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Úvod
Výroční zpráva je zpracována na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a na základě
Vyhlášky č. 15/2005 Sb, v platném znění. Je určena zřizovateli a všem zájemcům z řad
odborné i laické veřejnosti. K dispozici je na studijním oddělení v obou budovách školy
a webových stránkách školy. Po jednom výtisku Výroční zprávu obdržela Školská rada
a SRPŠ Kotlářská 9, z. s.
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Základní údaje o škole

Název právnické osoby:
Sídlo:
Pracoviště:
Identifikátor:
Právní forma:
IČ:
IZO – SOŠ:
IZO – VOŠ:
Elektronický přístup:
Id datové schránky:
Ředitel školy:
Zřizovatel:

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší
odborná škola Brno, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
budova Kotlářská 9, Brno, budova Pionýrská 23, Brno
600 013 502
příspěvková organizace
00 566 381
000 566 381
110 026 845
www.oabrno.cz
aisx6jh
Ing. Mgr. Jiří Haičman
Jihomoravský kraj, IČ: 79 888 337
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
Zřizovací listina vydána 30. 4. 2015 č.j. 20/8

Školská rada:
Složení školské rady zvolené na období 2018-2021:
Ing. Jarmila Hnidáková Pecková, pedagog školy, předseda
Ing. Radim Polášek, Ph.D., pedagog školy, místopředseda
Andrea Wenzlovská, zapisovatelka
Ing. Mgr. Lukáš Zouhar, pedagog školy, člen
Ing. Petr Pfléger, zástupce zřizovatele, člen
Bc. Michal Doležel, zástupce zřizovatele, člen
Natálie Bezvodová, zástupce zřizovatele, člen
Mgr. Lenka Bukovská, zákonný zástupce nezletilých žáků, člen
Ondřej Lukas, student VOŠ, člen
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Přehled oborů vzdělání a vzdělávacích programů
realizovaných ve šk. roce 2017/2018

2.1 Přehled oborů vzdělání SOŠ a vzdělávacích programů VOŠ
Název oboru/vzdělávacího programu

Kód oboru

Forma a délka
vzdělávání

Budova

SOŠ

Obchodní akademie

63-41-M/02

denní, 4 roky

Kotlářská 9

SOŠ

Ekonomické lyceum

78-42-M/02

denní, 4 roky

Kotlářská 9

SOŠ

Obchodní akademie

63-41-M/02

dálková, 5 roků

Kotlářská 9

SOŠ

Informační služby

72-41-M/01

denní, 4 roky

Kotlářská 9

VOŠ

Informační služby a knihovnictví

72-41-N/02

denní, 3 roky

Kotlářská 9

VOŠ

Sociální práce

75-32-N/01

VOŠ

Ekonomicko-právní činnost

68-41-N/03

VOŠ

Zahraniční obchod

63-41-N/08

denní, 3 roky
dálková, 3 roky
denní, 3 roky
dálková, 3 roky
denní, 3 roky
dálková, 3 roky

Pionýrská 23
Pionýrská 23
Pionýrská 23

2.2 Přehled učebních dokumentů SOŠ
Výuka probíhala podle školních vzdělávacích programů (dále ŠVP) vypracovaných v souladu
s RVP daného oboru vzdělání:

Název a kód oboru vzdělání

Název školního vzdělávacího
programu

Datum platnosti ŠVP

Obchodní akademie, 63-41-M/02

Obchodní akademie,
Kotlářská 9, Brno

od 1. 9. 2016

Obchodní akademie, 63-41-M/02

Obchodní akademie,
Kotlářská 9, Brno, dálkové
studium

od 1. 9. 2010

Ekonomické lyceum, 78-42-M/02

Ekonomické lyceum,
Kotlářská 9, Brno

od 1. 9. 2009,
změny od 1. 9.2012

Ekonomické lyceum, 78-42-M/02

Ekonomické lyceum,
Kotlářská 9, Brno

od 1. 9. 2016

Ekonomické lyceum, 78-42-M/02

Ekonomické lyceum,
Kotlářská 9, Brno

od 1. 9. 2017

Informační služby, 78-41-M/01

Informační služby

od 1. 9. 2010
změny od 1. 9. 2012
změny od 1. 9. 2015
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2.3 Přehled učebních dokumentů VOŠ
Výuka probíhala podle akreditovaných vzdělávacích programů:

Název a kód oboru vzdělání
Obecně právní činnost
68-41-N/..,
Ekonomika a podnikání
63-41-N/..
Sociální práce a sociální pedagogika
75-32-N/..
Informační služby a knihovnictví,
72-41-N/.. nově akreditovaný

Název a kód vzdělávacího programu
Ekonomicko-právní činnost,
68-41-N/01
denní, dálková forma
Zahraniční obchod,
63-41-N/08
denní, dálková forma
Sociální práce,
75-32-N/01
denní, dálková forma
Informační služby a knihovnictví,
72-41-N/02,
denní forma

Datum platnosti
akreditace
31. srpna 2020

31. srpna 2020
31. srpna 2019
(2. a 3. ročník)
31. 8. 2023 (1. ročník)
31. srpna 2021
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Personální zabezpečení

Personalistika v organizaci 2810 je v souladu s platnými zákony včetně jejich novelizací.
Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci (stav k 1. 9. 2017)
Útvar

Funkce
učitel
v tom:

Pedagogičtí pracovníci

Nepedagogičtí pracovníci

Počet
85

ředitel školy

1

zástupci ředitele

3

asistent pedagoga

2

školní psycholog

1

externí učitel

9

celkem

97
27

Přírůstky a úbytky zaměstnanců vyplývají z potřeb organizace a tyto změny se odvíjí
od potřeb nového školního roku podle počtu tříd jednotlivých oborů vzdělání, skupin
vzdělávacích programů a potřeb provozu školy. Ke dni 30. 6. 2018 jsme ukončili pracovní
poměr s odstupným s jedním pedagogickým pracovníkem.
Od ledna 2016 v naší organizaci pracuje školní psycholog, který je velkým přínosem
v současné době, kdy se zvyšuje procento studentů a žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami. Školní psycholog spolupracuje s výchovnou poradkyní a se všemi pedagogickými
pracovníky dle potřeb studentů, žáků i jejich vyučujících. Školní psycholog v naší organizaci
pracuje prozatím na zkrácený úvazek. Od 1. 9. 2017 jsme přijali již druhého asistenta
pedagoga.
Zaměstnanci jsou zařazování podle platných znění zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce
(dále jen ZP), nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách
a správě, a nařízení vlády č. 222/2010 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě v platném znění.
Pedagogové mají sjednaný rozsah přímé pedagogické činnosti v souladu se zákonem
o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb., nařízením vlády č. 75/2005 Sb., vyhláškou
č. 263/2006 Sb., a vyhláškou č 317/2005 Sb., převážně na 21 hodin týdně, tj. 100 % stanovené
týdenní pracovní doby podle § 79 odst. 1 zákoníku práce.
Platový tarif je stanoven dle § 123 ZP a § 5 odst. 5 nařízení vlády 341/2017 Sb., osobní
příplatek dle § 131 ZP, specializační příplatek dle § 133 ZP, příplatek za přímou
pedagogickou činnost nad stanovený rozsah dle §132 ZP a u vedoucích pracovníků dle § 124
ZP příplatek za vedení.
Pedagogičtí pracovníci jsou zpravidla zařazeni do 12. platové třídy v návaznosti na platný
zákoník práce a vyhlášky a nařízení vlády, určující stupnice v příslušných §§ zmíněných
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nařízení a vyhlášek. Nenárokové složky platu jsou upraveny ve Vnitřním platovém předpisu
školy, který je projednán a schválen oběma odborovými organizacemi.
K 31. 12. 2017 měla organizace dle přepočteného evidenčního počtu 104,828 zaměstnanců.
Bezpečnost práce na pracovišti je dodržována dle platných směrnic a kontrolována
bezpečnostním technikem. Ve školním roce 2017/2018 nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu
zaměstnance.

9

4

Přijímací řízení ve šk. roce 2017/2018

Přijímací řízení bylo organizováno podle ustanovení § 60 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího
řízení ke vzdělávání ve středních školách.

4.1 Počty přihlášek a počty přijatých žáků na SOŠ v přijímacím řízení
Počet přihlášek
1. kolo 2. kolo

Kód KKOV

Délka
studia

Forma

Obchodní akademie

63-41-M/02

4 r.

DeS

322

x

120

Obchodní akademie

63-41-M/02

5 r.

DáS

x

x

x

Ekonomické lyceum

78-42-M/02

4 r.

DeS

136

x

30

Informační služby

72-41-M/01

4 r.

DeS

53

1

29

511

1

179

Obor vzdělání

Celkem

Počet přijatých

4.2 Počty přihlášek a přijatých studentů na VOŠ v přijímacím řízení
1. kolo – počet

Další kola – počet

Název a kód vzdělávacího
programu

Celkem

přihlášených

přijatých

přihlášených

přijatých

zapsaných ke
studiu ke dni
18. 10. 2018

Ekonomicko-právní činnost
(denní) 68-41-N/03

64

35

30

16

36

Ekonomicko-právní činnost
(dálková) 68-41-N/03

65

28

46

6

33

Zahraniční obchod (denní)
63-41-N/08

32

27

28

11

40

2

0

0

0

0

Sociální práce (denní)
75-32-N/01

65

46

36

30

67

Sociální práce (dálková)
75-32-N/01

66

54

44

28

71

Informační služby
a knihovnictví 72-41-N/02

25

18

24

10

28

319

208

208

101

275

Zahraniční obchod (dálková)
63-41-N/08

Celkem
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Výsledky výchovy vzdělávání

5.1 Plnění školních vzdělávacích programů a studijní výsledky žáků SOŠ
Ve všech oborech vzdělání se vyučovalo podle školních vzdělávacích programů (ŠVP),
zpracovaných v souladu s rámcovými programy. V souvislosti se zavedením povinné
maturitní zkoušky z matematiky od šk. roku 2020/2021 pro obor vzdělání ekonomické lyceum
byl zpracován nový ŠVP Ekonomické lyceum, Kotlářská 9 s platností od 1. ročníku šk. roku
2017/2018. Učební plány byly splněny. Maturitní zkoušky byly organizovány podle zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), v platném znění a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách
ukončování studia ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění. Žáci všech
oborů vzdělání maturovali ve společné části povinně z českého jazyka a literatury
a matematiky nebo cizího jazyka. V profilové části žáci maturovali ze 3 předmětů
stanovených ředitelem školy (dle jednotlivých ŠVP).

5.2 Výsledky maturitních zkoušek – jaro, podzim 2018
Obor vzdělání

Kód KKOV

Konali
zkoušku

Prospěli s
vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

Obchodní akademie DeS

63-41-M/02

108

14

83

11

Obchodní akademie DáS

63-41-M/02

13

1

11

1

Ekonomické lyceum

78-42-M/02

32

9

21

2

Informační služby

72-41-M/01

25

7

15

3

-

178

31

130

17

Celkem

5.3 Plnění akreditovaných programů a studijní výsledky studentů VOŠ
Činnost Vyšší odborné školy byla realizována v budově Pionýrská 23 (dále jen Pionýrská),
vyjma vzdělávacího programu Informační služby a knihovnictví. Tento vzdělávací program
se realizuje v budově Kotlářská 9 (dále jen Kotlářská) z důvodu návaznosti na středoškolský
obor vzdělání Informační služby se zaměřením na knihovnictví a informační služby,
s ohledem na personální zabezpečení výuky a vhodné materiální zázemí, které mu poskytuje
Knihovnické a informační centrum v budově Kotlářská 9. V průběhu školního roku
2017/2018 probíhala výuka dle akreditovaných vzdělávacích programů.
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5.4 Výsledky absolutoria - červen 2018
Název (forma)

Kód

Počet
studentů
konajících
zkoušku

Ekonomicko-právní
činnost (denní)

68-41-N/03

15

7

7

1

4

Ekonomicko-právní
činnost (dálková)

68-41-N/03

10

4

5

1

1

Zahraniční obchod
(denní)

63-41-N/08

14

5

8

1

4

Zahraniční obchod
(dálková)

63-41-N/08

8

2

5

1

2

Sociální práce
(denní)

75-32-N/01

33

10

21

2

11

75-32-N/01

17

7

8

2

7

72-41-N/02

12

5

6

1

1

109

40

60

9

30

Sociální práce
(dálková)
Informační služby
a knihovnictví
(denní)
Celkem

Prospěli
s
vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

Zkoušku
nekonali

5.5 Výsledky absolutoria - září 2018
Kód

Počet studentů
konajících
zkoušku

Prospěli s
vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

Ekonomicko-právní činnost
(denní)

68-41-N/03

2

0

2

0

Ekonomicko-právní činnost
(dálková)

68-41-N/03

1

0

1

0

Zahraniční obchod (denní)

63-41-N/08

3

1

1

1

Zahraniční obchod (dálková)

63-41-N/08

3

0

3

0

Sociální práce (denní)

75-32-N/01

10

0

7

3

Sociální práce (dálková)

75-32-N/01

6

0

3

3

Informační služby
a knihovnictví (denní)

72-41-N/02

3

1

1

1

28

2

18

8

Název (forma)

Celkem
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Výchovné poradenství a prevence sociálně
patologických jevů

6.1 Výchovné poradenství – SOŠ a VOŠ (Informační služby a knihovnictví
- Kotlářská)
Hodnotící zprávu zpracovala Mgr. Lenka Motková, výchovná poradkyně
Obsah:
1. Žáci a studenti se SVP a jejich evidence
2. Tvorba a plnění IVP, žáci s PO 2 a PO 3
3. Žáci 4. ročníků s PUP MZ
4. Výchovné komise
5. Kariérové poradenství
6. Příprava maturitních zkoušek
7. Prezentace školy
8. Besedy a přednášky pro žáky
6.1.1. Žáci a studenti se SVP a jejich evidence:
- na začátku školního roku byla převedena evidence žáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) do evidence školního roku 2017/2018,
- během září proběhla evidence nových žáků se SVP, vyučující byli seznámeni
s aktuálním seznamem žáků se SVP a informování o jejich specifických poruchách
učení a specifických vzdělávacích potřebách,
- během celého školního roku probíhala průběžná kontrola doporučení PPP a evidence
žáků se SVP byla průběžně doplňována a aktualizována,
- probíhala spolupráce výchovné poradkyně s PPP, SPC, s vedením školy,
- pohovory a konzultace s třídními učiteli a s ostatními vyučujícími,
- dle nové vyhlášky č. 27/2016 byly na doporučení vyučujících pro žáky vyžadující
zohlednění ve výuce vypracovány plány pedagogické podpory, ve kterých byla
realizována podpůrná opatření 1. stupně. Po třech měsících byly plány pedagogické
podpory pro jednotlivé žáky vyhodnoceny a v jejich realizaci se bude pokračovat
i v příštím školním roce. Podle plánu pedagogické podpory pracovali 3 žáci oboru
Informační služby, 11 žáků oboru Obchodní akademie, 2 žáci oboru Ekonomické
lyceum.
6.1.2. Tvorba a plnění IVP, žáci s PO2 a PO3:
- dle IVP pracovali 2 žáci oboru vzdělání Informační služby a 2 žáci oboru vzdělání
Ekonomické lyceum,
- v 1. a 3. ročníku oboru Informační služby byla zřízena funkce asistenta pedagoga,
- 2 žáci oboru Obchodní akademie a 1 žák oboru Ekonomické lyceum měli zvýšené
procento absence ve výuce, jde o sportovně talentované žáky,
- u žáků SOŠK, EL a OA bylo v průběhu roku sledováno plnění IVP,
- v rámci spolupráce s PPP a SPC probíhaly konzultace a hodnocení IVP žáků,
- v červnu 2018 bylo vypracováno hodnocení individuálních vzdělávacích plánů
a hodnocení byla odeslána do PPP Zachova 1, Brno a SPC Štolcova 16, Brno,
- v průběhu školního roku proběhlo vyhodnocení podpůrných opatření u žáků
s podpůrnými opatřeními 2. a 3. stupně v souladu s vyhláškou č. 27/2016,
s vyhodnocením byly seznámeny příslušné pedagogicko-psychologické poradny.
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6.1.3. Žáci 4. ročníků s PUP (přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní zkoušky):
- doporučení žáků 4. ročníku s přiznaným uzpůsobením podmínek (PUP) maturitní
zkoušky byla zkontrolována, zaevidována a připravena pro maturitní zkoušky
2017/2018 (září-listopad),
- probíhala spolupráce výchovné poradkyně s PPP, SPC.
6.1.4. Výchovné komise:
- dle potřeby probíhala spolupráce s rodiči, práce ve výchovných komisích, pohovory
s žáky a rodiči v součinnosti s vedením školy,
- průběžně byla sledována absence a prospěch žáků, případné problémy byly řešeny
výchovnou komisí nebo poradenským pohovorem VP s žáky,
- probíhala spolupráce se školním metodikem prevence a se školním psychologem,
- studenti VOŠ využívali možnosti konzultací s VP, s vedoucími studijních skupin
a s vedením školy.
6.1.5. Kariérové poradenství:
- aktualizace nástěnky Volba povolání (průběžně), poskytování informací
a informačních materiálů o VŠ, dle potřeby a zájmu žáků se konaly konzultace k volbě
VŠ a volbě povolání (žáci 4. ročníku),
- pro žáky 4. ročníku byly zorganizovány prezentace VŠ – MU, VUT, Mendelova
univerzita, uskutečnil se rovněž seminář k přípravě maturit a dalšího studia –
Vzdělávací centrum Hana Kovářová,
- pomoc a konzultace při vyplňování přihlášek na VŠ (leden – únor).
6.1.6. Účast při přípravě maturitních zkoušek:
- pomoc při přípravě podmínek a pomůcek pro žáky 4. ročníku s PUP (přiznané
uzpůsobení podmínek) pro státní maturitní zkoušky (květen),
- spolupráce s PPP při vypracování doporučení PUP (přiznané uzpůsobení podmínek)
maturitní zkoušky pro žáky 3. ročníku se SVP na příští školní rok (leden), výchovná
poradkyně ve spolupráci s vyučujícími vyplnila dotazníky pro školu, které jsou pro
pedagogicko-psychologickou poradnu podkladem pro vypracování doporučení
k přiznanému uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky. Žáci 3. ročníku byli s tímto
dotazníkem odesláni do PPP k objednání (leden 2018).
6.1.7. Prezentace školy:
- účast na Dni otevřených dveří (prosinec, leden),
- účast na prezentaci školy na veletrhu SŠ (listopad).
6.1.8. Besedy a přednášky pro žáky a studenty:
- během školního roku bylo zorganizováno několik besed a přednášek pro žáky,
- besedy, přednášky, programy pro třídy byly organizovány ve spolupráci se školním
metodikem prevence (Mgr. Martinou Šubovou) a dalšími vyučujícími.
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6.2 Výchovné poradenství – VOŠ (budova Pionýrská)
Hodnotící zprávu zpracovala JUDr. Eva Klusáčková, výchovná poradkyně.
Oblast výchovného poradenství je na vyšší odborné škole pokryta obsáhlým Plánem
výchovného poradenství, který je schvalován vedením školy. Potřebný listinný materiál
je uložen u výchovné poradkyně, stejně jako Záznamy z individuálních konzultací.
Kromě studentů vedených v Evidenci studentů se specifickými vzdělávacími potřebami,
13 studentů vyhledalo poradenskou pomoc. Listinný materiál Záznamy z individuálních
konzultací je uložen u výchovné poradkyně a je veden v režimu „důvěrné“.
Vedení veškerého listinného materiálu výchovného poradenství na vyšší odborné škole je
uskutečňováno dle prověřené metodiky s průběžnou aktualizací dle nové legislativy.
Pokud jde o studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, jsou vedeni 2 studenti
vzdělávacího programu Sociální práce a 1 studentka z vzdělávacího programu Ekonomicko –
právní činnost. Studenti mají vystavěn Plán pedagogické podpory, podpůrná opatření
1. stupně. Není realizován žádný individuální studijní plán.
Všechny úkoly stanovené Plánem výchovného poradenství na školní rok 2017/2018 byly
splněny.

6.3 Evaluace Preventivního programu školy
Hodnotící zprávu zpracovala Mgr. Martina Šubová, školní metodik prevence (dále jen ŠMP).
Školní metodičkou prevence byl opět revidován seznam institucí, odborníků a služeb,
aktivován Krizový plán a další dokumenty Primární prevence rizikových forem chování,
vytvořen aktuální leták pro rodiče. Pokračuje spolupráce s výchovnou poradkyní a školním
psychologem, který je pro školu velkým přínosem při realizaci programů pro jednotlivé třídy.
Školní metodička prevence se zúčastnila dne 12. 10. 2017 školení na téma „Právo a rizikové
chování“ realizované SSŠ, lektor Mgr. Jaroslav Šejvl.
Zaregistrovali jsme se do projektu Nenech to být. Ten je zdarma přístupný všem žákům
i jejich rodičům na adrese https://nntb.cz. Projekt vznikl ve spolupráci s MŠMT a Linkou
bezpečí. Jedná se o možnost, jak bez obav a efektivně nahlásit problémy v kolektivu:
odkaz https://nntb.cz/s/8w0qm.
Ve výuce jsou žáci celým pedagogickým sborem vedeni k pozitivní hodnotové orientaci,
k podpoře zdravého životního stylu a ochraně zdraví, což je předpokladem zdravého
duševního vývoje člověka. Žáci jsou rovněž vedeni k eliminování rizikových jevů
a poučováni o rizicích. Škola úzce spolupracuje s rodiči žáků. Těžištěm prevence je výchova
žáků ve výuce a vychází z náplně ŠVP a požadavků RVP.
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6.3.1. Specifická primární prevence
1. ročníky
 Adaptační kurzy (všichni žáci): v rámci adaptačních kurzů škola spolupracuje
s organizací Podané ruce, psychologem školy a s organizací Lipka (protidrogová
a environmentální výchova, tmelení školního kolektivu)
 Beseda na téma Sexuální výchova - organizace IFMSA při Lékařské fakultě MU
(všichni žáci)
 Workshop organizace Anabell- poruchy příjmu potravy (všichni žáci)
 Beseda na téma Kyberšikana - Policie ČR, Běhounská ul. (všichni žáci)
 Beseda s psychologem - vybrané třídy
 Nedej pokušení šanci - akce Policie ČR (drogy, kriminalita) - 1. B, C, D, K, L
 Beseda organizace Podané ruce - protidrogová výchova s exuserem - 1. A, C, D
2. ročníky
 Festival Jeden svět - projekce filmu s besedou - zvolené třídy
 Nedej pokušení šanci - akce Policie ČR (drogy, kriminalita) - 2. A
 Beseda s psychologem - vybrané třídy
3. ročníky
 Besedy organizace Spondea - Domácí násilí (všichni žáci)
 Besedy JL v Divadle Bolka Polívky - Jak vyhrát boj s prokrastinací 3. C, K, L; Zločin
kolem nás 3. A; Jak se nestát obětí sociálních sítí 3. B, D
 Bezpečnost silničního provozu v KD Semilasso (všichni žáci)
 Subkultury ve společnosti - 3. D
6.3.2. Nespecifická primární prevence
Žáci jsou pedagogy zapojováni do řady soutěží, projektů, exkurzí a dalších činností nad rámec
výuky.
 Ekonomický tým - školské, krajské kolo; Kotlanda má talent; Celostátní soutěž
Ekotým; Ekonomická olympiáda; Den firem; Veletrh FIF Praha; Prezentiáda cvičných
firem; Exkurze ČNB
 Celoškolní soutěž v psaní na klávesnici; Státní zkoušky v psaní na klávesnici
 Přírodovědný klokan; Piškvorky, školní a oblastní kolo; Matematická soutěž, školní
kolo
 Tichý svět - beseda o práci neslyšících v knihovnách; Čtení v domově důchodců;
Předčítání v Dětské nemocnici; akce k Březnu měsíci knih; Den s Andersenem; Křest
knihovnické tramvaje; akce pro školku; Pasování prvňáčků; exkurze do knihoven
 Příběhy bezpráví - beseda s pamětníkem; Moderní dějiny- workshop; Dějepisná
olympiáda; Středoškolská odborná činnost; Debatiáda; Divadlo Radost; Beseda
s pamětnicí paní Sosnarovou - život v gulagu; Kurz společenské výchovy
 Školní kolo v aerobiku; Aerobic Master Class- soutěž brněnských SŠ; Vánoční turnaj
tříd ve volejbalu; Krajská soutěž v pohybových skladbách; Velikonoční turnaj ve
florbalu
 Soutěže AJ, NJ; německé divadlo
 Exkurze: Osvětim; Vídeň; Lyžařské výcvikové zájezdy; Firemní praktikum; ErasmusAnglie; exkurze v rámci DEU – Štýrsko, Toskánsko; Planetárium; Sportovně
turistický kurz - Chorvatsko
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6.3.3. Monitoring
Třídní učitelé 1. - 3. ročníků zpracovali Zhodnocení třídních kolektivů. V prvních ročnících
bylo realizováno a vyhodnoceno dotazníkové šetření na téma Drogy a kyberšikana. Grafické
zpracování je v archivu ŠMP.
Zdrojem informací jsou mj. zápisy z výchovných komisí, prosté pozorování prostředí školy
a chování žáků v něm, sdělení třídních učitelů, event. dalších vyučujících. Na třídních
schůzkách mapujeme problémy a názory rodičů na ně. Zápisy jsou vedeny ve speciálních
sešitech určených pro třídní schůzky. S rodiči žáků komunikujeme telefonicky, přes email,
rodiče nahlížejí do programu SAS a aplikace Google Apps.
6.3.4. Řešené problémy
Dominantně řešeným problémem je neomluvená absence a zvýšená omluvená absence.
V letošním školním roce byli 4 žáci podmínečně vyloučeni za konzumaci alkoholu na školní
akci.
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7

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Další vzdělávání pedagogických pracovníků školy bylo realizováno v akreditovaných
i neakreditovaných kurzech, seminářích, školeních a konferencích. Uskutečnilo se v souladu
s potřebami školy a současnými vzdělávacími trendy.
Pedagogičtí pracovníci se během školního roku vzdělávali v souladu s požadavky na jejich
odbornost. Vycházeli z nabídky jednotlivých vzdělávacích institucí a z finančních možností
školy. Termíny převážně jednodenních akcí volili tak, aby bylo co nejméně narušeno
vzdělávání žáků a studentů školy.
Jednou z priorit bylo zajištění průběhu přijímacího řízení a společné části maturitní zkoušky.
Další pedagogičtí pracovníci obdrželi osvědčení o způsobilosti výkonu funkce zadavatelů
a hodnotitelů včetně rozšířené působnosti pro žáky s PUP.
Všichni pedagogičtí pracovníci čerpali dle plánu DVPP 12 pracovních dnů v průběhu
školního roku na samostudium.
Jeden pedagogický pracovník si doplnil kvalifikaci studiem na VŠ. Jeden pedagogický
pracovník úspěšně ukončil studium DPS. Jeden pedagogický pracovník si studiem na VŠ
rozšiřuje a doplňuje aprobaci.
Provozní zaměstnanci se účastnili vzdělávacích akcí zaměřených na stravovací služby, nový
Občanský zákoník, mzdovou problematiku a personalistiku, účetnictví, FKSP, cestovní
náhrady, majetek, archivní a spisovou službu a vnitřní kontrolní systém.
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8

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti

8.1 Aktivity SOŠ (soutěže, odborné exkurze, přednášky, projekty, akce)
V průběhu školního roku pořádají jednotlivé předmětové komise SOŠ školní kola soutěží, ze
kterých jsou nominováni nejúspěšnější žáci do postupových krajských a celorepublikových
kol. Na základě plánu předmětových komisí se uskutečnily odborné exkurze, projekty a další
aktivity, které doplňují vlastní výuku jednotlivých předmětů a zásadně se tak podílí na
studijních výsledcích žáků školy.
Předmětová komise ekonomická:
- Ekonomický tým, krajské kolo Blansko, 2 týmy
- Ekonomický tým, celostátní kolo Brno, 1 tým
- Účetní olympiáda, VŠE Praha, 1 tým
- Ekonomická olympiáda, školní kolo, krajské kolo
- Má Dáti/Dal, Znojmo, celostátní kolo
- Veletrh fiktivních firem, Praha, 2 firmy
- Regionální veletrh fiktivních firem, Brno
- Business Point, Brno, 1 tým
- Business Point, celostátní kolo, 1 tým
- TOP JA Firma, celoroční soutěž JA Firem, 3. A a 3. B
- Den firem, cvičné a fiktivní firmy – prezentace žáků školy
- charitativní sbírka JA Firem Světlo pro svět
- sbírka knih pro nemocnice - JA Firmy
- Prezentiáda JA Firem
- mezinárodní certifikace podnikatelských dovedností JA Firem
- JA CITI mezinárodní inovation Camp, 3. B JA Firmy
- SOČ, školní kolo, krajské kolo, 2 práce, 3. L, 4. L
- SOČ celostátní kolo, 1 práce, 4. L
- Ekonomická olympiáda, celostátní kolo, 2 žáci, 3. C, 3. L
- odborná exkurze Makro, 4. L
- odborná exkurze Spalovna Brno, 4. ročníky
- přednáška Podnikání při škole a po škole, 3. A, 3. D
- přednáška Daňové poradenství a auditing, 4. B
- ČOI Brno, 2. ročníky, 4. L
- ČNB, pobočka Brno, 4. D, 4. L, 3. D
- ČNB, Praha, 3. B
- odborná exkurze v Technickém muzeum Lamplota – prvotřídní kvalita JA Firmy, 4. B
Předmětová komise českého jazyka:
- Kotlanda má talent 2017, (víceoborová umělecká soutěž) školní kolo
- Olympiáda v českém jazyce, školní a okresní kolo
- Projekt Student Agency Žlutý – publikování literárních prací žáků naší školy (autobusy
a vlaky STUDENT AGENCY)
- Skrytá paměť Moravy, literární soutěž, okresní kolo
- Filmový klub, celoroční návštěvy filmových a divadelních představení
- Hadivadlo – cyklus inscenací pro žáky SŠ
- filmový cyklus, výukový projekt k MZ
- třídenní odborné exkurze všech tříd žáků 4. ročníků do Prahy k MZ
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Předmětová komise cizích jazyků:
- mezinárodní zkouška z obchodní angličtiny Level 1 English for Business, 36 žáků SOŠ
a 6 studentů VOŠ
- projekt Erasmus+, 2 dvoutýdenní stáže v Londýně, účast 30 žáků
- soutěž v anglické slovní zásobě, žáci 1., 2., 3. a 4. ročníků
- projekt Social Erasmus – Erasmus in Schools, prezentace zahraničních studentů VŠ
- konverzační soutěž v anglickém jazyce, školní kolo, žáci 2. a 3. ročníku
- soutěž Business English Survival, znalost anglické obchodní zásoby, žáci všech ročníků
- konverzační soutěž v německém jazyce, školní kolo, žáci 1. – 4. ročníku
- projekt s přátelskou školou Bfi Wien, dvoudenní výměnné pobyty (soutěže, odborné
exkurze)
- Firemní praktikum, dva výměnné pobyty 15 žáků 2. ročníku s přátelskou školou AndreasSchneider Schule v Heilbronnu, týdenní praxe v německých firmách
Předmětová komise společenskovědní:
- studentské parlamentní volby, žáci 1. – 4. ročníku EL
- beseda s organizací Tichý svět, žáci 2. K, 3. K
- přednáška a praktické cvičení na téma Paměť, žáci 1. B, 4. B, 4. C
- Příběhy bezpráví – beseda o Chartě 77, žáci 3. K, 3. L
- Studentské prezidentské volby, organizovali žáci 2. L
- Workshop Moderní dějiny, žáci 3. ročníku
- beseda Subkultury ve společnosti, žáci 3. D
- Dějepisná olympiáda, školní kolo, žáci všech ročníků
- Debatiáda, soutěž debatních týmů, školní kolo, žáci všech ročníků
- festival Jeden den na školách, žáci 2. C, 2. D, 3. K
- beseda o GULAGu. Žáci 2. K, 3. K
- beseda - Týdny mediálního vzdělávání, žáci 1. K, 2. K, 3. K
- exkurze - Kounicovy koleje, uctění památky obětem nacismu, žáci třídy 4. A a 4. D
- exkurze - Osvětim, žáci 3. a 4. ročníku
- exkurze - Moravská galerie, Paneland, žáci 3. K
- exkurze - Dům umění, jak se dělá film, žáci 4. K
- exkurze - Vila Stiassni, žáci 4. K
- exkurze - Švédové před Brnem, žáci 1. ročníku
- exkurze - Moravská galerie, Umění šesti století, žáci 3. K
- exkurze - 18. – 22. 6. 2018, Toskánsko, žáci 2. ročníku
Předmětová komise přírodovědní:
- školní projekt „Jak zvládnout matematiku“, doučování žáků 1. ročníku, doučují žáci
3. a 4. ročníku
- příprava žáků 4. ročníku k přijímacím zkouškám z matematiky na VŠ
- maturita z matematiky nanečisto, I. a II., zkušební maturitní testy z matematiky
- matematická soutěž, školní kolo, žáci všech ročníků
- matematická soutěž, celostátní kolo, 3 žáci
- matematický Klokan, školní kolo, žáci všech ročníků
- Přírodovědný klokan, školní kolo, žáci 1. a 2. ročníku
- Piškvorky, školní kolo, žáci 1. – 4. ročníku
- Piškvorky, oblastní kolo, týmy školy 2. C, 4. L, 3. C, 4. D
- odborná exkurze pivovar Starobrno, žáci 1. C
- Hvězdárna Brno, žáci 1. ročníku
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- Recyklohraní, škola se zapojila do třídění odpadu, vybavení učeben nádobami na třídění
plastů a papíru, žáci všech ročníků
Předmětová komise IKT:
- příprava propagačních materiálů školy (Veletrh SŠ, odpoledne na Kotlandě)
- grafická soutěž PF 2018, školní kolo, 1. ročník
- Wordprocessing, (soutěž v grafických disciplínách), školní kolo, 2. – 4. ročníky
- Wordprocessing, (soutěž v grafických disciplínách), krajské kolo
- Prezentiáda 2017, školní kolo, krajské kolo, celostátní kolo
- soutěž v počítačové grafice, školní kolo, 2. – 4. ročník
Předmětová komise písemné a elektronické komunikace:
- soutěž v psaní na klávesnici, školní kolo, žáci 1. ročníku
- soutěž v psaní na klávesnici, školní kolo, žáci 2. – 4. ročníku
- soutěž v grafických disciplínách, krajské kolo, 3 žákyně
- soutěž v grafických disciplínách, mistrovství republiky, 1 žákyně
- mezinárodní internetová soutěž v psaní na klávesnici, 3 žákyně
- státní zkouška v psaní na klávesnici, červen 2018, 28 žáků
Předmětová komise tělesné výchovy a zeměpisu:
- Středoškolský pohár v atletice, ve fotbale, volejbale, florbalu, městská kola
- Aerobic Master Class, školní kolo, městské kolo
- Vánoční turnaj ve volejbalu, školní kolo
- běh Lužánkami, městské kolo
- soutěž v pohybových skladbách, krajské kolo
- soutěž v malé kopané, městské kolo
- soutěž beachvolejbalu, městské kolo
- velikonoční turnaj ve futsalu, školní kolo
- sportovní hry ve volejbalu – dívky, městské, krajské kolo
- lyžařské výcvikové kurzy žáků 1. ročníku, Červená Voda
- sportovně turistické kurzy žáků 3. ročníku, Chorvatsko, Baška Voda
- vodácký kurz žáků 3. ročník, Sázava
Předmětová komise odborných předmětů IS:
- exkurze žáků 1. ročníku do školního Knihovnického a informačního centra
- Týden knihoven, akce pro žáky oboru vzdělání informační služby
- studentská knihovnická konference, žáci 1. – 4. ročníku
- předčítání dětem ve fakultní Dětské nemocnici, darování knížek, 2. ročník
- Březen – měsíc čtenářů, akce pro žáky 1. – 3. ročníku
- propagační akce pro děti z mateřské školy na Úvoze, žáci 2. ročníku
- křest knihovnické tramvaje KJM, žáci 2. ročníku
- odborná exkurze Knižní veletrh, Havlíčkův Brod, žáci 2. ročníku
- Duhové čtení, MZK, žáci 3. ročníku
- cyklus Oči Brna – Liška Bystrouška, MZK, žáci 2. ročníku
- odborný program Republika, BVV Brno, žáci 3. ročníku
- odborná exkurze knihovna FIT VUT, žáci 2. a 3. ročníku
- odborná exkurze knihovna FIT VUT, žáci 2. a 3. ročníku
- odborná exkurze do lékařské knihovny, žáci 4. ročníku
- odborná exkurze Knihovna Jiřího Mahena, Moravská zemská knihovna, 2. - 3. ročník
- odborná exkurze Zámecká knihovna Mikulov, žáci 2. ročníku
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- odborná exkurze Technické muzeum Brno, žáci 3. ročníku
- propagace školy v KIC na Dni otevřených dveří

8.2 Aktivity VOŠ (akce, projekty, workshopy, odborné přednášky,
odborné exkurze)
Aktivity VOŠ se odvíjí od jednotlivých vzdělávacích programů. Na základě plánů
jednotlivých metodických sekcí proběhla v průběhu školního roku řada přednášek,
workshopů, odborných exkurzí a akcí, které doplňují výuku a mají zásadní vliv na výsledky
vzdělávání studentů VOŠ.
Metodická sekce ekonomických předmětů:
- přednáška „Barevná typologie osobnosti“ v rámci projektu „Umím si poradit”
- cyklus právně – politologických mezioborových seminářů „Mezinárodní události a jejich
dopad na ekonomiku“
- projekt „Start up pro studenty 2. ročníku“ k prohloubení týmové spolupráce a dalších
kompetencí
- v rámci předmětu Aplikované ekonomie pracovaly dvě studentské společnosti dle
výukového programu Junior Achievement. Výtěžek z činnosti předán Vodicí pes, z.s.
a neziskové společnosti Vlaďka DĚTEM
- workshop „Efektivní obhajoba absolventské práce aneb jak na to“ pro studenty
3. ročníku vzdělávacího programu ekonomicko-právní činnost
- worskshopy pro SŠ v rámci projektu Příjemná podnikavá Pionýrská: „Kdo jsem já“, „Jak
a proč si změřit emoční inteligenci?“, „Obchodní due diligence“, „LEAN CANVAS“
Metodická sekce sociální práce:
- účast studentů na následujících dobrovolnických akcích, např. Srdíčkové dny, Dny
duševního zdraví, Konference Modré linky, Bílá pastelka, Strom splněných přání atd.
- exkurze do Muzea romské kultury
- tradiční odborné workshopy v posledním týdnu zimního a letního výukového období
- přednášky externích odborníků na téma komunitní a terénní sociální práce
- workshop pro studenty napříč ročníky s názvem COCHEM – Co chceme(e) – seznámení
s tzv. Cochemskou praxí
- worskshop pro SŠ v rámci projektu Příjemná podnikavá Pionýrská „Sociální pracovník - jak
komunikovat a vyhnout se stereotypům"
Metodická sekce cizích jazyků:
- beseda se zahraničními studenty v rámci programu Erasmus in Schools
- mezinárodní zkouška English for Business – 6 studentů zkoušku úspěšně absolvovalo
s nejvyšším možným ohodnocením
- worskshopy pro SŠ v rámci projektu Příjemná podnikavá Pionýrská: „DON´T WORRY, BE
READY", "Sociální pracovník - jeho klient a činnost, charitativní organizace. Závislost na
alkoholu"
Metodická sekce odborných knihovnických předmětů:
- Březen měsíc čtenářů – akce čtenářů ve školní knihovně, 2. VK
- Pasování prvňáčků v knihovně v Měníně a Rozdrojovicích, 1.VK
- předčítání seniorům v domově důchodců Naděje, 3.VK
- Den s Andersenem v knihovně v Bystrém, 2. VK
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- odborná exkurze Knižní veletrh Havlíčkův Brod, 2. VK, středisko Teresiás, 3. VK,
Digitalizační centrum MZK, 1.VK, artotéka MG, 2. VK, Dobrovolnické centrum Lužánky,
3. VK, křest knihovnické tramvaje KJM, 1. VK
- odborná třídenní exkurze do Budapešti, 2.VK, 3. VK
- odborná exkurze ČNB Brno, 1. VK v rámci předmětu Ekonomie
- setkání se sociálními partnery na půdě školy, prezentace aktivit studentů, návštěva
knihovnického a informačního centra školy

8.3 Prezentace školy na veřejnosti
Žáci SOŠ prezentují školu účastí v soutěžích, odborných exkurzích a aktivitách mimo školu.
Úspěchy a aktivity našich žáků a studentů prezentujeme celoročně na webových stránkách
školy a pravidelně také ve Zpravodaji městské části Brno-střed.
Každoročně prezentujeme obory vzdělání na Veletrhu středních škol, který probíhá na
brněnském výstavišti a je určen žákům devátých tříd. Také se pravidelně zúčastňujeme
veletrhu vzdělávání Gaudeamus, který je určen pro absolventy středních škol. Zde
prezentujeme jednotlivé vzdělávací programy VOŠ.
Tradičně organizujeme Dny otevřených dveří, kdy si žáci základních škol, studenti středních
škol a veřejnost může prohlédnout prostory školy a seznámit se s nabízenými obory vzdělání
a vzdělávacími programy. Každoročně pořádáme v měsíci lednu pro žáky 9. tříd základních
škol „Odpoledne na Kotlandě“. Cílem akce je představit žákům obory vzdělání, seznámit je
s prostředím školy, se žáky a učiteli. Zájemcům z řad žáků 9. ročníku základních škol také
nabízíme a organizujeme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a z českého
jazyka.
Žáci i studenti školy se zapojili do akcí organizovaných v rámci společenské odpovědnosti:
bazar JA firem (dobrovolnictví pro Elišku Spurnou z Brna), vánoční finanční sbírka pro
brněnskou Školu pro výcvik vodících a asistenčních psů pro nevidomé a slabozraké, Sbírka
hraček pro děti (dětské domovy, sociálně slabé rodiny), Panenky pro UNICEF (Adoptuj
panenku a zachráníš dítě), charitativní bazárek (zisk věnován neziskové organizaci Veronika)
a žáci 3. L se stali patrony vodícího psa.
V prosinci uspořádali studenti vyšší odborné školy prvního a druhého ročníku v rámci
projektu “Motýlí párty pro slečnu Pavlu” každoroční slavnostní setkání pro dívku
s handicapem z Ústavu sociální péče Kociánka. Pokračoval projekt Diecézní charity Ostrava,
ve kterém je ukrajinský chlapec podporován adoptivními rodiči.
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9

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí (ČŠI)

ČŠI dle ustanovení §174, odst. 6 školského zákona prošetřovala dne 5. – 6. 12. 2017 stížnost
studenta, jejímž předmětem bylo vzdělávání ve vyšší odborné škole. ČŠI nalezla částečné
pochybení školy (klasifikace opravné zkoušky). Škola přijala obratem taková opatření, která
do budoucna zamezuje tomu, aby se obdobná pochybení opakovala. O tomto opatření
informovala škola jak ČŠI, tak svého zřizovatele KÚ JmK. Obě tyto instituce opatření školy
akceptovaly.
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10 Základní údaje o hospodaření školy
10.1 Plnění úkolů v oblasti hospodaření
VÝNOSY v hlavní činnosti celkem 69.957.065,91
NÁKLADY v hlavní činnosti celkem ve výši 69.957.065,91
Škola hospodařila v hlavní činnosti s hospodářským výsledkem ve výši 0 Kč.
Organizace nemá žádné závazky ani pohledávky ve vymáhacím řízení.
V současné době je organizace v soudním sporu s bývalým zaměstnancem o neplatnost
výpovědi z pracovního poměr a dále v soudním sporu o neoprávněné obývání služebního bytu
v budově školy.

10.2 Dotace a příspěvky
Organizace obdržela následující transfery:
 ze státního rozpočtu na přímé náklady ve výši 55.268.739 Kč, který byl plně vyčerpán
 účelově určenou dotaci z MŠMT „Podpora organizace a ukončování středního
vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období
ve výši 102.136,00 Kč, která byla plně vyčerpána
 účelově určenou dotaci z MŠMT „Zvýšení platů nepedagogických pracovníků
regionálního školství“ ve výši 279.143 Kč, která byla vyčerpána ve výši 272.375,22
Kč
 účelově určenou dotaci z MŠMT „Zvýšení platů zaměstnanců regionálního školství“
ve výši 1.022.673 Kč, která byla plně vyčerpána
 od zřizovatele příspěvek na provoz ve výši 8.212.000 Kč, který byl plně vyčerpán
 účelově určenou dotaci z MŠMT „Excelence středních škol“ ve výši 22.531,00 Kč,
která byla plně vyčerpána
 účelově určenou dotaci z MŠMT „Podpora soutěží a přehlídek“ ve výši 70.000,00 Kč,
která byla vyčerpána ve výši 64.633,00 Kč
 zahraniční projekt ERASMUS – výjezd žáků do Anglie – čerpání bylo ve výši
1.794.959,80 Kč

10.3 Investice
Investiční fond je tvořen účetními odpisy.
Z investičního fondu byly hrazeny z vlastních zdrojů tyto akce:
Název akce
Bezpečnostní závora
Systém OsmoDry
Odvod z odpisů zřizovateli

Finanční náklady na realizaci
akce v Kč
38.592,95
26.257,00
984.000,00
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Systém OsmoDry bude doplacen v roce 2018, jedná se o systém na odvlhčení a zničení plísně
ve třídě.

10.4 Doplňková činnost
Organizace má povolenou doplňkovou činnost, ve které hospodařila ziskově. Jedná se
o pronájmy nebytových prostor a pořádání přípravných kurzů k přijímacím zkouškám na
střední školy.
V roce 2017 byly pronajímány tyto prostory:






tělocvična – soukromým osobám k rekreační sportovní činnosti
kanceláře a učebny – soukromá škola
kantýna – zajištění občerstvení studentů
nápojové automaty – pronájem místa
reklamní panely – pronájem místa

Výnosy v doplňkové činnosti činily 1.664.247,17 Kč.
Náklady v doplňkové činnosti činily 1.425.239,13 Kč.
Doplňková činnost byla zisková, a to ve výši 239.004,04 Kč.

10.5 Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem
Přírůstky jsou v souladu s potřebami organizace:
021 technické zhodnocení budovy – bezpečnostní závora
028 PC a monitory do učeben, stoly do učeben, židle do učeben, úklidové vozíky, školní
tabule, rollup, flipcharty
902 varné konvice, míče, police, lampy
Úbytky jsou vyřazené - neopravitelné a technicky zastaralé a dále bezúplatné předání
majetku jiné organizaci zřízené JMK:
018 vyřazení zastaralých softwarů Windows
022 vyřazení PC, monitorů
028 vyřazení zastaralých videorekordérů, pláten, konvic, monitorů, PC, úklidových vozíků,
stolů, židlí
902 vyřazení židlí, nástěnek, skříněk, stolků, radiomagnetofonů, varných konvic
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11 Zapojení školy do mezinárodních programů
11.1. Erasmus Plus
V období 3. – 16. 12. 2017 se 15 žáků zúčastnilo dvoutýdenní stáže v Londýně. Taktéž se
dvoutýdenní stáže v Londýně zúčastnilo 15 žáků v období od 8. 4. – 21. 4. 2018. Jednalo se
o praxi ve firmách pro žáky 3. ročníku oboru vzdělání Obchodní akademie a Ekonomické
lyceum. Veškeré náklady byly hrazeny Evropskou unií v rámci projektu Erasmus Plus
(projekt 2017-1-CZ01-KA102-034430, Erasmus+KA1).
Cílem stáže bylo rozšířit profesionální kompetence žáků v oblasti jejich studia, poznat rozdíly
v práci v českých a anglických firmách, spojit teoretické znalosti s praktickými zkušenostmi,
zdokonalit znalost jazyka a rovněž umožnit žákům získat sebedůvěru při používání angličtiny
jak v každodenním životě, tak i v pracovní sféře.
Na závěr pobytu účastníci obdrželi dokument Europass-Mobility, účastnický certifikát
a mnozí i reference od zaměstnavatele. Tyto dokumenty poskytnou potencionálnímu
zaměstnavateli (případně vysoké škole) podrobné informace a stáži ve firmě, dovednostech
a schopnostech, které si žáci osvojili. Umožní tak žákům získat lepší startovací pozici na trhu
práce. Zaměstnavatelé vysoce hodnotili komunikační dovednosti, odborné znalosti
i pracovní morálku našich žáků.

11.2 Firemní praktikum
V rámci projektu Firemní praktikum navštívili ve dnech 17. – 23. 9. 2017 Brno studenti
z německé partnerské školy Andreas-Schneider Schule z Heilbronnu. Během svého pobytu
absolvovali praxi ve firmách např. Imos, Marbach, Česká pošta, Reda, Aqual a další.
Zúčastnili se výletu na Brněnskou přehradu a plavby parníkem na hrad Veveří. Závěrem
předvedli žáci ve škole prezentace o firmách, kde byli na praxi. Vyhodnocení bylo velice
kladné a také průběh celého týdne vnímali žáci pozitivně. Týdenní výměnný pobyt byl
zakončen společnou večeří a společnou fotkou na hradě Špilberk.
Ve dnech 18. 3. – 24. 3. 2018 se zúčastnili naši žáci 2. ročníků výměnného pobytu v německé
partnerské škole v Heilbronnnu, Andreas-Schneider Schule. Během svého pobytu absolvovali
praxi v německých firmách, např. Salzwerke, Mercedes, ENBW, BMW, Kindergarten, DM
Drogerie a další. Závěrem předvedli žáci ve škole prezentace o firmách, kde byli na praxi.
Partnerská škola připravila také pro naše žáky kvalitní doprovodný program.

11.3 English for Business
Dne 4. dubna 2018 proběhla na naší škole mezinárodní zkouška z obchodní angličtiny Level 1
English for Business. Zkoušku absolvovalo 45 žáků SOŠ a 6 studentů VOŠ. 36 prospělo
s vyznamenáním, 12 velmi dobře a 3 dobře. Tyto výsledky řadí naši školu opět na 1. místo
v republice.

11.4 Erasmus In Schools - Social Lessons
Ve dnech 20. – 24. 11. 2017 jsme se v hodinách angličtiny věnovali setkávání našich žáků se
zahraničními studenty z brněnských vysokých škol. Ve vybraných hodinách prezentovali
svoje země a konverzovali s našimi žáky v angličtině nebo němčině o problémech a situacích
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tamního života. Navštívili nás studenti z Řecka, Kypru, Kolumbie a Mexika, Černé Hory,
Islandu, Finska a Estonska. Své prezentace studenti ozvláštnili kvízem, při kterém soutěžili
naši žáci o pěkné ceny.
Tato spolupráce pokračovala ve dnech 23. – 27. 4. 2018. Tentokrát nás navštívili zástupci
studentů z Mexika, Ukrajiny a Slovinska. Konverzovali s našimi žáky v angličtině a seznámili
je s jejich zeměmi, kulturou, a tradicemi. Mexický student předvedl i tradiční tanec, student
z Ukrajiny se zaměřil na vývoj jazyka a historii, Slovinka zase srovnávala vývoj z hlediska
Rakousko-Uherské monarchie.

11.5 Spolupráce s Bfi Wien
Ve dnech 30. 11. – 1. 12. 2017 navštívili naši žáci v rámci výměnného pobytu partnerskou
obchodní akademii bfi Wien. Žáci 1. ročníku se seznámili se specifiky velké střední školy,
kterou navštěvuje drtivá žáků nerakouského původu, a navázali kontakty se spolupracující
vídeňskou třídou. Samostatným úkolem pro jazykově smíšené skupinky byla návštěva
důležitých míst v centru Vídně, ke kterým žáci obdrželi pracovní listy. Návštěvu těchto míst
dokumentovali zasíláním skupinových fotek svým pedagogům. Nechyběla ani komentovaná
procházka městem a svezení na Obřím kole v Prateru.
Dne 22. března 2018 proběhla tradiční německá soutěž za účasti žáků naší partnerské
obchodní akademie bfi Wien, kteří se postarali o úspěšný průběh druhého, tedy
konverzačního kola soutěže, do kterého postoupilo 20 soutěžících. Konverzační část soutěže
se odehrála v neformální atmosféře knihovny. Naši účastníci se jednotlivě nebo po dvojicích
bavili a diskutovali s vídeňskými žáky o běžných tématech. Velmi ocenili možnost pohovořit
si německy s rodilými mluvčími a přesvědčit se, že se dokáží efektivně dorozumět i svým
druhým cizím jazykem.
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12 Spolupráce s odborovými organizacemi a dalšími
partnery
Při škole působí dvě odborové organizace - ZO ČMOS PŠ pracoviště Kotlářská a ZO ČMOS
PŠ pracoviště Pionýrská. S oběma organizacemi ředitel školy podepsal Kolektivní smlouvu.
Vedení školy se dle potřeby schází s odborovými organizacemi v pravidelném čase k jednání,
projednávání či schvalování potřebných dokumentů v souladu s kolektivní smlouvou a se
zákoníkem práce. S výsledky jednání a s dokumenty jsou seznámeni všichni zaměstnanci
školy a jsou zveřejněny na dostupném místě.
Ředitel školy je členem Asociace obchodních akademií ČR, která se sdružuje s ostatními
asociacemi do Unie školských asociací ČR – CZESHA. Dále je členem Asociace vyšších
odborných škol ČR. Na pravidelných setkáních se její členové zabývají a řeší aktuální
problémy v oblasti školství.
Při škole působí Sdružení rodičů a přátel školy SRPŠ Kotlářská 9, z. s. Sdružení se podílí na
akcích a soutěžích pořádaných školou. Na základě rozpočtu fondu poskytuje SRPŠ finanční
prostředky převážně na organizaci, náklady spojené s účastí žáků na krajských
a republikových soutěží a odměny a ocenění žáků. Sdružení také přispívá na pořádání
odborných exkurzí žáků školy. Dokumenty sdružení jsou zpřístupněny v informačním
systému na webových stránkách školy.
Škola spolupracuje s profesními organizacemi a na pravidelných setkáních řeší aktuální
problémy a úkoly jednotlivých oborů vzdělání SOŠ a vzdělávacích programů VOŠ zejména
v oblasti zajištění, organizace a náplně odborné praxe žáků a studentů školy. 2 pedagogičtí
pracovníci školy včetně ředitele školy jsou zapojeni do projektu EDUFORUM, které
organizuje PedF MU v Brně (projekt je podporován a financován EU) a je zaměřen na
partnerství mezi středními školami stejného zaměření, sdílení zkušenostní jak z výuky, tak
příklady dobré praxe z organizování učební a odborné praxe žáků. Dále se podílí na tvorbě
inovativních učebních materiálů oboru vzdělání Informační služby.
Vedení školy úzce spolupracuje se svým zřizovatelem prostřednictvím Odboru školství JmK
ve všech oblastech týkajících se jak vzdělávání žáků a studentů školy, tak i hospodaření školy.
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13 Hodnocení a závěr
Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno,
příspěvková organizace nabízí bohatý vzdělávací program absolventům základních
a středních škol.
Ve škole pracují kvalitní a erudovaní pedagogové. Věnují se žákům a studentům i mimo
vlastní výuku v konzultačních hodinách, kde připravují žáky a studenty převážně na úspěšné
vykonání maturitních zkoušek a zkoušek absolutoria. Pro žáky i studenty připravují soutěže,
olympiády, přednášky, odborné exkurze, výměnné pobyty a stáže v zahraničí. Vedou
seminární práce žáků, práce SOČ, maturitní práce na SOŠ a absolventské práce na VOŠ.
Pro zkvalitnění výuky a práce pedagogů každoročně doplňujeme potřebné učební pomůcky
a obměňujeme a modernizujeme výpočetní techniku. Žákům a studentům školy
zpříjemňujeme prostředí modernizací tříd, měníme dle potřeby školní tabule a podlahy
v učebnách. Pedagogům jsou dle požadavků a možností školy vybavovány kabinety.
Proběhla úspěšná spolupráce koordinátorů ŠVP s Českou školní inspekcí na digitalizaci ŠVP
do informačního systému InspIS. Tato spolupráce bude pokračovat i nadále.
V průběhu roku se pravidelně scházelo vedení školy s předsedy předmětových komisí SOŠ
a metodiky VOŠ, kde se řešila zejména problematika výchovně vzdělávacího procesu.
V měsíci listopadu a březnu proběhly třídní schůzky a hovorové hodiny s rodiči žáků.
Příkladné jsou aktivity výchovných poradkyň, preventisty sociálně patologických jevů,
koordinátora environmentálního vzdělávání, asistentek pedagoga a školního psychologa, které
se především podílejí na výchově žáků a studentů.
Pokračovaly schůzky Studentské rady se studenty VOŠ, kde se řešily návrhy a připomínky
týkající se života školy. Studentský parlament na SOŠ pracuje samostatně. Žáci používají
k tomuto účelu informační nástěnku, dle zájmu se scházejí a dle potřeb jednají s vedením
školy.
Tradičně byly studentům VOŠ slavnostně předávány diplomy a závěrečná vysvědčení
absolutoria (dle vzdělávacích programů) v aule VUT Brno a v Moravské zemské knihovně
Brno.
Uskutečnilo se několik společných setkání zaměstnanců školy, včetně tradičního setkání
s důchodci a bývalými zaměstnanci školy v měsíci březnu ke Dni učitelů.
Nedílnou součástí naší školy je Informační a knihovnickém centrum v budově Kotlářská.
Knihovnické a informační centrum (KIC) slouží jako půjčovna knih, časopisů
a absolventských prací, a současně jako studovna. K dispozici měli žáci, studenti
i pedagogové v uplynulém školním roce 21 900 knih (dohromady v budově Kotlářská
i v budově Pionýrská). KIC odebírá 15 titulů časopisů. K prezenčnímu studiu lze rovněž
využít několik stovek absolventských prací bývalých studentů naší VOŠ. Ve školním roce
2017/2018 přibylo v KIC 409 nových přírůstků knih. Studovna KIC má k dispozici 10
počítačů s přístupem na Internet a dalších 12 míst pro práci na notebooku (v prostorách
knihovny funguje WIFI), pro prezenční studium nebo jiné činnosti. Uvažujeme-li kromě
absenčních výpůjček také prezenční výpůjčky, práci na počítači a využití v rámci odborné
výuky, mělo KIC ve školním roce 2017/2018 více než 1000 uživatelů. V tomto roce se
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uskutečnilo celkem 10 569 výpůjček knih a časopisů. Prostor KIC je také využíván při výuce
odborných předmětů knihovnického oboru. Dále zde probíhají motivační akce pro potenciální
studenty školy z řad veřejnosti. V loňském roce proběhla akce pro zájemce z 9. tříd
základních škol o studium knihovnického oboru. V průběhu roku se KIC rovněž prezentovalo
v rámci Dnů otevřených dveří pro SOŠ i VOŠ. Příjemné prostředí, nabídka odborné literatury
i beletrie včetně novinek a možnost práce na počítači vytvořily z KIC místo, kde se setkávají
žáci i studenti se zájmem o kulturu a kam chodí trávit svůj čas.
Při škole působí Školská rada, která se sešla během školního roku 2017/2018 k 5 jednáním.
Školská rada projednala a schválila výroční zprávu školy za školní rok 2016/2017, školní řády
pro SOŠ a VOŠ a přílohu školního řádu Kritéria hodnocení žáků SOŠ. Dále školská rada
projednala návrh nové akreditace vzdělávacího programu ekonomicko-právní činnosti denní
a dálkové formy studia VOŠ, návrh nové akreditace vzdělávacího programu zahraniční
obchod denní a dálkové formy studia VOŠ, ŠVP pro ekonomické lyceum. Během školního
roku proběhly v září doplňkové volby do ŠR na funkční období 2015-2017. V dubnu byli
zvoleni členové ŠR na funkční období 2018-2021.
Na začátku školního roku jsme se úspěšně zhostili projektu podzimních maturitních zkoušek
jako spádová škola. Organizovali jsme městské i oblastní soutěže např. oblastní kolo
v Piškvorkách, krajskou přehlídku v Pódiových skladbách a městskou soutěž v aerobiku.
V prosinci 2017 jsme úspěšně zorganizovali 14. ročník celostátního kola odborné ekonomické
soutěže Ekonomický tým. Tato soutěž tříčlenných družstev, výherců krajských kol, je
podporována MŠMT. Soutěž zaštítil hejtman Jihomoravského kraje, primátor města Brna,
starosta městské části Brno-střed, rektor Masarykovy univerzity v Brně, rektor Mendelovy
univerzity v Brně, děkani ekonomických fakult obou univerzit a předseda Asociace
obchodních akademií ČR. Zástupci těchto institucí a další významní hosté se zúčastnili
oficiálního zahájení a vyhodnocení soutěže v aule Moravské zemské knihovny v Brně. Porotu
soutěže tvořili významní ekonomičtí odborníci z praxe. Jsme rádi, že se můžeme pochlubit
vítězstvím v této prestižní soutěži.
Hlavních cílů školního roku bylo dosaženo. Proběhlo úspěšně přijímací řízení, maturitní
zkoušky a absolutoria. Školu opustila řada úspěšných absolventů SOŠ i VOŠ. Přejeme jim
mnoho úspěchů v dalším studiu případně zdárné zařazení do pracovního procesu.

Ing. Mgr. Jiří Haičman
ředitel školy
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Přílohy
Příloha č. 1

Tabulkový přehled

Příloha č. 2

Schválení výroční zprávy školskou radou
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Příloha 1

Tabulkový přehled

ŠKOLA:

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace

název dle zřizovací listiny

Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech
C1A

stát/státy

1

Dlouhodobá mezinárodní spolupráce se školou ve Vídni (Schulen des bfi Wien) v období 30. 11. - 1. 11. 2017 se uskutečnila návštěva našich žáků ve Vídni
(28 žáků), navštívili známé památky ve Vídni a zážitkovou formou vypracovávali pracovní listy s úkoly.

A

2

Dlouhodobá mezinárodní spolupráce se školou ve Vídni (Schulen des bfi Wien), 22. 3. 2018, jednodenní návštěva rakouských žáků v naší škole, aktivně se
zapojili do německé konverzační soutěže našich žáků.

A

3

Projekt ERASMUS Social lessons 20. 11. - 24. 11. 2017, návštěva zahraničních studentů z MENDELU Brno, VUT Brno a MU Brno - prezentace studentů

4

Projekt ERASMUS Social lessons 20. - 27. 4. 2017, návštěva zahraničních studentů z MENDELU Brno, VUT Brno a MU Brno - prezentace studentů

5

Mezinárodní zkouška z obchodní angličtiny (Englich for Business) 4. 4. 2018, 45 žáků SŠ a 6 studentů VOŠ získalo mezinárodně a celoživotně platný
certifikát Londýnské

6

Mezinárodní spolupráce s partnerskou školou ve Vídni (Handelsschule & HAK - Aufbaulehrgang, Privatschule Friesgasse 4, Wien, 13. 12. 2017,
jednodenní návštěva 30 žáků ve Vídni, kulturně poznávací akce

GB

A

C1B Stáže žáků v zahraničí v délce nad 1 týden

počet
dnů

počet
žáků

stát

1

Studium bez hranic (projekt 2017-1-CZ 01-KA102-034430, Erasmus+KA1, Vzdělávací mobilita jednotlivců v odborném vzdělávání), 3. - 16. 12. 2017

14

15

GB

2

Studium bez hranic (projekt 2017-1-CZ 01-KA102-034430, Erasmus+KA1, Vzdělávací mobilita jednotlivců v odborném vzdělávání), 8. 4. - 21. 4. 2018

14

15

GB

3

Firemní praktikum s německou školou Wirtschaftsgymnasium Andreas - Schneiderschule, Heilbronn, 16. - 22. 9. 2017

7

15

D

4

Firemní praktikum s německou školou Wirtschaftsgymnasium Andreas - Schneiderschule, Heilbronn, 18. 3. - 24. 3. 2018

7

11

D

Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty

Nově navázaná spolupráce (školní rok 2017/2018) Formy spolupráce např.: realizace odborného výcviku a praxí žáků ve firmě, exkurze žáků
do firmy, účast odborníků z praxe při závěrečných zkouškách/praktické části maturitní zkoušky, škola realizuje pro zaměstnance firmy
C2A školení, učitelé se vzdělávají ve firmě, odborníci z firmy jsou zapojeni do vzdělávání žáků, apod.

forma spolupráce

1

Kulturní zařízení města Boskovice

odborné praxe

2

Open Gate (ZŠ a gymnázium Brno)

odborné praxe

3

Knihovna univerzitního kampusu MU v Brně, workshop zaměřený na odborné databáze v rámci výuky žáků oboru vzdělání Informační služby
a studenti vzdělávacího programu Informační služby a knihovnictví

Workshopy

4

Projekt "VOŠ v KB"

odborná stáž pro učitele VOŠ

5

Účetní a daňová kancelář ACCONTES, s.r.o.

vyjádření k akreditaci ekonomických
vzdělávacích programů

6

RHK Brno

vyjádření k akreditaci ekonomických
vzdělávacích programů

7

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor transformace služeb pro rodiny a děti

kulaté stoly-účast studentů VOŠ

8

Finančního úřad Brno

zkoušky absolutoria - odborník z praxe

9

Pedagogicko-psychologická poradna Brno

zkoušky absolutoria - odborník z praxe

10

Moravská zemská knihovna v Brně

zkoušky absolutoria - odborník z praxe

11

Spolupráce s odborníky knihoven v kraji zapojené do konání odborných praxí žáků a studentů knihovnického oboru

pracovní setkání

C2B Odborníci z firem a počet hodin, které odučili

počet odborníků

počet odučených hodin

1

VOŠ - výuka soukromého práva, advokát

1

352

2

VOŠ - typologie osobnosti v rámci projektu Umím se
prosadit

2

4

3

VOŠ - ÚMČ Brno-Střed

1

4

4

VOŠ - Censtrum Annabell, z.ú

1

4

5

VOŠ - Věznice Rapotice

1

4

6

VOŠ - Krajské ředitelství JMK

1

4

7

VOŠ - Odbor sociální péče MMB

1

2

8

VOŠ - Podané ruce

1

2

9

VOŠ - Habrovanský zámek, o.p.s.

1

2

10

VOŠ - Tyfloservis, o.p.s.

1

64

11

VOŠ - Moravský zemský archiv v Brně

3

64

12

VOŠ - Filozofická fakulta MU Brno

2

53

C2C Odborný výcvik žáků (pouze firmy, u kterých absolvují alespoň 30 % odborného výcviku) - žáci oborů E, H a J, popř. L/0
1
2
3

C2D Odborná praxe žáků (pouze firmy, u kterých absolvují alespoň 30 % odborné praxe) - žáci oborů L0 a M
1

Žáci 3. ročníku obou vzdělání 63-41-M/02 obchodní akademie absolvují 14 denní odbornou praxi (100 %) ve firmách

2

Žáci 3. ročníku obou vzdělání 78-42-M/02 ekonomické lyceum absolvují 14 denní odbornou praxi (100 %) ve firmách

3

Žáci 3. ročníku oboru vzdělání 72-41-M/01 informační služby absolvují 14 denní odbornou praxi (100 %) ve firmách

4

Žáci 4. ročníku oboru vzdělání 72-41-M/01 informační služby absolvují 14 denní odbornou praxi (100 %) ve firmách

C2E Počet firem, se kterými
škola spolupracuje
(smluvní vztahy)

cca 300

C2F Počet hodin, které
strávili žáci oborů E, H,
L0 a M ve firmách
("žákohodiny")

16 000

C2G Počet žáků, kteří
absolvovali více jak 30 %
odborné praxe nebo
odborného výcviku ve
firmách

200

Účast žáků a studentů školy v soutěžích, fiktivní firmy, příklady projektové výuky a výuka metodou CLIL
C3A Celostátní soutěže (umístění 1. - 3. místo)
1 Ekonomický tým, Brno, 1. místo
2 Ekonomická olympiáda, Praha, 3. místo
3 Veletrh FIF Praha, 2 týmy, 4 x 1. místo, 1 x 2. místo, 1 x 3. místo
4 Grafické disciplíny (psaní na klávesnici) Praha, 3. místo
C3B Mezinárodní soutěže (účast postupem z republikového kola)
1
2
3
C3C Počet fiktivních firem fungujících ve škole ve
sledovaném období

fiktivní firmy 4, cvičné firmy 10

C3D Projektová výuka - příklady dobré praxe
VOŠ - Studentské firmy - studenti 1. ročníku VOŠ vzdělávacích programů ekonomicko-právní činnost a zahraniční obchod
1
dle výukového programu Junior Achievement pracovaly 2 studentské společnosti - finanční výtěžek byl věnován na charitativní účely
2
3
4
5

VOŠ - Adopce na dálku
studentský projekt VOŠ, adopce ukrajinského chlapce
VOŠ - Zimní projektový týden
studenti 2. ročníku VOŠ vzdělávacího programu sociální práce připravili workshopy pro studenty 1. a 3. ročníku
VOŠ - Jarní workshopy
vyučující ve spolupráci s odborníky z praxe připravili workshopy pro studenty 1. a 2. ročníku VOŠ vzdělávacího programu sociální práce
VOŠ - Workshopy připravené vyučujícími VOŠ pro žáky 3. ročníků SOŠ napříč obory vzdělání

6
7

VOŠ - Pasování prvňáčků, akce studentů vzdělávacího programu informační služby a knihovnictví v knihovně v Měníně a Rozdrojovicích
VOŠ - Březen - měsíc knihy, akce na podporu čtenářství oboru vzdělání informační služby a vzdělávacího programu knihovnictví a informační služby,
akce pro školky, předčítání pacientům v Dětské nemocnici, předčítáním seniorům v domově důchodců Naděje, Noc s Andersenem v knihovně v Bystrém

Ve škole jsou metodou CLIL vyučovány následující předměty:

* uvádějte pouze zkratku jazyka: AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ, LAT apod.
C3F

Počet učitelů ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ, kteří využívají metodu CLIL

C3G Rodilí mluvčí:

jazyk

AJ
NJ
FJ
RJ
ŠJ

jiný

počet

počet
vyučujících
C3H Počet učitelů cizího jazyka, kteří se zúčastnili studijní stáže nebo vzdělávacího kurzu v zahraničí.

stát

Spolupráce školy s ostatními vzdělávacími institucemi
C4A Nově navázaná spolupráce (školní rok 2017/2018)
1

VOŠ - smlouva s Ekonomicko-správní Fakultou Masarykovy univerzity o uznávání předmětů absolvovaných v akreditovaných vzdělávacích programech
Ekonomicko-právní činnost a Zahraniční obchod v bakalářském studiu

2

Kulturní zařízení města Boskovice - odborné praxe žáků oboru vzdělání informační služby

3

Open Gate (prestižní základní škola a gymnázium) - odborné praxe žáků oboru vzdělání informační služby

C4B Partnerské smlouvy (písemné) se ZŠ a VŠ (uveďte konkrétní ZŠ nebo VŠ a k tomu v jaké formě toto partnerství probíhá)
1

VOŠ - smlouva s Provozně ekonomickou fakultou Mendlovy univerzity v Brně o uznávání absolvovaných předmětů studentů VOŠ Brno v bakalářském studijním
oboru Sociálně-ekonomickém a přijímání úspěšných absolventů ekonomickým programů VOŠ Brno

2

VOŠ - smlouva s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích o režimu přijímání a prostupnosti úspěšných absolventů VOŠ ke studiu
v bakalářském studijním oboru Sociální a charitativní práce

3

VOŠ, SOŠ – Knihovna univerzitního kampusu MU, workshopy pro žáky a studenty knihovnického oboru zaměřené na odborné databáze (garant - vedoucí knihovny)

4

VOŠ, SOŠ - smlouva s Moravským zemským archivem v Brně, výuka odborných knihovnických předmětů na VOŠ, odborné praxe žáků SOŠ i studentů VOŠ
knihovnického zaměření

C4C

Počet základních škol, se kterými Vaše škola spolupracuje
(stačí číslo)

20

C4D

Počet středních škol, se kterými Vaše škola spolupracuje
(stačí číslo)

10

C4E Akce SŠ pro žáky partnerské (či jiné) ZŠ

počet
zúčastněných
žáků ZŠ

1

Odpoledne na Kotlandě - náborová akce se soutěžemi pro žáky 9. tříd ZŠ

120

2

Pasování prvňáčků ZŠ Měnín a ZŠ Rozdrojovice

50

3

Dny otevřených dveří pro zájemce o studium SOŠ i VOŠ

500

Podpora podnikavosti
C5A

Zatrhněte pouze ANO/NE
• škola pracuje na rozvoji měkkých dovedností žáků systémově
• škola pracuje na rozvoji měkkých dovedností žáků prakticky
• škola každoročně zapojuje žáky do iniciativy zaměřené na rozvoj podnikavosti
• škola zapojuje žáky do projektů místních iniciativ
• škola zprostředkovává žákům podpůrná opatření/nabídku mentoringu
• škola se každoročně zapojuje do žákovských společností/start up komunit
• škola spolupracuje s organizací při realizaci inovativních programů

C5AA.

Zde uveďte, jakým způsobem škola pracuje na rozvoji měkkých dovedností žáků systémově
(stručně)
Odborná praxe
Cvičné firmy
Fiktivní firmy

C5AB.

Týmové soutěže a projekty
Zde uveďte, jakým způsobem škola pracuje na rozvoji měkkých dovedností žáků prakticky (stručně)
Žáci všech oborů vzdělání absolvují ve 3. a 4. ročníku studia odbornou praxi na reálných
pracovištích našich sociálních partnerů, která jim umožňuje využívat znalosti a dovednosti, které
získali především v odborných ekonomických předmětech, v odborných knihovnických předmětech
a ve výuce cizích jazyků. Žáci se tak seznámí s reálným prostředím v podnikatelské
a nepodnikatelské oblasti, převedou teoretické poznatky do roviny srovnání s hospodářskou
a knihovnickou praxí. Předmět Cvičná firma umožňuje žákům dynamickým a praktickým
způsobem seznámit se s finančním a ekonomickým řízením firmy. Žáci si v průběhu jednoho
školního roku osobně vyzkouší start v podnikání od vlastního založení cvičné firmy, přes její
rozjezd, překonání počátečních obtíží v zahájení podnikání, dosažení rozvoje cvičné firmy a aktivity
spojené s udržením činnosti cvičné firmy až po její likvidaci (ukončení činnosti, rozdělení zisku
a sestavení výroční zprávy). Žáci jsou vedeni k tomu, aby při likvidaci cvičné firmy, především při
rozdělování zisku, rozvíjeli své sociální cítění a část zisku věnovali na charitativní účely. Jedná se

ANO
X
X
X
X
X
X
X

NE

o reálnou studentskou společnost vycházející z Modulárního školního vzdělávacího systému
akreditovaného MŠMT, který zaštituje Juinior Achivement, o. p. s. Prioritním cílem předmětu
Fiktivní firma je propojení teoretických znalostí většiny předmětů s realitou současné tržní
ekonomiky. Důraz je přitom kladen na osvojení základních principů podnikatelské činnosti, a to jak
v oblasti ekonomické, tak i v oblasti mezilidských vztahů. Současně s tím jsou rozvíjeny vlastnosti
žáků, kteří musí být schopni řešit náročné hospodářské úkoly současného světa. Předmět je
zaměřen na zvládnutí základních podnikových činností, které jsou simulovány v rámci činnosti
fiktivní firmy, na prezentaci fiktivní firmy navenek. Výuka je zaměřena na firemní činnosti s důrazem
na komunikativní dovednosti žáků při styku s okolím firmy, a to jak v domácím, tak i v zahraničním
prostředí, ústní i písemnou formou. Škola organizuje a pořádá týmové soutěže a projekty žáků na
podporu komunikativních a skupinových dovedností např. Ekonomický tým, Účetní tým, Má dáti/dal,
Účetní olympiádu, Prezentiádu, Debatiádu, Business Point, Piškvorky, sportovní soutěže,
Čtenářský maraton, předčítání v Dětské nemocnici a v domovech seniorů, pasování prvňáčků aj.

C6A Vzdělávání dospělých - profesní kvalifikace a kurzy k PK
Všechny školou nabízené profesní
kvalifikace (u těch, které v daném období
neproběhly, nechte v dalších sloupcích
prázdné pole)

kód profesní
kvalifikace

počet
realizovaných
profesních
zkoušek za rok
2017/18

počet
realizovaných
kurzů
k profesním
zkouškám za
rok
2017/2018

počet
účastníků
proběhlých
přípravných
kurzů za rok
2017/2018

C6B Ostatní nabízené kurzy pro dospělé MIMO profesní kvalifikace
Název kurzu (do závorky počet opakování, pokud kurz proběhl v daném období vícekrát)

C6C

Jaký je obrat školy v realizaci dalšího vzdělávání pro dospělé?
Obrat představuje množství všech finančních prostředků přijatých ekonomickým subjektem za rok
2017 od účastníků kurzů

Počet
účastníků
kurzů za rok
2017/2018

v tis. Kč

C7 Poradenské služby ve škole
C7A

Školní psycholog

ANO

NE

x
úvazek

0,2

zdroj financování

C7B

Školní speciální pedagog

státní rozpočet

ANO

NE

x
úvazek
zdroj financování

C7C

Realizovala Vaše organizace ve školním roce 2017/18 stavebně-technické úpravy školního poradenského
pracoviště?
ANO

Investovaná
částka

v tis. Kč

NE
x

C7D

Nové materiální vybavení školního poradenského pracoviště ve školním roce 2017/18
(včetně pomůcek, nábytku, techniky, testových materiálů, příp. diagnostických nástrojů)
ANO
NE

x
Investovaná
částka

Pokud ANO, čím:

v tis. Kč

Příloha č. 2

Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2017/2018
školskou radou
Školská rada Obchodní akademie, Střední odborné školy knihovnické a Vyšší odborné školy
Brno, příspěvkové organizace projednala a schválila na svém zasedání dne 25. října 2018.
Výroční zprávu o činnosti Obchodní akademie, Střední odborné školy knihovnické a Vyšší
odborné školy Brno, příspěvkové organizace za školní rok 2017/2018.

Brno 25. října 2018

Ing. Jarmila Hnidáková Pecková
předsedkyně školské rady

