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Charakteristika školy

Název:

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, Písek, Čelakovského 200

Identifikátor zařízení:

600008584

IČO:

60869089

Adresa:

Čelakovského 200, 397 01 Písek

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, 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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New York, žákyně a žáci Obchodní akademie na vzdělávací exkurzi v USA

Herečka Vilma Cibulková při vánoční besedě se studenty z cyklu
Vánoce na Obchodní akademii Písek
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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 1,12 % (MAT 3, OBN 2)

Celkový počet pracovníků

fyzických 30
přepočtených 24,04
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Přijímací řízení do 1. ročníku 2014/15

obor 63-41-M/02 obchodní akademie
Počet přihlášených do
1. ročníku

1. kolo: 115

Počet přijatých

60

Nastoupilo k 1. 9. žáků: 59
Výsledky vzdělávání žáků (k 31. 8. 2015)
Celkový prospěch
Počet
Třída
žáků
vyznamenání
prospěl
29
2
27
1. A
31
5
25
1. B
30
4
24
2. A
24
1
22
2. B
27
5
20
3. A
27
3
24
3. B
28
4
24
4. A
27
1
26
4. B
223
Celkem
x
x

neprospěl
0
0
2
1
2
0
0
0
x

Studijní průměr
2,19
2,22
2,34
2,35
2,07
2,20
2,39
2,35
2,26

Výsledky maturitních zkoušek - za školní rok 2014/2015 (po opravných zkouškách
a podzimním termínu maturit)
Celkový prospěch
NepřipušPočet
Studijní
Opakuje
Třída
těno k
nepro- průměr
žáků vyznameročník
prospěl
maturitě
nání
spěl
4. A

28

3

18

7

2,62

-

-

4. B

27

1

23

3

2,6

-

-

Celkem

55

4

41

10

2,61

-

-
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Plán vzdělávacích akcí – pro r. 2014/15 zpracován v srpnu 2014, 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:
-

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, Kulturní dům Strakonice, Komunitní centrum Blatná, budova
Obchodní akademie a Jazykové školy Písek, realizováno každoročně pro případné
uchazeče o studium na OA
1. termín: 10. listopadu 2014, KD Písek a budova školy
2. termín: 13. listopadu 2014, KD Strakonice
3. termín: 24. ledna 2015, budova školy
4. termín: 27. ledna 2015, Komunitní centrum aktivního života Blatná

-

tradiční schůzka pracovníků školy s ÚP a výchovnými poradci ZŠ
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Dominik Bína a Kateřina Stieglerová na burze středních škol v Písku
Webové stránky:
-

prezentace školy na www stránkách probíhá průběžně s aktualizací informací,
3 roky po spuštění nových webových stránek dohoda s programátorskou
společností ABRA s. r. o., která škole nabídla profesionální zpracování nového
webu zdarma. Předpokládaný odhad sponzorské služby cca 150 tis. Kč.
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Náhled budoucích webových stránek OA

-

další vzdělávání pedagogických pracovníků v 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
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Praxe žáků 3. ročníků:
-

-

-

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. 2014 resp. v květnu 2015
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

Ukázka výstupního hodnocení firem v případě praxí žáků 3. ročníků:

Hodnocení sledovaných znalostí a dovedností žáka v rámci odborné praxe

3 – velmi dobré 2 – dobré 1 – částečně vyhovující 0 – nedostatečné
N – nehodnoceno z důvodů, že činnosti žák nevykonával

Výše uvedenou známkou ohodnoťte jednotlivé činnosti vykonávané žákem během
odborné praxe, pokud hodnocení vyžaduje další sdělení, uveďte v kolonce poznámka
nebo v části VI.

Poř. Sledované znalosti a dovednosti
I.

Výpočetní technika

1.

Obsluha PC a periferií (tiskárna,
skener atd.)

2.

Práce s textovým editorem (jakým)

3.

Práce s tabulkovým kalkulátorem
(jakým)

4.

Práce s prezentačním programem
(jakým)

5.

Práce s databázemi (jakými)

Hodnocení Poznámka
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6.

Práce v počítačové síti

7.

Vyhledávání informací na internetu

8.

Práce s grafikou (pozvánky, reklamní
letáky, tvorba grafiky na webové
stránky atd.)

9.

Tvorba a úprava webových stránek

10.

Schopnost řešit chyby a problémy při
zpracování dat na PC

11.

Práce s účetním programem (jakým)

12.

Tvorba programů (v jakém jazyce)

13.

Psaní všemi deseti

II.

Ekonomika

1.

Využívá žák znalosti
marketingu
managementu

2.

Jak využívá k výpočtům a hodnocení základní ekonomické ukazatele
z oblasti
Zásobování
Investování
Rentability
Nákladů

3.

Základní znalosti v daňové
problematice

4.

Základní znalosti právních norem

5.

Samostatný přístup ek. myšlení

6.

Jazykové znalosti dvou cizích jazyků

7.

Další požadované znalosti (doplňte a zhodnoťte)
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III.

Účetnictví

1.

Žák je schopen pod vedením
zpracovávat jednotlivé části účetní
agendy

2.

Účetní agendu zpracovává pomocí PC
na úrovni

3.

Hodnocení znalostí v oblastech
Účtování o zásobách
Účtování o mzdách
Účtování o dlouhodobém majetku
Platební styk
Kalkulace, rozpočty

4.

Další požadované znalosti a dovednosti (doplňte)

IV.

Obchodní korespondence

1.

Vyřizování písemností
Rychlost a přesnost při psaní na PC
Úprava písemností
Přepis rukopisného konceptu
Psaní podle diktátu
Schopnost samostatné stylizace

2.
Základní pravidla společenského
vystupování
Přijímání návštěv
Telefonování
3.

Další požadované znalosti
a dovednosti (doplňte)
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V.

Ostatní
Máte možnost pomoci naší škole? Pokud ano, jakým způsobem?

VI.

Další sdělení k hodnocení úrovně odborné praxe:

Hodnocení docházky v době odborné praxe:
Termín konání odborné praxe:
Jméno a příjmení žáka:
Místo výkonu praxe:
Žák absolvoval celou praxi bez absence:

Žák se během praxe omluvil v těchto dnech (uveďte datum):

Žák se během praxe nedostavil bez
omluvy v těchto dnech (uveďte datum):

V……………….. dne………………..

………………………………….
Podpis odpovědné osoby
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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 2014) – kladné ohlasy veřejnosti na plesy obchodní
akademie, které jsou dlouhodobě vyhledávaným artiklem plesové sezóny

Maturitní předtančení 4. A

Maturanti 4. A

15

16

Maturitní předtančení 4. B

Maturanti 4. B

17
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V souvislosti s tzv. maturitním videem dosáhla třída 4. B na portálu Youtube sledovanosti
dosud přes 10 700 diváků.

Medializace 2014/15:
-

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

Nejsilnější zážitek z Ameriky? Pomník dvojčat
Písek – Čtyřiadvacet studentů písecké obchodní akademie se v únoru podívalo do New
Yorku. Hodnotí to jako zážitek na celý život. O pocitech „z jiného světa" i o tom, kolik
úsilí stojí takovou exkurzi zařídit, jsme si povídali s ředitelem školy Pavlem Sekyrkou
a studenty třetího ročníku Janou Kašparovou a Honzou Mašátem.
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Studenti písecké obchodní akademie navštívili New York. Autor: Archiv školy
Pane řediteli, o vaší škole je známé, že často se studenty vyrážíte takzvaně do světa.
Můžete shrnout, kam jste se zatím podívali a jak náročné bylo vypravit takovou
skupinu do Ameriky?
Pavel Sekyrka: Za uplynulé tři roky jsme navštívili Řím, Londýn, Paříž, Jeruzalém a další
destinace. Po svém nástupu do funkce jsem deklaroval, že jedna z cest by u studentů
ekonomie měla vést právě na Wall Street do New Yorku.
Tři čtvrtě roku jsme s kolegyní angličtinářkou Hanou Svobodovou připravovali tuto
exkurzi. Problém vůbec není podívat se do Ameriky, ale udělat to tak, aby to stálo co
nejméně peněz. Kolegyně nakonec sehnala přes své příbuzné hotel skoro v centru. Byl za
vynikající cenu, protože jsme ho rezervovali s předstihem… Letenky jsme také hlídali
hodně dopředu, a pak už zbývalo jen zařídit stravování. Každého studenta to nakonec
vyšlo i s jídlem a pojištěním do pětadvaceti tisíc korun, což je hodně dobré.
Jano a Honzo, vy už jste se školou absolvovali nějakou exkurzi?
Honza Mašát: Já zatím ne.
Jana Kašparová: Byla jsem v Londýně i Paříži, ale největším zážitkem byla rozhodně
Amerika. Londýn a Paříž, to je přeci jen ještě Evropa, ale Amerika je úplně jiný svět.
Když tam přijedete, vidíte úplně něco jiného než ve filmech. Nejsou tam jen boháči na
Wall Street v luxusních autech, ale vidíte trochu i pod povrch.
Jaký je váš nejsilnější dojem z New Yorku?
J. K.: Pro mě byl nezapomenutelným zážitkem pomník dvojčat. Tam, když jsme viděli ty
ohromné vodní nádrže a na desce okolo napsaná jména lidí, kteří tam tehdy zahynuli…
Nedá se to popsat, je to místo, které má svoji neskutečnou atmosféru. Ne však takovou tu
turistickou, tam i turisté chápou vážnost toho místa. Ano, to byl pro mě nejsilnější
zážitek.
H. M.: Z míst, která jsme navštívili, se mi nejvíc líbilo v Central Parku, kde byla báječná
atmosféra, a pak na Empire State Building, kde jsme mohli vystoupat do osmdesátého
šestého patra a vidět celý New York.
Příjemně mě zaujalo i chování lidí tam. Jsou víc extrovertní než tady v České republice.
Když například viděli, že jsme hledali v mapě, sami se nabízeli, že nám pomůžou. Nebo
20

když jsme stáli ve frontě nebo jeli metrem, tak se s námi začali bavit, odkud jsme.
Prodavačky se baví v obchodě, dají vám nákup do tašek, zeptají se, jak se máte, a popřejí
pěkný den. To se mi tam moc líbilo, že jsou lidé příjemní.
P. S.: Ano, mentalita Američanů je jiná, než na jakou jsme zvyklí. Je třeba zdůraznit, že
je to zem, kde se nemá právo nikdo nad nikým, žádným přistěhovalcem, povyšovat. To je
to, co v Evropě nezažijete. Oni jsou extrémní patrioti a to bychom se my Češi měli učit.
Všude na autech, na budovách, na každém vagonu v metru tam vidíte americkou vlajku
a není to nic pokryteckého, oni tím opravdu žijí. Jsou na svou zem náležitě hrdí, jsou hrdí
na své policisty, na své hasiče, na své vojáky a veterány.
Říká se, že americká angličtina je trochu jiná než ta anglická. Vnímali jste rozdíl,
nebo jste neměli problém se domluvit?
J. K.: Trochu rozdíl v tom je, ale ne takový, že bychom se nedomluvili. Američané jsou
v tomhle hodně vstřícní a když vidí, že jste turista, tak se snaží angličtinu přizpůsobit.
H. M.: Mají jiný přízvuk než Angličané, ale potíže jsme neměli. Když jsme například
v obchodě nerozuměli hned napoprvé, vzal prodavač propisku a ceny nám napsal.
Z vašeho vyprávění mám pocit, že jsou Američané dokonalí. Máte tam i nějakou
negativní zkušenost?
J. K.: Jsou tam vidět obrovské rozdíly mezi lidmi – na jedné straně jede někdo
v obrovském luxusním autě a na druhé straně někdo leží na ulici a nemá na to, aby si
koupil ani jídlo.
Pane řediteli, vy už s Amerikou zkušenosti máte. Proč jste pro studenty vybral
právě New York – může za to právě Wall Street, nebo něco jiného?
P. S.: Byl jsem tam naposledy před jedenácti lety ještě jako student vysoké školy a tři
měsíce jsem pracoval v New Jersey. V rámci cestování jsem pak navštívil Philadelphii,
protože se tam točil pro mé mládí kultovní film Rocky, samozřejmě jsem chtěl vidět
Washington, ale bezesporu nejvíc mě uchvátil právě New York.
Kromě toho nemůžeme opomenout, že jsme na škole ekonomického typu a New York
nám splňuje veškerá kritéria. Chtěl jsem studentům ukázat ekonomickou historii –
newyorskou burzu.
Správně zaznělo, že jste studenti ekonomické školy. Když jste přičichli k životu
a ekonomice v New Yorku a srovnáte to s Českou republikou, popravdě, nenapadlo
vás, jestli by tam nebylo líp?
J. K.: Mě to napadlo, už když jsem sedla do letadla domů. Věděla jsem, že ta země na mě
zapůsobila. Už jen co se týče pracovních příležitostí, je to někde jinde. U nás je podle mě
těžší se dopracovat na nějakou pozici, kde by byl člověk spokojený. Nevím, jestli bych
tam dokázala úplně žít, každopádně mě láká se tam ještě někdy vrátit.
H. M.: I mě napadlo, když jsme sedali do letadla, že bych se tam chtěl ještě někdy
podívat. Tak proč tam nezkusit i pracovat, ale zase je asi pravda, že někdo, kdo je
úspěšný v Evropě, nemusí uspět v Americe.
Kam má škola v plánu se podívat dál? Je vůbec možné překonat letošní exkurzi?
P. S.: Řekl bych, že New York byl opravdu vrchol. Zatím jsme projeli nejzajímavější
destinace a příští rok budeme zřejmě opakovat Řím. V horizontu několika let bych chtěl
určitě studentům ukázat Barcelonu a asi do pěti let zopakovat Ameriku, stejně tak i Izrael,
pokud bude zájem.
New York asi nasadil laťku hodně vysoko, přesto, kam byste se ještě chtěli podívat?
J. K.: Já asi na Nový Zéland, i když je to dost individuální záležitost.
H. M.: Já bych se asi vrátil do Ameriky, ale třeba i do jiných měst. Navštívil bych
Washington nebo bych cestoval po Americe.
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Studenti mimo jiné navštívili Manhattan, Wall Street, památník Word Trade Center, jeli
trajektem k Soše svobody, Brooklynský most, Carnegie Hall, místo na 5Av, kde vznikla
nejslavnější fotografie Marilyn Monroe v bílých šatech, Times Square, křižovatku světa,
někteří vystoupali na Empire State Building, prošli Broadway s jejími divadly, navštívili
unikátní budovu Grand Terminalu, podívali se dovnitř mrakodrapů Donalda Trumpha či
Johna D. Rockefellera, podívali se na dům, ve kterém žil Jiří Voskovec, prošli Central
Parkem, zastavili se u domu Dakota, ve kterém žil a před kterým byl smrtelně postřelen
John Lennon a mnoho dalšího.
5. 3. 2015
Autor: Lucie Kotrbová

Vilma Cibulková se chodí procházet do svého dětství
Písek - Herečka Vilma Cibulková je jednou z osobností, které se podílejí na dnes již
celostátně známém projektu píseckých studentů obchodní akademie nazvaném Bolestné
kameny. Studenty posbírané příběhy lidí v těžkých životních situacích nutí k zamyšlení
nad současnými bolestmi moderního člověka, ale také k nalézání naděje. Proto známá
česká herečka ráda přijala pozvání ředitele obchodní akademie a koordinátora projektu
Pavla Sekyrky mezi studenty.

Herečka Vilma Cibulková. Autor: Petr Pučelík
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Pro Bolestné kameny jste namluvila příběh ženy, která onemocněla rakovinou. Jak
jste se o studentském projektu dozvěděla?
Oslovil mě Pavel Sekyrka, ale než jsme si řekli ano, vyhledala jsem si na internetu
všechny dostupné informace o projektu a zjistila, že kdybych do něj nevstoupila, byla
bych o něco ošizena. Je to neuvěřitelně vzácný a inspirativní počin.
Je čas vánoční. Jak tráví Vánoce známá česká herečka Vilma Cibulková?
Okolnosti tomu chtěly, že jsem předminulé vánoční svátky trávila sama.
Nebylo vám smutno?
Ani ne, velice jsem si jich užila. Upletla jsem tři svetry a poslechla asi dvanáct audioknih,
takže jsem neměla ani pocit, že nic nedělám. Naopak jsem si říkala, tys toho přečetla!
Byly to krásné, i když trochu výjimečné Vánoce.
A když nejsou výjimečné?
Hned ráno o Štědrém dnu vyrážíme s přáteli do Drábských světniček, kam sebou vozíme
pytle jablek a mrkve a obdarováváme v zalesněném valu zvířátka. Sami si pak opečeme
chleba a užíváme si přírody kolem nás.
Děláte si takový výjezdní Štědrý den.
Ano, ale je nesmírně krásný. Najednou zjistíte, jak je venku mimo Prahu neuvěřitelně
dlouhý.
K večeru se ovšem vracíte domů k vánočnímu stromečku.
Samozřejmě. Večer naopak bývá opentlen velkou srandou, protože ve chvíli, kdy má
každý poděkovat nějakým uměleckým výstupem těm ostatním, tak se kolikrát hodně
zasmějeme. Třeba když někdo drží v ruce housle jednou za rok a hraje jednu koledu, se
kterou je i po třiceti letech pořád na začátku. Kdo hrát neumí, zazpívá, nebo udělá
kotrmelec a jdeme si rozdat dárky.
Obdarováváte ráda?
Nesmírně ráda. Já si myslím, že patřím mezi ty, kteří rádi dávají, ale sami neumějí
přijímat.
Jak to?
Neumím si připustit, že si ten dárek skutečně zasloužím.
Dá vám práci vybírat dárky pro druhé?
Pokud já dávám dárky, abych někoho potěšila, tak je většinou sama vyrábím. A když je
nestíhám vyrábět, tak zabíhám do knihkupectví. Tak tomu u nás bylo vždycky. Model
Vánoc vštípený nám v dětství si přenášíme do dospělosti, takže pro mě Vánoce
nepředstavují bedny dárků.
Vzpomenete si na svůj nejmilejší dárek z dětství?
Tehdy na Štědrý den u nás doma stála pod klavírem taková podivná koule přikrytá
ubrusem – my jsme mívali vánoční stromek na klavírním křídle a dárky pod ním. To
kdyby viděli nějací muzikanti, tak by nás přiškrtili, protože na klavírním křídle nesmí stát
ani hrníček. Ale tohle už bylo staré oprýskané křídlo, které kdysi tatínek přitáhl na zádech
z hospody, protože ho vyhrál v kartách. Rok předtím přitáhl domů volka na řetěze,
kterého taky vyhrál. Ta přikrytá koule nás přitahovala jako magnet, ale nemohly jsme
přijít na to, co to je. Až když tatínek s velkou pompou konečně strhl z koule ubrus,
objevila se vyřazená prosklená vitrína z našeho obecního konzumu na máslo a sádlo, ke
které tatínek z druhé strany přidělal pletivo a dovnitř dal ptáčky, šest chůviček.
To byl pro nás se sestrami nejmilejší dárek.
Když jsem někdy jako malá holka přinesla tatínkovi oběd, protože byl ajznboňák
a většinu svého života proseděl na hradle, dělali jsme potom spolu taky krásné dárky.
Nakladli jsme na koleje desetníky nebo utržené prošlé plomby, a když je vlak přejel,
sestavovali jsme z nich různé fantastické obrazce pro maminku a sestry.
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Vracíte se občas do dětství?
Já? Já se do něj chodím procházet! Já se chodím procházet do všeho, co se odehrálo od
včerejška zpátky. Mně dokonce velkou potíž dělá se vracet. Nejčastěji se mi to stává za
volantem, často se mi to stává ve společnosti lidí, s nimiž jsem spokojena – vím, že mají
co jíst a že si mají co povídat. V takových chvílích se najednou odstřihnu a dostanu se do
docela jinýho světa. Mám i voňavou paměť, která mě dovede vrátit až do mého
nejranějšího dětství. Vůně ve mně vyvolávají vzpomínky na to, co jsem kdysi prožila.
Jsou lidé, se kterými byste se o Vánocích nerada setkala?
Nevím, čím to je, možná jsou ve mně nějaké radary, nebo mám nějaké zvláštní nadání,
ale lidé, se kterými bych se nerada setkala, se ke mně blížeji nedostanou. Takže se
nemůže stát, abych trávila někdy Vánoce s někým, s kým bych je trávit nechtěla. A to
platí i v mé práci. Je to zvláštní, ale je to tak. Ale je taky možné, že si neuvědomuju, že
by to mohli být lidé pro mě nepříjemní. Že je v nich zakopaný pes, možná i celá smečka.
(Smích)
Umíte odpouštět?
Ano. Myslím, že ano.
PETR PUČELÍK
Zdroj: http://pisecky.denik.cz/zpravy_region/vilma-cibulkova-se-chodi-prochazet-dosveho-detstvi-20141225.html

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
Webové stránky,
které odkazují na fáze projektu Bolestné kameny (stavební, nahrávací, putovní)

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

v rozhlase celkem 4 x (Český rozhlas 1 – Radiožurnál, Český rozhlas 2, Radio
Impuls)

Televize: 5 x
Jihočeská televize, Zprávy z 23. 10. 2014, OA se stala fakultní školou
Česká televize, Sama doma, živé vysílání, 20. 3. 2015; TV Prima, Hlavní
zprávy 25. 7. 2015

Jihočeská televize, Zprávy z 23. 10. 2014, OA se stala fakultní školou

Česká televize, Natáčení dokumentu o Bolestných kamenech, 5. 2. 2015
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Česká televize, Sama doma, živé vysílání 20. března 2015
Výchovně vzdělávací akce a projekty
Český jazyk a literatura
Koordinátor za předmět: Mgr. Zuzana Dovínová
Podzim plný knih
Naše škola dlouhodobě spolupracuje s městskou knihovnou. Této spolupráce využili
studenti prvních a druhých ročníků v podzimních měsících loňského školního roku.
Městská knihovna nabízela dvě zajímavé akce, a to návštěvu muzejní knihovny, která byla
spojena s projektem Čtení z Písku, a projekt Dotkněte se historie.
Čtení z Písku
Městská knihovna Písek ve spolupráci s Prácheňským muzeem připravila web věnovaný
regionální literatuře Písecka a blízkého okolí a také dílům, která o daném místě
pojednávají.
Literární ukázky, medailónky autorů, obrazové i filmové přílohy tak mohou všem
zájemcům poskytnout skrytý obraz města, který nelze získat v žádném turistickém
průvodci.
Čtení z Písku je určeno široké veřejnosti, ti, kteří mají zájem sami publikovat, jsou vítáni.
Web není a nebude neměnným místem, ale stále se vyvíjecím a aktualizovaným
dokumentem o životě města Písek. Studenti mohou hlavně využít informace o regionálních
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autorech, mají tak další zdroj, který jim může pomoci s přípravou na maturitní zkoušku
z českého jazyka. Studenti se samozřejmě dozvěděli základní informace o fungování
městské knihovny.
Dotkněte se Písku
Při příležitosti dokončení zpracování historických fondů do elektronického
katalogu a propojení záznamů s digitalizovanými dokumenty byla uspořádána v Městské
knihovně v Písku dvoudenní výstava 5 starých tisků, během níž si studenti mohli zblízka
prohlédnout cenné výtisky úplně zblízka, nikoli jen za sklem vitríny, včetně možnosti se
dotknout i opatrně listovat, to vše s odborným výkladem. K nahlédnutí byly např.
J. A Komenský: Brána jazyků otevřená, Bible kralická, Pavel Kristián z Koldína: Práva
městská Království českého.
Písecké muzeum
V prosinci navštívili naši studenti velmi zajímavou výstavu v píseckém muzeu, téma:
Vánoční zvyky a tradice. Přednáška byla vedena zaměstnanci muzea a studenty velmi
zaujala, doplněna byla konkrétními příklady tehdejší doby, studenti si mohli zkusit lít
olovo, vyrobit svíčku. Tato akce velmi vhodně doplnila adventní čas.

Olympiáda
V prosinci proběhla na naší škole Olympiáda v českém jazyce, zúčastnili se jí zástupci
prvních až třetích ročníků. Nejlepší dvě studentky – Lucie Jakubovičová ze 3. A a Tereza
Markytánová 1. B úspěšně reprezentovaly školu i v okresním kole.
Literární soutěž: Otevřená Evropa
Naše škola se zapojila do celostátní literární soutěže " Otevřená Evropa" pořádané
vydavatelstvím regionálních Deníků. Evropa v budoucnosti, imigranti a lidé, kteří se jim
snaží pomoci. To jsou stručně tři témata, která mezi 316 soutěžními pracemi nejvíce
oslovila porotu celostátní literární soutěže Otevřená Evropa. Dominik Bína – student naší
školy, jako jediný Jihočech uspěl v literární soutěži Otevřená Evropa a získal zvláštní cenu
Zdeňka Velíška. Se svojí prací - Sbohem Evropo – postoupil do celostátního kola. Student
z Čimelic zaujal Evropu, tak to je název článku, který o našem studentovi vyšel
v regionálním Deníku.
Koordinátor: Mgr. Ilona Šmelhausová, Ing. Eva Kopřivová
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Dominik Bína na titulní straně Píseckého Deníku
Herci na naší škole
Studenti obchodní akademie nejsou však jen pasivními diváky, sami se ujali zpracování
divadelních her a vyzkoušeli si, co jsou prkna, která znamenají svět. Minulý školní rok se
pustili studenti pod vedením Mgr. Ilony Šmelhausové do následujících titulů: Lakomec,
Zkrocení zlé ženy, Pygmalion, Bylo nás pět, Hlídač č. 47. Divadelní představení v podání
našich studentů vždy sklízejí obrovský úspěch a mají obdiv nás všech – diváků.
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
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Exkurze
Během celého školního roku se účastní jednotlivé třídy se svými třídními učiteli
a vyučujícími českého jazyka exkurzí do Prahy, které jsou spojovány s návštěvou
divadelních představení. V minulém školním roce nás zaujala tato představení: Divadlo na
Vinohradech: Bytná na zabití, Činoherní klub: Ptákovina, William Shakespeare: Zkrocení
zlé ženy, Divadlo na Jezerce: Charleyova teta, Musíme si pomáhat. Kromě divadelních
představení se naši studenti blíže seznamují s významnými památkami hlavního města,
navštěvují různé výstavy, naposledy např. Národní galerie – malířství od antiky po
klasicismus, Obecní dům – výstava secese.
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

Ani v letošním školním roce jsme nevynechali Listování s Lukášem Hejlíkem.

Spolupráce s ROTARY
Koordinátor: Marta Frišmanová
V letošním roce pobývaly na naší škole celkem 3 studentky ze zahraničí. První z nich se
jmenovala Larissa dos Santos, druhou byla Marina Stier. Obě dívky pochází z Brazílie.
Obě dívky měly za úkol seznámit se během desetiměsíčního studijního pobytu
s hostitelskou zemí a jejím rodným jazykem (vzdělavatel: 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.
plesů, exkurzí, besed, projektů. V lednu 2015 začala navštěvovat naši školu australská
studentka Morgan Driver. Morgan se na naší škole zdrží do konce kalendářního roku 2015.
Studuje opět v tom samém sestaveném programu, jako její spolužačky z Brazílie.
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Žákyně Larissa dos Santos (první zprava) a Marina Stier (druhá zprava) při Vánoční
besídce školy.
Na konci školního roku 2015 naši školu navštívily 2 bývalé studentky školy, které na naší
škole studovaly v rámci ROTARY. Jednalo se o Julianu Duque z Floridy a Martu
Cofones z Portugalska.
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Marta Cofones a Julianna Duque v poslední den školního roku 2012/13

Marta Cofones a Julianna Duque v poslední den školního roku 2014/15(zprava)
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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
všichni pedagogové OA vlastní přenosné počítače, které používají v hodinách
zintenzivnění využívání evidenčního systému Bakaláři

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. Pedagogové absolvovali školení
na MOODLE, které má dále zefektivnit proces vzdělávání.

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

-

Štrasburk – 3. A studentské zasedání Evropského parlamentu, setkání
s europoslanci, simulace pracovního dne europoslanců, diskuze na žhavá témata
současnosti

-

setkání studentů různých zemí na téma Evropský parlament (komunikační jazyk
ANJ)
Štrasburk – 3. B studentské zasedání Evropského parlamentu, setkání
s europoslanci, simulace pracovního dne europoslanců, diskuze na žhavá témata
současnosti

-

Koordinátor: Mgr. Hana Svobodová
Mgr. Jitka Bočková
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
Testfest
- online testování studentů – jazykové zkoušky
- maturita
Koordinátor: Mgr. Hana Svobodová
Mgr. Kateřina Wagnerová
Mgr. Alena Kopecká

Jazykové zkoušky Cambridge PET B1
Koordinátor: Mgr. Hana Svobodová
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Vzdělávací exkurze New York:
Koordinátor: Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D.
Mgr. Hana Svobodová

Slavnostní předávání diplomů z jazykových zkoušek Cambridge v Rytířském sále
Prácheňského muzea
Příprava na jazykové zkoušky PET
- odpolední jazykové kurzy
Koordinátor: Mgr. Eva Chovancová
Organizace zkoušek Cambridge English PET, FCE
Koordinátor: Mgr. Hana Svobodová
Mgr. Alena Kopecká
Mgr. Eva Chovancová
4týdenní simulace projektu Global Enterprise Project (GEC)
Koordinátor: Ing. Eva Kopřivová
Ing. Hana Karolyiová
Mgr. Hana Svobodová
Ing. Josef Kostohryz
Studenti 3. ročníku se účastnili 14. ročníku celosvětové soutěže Global Enterprise
Challenge ( GEC). Je to podnikatelská soutěž pro mladé lidi ve věku 16-18 let, kteří dosud
navštěvují střední školu. V průběhu 12 hodinové on-line soutěže musí vypracovat
podnikatelský záměr, video prezentaci, určit potřebu financí na pokrytí všech nákladů
souvisejících s údržbou a provozem po dobu 12 měsíců. Příspěvky hodnotí porota
92 vědců, akademiků a podnikatelů z celého světa. Za naší školu se této náročné soutěže
zúčastnili studenti 3. A - Anna Klímová, Dominik Bína, Jan Mašát a z 3. B - Jana
Kašparová, Tereza Smolová, Nikola Janešová, Anna Kovářová, Jan Radoš a Viktor
Klochko. V předkole se umístili na krásném 4. místě.
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Viktor Klochko se svým týmem při soutěži
Jazykové kurzy pro veřejnost
Koordinátor: Mgr. Marta Frišmanová

Junior Ambassador Day
Koordinátor: Mgr. Marta Frišmanová
Dne 26. června 2015 se žákyně Kateřina Martincová ze 3. B zúčastnila projektu „Junior
Ambassador Day“. Projekt zaštiťoval ROTARY klub. Projekt zahrnoval návštěvu
Amerického centra v Praze, výlet na samotnou ambasádu, ale také setkání s velvyslancem
USA Andrew Shapirem, od kterého obdržela certifikát, dokládající účast na tomto projektu.
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Žákyně Kateřina Martincová na fotografii s americkým velvyslancem v Praze, panem
Andrew Shapirem
Účast na mezinárodním projektu International Student Climate Art
Naše škola, přestože podle osnov žádné „umění“ nevyučuje, zareagovala ve školním roce
2014-2015 na výzvu z amerického města Savannah, stát Georgia, abychom se připojili k 1.
Mezinárodnímu studentskému projektu Climate Art. Cílem našich studentů bylo
„umělecky“ – pomocí nejrůznějších výtvarných technik – ztvárnit jejich pohled na měnící
se podmínky života na zemi, ať už jsou způsobeny přírodními vlivy nebo nešetrným
zacházením člověka. Dostali tak příležitost stát se aktivními účastníky v možném řešení
situace prostřednictvím umění.
Všechna
vytvořená
díla
jsou
prezentována
na
webových
stránkách
www.iscapartproject.com, kde je možno shlédnout nejen výtvory našich studentů, ale
i ostatních žáků a studentů amerických škol.
Koordinátor: Mgr. Eva Chovancová

ISCAP
International Student Climate Art Project
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Tereza Bezkočková

Mgr. Eva Chovanová

Eliška Heroutová a Eliška Potůčková
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Pavel Tůma

Kateřina Martincová, Nela Vachtová, Zuzana Roubová, Adéla Klimešová, Alžběta
Kučerová v projektu Climate Art

Výtvarný počin Terezy Bezkočkové
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Návštěva zástupců univerzity Savannah v doprovodu Ing. Viktora Vojtka, Ph.D.,
proděkana pro zahraniční vztahy z Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity
Cizí jazyky – němčina:
Koordinátor za předmět: Mgr. Jitka Bočková

Vánoční Salzburg
Prohlídka pamětihodností města s průvodcem v NJ, návštěva trhů
Koordinátor: Mgr. Jitka Bočková
Mgr. Marta Frišmanová
Štrasburk – Projekt „Evropský parlament“
Workshop na téma – zaměstnanost mladých, budoucnost Evropy, životní prostředí,
školství, migrace obyvatel
Setkání studentů 22 zemí, Komunikační jazyk NJ, AJ, třídy 3. A, 3. B
Koordinátor: Mgr. Jitka Bočková
Mgr. Hana Svobodová
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Olympiáda v NJ
Viktor Klochko 3. B – 1. místo - okres
2. místo – kraj
Eva Burgerová 3. A - 5. místo – okres
Koordinátor: Mgr. Ilona Šmelhausová, Mgr. Jitka Bočková

Žák Viktor Klochko při vyhlášení výsledků krajského kola v německém jazyce
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„Němčinář roku 2015“
On-line testování 3. A, 3. B, 4. A - 18 studentů
Účast 126 škol z ČR (100 gymnázií, 26 odborných škol)
Umístění (počítá se prvních pět nejlepších výsledků) - OA Písek – 75. celkově, 6. místo
mezi odbornými školami, z Jihočeského kraje jsme byli jediná škola
Koordinátor: Mgr. Jitka Bočková
Veletrh FIF
Rohrbach - propozice, přihlášky, pozvánka
komunikační jazyk NJ
Koordinátor: Mgr. Jitka Bočková
Jazykové zkoušky ÖSD B1
5 studentek ze 3. A
Koordinátor: Mgr. Jitka Bočková

Vánoční exkurze do Salzburku

Další spolupráce se školami z Rakouska a Německa se uskutečňuje na bázi konání projektu
fiktivních firem (HAK Rohrbach na FIF v červnu).
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Fiktivní firma z Rohrbachu na naší škole
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 11. 12. 2014
1. místo Enter team (třída 4. B)
2. místo družstvo Pisálci (třída 3. A)
3. místo družstvo Rychlíci (třída 4. A)

Vánoční písařská štafeta
43

Soutěž v psaní na klávesnici, starší žáci - školní kolo poslední lednový týden r. 2015
1. místo Bára Hlavínová ze třídy 2. A (442,8 č. ú./min., 0,13 % chyb)
2. místo Pavlína Strnadová (tř. 4. B, 306,0 č. ú./min., 0,22 % chyb)
3. místo David Řeřábek (třída 4. B, 299,0 č. ú./min., 0,23 % chyb)

Soutěž v psaní na klávesnici, starší žáci
Krajské kolo soutěže „Mistrovství České republiky v grafických předmětech“,
24. 3. 2015 (SOŠ Blatná)
1. místo Bára Hlavínová – přesnost 99,93 %, rychlost 397,3 č. ú./min.
(Jako jediná soutěžící překročila hranici 4000 hrubých úhozů, a to i přes řadu
technických komplikací, jež ji ze začátku provázely).
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Bára Hlavínová na krajském kole Mistrovství ČR
Mistrovství České republiky v grafických předmětech, 20. – 21. 4. 2015 v Ostravě
Mariánských Horách
V této soutěži byly 4 disciplíny – wordprocessing, záznam mluveného slova, korektura
a opis. Z celé republiky bylo nominováno celkem 61 soutěžících. Naše studentka Bára
Hlavínová, která soutěžila v 10minutovém opisu neznámého textu v silné konkurenci,
obsadila 25. místo.
http://terminal.oa-pisek.cz/web/fotogl.php?sl=./oafoto/gal158/

INTERSTENO
V měsíci květnu se naše studentka Bára Hlavínová zapojila do mezinárodní písařské
internetové soutěže INTERSTENO. Letošního ročníku se v její věkové kategorii
zúčastnilo 926 písařů z celého světa. Soutěž sestává z 10minutového opisu neznámého
textu s penalizací 50 úhozů za neopravenou chybu. Soutěžit se mohlo jak v opisování textu
ve svém mateřském jazyce, tak i v opisování textů v jiných cizích jazycích. Bára soutěžila
v 10minutovém opise v mateřském jazyce a umístila se na 59. místě s výkonem 387,8
čistých úhozů za minutu při 0,103 % chyb.
http://terminal.oa-pisek.cz/web/fotogl.php?sl=./oafoto/gal159/
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Hry VII. letní olympiády dětí a mládeže
Psaní na klávesnici se letos stalo olympijským sportem! Alespoň jako doprovodná soutěž
Her VII. letní olympiády dětí a mládeže, které se konaly 15. až 19. června 2015 v Plzni.
Jako reprezentantka Jihočeského kraje v kategorii Psaní na klávesnici, byla nominována
letošní nejlepší jihočeská písařka, studentka 2. ročníku naší školy, Bára Hlavínová.
Konkurence byla silná, za jednotlivé regiony soutěžilo celkem 14 studentů. Bára se umístila
na 7. místě a pro Jihočeský kraj získala 8 bodů. Jako jediné soutěžící se jí podařilo napsat
jeden z opisů se 100% přesností.
http://terminal.oa-pisek.cz/web/fotogl.php?sl=./oafoto/gal161/

Účetnictví, ekonomika
V úterý 7. října 2014 se na naší škole uskutečnil 1. ročník krajského kola soutěže
EKONOMICKÝ TÝM JUNIOR 2014, které se zúčastnilo 11 týmů. Týmy sestavily
4 obchodní akademie z Jihočeského kraje, konkrétně OA České Budějovice,
OA Tábor, OA Vimperk a OA Písek. Soutěž se skládala z testu z odborných, převážně
ekonomických znalostí a prezentace na téma internetový obchod. V této soutěži jsme
obstáli na výbornou – získali jsme 1. i 2. místo. Vítězný tým byl ze třídy 4. B ve složení
Aneta Krejčová, Kateřina Švingerová a Nikola Trnková, tým na druhém místě byl ze
třídy 4. A ve složení Lucie Topková, Martina Bendová a Veronika Kubecová.

Vítězný tým Krajského kola Ekonomický tým Junior 2014
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-

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 7 studentek ze 4. ročníků a dne
26. 2. 2015 absolvovaly zkoušku. Aneta Krejčová a Anna Janotová získaly výborných
89 bodů. Petra Dvořáková, Kateřina Švingerová a Denisa Malčíková dosáhly maximum
100 bodů.
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Absolventi EBCL 2015
Krajské kolo soutěže EuropaSecura
Institut pro evropskou politiku EUROPEUM pořádá soutěž EuropaSecura. Je to celostátní
soutěž pro studenty středních škol o bezpečnosti, Evropské unii a Severoatlantické alianci
a jejich rolích v systému světové bezpečnosti. Hlavní cenou pro studenty je návštěva EU a
NATO v Bruselu. Letos se této soutěže za OA Písek zúčastnily 4 týmy studentů z druhých
a třetích ročníků. Do krajského kola postoupily dva týmy. Tým ze třídy 3. A ve složení
Lucie Jakubovičová, Jan Mašát a Dominik Bína získal 1. místo a posupuje do celostátního
kola. Tým studentů ze třídy 2. A ve složení Václav Brušák, Eliška Kozáková a Petra
Kubičková získal 3. místo.
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Václav Brušák, Eliška Kozáková a Petra Kubičková po vyhlášení výsledků soutěže
EuropaSecura

Jan Mašát, Lucie Jakubovičová a Dominik Bína po vyhlášení výsledků soutěže
EuropaSecura
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Jan Mašát, Lucie Jakubovičová a Dominik Bína se účastnili republikového setkání
nejlepších soutěžících, které organizovala Armáda České republiky ve vojenském areálu
v Brdech
Má dáti dal
Ve dnech 21. - 22. 1. 2015 se konala ve Znojmě celostátní soutěž Má dáti Dal v účetnictví
pro střední školy. Jedná se o prestižní certifikovanou soutěž.
Ze 117 studentů se na 8. místě umístil Tomáš Volf, na 18. místě Aneta
Holánová. Celkově z 56 škol naše škola obsadila 4. místo.
Koordinátor: Ing. Věra Prokopová

Tomáš Volf a Aneta Holánová při vyhlášení soutěže Má dáti Dal
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Ekonomicko-manažerská olympiáda organizovaná Fakultou managementu a ekonomiky
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Studenti 3. ročníků naší obchodní akademie se zapojili do 7. ročníku Ekonomickomanažerské olympiády, kterou organizuje Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně. Předkola olympiády se zúčastnilo 2082 studentů ze 108 středních
škol České a Slovenské republiky. Pro úspěšné složení testu a postupu do finálového kola
bylo zapotřebí, aby se studenti umístili mezi 100 nejlepších (což v tomto ročníku odpovídá
hodnocení 72 až 100 bodů). Za naši školu postupuje Viktor Klochko, který se s 82 body
umístil na 12. místě a Adéla Klimešová. Finále se bude konat v pátek 19. června 2015
v prostorách Univerzitního centra ve Zlíně s pokračováním do neděle 21. června 2015 v
Sidonii.
Studenti 3. ročníků naší obchodní akademie byli přihlášeni do 14. ročníku celosvětové
soutěže Global Enterprise Challenge (GEC). Je to podnikatelská soutěž pro mladé lidi ve
věku 16-18 let, kteří dosud navštěvují střední školu. V průběhu 12 hodinové on-line soutěže
musí vypracovat podnikatelský záměr, video prezentaci, určit potřebu financí na pokrytí
všech nákladů souvisejících s údržbou a provozem po dobu 12 měsíců. Příspěvky hodnotí
porota 92 vědců, akademiků a podnikatelů z celého světa.

Průběh vytváření výsledného produktu na téma LIGHT
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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 listopadu a prosinci 2014 proběhl 7. ročník fiktivního konkurzu na OA Písek. Tradičně
se zúčastnili studenti čtvrtého ročníku, z nichž ti nejlepší absolvovali ve středu
17. prosince přijímací pohovor před komisí odborníků z praxe. V té letos pracovali pod
vedením Vladimíra Homoly z ČSAD Autobusy Jana Wardová z Faurecie, JUDr. Jiří
Brožák z Úřadu práce a Ing. Monika Maříková z JČU. Obchodní akademii zastupovali
ředitel Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D. a Ing. Jaroslav Fořt. Konkurz pořádala škola ve
spolupráci s JHK, ÚP.

Žákyně 4. A Andrea Holečková se uchází o místo asistentky generálního ředitele ČSAD
České Budějovice

Komise speciálně ocenila studentku – Andreu Holečkovou (4. A). Výherce získává tzv.
Den s manažerem. V tomto případě bylo Andree odměnou strávit pracovní den
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s generálním ředitelem ČSAD Autobusy České Budějovice, panem Ing. Vladimírem
Homolou.

Andrea Holečková tráví Den s manžerem, konkrétně pracovní den s generálním ředitelem
ČSAD České Budějovice, Ing. Vladimírem Homolou
Fiktivní firmy
Koordinátor: Ing. Jaroslav Fořt
V nepovinném předmětu fiktivní firmy aktivně pracovalo 13 žáků ze 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.
Předmět činnosti – prodej skateboardů a longboardů

Akce:
Účast na veletrzích
Ve středu 12. listopadu 2014 jsme se úspěšně prezentovali na veletrhu v Příbrami mezi
18 stánky z 8 českých škol. Firmu zastupovali:
Lucie Dvořáková, Lucie Fišerová, Linda Petříková a Ondřej Častoral
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Ve dnech 10. a 11. prosince 2014 jsme reprezentovali fiktivní firmu Progress, s. r. o. na
tradičním velkém veletrhu v Plzni. Obchodní prezentace naší firmy byla oceněna jako
třetí nejlepší (bronzová medaile). Firmu zastupovali:
Petra Kubičková, Natálie Prokopcová, Eliška Heroutová, Natálie Trněná
Ve středu 28. ledna 2015 jsme vystavovali na prestižním veletrhu fiktivních firem v Praze
– Vinohradech jako jedna ze 37 firem ze škol z celé ČR. Firmu zastupovala většina
pracovníků.
Ve středu 18. března 2015 jsme prezentovali naši fiktivní firmu na mezinárodním veletrhu
v Praze (Výstaviště v Holešovicích). Celý den jsme obchodovali a také propagovali naši
firmu, školu a zejména náš písecký veletrh EFKO. Firmu zastupovali:
Michaela Marková, Hana Jamburová, Petra Veselá a Natálie Prokopcová
Veletrh v Písku
Ve dnech 10. a 11. června 2015 jsme pořádali již 21. ročník našeho píseckého veletrhu
fiktivních firem EFKO 2015. Měli jsme možnost přivítat firmy z 9 škol z celé České
republiky včetně jedné firmy zastupující partnerskou školu z rakouského Rohrbachu
a CEFIF z Prahy.
Veletrh se vydařil, návštěvníků bylo dost a obchody se dařily. Porota tradičně ocenila
nejlepší firmy a naše domácí firma Progress, s. r. o. se může pochlubit bronzovou
medailí.

Veletrh fiktivních firem pořádaný naší školou v Písku
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Obchod probíhající ve fiktivní firmě Progress Písek

Porota v akci
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Vyhlášení nejúspěšnějších firem veletrhu
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

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 2014/2015 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.
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V říjnu 2014 byl dokončen projekt Partnerství pro ICT – Písek, jehož realizace započala
v listopadu 2011a podíleli se na ní jako finanční partneři 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.
Během tří let vzniklo a bylo pilotně ověřeno16 vzdělávacích modulů. Kurzy byly určeny
pro manažery, ICT specialisty a další odbornou veřejnost.
Poslední semináře proběhly v září a říjnu 2014, a to:
30. 9. 2014 Moderní trendy v serverových technologiích a Cloud Computingu
7. – 8. 10. 2014 Inovační projekty v ICT. Osobnost projektového manažera
16. 10. 2014 Podniková řešení Microsoft

Účastníci semináře na téma: Moderní trendy v serverových technologiích
a Cloud Computingu

Společenskovědný základ
Koordinátor pro předmět: Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D.
Bolestné kameny 2014
Koordinátor: Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D.
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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 od února 2014 putuje
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
Uskutečněné fáze ve školním roce 2014/15
V páté fázi vzniklo 14 putovních panelů (duben 2015) s bolestmi z pohledů lidí, kteří
bolesti prodělali a pozitivně překonali, a patnáctým panelem, který dostal jméno
Naděje. Tyto panely začaly být posílány na místa, kde mohou pomoci prohloubit
sociální cítění a posunout k naději, nebo vzdělávat – dosud např. Jihočeská univerzita
České Budějovice, Centrum kultury Písek, Šmidingerova knihovna Strakonice, od
října 2015 Poslanecká sněmovna Praha. Fotokoláže na bannery vytvořila
renomovaná fotografka Kamila Berndorff.
V šesté fázi vznikl dokument pro Českou televizi ( natáčení: únor 2015, vysílání na
Velikonoční neděli 2015, poté na Slovenské televizi).
Dalším počinem bylo po dohodě s Klubem českých turistů vytvoření informačního
systému. Vznikla turistická značka odkazující z centra na Cestu bolestných kamenů.
Tato značka je opatřena piktogramem ve tvaru Naděje.
V té souvislosti Město Písek nechalo po dohodě a koncepci poskytnuté OA vytvořit
trojjazyčný leták s mapou k Cestě bolestných kamenů
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Autor a koordinátor projektu Bolestné kameny: Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D., ředitel
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 ( 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 angažovanosti obou zmíněných
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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, Český rozhlas, Rádio Impuls, Jihočeská televize, Česká televize
(dokument), Česká televize (Sama doma, další díl) internet
Zde jsou další lidé, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli a dále podílejí 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, Robert Krekule, Roman Jedlička, 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

Osazení značek vedoucí po Cestě bolestných kamenů předsedou KČT Písek, panem
Josefem Bakulem
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Fotografka Kamila Berndorff domlouvá s grafikem Lukášem Hejtmánkem podobu
putovních panelů

Natálie Bystrovová při natáčení dokumentu České televize o projektu Bolestné kameny
(5. 2. 2015)
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Herečka Vilma Cibulková při natáčení dokumentu České televize
o projektu Bolestné kameny (5. 2. 2015)
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Štáb České televize u zastavení s názvem Naděje (5. 2. 2015)

Návštěva Ing. Jana Bartoška, místopředsedy Poslanecké sněmovny České republiky
a Mgr. Šimona Hellera (6. 2. 2015)
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Prezident České křesťanské akademie a jeden z patronů projektu, prof. PhDr. Tomáš
Halík, Th.D. s účastnicemi projektu
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Živé vysílání pro Českou televizi (Sama doma, s herečkou Zdeňkou Herfortovou
a režisérkou Světlanou Lazarovou)

Výstava putovních panelů v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje
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Vernisáž k výstavě putovních panelů v budově rektorátu Jihočeské univerzity

Cesta bolestných kamenů 2015 okem fotografa Romana Jedličky
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Cesta bolestných kamenů 2015 okem fotografa Romana Jedličky

Cesta bolestných kamenů 2015 okem fotografa Romana Jedličky
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Výstava Obrana a zánik ČSR v letech 1938 – 1939
Koordinátor: Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D. ve spolupráci s Vojenským historickým spolkem
Písek a Českým svazem bojovníků za svobodu.
Zvláštní poděkování patří panu Ing. Jaroslavovi Pospíšilovi ze Společnosti pro dobré
soužití česky a německy hovořících zemí a občanů, který je dlouhodobým
spolupracovníkem školy v oblasti výstav a workshopů.
Výstava Obrana a zánik ČSR v letech 1938 – 1939 jsme na škole hostili ve dnech 30. 3.1. 4. 2015. Učitelé občanské nauky a dějepisu měli za úkol formou bloku připomenout
tragické osudy našeho národa v předvečer nejkrvavějšího konfliktu v dějinách lidstva.

Pedagog Mgr. Martin Chovanec u panelů se žákyněmi školy

Účast školy na výročí popravy Dr. Milady Horákové
V souvislosti s 65. výročím popravy české političky a humanistky Dr. Milady Horákové
byla naše škola oslovena s žádostí o organizaci a sestavení programu na pietním aktu
konaného dne 25. června 2015 na Fügnerově náměstí. Škola na žádost píseckých zástupců
Klubu Milady Horákové převzala patronaci nad pořádáním vzpomínky na Miladu
Horákovou v našem městě. Akce se účastnili žákyně a žáci obchodní akademie, zástupci
města, kulturních institucí, církví a veřejnost. O hudební vstupy se nádherným způsobem
postaraly žákyně školy: Ester Kheková (housle), Kamila Nováková (tahací harmonika),
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Eliška Machová (zpěv) a Zuzana Roubová (čtení dopisů Milady Horákové). Za
Českobratrskou církev zahrál na kytaru pan Jan Franců. Za dospělé promluvil místostarosta
města Ing. Jiří Hořánek, paní Radka Křivánková za Klub Milady Horákové Písek, P. Mgr.
Jiří Ježdík za Církev českobratrskou a ředitel školy Pavel Sekyrka. Vrcholem akce bylo
zavěšení květinového srdce pro Miladu Horákovou pod pamětní desku. Ředitel školy
oznámil, že tato akce od příštího roku ponese již přímo toto označení „Srdce pro Miladu
Horákovu“. Na srdce z květin, které má vyjadřovat díky této mimořádně ženě, se složili
žáci, žákyně a pedagogové školy.

Kamila Nováková s hudební vložkou
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Zuzana Roubová čte poslední dopis Milady Horákové před popravou

Akce se konala za účasti celé školy a zástupců veřejnosti
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Paní Radka Křivánková, zastupující Klub Milady Horákové v Písku

Paní Radka Křivánková a Zuzana Roubová nesou srdce k zavěšení
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Jakub Dvořák zavěšuje Srdce pro Miladu Horákovou
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Eliška Machová s pěveckou vložkou

Ester Kheková s hudební vložkou
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Farář Českobratrské církve evangelické, Mgr. Jiří Ježdík pronáší modlitbu za Miladu
Horákovou
Besedy s lidmi z veřejného života
Koordinátor: Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D.
V rámci uskutečněných besed školu navštívili osobnosti z oblasti většiny vzdělávacích
předmětů. Mezi nejvýznamnější hosty patřili např.: plukovník Jiří Laňka, vedoucí
instruktor výcvikového střediska u Útvaru rychlého nasazení, herečka Vilma Cibulková,
ředitel humanitární organizace Člověk v tísni, Šimon Pánek, místopředseda Poslanecké
sněmovny České republiky, Ing. Jan Bartošek (téma přednášky s besedou: Závislost
a hazard) nebo český technik a experimentální archeolog Ing. Pavel Pavel.
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Jiří Laňka

Šimon Pánek
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Vilma Cibulková

Jan Bartošek
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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 2014 – Nová Pec 3. ročník
lyžařské kurzy – leden 2015 – Boží Dar - 2. ročníky (spojeno do 1 kurzu)

Žákyně a žáci školy na Dračích lodích (15. května 2015)
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Podzimní cykloturistický kurz tříd 3. A a 3. B

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.
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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
- 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

Žáci 1. A na návštěvě čističky odpadních vod
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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 pedagogicko–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 2014/2015 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. Studentský parlament navázal spolupráci
s Eurocentrem v Českých Budějovicích. To nám nabídlo celou řadu materiálů týkajících se
Evropské unie. Tyto studijní materiály studenti čtvrtých ročníků využili i v rámci přípravy
na maturitní zkoušku z ekonomiky. Zároveň využíváme i nabídky přednášek, které se
týkají základních informací o historii a fungování EU. Cílem této spolupráce je vysvětlit
studentům dnešní Evropskou unii v historických souvislostech, fungování České republiky
v rámci EU. Přednášky jsou vedeny interaktivní formou a jsou spojeny se soutěžemi.
Velkým přínosem jsou i informace o možnostech cestování, studování a práce v zemích
EU. Studentům jsou předány konkrétní kontakty na agentury. Přednášky probíhají
v českém jazyce, pro studenty vyšších ročníků v jazyce anglickém.

Přednášející Eurocentra vzdělávají zástupce Studentského parlamentu
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Studentský parlament se změnil v Evropský
Studenti čtvrtých ročníků se zúčastnili plenárního zasedání Evropského parlamentu ve
Štrasburku. To vše v rámci odměny za vítězství v soutěži Euroscola. Studenti mohli
diskutovat o problematických tématech – např. životní prostředí a obnovitelné zdroje
energie, svoboda informací, občanská kultura, migrace a začleňování, zaměstnanost
mladých lidí - s ostatními studenty Evropské unie, to vše v anglickém nebo německém
jazyce. Teoretické znalosti mohli převést do praxe.

Viktor Klochko diskutuje v Evropském parlamentu
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Navázání přátelství se žáky jiných zemí
Parlamenťáci připravují časopis aneb zuřiví reportéři 
Parlamenťáci dávají hlavy dohromady a vymýšlejí nový časopis. Cílem studentů SP je
vydávat časopis, který by byl odrazem jejich studentského života, časopis by měl obsahovat
plánované akce jednotlivých tříd, měl by ukázat studenty jinak, než je známe, na okamžik
se stanou celebritami a budou odpovídat na dotazy zvídavých redaktorů, nebudou chybět
pozvánky na různé studentské akce, stránky čtenářů. Studenti mohou přispívat i svými
literárními díly. Někteří již publikují na svých internetových stránkách.

Složení studentského parlamentu:
1. A – Pavel Tůma
1. B – Lucie Kinkorová, Pavlína Zobalová
2. A - Martina Říhová, Klára Měchurová
2. B - Tereza Bezkočková, Kateřina Hovorková
3. A - Dominik Bína, Anna Klímová
3. B – Eliška Machová, Anna Rysulová
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Složení parlamentu ve školním roce 2014/15
Zahraniční exkurze
I letos konala škola (navzdory téměř neexistujícím finančním prostředkům školy pro
výjezdy) několik domácích a další dvě zahraniční exkurze
-

10. prosince 2014 Vánoční Salzburg, 1 autobus
v týdnu od 12. do 19. února 2015 pobývali žáci naší školy v New Yorku, U.S.A.
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Vánoční exkurze do Salzburgu

Opět na cestách (letiště Brusel na cestě do U.S.A, 12. února 2015)
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Návštěva Wall Street, před New Yorskou burzou

Návštěva Wall Street
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Návštěva americké školy

Pohled na Freedom Tower, která nahradila „dvojčata“, vpravo Brooklynský most
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Panorama Manhattonu

Panorama Brooklynu
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Euforie na Times Square, nejvzdálenější exkurze školy v její stoleté historii
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 dosud
uskutečněný Řím, Londýn, 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
Charitativní činnost 2014/15
Světluška - vybráno 14 254 Kč
Srdíčkové dny - vybráno 9 532 Kč
Pravidelná donace na vzdělávání adoptovaného chlapce v Indii, psaní dopisu a zaslání
drobných dárkových předmětů - vybráno 5 220 Kč
Každoroční příspěvek charitativní společnosti, která se zabývá bojem s leprou
a zasloužila se o výstavbu druhé česko-indické nemocnice - vybráno 1 925 Kč
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Celoroční sběr plastových víček za účelem finančně pomoci nemocnému chlapci a dívce,
kteří jsou odkázáni na vozíčkové křeslo

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

Světluška OA v akci
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Projekt Likvidace lepry

Sběrné místo 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 4. rokem, většinou čtvrtletně. Za
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vybrané peníze, které jsou zcela dobrovolné, nakoupí koordinátor většinou granule. Pokud
jsou velké zimy, uděláme sbírku dek a sena.
Dne 24. 6. 2015 předaly studentky 1. A a 1. B paní Gašparíkové finanční dar od studentů
OA Písek ve výši 5.000,- Kč na úhradu nutných veterinárních výdajů.

Žákyně OA na pravidelné návštěvě psího útulku, Záhoří u Písku

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.
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ISIC karta, ilustrační karta naší školy
Materiální zázemí
výmalba chodeb
nákup nových počítačů
nákup informačních televizních obrazovek
Fakultní spolupráce s Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity
Dne 23. října 2014 podepsala naše škola na českobudějovické radnici dekret o součinnosti
s Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity. Obchodní akademii a Jazykové škole s
právem státní jazykové zkoušky Písek byl propůjčen titul fakultní školy. Ekonomickou
fakultou zastupovali Doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.; děkan fakulty, Ing. Radek Toušek,
Ph.D.; proděkan pro rozvoj fakulty, Ing. Petr Štumpf; PR manažer Ekonomické fakulty,
Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D.; ředitel Obchodní akademie a Jazykové školy Písek, Ing. Josef
Kostohryz; zástupce ředitele Obchodní akademie a Jazykové školy Písek a Ing. Ivana
Nepovímová; zástupkyně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - garant oboru
obchodní akademie. Mezi hosty byli slavnostnímu aktu přítomni Mgr. Juraj Thoma,
primátor města České Budějovice, cca 70 mladých lidí, mezi nimiž se nacházeli žákyně a
žáci Obchodní akademie a Jazykové školy Písek, dále studentky a studenti Ekonomické
fakulty JU, vesměs bývalí absolventi naší školy a zástupci médií. Po slavnostním podpisu
se všichni přítomní přesunuli do prostor Ekonomické fakulty na kampus, kde absolvovali
prohlídkovou trasu, dále soutěž a přednášku na téma Fair trade. Součástí prohlídkové trasy
byla návštěva nové akademické knihovny. Celý perfektně připravený program, který pro
svého partnera Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity připravila, byl zakončen milým
pozváním děkana fakulty do Mensy.
Tímto krokem vstupuje naše škola po sto letech existence ze své středoškolské pozice na
půdu univerzity. Jsme připraveni provázat náš školní vzdělávací plán s fakultním, zaměřit
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se dle požadavku partnera kromě ekonomicko-účetních disciplín ještě více na anglický
jazyk a matematiku, spolupracovat na projektech, vytvořit na naší škole pro partnera
detašované pracoviště. Cílem je výsledná produkce odborníků, kteří budou důstojnými
reprezentanty svého oboru doma i v zahraničí.

Stáváme se fakultní školou (Radnice České Budějovice, vpravo podepisující
Doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.; děkan fakulty)
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Žákyně a žáci OA a studentky a studenti Ekonomické fakulty

Na návštěvě fakultní školy, připravená hra na téma Fairtrade
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Návštěva zástupců univerzity Savannah v doprovodu Ing. Viktora Vojtka, Ph.D.,
proděkana pro zahraniční vztahy

Ing. Josef Kostohryz jako jeden z řečníků na workshopu Mezinárodní vědecké konference
IMPROFORUM
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Vědecké kolegium Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity na workshopu Mezinárodní
vědecké konference IMPROFORUM

Fiktivní konkurz OA, první zprava Ing. Monika Maříková z Katedry řízení
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Slavnostní předání maturitních vysvědčení za účasti Ing. Radka Touška, Ph.D.,
proděkana pro rozvoj

Pietní akt k 65. výročí od popravy Milady Horákové za účasti Ing. Radka Touška, Ph.D.,
proděkana pro rozvoj
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Collegium academicum Ekonomické fakulty s vedením OA

Spolupráce se zřizovatelem
-

prezentace zřizovatele na všech akcích školy, na desce školy a webových
stránkách
zřizovatel je partnerem projektu Bolestné kameny
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Výstava k projektu Bolestné kameny v atriu Krajského úřadu Jihočeského kraje

Infopanel projektu Bolestné kameny s logem zřizovatele
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Spolupráce s městem Písek
-

spolupráce s městem formou vzniklého Studentského parlamentu např. na přípravě
pro nová dětská hřiště
dlouhodobá spolupráce na projektu Bolestné kameny (výroba infoletáků a podpora
propagace projektu a dalších pamětihodností města
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 3. března 2015 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 starostku města
Písek, Mgr. Evu Vanžurovou 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.

Mgr. Eva Vanžurová, starostka města Písku, při návštěvě školy
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Mgr. Eva Vanžurová, starostka města, Ing. Marie Cibulková, vedoucí odboru školství
v doprovodu vedení obou škol

Návštěva místostarosty JUDr. Josefa Knota na OA (27. března 2015)
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Účast Ing. Jiřího Hořánka, místostarosty města, na pietním setkání k 65. výročí popravy
Milady Horákové

Infopanel projektu Bolestné kameny s logem města
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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

Spolupráce se školskou radou s funkčním obdobím pro roky 2014-2017
Složení Školské rady:
Za pedagogy školy:
Ing. Věra Prokopová
Ing. Hana Karolyiová
Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky:
Ing. Pavel Častoral
Jarmila Veselá
Za zřizovatele školy:
Ing. Marie Cibulková
Vladimír Homola
Předseda školské rady:
Ing. Věra Prokopová
Ředitel referoval ve školním roce 2014/15 na obou setkáních Školské rady OA a JŠ Písek
o činnosti školy, tj. naplňování učebního plánu, projektech, grantech, standardech,
materiálním a finančním zázemí školy, o výsledcích inspekce a zároveň konzultoval návrh
změny ŠVP. ŠVP v dílčích úpravách bude Školské radě předložen k nahlédnutí na jarním
zasedání školního roku 2014/15.
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, které se týkaly plánované půdní vestavby, projektu obchodní
akademie, díky níž by v objektu zřizovatele vznikly nové prostory pro výuku i relaxaci, o
které škola přišla buď sestěhováním, nebo prostory, které jsou součástí ideového záměru
školy. Vestavba by tak měla obsahovat aulu s divadelní kompozicí, místnost pro
výchovného poradce nebo pro schůzky s rodiči, studentský klub s bufetem a kavárenským
posezením, učebna, WC, byt pro zahraničního lektora, knihovnu s mediatékou. Nakonec
by se do půdních prostor mělo přestěhovat vedení školy, jelikož dosavadní usazení vedení
školy v bočním traktu 1. patra (ačkoliv celá škola sídlí ve 2. patře), je nešťastným řešením.
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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)

Partneři Obchodní akademie a Jazykové školy Písek
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Nadační fond kardinála Miloslava Vlka

110

111

112

113

114
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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

Mikulášská nadílka
Koordinátor: Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D.
Dne 5. 12. 2014 se konala na škole Mikulášská nadílka. Sladkosti pro žáky byly nakoupeny
z fondu SRP OA.

Svatá delegace ze 3. A
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Nesvatá delegace ze 3. A

Pedagog výchovně v koncích
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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)

Adventní věnec
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Betlém školy vyrobený pro Obchodní akadamii ředitelem Střední umělecko-průmyslové
školy Bechyně PaedDr. Jiřím Novotným

Žákyně Dominik Bína, Davida Bajer, Anna Rysulová, Eliška Machová, Marina Stier
a Larissa dos Santos při hudebně-recitačním pásmu
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Celá škola zpívá koledy

Vánoční rozlévání punče žákům na nádvoří děkanství
122

Projektový den
V rámci popularizace výuky byl opět vyčleněn v posledním týdnu 1 vyučovací den,
v kterém si měli pedagogové vypsat seminář 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 – vodní turistika na Otavě

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
Tento slavnostní akt v Rytířském sále Prácheňského muzea uskutečnila škola již počtvrté
(pronájem zdarma, spolupráce s Prácheňským muzeem), letos poprvé také v koncertní
síni U Trojice.
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Vlajkonoš Viktor Klochko 3. B vede absolventy do sálu
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Žákyně Aneta Krejčová přebírá z rukou ředitele školy maturitní vysvědčení
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Absolventi Obchodní akademie Písek, bývalí žáci 4. A, před koncertní síní U Trojice po
slavnostním aktu

Absolventi Obchodní akademie Písek, bývalí žáci 4. B, před Prácheňským muzeem
po slavnostním aktu
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Oficiální zakončení školního roku 26. 6. 2015
Zakončení školního roku proběhlo stejně jako zahájení, na nádvoří školy. Ředitel
vyhodnotil statisticky dosažené úspěchy školy. Již čtvrtým 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, maturantovi 4. ročníku, Tomáši
Wolfovi za vynikající studijní výsledky tablet.

Příjemná atmosféra…

… a poděkování nepostradatelnému zástupci Ing. Josefu Kostohryzovi za jeho obětavou
práci pro školu
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Předání hlavní ceny, tabletu, Tomáši Volfovi, žáku 4. A,
za nejlepší prospěch za celé studium
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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 devadesátých 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. Ve školním roce 2014/15 se
nepodařilo otevřít žádný z nabízených kursů. Dopolední výuku pro seniory není možné
nabídnout z důvodu nedostatku materiálního zázemí
Další činnost jazykové školy za školní rok 2014/15:
-

-

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
Organizace kurzů pro složení Cambridgeských zkoušek a kurzů pro složení
Oesterreichisches Sprachdiplom
Organizace Cambridgeských zkoušek na škole

Čeština pro cizince, zkoušky:
Koordinátor: Ing. Zdeněk Šmelhaus
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Školní rok 2014-2015
Přílohy: Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2014/15
Závěrečná zpráva o plnění minimálního preventivního programu 2014/15

V Písku dne 6. října 2015

Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D.
ředitel školy

Vypracoval: Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D.
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Pedagogicko- organizační zabezpečení školního roku 2014/2015
Vyučování a prázdniny
Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2015.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2015.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října 2014.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2014 a skončí v pátek 2. ledna
2015. Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2015.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2015.
Jarní prázdniny jsou stanoveny na týden od 2. 2. 2015 – 8. 2. 2015
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2015 do pondělí 31. srpna 2015.
Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015.

Třídy a třídní učitelé
Třída Třídní učitel

Zastupující třídní
Mgr. Pelikánová Radka

Učebna

1. A

Ing. Fořt Jaroslav

1. B

Mgr. Dovínová Zuzana

2. A

Mgr. Cendelín Jan

Ing. Kortusová Hana

9

2. B

Mgr. Wagnerová Kateřina

Ing. Nečasová Ivona

13

3. A

Mgr. Bočková Jitka

Mgr. Šmelhausová Ilona

4

3. B

Mgr. Svobodová Hana

Ing. Karolyiová Hana

1

4. A

Ing. Fořtová Daniela

Ing. Prokopová Věra

14

4. B

Mgr. Kopecká Alena

Ing. Kopřivová Eva

11

7
6
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Klasifikační porady a třídní schůzky
Třída

Akce

Datum

Den

Čas

klasifikační porada - čtvrtletní

všechny třídy

12. 11 .2014 středa

14:15

třídní schůzky

všechny třídy

12. 11. 2014 středa

16:00

ukončení klasifikace za 1. pololetí

všechny třídy

23. 1. 2015

pátek

13:00

klasifikační porada - pololetní

všechny třídy

26. 1. 2015

pondělí

14:15

vydání výpisu vysvědčení - 1. pol.

všechny třídy

29. 1. 2015

čtvrtek

klasifikační porada - čtvrtletní

1. - 3. ročníky

8. 4. 2015

středa

14:15

třídní schůzky

1. - 3. ročníky

8. 4. 2015

středa

16:00

ukončení klasifikace - 4. ročníky

4. A, 4. B

17. 4. 2015

pátek

13:00

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

4. A, 4. B

20. 4. 2015

pondělí

14:15

4. A, 4. B

21. 4. 2015

úterý

ukončení klasifikace

1. - 3. ročníky

23. 6. 2015

úterý

13:00

klasifikační porada

1. - 3. ročníky

24. 6. 2015

středa

13:00

Maturitní plesy
Třída

Datum

Den
pátek

4. A
4. B

28. 11. 2014

pátek

Studijní volno v době prázdnin a ředitelského volna

dnů
2

Studijní
volno
dnů
-

Nepřímá
ped.
činnost
dnů
2

2

-

2

Prázdniny a ředitelské volno

Podzimní
Řed. volno

27. a 29. 10. 2014
30. 10. a 31. 10.
2014
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Vánoční prázdniny
Pololetní
Jarní
Velikonoční

23., 27., 30., 31. 12.
2. a 3. 1.
30 . 1. 2015
10. 3. - 14. 3. 2014
17. 4. – 18. 4. 2014

6
1
5
2

4
5
1

2
1
1

Maturita
Podzimní zkušební období šk. roku 2012/2014
Třída Datum

Akce
Písemná část společné maturitní zkoušky
Praktická maturitní zkouška
Ústní část společné maturitní zkoušky a profilová
část
Ústní část společné maturitní zkoušky a profilová
část
Jarní zkušební období - 2014/2014
Akce
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

Den

2. 9 - 4. 9. 2014

po, út, st, čt

8. a 9. 9. 2014

Po, pá

4. A

11. 9. 2014

čt

4. B

11. 9. 2014

čt

Třída

Datum

4. A, 4. B

22. - 28. 4. 2015

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

Od 2. 5. 2015
29. 4. 2015

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

30. 4. 2015
18. - 21. 5. 2015
25. – 28. 5. 2015
5. 6. 2015 - 14:30
5. 6. 2015 - 15:30

Den
st, čt, pá, po,
út

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

Ostatní akce školy
Třída

Akce

Datum

Den

Místo

Turisticko-sportovní kurz

3. A, 3. B

16. - 20. 9. 2014

po - pá

Nová Pec

Provozní praxe

3. A

18. – 22. 5.2015

po - pá

indiv.
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3. B
Lyžařský výcvikový kurz

25.- 29. 5. 2015

2. A, 2. B

Burza středních škol

10. 11. 2014

po - pá

indiv.

so - ne

Železná Ruda

po

Burza středních škol

Písek
Strakonice

Den otevřených dveří

10. 11. 2014

po

Školní výlety

1. - 3. ročníky

23. - 24. 6. 2015

út, st

Záštita - 65. výročí Dr. Milady
Horákové

1. - 3. ročníky

25. 6. 2015

čt

OA Písek

Fugnerovo
nám.

Veletrh fiktivních firem

Příbram

Veletrh fiktivních firem

Plzeň

Veletrh fiktivních firem

Praha

Veletrh fiktivních firem

červen

OA Písek

Soutěž MD, D

leden

Znojmo

Ekonomický tým – kr. kolo

OA Písek

7. 10. 2014

Adaptační kurzy

1. ročníky

Beseda – Vánoce
herečkyVilmy Cibulkové

3., 4. ročníky

12. 10. 2014

Vánoční exkurze

zájemci

10. 12. 2014

Běh naděje

2. – 5. 9. 2014

pá
Salzburg

1. 4. 2015

Exkurze (Krakov nebo Řím)

zájemci

Červen 2015

Exkurze USA

zájemci

Duben – Listopad
2015

Mikulášská nadílka

3. ročníky

5. 12. 2014

Světluška

2. B

11. 9. 2012

út

Písek

Vánoční besídka

celá škola

19. 12. 2014. 2012

pá

Písek

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

leden

Písek

březen

Srdíčkové dny
Fakultní škola – říjen, 4. ročníky, Putovní výstava – bolestné kameny – leden Den
otevřených dveří – 24. 1. 2015
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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
školník

Kde
budova školy

Kdy
6:30 - 7:40

1. pedagogický dozor 1. patro, suterén

7:40 – 8:00

2. pedagogický dozor 2. patro

7:40 - konec výuky
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO
PROGRAMU

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název a adresa školy, pro
Obchodní akademie a státní jazyková škola s právem státní
kterou platí závěrečná zpráva jazykové zkoušky, Čelakovského 200, Písek 397 01
o plnění MPP
Jméno a příjmení ředitele

Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D.

Telefon na ředitele

382214887

E-mail na ředitele

sekyrka@seznam.cz

počet
Školní metodici prevence

1

Kumulovaná funkce s výchovným poradcem, vychovatelem

NE

Finanční ohodnocení za práci školního metodika prevence
NE
Sám
NE
ANO

S výchovným poradcem
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Vlastní
kabinet

S jinými pedagogy

ANO

Školní preventivní tým *)
NE
*)

metodik prevence, výchovný poradce, spec. pedagog, psycholog atd.

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

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

Účel

Získaná celková částka

I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU

2. Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence RCH
Název a odborné zaměření
vzdělávání
Prevence na školách, která
má smysl

Počet
hodin

6

Datum konání

Realizátor –
organizace,
odborník

22. 4. 2015

Ing. Petr Vačkář

Uveďte, o která témata v oblasti RCH je mezi pedagogy největší zájem:
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Počet
školených
pedagogů
1





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?

Adaptační kurz

Mgr. Cendelín

celodenní
program pro
všechny
studenty

Navázání důležitých
sociálních vazeb, zařazení
jednotlivců do kolektivu
třídy. Poznání sebe sama.

1. ročníku (pro
každou třídu
zvlášť)

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

Realizátor

Lektor
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Hodnocení – proč?

6. Spolupráce s ostatními pedagogy
Počty
pedagogických
pracovníků

Podílející se
aktivně na prevenci
v minulém školním
roce

Celkem:

Nepodílející se
aktivně na prevenci
v minulém školním
roce

Vedení školy:

2

2

Z toho učitelé

24

24

Vychovatelé

-

-

-

Mistři odborné
výchovy

-

-

-

Jiné (vepište)

-

-

-

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

Datum
konání
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Vedoucí
programu

1. Burza středních škol, den otevřených dveří

listopad

Mgr. Sekyrka

2. Schůzka s rodiči studentů budoucích 1. ročníků

červen

Mgr. Sekyrka

*Přidejte řádky podle potřeby

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.
prevence drogových
závislostí, šikany…)

Datum
konání

Věková
skupina /počet Realizátor
žáků

1. Šikana- interaktivní
program – drogy,
alkohol, úskalí nového
kolektivu

Arkáda

říjen

1. ročníky

Zuzana Rysová

Adaptační kurzy

září

1. ročníky

Cendelín, Fořt,
Dovínová

Filmová noc ve škole

červen

2. ročník

Cendelín

říjen

1. ročník

Nečasová

Exkurze arkády

Šikana, drogy

Listování

Drogy, násilí

1. a 2. ročník Cendelín

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

Realizátor

Věková
skupina

Datum
konání

Vánoční setkání studentů Mgr. Pavel Sekyrka
s učiteli

všechny třídy Prosinec
2014

Adaptační kurzy

1. ročníky

Cendelín, třídní učitelé
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Září 2014

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

Datum

Realizátor

Vilma Cibulková

listopad

Mgr. Sekyrka

Vánoční setkání studentů s učiteli

prosinec

Mgr. Sekyrka,
Ing. Kostohryz

Pavel Pavel

prosinec

Ing. Nečasová

Jiří Laňka

listopad

Mgr. Sekyrka

Šimon Pánek

listopad

Mgr. Sekyrka

Alfréd Strejček

únor

Mgr. Sekyrka

Jan Bartošek

duben

Mgr. Sekyrka

Besedy s významnými osobnostmi:

Přidejte řádky podle potřeby

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

Školní kluby
počet
počet klubů
zapojených
dětí

-

-

-

Školní kroužky
počet kroužků

počet dětí

-

-

Počet dětí zapojených alespoň v jednom kroužku

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

Prázdninové akce
počet akcí
počet dětí
-

Uveďte, o které akce se jedná:



Adaptační kurzy – 1. ročníky



Týdenní zimní lyžařský výcvikový kurz – 2. ročníky



Týdenní letní sportovní kurz – 3. ročníky



Vánoční Vídeň – jednodenní poznávací exkurze – zájemci všech ročníků



New York – týdenní poznávací zájezd – zájemci ze všech ročníků
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IV. VÝSKYT RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE S OKOLÍM
ŠKOLY
15. Výskyt rizikového chování ve školách a školských zařízeních v minulém školním
roce

neomluvené
hodiny

2

3

hodin

žáků

žáků

případů

žáků

případů

žáků

případů

žáků

případů

žáků

případů

počet

agresivní
formy
chování
vč. šikany

snížená
známka
z chování

0

0

4

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

kouření

alkohol

ostatní
drogy

krádeže

Uveďte výskyt rizikového chování - počet žáků/případů:

16. Spolupráce školy při řešení výskytu rizikového chování s odborníky
jméno
odborníka/zařízení

typ RCH

věková
skupina

jakou formou se pracovalo se
žáky

17. Rezervy při řešení soc. nežádoucího chování na škole (spolupráce s rodiči, finanční
zajištění akcí, podpora ze strany pedagogů, vedení školy, nezájem dětí…):

V. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE
Datum
Seznámení ředitele/ředitelky školy se závěrečnou
zprávou o plnění MPP

Září 2015

Seznámení pedagogického sboru školy se
závěrečnou zprávou o plnění MPP

Září 2015
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Podpis ředitele/ředitelky
školy

Česká školní inspekce
Jihočeský inspektorát
________________________________________________________________
____________________________________________
INSPEKČNÍ ZPRÁVA
Čj. ČŠIC-93/15-C
Závěry

Silné stránky a další zásadní pozitiva ve výše hodnocených oblastech
funkční partnerství,
projektové aktivity,
účast a úspěšnost v soutěžích a olympiádách,
podpora jazykového vzdělávání.
Nedostatky a nedostatky, které byly odstraněny na místě
ŠVP byl v průběhu inspekce zveřejněn na přístupném místě ve škole,
v průběhu inspekce byly odstraněny dílčí nedostatky v rozvrhu,
v průběhu inspekce byly zveřejněny informace o maturitní zkoušce 2015,
dílčí nedostatky v systému předávání informací od vedení školy k pracovníkům,
žákům a veřejnosti,
realizace kontrolní činnosti.
Návrhy na zlepšení stavu školy
ve výuce více uplatňovat vzdělávací strategie vedoucí k aktivizujícím metodám
a formám výuky,
ve větší míře podporovat ve výuce rozvoj funkčních gramotností žáků,
zavádět prvky sebehodnocení a vzájemného hodnocení žáků do teoretického
vzdělávání,
více využívat intranet, Moodle a kontrolní funkce systému Bakaláři,
zajistit doplnění příslušného vzdělání pro výchovnou poradkyni a školního
metodika
prevence
podle možností obohatit MPP dalšími typy preventivních aktivit,
zlepšit kvalitu vedené dokumentace (přesnost, úplnost, výpovědní hodnota).
Zhodnocení vývoje školy ve sledovaných oblastech od data poslední
inspekční činnosti
V období od poslední inspekční činnosti byl ve škole na základě konkurzu
jmenován nový ředitel. V říjnu 2013 byla škola přestěhována do areálu Střední
zemědělské školy Písek a pro školu to představuje jisté prostorové omezení.
Škola v současné době aktivně hledá cesty ke zlepšení situace. Vzdělávací
nabídka byla doplněna novými volitelnými a nepovinnými předměty a rozsáhlými
mimoškolními aktivitami.
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Základní údaje o hospodaření školy
viz přílohy - výkaz zisků a ztrát
- rozvaha
- příloha účetní závěrky
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