Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009
a) Charakteristika školy
Název:
Identifikátor zařízení:
IČO:
Adresa:
Telefon:
Fax:
E-mail - sekretariát
ředitel
zástupce ředitele
Internetová stránka:
Zřizovatel:
Právní forma:
Ředitel školy:
Zástupce ředitele

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky , Písek, Karlova 111
600008584
60869089
Karlova 111, 397 01 Písek
382 214 887
382 212 259
sekretariát@oa-pisek.cz
smelhaus@oa-pisek.cz
kostohryz@oa-pisek.cz
www.oa-pisek.cz
Jihočeský kraj
příspěvková organizace
Ing. Zdeněk Šmelhaus
Ing. Josef Kostohryz

b) Obory vzdělávání
Studijní obor 63-41-M/004 Obchodní akademie
Škola sdružuje: 1. Obchodní akademie, cílová kapacita 360 žáků, IZO 108054098
2. Jazyková škola, cílová kapacita 300 žáků, IZO 110 027 833
c) Pracovníci školy
1. Vedení školy
2. Pedagogičtí pracovníci
3. Externí pedagogičtí pracovníci
4. Ostatní pracovníci

ředitel
zástupce ředitele
20 (všichni přijati na dobu neurčitou)
6
hospodářka
účetní
3 uklízečky
topič-školník

Všichni pedagogičtí pracovníci mají vysokoškolské vzdělání. Počet hodin vyučovaných
neaprobovaně 2,85 % (STA 4, MAT 3, TEV 2)
Celkový počet pracovníků

fyzických 32
přepočtených 25,40

- 2 d) Přijímací řízení do 1. ročníku 2009/10
obor 63-41-M/004 obchodní akademie
počet přihlášených
1.kolo 186, 2. kolo 86, 3. kolo 18
Počet přijatých k 30.6.2009 60
e) Výsledky vzdělávání žáků (k 30.6.2009)
Celkový prospěch
Třída

Počet žáků

1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B

29
30
31
30
28
31
29
30

Vyznamenání

Prospěl

Neprospěl

Studijní
průměr

1
5
4
6
3
2
6
2

28
25
25
24
25
29
23
28

0
0
2
0
0
0
0
0

2,097
2,094
2,232
2,064
2,144
2,123
2,066
2,346

celkem
238
Snížený stupeň z chování - 3 žáci

2.145

Výsledky maturitních zkoušek - školní rok 2008/2009
(včet. podzimního termínu)

Třída
4.A
4.B

Počet
Celkový prospěch
Nepřipuštěno
maturujících
k maturitě
Prospěl
Neprospěl
žáků
Vyznamenání
29
6
22
1
0
30
6
21
3
0

f) Další vzdělávání pedagogických pracovníků
probíhalo podle plánu vzdělávacích akcí – pro r. 2008/09 zpracován v říjnu 2008 a v průběhu
škol. roku aktualizován v návaznosti na potřeby školy, nabídku i finanční možnosti. Plnění
plánu kontrolováno v lednu a dubnu 2004.

-3Další vzdělávání bylo zaměřeno především na následující oblasti:
-

nová úprava přijímacího řízení
státní maturity
ŠVP, VYT, interaktivní tabule ve výuce
EU, fondy
chod školy, nové předpisy
výchovní poradci
environmentální problematika
PO, BOZP, zdraví
předměty

Vybrané příklady vzdělávacích akcí:
-

ŠVP pro ředitele a vedoucí pracovníky
ŠVP – koordinátoři a vedoucí týmů
Program Smile
Nová maturita – management, komisaři, zadavatelé a hodnotitelé (od 5/09)
Metodika zkoušek z ČJ pro cizince
Interaktivní tabule a tvorba testů
Aktuality v účetnictví a daních
Seminář ICT – Microsoft
Inkano – environmentální výchova
Interaktivní tabule a ANJ
Alternativní zdroje energie
Prevence patolog. jevů
Základy přírodovědného vzdělávání na SOŠ – ŠVP
PO a BOZP
Přednáška a workshop ČSČK – první pomoc
Programová výuka na klávesnici počítače
Seminář výchovných poradců – JčU České Budějovice
Prevence HIV/AIDS – Spirála

g) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Setkání pracovníků školy s ÚP a výchovnými poradci ZŠ proběhlo tradičně v podzimním
termínu (září 2008) a návazně i setkání s žáky a rodiči při třídních schůzkách na ZŠ, jakož
i prezentace středních škol a den otevřených dveří v listopadu 2008.
Zkvalitňování prezentace školy na www stránkách probíhá průběžně s aktualizací informací.
Informovanost rodičů je zajišťována m.j. cestou využití programu BAKALÁŘ (klasifikace,
docházka). Setkání s rodiči v případě potřeby na jedné či druhé straně jsou běžně realizována
na základě telef. nebo e-mail dohody bez problémů v průběhu celého školního roku. Zvláštní
úřední hodiny nejsou stanoveny.
V listopadu a prosinci 2008, resp. v květnu 2009 proběhly v souladu s plánem roku praxe
žáků 3. a 4. ročníků ve firmách, se kterými dlouhodobě spolupracujeme, jakož i ve firmách
dle vlastního výběru žáků (po dohodě s odpovědným vyučujícím a vedením školy).
O tuto spolupráci projevují některé firmy zvýšený zájem (banky, MÚ, ZVVZ Milevsko, CK).

-4Maturitní plesy jsou tradičně organizovány jako cvičná firma samostatně žáky 4. ročníků
(po organizační, programové i ekonomické stránce). Prezentace školy byla i v tomto případě
na dobré úrovni (listopad, prosinec 2008).
Rozloučení maturantů se školou organizují samostatně žáci 3. a 4. ročníků. Proběhlo za účasti
rodičů i další veřejnosti na nádvoří školy.
Jednání skupiny pro sledování zaměstnanosti na okrese Písek při ÚP se jako člen komise
zúčastňoval i v tomto školním roce ředitel OA. Pro ÚP Písek zajišťujeme ve spolupráci
s firmou BFZ rekvalifikační kurzy (př. informatika – duben – květen 2008). O tuto spolupráci
projevily zájem i další zprostředkovatelé vzdělávání pro pracující některých firem i občany
t.č. nezaměstnané.
Škola i nadále nabízí kurzy jazyků, účetnictví, ICT, psaní na PC, korespondence a to i ve
spolupráci s Hospodářskou komorou. Kontakty s HK se daří prohlubovat
- nabídka kurzů
- pomoc školy při realizaci soutěže „Podnikatel a firma roku“
- nově (únor 2009) fiktivní konkurz uchazečů – žáků školy – o místo ve firmě .
HK zajistila účast odborníků z praxe (průmyslová zona Písek) a ÚP.
- představitel HK je členem školské rady
Ve školské radě je i zástupce města – vedoucí odboru školství. Spolupracujeme především
s tímto odborem a se správou majetku (budova školy je majetkem města).
V uplynulém roce pokračovala i činnost zástupce ředitele – Ing. Kostohryze – při expertní
komisi Institutu svazu účetních pro ověřování způsobilosti uchazečů o získání certifikátu
účetního. Zástupkyně školy Ing. Kortusová pracuje jako komisař při státních zkouškách
z psaní na klávesnici PC, Mgr. Chovancová a I. Šmelhausová pověřeny MŠMT vedením
státních zkoušek z ANJ a NEJ jako předsedkyně zkušebních komisí a Mgr. Dovínová
předsedkyně komise pro zkoušky z ČJ pro cizince.
Spolupráce se zahraničím je reprezentována kontakty s Handelsakademie Rohrbach,
Rakousko. Podzim 2008 – naši žáci a učitelé v Rakousku – akce 3 země 3 školy (Pasov,
Rohrbach, Písek) pořádána Energy Centrem České Budějovice – úspěšná prezentace školy.
Jaro 2009 veletrh fiktivních firem v Písku – účast 2 rakouských firem a návštěva další skupiny
rakouských žáků, studujících českého jazyka. Kontakty v oblasti FIF máme také s OA
Freistadt, Eferding, Linz.
Vzhledem k tomu, že máme mezi žáky 2 sluchově postižené, spolupracujeme s Centrem pro
sluchově postižené v Českých Budějovicích, jehož pracovnice na OA Písek pravidelně
dochází – pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího programu, domluva všech stran
o dalším postupu. (PUP pro žáka maturitního ročníku).
Testování – stejně, jako v předchozím roce tj.
Scio 1.ročníky – Vektor – zjišťování přidané hodnoty a 3. ročníky dtto (evaluace školy)
Obecné studijní předpoklady – 4. ročníky
Model CAF – hodnocení kvality – podklady předány k externímu hodnocení – evaluace

-5Činnost fiktivní firmy
Zařazení v rozvrhu jako nepovinný předmět – 2. a 3 ročníky.
Účast na akcích mimo běžnou činnost firmy:
- veletrh Příbram – 21 vystavovatelů z 9 škol
listopad 2008
- veletrh Plzeň
28 firem
listopad 2008
- veletrh Praha Vinohrady 33 firem
leden 2009
- mezinárodní veletrh Praha
březen 2009
- veletrh Písek 18 firem a zástupci CEFIF
červen 2009
V rámci programu FIF byl organizován i fiktivní konkurz na pracovní místa pro žáky
4. ročníků. Účast HK, ÚP a podniků – viz výše.
Český jazyk a literatura
V rámci výuky pořádány ve všech třídách zájezdy-exkurze do Prahy aj. míst – zaměřeno na
- kulturní instituce
- divadelní představení
- galerie, architekturu
- historii
V uplynulém školním roce organizováno třídními učiteli všech tříd.
Ve výuce 1. a 3. ročníku využita s úspěchem forma projektu dramatizace – žáci předvedli
úryvky z her řady autorů (Shakespeare, Moliér, Gogol, Goethe, V + W, Čapek) včetně
přípravy kostýmů, kulis, hudebního doprovodu, projekce pomocí interaktivní tabule.
Ve výuce se dařilo prosadit častější využití výpočetní techniky, práce s interaktivní tabulí,
internetem (př. prezentace prací v odborném stylu na témata týkající se problémů současného
světa).
Cizí jazyky
V rámci akreditace centra City and Guilds Pitman Qualifications pořádány opětovně zkoušky
(ESOL) s mezinárodní platností pro žáky školy i další zájemce v různých stupních obtížnosti.
Státní zkoušku (základní) absolvovali pouze 3 uchazeči (4 zájemci) z NEJ. O státní zkoušku
z ANJ nebyl zájem. Zkoušky City and Guilds prosinec 08
6 uchazečů 6 úspěšně
duben 09 10
10
červen 09
4
4
Škola pořádá zkoušky z ČJ pro cizince – ve spolupráci s MŠMT a MV – od konce r. 2008.
Termíny vypsány 1x měsíčně. K datu 30.6.09 vydáno 11 osvědčení.
h) Předmětové soutěže
interní – fiktivní firmy - konkurz na místo hlavního účetního a asistentky ředitele – účast 4.
ročníků – ve finále 10 vybraných žáků, následovala beseda
s odborníky z praxe
- vyhodnocení stánků FIF při veletrhu červen 2009 - OA Písek 2. místo

-6Písemná a elektronická komunikace
- krajská soutěž v grafických předmětech – březen 2009 – K. Černá 1. místo
- Intersteno – mezinárodní soutěž v psaní na klávesnici PC – duben 2009 – Kořínková,
Kovářová , Černá (umístění od 99. do 160. místa z celkového počtu 644 účastníků)
- Státní zkoušky z psaní na klávesnici PC – květen 2009
Pod vedením Ing. Kortusové – pravidelná účast na soutěžích, práce s talenty, pořádání
státních zkoušek (nabídka i pro veřejnost).
Matematika
KLOKAN – březen 2009 – Student – účast 14 žáků 3. ročníků
Junior
16 žáků 1. a 2. ročníků
Sportovní akce s účastí našich žáků
- lyžařské kurzy – leden – březen 2009 – Šumava – 2. ročníky
- letní cykloturistický kurz – září 2008 – Šumava – 3. ročníky
Program akcí se dařilo plnit podle plánu a jsou zařazeny i do programu příštího školního roku.
Školní týmy i jednotlivci se pravidelně účastní dalších sportovních akcí a soutěží např.:
OF SŠ basketbal dívky
2. místo
OF SŠ basketbal chlapci
3. místo
OF SŠ volejbal dívky
5. místo
OF SŠ volejbal chlapci
3. místo
Krajská soutěž v šachu
České Budějovice
Florbal chlapci – Okresní kolo – 4. místo
Májový turnaj – volejbal mix
5. místo

říjen 2008
„
„
listopad 2009
„
„
únor 2009
únor 2009
květen 2009

Sportovní den v závěru školního roku – náplň dle výběru tříd po dohodě s vedením školy –
turistika, cyklo, míčové hry, bowling apod.
Žáci OA Písek se jako každý rok zúčastnili jazykové soutěže (okres. kolo) - olympiády
pořádané v ANJ a NEJ Domem dětí a mládeže Písek.
i) Protidrogová prevence, prevence soc. - patolog. jevů, zdraví
Závěrečná zpráva o plnění preventivního programu – viz příloha. Žáci i pedagogové se
zúčastnili řady přednášek, sbírek, exkurzí aj. akcí např.
- první pomoc ČSČK – pro pedagogy – 2. část programu/přednášky (1. blok realizován
v předchozím školním roce)
- setkání metodiků prevence v působnosti PPP Písek (říjen 08 a březen 09)
- pravidelné pohovory s problematickými žáky a jejich rodiči (docházka, prospěch, chování)
- přednáška o drogách – R. John – 2. ročníky
- týden duševního zdraví – Arkada
- spolupráce s Centrem sluchově postižených v Českých Budějovicích a příprava
individuálních vzdělávacích plánů pro sluchově postižené žáky
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- seminář ke státním maturitám se zaměřením na žáky s nárokem na PUP
- Úskalí nového kolektivu – interaktivní program – Arkada – 1. ročníky
- vzdělávací program pro dívky – „S tebou o tobě“
- Krizový plán školy – zpracování, aktualizace
j) Environmentální výchova
-

stav ovzduší – beseda Inkano
dopravní politika a zeleň - přednáška
třídění odpadů – exkurze
Energy Centre České Budějovice – exkurze Rohrbach – seminář k využití
alternativních zdrojů energie – podzim 2008 – učitelé i žáci
Jaderná elektrárna Temelín – pravidelné exkurze 1. ročníků
Čistička odpadních vod – exkurze, přednáška
v rámci zbožíznalství exkurze – Chodov, Moser, Becher,
seminář přírodovědného vzdělávání UK Praha – (1. ročníky – ŠVP)
prezentace žáků – obaly, obalové materiály
účast školy v programu sběru elektroodpadu

k) Výchovné poradenství
-

prezentace škol – (JčU, VŠTE České Budějovice, VŠE Praha, ZčU Plzeň)
veletrh Gaudeamus
exkurze a kulturně – poznávací akce – viz výše
kontakty s pedag. – psychol. poradnou Písek a SCP České Budějovice
pohovory s žáky a rodiči (docházka, prospěch, problémy v kolektivu aj.)
individuální vzdělávací programy
poradenství pro 4. ročníky (možnosti studia, přijímací zkoušky, testování, volná místa
kontakty s ÚP a MÚ)
přehledy o umístění absolventů (za r. 2009 t.č. zpracováván)

l) Ostatní
-

-

návštěva Terezína a Lidic – 2. ročníky
zájezd Jižní Morava a Vídeň – 3. ročník
účast na sbírkách – Světluška, Sluníčko, Šance, Červená stužka
adopce na dálku – škola (učitelé i žáci) podporuje indického školáka již 3. rokem
(solidarita, sociální cítění, korespondence v ANJ)
vyučující ČJL a NEJ I. Šmelhausová, byla žáky nominována do soutěže o Zlatého
Ámose. Reprezentovala se skupinou žákyň 3. ročníku školu v krajském kole
(společně kraje Jihočeský a Západočeský) v Plzni.
v uplynulém školním roce měla OA Písek k dispozici 1 interaktivní tabuli –
po proškolení učitelů, projednání v pedag. radě a předmětových komisích stanoven
rozvrh třídy tak, aby bylo možno tuto a další techniku maximálně využívat – dařilo se
v řadě předmětů (CJ, ČJL, MAT, UCE, DEJ, HOZ) - hodnoceno kladně i v inspekční zprávě.
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16. – 19.2.2009 provedena inspekce pracovníky ČŠI. Předmětem kontrolní činnosti bylo
- hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání
- naplnění vzdělávacího programu
- využití výpočetní techniky
- ekonomické a materiální předpoklady školy
Inspekční zpráva č.j. ČŠI – 129/09-07 ze dne 20.3.2009 byla v jednom vyhotovení zaslána
zřizovateli.
V návaznosti na podnět žákyně 4. ročníku byla provedena kontrola zabezpečení a průběhu
maturitní zkoušky – ČŠI, OŠMT, OA – a následně rozhodnuto zkoušku v předmětu ČJL
opakovat. Opakování zkoušky provedeno v 1. týdnu července 2009.
n) Základní údaje o hospodaření školy
viz přílohy - výkaz zisků a ztrát
- rozvaha
- příloha účetní závěrky

V Písku dne 18.9.2009

Ing. Zdeněk Šmelhaus
ředitel školy

Přílohy - Závěrečná zpráva o plnění minimálního preventivního programu.
- hospodaření školy – viz bod k)

