Vhodné byly a jsou zejména efektivní metody 
formativního hodnocení. Formativní hodnocení bylo vhodně poskytováno učitelem, ale i žáky v rámci 
vrstevnického hodnocení, případně při využívání sebehodnocení  

Navázání v rámci digitalizace výuky na dobré zkušenosti z období distančního vzdělávání-získané zkušenosti 
s využíváním digitálních technologií ve výuce jsme vhodně ve školním roce 2021/2022 cíleně podpořili. 
K tomu jsme využili jak reflektování zkušeností učitelů v rámci školy, tak i rozvržení a úpravu vzdělávacího 
obsahu tak, aby výuka umožnila efektivní využívání digitálních technologií, optimálně každým žákem.  
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II. Pracovníci právnické osoby  

a) počty osob  
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Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 3 3 39 40,1 0 0 42 40,1 

b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků  

škola počet pedagogických pracovníků  
celkem % z celkového počtu 
pedagogických pracovníků 

Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 
kvalifikovaných 42 100 % 
nekvalifikovaných 0 0 

c) věková struktura pedagogických pracovníků  

počet celkem ve 
fyzických 
osobách  

k 31. 12. 2021 

v tom podle věkových kategorií 

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

 
0 1 8 12 16 5 

d) další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 počet zaměření počet 
účastníků 

vzdělávací instituce 

školení 1 BOZP   52 Jan Romaněnko 

školení 1 Osobnostně sociální rozvoj 16 Roman Musil 

školení 1 První pomoc 32 Jan Kameník 

školení 1 Adaptační kurz 12 Roman Musil 

školení 1 
Challenge Your Students 

Interfacing with Interlanguage 
1 

Euromedia Group, a. s. 
 

školení 1 Interfacing with Interlanguage 1 Euromedia Group, a. s 

webinář 1 
How to Assess Project Work 

 
1 Macmillan Education 

webinář 1 Inspirace intuitivní pedagogiky 
 

1 Národní pedagogický institut ČR 

webinář 1 
Literature and Extensive Reading, 

Keeping the text alive 1 Oxford University Press 

webinář 1 Diversity and Inclusion 1 Oxford University Press 

webinář 1 Education for Sustainable 
Development and Citizenship 

1 Macmillan Education 
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webinář 1 Advancing Learning Roundtable 
Discusion 

1 Oxford University Press 
 

školení 1 
Jak komunikovat ve vztahu učitel-

rodič 1 Národní pedagogický institut ČR 

webinář 1 
Role učitele ve vzdělávacím 

procesu 
1 Národní pedagogický institut ČR 

webinář 1 Dyslexie a rozumové nadání-
prakticky 

1 Národní pedagogický institut ČR 

webinář 1 
Digitální technologie a jejich 

využití v jednotlivých předmětech 1 Národní pedagogický institut ČR 

webinář 1 
Ukrajinský žák v české třídě 

pohledem lingvisty 
1 Národní pedagogický institut ČR 

webinář 1 
Alternativní metody ve výuce žáků 

s odlišným mateřským jazykem 
(OMJ 

1 Národní pedagogický institut ČR 

školení 2 
Rozvoj osobnostně sociálních 

kompetencí pedagogů SOŠ a VOŠ 16 PhDr. Eva Burdová MBA 

školení 1 
Aktuální otázky výuky ekonomiky 

na SŠ 
3 

Nakladatelství EDUKO, lektoři: Ing. Klínský 
Ing. Maxa, Ph.D 

seminář na klíč 1 Moderní marketingové techniky 3 Nakladatelství EDUKO 
 lektor: Macháčková Jana 

kurz 1 Jak na digitální stopu 2 On-line SYPO NPI 

kurz 1 
Zpracování dat s využitím 

kontingenční tabulky 
2 On-line SYPO NPI 

workshop pro pedagogy 1 Microsoft excel pokročilý 2 Vzdělávací institut Středočeského kraje 

konference 1 ISIC Fórum 1 SŠ Gastronomie a podnikání, 

kurz 1 Digitální gramotnost 3 On-line SYPO NPI 

 1 Rozšiřující studium informatiky 1 Mendelova univerzita Brno 

školení 1 Stres a jeho zvládání 1 Descartes 

Stáž  12 Sdílení zkušeností ze škol 12 Sdílení zkušeností ze škol, Šablony II 

školení 1 Rozvoj osobnostně-sociálních 
kompetencí učitelů SOŠ, VOŠ 

3 Praha 

webinář 1 
Back to School-How to Assess 

Project Work 1 Macmillan Education 

školení 1 
MENTRA-Zefektivnění výuky 

praktikantů 
3 VŠE Praha 

školení online 1 Challenge Your Students (And 
Yourself) 

1 Vydavatelství Pearson  

školení online 1 
Rozvoj informatického myšlení pro 

SŠ 1 On-line SYPO NPI 

 školení online 1 
Konzultační seminář pro 

management škol 
1 NPI 

školení 1 Školení ISIC 1 Alive 

workshop 1 Mentor Training 3 VŠE 

školení 2 Účetnictví ve výuce na SŠ 1 VŠ Znojmo 

školení online 1 Interfacing with interlangue 1 Vydavatelství Pearson 

školení 5 
Školení předsedů maturitních 

komisí 5 NPI 

školení 2 Školení maturitní komisař 2 NPI 

školení 2 Cermat – MZ a JZP 2 KOSS 

e) jazykové vzdělávání a jeho podpora 
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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 

1. Nepedagogičtí pracovníci školy 

a) počty osob 

fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 

10 9,1 

b) další vzdělávání a odborný rozvoj nepedagogických pracovníků 

 počet zaměření 
 počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

školení 1 Odborná způsobilost v elektro 
§ 4 vyhl. 50/1978 

 
1 ZANER-revize 

školení 1 Způsobilost topiče  
 

1 Ing. Alois Maršner 
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III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání  

1. Počty tříd a počty žáků  

škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů 

Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 16 467 

Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: 
- přerušili vzdělávání: 3 
- nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 
- sami ukončili vzdělávání: 6 
- vyloučeni ze školy: 0 
- nepostoupili do vyššího ročníku: 4 z toho nebylo povoleno opakování: 3 
- přestoupili z jiné školy: 5 
- přestoupili na jinou školu: 5 
- jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 

2. Průměrný počet žáků na třídu a učitele  

škola 
průměrný počet 
žáků / studentů 

na třídu / skupinu 

průměrný počet 
žáků / studentů 

na učitele 

Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 29,2 10,9 

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

počet 
žáků/studentů 

celkem 
5 1 1 1 2 4 1 0 0 2 141 2 1 161 

z toho 
nově přijatí 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1 36 0 0 42 

4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

škola Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 

z celkového počtu žáků / studentů: 

prospělo s vyznamenáním 70 

neprospělo 4 

opakovalo ročník 1 

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 462 

tj. % z celkového počtu žáků/studentů 98,93 % 

průměrný počet zameškaných hodin na žáka 170,25 

z toho neomluvených 0,18 
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5. Výsledky maturitních zkoušek  

škola Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 
MATURITNÍ ZKOUŠKY 

denní 
vzdělávání 

počet žáků, kteří konali zkoušku 111 

z toho konali zkoušku opakovaně 31 

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 6 

počet žáků, kteří byli hodnoceni 

prospěl s vyznamenáním 11 

prospěl 91 

neprospěl 7 

6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2022/2023 

skupina oborů vzdělání, 
kód, název 

78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
ŠVP Sportovněmanažerské lyceum 

Př
ijí

m
ac

í ř
íz

en
í  

(d
en

ní
 v

zd
ěl

áv
án

í) 

počet přihlášek celkem  64 

počet kol přijímacího řízení celkem 1 

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 43 

z toho v 1. kole 43 

z toho ve 2. kole 0 

z toho v dalších kolech 0 

z toho na odvolání 0 

počet nepřijatých celkem 21 

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

obor: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum, ŠVP Sportovněmanažerské lyceum 0 

počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2022/2023 0 

 

skupina oborů vzdělání, 
kód, název 

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

Př
ijí

m
ac

í ř
íz

en
í  

(d
en

ní
 v

zd
ěl

áv
án

í) 

počet přihlášek celkem  236 

počet kol přijímacího řízení celkem 1 

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 89 

z toho v 1. kole 89 

z toho ve 2. kole 0 
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z toho v dalších kolech 0 

z toho na odvolání 0 

počet nepřijatých celkem 147 

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

obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP Sportovní management 0 

počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2022/2023 0 

 

skupina oborů vzdělání, 
kód, název 

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

Př
ijí

m
ac

í ř
íz

en
í  

(d
en

ní
 v

zd
ěl

áv
án

í) 

počet přihlášek celkem  205 

počet kol přijímacího řízení celkem 1 

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 146 

z toho v 1. kole 146 

z toho ve 2. kole 0 

z toho v dalších kolech 0 

z toho na odvolání 0 

počet nepřijatých celkem 59 

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

obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP Obchodní akademie 0 

počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2022/2023 0 

 

7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin a podpora žáků a studentů s nárokem na 
poskytování jazykové přípravy 

Stát Počet žáků celkem z toho dívky 

Ukrajina                                 8 5 

Čínská lidová republika                  1 1 

Vietnamská socialistická republika       4 4 

Slovenská republika                      2 1 

Mongolsko                                1 1 

Ruská federace                           1 1 

Arménská republika                       1 0 

Celkem 18 13 
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Na začátku dubna 2022 do 1. ročníku oboru obchodní akademie, ŠVP sportovní management nastoupily dvě 
ukrajinské žákyně se statusem uprchlík. Žákyním byla věnována individuální péče, měly redukovaný rozvrh a 
vyučovací hodiny byly zaměřené na jazykovou přípravu. Pro žákyně byl přestup na českou školu náročný, 
velmi pomalu se začleňovaly do kolektivu třídy. Na konci školního roku se situace stabilizovala, žákyně se 
částečně zadaptovaly. Tyto ukrajinské žákyně nebyly z některých předmětů klasifikovány a doklasifikaci 
dokončily koncem srpna a ve školním roce 2022/2023 studují ve 2. ročníku.  

Na naší škole zůstává nejpočetněji zastoupena skupina Ukrajinců (ne uprchlíků) a Vietnamců, 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.  

8. Podpora žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, 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, asistentem pedagoga a vyučujícími 
byl zpracován individuální vzdělávací plán s podpůrnými opatřeními pro žáka 4. ročníku. Zároveň se 
zrealizovaly odborné konzultace a přednášky pro vyučující i žáky iniciovány školou a ředitelkou SPC Nautis. 
Jmenovaný žák odmaturoval s vyznamenáním v jarním termínu. 

Ve školním roce 2021/2022 bylo vypracováno 6 IVP, 2 PLPP a SVP mělo 19 žáků. 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 letošním roce po distanční výuce vzrostl počet žáků, u kterých se projevily psychické problémy, a 
potřebovali vyhledat odbornou pomoc. Výchovná poradkyně se snažila prostřednictvím třídních učitelů či 
osobně žáky směrovat na odborná pracoviště nebo být nápomocná alespoň rozhovorem či osobním 
setkáním. Pro třídy, kde byl největší počet žáků s psychickými problémy (4.A a 2.B), nabídla Mgr. Horynová 
z PPP pro Prahu 3 besedu Psychohygiena v době covidu. Beseda se uskutečnila 19.1. a zúčastnilo se 12 žáků 
ze 4.A. 

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. 

 

9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů a zajištění podpory žáků a studentů mimořádně nadaných 

Na oboru vzdělání Obchodní akademie se zaměřením Sportovní management výrazně přibývá oproti 
předcházejícím letům počet sportovně nadaných a mimořádně nadaných žáků. 
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. Jednomu žákovi 
byl udělen IVP pro sportovně mimořádně nadaného žáka. Individuální vzdělávací plán organizační mělo 45 
žáků.  
 
Nadaní žáci, zvláště v cizích jazycích, ale i v ekonomických předmětech, se účastní olympiád nebo soutěží 
z odborných předmětů.  
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Ve školním roce jsme uspořádali pro žáky pražských obchodních akademií 2 soutěže, a sice soutěž 
Velikonoční beránek v opisu cizojazyčného textu a 1. ročník soutěže Kubeliáda, která je určena žákům 
3. ročníku a je zaměřena na znalosti z ekonomiky a odborných ekonomických předmětů. V příštím školním 
roce plánujeme opět tyto soutěže uspořádat, abychom podpořili vzdělávání nadaných žáků.  

 

10. Ověřování výsledků vzdělávání 

Vzhledem k situaci s onemocněním Covid-19 a přísnými hygienickými pravidly, a to především zachováním 
homogenity třídy, byly lednové projektové dny zaměřené pouze pro maturanty, kdy proběhla příprava na 
praktickou maturitní práci z odborných předmětů.  

Individuálně v 3. ročníku probíhala Malá maturita z českého jazyka a literatury. 

Žáci 1. ročníku na začátku školního roku psali srovnávací testy z matematiky a českého jazyka, abychom si 
ověřili jejich znalosti ze základní školy. 

11. Školní vzdělávací programy 

Školní vzdělávací programy pro všechny obory ve školním roce 2021/2022 byly podrobeny revizi podle 
aktuálního Rámcového vzdělávacího programu s platností od 1. září 2022. Revize ŠVP vycházela nejen z RVP, 
ale zástupci Metodického vedení do nově upravených ŠVP začlenili i současné potřeby, školy, žáka a 
společnosti. Vycházeli jsme ze základních principů zpracování ŠVP, které jsou uvedeny v bodě I, č. 10.  

Ve školním roce 2021/2022 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 

Od školního roku 2020/2021 upraveno ŠVP oboru Ekonomické lyceum na: 

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

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. 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.   

Vyučující cizího jazyka se aktivně snaží do svých hodin zapojovat mezipředmětové vztahy. V hodinách se 
například zaměřují na státy, kde se hovoří v konkrétním cílovém jazyce na téma místní jejich ekonomiky, 
kultury, náboženství, zvyků a tradic.  

Komise druhého cizího jazyka taktéž pořádá společné akce pro žáky. V letošním roce např. vyučující SPJ, NEJ a 
RUJ uspořádali společný projekt zaměřený na ekologii v ZOO Praha.  

V rámci komise cizích jazyků spolu všichni vyučující aktivně sdílí poznatky ze svých hodin a snaží se vzájemně 
spolupracovat.  
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Anglický jazyk 

V letošním roce konalo maturitní zkoušku z anglického jazyka celkem 102 žáků. 

S průběhem a výsledky maturitní zkoušky z ANJ jsme spokojeni. Počet žáků, kteří si dobrovolně vybrali ústní 
zkoušku z ANJ, byl přiměřený. Příprava k MZ je na kvalitní úrovni, jak jednotlivá témata, tak metodologie 
zkoušky jsou žákům prezentovány průběžně a průběžně jsou rovněž hodnoceny. Změnu struktury MZ 
hodnotíme pozitivně, hlavně monotematičnost pracovních listů a zredukování na 3 části, čímž žák dostává 
větší prostor k samostatnému projevu. Pro nadcházející roky jsme upravili časovou dotaci v minutách pro 
jednotlivé části (3–4–8). Snížením počtu maturitních okruhů na 20 se snažíme o větší propojení témat a 
snazší vytvoření souvislostí mezi jednotlivými tématy. 

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.  

Komise ANJ udržuje stálé a silné vazby mezi sebou i s kolegy z ostatních komisí, hlavně s komisí druhých cizích 
jazyků. Sjednotili jsme podobu a hodnocení profilové části MZ. Máme povědomí o učivu probíraném 
v ostatních předmětech a reflektujeme tato témata v rámci výuky jazyka. Konzultujeme problematické 
situace, přístup k žákům s SPU, sdílíme poznatky z pedagogické praxe i učební metody. Staráme se o 
vzájemnou psychohygienu. Spolupracujeme na projektech a společně formujeme vize tak, aby žáci co nejvíce 
těžili z propojení jednotlivých předmětů do smysluplných celků, díky kterým se budou lépe orientovat v 
současném světě. 

Ruský jazyk 

V letošním roce konalo maturitní zkoušku z ruského jazyka celkem 11 žáků. 

Vzhledem k situaci s onemocněním Covid-19 neprobíhala tradiční spolupráce s PedF UK a praxe zahraničních 
studentů. 

V letošním školním roce jak ústní, tak i písemná část zkoušky byla součástí školní části maturitní zkoušky. Ve 
státní režii zůstal pouze didaktický test. Konkrétně didaktický test splnili všichni žáci, potíže nenastaly ani u 
ústní části, ovšem dva žáci neuspěli u slohové práce. Jeden z žáků nesplnil zadání a druhá žákyně nedodržela 
počet slov. Žáci nepatří k slabým, jednalo se spíše o roztržitost. 

Komise druhého cizího jazyka taktéž pořádá společné akce pro žáky. V letošním roce např. vyučující SPJ, NEJ a 
RUJ uspořádali společný projekt zaměřený na ekologii v ZOO Praha.  

Německý jazyk 

Z německého jazyka v letošním roce úspěšně maturoval 1 žák.  

Komise druhého cizího jazyka taktéž pořádá společné akce pro žáky. V letošním roce např. vyučující SPJ, NEJ a 
RUJ uspořádali společný projekt zaměřený na ekologii v ZOO Praha.  

Španělský jazyk 

V letošním roce konali úspěšně maturitní zkoušku ze španělského jazyka 2 žáci. 

Výuka španělského jazyka je podpořena multimediální výchovou včetně interaktivních programů 
v počítačových učebnách. Žáci byli seznámeni s Institutem Cervantes, jenž má za úkol podporovat jazyk a 
kulturu španělsky hovořících zemí.   

Komise druhého cizího jazyka taktéž pořádá společné akce pro žáky. V letošním roce např. vyučující SPJ, NEJ a 
RUJ uspořádali společný projekt zaměřený na ekologii v ZOO Praha.  
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IV. Aktivity právnické osoby a 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. 

Ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem při Národním ústavu pro autismus (NAUTIS) a na základě 
doporučení lékařů nebo klinických psychologů byly v tomto školním roce zpracovány individuální vzdělávací 
plány pro 6 žáků. Výchovná poradkyně při tvorbě IVP spolupracovala především s PaedDr. Věrou Čadilovou, 
Mgr. P. Horynovou a s asistentkou pedagoga Z. Blažkovou a dalšími vyučujícími předmětů, v rámci kterých 
byla na základě doporučení SPC nebo PPP poskytována podpůrná opatření žákům.  

Školu na začátku školního roku navštívil psycholog, který spolupracuje s inkludovaným žákem 
s Aspergerovým syndromem. Psycholog provedl konzultace se spolužáky inkludovaného žáka, s třídní 
učitelkou a se členy poradenského centra.  

Adaptační kurz se konal pro žáky 1. ročníků 1.-3. 9. 2021 v Rekreačním středisku Lažánky. 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 splněny. Kurzu se účastnila i 
výchovná poradkyně. Měla tak možnost se seznámit s žáky, představit se jim a vysvětlit jim s jakými problémy 
se na ni mohou obracet. 

Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou proběhly na konci školního roku ve škole PROFI testy 
určené pro žáky 3. ročníku, obor vzdělání Ekonomické lyceum. Testů se zúčastnilo 17 žáků. Následně po 
testech 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. 
Dále kariérní poradce vede se žáky prvního ročníku na začátku školního roku a průběžně během celého 
školního roku pro maturanty motivační pohovory.  

Během školního roku zasedala výchovná komise, která řešila přestupky proti školnímu řádu a neomluvenou 
absenci žáků. Školní metodik prevence se osobně nebo online účastnil třídnických hodin nebo se na nich ve 
spolupráci s třídními učiteli spolupodílel.  

Třída 3. A se 11. září 2021 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 15 tisíc korun. 

Naše škola je již dlouhodobě zapojena do projektu „Adopce na dálku“.  Finance pro tento projekt získala 
škola z výtěžku prodeje koláčků, které žáci napekli.  
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2. Prevence sociálně patologických jevů a rizikového chování 

Na začátku školního roku 2021/2022 škola organizovala adaptační kurz, jehož se účastnil i metodik prevence. 
Ze závěrečných dotazníků pro žáky vyplynulo, že byli s programem a průběhem kurzu velmi spokojeni.  

Projevy rizikového chování byly ve školním roce 2021/2022 odlišné od předcházejících let před pandemií, a 
sice někteří žáci projevovali pocitu strachu, osamění a nejistoty zapříčiněné dlouhodobým online studiem a 
ztrátou osobního kontaktu se spolužáky a samotnou školou. 

Třídní učitelé řešili s žáky jejich problémy v rámci individuálních rozhovorů nebo v rámci třídnických hodin 
(prospěch, vztah žáci-učitelé, komunikace ve třídě 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 společně s výchovnými poradkyněmi zaměřili především na 
pomoc žáků, kteří se cítili ohroženi dlouhodobou distanční výukou a s ní spojenými negativními jevy. Žákům 
byla průběžně nabízena pomoc, intervence, rozesílány kontakty na specializovaná centra.  

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.  

 

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 žáky k pozitivnímu vnímání současného světa. Žáci jsou vedeni k respektu, 
ohleduplnosti, úctě, empatii, toleranci, solidaritě a pochopení sociální a kulturní rozmanitosti společnosti. 
Žáci se tak seznamují s kulturami jiných národů a společností, a to i z vývojového hlediska. 

Na začátku školního roku byl realizován celoškolní projekt Světoběžník, ve kterém pedagogové a odborníci 
z cestovního ruchu seznamovali žáky s jednotlivými zajímavostmi a odlišnostmi cizích států. Žákům i 
přednášejícím se projekt velmi líbil. 

 

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.  
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6. Vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy 

RS Lažánky - adaptační kurz pro žáky 1. ročníku, září 2021 

Exkurze ČNB - 3. a 4. ročníky, září 2021  

Kino Světozor – Madagaskar – říjen 2021 1. a 2. ročníky 

Městská knihovna – říjen 2021–1. ročníky 

Seminář můžeš podnikat pro 3. ročníky – listopad 2021 

Divadelní představení Agent tzv. společenský – listopad 2021 

Divadlo na Vinohradech – prosinec 2021 

Romeo a Julie - Divadlo na Vinohradech – prosinec 2021 

Lyžařský kurz – únor 2022 – Kitzbühl, Rakousko 

Jeden svět – březen 2022–3. ročníky 

Lyžařský kurz – březen 2022 - Kitzbühl, Rakousko 

Prohlídka v anglickém jazyce po čtvrti Žižkov – květen 2022. 2. A 

Naučná procházka po Žižkově, ekologie - květen 2022 – 3. ročníky 

ZOO Praha – červen 2022 – 3. ročníky 

Mercado, Praha – červen 2022 – 3. ročníky 

Revizor – Divadlo na Vinohradech – červen 2022 

Sportovní soutěže, olympiády a turnaje - průběžně  

7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) 

Klub mladého diváka 

Pro členy tohoto klubu škola zajišťuje během školního roku zajímavou nabídku divadelních představení, ale 
ve školním roce 2020/2021 z důvodu lockdownu bylo zrušeno. 

Adopce na dálku 

Škola dlouhodobě podporuje projekt „Adopce na dálku“. Také v tomto školním roce se podařilo vybrat 
potřebnou částku na sponzorování chlapce z Indie. Žáci svým jednáním i v této těžké době projevili solidaritu 
s dětmi z rozvojových zemí.  

Světluška 

Škola se zapojuje do celonárodní sbírce na pomoc nevidomým.  

Schola Pragensis, Dny otevřených dveří 

Naše škola se představila na výstavě Schola Pragensis online, kterou každoročně pořádá MHMP. Naši školu 
v přímých vstupech reprezentovali 3 žáci, kteří s moderátorem hovořili o naší škole a o svých úspěších ve 
sportu a o tom, jak se dá zkombinovat studium na střední škole s vrcholovým sportem. 

Dny otevřených dveří proběhly prezenčně za velmi přísných hygienických podmínek. I přesto tato omezení 
DOD byly velmi úspěšné a jednalo se o výjimečnou prezentaci školy v době pandemie. 

Sbírka na podporu Ukrajiny 

V 2. pololetí školního roku jsme aktivně přistoupili k pomoci Ukrajině, kdy jsme 2x zaslali peněžitou pomoc 
Ukrajině, a to na účet Velvyslanectví Ukrajiny a na účet Člověk v tísni. Jedna charitativní sbírka byla 
uspořádána žáky 3. ročníku a výtěžek byl založen na prodeji stužek v ukrajinských barvách.  
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8. Soutěže  

Soutěž Má dáti dal – celostátní soutěž ve Znojmě  

Zaúčtuj to 2022–2. místo krajské kolo 

9. Další aktivity, prezentace 

Čeká nás maturita – 4. ročník 

Next generation – program doučování pro žáky, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem  

Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou proběhly na škole pro žáky 3. ročníků ekonomického 
lycea PROFI testy. Následně pro žáky probíhaly individuální konzultace s psycholožkou, při kterých byli žáci 
seznámeni s výsledky testování. 

Příprava z fyziky na přijímací zkoušky na VŠ  

Příprava na přijímací zkoušky na LF UK  

Kroužek účetnictví pro žáky 4. ročníku 

V červnu 2022 bylo slavnostní předávání maturitního vysvědčení v Atriu Žižkov. 

 

V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 

1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

V dubnu 2022 proběhla inspekční činnost vykonávaná ČŠI zaměřená na průběh přijímacího řízení. 

2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol 

Během školního roku 2021/2022 neproběhly jiné inspekce a kontroly. 

 



 18

VI. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2021 

Rok 2021 

Rozbor výnosů hlavní činnosti 

 

602 Výnosy z prodeje služeb 

0411 Výnosy z poskytování služeb hlavní činnosti – opisy vysvědčení                4 500,00 Kč 

 

648   Čerpání fondů (na provozní výdaje)                                                            149 965,30 Kč   

Z toho:        

00410 – Rezervní fond-dary a čerpání                                                                            0         Kč 

00510 – FO – povolené čerpání na odměny                                                                  0         Kč 

00710 – FRIM-povolené čerpání na opravy a   údržbu                                       149 965,30 Kč    

   

649 Ostatní výnosy z činností                                                                                438 494,47 Kč       

Z toho: 

0300 Příspěvky od studentů                           167 336,00 Kč 

0303 Mount Blue                                             29 600,00 Kč 

0304 ITIC, ISIC                                                                                                  38 650,00 Kč  

0320 Covid –testy, roušky                                                                                         188 079,39 Kč 

0330 náhrada za pokuty a penále                                                                              14 829,08 Kč 

 

662    Úroky 

0301 Výnosy z úroků                                                                                                      1 802,00 Kč 

 

672 Výnosy z transferů                                                    45 991 482,00 Kč                    

Z toho 

33353 MŠMT – přímé náklady                                           39 239 516,00 Kč     

00080 MHMP – Metropolitní program                                                                    237 107,00 Kč   

00091 MHMP – nepřímé náklady                        6 188 000,00 Kč  
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33063 MŠMT – ŠABLONY                                                                                    98 628,00 Kč 

115 MHMP – granty                                                                                                                 0,00 Kč 

104 Pól růstu                                                                                                                    44 115,50 Kč  

17050 Pól růstu                                                                                                               44 115,50 Kč 

0127 Covid                                                                                                            140 000,00 Kč 

 

Celkem výnosy hlavní činnosti – ze všech zdrojů                                              46 586 243,77 Kč 

 

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti – ztráta                                           4 687,65 Kč     
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Rozbor nákladů za rok 2021 

Provozní náklady – 00091 

501 

0401 Pracovní oděvy – řrtpáno10,2 tis. Kč, tj.102,3 UR, SR nebyl rozpočtován 

0402 Kancelářské potřeby – čerpáno 52,6 tis. Kč, tj. 58,48 % schváleného rozpočtu (SR).  

0403 Ostatní materiál – čerpáno 32,5 tis. Kč, tj. 64,9 % SR 

0404 Hygienický materiál – čerpáno 4,9 tis. Kč, tj. 84,64 % SR 

0341 Ochranné a pracovní pomůcky – čerpáno 7,5 tis. Kč, tj. 12,13 % SR. 

0991 Nákup DDHM s pořizovací cenou do 3 tis. čerpáno 9 tis. Kč, tj. 60,2 % SR  

 

502 

0301 Spotřeba elektrické energie – čerpáno 187,7 tis. Kč, tj. 93,84 % SR  

0311 Plyn – čerpáno 343,4 tis. Kč, tj.  114,45 % SR 

0321 Spotřeba vody – 80,3 tis. Kč, tj.  80,33 % SR 

 

511 

0401 Opravy a udržování-čerpáno 511,8 tis. Kč, tj. 222,51 % SR – navýšeno o opravu římsy 

 

512 

401   Cestovné – čerpáno 2,3 tis. Kč, nebylo rozpočtováno 

 

513 

0300   Náklady na reprezentaci – čerpáno 0 tis. Kč 

 

518 

0322 Software do 7 tis. – čerpáno 0 tis. Kč, nerozpočtováno 

0331 Právní konzultační služby – čerpáno 36,8 tis. Kč, tj. 184,2 % SR             

0401 Poštovné – čerpáno 31,8 tis. Kč, tj. 79,6 % SR. 

0402 Telefonní poplatky, internet   - čerpáno 148,2 tis. Kč, tj. 211,7 % SR  
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0404 Služby pro školu – čerpáno 816,7 tis. Kč, tj. 272,2 % SR  

0405   Poplatky banky – čerpáno 9,6 tis. Kč, tj. 95,8 % SR.        

0403   Zpracování účetnictví – čerpáno 165,2 tis. Kč, tj. 165,2 % SR  

       

521 

0300   Platy zaměstnanců – čerpáno 761 tis. Kč – nerozpočtováno, plně vyčerpáno. 

0301   OON – čerpáno 0 tis. Kč-nerozpočtováno 

 

524 

0301 Povinné pojištění – SZ – čerpáno 188,7 tis. Kč – nerozpočtováno. 

0311 Povinné pojištění – ZP – čerpáno 68,5 tis. Kč – nerozpočtováno. 

 

527 

0300 Zákonné soc. náklady– FKSP – čerpáno 15,22 tis. Kč – nerozpočtováno. 

0350 Stravování – obědy – čerpáno 107,3 tis. Kč, tj. 134,11 SR 

0310 Preventivní prohlídky pracovníků – čerpáno 19 tis. Kč, tj. 379,2 % SR. 

0390 Vzdělávání – čerpáno 12,8 tis. Kč, tj. 256,53 % SR 

 

538 

0300    Jiné daně a poplatky – čerpáno 87,3 tis. Kč-nerozpočtováno 

 

551 

0300 Odpisy DHNM – čerpáno celkem 2 439,2 tis. Kč, tj. 114,3 % SR, resp. 100 % upraveného rozpočtu. 

          

558 

0300 Náklady na DDHM nad 7 tis. Kč – nečerpáno, nerozpočtováno. 

0500 Náklady na DDHM nad 3 tis. Kč – čerpáno 45,6 tis. Kč, tj. 87,64 % SR  

 V roce 2021 činil schválený rozpočet provozních nákladů z UZ 00091 činil 3 847 000 Kč.  

Upravený rozpočet provozních nákladů z UZ 091 činil 6 188 000 Kč, čerpáno Kč 6 188 000. 
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Přímé náklady – 33353 

 

501 

0313   Učitelská knihovna – čerpáno 0 tis. Kč  

0315   Učebnice pro učitele – čerpáno 15,2 tis. Kč, tj. 151,87 % SR 

0316   Předplatné tisku – čerpáno 1,2 tis. Kč, tj. 59,95 % SR 

0318   Materiál pro výuku – čerpáno 0 ti. Kč  

0402   Kancelářské potřeby – čerpáno 69,3 tis. Kč, nerozpočtováno 

 

512 

0300 Cestovné – čerpáno 3,7 tis. Kč, tj.  74,88 % SR  

 

518 

0406   Startovné – čerpáno 4 tis. Kč, SR – nerozpočtováno 

 

521  

0300   Platy zaměstnanců – čerpáno 28 1641 tis. Kč, tj. 111,5 % SR, resp. 100 % upraveného   rozpočtu. 

0310   Ostatní osobní náklady – čerpáno 297,5 tis. Kč, tj. 118,98 % SR, resp. 100 % upraveného rozpočtu. 

0320   Odstupné – nečerpáno, nerozpočtováno 

0340   Náhrada platu za PN – čerpáno 133,2 tis. Kč, tj. 382,19 % SR 

 

524 

0301 Povinné pojištění na SZ – čerpáno 7 028,4 tis. Kč, tj. 111,31 % SR. 

0311 Povinné pojištění na ZP – čerpáno 2 552 tis. Kč, tj. 112,26 % SR 

 

525 

0310 – Povinné úrazové pojištění – čerpáno 116,7 tis. Kč, tj. 129,7 % SR 

 

527 

0301 Zákonné sociální náklady – FKSP – čerpáno 565,9 tis. Kč, tj. 112,03 % SR. 
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0390   vzdělávání – čerpáno 0 

 

549 

0400 Odměny předsedů maturitních komisí – čerpáno 13,1 tis. Kč, nerozpočtováno 

 

558 

0500 Náklady na DDHM nad 3 tis. Kč – čerpáno 275,4 tis. Kč – tj. 141,23 % SR             

 

 

V roce 2021 činil schválený rozpočet přímých nákladů UZ  33353                                    34 950 000 Kč 

Upravený rozpočet činil                                                                                                             39 239 516 Kč  

Čerpáno                                                                                                                                         39 239 516 Kč 
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Čerpání účelově určených prostředků v roce 2021 

UZ 33353 prostředky na platy                                                                          28 164 062 Kč 

UZ 33353 prostředky na OON                                                                                                      297 464 Kč 

UZ 00080 Metropolitní program na platy                                                                                  174 600 Kč  

UZ 00080 OON                                                                                                                                            0 Kč 

UZ 00091 prostředky na platy   z rozpočtu MHMP                                                                   761 000 Kč 

UZ 00091 OON                                                                                                                                            0 Kč 

UZ 33 063 Šablony-platy                                                                                                                     8 000 Kč    

UZ 104 – Společně si rozumíme – OON                                                                                         19 875 Kč 

UZ 17050 – Společně si rozumíme – OON                                                                                     19 875 Kč 

 

Platy celkem:                                    29 099 662,00 Kč 

OON celkem:                                      345 214,00 Kč   

 

Čerpání  FRIM                                                                                                                        1 121 013,86 Kč 

- čerpáno na financování údržby a oprav                                                                  149 965,30 Kč 
- na havarijní opravy římsy UZ 610                                                                             298 648,16 Kč 
- odvod do rozpočtu zřizovatele – ztráta z minulého roku                                     672 153,08 Kč 
- nespotřebovaná dotace z roku 2020                                                                               247,32 Kč       

    

Čerpání FO                                                                                                                                  nebyl čerpán                                                                                                  

Čerpání rezervního fondu                                              645 120,94 Kč  

Z toho: 

- Pokrytí ztráty z roku 2020                                                                                              233 234,94 Kč 
- Šablony II.                                                                                                                            98 644,00 Kč 
- Pól růstu                                                                                                                            313 242,00 Kč 
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Rozbor hospodaření doplňkové činnosti za rok 2021 

Tržby z doplňkové činnosti činily 493 481 Kč, oproti roku 2020 vzrostly o 7 % 

-  příjmy z pronájmu bytu                                                          98 574,00 Kč  

- další pronájmy                                                                                                                          112 915,00 Kč                                                            

- příjmy z pořádání kurzů, přednášek, lektorská činnost                                          39 600,00 Kč 

- služby z pronájmů (energie)                                                                                                   242 392,00 Kč 

 

Náklady doplňkové činnosti činily v roce 2021 činily Kč 260 092,00, náklady oproti roku 2020 vzrostly o 20 %. 

V doplňkové činnosti nebyl žádný zaměstnanec.  

Hospodářský výsledek před zdaněním činil v roce 2021 Kč 233389,00. 

Hospodářský výsledek doplňkové hospodářské činnosti po zdanění činí Kč 233 389,00. 

Zisk z doplňkové hospodářské činnosti byl ve výši Kč 233 389,00 byl navržen na úhradu ztráty z roku 2021 
v hlavní činnosti ve výši Kč 4 687,65 a dále na příděl do FO ve výši Kč 53 200,-- a do rezervního fondu ve výši 
Kč 175 501,35. 
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Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2021 

Přípustný objem prostředků na platy v hlavní činnosti: 

 

MŠMT – 33353                            28 164 062,00 Kč 

-        33063 Šablony                              0,00 Kč 

MHMP – 00091                                 761 000,00 Kč 

MHMP – 00080                                 174 600,00 Kč   

Celkem platy                               29 099 662,00 Kč 

 

Přípustný objem   OON:       

MŠMT – 33353                      297 464,00 Kč  

MHMP – 00091                                  0,00 Kč 

MHMP – 115                                                   0,00 Kč   

MHMP – 080                                                   0,00 Kč 

Šablony – 33063                                      8 000,00 Kč 

UZ 104 – Společně si rozumíme         19 875,00 Kč 

UZ 17050 – Společně si rozumíme     19 875,00 Kč 

 

Celkem OON                      345 214,00 Kč   

Počet zaměstnanců činí 48,9, tj.  99,6 % schváleného limitu. 

Průměrný měsíční plat zaměstnance v roce 2021 činil 49 591 Kč. Index 2021/2020 činí 1,08. 
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Výroční zpráva za kalendářní rok 2021/2022 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů 

 

1. Počet podaných žádostí o informace: 10   

 

Poř. č.  Č. j.  Žadatel 

1 OAK/258/2021 Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a 140 00 Praha 4 

2 OAK/306/2021 Město Černošice – Karlštejnská 259, 252 28 Černošice  
Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství, Václavská 12, 120 00 Praha 2 

3 OAK/36/2022 Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy – Kongresová 1666/2, 140 00 Praha 4 

4 OAK/38/2022 Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997, 182 00 Praha 8 

5 OAK/58/2022 Městská část Praha 14, Odbor sociální pomoci, prevence a sociálně právní 
ochrany, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 

6 OAK/112/2022 Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 1292/25, 150 00 Praha 5 - 
Smíchov 

7 OAK/135/2022 Město Černošice – Karlštejnská 259, 252 28 Černošice  
Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství, Václavská 12, 120 00 Praha 2 

8 OAK/151/2022 Všeobecná zdravotní pojišťovna, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3 - Vinohrady 

9 OAK/162/2022 Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 
Praha-Zbraslav 

10 OAK/251/2022 Městská část Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

 
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 10. října 2022 

 

Mgr. Barbora Smutná 

ředitelka školy 
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Učební plán 
Kód a název oboru vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
Název ŠVP Sportovněmanažerské lyceum 
Stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Délka a forma vzdělávání čtyřleté denní 
Datum platnosti od 1. 9. 2020 
 

Kategorie a názvy  
vyučovacích předmětů 

Zkratka 
předmět

u 

Počet týdenních vyučovacích 
hodin v ročníku Celkem 

1. 2. 3. 4. 
Povinné všeobecné  23 24 18 16 81 
Český jazyk a literatura CJL 3 (1) 3 (1) 4 4  14 
První cizí jazyk PCJ 4 (4) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 13 
Druhý cizí jazyk DCJ 3 (3) 3 (3) 2 (2) 2 (2) 10 
Dějepis DEJ 2 2   4 
Společenskovědní základ SVZ   2  2 
Právo PRA    2 2 
Zeměpis ZEM 2 2   4 
Fyzika FYZ  2 2  4 
Biologie BIO 2    2 
Somatologie člověka SOM  2   2 
Chemie CHE 2  2    4 
Matematika MAT 3 (1) 3 (1) 3 (1) 3 (1) 12 
Tělesná výchova TEV 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 

 
Povinné odborné  9 8 8 8 33 
Informační a komunikační technologie ICT 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 
Písemná a elektronická komunikace PEK 3 (3)    3 
Ekonomika EKO 2 2 2 2 (1) 8 
Účetnictví UCE  3 (3) 3 (3) 2 (2) 8 
Psychologie a psychologie sportu PPS 2    2 
Management a marketing sportu MMS    1 1 
Dějiny tělesné kultury DTK  1   1 
Teorie sportovní přípravy TSP   1 (1)  1 
Evidence nevýdělečných organizací ENO    1 (1) 1 
Volitelné     6 8 14 
Konverzace v cizím jazyce 
Matematická cvičení 
Seminář z informatiky 
Podnikatelská praxe 
Studentská společnost  
Seminář z českého jazyka 
Aplikované účetnictví  
Projektový seminář 
Ekonomický seminář 
Dějepisný seminář 
Zeměpisný seminář 

KCJ 
MAC 
SIT 
POP 
STS 
SCJ 
APU 
PKS 
EKS 
DES 
ZES 

  6 (6) 8 (8) 14 

Počet vyučovacích hodin týdně  32 32 32 32 128 
 
1. ročník - adaptační kurz 
 lyžařský kurz - 5 dní 
3. ročník - odborná praxe 10 dní  
        sportovní kurz 5 dní 
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Učební plán 
Kód a název oboru vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
Název ŠVP Ekonomickéké lyceum 
Stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Délka a forma vzdělávání čtyřleté denní 
Datum platnosti od 1. 9. 2018 

Kategorie a názvy  
vyučovacích předmětů 

Zkratka 
předmětu 

Počet týdenních vyučovacích 
hodin v ročníku Celkem 

1. 2. 3. 4. 
Povinné všeobecné  25 24 19 17 85 
Český jazyk a literatura CJL 3 (1) 3 (1) 4 4  14 
První cizí jazyk PCJ 4 (4) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 13 
Druhý cizí jazyk DCJ 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 12 
Dějepis DEJ 2 2   4 
Občanská nauka OBN   2  2 
Psychologie PSY   1  1 
Filozofie FIL   1  1 
Právo PRA    2 2 
Zeměpis ZEM 2 2   4 
Fyzika FYZ 2 2   4 
Biologie BIO 2 2    4 
Chemie CHE 2  2    4 
Matematika MAT 3 (1) 3 (1)  3 (1) 3 (1) 12 
Tělesná výchova TEV 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 

 
Povinné odborné  7 8 7 7 29 
Informační a komunikační technologie ICT 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 
Písemná a elektronická komunikace PEK 3 (3) 1(1)   4 
Ekonomika EKO 2 2 2 2 (1) 8 
Účetnictví UCE  3 (3) 3(3) 3 (3) 9 

 
Volitelné     6 8 14 
 
Konverzace v cizím jazyce 
Matematická cvičení 
Podnikatelská praxe 
Fiktivní firma 
Studentská společnost 
Seminář z informatiky 
Seminář z českého jazyka 
Aplikované účetnictví  
Projektový seminář 
Ekonomický seminář 
Dějepisný seminář 
Zeměpisný seminář 
 

KCJ 
MAC 
POP 
FIF 
STS 
SIT 
SCJ 
APU 
PKS 
EKS 
DES 
ZES 

  6 (6) 8 (8) 14 

Počet vyučovacích hodin týdně  32 32 32 32 128 
        
        1. ročník -   adaptační kurz 
          lyžařský kurz - 5 dní 
        3. ročník -   odborná praxe 10 dní  
          sportovní kurz 5 dní 
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Učební plán 
Kód a název oboru vzdělávání 63-41-M/02 Obchodní akademie 
Název ŠVP Sportovní management 
Stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Délka a forma vzdělávání čtyřleté denní 
Datum platnosti od 1. 9. 2018 

Kategorie a názvy  
vyučovacích předmětů 

Zkratka 
předmětu 

Počet týdenních vyučovacích 
hodin v ročníku Celkem 

1. 2. 3. 4. 
Povinné všeobecné  22 20 18 15 75 
Český jazyk a literatura CJL 3 (1) 3 (1) 3 (1) 4  13 
První cizí jazyk PCJ 4 (4) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 13 
Druhý cizí jazyk DCJ 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 12 
Dějepis DEJ 2 2   4 
Občanská nauka OBN   2  2 
Právo PRA   2  2 
Základy přírodních věd ZPV 3  2    5 
Hospodářský zeměpis HOZ 2 2   4 
Matematika MAT 3 (1) 3 (1)  3 (1) 3 (1) 12 
Tělesná výchova TEV 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 

 
Povinné odborné 

 10 12 10 13 45 
Informační a komunikační technologie ICT 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 
Písemná a elektronická komunikace PEK 3 (3) 1 (1)   4 
Ekonomika EKO 3 (1) 2 3  2  10 
Ekonomická cvičení EKC  1   1 
Účetnictví UCE  4 (4) 4 (4) 3 (3) 11 
Aplikované účetnictví APU    3 (3) 3 
Psychologie sportu PSS  2   2 
Dějiny tělesné kultury DTK 2    2 
Teorie sportovní přípravy TSP   1  1 2 
Management a marketing sportu MMS    2  2 

 
Volitelné    4 4 8 
Konverzace v cizím jazyce 
Matematická cvičení 
Podnikatelská praxe 
Fiktivní firma 
Seminář z informatiky 
Ekonomický seminář 
Seminář z českého jazyka 

KCJ 
MAC 
POP 
FIF 
SIT 
EKS 
SCJ 

  4 (4) 4 (4) 8 

Počet vyučovacích hodin týdně  32 32 32 32 128 
 

1. ročník - adaptační kurz 
 lyžařský kurz 5 dní 
2. ročník - odborná praxe 10 dní 
3. ročník - odborná praxe 10 dní 
 sportovní kurz 5 dní 
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Učební plán 
Kód a název oboru vzdělávání 63-41-M/02 Obchodní akademie 
ŠVP                                                                  Obchodní akademie 
Stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Délka a forma vzdělávání čtyřleté denní 
Datum platnosti od 1. 9. 2018 

 
1. ročník - adaptační kurz 

 lyžařský kurz 
2. ročník - odborná praxe 10 dní 
3. ročník - odborná praxe 10 dní  
 sportovní kurz 5 dní 

 

 

Kategorie a názvy  
vyučovacích předmětů 

Zkratka 
předmětu 

Počet týdenních vyučovacích 
hodin v ročníku Celkem 

1. 2. 3. 4. 

Povinné všeobecné  22 20 18 15 75 

Český jazyk a literatura CJL 3 (1) 3 (1)  3 (1)  4  13 
První cizí jazyk PCJ 4 (4) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 13 
Druhý cizí jazyk DCJ 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 12 
Dějepis DEJ 2 2   4 
Občanská nauka OBN   2  2 
Právo PRA   2  2 
Základy přírodních věd ZPV 3  2    5 
Hospodářský zeměpis HOZ 2 2   4 
Matematika MAT 3 (1) 3 (1) 3 (1) 3 (1) 12 
Tělesná výchova TEV 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 

 

Povinné odborné  10 12 10 11 43 

Informační a komunikační technologie ICT 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 
Písemná a elektronická komunikace PEK 3 (3) 1 (1)   4 
Ekonomika EKO 3 (1) 3 3  3(1) 12 
Ekonomická cvičení EKC 2    2 
Účetnictví UCE  4 (4) 4 (4) 3 (3) 11 
Aplikované účetnictví APU    3 (3) 3 
Statistika STA   1   1 
Psychologie obchodního jednání POJ  2   2 

 

Volitelné     4 6 10 

Konverzace v cizím jazyce 
Matematická cvičení 
Podnikatelská praxe 
Fiktivní firma 
Seminář z informatiky 
Ekonomický seminář 
Seminář z českého jazyka 

KCJ 
MAC 
POP 
FIF 
SIT 
EKS 
SCJ 

  4 (4) 6 (6) 10 

Počet vyučovacích hodin týdně  32 32 32 32 128 


