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Charakteristika školy
Název:

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111

Název ukončen k datu 3. listopadu 2013
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, Písek, Čelakovského 200
Název v platnosti dle dodatku č. 7 zřizovací listiny k datu 4. listopadu 2013
Identifikátor zařízení:

600008584

IČO:

60869089

Adresa:

Karlova 111, 397 01 Písek, ukončena 3. listopadu 2013
Čelakovského 200, 397 01 Písek, od 4. listopadu 2013

Telefon:

382 214 887

Fax:

382 212 259

E-mail

- sekretariát:

sekretariat@oa-pisek.cz

- ředitel:

sekyrka@oa-pisek.cz

- zástupce ředitele:

kostohryz@oa-pisek.cz

Internetová stránka:

www.oa-pisek.cz

Zřizovatel:

Jihočeský kraj

Právní forma:

příspěvková organizace

Ředitel školy:

Mgr. Pavel Sekyrka – jmenován od 1. 8. 2011 s platností
do 31. 7. 2014
Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D. – jmenován od 1. 8. 2014

Zástupce ředitele:

Ing. Josef Kostohryz

Obor vzdělávání
Studijní obor 63-41-M/02 Obchodní akademie
Škola sdružuje: 1. Obchodní akademie, cílová kapacita 240 žáků, IZO 108054098
2. Jazyková škola, cílová kapacita 240 žáků, IZO 110 027 833
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Jeruzalém, žákyně a žáci Obchodní akademie na vzdělávací exkurzi v Izraeli

Herec Luděk Munzar při natáčení pro autorský projekt Obchodní akademie a Jazykové
školy Písek s názvem Bolestné kamen
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Pracovníci školy
1. Vedení školy

ředitel
zástupce ředitele

2. Pedagogičtí pracovníci interní

20 (bez vedení školy)

3. Externí pedagogičtí pracovníci

3

4. Ostatní pracovníci

hospodářka
účetní
2 uklízečky
topič-školník

Všichni pedagogičtí pracovníci mají vysokoškolské vzdělání. Počet hodin vyučovaných
neaprobovaně 1,55 % (MAT 3, OBN 4)

Celkový počet pracovníků

fyzických 30
přepočtených 23,89

6

Přijímací řízení do 1. ročníku 2013/14

obor 63-41-M/02 obchodní akademie

Počet přihlášených

1. kolo: 102

Počet přijatých

2. kolo: 6

2

60

Nastoupilo k 1. září: 57 dle ZL

Výsledky vzdělávání žáků (k 31. 8. 2014)
Celkový prospěch
Třída

Počet žáků

vyznamenání

prospěl

neprospěl

Studijní
průměr

1. A

31

1

29

1

2,22

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

28
26
27
28
29
24
25
218

2
4
3
3
4
2
2

25
22
24
24
24
22
23

1
0
0
1
1
0
0

2,28
2,05
2,28
2,39
2,26
2,40
2,45
2,29

Ve 4. A neprospěla 1 studentka - z matematiky, z CJL – didaktický test.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Plán vzdělávacích akcí – pro r. 2013/14 zpracován v srpnu 2013, v průběhu školního roku
aktualizován v návaznosti na potřeby školy, nabídku i finanční možnosti. Plnění plánu
kontrolováno průběžně.
Další vzdělávání bylo zaměřeno především na následující oblasti:
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-

státní maturity – doplňující informace pro zadavatele, hodnotitele
chod školy, nové předpisy
výchovní poradci
environmentální problematika
PO, BOZP, zdraví
předměty

Vybrané příklady vzdělávacích akcí:
-

aktualizace programu Smile – ŠVP
státní maturita – zadavatelé a hodnotitelé
zkoušky z ČJ pro cizince – nové předpisy – školení předsedů
aktuality v účetnictví a daních
Inkano – environmentální výchova
prevence patologických jevů
PO a BOZP
přednáška a workshop ČSČK – první pomoc
prevence HIV/AIDS – Spirála
besedy s lidmi z veřejného života

Prezentace školy na veřejnosti
Prezentace středních škol a den otevřených dveří:
-

Kulturní dům Písek, budova školy, realizováno každoročně pro případné uchazeče
o studium na OA
1. termín: 5. listopadu 2013, KD Strakonice
2. termín: 12. listopadu 2013, KD Písek a budova školy
3. termín: 18. listopadu 2014

-

tradiční schůzka pracovníků školy s ÚP a výchovnými poradci ZŠ

Webové stránky:
-

prezentace školy na www stránkách probíhá průběžně s aktualizací informací,
spuštěny nové webové stránky
širší využití programu BAKALÁŘ (klasifikace, docházka, zpracování třídní knihy)
realizace setkání s rodiči v případě potřeby na jedné či druhé straně v průběhu
celého školního roku, dále na rodičovských schůzkách, na Valné hromadě SRPŠ,
na setkání s rodiči studentů budoucích ročníků

Praxe žáků 3. ročníků:
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-

-

-

proběhly v souladu s plánem roku ve firmách, se kterými dlouhodobě
spolupracujeme, jakož i ve firmách dle vlastního výběru žáků (po dohodě
s odpovědným vyučujícím a vedením školy) v závěru r. 2013 resp. v květnu 2014
vyučující předmětu EKO odpovídají za organizaci a průběh praxí
zahájeny nové výstupy praxí v modelu:
Výběr praxe studentem a vymezení obsahu praxe po dohodě s vedoucím praxe
na pracovišti
Výstupní hodnocení vedoucího praxe za průběh na pracovišti jako podklad pro
kmenového vyučujícího
Zpracování zprávy praxe
délka praxe – 3. ročník, 1 týden

Organizace maturitních plesů:
-

proběhla obdobně jako v minulých letech, tj. žáci samostatně jako cvičná firma
4. ročníků (po organizační, programové i ekonomické stránce). Prezentace školy na
dobré úrovni (listopad, prosinec 2013) – kladné ohlasy veřejnosti.

Maturitní ples 4. A
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Maturitní ples 4. B

Medializace 2013/14:
-

tisk - region: v tisku průměrně 1 – 2 měsíčně (Písecký deník, Písecké postřehy,
Strakonický deník, MF Dnes aj.)

-

tisk – celostátní: Deník Aha 1 x
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Rozhovor se studenty o expedici do Izraele
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Rozhovor s vojenským historikem, plk. Eduardem Stehlíkem
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iDNES.cz / Budějovice a
jižní Čechy
Novodobá křížová cesta: Tříska a
Vetchý vypravují u kamenů příběhy
bolesti
17. dubna 2014 13:45

Čtkamenů
Cesta bolestných kamenů dovede v Píseckých horách člověka až k
naději. Ve středu tu slavnostně odhalili novodobou křížovou cestu, která
je dílem studentů Obchodní akademie v Písku. Ojedinělý projekt má
pojmenovat bolesti moderního člověka a prohloubit sociální cítění k
druhým.

Dalších 5 fotografií v galerii
Posledním zastavením je Naděje - představuje ji velký kovový kruh, který má uprostřed
disk z mléčného skla. | foto: Slavomír Kubeš, MAFRA
Každý ze skoro dvoumetrových menhirů symbolizuje jednu bolest moderního člověka například nedostatek lásky, smrt blízkého, rozpad rodiny nebo vyloučení. Posledním
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zastavením je Naděje - představuje ji velký kovový kruh, který má uprostřed disk
z mléčného skla. Skrz něj pronikají sluneční paprsky.
"Člověk prochází lesní cestou a pak se před ním otevře Naděje na Vyhlídce píseckých
lesníků," popisuje duchovní význam posledního zastavení ředitel obchodní akademie Pavel
Sekyrka.

Základem projektu však nejsou kameny, ale hlavně příběhy lidí, kteří si prošli některou ze
14 bolestí a překonali ji. Studenti příběhy získávali z domovů důchodců, věznic, hospiců,
dětských domovů a dalších míst.
Jednotlivé příběhy namluvili známí herci. S projektem spojili svá jména například Jan
Tříska, Luděk Munzar, Miroslav Táborský, Vilma Cibulková nebo Ondřej Vetchý. Jejich
hlasy si bude možné poslechnout přímo u jednotlivých kamenů. U každého zastavení totiž
budou QR kódy, kterými si člověk dostane nahrávky přímo do mobilu.
"Nesmírně mě potěšilo, že na to takové osobnosti kývly. A bez nároků na honorář," podotkl
Sekyrka. "Nyní budeme pracovat na putovních panelech, aby od podzimu mohly obíhat
instituce, kterým je to určeno," dodal. Příběhy se tak vrátí na místa, kde vznikaly –
k seniorům, opuštěným dětem, vězňům, nezaměstnaným na úřadech práce, do hospiců.
Hlavními podporovateli projektu jsou Marta Kubišová a Tomáš Halík. "Vzniklo
pozoruhodné dílo, na věky citlivě vetkané do krásné jihočeské krajiny. Do kamenů byla
vložena myšlenka, která nás všechny přetrvá a která bude i budoucím generacím předávat
náš vzkaz: Pamatuj! Nezapomínej na lidské bolesti," uvedl k projektu známý teolog Halík.
Začátek cesty lemované menhiry je v lokalitě U Vodáka. Výlet až k Naději je dlouhý
kilometr a půl.
Autor: Martin Beneš

Internet
v souvislosti s projektem Bolestné kameny velké množství odkazů, např:

http://www.poznejcesko.cz/bolestne-kameny-krizova-cesta-moderniho-cloveka-vkrajine-piseckych-hor-3
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Projekt-BOLESTNE-KAMENY.aspx
http://www.bezvavylety.cz/53203/bolestne-kameny-krizova-cesta-moderniho-cloveka-vkrajine-piseckych-hor/
https://www.youtube.com/watch?v=uuhyKJv9NPE
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Projekt Obchodní akademie na portálu Youtube
Vytvoření webu,
který odkazuje na fáze projektu Bolestné kameny (stavební, nahrávací, putovní)

Vytvoření webu Bolestné kameny: www.bolestnekameny.cz
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Rozhlas:
-

v rozhlase celkem 5x (prostřednictvím živého vysílání Rádia Orlík, Český
rozhlas 1 – Radiožurnál, Český rozhlas 2)

Televize: Česká televize, Události v regionech 16. 4. 2014 – opakovaně
Jihočeská televize, Zprávy z 16. a 18. dubna 2014
TV Písek, zprávy z 16. 4. 2014

Česká televize, Události v regionech

16

Jihočeská televize, reportáž ze Slavnostního odhalení projektu Bolestné kamen

Výchovně vzdělávací akce a projekty
Český jazyk a literatura
Koordinátor za předmět: Mgr. Zuzana Dovínová
V minulém školním roce 2013/2014 byla standardní výuka českého jazyka doplněna
návštěvou pražských divadelních představení, studenti zhlédli Zkrocení zlé ženy od
W. Shakespeara, Shakespeare ve 120 minutách nebo Radúze a Mahulenu od J. Zeyera.
Studenti OA nejsou jen pasivními návštěvníky divadla, ale sami se zároveň stali režiséry
a herci následujících představení – Noc na Karlštejně, Maryša, Revizor nebo Tři mušketýři.
Exkurze do Prahy je vždy zároveň spojena s bližším poznáním různých uměleckých stylů,
významných architektonických památek a v neposlední řadě i návštěvou galerií a muzeí.
V minulém školním roce to byl Veletržní palác, kde si studenti mohli prohlédnout obrazy
inspirované slovanskou mytologií a dějinami Čechů, Moravanů a Slezanů - Slovanskou
epopej.
Ani v letošním školním roce jsme nevynechali Listování s Lukášem Hejlíkem.
Velmi inspirativní bylo též zhlédnutí filmu o Wintonových dětech.
Ke konci školního roku se někteří studenti zúčastnili literární soutěže, kterou pořádal
Deník, tématem byla Naše Evropa. Soutěž byla vyhlášena k příležitosti 10. výročí vstupu
České republiky do Evropské unie a voleb do Evropského parlamentu. Cílem této soutěže
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bylo, aby si studenti uvědomili, co všechno EU znamená, aby formulovali svůj vztah k ní.
Soutěž přiměla mladé lidi k úvahám o osobních i celospolečenských možnostech, které
otevírá společná evropská politika.

Exkurze do Prahy
-

návštěva divadelních představení
seznámení s uměleckými slohy
architektura
návštěva galerií a muzeí

Koordinátor: Mgr. Zuzana Dovínová, Mgr. Ilona Šmelhausová, Mgr. Alena Kopecká,
Mgr. Radka Pelikánová

Dramatizace:
Koordinátor: Mgr. Ilona Šmelhausová
-

žáci aktivními režiséry a herci následujících představení: N. V. Gogol: Revizor,
J. Vrchlický: Noc na Karlštejně, bratři Mrštíkové: Maryša
vlastní příprava kostýmů, kulis, hudebního doprovodu
oživení výuky, prohloubení teoretických znalostí

Listování s Lukášem Hejlíkem
Filmové představení – Wintonovy děti
Účast v literární soutěži Deníku k 10. výroční vstupu ČR do EU – Naše Evropa
-

cílem této soutěže bylo, aby si studenti uvědomili, co všechno EU znamená, aby
formulovali svůj vztah k ní. Soutěž přiměla mladé lidi k úvahám o osobních
i celospolečenských možnostech, které otevírá společná evropská politika.

Spolupráce s ROTARY
Koordinátor: Marta Frišmanová
I v letošním roce pobývaly na naší škole 2 studentky ze zahraničí. První z nich se jmenovala
Diana Laura Roman Fereiro a pochází z Mexika a druhou byla Beatriz Sganzerla z Brazílie.
Obě dívky se měly za úkol během desetiměsíčního studijního pobytu seznámit
s hostitelskou zemí a jejím rodným jazykem (Marta Frišmanová). Na naší škole byl oběma
žákyním sestaven příslušný studijní plán, který odpovídal požadavkům ROTARY. V rámci
studijního programu se dívky účastnily i všech aktivit školy, tak např. plesy, exkurze, či
expedice do Izraele v prosinci 2013.
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Žákyně Diana Laura Roman Fereiro (první zleva) a Beatriz Sganzerla (první zprava) na
expedici školy v Izraeli
Informační technologie
Koordinátor za předmět: Jaroslav Wailguny
Studenti pracují s kancelářskými aplikacemi z balíku Microsoft OFFICE 2010. V prvním
ročníku je těžiště práce s aplikací Microsoft WORD částečně Microsoft OUTLOOK,
v druhém a třetím ročníku s aplikací Microsoft EXCEL, ve čtvrtém ročníku využití aplikací
a efektivní spolupráce všech aplikací.
-

v rámci stěhování školy do nové budovy byla vybudována nová síťová
infrastruktura
ve všech učebnách instalovány dataprojektory
doplnění počítačů do všech učeben a jejich inovace
nákup dalších přenosných počítačů (všichni pedagogové OA vlastní přenosné
počítače, které používají v hodinách)
zintenzivnění využívání evidenčního systému Bakaláři
pokračováno v přechodu na operační systém Windows 7 ze systému Windows XP.

Studenti mají cestovní uživatelské účty, které jim umožňují využívat stejné prostředí ve
všech učebnách.
-

rozvíjení systému podpory elektronické výuky MOODLE. Studenti mají
k dispozici zadání úkolů a doplňkové lekce k jednotlivým tématům výuky. Též jsou
využívány testovací možnosti systému MOODLE
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Cizí jazyky – angličtina
Příprava na složení Cambridgeských zkoušek na naší škole jako součást výuky
Koordinátor: Mgr. Hana Svobodová

-

pravidelná účast v Okresní olympiádě pořádané DDM Písek. Jako člen komise se
účastní i pedagog OA.

EYP (European Youth Parliament)
- přednášky, workshopy
Koordinátor: Mgr. Hana Svobodová
Mgr. Kateřina Wagnerová
Jazykové zkoušky Cambridge PET B1
Koordinátor: Mgr. Hana Svobodová

Ludwigsburg - projekt „Europa nur mit uns“
- setkání studentů různých zemí na téma Evropský parlament (komunikační jazyk
ANJ)
Koordinátor: Mgr. Kateřina Wagnerová
Projektový den v rámci spolupráce s centrem ELEC
- téma: mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge
- předtestování studentů
Koordinátor: Mgr. Hana Svobodová
Školní kolo olympiády z ANJ
Okresní kolo olympiády z ANJ
Koordinátor: Mgr. Hana Svobodová
Mgr. Kateřina Wagnerová
Mgr. Alena Kopecká
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Testfest
- online testování studentů – jazykové zkoušky
- maturita
Koordinátor: Mgr. Hana Svobodová
Mgr. Kateřina Wagnerová
Mgr. Alena Kopecká
Charita v propojení s ANJ
- přednáška o lepře v anglickém jazyce
Koordinátor: Mgr. Alena Kopecká
Jazykové zkoušky Cambridge PET B1
Koordinátor: Mgr. Hana Svobodová
Slavnostní předávání diplomů z jazykových zkoušek Cambridge ve Svaté Trojici
Příprava na jazykové zkoušky PET
- odpolední jazykové kurzy
Koordinátor: Mgr. Eva Chovancová
Jazykové kurzy pro veřejnost
Koordinátor: Mgr. Marta Frišmanová

Cizí jazyky – němčina:
Koordinátor za předmět: Mgr. Jitka Bočková
Vánoční Drážďany
- prohlídka pamětihodností města s průvodcem v NJ
- návštěva trhu
Koordinátor: Mgr. Jitka Bočková, Mgr. Marta Frišmanová
Ludwigsburg – Projekt „Europa mit uns“
- workshop na téma „Europisches Parlament“
- setkání studentů 12 zemí
Koordinátor: Mgr. Kateřina Wagnerová
Zkušební testování studentů
- příprava na ÖSD - B1
Koordinátor: Mgr. Jitka Bočková
Přednáška Lepra in Brasilien
- pro 2. ročníky kompletně v NJ
Koordinátor: Mgr. Jitka Bočková, Mgr. Zuzana Dovínová
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Jazykové zkoušky ÖSD, ZD
Koordinátor: Mgr. Jitka Bočková
Veletrh FIF
- provázení studentů z partnerské školy
- z Rohrbachu po Písku
- komunikační jazyk NJ
Koordinátor: Mgr. Jitka Bočková

Vánoční atmosféra Drážďan očima žákyně Jany Mikoláškové

Projekt Comenius – individuální mobility
-

výměnný pobyt 1 českého žáka a jedné české žákyně v Rakousku a 1 rakouského
žáka jedné rakouské žákyně na naší škole
zahájení realizace: září 2013

Koordinátor: Mgr. Radka Pelikánová
Ve školním roce 2013/14 se naše škola v rámci programu Comenius opět zapojila do
Individuální mobility žáků. Jedná se o výměnu žáků mezi OA Písek a BBS v rakouském
Rohrbachu. Žáci se ve školách účastní vyučování a bydlí v hostitelských rodinách. Projekt
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je financován z grantu EU. Od září do prosince 2013 jsme do Rohrbachu vyslali dva žáky,
v únoru jsme na dobu tří měsíců přivítali zase dva rakouské žáky u nás. Výměna proběhla
úspěšně a byla obohacením nejen pro vyjíždějící, ale i pro obě školy.

Česká studentka Štěpánka Šrámková s Julií Rammerstorfer
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Johannes Petermüller v obležení nových spolužaček

Žák Josef Kocman na tříměsíčním výměnném pobytu v rakouském Rohrbachu
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Další spolupráce se školami z Rakouska a Německa se uskutečňuje na bázi konání projektu
fiktivních firem (HAK Rohrbach na FIF v červnu).
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.
Písemná a elektronická komunikace
Koordinátor: Ing. Hana Kortusová
Po celý rok probíhala systematická příprava v psaní na klávesnici, kde naše škola dosahuje
dlouhodobě výborných výsledků. Z výstupů jsou uvedeny tyto:
Vánoční písařská štafeta 17. 12. 2013
1. místo Enter team (třída 3. B)
2. místo družstvo Millovci (třída 4. A)
3. místo družstvo Keyborďáci (třída 4. B)

Soutěž v psaní na klávesnici, starší žáci - školní kolo 14. 2. 2014
1. místo Daniel Houzar ze třídy 4. A (341 č. ú./min., 0,20 % chyb
2. místo Kamil Holát (třída 4. B, 301 č. ú./min., 0,13 % chyb)
3. místo Pavlína Strnadová (tř. 3. B, 290 č. ú./min., 0,03 % chyb)
Krajské kolo soutěže „Mistrovství České republiky v grafických předmětech“,
18. 3. 2014 (Gymnáziu a SOŠe ve Vimperk)
2. místo Daniel Houzar – 100% přesnost, 345,9 č. ú./min.
Soutěž v psaní na klávesnici, žáci 1. ročníků - školní kolo 6. 6. 2014
1. místo Bára Hlavínová –340 č. ú./min. a 0,12 % chyb
Krajské kolo soutěže v grafických předmětech žáků 1. ročníků, 18. 6. 2014
(SOŠ a SOU J. Hradec)
1. místo Bára Hlavínová – 382,9 č. ú./min. a 0,128 % chyb
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Vánoční písařská štafeta

Barbora Hlavínová na krajském kole Mistrovství ČR
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Účetnictví, ekonomika
-

příprava studentů na složení mezinárodně uznávaného certifikátu v ekonomice
a podnikání - EBCL, zahájení ve školním roce 2012/2013

Koordinátor: Ing. Eva Kopřivová

Naše škola se v loňském školním roce stala partnerem společnosti EuroProfis, s. r. o., která
má jako jediná v rámci České republiky licenci na certifikační systém EBC*L
(Certifikační systém European Business Competence*). Absolventi, kteří se do projektu
přihlásí a úspěšně složí písemnou zkoušku ze tří tematických okruhů, kterými jsou cíle
podnikání a ukazatele, sestavování rozvahy, nákladové účetnictví a obchodní právo, získají
certifikát EBC*L (Mezinárodní certifikát ekonomické gramotnosti), který je vystaven
přímo International Centre of EBC*L (Rakousko) v anglickém jazyce a podepsán Prof.
Dr. Gerhardem E. Ortnerem, předsedou výboru Kuratorium Wirtschaftskompetenz fur
Evropa, e. V. (Německo).
Do tohoto projektu se v letošním školním roce přihlásilo a 5. 6. 2014 absolvovalo výše
uvedenou zkoušku 8 našich studentů z maturitních ročníků. Certifikáty úspěšným
absolventům pak byly slavnostně předány vedením školy v pátek 5. září 2014 v Rytířském
sále píseckého muzea.
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Slavnostní předání diplomů úspěšným absolventům EBCL

Krajské kolo soutěže EuropaSecura
V pondělí 12. května 2014 se naši studenti zúčastnili v Českých Budějovicích ústní části
krajského kola EuropaSecura, do které jsme postoupili po úspěšném zvládnutí prvního kola
(on-line test zaměřený na bezpečnostní otázky týkající se Evropské unie a Severoatlantické
aliance) a písemné části krajského kola (vypracování bezpečnostní analýzy v Egyptě). Do
druhé části krajského kola bylo vybráno maximálně pět družstev s nejlepšími analýzami,
které musela družstva obhájit. Náš tým studentů z 2. A. ve složení Jan Mašát, Dominik
Bína a Lucie Jakubovičová získal skvělé 2. místo.
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Jan Mašát, Lucie Jakubovičová a Dominik Bína po vyhlášení výsledků soutěže
EuropaSecura
Účast v soutěži EUROSCOLA
Naše škola zastoupená třídou 2. A a 2. B se zúčastnila soutěže EUROSCOLA o vzdělávací
zájezd do Štrasburku. Soutěž je pořádaná Evropským parlamentem a hlavní cenou soutěže
je finanční příspěvek pro celou třídu na zájezd do sídla Evropského parlamentu. V letošním
prvním kole, kde šlo o zaslání fotografie (selfie) s vlastním předvolebním heslem, jsme se
umístili na 1. a 2. místě a získali tak možnost navštívit Štrasburk.
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Selfie žáků 1. A
Účetnictví
Účast na celostátní soutěži Středoškolák roku
Soutěže ze znalostí účetnictví se v prosinci 2013 zúčastnili studenti 4. A a 4. B.
Z 1 396 soutěžících se Tereza Veselá umístila na 17. a Hana Lišková na 18. místě (obě
4. A).
Koordinátor: Ing. Daniela Fořtová, Ing. Hana Karolyiová
Účast na celostátní soutěži Md Dal
Celostátní soutěže z účetnictví v lednu 2014 ve Znojmě zúčastnily 3 žákyně.
Ze 142 soutěžících se umístily L. Čapková na 57., I. Cimburková na 81. a H. Lišková na
98. místě. Škola byla hodnocena celkově jako 31. z 65 (zúčastněných) škol.
Koordinátor: Ing. Daniela Fořtová
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Spolupráce s VŠE Praha
Koordinátor: Ing. Josef Kostohryz
Ing. Kostohryz je zároveň:
-

členem Rady pro uznání vzdělání v rámci certifikace účetních
externí posuzovatel bakalářských a diplomových prací pro VŠTE České Budějovice

Fiktivní firmy
Koordinátor: Ing. Jaroslav Fořt
Činnost fiktivní firmy ve školním roce 2013/2014
V nepovinném předmětu fiktivní firmy aktivně pracovalo 12 žáků z 2. A a 2. B. Běžná
činnost probíhala normálně po celý školní rok. Předmět vyučoval Ing. Jaroslav Fořt, který
se jako pedagogický dozor také zúčastnil všech dále uvedených akcí. Firma Progress,
s. r. o. působila na fiktivním trhu již 21. školní rok. V tomto školním roce – prodej
čokolády.
Akce:
14. listopadu 2013 jsme se zúčastnili 2. dne tradičního veletrhu fiktivních firem v Příbrami.
Zúčastnila se většina pracovníků firmy.
Čtyři pracovníci (Bína, Jakubovičová, Prášková a Burgerová) se zúčastnili veletrhu
fiktivních firem v Plzni 11. a 12. prosince 2013. Naše působení bylo velmi úspěšné – kromě
pochvaly CEFIF jsme získali druhé místo v soutěži v prezentaci.
Ve středu 29. ledna 2014 se fiktivní firma Progress, s. r. o., Písek zúčastnila veletrhu
v Praze – Vinohradech. Naši vynikající čokoládu prezentovali studenti mezi 26 stánky ze
17 škol.
Ve dnech 12. – 13. února 2014 se 4 pracovníci (Mašát, Jakubovičová, Prášková a
Burgerová) zúčastnili s fiktivní firmou Progress veletrhu v Žatci a byli velice úspěšní.
Kromě kvalitní obchodní činnosti, obsadili 3. místo v kategorii nejlepší prezentace a
nádherné 2. místo v hlavní soutěži o nejlepší stánek. Na veletrhu vystavovalo 20 firem.
V úterý 18. března 2014 navštívili zástupci firmy Progress s. r. o. (Bína, Jakubovičová,
Prášková a Burgerová a Klímová) největší veletrh fiktivních firem v České republice
v Praze Holešovicích. Na 20. ročníku zhlédli více než 150 expozic převážně zahraničních
firem, uzavřeli řadu obchodů i nových kontaktů.
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Ve dnech 11. – 12. června 2014 jsme uspořádali již 20. ročník Veletrhu fiktivních firem
EFKO v Písku. Na závěr školního roku jsme mohli uvítat 28 stánků z partnerské školy
z rakouského Rohrbachu, 13 škol z celých Čech (Brna, Českých Budějovic, Mostu,
Poličky, Volyně, Příbrami, Plzně, Prahy, Sokolova, Sedlčan, Žatce a Písku), zástupce
Národního centra EUROPASS i reprezentanty Centra fiktivních firem z Prahy.

Veletrh fiktivních firem pořádaný naší školou v Písku
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Prezentace Fiktivní firmy Progress Písek

Vyhlášení nejúspěšnějších firem veletrhu
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Fiktivní konkurz
Koordinátor: Ing. Jaroslav Fořt
Žáci se ucházejí o vybrané pozice ve skutečných firmách. Žádosti žáků s nejlepšími
portfolii postoupí před komisi, kde jsou prověřovány znalosti z oboru, zájem o práci,
jazykové znalosti a vyjadřovací schopnosti. Konkurz je konán pro žáky 4. ročníků
V únoru 2014 proběhl již 6. ročník tradičního fiktivního konkurzu na OA Písek.
Opět se zúčastnili studenti čtvrtého ročníku, z nichž ti nejlepší absolvovali v úterý
25. února 2014 přijímací pohovor před komisí odborníků z praxe. V té letos pracovali pod
vedením Ing. Coufala z ČSAD Autobusy paní Wardová z Faurecie Automotive Czech
Republic, s.r.o., a Ing. Dráb z kontaktního pracoviště Písek UP ČR. Z naší školy pak
Mgr. Sekyrka, Th.D. a Ing. Fořt. Konkurz pořádala škola ve spolupráci s JHK, ÚP.
Komise speciálně ocenila tři studenty – Natálii Bystrovovou, Daniela Houzara a Lucii
Fučíkovou. Jejich odměnou bude Den strávený s manažerem některé z partnerských firem.

Žákyně 4. A Klára Dušková se uchází o místo asistentky generálního ředitele ČSAD
České Budějovice
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Partnerství pro ICT Písek
Vzdělávání dospělých
Koordinátor: Ing. Hana Karolyiová
V rámci projektu má škola vymezeny následující úkoly:
-

vykonávání činnosti metodika v projektu „Partnerství pro ICT – Písek“ v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Ing. Věra Prokopová)
zpracování Manuálu pro lektora k modulu 10 – Tržní chování
na oponentuře k modulu 11 – Řešení prodeje technologií

Obchodní akademie Písek pokračovala ve školním roce 2013/2014 v realizaci projektu
Partnerství pro ICT – Písek, na kterém se jako finanční partneři podílí také EuroProfis,
s. r. o., Praha, SPŠ a VOŠ Písek, iZEN, s. r. o., Písek, Intelis, s. r. o., Písek a Techonologické
centrum, s. r. o., Písek.
V červnu 2013 bylo zahájeno pilotní ověřování metodik, které vznikly v rámci tohoto
projektu. Do konce roku 2013 a od počátku roku 2014 se v Písku a v Českých Budějovicích
uskutečnilo několik kurzů určených pro manažery, ICT specialisty a další odbornou
veřejnost.

21. 10. 2013
21. – 22. 11. 2013
12. – 13. 12. 2013
18. 12. 2013
16. 1. 2014
30. 1. 2014
24. 3. 2014
10. 4. 2014

23. – 24. 7. 2014
6. 8. 2014

Kurz komunikační a prezenční dovednosti (aktivní naslouchání)
Motivační, hodnotící a odměňovací systému ve firmě
Práce s High Potentials
Komunikační a prezenční dovednosti (techniky moderace
a zaznamenávání nápadů)
Základy projektového řízení
Finanční řízení a řízení změn
Komunikační a prezenční dovednosti (metody profesionální
zpětné vazby, zacházení s obtížnými komunikačními styly)
Tržní chování (budování odbytových cest na trzích, marketing
ICT). Na tomto semináři se lektorsky podílela ing. Věra
Prokopová, která je i autorkou manuálu pro lektora k tomuto
modulu.
Podniková řešení
Softwarový management a licencování
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Účastníci semináře komunikační a prezenční dovednosti

Společenskovědný základ
Koordinátor pro předmět: Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D.
Edukační blok: Pod srpem a kladivem
Koordinátor: Mgr. Martin Chovanec
Uskutečnění historického edukačního bloku nazvaného „Pod srpem a kladivem aneb
perzekuce komunistického režimu na příkladu jedné rodiny“ se konalo na škole dne
23. 6. 2014. Bloku se účastnilo 18 studentů (převážně z 2. ročníku), pod vedením učitele
dějepisu se zaměřili na problematiku perzekucí československého komunistického režimu
vůči československému obyvatelstvu. Pomyslnou osou celého projektu byly osudy jedné
(filmové) rodiny, konkrétně se jednalo o rodinu „zápaďáckého“ pilota Antonína Maděry,
jež jsou vylíčeny v seriálu ČT Zdivočelá země. Aktivity se postupně střídaly se
sestříhanými videi ze zmíněného seriálu. Jednotlivá videa jsou sestřihem klíčových
momentů, jež jsou pro demonstraci perzekucí komunistického režimu zcela zásadní a tvoří
hlavní téma seriálu (v tomto případě se jednalo o sestříhání děje pouze z prvních dvou řad
– první video zobrazuje předzvěsti perzekucí, poslední naopak poukazuje na těžkosti života
po propuštění na svobodu). Za každým videem následovalo vždy pár otázek, které měly
zvýraznit některé momenty právě viděného. Škála aktivit pro upevnění znalostí a
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dovedností o učivu z tohoto bloku nedávných dějin se skládala z prací s fotografiemi a
obrázky, skládankového učení, práce s audiovizuálním materiálem, metody kmene a
kořenů, hraných inscenací apod.
Bolestné kameny 2013
Koordinátor: Mgr. Pavel Sekyrka
Cíl projektu: pojmenovat bolesti moderního člověka, pomoci je uchopit u sebe, prohloubit
sociální cítění ve vztahu k druhým a pomoci posunout moderního člověka k naději
V první fázi měli studenti Obchodní akademie za úkol sestavit 14 bolestí moderního
člověka. Mezi tématy se objevily např. ztráta zaměstnání, rozpad rodiny, smrt blízkého,
opuštěnost, deprese atd. Patnácté heslo bylo od začátku dané – Naděje. Hesla byla
zkonzultována s lidmi ze všech sociálních sfér a dále,
ve druhé fázi byl studenty distribuován na 600 míst (domovy důchodců, školy, dětské
domovy, církve, věznice, hospice, úřady práce aj.) dopis a plakát s těmito hesly a zde lidé
žádáni, aby poslali studentům svůj příběh. K dnešnímu dni vlastníme několik desítek
příběhů z věznic, dále lidí onkologicky nemocných, opuštěných, zraněných atd., kteří vzali
jako naději již to, že se mohli z bolesti vypsat, ale svým příběhem mnohem více posunout
další, kteří v současnosti svým bolestným kamenem prochází.
Ve třetí fázi byla uskutečněna v rámci Cesty bolestných kamenů instalace skutečných
kamenů v Píseckých horách. Kameny o velikosti 1,8 x 1 m vedou cestou do hor a na
cestě dlouhé 1,5 km ponesou bolesti moderního člověka, které budou mít na sobě
napsané – 1 kámen – 1 heslo. Nahoře, pod otevřenou oblohou, se nachází poslední
zastavení – vyplněný kruh z kovových plátů s názvem Naděje. Ke slavnostnímu
odhalení za účasti čestných hostů z řad umělců, politiků, sponzorů a široké veřejnosti
došlo 16. dubna 2014. Autorem výtvarného návrhu Cesty bolestných kamenů se stala
Ing. arch. Laura Jablonská, která záměr zpracovala podle představy účastníků
projektu, tj. žákyň Obchodní akademie a Jazykové školy Písek, trasu navrhl MVDr.
Václav Holý a zhotovitelem se stal umělecký kovář Petr Kozák.
V čtvrté fázi vzniklo CD, na kterém předčítá 14 příběhů 14 herců, jmenovitě: Jan
Tříska, Ondřej Vetchý, Vilma Cibulková, Václav Jiráček, Igor Orozovič, Daniela
Kolářová, Luděk Munzar, Zdena Herfortová, David Švehlík, Ondřej Novák, Robert
Jašków, Zuzana Kajnarová, Jan Vondráček, Kristýna Fuitová, Miroslav Táborský
a jeden z patronů - Tomáš Halík. CD je již přístupné na internetu na youtube. CD
bude od února 2014 putovat s bannery o bolestných kamenech určených pro základní
a střední školy a veřejné instituce. Autorem scénáře na CD je Mgr. Pavel Sekyrka
Th.D. ve spolupráci s hercem Ondřejem Vetchým, hudební režii a redakci vedla MgA.
Sylva Jablonská, zvukovou režii a mastering provedl Tomáš Viťha, grafického
designu se ujal Lukáš Hejtmánek, grafik projektu Bolestné kameny. Příběhy byly
nahrány ve studiích České televize a Českého rozhlasu
V páté fázi vznikne 14 putovních panelů s bolestmi z pohledů lidí, kteří bolesti prodělali a
pozitivně překonali a patnáctým panelem, který ponese jméno Naděje. Tyto panely budou
posílány na místa, kde mohou pomoci prohloubit sociální cítění a posunout k naději
(nemocnice, hospice, vězení, dětské domovy, úřady práce atd.). Poté senát, ambasády,
Brusel, po překladu školy v zahraničí. Fotokoláže na bannery připravuje renomovaná
fotografka Kamila Berndorff.
V šesté fázi dokument pro Českou televizi (začátek natáčení: únor 2015)
Autor a koordinátor projektu Bolestné kameny: Mgr. Pavel Sekyrka Th.D., ředitel
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Účastníci projektu, žákyně školy: Barbora Hvozdovská, Tereza Smolová, Kristýna
Plzáková, Denisa Sekaninová, Jana Kašparová, Šárka Řezáčová, Alžběta Kajtmanová,
Michaela Kovandová, Kristýna Kocourková, Lucie Fučíková, Natálie Bystrovová,
Veronika Novotná a Adéla Klimešová
Záštita nad projektem: Marta Kubišová, prof. Tomáš Halík
Další záštita nad projektem:
Město Písek
Jihočeský kraj
Česká křesťanská akademie
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Konzultanti: Hynek Bočan, režisér, Ondřej Vetchý, herec, Mgr. Daniel Herman, ministr
kultury České republiky, prof. Jaro Křivohlavý, psycholog, MVDr. Václav Holý, kardinál
Miloslav Vlk
Rozpočet: panely (Čj,: 40 000 Kč, Cesta bolestných kamenů: 1 200 000 Kč, Nahrávání,
studio, hudba, herecké obsazení: 150 000 Kč
Sponzoři:
Nadační fond ČEZ:
1 000 000 Kč
Mládež v akci:
5 000 EUR
Nadace kardinála Miloslava Vlka:
100 000 Kč
Passerinvestgroup:
50 000 Kč
Nadační fond Albert:
85 000 Kč
Intelis:
30 000 Kč
Záštita náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje: 7 000 Kč
Ostatní dary formou subdodavatelských společností:
Kámen a písek, spol. s.r.o. - kámen
ČR Beton, s .r. o. - beton
Zakom, s. r. o. - sondáž terénu před hloubením
GK Plavec – tisk velkoplošných plakátů, sponzorská cena pro geodetické zaměření
terénu
Česká zbrojovka Uherský Brod
Lesy města Písku – lesnické práce
Městské služby – dlouhodobé zapůjčení dopravního značení
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje – bezplatné užívání depozitních prostor
pro uložení kamenů
Kočí, a.s. – bezplatný převoz části kamenů do depozitních prostor

Výjimečným způsobem se o shánění finančních prostředků na projekt
Bolestné kameny zasadili Ing. Miroslav Kalousek, poslanec Parlamentu
České republiky a paní Mgr. Kateřina Dostálová z Nadace ČEZ. Bez
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angažovanosti obou zmíněných by se stavební fáze projektu, finančně
nejnáročnější, posunula s realizací na pozdější dobu.
Dosavadní medializace: Česká televize (Sama doma), MF dnes, IDNES, rádio Orlík,
Písecký deník, Jihočeská televize, internet
Zde jsou další lidé, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na realizaci projektu Bolestné
kameny:
Patrik Maturkanič, Miroslav Burda, Ivana Stráská, Ondřej Veselý, Hana Rambousová,
Radim Passer, René Metz, Pavel Lazárek, Ilona Trnková, Radka Zelenková, Petra Režná,
Lucie Šimková, Vladimír Jablonský, Pavel Matějka, Jaroslav Kozák, Rudolf Kubát, Otto
Veselý, Pavel Fučík, Patrik Benda, Jakub Stárek, Jaroslav Jakubec, Eduard Stehlík,
Vladimír Homola, Miloň Terč, Pavel Lahodný, Miloslav Šatra, Václav Zámečník, Josef
Hrádek, Markéta Mališová, Alžběta Cenková, Radek Altschmied, Monika Novosádová,
Martin Šanda, Robert Krekule, Václava Altschmiedová, Petr Michalec, Jan Plavec,
Bedřich Jetelina, Patrick Diviš, Zdeněk Barták, Ivan Zelenka, Písecký komorní orchestr
– PIKO, žákyně, žáci, pedagogové a ostatní zaměstnanci Obchodní akademie a Jazykové
školy s právem SJZ Písek

Oficiální plakát k projektu
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Účastníci projektu s koordinátorem

Slavnostní odhalení Cesty bolestných kamenů 16. 4. 2014 (JUDr. Ondřej Veselý, starosta
města Písku)
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Slavnostní odhalení Cesty bolestných kamenů 16. 4. 2014 (žákyně školy Anna Rysulová
v doprovodu šéfdirigenta Ondřeje Vlčka – PIKO )

Hudební skladatel a aranžér Ivan Zelenka při kompozici skladby Zdivočelá země pro
Slavnostní odhalení Cesty bolestných kamenů
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Slavnostní odhalení Cesty bolestných kamenů 16. 4. 2014 (Mgr. Ivana Stráská,
náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje)

Slavnostní odhalení Cesty bolestných kamenů 16. 4. 2014 (kardinál Miloslav Vlk)

42

Slavnostní odhalení Cesty bolestných kamenů 16. 4. 2014, čestní hosté
Zleva: Jana a Hynek Bočanovi, Zdeněk Barták, hudební skladatel, Mgr. Hana
Rambousová, místostarostka města Písku, JUDr. Ondřej Veselý, starosta města Písku,
Mgr. Ivana Stráská, náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje, kardinál Miloslav Vlk, Mgr.
Eva Vanžurová, ředitelka ZŠ Eduarda Beneše, Ing. Rudolf Kubát, tajemník Nadačního
fondu kardinála Miloslava Vlka

Slavnostní odhalení Cesty bolestných kamenů 16. 4. 2014 (mluvčí projektu za žáky školy,
Natálie Bystrovová)
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Slavnostní odhalení Cesty bolestných kamenů 16. 4. 2014 (účastnice projektu Jana
Kašparová děkuje jednomu z patronů projektu, zpěvačce Martě Kubišové)

Pozornost médií projektu školy den odhalení 1. části projektu, Cesty bolestných kamenů
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Slavnostní odhalení Cesty bolestných kamenů 16. 4. 2014, přestřižení pásky
Zleva: JUDr. Ondřej Veselý, starosta města Písku, režisér Hynek Bočan, Marta Kubišová,
zpěvačka, Ing. Ivana Nepovímová, garant oboru Obchodní akademie za Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy, Mgr. Ivana Stráská, náměstkyně hejtmana Jihočeského
kraje, kardinál Miloslav Vlk, žákyně Tereza Smolová, účastnice projektu Bolestné kameny

Ukázky kamenů po cestě (Bolestný kámen s názvem Zrada)
45

Ukázky kamenů po cestě (Bolestný kámen s názvem Nemoc)
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Ukázky kamenů po cestě (Bolestný kámen s názvem Násilí a nenávist)
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Slavnostní odhalení Cesty bolestných kamenů 16. 4. 2014, čestní hosté

Čestní hosté v detailu: zprava zástupci zřizovatele: Ing. Hana Šímová, vedoucí Odboru
školství, mládeže a tělovýchovy Jihočeského kraje, v pozadí vpravo: Mgr. Vladimír Kuzba,
referent pro obchodní akademie Jihočeského kraje
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Slavnostní odhalení Cesty bolestných kamenů 16. 4. 2014 (režisér Hynek Bočan)

Slavnostní odhalení Cesty bolestných kamenů 16. 4. 2014
(Plk. PhDr. Eduard Stehlík a Ing. František Lust, zástupce NF ČEZ)
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Slavnostní odhalení Cesty bolestných kamenů 16. 4. 2014 (Zdeněk Barták, hudební
skladatel)

Slavnostní odhalení Cesty bolestných kamenů 16. 4. 2014
V detailu: Mgr. Eva Vanžurová, ředitelka ZŠ Eduarda Beneše Písek, kardinál Miloslav Vlk,
Ing. Miroslav Kalousek, poslanec
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Slavnostní odhalení Cesty bolestných kamenů 16. 4. 2014 (Ing. arch. Laura Jablonská,
výtvarník Cesty bolestných kamenů)
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Natáčecí fáze projektu Bolestné kameny ve studiích Českého rozhlasu a České televize
srpen 2013 – květen 2014

Českoamerický herec Jan Tříska
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Herečka Vilma Cibulková

Herec Ondřej Novák
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Herec Luděk Munzar

Herečka Kristýna Fuitová
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Herec Václav Jiráček

Herečka Daniela Kolářová
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Herec David Švehlík

Herec Robert Jašków
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Herečka Zdena Herfortová

Herec Jan Vondráček
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Herec Miroslav Táborský

Herec Igor Orozovič
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Herečka Zuzana Kajnarová-Říčařová

Herec Ondřej Vetchý
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Prezident České křesťanské akademie
Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D., jeden z patronů projektu

Účastnice projektu Bolestné kameny Tereza Smolová a Barbora Hvozdovská ve studiu
České televize při nahrávání v místnosti zvukaře
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Příprava Slavnostního odhalení Cesty bolestných kamenů, pracovní schůzka účastníků
projektu se starostou města Písku, JUDr. Ondřejem Veselým, dne 13. 12. 2013 na radnici

Příprava Slavnostního odhalení Cesty bolestných kamenů, pracovní schůzka účastníků
projektu se starostou města Písku, JUDr. Ondřejem Veselým, dne 13. 12. 2013 na radnici
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Prezentace pro vedení Nadačního fondu Albert, společnost Ahold Česká republika
(zprava Lucie Šimková, koordinátorka NF Albert a Ing. Petra Režná Ph.D., vedoucí
manažer NF Albert
Výstava TGM
Koordinátor: Mgr. Pavel Sekyrka ve spolupráci s Vojenským historickým spolkem Písek
Ve dnech 7.-9. 4. 2014 jsme na chodbách školy uvítali další expozici. Jednalo se o panely
věnované významné osobnosti československých dějin – T. G. Masarykovi.
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Žákyně školy u výstavy TGM

Exkurze do Terezína a Lidic
Koordinátor: Ing. Daniela Fořtová
Dne 3. června 2014 se třídy 3. A a 3. B zúčastnily exkurze, která jim měla připomenout
téměř nedávnou historii naší země. Žáci navštívili Malou pevnost ve městě Terezín, která
se stala koncentračním táborem a místo, kde stála vesnice Lidice, která byla během
protektorátu vyhlazena společně s vesnicí Ležáky jako trest za atentát na říšského
protektora Reinharda Heydricha.
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Žákyně a žáci školy při vstupu na Malou pevnost

Žákyně a žáci školy u pomníku Lidických dětí
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Účast školy na výročí popravy dr. Milady Horákové
V souvislosti s 64. výročím popravy české političky a humanistky dr. Milady Horákové
byla naše škola oslovena s žádostí o účast na pietním aktu konaného dne 26. června 2014
na Fügnerově náměstí. Na žádost organizátorů ředitel školy shrnul před přítomnými oběť
a poselství této statečné ženy.

Besedy s lidmi z veřejného života
Koordinátor: Mgr. Pavel Sekyrka
V rámci uskutečněných besed školu navštívili osobnosti z oblasti většiny vzdělávacích
předmětů. Mezi nejvýznamnější hosty patřili např.: vojenský historik plk. PhDr. Eduard
Stehlík či zakladatel a majoritní vlastník BEST, a. s., největší český výrobce betonových
stavebních prvků pro venkovní a zahradní architekturu, Ing. Tomáš Březina.
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Ing. Tomáš Březina

Plk. PhDr. Eduard Stehlík
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Tělesná výchova
Koordinátor pro předmět: Mgr. Jitka Bočková
-

-

-

využívání pronajímané tělocvičny ELIM, kde se učitelé zaměřují vzhledem
k možnostem tělocvičny především na rozvoj a zdokonalování dovedností ve
sportovních hrách – basketbal, volejbal, futsal, malá kopaná, florbal.
využívání pronajatého areálu Sportcentra Písek u Výstaviště, kde mají žáci možnost
věnovat se individuálním sportům např. tenisu, squashi, bowlingu, stolnímu tenisu.
Druhé sportovní centrum, které škola používá, je Harmony Wellness club vedle
kostela. Zde zkouší žáci různé druhy moderních skupinových fitness cvičení (bosu,
pilates, flexi-bar, flowin, jumping, trx, zumba, earobic, spinning).
využívání plaveckého stadionu, zimního stadionu, atletického stadionu
a beachvolejbalové hřiště
letní cykloturistický kurz – září 2013 – Nová Pec 3. ročník
lyžařské kurzy – únor 2014 – Železná Ruda – 2. ročníky (spojeno do 1 kurzu)
soutěže: Okresní kolo v basketbale, kategorie chlapci – 1. místo
Okresní kolo v basketbale, kategorie díky – 2. místo
Republikové kolo v basketbale, kategorie dívky – 15. místo
Závod dračích lodí 2014 – 2. místo

Žákyně a žáci školy na Dračích lodích (14. května 2014)
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Golf, rozšířená výuka TV na škole díky spolupráci se sponzorem

Podzimní cykloturistický kurz tříd 3. A a 3. B
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Lyžařský kurz tříd 2. A a 2. B
Program akcí se dařilo plnit podle plánu a jsou zařazeny i do programu příštího školního
roku.
Při nižším počtu účastníků (lyžařský kurz) rozhodnuto spojit obě skupiny do jednoho
kurzu. Žáci, kteří se kurzu nezúčastní, docházejí do školy.
Práce s talentovanými žáky
-

od září do dubna - individuální výuka německého jazyka pro zájemce,
talentované žáky 3. ročníků,
příprava na jazykové zkoušky, pravidelná účast 6-8 studentek
vytipování talentovaných žáků pro výstupy školy (soutěže, prezentace,
společenské aktivity)

Testování
-

Scio 1. ročníky – Vektor – zjišťování přidané hodnoty - 3. ročníky dtto
(evaluace školy).
Obecné studijní předpoklady – 4. ročníky

Protidrogová prevence, prevence soc. - patologických jevů, zdraví
Zpráva o plnění preventivního programu – viz příloha.
Obvyklé akce na základě zaběhnuté spolupráce, pořádané pravidelně a opakovaně
vždy v průběhu celého školního roku.
- první pomoc ČSČK – pro pedagogy, pro žáky 1. ročníků
- setkání metodiků prevence
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-

pravidelné pohovory s problematickými žáky a jejich rodiči (docházka, prospěch,
chování)
spolupráce s Centrem sluchově postižených v Českých Budějovicích a příprava
individuálních vzdělávacích plánů pro sluchově postižené žáky
interaktivní program – Arkáda – 1. ročníky - drogy
vzdělávací program pro dívky – „S tebou o tobě“
Krizový plán školy – zpracování, aktualizace
minimální preventivní program

Environmentální výchova
-

spolupráce s Městem Písek - Odbor životního prostředí - důležitost propojení
ekonomického a ekologického pohledu (čistička, separace odpadů)
ECČB - energetické centrum - šetření energiemi, alternativní zdroje tematicky
zaměřené besedy a přednášky pro 1. a 2. ročníky
odborné exkurze

Výchovné poradenství
-

výběr povolání, nabídky podnikatelů z Písku, výběr vhodné VŠ
spolupráce SCIO - bezplatné pilotní testování - žáci se seznámí s typy testů
prezentace JU Pedagogická fakulta - 4. ročníky
SCIO - prezentace pro 3. ročníky
kontakty s pedagicko – psychologickou 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

Studentský parlament
Koordinátor: Mgr. Zuzana Dovínová
I ve školním roce 2013/2014 se členové studentského parlamentu aktivně zapojovali do
různých akcí, které pořádala jak OA, tak se snažili svými náměty zlepšit komunikaci
v rámci jednotlivých tříd, ale i celé školy. V pátek 4. října 2013 se členové Studentského
parlamentu OA a zástupci prvních a druhých ročníků zúčastnili prezentace o EPM
/Evropský parlament mládeže/. Cílem je zapojit studenty středních škol do diskuse
o evropských i globálních tématech a zároveň rozvíjet jejich tzv. „soft skills“, tedy mimo
jiné komunikační schopnosti, organizační schopnosti, schopnosti argumentace, rétoriku,
práci v týmu a cizí jazyky (angličtinu a francouzštinu). Dán je prostor pro seberealizaci
a konstruktivní diskusi. Bývalí studenti píseckého gymnázia Olga Pexídrová a Petr
Procházka seznámili studenty v anglickém jazyce s činnosti EMP, oba dva jsou jejími
členy, na konci prezentace proběhla i velmi přínosná diskuse. O několik týdnů později
proběhl na OA jednodenní Den EMP. Studenti byli rozděleni do skupin a diskutovali
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v anglickém jazyce o různých aktuálních tématech. Tato zkušenost byla pro ně velmi
přínosná, museli prokázat schopnost domluvit se v cizím jazyce, schopnost argumentovat
a pracovat v týmu, být právoplatným členem, důležitá byla i schopnost prosadit svůj názor,
ale i přijmout názor ostatních. Mezi témata patřila např. státní maturita, alkohol a kouření
u mladých lidí, cizinci pracující v naší zemi. I v tomto školním roce máme již domluvenou
další podzimní prezentaci o EMP.
Studentský parlament musel zvolit svého nového místopředsedu, dosavadní místopředseda
Michal Mařík přerušil studium. Místopředsedkyní studentského parlamentu se stala
studentka 2. ročníku Anna Rysulová. Nyní jsou ve vedení studentského parlamentu dvě
ženy, předsedkyní je Andrea Holečková. Možná i proto se členové parlamentu zamýšleli
nad zastoupením žen v politice. Sestavili k tomu graf. Za několik týdnů nás čekají nové
volby, tentokrát budou voleni studenti prvních ročníků, kteří nahradí nyní již loňské
absolventy OA.
Složení studentského parlamentu
2. A - Martina Říhová, Klára Měchurová
2. B - Tereza Bezkočková, Kateřina Hovorková
3. A - Dominik Bína, Anna Klímová
3. B - Jana Kašparová, Anna Rysulová
4. A - Andrea Holečková, Veronika Kubecová
4. B - Nikola Trnková, Nikola Sismilichová
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Složení parlamentu ve školním roce 2013/14
Zahraniční exkurze
I letos konala škola navzdory téměř neexistujícím finančním prostředkům školy pro
výjezdy několik domácích a další dvě zahraniční exkurze
-

29. listopadu – 5. prosince 2013, expedice do Izraele
12. prosince 2013 Vánoční Drážďany, 1 autobus
v týdnu od 31. března – 4. dubna 2014 pobývali žáci naší školy v Paříži
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Vánoční exkurze do Drážďan

Expedice do Izraele (Jeruzalém)
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Expedice do Izraele putování v kaňonu Vadi Quelt)

Expedice do Izraele (koupání v Mrtvém moři, 3. 12. 2013)
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Expedice do Izraele, klášter sv. Jiří

Exkurze do Paříže, schody pod Sacre-Coeur
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Exkurze do Paříže, třída Champs-Elysees
Záměrem vedení školy u větších exkurzí je, aby se jich mohli účastnit i žákyně a žáci ze
sociálně slabších rodin. Proto máme spolupráci s ČSAD České Budějovice, která se
sponzorsky na těchto akcích významně podílí: finanční příspěvek na dopravu pro Paříž:
30 000 Kč.
Charitativní projekty - lidé
Koordinátor: Mgr. Alena Kopecká
Adopce na dálku – podpora studia chlapce z Indie
Světluška – podpora nevidomých občanů
Srdíčkové dny – charitativní sbírka pro organizaci Život dětem
Likvidace lepry – podpora stavby nemocnice v Kalkatě
-

Světluška - 11. - 12. 9. 2013 - vybráno 14 622 Kč
Srdíčkové dny - 20. - 21. 9. 2013 - vybráno 10 367 Kč
Pravidelná každoroční donace katolické charitě na výchovu a vzdělání adoptovaného
indického chlapce - žáci a sbor darovali 5 000 Kč
Každoroční příspěvek na podporu boje s leprou a výstavbu česko-indické nemocnice
pod záštitou katolické církve - darováno 2 296 Kč
24. 4.2014 proběhla na škole velmi úspěšná přednáška laického misionáře Manfreda
Göbla a jeho přátel v německém a anglickém jazyce.
Studenti i zaměstnanci školy během celého školního roku sbírali plastová víčka, aby
pomohli rodičům postiženého chlapce trpícího Charge syndromem nakoupit pomůcky
nutné pro jeho existenci.
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Všechny charitativní akce naší školy jsou zcela dobrovolné, i přesto je stále více zájemců,
kterým nejsou osudy druhých lhostejné a kteří rádi pomáhají zlepšit životní podmínky
svých bližních. Každý rok se daří vybrat více, a tak je zřejmé, že studentky a studenti OA
si osvojují lepší strategie, a hlavně jsou přesvědčeni o významu darování přebytku do míst,
kde je bída a nouze.
Charitativní činnost děláme s láskou a důvěrou ve význam pomoci druhým a snažíme se
tak charakterově vytvářet budoucí potřebné ekonomy, kteří nebudou myslet jen na svůj
prospěch, ale s obětavostí budou pomáhat chudým lidem ve všech částech světa.

Adoptovaný chlapec z Indie, Akshaya Poojari
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Poděkování Nadačního fondu Českého rozhlasu za Srdíčkové dny

Světlušky OA v akci
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Projekt Likvidace lepry

Přednáška Manfréda Göbla o sociální situaci v Asii a Jižní Americe
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Sběrné míst víček
Charitativní projekty - zvířata
Koordinátor: Ing. Eva Kopřivová
V podporovaném útulku naší školou je kolem 70 opuštěných psů, kůň, počet koček není
znám ani majitelce. Žáci tento útulek podporují již 3. rokem, většinou čtvrtletně. Za
vybrané peníze, které jsou zcela dobrovolné, nakoupí koordinátor většinou granule. Pokud
jsou velké zimy, uděláme sbírku dek a sena. Poslední, předprázdninová sbírka v červnu
2013, byla věnovaná na úhradu veterinárního ošetření.

Žákyně OA na pravidelné návštěvě psího útulku, Záhoří u Písku
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ISIC karty OA
Koordinátor: Ing. Daniela Fořtová
Naše škola vydává v Písku jako jediná škola svým studentům mezinárodní studentský
průkaz ISIC. Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje studium
na naší škole, ale rovněž je mezinárodně uznávaným dokladem studenta, akceptovaným ve
124 zemích světa, a také kartou využitelnou pro zhruba 2 600 různých slev a výhod v ČR.
Funguje také jako čipová karta pro vstup do školy i jako karta na oběd.

ISIC karta, ilustrační karta naší školy
Materiální zázemí
stěhování školy (28. 10. – 4. 11. 2014)
Přípravy na stěhování (objekt v Karlově ulici):
Vyklízení půdy a skladů, archivu: červen 2012, září 2012, červen 2013
1) Stěhování školy:
Harmonogram : 28. října 2013 – státní svátek
29. – 30. října 2013 – podzimní prázdniny
31. října – 1. listopadu 2013 – ředitelské volno
Datum zahájení se stěhovacími vozy: 28. října 2013
Datum ukončení:
31. října 2013
Během těchto dnů přestěhováno celkem 11 velkých stěhovacích vozů s inventářem
školy.
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Výukový proces zahájen v pondělí 4. listopadu 2013 bez větších provozních komplikací.
2) Změny v chodu instituce v důsledku stěhování
- pošta včas přesměrována – bez komplikací
- energie – přepsány
- nájemní smlouva s majitelem vypovězena k 28. 10. 2013
- odpis majetku proběhl podle směrnice zřizovatele:
1. vlna: organizace zřizované zřizovatelem (listopad 2013 – leden 2014)
2. vlna: a) ostatní právnické a fyzické osoby (leden 2014)
b)likvidace zbylého inventáře a generální úklid budovy (leden 2014)
Předpokládané předání objektu majiteli – do konce ledna 2014

Shrnutí akce sestěhování
Pozitiva:
Stavební úpravy na SZeŠ obecně:
1) hygiena - nové prostory, jsou z hlediska hygienických předpisů jednoznačně
přínosem pro zdraví žáků a zaměstnanců (v objektu bývalých tereziánských
kasáren, kde dosahovaly jednotlivé ubikace přetvořené na třídy až 9 m do hloubky,
nebylo v některých učebnách možné vytvořit přiměřenou přirozenou denní svítivost
bez umělého osvětlení. Také okna nebyla nikdy pro účely učeben zamýšlena)
2) úspora energií - bývalá budova nebyla zateplena, dále okny a stropy unikaly další
energie
3) prostor - až na výjimky zde vznikly učebny, které odpovídají prostorovému
standardu ostatních škol, dále fakultativní využití místní tělocvičny, také zkrácený
přechod do sportovní haly na 200 m od školy. V případě pedagogů se dá hovořit
o tomtéž (zatím z rezervy stěhování pořízeny do všech kabinetů nové věšáky,
dlouhá zrcadla, hodiny, sedací soupravy ev. křesílka na konzultační hodiny a relax,
nástěnky nad stůl každého pedagoga. Nábytek bude obměňován průběžně
v závislosti na dalších sponzorech a hospodářském výsledku.)
Jídelna – přímo v budově, od příštího roku se dá předpokládat příliv strávníků, jelikož se
jedná o jídelnu, která je široko daleko známa svým kulinářským uměním
Šatny – na místo současných hygienicky i prakticky opět nevyhovujících kójí dosaženo
u každého žáka pořízení šatní skříňky a vytvoření příjemné šatní prostory
Zabezpečení budovy – budova je chráněná před nepovolaným vstupem čipovým
systémem
Parkování – možnost parkování pro 7 aut OA
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Negativa:
Školní klub – z místnosti přesunut do výklenku na chodbu. Volnou místnost pro studenty
vyčleněna SZeŠ v přízemí, studenti OA nepoužívají, jelikož je tato z 2. patra příliš
vzdálena. Kromě toho obě školy jsou v současnosti koncepčně odlišné.
Bufet – neexistující prostor pro bufet (zařízeno ředitelem v rámci každodenní zavážky na
velkou přestávku)
Sborovna – kromě porad, pedagogové OA sborovnu díky vzdálenosti nevyužívají
Volný prostor – v současnosti by uvítala OA ještě další prostory, které by využívala
k dopoledním kurzům pro veřejnost, stejně jako ke zkoušení cizinců, což není díky
stěhování možné

Vstup na Obchodní akademii hlavním schodištěm
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Studentské zákoutí Akáda

Chodba bočního traktu
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Chodba bočního traktu
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Chodba hlavního traktu
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Vstup na Obchodní akademie bočním schodištěm

Vstup na Obchodní akademie bočním schodištěm
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Vstup na Obchodní akademii bočním schodištěm

Šatny, dívky
89

Šatny, chlapci

Nápis školy na budově zřizovatele
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Spolupráce se zřizovatelem
-

prezentace zřizovatele na všech akcích školy, na desce školy a webových
stránkách
příprava a aktivní spolupráce při procesu tzv. sestěhování
zřizovatel je partnerem projektu Bolestné kameny

Slavnostní odhalení Cesty bolestných kamenů 16. 4. 2014 (Mgr. Ivana Stráská,
náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje)
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Slavnostní odhalení Cesty bolestných kamenů 16. 4. 2014 (Ing. Hana Šímová, vedoucí
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Jihočeského kraje, v pozadí vpravo: Mgr. Vladimír
Kuzba, referent pro obchodní akademie Jihočeského kraje)

Infopanel projektu Bolestné kameny s logem zřizovatele
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Spolupráce s městem Písek
Město Písek, majitel budovy Obchodní akademie a Jazykové školy Písek, Karlova 111,
- plnění s velkou péčí většinu údržby majetku přesahující hodnotu drobné údržby
- spolupráce s městem formou vzniklého Studentského parlamentu např. na přípravě
pro nová dětská hřiště
- dlouhodobá spolupráce na projektu Bolestné kameny, jehož je město Písek v osobě
starosty JUDr. Ondřeje Veselého a místostarostky Mgr. Hany Rambousové
partnerem
- dlouhodobý zájem vedení města o život školy v Písku a regionu
- prezentace města Písek na všech akcích školy, na desce školy a webových stránkách
- ocenění žáků školy, kteří se významným způsobem zasloužili o prezentaci města
Návštěva školy
Dne 20. 3. 2014 se uskutečnila dlouho plánovaná návštěva vedení města na naší škole.
Ředitel Obchodní akademie a Jazykové školy s právem SJZ Písek a ředitel Střední
zemědělské školy Písek v souvislosti se stěhováním pozvali na obě školy starostu města
Písek, JUDr. Ondřeje Veselého, místostarostku, Mgr. Hanu Rambousovou a vedoucí
odboru školství, Ing. Marii Cibulkovou. Ačkoliv jsme škola zřizovaná krajem, zajímalo
vedení města, jak jsou třídy na obchodní akademii uzpůsobeny a zda se může tato písecká
škola dále rozvíjet. Výše jmenovaní si dále prohlédli kmenové třídy a odborné učebny.
Návštěva byla zakončena v ředitelně Obchodní akademie a Jazykové školy. Při té byli
ředitelé obou škol utvrzeni o další spolupráci a hlavně podpoře obou škol ve městě
a regionu, jako tomu bylo ze strany vedení města dosud.

JUDr. Ondřej Veselý, starosta města a Mgr. Hana Rambousová, místostarostka města
ve třídě 2. A
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JUDr. Ondřej Veselý, starosta města a Mgr. Hana Rambousová, místostarostka města,
Ing. Marie Cibulková, vedoucí odboru školství v doprovodu vedení obou škol

Setkání úspěšných žáků s vedením města v kostele Nejsvětější Trojice (11. 6. 2014)

94

Infopanel projektu Bolestné kameny s logem města

Spolupráce s Jihočeskou hospodářskou komorou
-

-

nabídka kurzů
„Podnikatel a firma roku“- další ročník s účastí našich žáků
další ročník fiktivního konkurzu uchazečů – žáků školy – o místo ve firmě, vedeno
odborníky z praxe (průmyslová zóna Písek) a ÚP, závěrečná beseda pro žáky
4. ročníků
představitel JHK je členem školské rady
zprostředkovávání besed významných osobností ekonomického světa pro školu
zástupci školy zváni pravidelně k účasti na podnikatelské fórum
poskytnutí studentů na organizační záležitosti zasedání JHK
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Spolupráce se školskou radou s funkčním obdobím pro roky 2011-2014
Složení Školské rady:
Za pedagogy školy:
Ing. Hana Karolyiová
Ing. Věra Prokopová
Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky:
Mgr. Marta Malčíková
Lucie Zelenková
Za zřizovatele školy:
Ing. Marie Cibulková
Vladimír Homola
Předseda školské rady:
Ing. Hana Karolyiová
Ředitel referoval ve školním roce 2013/14 na obou setkáních Školské rady OA a JŠ Písek
o činnosti školy, tj. naplňování učebního plánu, projektech, grantech, standardech,
materiálním a finančním zázemí školy.
Nejaktuálnějším bodem jednání byla kromě referátu ředitele o plnění jeho vize školy nadále
hlavně problematika tzv. stěhování, která byla probírána na obou setkáních. Dále ředitel
nastínil nové konkrétní kroky, jak hodlá zkvalitnit učební proces, zlepšit materiální zázemí,
provázat vzdělávací proces s novými standardy a v maximální možné míře zviditelnit školu
na veřejnosti.
Spolupráce s ostatními partnery
Díky dalším partnerům Obchodní akademie se podařilo
-

vytvořit nový design školy
financovat různé akce pro žáky
využívat bezplatně některé prostory (spolupráce s Prácheňským muzeem)
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Partneři Obchodní akademie a Jazykové školy Písek
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98

99

Nadační fond
kardinála Miloslava
Vlka
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101

102

103

104
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Lesy města Písku
Městské služby Písek
Zakom s.r.o.
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Radek Hrazdira – čerstvá káva
Soukromí dárci
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Bezpečnost ve škole, BOZ a BOZP
V souvislosti se stále se měnícími předpisy v rámci klíčové kapitoly instituce pokračuje
smlouva s bezpečnostním technikem Radkem Srbem z týmu Ing. Jana Romaněnka,
specialisty na BOZP ve školství v České republice. Ve spolupráci s Radkem Srbem dochází
průběžně k inovaci dokumentace BOZP, která je průběžně aktualizována.
Bylo provedeno nové školení pracovníků školy.

Ostatní – ze života školy
Adaptační kurzy
Koordinátor: Mgr. Jan Cendelín
V rámci neformálního poznávání žáků 1. ročníků s novým učebním procesem byly na naší
škole třetím rokem konány adaptační kurzy, které se setkaly se svým cílem.

Adaptační kurz 1. A
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Adaptační kurz 1. B

Happening a den pro absolventy
V souvislosti s loučením po 107 letech s budovou obchodní akademie v Karlově ulici se
v pátek 27. září 2013 konal v Palackého sadech koncert rockových kapel, který si všichni
zúčastnění náležitě užili. Po akci pomohli pedagogové a naši milí žáci s úklidem prostorů.
V sobotu 28. září 2013 se konal den pro absolventy. Ten se skládal z prohlídky školy,
výstavy tabel a artefaktů, které se ve škole za desetiletí nahromadily (atrakcí byly hlavně
plynové masky z vyřazené civilní obrany, helmy a psací stroje pamatující svou historii).
Velkou popularitu v programu si získalo divadelní představení třídy 4. A pod vedením paní
kolegyně Mgr. Ilony Šmelhausové. Po něm následoval koncert Travers kvartetu,
prezentace školy a nakonec posezení s bývalými zaměstnanci. Obě akce se velmi vydařily.

108

Loučení „ve velkém stylu“ (plachta pro veřejnost na budově školy)…a hlavně
v pozitivním duchu

Vystoupení studentské kapely The Average v Palackého sadech (27. září 2013)
109

Den pro absolventy a přátele školy (28. září 2013)

Den pro absolventy a přátele školy (28. září 2013)
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Den pro absolventy a přátele školy (28. září 2013)

Den pro absolventy a přátele školy (28. září 2013)
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Den pro absolventy a přátele školy (28. září 2013)

Den pro absolventy a přátele školy (28. září 2013)
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Koncert pro absolventy a přátele školy (28. září 2013)

1. patro školy
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2. mezipatro školy (boční trakt) – oblouková okna bývalých tereziánských kasáren

Hlavní vstup do Obchodní akademie, budova v majetku města
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Dvůr obchodní akademie
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Mikulášská nadílka
Koordinátor: Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D.
Dne 5. 12. 2013 se konala na škole Mikulášská nadílka. Sladkosti pro žáky byly nakoupeny
z fondu SRP OA.

Čertice, čerti a andělé ze 3. A

Další zavedené tradice
- adventní věnec ve 2. patře – dílo žáků 1. A
- instalace velkého Vánočního stromu v budově (strom a chvojí – dar od Lesů
města Písku)
- instalace keramického betléma (dar ředitele Střední umělecko-průmyslová
škola Bechyně.
- vánoční rozlévání nealkoholického punče - ředitel, zástupce a školník rozlévali
punč žáků a učitelům (punč – dar Ing. Josefa Kostohryze)
- zpívání koled v kostele a rozdávání dárků (koordinátor: Marta Frišmanová)
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Adventní věnec

Nový betlém školy
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Převzetí betléma z rukou autora a ředitele Střední umělecko-průmyslové školy Bechyně
PaedDr. Jiřího Novotného

Příprava žákyň školy na hudební výstup (děkanský kostel)
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Celá škola zpívá koledy

Žákyně Anna Rysulová, Eliška Machová a žák Dominik Bína
při hudebně-racitačním pásmu
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Vánoční rozlévání punče žákům na nádvoří děkanství
Rada Asociace obchodních akademií České republiky
Ve dnech 3. - 4. března 2014 se v Písku konala Rada Asociace obchodních akademií České
republiky. Předmětem jednání byly informace z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy, organizace soutěže Ekonomický tým a příprava Valné hromady. Organizací
setkání byla pověřena Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky v Písku zastoupená Mgr. Pavlem Sekyrkou, Th.D., který je zároveň poradním
hlasem za Jihočeský kraj.

Zasedání účastníků v hotelu Bílá růž
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Krajské zasedání Unie školských asociací - CZESHA
Dne 4. 6. 2014 hostila naše škola zástupce krajského zasedání Unie školských asociací CZESHu. Úkolem zástupců unie je referovat o chodu škol, které mají ve své správě, dále
analyzovat a vyhodnocovat situaci ve školství v Jihočeském kraji a připravovat návrhy,
které mají být součástí legislativních změn školského zákona, zákona o pedagogických
pracovních, ostatních zákonů a vyhlášek týkající se chodu školství. V Jihočeském kraji
předsedá Unii školských asociací ředitel Střední odborné školy mechanizační, veterinární
a zahradnické, Ing. Břetislav Kábele. Jeho úkolem je posléze hájit a prosazovat připomínky
krajské rady na republikovém jednání unie.

Předseda Unie školských asociací Ing. Břetislav Kábele, ředitel Střední odborné školy
mechanizační, veterinární a zahradnické (v čele stolu první zprava)

121

Zástupci krajského zasedání Unie školských asociací - CZESHA
Pasování 3. ročníků na mazáky
tradiční humorné pásmo s výstupy končících ročníků

Pasování žáků a třídní učitelky Ing. Daniely Fořtové ze 3.A
122

Projektový den
V rámci popularizace výuky byl opět vyčleněn v posledním týdnu 1 vyučovací den,
v kterém si měli pedagogové vypsat seminář a s limitovaným počtem osob. Seminář si
mohli pedagogové vypsat i z jiného než ze svého oboru, pokud řediteli předložili koncepci
svého semináře ke schválení. Projektový den se setkal u žáků opět s ohlasem.

Projektový den – Pivovar Platan, Protivín
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Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
Tento slavnostní akt v Rytířském sále Prácheňského muzea uskutečnila škola již potřetí
(pronájem zdarma, spolupráce s Prácheňským muzeem)

Vlajkonoš Josef Kocman z 3. B vede absolventy do sálu
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Žákyně Veronika Nečinová z 3. B připravena vyprovázet s vedením školy své starší
spolužáky

Žák Daniel Houzar přebírá z rukou ředitele školy maturitní vysvědčení
125

Absolventi Obchodní akademie Písek, bývalí žáci 4. A, před Prácheňským muzeem po
slavnostním aktu

Absolventi Obchodní akademie Písek, bývalí žáci 4. B, před Prácheňským muzeem
po slavnostním aktu
126

Projekt Fakultní škola
V rámci navázání systematické spolupráce Obchodní akademie a Jazykové školy s právem
státní jazykové zkoušky Písek a Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích uskutečnilo vedení obou škol dne 11. června 2013 první pracovní schůzku.
Na setkání, které se odehrávalo na půdě Ekonomické fakulty, byly nastíněny možnosti a
parametry obou institucí. Cílem spolupráce, která by měla být podepsána při slavnostním
aktu na českobudějovické radnici dne 23. 10. 2014, má být produkce odborníků, kteří
neopouštějí region.

Kampus Jihočeské univerzity, Václav Havel´s Place
Zleva: Mgr. Pavel Sekyrka Th.D., ředitel Obchodní akademie a Jazykové školy s právem
SJZ Písek, doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D., děkan Ekonomické fakulty, Ing. Radek
Toušek, Ph.D., prodekan pro rozvoj, Ing. Josef Kostohryz, zástupce ředitele Obchodní
akademie a Jazykové školy s právem SJZ Písek
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Oficiální zakončení školního roku 27. 6. 2014
Zakončení školního roku proběhlo stejně jako zahájení, na nádvoří školy. Ředitel
vyhodnotil statisticky dosažené úspěchy školy. Již třetím rokem se také uskutečňuje
předání ceny nejlepšímu studentovi roku. Toto předání ceny je možné díky spolupráci se
společností Vodafone Písek, která úspěšné studenty podporuje. Ředitel Obchodní
akademie a Jazykové školy s právem SJZ Písek předal při slavnostní ceremonii
v zastoupení store managera, pana Michala Vaňka, maturantce 4. ročníku, Lucii Čapkové
za vynikající studijní výsledky tablet.

Předání hlavní ceny, tabletu, pro žákyni , 4. A,
za nejlepší prospěch za celé studium
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Obchodní akademie na promoci Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity
V souvislosti s chystanou spoluprací pozval děkan Ekonomické fakulty doc. Ing. Ladislav
Rolínek, Ph.D. vedení Obchodní akademie a Jazykové školy s právem SJZ Písek na
slavnostní promoci Ekonomické fakulty, která se uskutečnila dne 2. července 2014
v Zámecké jízdárně zámku Český Krumlov. Vedení obchodní akademie bylo zařazeno
mezi Collegium Academicum.

Slavnostní promoce

Společné foto collegia s prorektorkou doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou
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Jazyková škola
Jazykové odpolední kurzy:
Koordinátor pro předmět: Marta Frišmanová
-

nabídka anglického, německého a ruského jazyka. V rámci trhu se jazyková
poptávka od dob 90.tých let značně redukovala, což souvisí s možností
vycestovat, dále s velikou nabídkou jazykových materiálů k zakoupení.

V souvislosti s konkurencí, pro kterou ředitel jako učitel jazyků také učil, ředitel konstatuje,
že zde existují jazykové subjekty, které vysílají své lektory přímo na pracoviště, kde může
výuka probíhat, aniž by zaměstnanci museli docházet jinam. Tyto jazykové subjekty
pokryly poptávku firem většinou celoplošně.
Vzhledem k menšímu zájmu dospělé veřejnosti o studium jazyků byl ve školním roce
2013/2014 nabídnut opět pouze jeden kurz AJ, a to pro mírně pokročilé zájemce. V prvním
pololetí se přihlásilo 12 uchazečů, ve druhém pololetí 11. Kurz běžel od konce září do
konce června každé úterý od 16.00 do 17.30hod. K výuce byla používána učebnice English
for Life-Intermediate, poslechové materiály a didaktické testy z časopisu Bridge. AJ
vyučovala Marta Frišmanová.
Další činnost jazykové školy za školní rok 2013/14:
-

-

došlo ke zrušení kurzů Českého jazyka pro cizince, což bylo zapříčiněno
přestěhováním a problematikou vstupu do budovy pro externí žáky.
na škole dále probíhají zkoušky z Češtiny pro cizince – 1x 14 dní (koordinátor:
Ing. Zdeněk Šmelhaus)
předsedkyně komise pro zkoušky z ČJ pro cizince: Mgr. Zuzana Dovínová
Mgr. Eva Chovancová a Mgr. Ilona Šmelhausová pověřeny MŠMT vedením
státních zkoušek z ANJ a NEJ jako předsedkyně zkušebních komisí

Čeština pro cizince, zkoušky:
Koordinátor: Ing. Zdeněk Šmelhaus
Škola pořádá i nadále zkoušky z ČJ pro cizince – ve spolupráci s MŠMT a MV.
Termíny vypsány 1x 14 dní.
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Školní rok 2013-2014
Přílohy: Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2013/14
Závěrečná zpráva o plnění minimálního preventivního programu 2013/14

V Písku dne 25. září 2014

Mgr. Pavel Sekyrka, Th. D.
ředitel školy

Vypracoval: Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D.
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Pedagogicko- organizační zabezpečení školního roku
2013/2014
Vyučování a prázdniny
Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne v pondělí 2. září 2013.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2014.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června 2014.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2013.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2013 a skončí v neděli 5. ledna
2014. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2014.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2014.
Jarní prázdniny jsou stanoveny na týden od 10. března 2014 do 16. března 2014.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna 2014.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 28. června 2014 do neděle 31. srpna 2014.
Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014.
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Třídy a třídní učitelé
Třída Třídní učitel

Zastupující třídní

Učebna

1.A

Mgr. Cendelín Jan

Ing. Kortusová Hana

7

1.B

Mgr. Wagnerová Kateřina

Ing. Nečasová Ivona

8

2.A

Mgr. Bočková Jitka

Mgr. Šmelhausová Ilona

5

2.B

Mgr. Svobodová Hana

Mgr. Pelikánová Radka

2

3.A

Ing. Fořtová Daniela

Ing. \Prokopová Věra

1

3.B

Mgr. Kopecká Alena

Mgr. Dovínová Zuzana

4

4.A

Ing. Fořt Jaroslav

Ing. Šmelhaus Zdeněk

10

4.B

Ing. Karolyiová Hana

Ing. Kopřivová Eva

9

Klasifikační porady a třídní schůzky
Třída

Akce

Datum

Den

Čas

klasifikační porada - čtvrtletní

všechny třídy

13.11.2013 středa

14:15

třídní schůzky

všechny třídy

13.11.2013 středa

16:00

ukončení klasifikace za 1. pololetí

všechny třídy

24.1.2014 pátek

13:00

klasifikační porada - pololetní

všechny třídy

27.1.2014 pondělí

14:15

vydání výpisu vysvědčení - 1. pol.

všechny třídy

30.1.201

čtvrtek

klasifikační porada - čtvrtletní

1. - 3. ročníky

9.4.2014

středa

14:15

třídní schůzky

1. - 3. ročníky

9.4.2014

středa

16:00

ukončení klasifikace - 4. ročníky

4.A, 4.B

11.04.14

pátek

13:00

klasifikační porada - 4. ročníky
vydání výročních vysvědčení - 4.
ročníky

4.A, 4.B

14.04.14

pondělí

14:15

4.A, 4.B

16.04.14

úterý

ukončení klasifikace

1. - 3. ročníky

20.06.14

pátek

13:00

klasifikační porada

1. - 3. ročníky

23.06.14

pondělí

13:00
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Maturitní plesy
Třída

Datum

Den

4.A

pátek

4.B

pátek

Studijní volno v době prázdnin a ředitelského volna
Prázdniny a ředitelské volno

Podzimní
Řed. Volno
Řed. Volno
Řed. volno
Vánoční prázdniny
Pololetní
Jarní
Velikonoční

dnů
29. – 30. 10. 2013
2
31.10. a 1. 11. 2013 2
2. 5. 2014
1
9. 5. 2014
1
23.,27.,30.,31. 12. 2.
a 3. 1.
6
1.2.13
1
10. 3. - 14. 3. 2014 5
17. 4. – 18. 4. 2014 2

Studijní
volno
dnů
-

Nepřímá
ped.
činnost
dnů
2
2
1
1

4
5
1

2
1
1

Maturita
Podzimní zkušební období šk. roku 2012/2013
Třída Datum

Akce

Den

Písemná část společné maturitní zkoušky

2.9 - 4. 9. 2013

po, út, st, čt

Praktická maturitní zkouška
Ústní část společné maturitní zkoušky a profilová
část
Ústní část společné maturitní zkoušky a profilová
Část3

6. a 9. 9. 2013

Pá, po

4.A

11.9.2013

st

4.B

11.9.2013

st

Jarní zkušební období - 2013/2014
Akce

Třída

Datum

Předmaturitní volno
Písemná část společné části maturitní
zkoušky
Praktická maturitní zkouška - část účetnictví
Praktická maturitní zkouška - část admin. +
jazyk
Ústní část maturitní zkoušky
Ústní část maturitní zkoušky
Předání maturitních vysvědčení
Předání maturitních vysvědčení

4.A, 4.B

22. - 28. 4. 2014

4.A, 4.B
4.A, 4.B

od 2. 5. 2013
29.4.2014

4.A, 4.B
4.A
4.B
4.A
4.B

30.4.2014
19. - 22. 5. 2014
26. – 29. 5. 2014
6. 6. 2014 - 14:30
6. 6. 2014 - 15:30
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Den
út, st, čt, pá,
po,

ut
st
po, út, st, čt
po, út, st, čt,
pá - muzeum
pá - muzeum

Ostatní akce školy
Třída

Akce
Turisticko-sportovní kurz

3.A, 3.B

Provozní praxe

Lyžařský výcvikový kurz

Datum

Den

Místo

16. - 20. 9. 2013

po - pá

Nová Pec

3.A

19. 5.2014

po - pá

indiv.

3.B

26. 5.2014

po - pá

indiv.

so - ne

Železná Ruda

2.A, 2.B

Burza středních škol

12. 11. 2013

Burza středních škol

5. 11. 2013

Den otevřených dveří

12. 11. 2013
18. 1. 2014

po
so

po

Písek
Strakonice

Školní výlety

1. - 3. ročníky

24. - 25. 6. 2014

út, st

Sportovní den

1. - 3. ročníky

26.6.2014

čt

OA Písek

Elim

Veletrh fiktivních firem

Příbram

Veletrh fiktivních firem

Plzeň

Veletrh fiktivních firem

Praha

Veletrh fiktivních firem

červen

OA Písek

Soutěž MD, D

leden

Znojmo

Účetní Olympiáda

VŠE Praha
1. a 2. ročníky

září - říjen

3. a 4. ročníky

14.12.2013

Vánoční Vídeň

zájemci

12.12.2013

Exkurze Paříž

zájemci

duben

Mikulášská nadílka

3.A

5.12.2013

Světluška

2.B

11. 9. 2013
8. – 12. 2013

Comenius Rohrbach

21. – 27. 4. 2014

Soutěž psaní na klávesnici
- školní kolo
Soutěž psaní na klávesnici
- krajské kolo

Leden
březen

Srdíčkové dny
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Vídeň

út

Písek
Písek
Rohrbach
Písek

Jmenovité úkoly
Předmětové komise

VVP

Mgr. Dovínová

PEK

Ing. Kortusová

EKO + INT

Ing. Fořt

CJ – ANJ

Mgr. Kopecká

NEJ

Mgr. Bočková

TEV

Mgr. Šácha

Metodik ICT

Wailguny Jaroslav

Výchovný poradce

Ing. Nečasová Ivona

Zdravotní péče

Mgr. Macháčková Jaroslava

Drogová problematika

Mgr. Svobodová Hana

Environmentální výchova

Ing. Nečasová Ivona

Charitativní činnost

Mgr. Kopecká Alena

Bezpečnostní technik

Externí firma

Požární preventista

Klas Václav

Stravování

Brousilová Jana

Učebnice

Ing. Kortusová Hana

Praxe studentů

vyučující EKO v jednotl.
třídách

Zápisy z operativních a pedagog. porad

Ing. Prokopová Věra

Fiktivní firmy

Ing. Fořt

Správa kabinetů
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A

Mgr. Bočková

B

Ing. Nečasová

C

Mgr. Chovancová

D

Mgr. Dovínová

E

Ing. Prokopová

F

Mgr. Svobodová

G

Mgr. Macháčková

H

Ing. Fořt

I

Ing. Kortusová

Ostatní prostory

Archiv

Brousilová

Sklad CO

Ing. Fořt

Šatny, sklad,
chodby
Půda, kotelna,
nádvoří

Podojilová
Klas

Správa sbírek

VYT

Wailguny

učebních pomůcek

MAT

Mgr. Cendelín

CHE,ZBO

Ing. Nečasová

OBK, PEK

Ing.Kortusová

EKO

Ing. Fořt

JAZ

Mgr. Šmelhausová

TEV

Mgr. Šácha

UK

Mgr. Dovínová

ŽK

Mgr. Dovínová

Koordinátor tělovýchovných aktivit

Mgr. Šácha

Koordinátor volnočasových aktivit
Koordinátor soutěží a zkoušek v graf.
disciplínách

Bc. Cendelín

Koordinátor st. zkoušek z NEJ

Mgr. Šmelhausová

Čestina pro cizince

Ing. Šmelhaus

Veletrhy fiktivních firem

Ing. Fořt

Fiktivní konkurzy

Ing. Fořt

Cambridgské zkoušky

Mgr. Svobodová

Certifikát EBCL

Ing. Kopřivová

Útulek pro zvířata

Ing. Kopřivová

Ing. Kortusová

Pedagogické dozory
Kdo

Kde

Kdy

školník

budova školy

6:30 - 7:40

školník

šatny

7:40 - 8:00

1. pedagogický dozor přízemí + 1. patro

7:40 - konec výuky

2. pedagogický dozor 2. patro + podkroví

7:40 - konec výuky
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ
MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO
PROGRAMU
ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název a adresa školy, pro
kterou platí závěrečná zpráva
o plnění MPP
Jméno a příjmení ředitele
Telefon na ředitele
E-mail na ředitele

Obchodní akademie a státní jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, Karlova 111, Písek 397 01
Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D.
382214887
sekyrka@seznam.cz

Školní metodici prevence
Kumulovaná funkce s výchovným poradcem, vychovatelem
Finanční ohodnocení za práci školního metodika prevence
Sám
Vlastní
S výchovným poradcem
kabinet
S jinými pedagogy
Školní preventivní tým *)
*)
metodik prevence, výchovný poradce, spec. pedagog, psycholog atd.

počet
1
NE
NE
NE
NE
ANO
NE

Použité zkratky:
MPP – Minimální preventivní plán
RCH – Rizikové chování
NNO – Nestátní neziskové organizace
ŠMP – Školní metodik prevence

Získané finanční prostředky určené na prevenci RCH
Škola žádala formou grantů,
víceúčelových dotací, atd. od:

Účel
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Získaná celková částka

I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU
2. Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence RCH
Název a odborné zaměření
vzdělávání

Počet
hodin

Datum konání

Realizátor –
organizace,
odborník

Počet
školených
pedagogů

Uveďte, o která témata v oblasti RCH je mezi pedagogy největší zájem:




první pomoc
problémová mládež
drogová problematika

3. Vzdělávací akce pro ŠMP v oblasti prevence RCH
Název a odborné zaměření
vzdělávání
Pracovní setkání ŠMP

Počet Datum konání
hodin
4
Únor

Realizátor – organizace, odborník
PPP Mgr. Marie Krčková

4. Uveďte jakou vzdělávací akci v oblasti prevence výskytu RCH považujete za
nejpřínosnější v minulém školním roce
Název akce

Realizátor

Lektor

Hodnocení – proč?

Projektový den

Ing. Kostohryz

Přednáška Mgr. Jiří
Surmy, policejního
ředitele Písek
prostudenty
1. – 3.ročníků,

Velmi živé podání problematiky,
schopnost lektora studenty zaujmout,
nadšené reakce všech zúčastněných

5. Uveďte jakou vzdělávací akci v oblasti prevence výskytu RCH považujete za
nejméně přínosnou v minulém školním roce
Název akce

Realizátor

Lektor

139

Hodnocení – proč?

6. Spolupráce s ostatními pedagogy

2
23+1
-

Podílející se aktivně
na prevenci
v minulém školním
roce
2
23
-

1
-

-

-

-

Počty pedagogických
pracovníků
Vedení školy:
Z toho učitelé
Vychovatelé
Mistři odborné
výchovy
Jiné (vepište)

Celkem:

Nepodílející se
aktivně na prevenci
v minulém školním
roce

II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI
7. Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH
(Přednášky, besedy na téma prevence RCH)
Název aktivity

*)

Datum konání

Realizátor,
přednášející

v případě většího počtu prosím rozveďte ve zvláštní příloze

8. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči
(Výlety, brigády, dny otevřených dveří, táborák, sportovní aktivity, kulturní akce,…)
Název aktivity
1. Burza středních škol, den otevřených dveří
2. Schůzka s rodiči studentů budoucích 1. ročníků
*Přidejte řádky podle potřeby

Datum
konání
listopad
červen

Vedoucí
programu
Mgr. Sekyrka
Mgr. Sekyrka

III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY
9. Preventivní aktivity pro žáky ve výuce, které jsou nebo nejsou součástí učebních
osnov (aktivity, které nereagují na aktuální problémy)
Název aktivity
Zaměření (např.
Datum
Věková
Realizátor
prevence drogových konání
skupina /počet
závislostí, šikany…)
žáků
1.Šikana- interaktivní
Arkáda
říjen
1.ročníky
Zuzana Rysová
program – drogy,
alkohol, úskalí nového
kolektivu
Adaptační kurzy
září
1.ročníky
Cendelín,
Wagnerová
Filmová noc ve škole
červen
1.ročník
Cendelín
*Přidejte řádky podle potřeby
140

10. Uveďte preventivní akci(e) RCH na vaší škole, kterou považujete za velice zdařilou
Název akce

Realizátor

Interaktiv. prevent. program ARKÁDA
Vánoční setkání studentů s Mgr. Pavel Sekyrka
učiteli
Adaptační kurzy
Cendelín, třídní učitelé

věková
skupina
1. ročníky
všechny třídy
1.ročníky

Datum
konání
Říjen 2012
Prosinec
2012
Září 2012

11. Specifické preventivní aktivity, reagující na individuální situaci (problém) ve
třídě
RCH které bylo řešeno:
Jak byla situace zjištěna:
Kdo situaci řešil – jméno učitele nebo externího odborníka, organizace:
Kdy byla situace řešena:
S použitím jakých metod byla intervence vedena:
Způsob ověření efektivity intervence:
12. Jednorázové aktivity pro žáky
(Přednáška, projekce videofilmů – pouze informativní programy, pro více žáků, tříd
najednou)
Název aktivity, akce
Besedy s významnými osobnostmi Eduard Stehlík
Vánoční setkání studentů s učiteli

Datum

Realizátor

prosinec
prosinec

Mgr. Sekyrka
Mgr. Sekyrka,
Ing. Kostohryz

Přidejte řádky podle potřeby

*)

13. Volnočasové aktivity při školách
Školní družina
Školní kluby
počet
počet
počet oddělení zapojených
počet klubů
zapojených
dětí
dětí
*

Počet dětí zapojených alespoň v jednom kroužku
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Školní kroužky
počet kroužků
-

počet dětí *
-

14. Volnočasové aktivity, poznávací exkurze, ostatní
Víkendové akce
počet akcí
počet dětí
-

Prázdninové akce
počet akcí
počet dětí
-

Uveďte, o které akce se jedná:


Týdenní zimní lyžařský výcvikový kurz – 2. ročníky



Týdenní letní sportovní kurz – 3. ročníky



Vánoční Drážďany – jednodenní poznávací exkurze – zájemci všech ročníků



Paříž – týdenní poznávací zájezd – zájemci ze všech ročníků

IV. VÝSKYT RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE
S OKOLÍM ŠKOLY
15. Výskyt rizikového chování ve školách a školských zařízeních v minulém školním
roce
snížená
známka
z chování

neomluvené
hodiny

2

3

ho
din

0

0

0

alkohol

agresivní
formy
chování
vč. šikany

kouření

ostatní
drogy

žá
ků

př
íp
ad
ů

žá
k
ů

př
íp
ad
ů

0

0

0

0

žá
ků

žá
ků

př
íp
ad
ů

žá
ků

př
íp
ad
ů

Ž
á
k
ů

p
ří
p
a
d
ů

0

0

0

0

0

0

0

krádeže

počet

Uveďte výskyt rizikového chování - počet žáků/případů:


16. Spolupráce školy při řešení výskytu rizikového chování s odborníky
jméno
typ RCH
věková
jakou formou se pracovalo se
odborníka/zařízení
skupina
žáky

17. Rezervy při řešení soc. nežádoucího chování na škole (spolupráce s rodiči, finanční
zajištění akcí, podpora ze strany pedagogů, vedení školy, nezájem dětí…):
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V. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE
Datum
Seznámení ředitele/ředitelky školy se závěrečnou
zprávou o plnění MPP
Seznámení pedagogického sboru školy se
závěrečnou zprávou o plnění MPP

Základní údaje o hospodaření školy
viz přílohy - výkaz zisků a ztrát
- rozvaha
- příloha účetní závěrky
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Září 2014
Září 2014

Podpis ředitele/ředitelky
školy

