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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

- zástupkyně ředitele:

karolyiova@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. Hana Karolyiová

Obor vzdělávání
Studijní obor 63-41-M/02

Obchodní akademie

Škola sdružuje:
1. Obchodní akademie, cílová kapacita 240 žáků, IZO 108 054 098
2. Jazyková škola, cílová kapacita 240 žáků, IZO 110 027 833

4

obr. 1 Brooklyn, pohled na Manhattan, žákyně a žáci obchodní akademie na vzdělávací exkurzi v U.S.A. (New York)

obr. 2 Daniel Herman na besedě se studenty 3. a 4. ročníků
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Pracovníci školy
1. Vedení školy

ředitel
zástupce ředitele

2. Pedagogičtí pracovníci interní

24 (bez vedení školy)

3. Ostatní pracovníci

hospodářka
účetní
3 uklízečky
školník – technický pracovník
školník

Všichni pedagogičtí pracovníci mají vysokoškolské vzdělání. Počet hodin vyučovaných
neaprobovaně 3, 1 % ( OBN 4, TEV 2, ZPV 3, MAT 3).
Celkový počet pracovníků

fyzických 32
přepočtených 26,53

obr. 3 Pohled na budovu školy za letního večera
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Přijímací řízení do 1. ročníku 2018/19
obor 63-41-M/02 obchodní akademie
Počet přihlášených do 1. ročníku

1. kolo: 105

Počet přijatých

60

Nastoupilo k 1. 9. žáků

60

Výsledky vzdělávání žáků (k 31. 8. 2019)
Celkový prospěch

Počet
žáků

vyznamenání

prospěl

neprospěl

1. A

28

1

25

2

2,43

1. B

30

2

25

3

2,20

2. A

32

5

26

1

2,23

2. B

31

1

30

0

2,20

3. A

29

4

21

4

2,39

3. B

27

6

19

2

2,21

4. A

31

2

29

0

2,14

4. B

31
239

28
203

0
12

2,31

Celkem

3
24

Třída

Studijní průměr

2,26

Výsledky maturitních zkoušek – za školní rok 2018/2019 (po opravných zkouškách
a podzimním termínu maturit)
Třída

Celkový prospěch
Počet
žáků vyznamenání prospěl
neprospěl

Studijní Nepřipuštěno Opakuje
průměr
k maturitě
ročník

4. A

31

5

25

1

2,26

-

-

4. B

31

7

22

2

2,20

-

-

Celkem

62

12

47

3

2,23

-

-
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Plán vzdělávacích akcí – pro r. 2018/19 zpracován v srpnu 2018, 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:









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
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, výstava Vzdělání
a řemeslo České Budějovice, budova Obchodní akademie a Jazykové školy Písek, realizováno
každoročně pro případné uchazeče o studium na OA
1.
2.
3.
4.
5.

termín: 23. října 2018, Komunitní centrum Blatná
termín: 6. listopadu 2018, KD Strakonice
termín: 7. – 9. listopadu 2018, Výstaviště České Budějovice
termín: 12. listopadu 2018, KD Písek a budova školy
termín: 26. ledna 2019, budova školy

tradiční schůzka pracovníků školy s ÚP a výchovnými poradci ZŠ
pozvání na základní školy Milevsko, Týn nad Vltavou, ZŠ TGM Písek
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obr. 4 Alena Tomšovicová a Dominika Zíková na veletrhu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích a níže na obrázku na
Burze škol ve Strakonicích

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. 2018, resp. v květnu 2019



vyučující předmětu EKO odpovídají za organizaci a průběh praxí
praktikovány výstupy praxí v modelu:

Výběr praxe studentem a vymezení obsahu praxe po dohodě s vedoucím praxe na pracovišti
9

Výstupní hodnocení vedoucího praxe za průběh na pracovišti jako podklad pro kmenového
vyučujícího
Zpracování zprávy z 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.
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Poř. Sledované znalosti a dovednosti

Hodnocení Poznámka

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)

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 ekonomickému myšlení

6.

Jazykové znalosti dvou cizích jazyků

7.

Další požadované znalosti (doplňte a zhodnoťte)

III.

Účetnictví

1.

Žák je schopen pod vedením zpracovávat jednotlivé části
účetní agendy

2.

Účetní agendu zpracovává pomocí PC na úrovni
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3.

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

4.
IV.
1.

Další požadované znalosti a dovednosti (doplňte)
Obchodní korespondence
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)

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

12

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 společensky i kulturně na
očekávané úrovni (9. listopadu 2018 – 4. B, 4. ledna 2019 – 4. A). Plesy školy jsou dlouhodobě díky přípravě maturantů a přehlídce rób vyhledávaným artiklem plesové sezóny města.

obr. 5 Maturitní předtančení 4. A

obr. 6 Maturanti 4. A
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obr. 7 Maturantka 4. A
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obr. 8 Maturitní předtančení 4. B

obr. 9 Maturanti 4. B

15

obr. 10 Maturant 4. B
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Medializace 2018/19
tisk – region: dle událostí na škole, opakovaně: Písecký deník, Písecké postřehy, 5+2,
MF Dnes aj., Písecký svět)
sociální média: facebook, Instagram – průběžně
webové stránky školy: průběžně
televize: Jihočeská TV: 2x ročně

Studenti obchodní akademie budou obědvat u fontány
23. 1. 2019
Písek – Předáním stavby ve čtvrtek 24. ledna začíná další z akcí zkrášlujících prostředí písecké obchodní
akademie. Tentokrát přichází na řadu nádvoří školy, kde během následujících měsíců vznikne prostor pro
letní stravování na vyvýšené terase s kašnou a vřídly a vestavěný amfiteátr pro divadlo, kapelu, výuku
v exteriéru či relaxaci studentů.

Návrh nádvoří písecké obchodní akademie. Foto: Ateliér Heritas | Foto: Deník / Lucie Kotrbová
Chybět nebude ani nová zeleň. To vše se udělá současně s výměnou kanalizace a vodovodu.
Rekonstrukce vyjde na 7,8 milionu korun, z čehož 6,5 milionu zaplatí Jihočeský kraj coby zřizovatel školy
a zbytek doplatí obchodní akademie ze svých zdrojů.
Hotovo by mělo být v polovině května. „Pak bude následovat ještě výsadba, ale předpokládáme, že si nové
nádvoří včetně kašny s vřídly užijí studenti ještě v tomto školním roce,“ uvedl ředitel školy Pavel Sekyrka.
Autorem projektu je ateliér Heritas, který už školu dobře zná. Projektoval půdní vestavbu, jídelnu, obnovu
interiéru vstupu do školy a arboretum. „Architektonicky a technicky nádvoří navazuje na již hotové arboretum a rekonstruovanou kuchyni,“ zmínil ředitel.
Obchodní akademie se do areálu, který sdílí se střední zemědělskou školou, přestěhovala v roce
2013 a o dva roky později se stala správcem objektu. Od roku 2016 se zde postupně udělala půdní vestavba, kde jsou nové třídy, kabinety, studentský klub, bufet, knihovna či aula. Nová je také jídelna a arbo-
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retum. Kompletně i s nádvořím se tady proinvestovalo 88 milionů korun. „Nebylo by to možné bez vizionářského přístupu Jihočeského kraje,“ doplnil Pavel Sekyrka.
Vynaložená práce i peníze se vrací zájmem studentů. V současné době je otevřeno osm naplněných tříd.
Zdroj: https://pisecky.denik.cz/zpravy_region/studenti-obchodni-akademie-budou-obedvat-u-fontany20190123.html

Internet
v souvislosti s projektem Bolestné kameny velké množství odkazů, např.:
http://www.poznejcesko.cz/bolestne-kameny-krizova-cesta-moderniho-cloveka-v-krajine-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-v-krajine-piseckych-hor/
http://www.turistika.cz/fotogalerie/108840/poznejte-kouzlo-pisecka
http://www.sumava.cz/galerie_sekce/4011-bolestne-kameny/
http://www.obrazovy-atlas.cz/files/assets/basic-html/page37.html
http://zivot.cas.sk/clanok/21007/kamene-plne-bolesti-krizova-cesta-moderneho-cloveka-sa-konci-tym-co-namvsetkym-treba-nadejou
https://www.youtube.com/watch?v=uuhyKJv9NPE
https://www.youtube.com/watch? v=5HAc8WpNU-Q
Cesta byla dále zakreslena portálem MAPY.CZ do uživatelských tras

https://mapy.cz/zakladni?x=14.1749456&y=49.3096421&z=17&source=base&id=2117991

obr. 11 Odkaz na mapách
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obr. 12 Projekt obchodní akademie na portálu YouTube

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

obr. 13 Vytvoření webu Bolestné kameny: www.bolestnekameny.cz
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Výchovně vzdělávací akce a projekty
Český jazyk a literatura
Koordinátor za předmět: Mgr. Zuzana Dovínová, ve školním roce 2017/18 zastoupena
Mgr. Radkou Pelikánovou

Spolupráce s Městskou knihovnou Písek
Naše škola dlouhodobě spolupracuje s městskou knihovnou. První ročníky tradičně navštěvují
knihovnu, kde je pracovnice seznamují s knihovním fondem a ve vzdělávacích workshopech
se dozvědí, jaké možnosti dnešní knihovna nabízí. V rámci akce „ Živý řetěz aneb pomáhali
jsme stěhovat knihovnu“ se stovky lidí zapojily do stěhování knih do nové městské knihovny
v Písku, ta byla slavnostně otevřena 26. dubna. I my jsme byli u toho. Dopoledne jsme se studenty z ostatních základních a středních škol vytvořili živý řetěz dlouhý přes 100 metrů. Během hodiny prošlo našima rukama přes 700 knih, byl to sice jen zlomek, protože fond písecké
knihovny obsahuje přes 135 000 knih.

obr. 14 Živý řetěz ze studentů školy při stěhování knihovny

Ostatní spolupráce s dalšími vzdělávacími institucemi.
Letos jsme navštívili různé akce pořádané muzeem a Sladovnou, obdivovali jsme např. „písecké rodinné stříbro“ – závod Jitex. Jitex slavil 70, k tomuto výročí založení národního podniku Jitex uspořádalo Prácheňské muzeum „módní retro vlnu“. Tato výstava přibližuje historii
tohoto textilního závodu. Výstava nás provedla závodem od přádelny, přes pletárnu, poté ba20

revnou až po pracoviště šiček. Mohli jsme sledovat celý proces výroby od surové bavlny až
po hotové tričko. Přímo na výstavě si studenti vyzkoušeli tkaní na stolním stavu a práci na
pletacím strojku, mohli si odnést i vlastnoručně upletenou čepici nebo šálu.

obr. 15 Studenti v muzeu na expozici k 70. výročí založení legendárního textilního závodu Jitex

Olympiáda
Koordinátor: Mgr. Marta Frišmanová
V prosinci proběhla na naší škole Olympiáda v českém jazyce, zúčastnili se jí zástupci prvních až třetích ročníků. Studenti s nejlepším umístěním byli nominováni do reprezentace
okresního kola. Následně v posledních lednových dnech proběhla v Domě dětí a mládeže
v Písku Olympiáda v českém jazyce, kterou každoročně pořádá Národní institut pro další
vzdělávání MŠMT. Barvy školy hájila Julie Reiserová, studentka třetího ročníku, které chyběly pouhé dva body, aby získala bronzovou medaili.

Dramatizace
Koordinátor: Mgr. Ilona Šmelhausová
Studenti obchodní akademie si pod vedením Mgr. Ilony Šmelhausové sami zpracovávají divadelní hry, stávají se režiséry a herci představení. Součástí výstupu je vlastní příprava kostýmů, kulis, hudebního doprovodu. Mgr. Šmelhausová výstupem sleduje oživení výuky
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a prohloubení teoretických znalostí. Studenti třetího ročníku v tomto školním roce zinscenovali Matku a Bílou nemoc Karla Čapka, Pygmalion G. B. Shawa. Pobavili nejen sebe, ale
i své spolužáky scénami z her Smoljaka a Svěráka – České nebe, Hospoda na mýtince. Studenti prvního ročníku si vybrali Shakespearova díla Othello, Zkrocení zlé ženy a Moliérova
Lakomce.
Divadelní představení v podání našich studentů vždy sklízejí obrovský úspěch a mají obdiv
nás všech – diváků.

obr. 16 Cimrmanovští ochotníci ze 3. A

Exkurze
Koordinátor: Mgr. Zuzana Dovínová, Mgr. Ilona Šmelhausová, Mgr. Alena Kopecká,
Mgr. Radka Pelikánová
V průběhu celého školního roku se účastní jednotlivé třídy se svými vyučujícími českého jazyka exkurzí do Prahy. V letošním školním roce se cílem jejich zájmu staly např. Werichova
vila, Národní galerie, Šternberský palác, Národní muzeum, Vyšehrad. Navštívili také divadlo
Karlín, zábavnou muzikálovou revue z „pera soudobého Shakespeara“ Antonína Procházky –
Jak se dělá muzikál. Ten studenty provedl muzikálem, seznámil nás s tím, jak se takový muzikál vlastně dělá, byli jsme svědky výběru titulu, konkurzu, první čtené zkoušky, a zažili
jsme i trému před premiérou i euforii po ní. Účastníky konkurzu byli Iva Pazderková, Václav
Noid Bárta, Martin Písařík. Dalším představením, které jsme navštívili, byla v divadle Kalich
politická satira Žena za pultem nebo Revizor od N. V. Gogola.
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obr. 17 Studenti na Pražském hradě

obr. 18 Obohacení exkurzí Český jazyk se děje vždy v kombinaci s návštěvou Národní galerie a Národního divadla
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Obnova knihovního fondu
Koordinátor: Mgr. Radka Pelikánová
S možností vybudování půdní vestavby vznikla v I. etapě realizace i místnost knihovny. Ta je
propojena s aulou, dále se nachází v těsné blízkosti zázemí vedení školy a centra studentského
života – studentského klubu Akáda. Bývalá knihovna školy, jejíž knihovní fond čítá 3 000 ks
svazků, byla dosud „umístěna“ ve sklepních prostorech budovy. Po sestěhování v roce 2013
se nenašla v novém objektu zřizovatele prostora, která by aspoň v omezeném počtu umožnila
knihovní fond využívat. Minulý školní rok byly knihy přebrány a bezcenné tisky byly nabídnuty do antikvariátů k odkupu, ostatní knihy byly přeneseny do nových prostor, aby mohlo
dojít k jejich dosušení. V suterénních prostorách se nacházely knihy 4 roky v permanentním
vlhkém nevětraném prostředí. V další části byla zahájena kompletní evidence knih. V rámci
této akce došlo ke spojení učitelské a žákovské knihovny na jeden prostor. Dále byla vytvořena pečlivá evidence všech knih, které byly za uplynulá desetiletí umístěny v kabinetech.
V případě žákovské i učitelské knihovny bylo pro pedagogy zaštiťující sekci Český jazyk
a vedení školy velmi příjemným překvapením, jak cenné výtisky knihovna ukrývala. Luxování zaprášených knih trvalo dlouhé týdny, tuto práci vykonávali ve svém volném čase právě
studenti. Nadále dochází k obnově knihovního fondu – nakupujeme knihy po antikvariátech
a přijímáme od dárců. Žáci i pedagogové mohou navrhovat knihy, které by knihovna školy
neměla postrádat.

obr. 19 Knihovnice z řad studentek připravují knihovní fond k vypůjčení
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Oslava 100. výročí založení Československé republiky
Koordinátor za akci: Mgr. Radka Pelikánová
Do oslav kulatého výročí vzniku Československa se zapojila také naše škola. Protože 28. říjen
připadl na dobu podzimních prázdnin, sešli jsme se hned po nich ve studentském klubu. Uvítala nás dobová hudba a skupina studentů, kteří si připravili a s velkým nasazením předvedli
pestré pásmo, složené z mluveného slova, tance a hudby. Kromě historických faktů zde zazněla i slova T. G. Masaryka, K. Čapka, ukázky poetistických básní, písně trojice Werich,
Voskovec, Ježek a další. Nechyběl ani projev ředitele školy P. Sekyrky, který zajímavě propojil minulost s přítomností. Aby byla prvorepubliková atmosféra dokonalá, byli účinkující,
pedagogický sbor i mnozí studenti oblečeni do dobových kostýmů
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obr. 20 Studentky tančí na ukázku swing
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obr. 21 Výročí si vychutnaly všechny generace školy (Mgr. Jitka Bočková a studentka Alena Tomšovicová jsou pro První
republiku jako zrozené)
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obr. 22 Pedagogický sbor školy v retro kostýmech spolu s účinkujícími

Matematika
Koordinátor za předmět: Mgr. Barbora Lojíková (od 8/2019 Kahovcová)

Matematický klokan
Koordinátor: Mgr. Barbora Lojíková
Jedná se o populární matematickou soutěž původem z Austrálie, která nyní probíhá ve více
než 30 zemích světa včetně České republiky. Všichni soutěžící základních a středních škol se
dělí do pěti kategorií. Pro první a druhé ročníky SŠ je to kategorie JUNIOR. U třetích a čtvrtých ročníků se jedná o kategorii STUDENT. Soutěž probíhá pro všechny ve stejný termín,
tentokrát to byl pátek 22. března 2019. Z každé kategorie jsme vyhlásili tři nejlepší studenty.
V kategorii JUNIOR první místo obsadila Žaludová Natálie 2. A, druhé Borská Kristýna 2. A
a třetí Piklová Šárka 2. B. V kategorii STUDENT se na prvním místě umístil Kukrál Martin
3. B, na druhém Gubániová Hana 4. A a na třetím Krippner Tomáš 3. A.
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obr. 23 Úspěšní studenti s diplomy z mezinárodní soutěže Klokan (JUNIOR)

obr. 24 Úspěšní studenti s diplomy z mezinárodní soutěže Klokan (STUDENT)
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Cizí jazyky – angličtina
Koordinátor za předmět: Mgr. Hana Svobodová

Příprava na složení Cambridgeských zkoušek na naší škole jako součást
výuky
Koordinátor: Mgr. Hana Svobodová
Probíhá celoročně

obr. 25 Logo ELEC

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

EYP (European Youth Parliament)
Koordinátor: Mgr. Marta Frišmanová





přednášky, workshopy
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

Intenzivní jazyková příprava: listopad – květen

Jazykové zkoušky Cambridge PET, FCI
Koordinátor: Mgr. Hana Svobodová
Nábor studentů a otevření přípravného jazykového kurzu na úrovni B1

Projektový den v rámci spolupráce s centrem ELEC
Koordinátor:




Mgr. Hana Svobodová

téma: mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge
termín: říjen
předtestování studentů po celé 2. pololetí školního roku
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Školní kolo olympiády z ANJ
Koordinátor: Mgr. Hana Svobodová, Mgr. Kateřina Wagnerová, Mgr. Alena Kopecká,
Mgr. Eva Chovancová, Mgr. Marta Frišmanová

Krajské kolo Olympiády středních odborných škol v ANJ
V úterý 26. března se studentka Michaela Nohová ze 3. A zúčastnila krajského kola Olympiády v anglickém jazyce v Českých Budějovicích. Soutěžilo se v poslechu anglického textu,
v hovoru v malé skupině čtyř studentů, v předem nepřipraveném projevu před skupinou
27 studentů a v didaktickém testu. Po splnění všech těchto úkolů byla vybrána skupina
10 finalistů, kteří dále soutěžili v diskutování, v němž se mělo rozhodnout o prvních třech
místech. Míša získala třetí místo.

obr. 26 Michaela Nohová získala 3. místo v krajské olympiádě z anglického jazyka
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Testfest
Koordinátor: Mgr. Hana Svobodová, Mgr. Kateřina Wagnerová, Mgr. Alena Kopecká




online testování studentů – jazykové zkoušky
maturita
testování probíhá průběžně ve 2. pololetí

Projektový den v rámci spolupráce s centrem ELEC
Koordinátor: Mgr. Hana Svobodová
 téma: příprava na mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge
 termín: říjen

Jazykové zkoušky Cambridge PET B1
Koordinátor: Mgr. Hana Svobodová


Slavnostní předávání diplomů z jazykových zkoušek Cambridge v Rytířském sále
Prácheňského muzea dne 3. září 2018
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obr. 27 Předávání diplomu pro základní a střední školy se uskutečnilo letos poprvé v nové aule školy
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obr. 28 Úspěšní studenti s diplomy z jazykových zkoušek Cambridge za OA Písek

Příprava na jazykové zkoušky PET
Koordinátor: Mgr. Eva Chovancová


odpolední jazykové kurzy

Organizace zkoušek Cambridge English PET, FCE
Koordinátor: Mgr. Hana Svobodová, Mgr. Alena Kopecká, Mgr. Eva Chovancová

Divadelní představení v anglickém jazyce JACK and JOE
Představení bylo organizováno Divadelním centrem Zlín. Akce se konala v listopadu
v Divadle Fráni Šrámka a zúčastnili se jí studenti napříč všemi ročníky.

Projekt EDISON
Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky,
tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.
Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami
a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů.
Díky projektu Edison naši školu navštívili ve dnech 1. - 7. října 2018 studenti z cizích zemí,
konkrétně z Gruzie, Ruska a Běloruska. Ubytování jim poskytli studenti naší školy. Docházeli
za námi do hodin, vyprávěli o jejich zemi, tradicích a sobě. Zatancovali si s námi na jejich
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i naše národní písně. V odpoledních hodinách jim program zařizovali studenti naší školy.
Vzali je na Píseckou věž, do kaváren, nákupních zón, projít se po kamenném mostě nebo do
kina. Ve středu se konala akce zvaná „globalvillage“, na kterou si nejen každá třída, ale i cizinci měli připravit potraviny, kroje, známé osobnosti či cokoliv dalšího typického pro jejich
zemi.

obr. 29 Studenti prezentují v rámci globální vesnice produkty své země
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obr. 29 Tanec spojuje všechny národy, na snímku propagace ruských lidových tanců
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Erasmové projekty KA + 229, 2018 – 2020
Koordinátor: Mgr. Alena Kopecká
Naše škola žádala v březnu 2018 o grant ve čtyřech projektech a všechny byly úspěšné. Tudíž
se OA Písek v současné době může účastnit těchto mezinárodních projektů a setkání a vyjíždět do zahraničí na týdenní mobility (workshopy, rozvoj jazykových a technických dovedností, rozšíření kulturních a historických znalostí).

Název projektu: Rozvoj podnikatelského talentu DYET
Podání projektu: březen 2018
Schválení projektu: srpen 2018
Zúčastněné země: Česká republika, Itálie, Polsko, Portugalsko, Kypr
Koordinátorská země: Kypr
Doba trvání: prosinec 2018 – prosinec 2020
Tento erasmový projekt se snaží rozvíjet podnikatelské dovednosti mladých lidí spoluprací
reálných a fiktivních firem mezi Českou republikou, Kyprem, Sicílií, Polskem a Portugalskem. Snaží se předcházet nezaměstnanosti a probudit v mladých lidech podnikavost a sebevědomí a možnost prosadit se na mezinárodním evropském trhu.

Výjezdy ve školním roce 2018/2019


Leden 2019 – Catanie (Sicílie)
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obr. 30 Studijně na Sicílii

Astronomický projekt Union of Solar Systém via Geogebra
Podání projektu: březen 2018
Schválení projektu: srpen 2018
Zúčastněné země: Česká republika, Turecko, Portugalsko, Finsko, Itálie
Koordinátorská země: Turecko
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Doba trvání: září 2018 – červen 2020
Toto je vědecký projekt, který se zabývá sluneční soustavou a simulací planet pomocí programu geogebry. Spojuje tedy poznatky z přírodovědných předmětů s informačními technologiemi. Mladí lidé si rozšiřují své poznatky z oblasti fyziky a astronomie a spojují je se svými dovednostmi v předmětu IT.

Výjezdy ve školním roce 2018/2019



Březen 2019 – Quarteira (Portugalsko)
Květen 2019 – Brindisi (Itálie)

obr. 31 Studijně v Portugalsku
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obr. 32 Bádáme v mezinárodním týmu v chemické laboratoři v Itálii

Eurostories
Podání projektu: březen 2018
Schválení projektu: srpen 2018
Zúčastněné země: Česká republika, Španělsko, Itálie, Irsko
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Koordinátorská země: Španělsko
Doba trvání: září 2018 – červen 2020
Literární projekt zaměřený na průzkum četby mladých lidí z České republiky, Itálie, Španělska a Irska. Studenti vytváří dotazníky a vyhodnocují je, porovnávají čtenářské zvyky teenagerů z různých zemí Evropy. Studenti jsou motivováni k četbě vlastní dramatickou činností,
debatami se současnými světovými autory a vzájemným sdělováním zážitků z četby.

Výjezdy ve školním roce 2018/2019



Duben 2019 – Dublin (Irsko)
Květen 2019 – Bari (Itálie)

obr. 33 Kolegyně na přípravném semináři v zemi svatého Patrika
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obr. 34 A opět studijně v Itálii (Bari)

Kulturní dědictví Building Bridges between Past and Future
Podání projektu: březen 2018
Schválení projektu: srpen 2018
Zúčastněné země: Česká republika, Nizozemsko, Turecko, Estonsko, Chorvatsko
Koordinátorská země: Estonsko
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Doba trvání: září 2018 – červen 2020
Projekt je koncipován jako propojení tradic jednotlivých národů s budoucností Evropy. Zabývá se kulturními zvyky v oblasti hudby, tance, kulinářského umění a dochází k vzájemné výměně dobrých praktik mezi studenty České republiky, Chorvatska, Turecka, Estonska a Nizozemí.

Výjezdy ve školním roce 2018/2019


Listopad 2018 – Tarsus (Turecko)

obr. 35 Studujeme kulturní odlišnosti Turecka ve městě Tarsus

Na všechny výjezdy jedou žáci zapojeni do projektové aktivity v počtu 4 - 6 + 2 učitelé, koordinující.
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Cizí jazyky – němčina
Koordinátor za předmět: Mgr. Jitka Bočková
Projekty

CUVID - Curriculum Video
Doba trvání: 1. 10. 2016 - 30. 9. 2018
Cíl projektu:
Vytvoření interaktivní webové platformy, která dokáže propojit především mladé nezaměstnané s potenciálním zaměstnavatelem.
Platforma CUVID umožní uživatelům nahrát prezentační video (video CV), které by mělo
doplnit jejich profesní životopis a zvýšit tak šanci na získání zaměstnání. Takto doplněný životopis umožní personalistům možnost dotvořit si představu o uchazeči, o jeho dovednostech,
sebevědomí, kreativitě, charisma.
Partneři:
1. bit Schulungscenter GmbH, Graz, Rakousko - koordinátor
2. Future Balloons, Figueira da Foz,Portugalsko
3. EFOS University, Osijek, Chorvatsko
4. LBS Bad Gleichenberg, Rakousko
5. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem SJZ, Písek, Česká republika
Garanti: Mgr. Jitka Bočková, Mgr. Kateřina Wagnerová
Zúčastněné třídy: 2. A, 3. A

CVTube - Curriculum Video
Doba trvání. 1. 10. 2016 – 30. 9. 2018
Cíl projektu:
Zvýšení konkurenceschopnosti studentů na trhu práce. V rámci projektu si studenti vytvoří
životopis ve formě videonahrávky, která se stane přílohou psaného životopisu.
Partneři:
1. Europrofis Praha, Česká republika – koordinátor
2. EDIT Value Braga, Portugalsko
3. Westfallische Hochschule Gelsenkirchen, Německo
4. ANCED Madrid, Španělsko
5. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem SJZ Písek, Česká republika
6. Cámara Badajoz, Španělsko
7. Universidade Do Minho Braga, Portugalsko
Garanti: Mgr. Jitka Bočková, Mgr. Eva Chovancová
Zúčastněné třídy: 1. A
V obou projektech jsme jako pilotní a testovací subjekt.
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obr. 36 Prezentace CVTube
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Vánoční Linec
Koordinátor: Mgr. Jitka Bočková, Mgr. Marta Frišmanová
Prohlídka pamětihodností města s průvodcem v NJ, návštěva trhů
Termín: 12. 12. 2018

obr. 37 Vánoční exkurze do Lince

Veletrh FIF
Koordinátor: Mgr. Jitka Bočková
Rohrbach – propozice, přihlášky, pozvánka
Komunikační jazyk: NJ
Další spolupráce se školami z Rakouska a Německa se uskutečňuje na bázi konání projektu
fiktivních firem.
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Písemná a elektronická komunikace
Koordinátor za předmět a jednotlivé aktivity: 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
Dne 14. prosince 2018 se uskutečnila tradiční Vánoční písařská štafeta, které se účastní zástupci tříd druhých, třetích a čtvrtých ročníků vždy po čtyřech soutěžících, avšak bez prvních
ročníků, kteří dosud nemají dostatečné dovednosti v psaní všemi deseti. Družstva soutěžila
v opisu vánočního textu, při kterém se hledělo nejen na čas, ale i na počet chyb.
V tvrdé konkurenci zdatných písařů se k vítězství propsali PEKaři František, Sorina, Daniel
a David z 3. A.

obr. 38 Zástupci vítězných družstev se sladkou odměnou

Školní kolo psaní na klávesnici
Během měsíce února si studenti druhých, třetích a čtvrtých ročníků ověřili a porovnali
v desetiminutovém opisu dovednosti v oblasti ovládání klávesnice počítače desetiprstovou
hmatovou metodou. Poprvé v historii soutěže obsadili první tři místa chlapci.
Pavel Hašek ze třídy 4. A opakovaně prokázal, že píše na celé škole nejrychleji – za 10 minut
napsal 392,8 čistých úhozů za minutu s přesností 99,93 %. Na druhém místě se umístil Michal Krištof ze třídy 2. A s 346,10 čistými úhozy za minutu a s přesností 99,86 %, třetí místo
obsadil Daniel Surma ze třídy 4. B (297,7 čistých úhozů za minutu s 99,97% přesností).
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obr. 39 Výherci školního kola psaní na klávesnici

Krajské kolo Mistrovství České republiky v grafických předmětech
Dne 26. března 2019 se konal na Obchodní akademii v Českých Budějovicích 27. ročník krajského kola Mistrovství České republiky v grafických předmětech. V kategorii psaní na klávesnici naši školu reprezentovali studenti Pavel Hašek ze třídy 4. A a Michal Krištof ze třídy
2. A.
Pavel s 453 čistými úhozy za minutu a 0,06 % chyb obsadil první místo, Michal (333 čistých
úhozů za minutu a 0,11 % chyb) krásné šesté místo.
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obr. 40 Pavel Hašek opakovaně obhájil prvenství v krajském kole v grafických disciplínách

Mezinárodní internetová soutěž Intersteno 2019
V květnu letošního roku se naši studenti Pavel Hašek ze 4. A a Michal Krištof z 2. A zapojili
do mezinárodní internetové soutěže v psaní na klávesnici Intersteno. Soutěžili v kategorii junioři (17–20 let) v desetiminutovém opise s penalizací 50 úhozů za chybu.
Pavel obsadil v opise v mateřském jazyce 30. místo z 568 soutěžících z nejrůznějších zemí
světa a 28. místo ve vícejazyčném opisu. I Michal si vedl výborně, když v opise v mateřském
jazyce obsadil z 568 soutěžících 79. místo.

Státní zkoušky z psaní na klávesnici
V pátek 7. června 2019 se pod vedením zkušební komisařky Ing. Dany Frnochové, konaly
Státní zkoušky z psaní na klávesnici. Ke zkoušce se přihlásilo 8 studentů ze třetích ročníků
a 1 uchazečka z praxe.
Těší nás, že i při letošním skládání státní zkoušky byli všichni uchazeči úspěšní. Vysvědčení
o státní zkoušce, vydané Národním ústavem vzdělávání v Praze, předal úspěšným studentům
ředitel školy Mgr. P. Sekyrka, Th.D., ještě před odchodem na prázdniny.
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obr. 41 Všichni přihlášení na státní zkoušky z psaní na klávesnici byli zároveň úspěšní

Vznik muzea administrativy
Koordinátoři akce: Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D., Ing. Hana Kortusová, Bc. Vlasta Holubářová
Odpovědný za sbírku: Ing. Hana Kortusová
V souvislosti s dokončením 2. etapy půdní vestavby uskutečnilo vedení školy svou vizi vzniku minimuzea administrativy. V majetku školy bylo dlouhodobě cca 25 psacích strojů z různé
doby, z toho 3 výrobou ze čtyřicátých let 20. století. Výukové stroje z této doby, jak je známe
ze starších fotografií a pozdější, končily s každou modernizací výuky buď ve sběrných surovinách či byly darovány. Vedení školy vydalo v minulém školním roce inzerát a dále rozšířilo
mezi studenty, že zakládáme muzeum administrativy a kdo má doma psací stroj či cokoliv
související s administrativou, může jej škole darovat či za symbolický peníz odprodat. Reakce
byla neuvěřitelná. Jestliže vedení dlouhodobě litovalo, že minulé generace neuchovaly různé
typy psacích strojů, pak se nám během prvních 4 měsíců sešlo cca 40 strojů od výrobců
z celého světa. Máme dnes stroje od amerických, anglických, německých, francouzských,
švýcarských, ruských výrobců a samozřejmě nejvíce je zastoupen československý Consul.
Zde nás udivilo, jak krásné některé typy značka vyráběla. Nejstarší strojům je dnes přes
100 let a k dnešnímu dni jsme obdrželi od veřejnosti a rodičů studentů dohromady přes
60 psacích strojů. Paní kolegyně Ing. Hana Kortusová dále s každým novým ročníkem vybízí
studenty k „odevzdání“, jelikož stroj bude v nejlepších rukou. Zajímavé u strojů je, že každý
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má za tu dobu svůj příběh. Dostali jsme zdarma např. psací stroj od manželů, kteří na něm
psali přes půl století. Nikdy by ho neprodali, ale nám se ho rozhodli darovat. Někteří dárci,
zřejmě exponováni časově, jen stroj vyložili dole v pavilonu, když jim někdo otevřel a i tak
jsme je „převzali“ do sbírek. Kolegyně Kortusová všechny stroje pečlivě vyčistila, zjistila vše
o jejich výrobní minulosti a strojům dává adekvátní péči. Dnes má tak škola obchodu také
svůj kus historie. Dlužno podotknout, že sběr strojů není ukončen a náš poslední příspěvek je
od maminky žákyně, která má známou ve sběrných surovinách. Tak nám donesla 26. 9. již
nového školní roku zachovalý stroj Olympia z předválečných let. Psací stroje, některé mimořádně zachované, přitahují pozornost všech návštěvníků školy. Kromě strojů jsme před Vánocemi 2018 zakoupili zachovaný účtovací stroj a dostali zdarma sto let starou řezačku papíru,
licenční výrobek firmy Beckert. Řezačka s mohutným ramenem váží přes 250 kg. Naposledy
řezačka sloužila v textilním závodě Jitex.
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obr. 42 Na dni otevřených dveří byl o sbírku velký zájem
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obr. 43 … a ohlédnutí do minulosti
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Informační technologie
Koordinátor za předmět: Jaroslav Wailguny
Studenti pracují s kancelářskými aplikacemi z balíku Microsoft OFFICE 2016. 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.
Studenti mají cestovní uživatelské účty, které jim umožňují využívat stejné prostředí ve všech
učebnách.
Studenti mohou využívat jednotný systém adres elektronické pošty v rámci Office365
Pokračuje rozvíjení systému podpory elektronické výuky MOODLE. Studenti mají
k dispozici zadání úkolů a doplňkové lekce k jednotlivým tématům výuky. Též jsou využívány testovací možnosti systému MOODLE.
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Účetnictví, ekonomika
Koordinátor za předmět: Ing. Jaroslav Fořt

Celostátní kolo soutěže v účetnictví MÁ DÁTI-DAL
Koordinátor: Ing. Věra Prokopová
V konkurenci 98 nejlepších středoškolských účtařů z celé ČR zvítězila naše Zuzana Dovalová (vyučující Fořtová) a na skvělém 10. místě se umístila Veronika Levá (vyučující Karolyiová). Na základě součtu bodů obou reprezentantek naše škola zvítězila, obsadila tedy 1. místo
ze 46 zúčastněných škol. Třináctka v podobě 13. ročníku prestižní soutěže v účetnictví
MÁ DÁTI-DAL rozhodně nepřinesla našim studentkám smůlu. Jedná se o největší soutěž
v účetnictví v České republice, kterou pořádala 28. a 29. ledna 2019 Soukromá vysoká škola
ekonomická ve Znojmě. Obě naše studentky splnily podmínky pro získání certifikátu
z účetnictví.
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obr. 44 Veronika Levá je 10. nejlepší účtařkou z 98 nejlepší studentských účtařů České republiky

obr. 45 Zuzana Dovalová je nejlepší účtařkou z 98 nejlepší studentských účtařů České republiky
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obr. 46 Naše škola získala dále 1. místo ze všech škol
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Účetní soutěž je náročná. První den studentky 4 hodiny účtovaly v rámci certifikační části
příklady z jednotlivých oblastí účetnictví (max. 100 bodů), druhý den soutěže byl 90 minutový elektronický test, který obsahoval 100 znalostních otázek (max. 50 bodů).

Soutěž v účetnictví „Účetní derby“
Koordinátor: Ing. Jaroslav Fořt
V krajské soutěži „Účetní derby“, kterou pořádala 18. října 2018 OA v Českých Budějovicích, obsadili Tomáš Pistulka 2. místo a Natálie Slavíčková 3. místo (oba 3. B – vyučující
Prokopová, Kostohryz).

obr. 47 Tomáš Pistulka a Natálie Slavíčková byli úspěšní v krajském kole Účetní derby

Soutěž Ekonomický tým 2018
Koordinátor: Ing. Eva Kopřivová
Naše škola i letos, a to již popáté, pořádala krajské kolo Ekonomický tým. Pátý ročník proběhl na naší škole dne 2. 10. 2018 a zúčastnilo se ho sedm týmů ze čtyř obchodních akademií
Jihočeského kraje. Konkrétně přijeli soutěžit studenti z OA Blatná, z OA České Budějovice,
z OA Tábor a naše škola postavila dva týmy. Soutěž proběhla v tradičním duchu, tedy
z vědomostního testu v elektronické podobě ze znalostí ekonomiky, účetnictví a informačních
technologií. Na 75 otázek měli studenti 75 minut. Druhou disciplínou byla desetiminutová
prezentace na téma „ Je výhodné vlastní bydlení nebo pronájem?“. Po sečtení bodů z obou
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disciplín se vítězem letošního krajského kola stal tým OA Tábor ve složení Caroline Píglová,
Monika Musilová a Tadeáš Kohoutek. Druhé místo obsadil opět tým z OA Tábor. O třetí místo se dělily týmy z OA České Budějovice a z OA Písek.

obr. 48 Porota ze zúčastněných škol
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Ekonomický tým, celostátní kolo
Naše škola byla pro letošní rok vybrána jako pořadatel 15. ročníku celostátní soutěže Ekonomický tým 2018, který se konal pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
Jihočeského kraje a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Naše škola tak navázala na
pětiletou zkušenost v pořádání krajských kol této soutěže, které se letos uskutečnilo dne
2. 10. 2018.
V úterý, 4. 12. 2018, se sjeli na naši školu vítězové krajských kol, k nimž se přidal i tým naší
školy. Ten se umístil v krajském kole na třetím místě a byl nominován jako divoká karta. Celkem se soutěže zúčastnilo 13 týmů, všechny týmy byly tříčlenné a tvořili je studenti 4. ročníků.
Na slavnostním zahájení v nové aule naší školy přivítal ředitel školy Mgr. Sekyrka Pavel, Th.D. jak účastníky soutěže s pedagogickými doprovody, tak všechny hosty, mezi kterými byli pan Mgr. Richard Žert, předseda Asociace OA ČR, paní Ing. Ivana Nepovímová, ministerský rada, hodnotitelé projektových prací pan Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. a pan Ing. Petr
Štumpf, Ph.D. z katedry obchodu a cestovního ruchu Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity a ředitelé obchodních akademií Ing. Aleš Kubíček, RNDr. Marcela Blažková, Ing. Mgr. Jiří
Haičman, Mgr. Soňa Veisová a Ing. Radek Kučera.
Po úvodní zdravici začala samotná soutěž, která se skládala z 80minutového testu
v elektronické podobě z odborných znalostí z ekonomiky, účetnictví, práva a informačních
technologií. Celkem bylo 80 otázek. Současně probíhala další část soutěže a to desetiminutová prezentace na téma „Jak je bydlení dostupné pro současnou mladou generaci?“. Téma bylo
tajné a přivezl ho předseda Asociace OA ČR. Odborná porota byla šestičlenná a skládala se
z řad hostů. Kromě těchto disciplín bylo do úspěšnosti týmů zařazeno hodnocení projektové
práce na téma „Sdílená ekonomika“. Všechny části měly stejné 100 bodové hodnocení.
62

Před vyhlášením výsledků a slavnostním ukončení čekalo na všechny zúčastněné včetně hostů
překvapení pana ředitele v aule školy. Byla to soutěž v psaní na starých psacích strojích krásného, ale náročného textu „ Školní pravidla ze zprávy o stavu pokroku školství 1777“. První
místo získala paní zástupkyně naší školy Hana Karolyiová.
Před samotným vyhlášením výsledků soutěže proběhlo hodnocení prezentací a projektových
prací. Následovalo vyhlašování nejlepších týmů.
Nejlepším ekonomickým týmem České republiky se stal tým OA Olomouc ve složení Barbora Kuzmíková, Ivana Mariánková a Lukáš Šafář pod vedením Ing. Dagmar Sekaninové. Tým
získal 213 bodů. Druhé místo obsadil tým OA Svitavy s 207 body a na třetím místě se umístil
tým OA Ústí nad Labem s 205 body. Uvedené týmy obdržely krásné dorty a věcné ceny. Vítězným týmům gratulujeme. Tým naší školy ve složení Nela Horažďovská, Zuzana Dovalová
a Richard Bauer ze 4. A obsadil krásné šesté místo se 181 body.
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obr. 49 Během čekání na výsledky vyhlášení soutěže na mechanických psacích strojích
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obr. 50 Soutěžit musela i porota, která si retrozážitek oproti studentům užila naplno
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obr. 51 Ing. Ivana Nepovímová z MŠMT dohlíží nejen na soutěž, ale i na předání cen
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Navrhni projekt
Koordinátor: Ing. Eva Kopřivová
Studentky Michaela Nohová a Kamila Němečková ze třídy 3. A získaly se svým projektem
FUTURA 4. místo v regionálním kole, které se konalo v pondělí 18. 3. na Krajském úřadě
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.

EuropaSecura
Koordinátor: Ing. Eva Kopřivová
Organizována Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Ministerstvem
obrany, Armádou České republiky. Do krajského kola se probojovaly čtyři trojčlenné týmy
z prvního a třetího ročníku.

Euroscola
Koordinátor: Ing. Eva Kopřivová
Již tradičně se studenti naší školy, tentokrát celá třída 3. A, zúčastnili podzimního kola soutěže Euroscola. Tématem letošní soutěže byly evropské volby 2019. Cílem bylo vytvořit krátký
videoklip "Tentokrát budu volit!" a umístit ho na Instagram. V něm měli přesvědčit své okolí,
proč je důležité jít volit.
V rámci vyhodnocení této soutěže, ve kterém porota vyhodnotila 5 nejlepších videí a 4 videa
vybrala náhodnou volbou. My tentokrát mezi výherci nejsme, ale z Evropského parlamentu
přišlo poděkování za krásný příspěvek, ve kterém ocenili nápaditost a čas, jenž zpracování
studenti věnovali.

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 2018 proběhl 11. ročník fiktivního konkurzu na OA Písek. Tradičně se
zúčastnili studenti čtvrtého ročníku, z nichž ti nejlepší absolvovali v pondělí 17. prosince přijímací pohovor před komisí odborníků z praxe. V té letos pracovali pod vedením Ing. Vladimíra Homoly z ČSAD Autobusy České Budějovice, Mgr. Renáta Nejedlá z Faurecie,
JUDr. Jiří Brožák z Úřadu práce a Ing. Markéta Adamová z JČU. Obchodní akademii zastupovali ředitel Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D. a Ing. Jaroslav Fořt.
Komise speciálně ocenila tři studentky, jejichž odměnou byl Den strávený s manažerem
ČSAD Autobusy. Jsou to: Klára Koluchová, Zuzana Dovalová, Anežka Kuntová.
V tomto případě mohl každý z výherců zvlášť strávit pracovní den s generálním ředitelem
ČSAD Autobusy České Budějovice panem Ing. Vladimírem Homolou; dále s obchodním ředitelem společnosti Ing. Karlem Coufalem. Studentky se účastnily jejich důležitých jednání,
stejně jako mohly nahlédnout do další agendy běžného dne této prosperující společnosti.
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obr. 52 Žák 4. B Filip Žížek se uchází o místo účetního generálního ředitele ČSAD České Budějovice

obr. 53 Žákyně 4. A Sabina Kyriánová se uchází o místo asistentky generálního ředitele ČSAD České Budějovice
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obr. 54 Klára Koluchová a Zuzana Dovalová na Dni s manažerem s generálním ředitelem ČSAD České Budějovice
Ing. Vladimírem Homolou a obchodním ředitelem Ing. Karlem Coufalem

obr. 55 Anežka Kuntová na Dni s manažerem s generálním ředitelem ČSAD České Budějovice Ing. Vladimírem Homolou
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Fiktivní firmy
Koordinátor: Ing. Jaroslav Fořt, Ing. Daniela Fořtová
V rámci projektu fiktivní firma pracovaly po celý školní rok firma Progress, s.r.o. (jedna
z nejstarších firem na českém fiktivním trhu) a firma Progress Life, s. r. o. Na činnosti ve čtyřech divizích se podílelo 24 studentů z obou tříd druhého ročníku:
Progress, s. r. o., Písek – divize Tasty Rainbow
Progress, s. r. o., Písek – divize Vafle od A do Z
Progress Life, s. r. o., Písek – divize Travel Time Company
Progress Life, s. r. o., Písek – divize Merak

Prezentace na veletrzích
Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 jsme všichni prezentovali své firmy na veletrhu
v Příbrami.
V nabité konkurenci firem z celé republiky jsme byli hodně vidět a Kateřina Nikodímová si
přivezla 1. místo za nejlepšího prodejce veletrhu.
Na letošní veletrh v Plzni, který se konal 12. - 13. prosince 2018, jsme vyslali dvě divize:
Progress, s. r. o., Písek – divize Tasty Rainbow
Progress Life, s. r. o., Písek – divize Merak
Obě byly výborné a v silné konkurenci 30 firem z celé republiky nepřehlédnutelné.
Na letošní veletrh v Žatci, který se konal 6. - 7. února 2019, jsme vyslali dvě divize:
Progress, s. r. o., Písek – divize Vafle od A do Z
Progress Life, s. r. o., Písek – divize Merak
Naše fiktivní firmy, školu i město reprezentovaly skvěle, udělaly výborné obchody a divize
Merak získala druhé místo za katalog.
Poprvé v historii jsme se zúčastnili veletrhu fiktivních firem v Hradci Králové, který pořádala obchodní akademie 20. února 2019. Tentokrát jsme vyslali dvě divize:
Progress, s. r. o., Písek – divize Tasty Rainbow
Progress Life, s. r. o., Písek – divize Merak.
Naše fiktivní firmy byly opět výborné. Divize Tasty Rainbow získala 3. místo v soutěži
o nejlepší reklamu a Katka Nikodímová ze zmíněné divize nádherné 2. místo v soutěži o nejlepšího prodejce v anglickém jazyce.
Veletrh EFKO 2019 – 25. ročník
Na závěr roku jsme pořádali tradiční veletrh fiktivních firem v Písku ve dnech 5. – 6. 6. 2019.
Letošního jubilejního 25. ročníku se zúčastnilo 20 firem z 10 českých škol, samozřejmě CEFIF Praha a jako partner firma Poradce podnikatele. Prezentace všech zúčastněných byla na
vysoké úrovni a veletrh byl vydařený.
Naše firmy byly velmi dobré a firma Progress, s. r. o., Písek – divize Tasty Rainbow získala
bronzovou medaili v hlavní soutěži.
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obr. 56 Veletrh fiktivních firem Příbram

obr. 57 Veletrh fiktivních firem Příbram
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obr. 58 1. místo za nejlepšího prodejce na Veletrhu fiktivních firem Příbram
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obr. 59 Veletrh fiktivních firem Plzeň

obr. 60 Veletrh fiktivních firem Plzeň
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obr. 61 Veletrh fiktivních firem Plzeň

obr. 62 Veletrh fiktivních firem Žatec
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obr. 63 Veletrh fiktivních firem Hradec Králové

obr. 64 Úspěšná divize se svým koučem při přijetí v ředitelně

75

obr. 65 Veletrh fiktivních firem pořádaný naší školou v Písku
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obr. 67 Veletrh fiktivních firem pořádaný naší školou v Písku s porotci z řad bývalých absolventů školy, dnes úspěšných
podnikatelů (na snímku Martin Lopata, Lopress. s. r. o.)

obr. 68 Ocenění zástupci společnosti
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obr. 69 Ocenění zástupci společnosti

JA Firma – reálná studentská firma
V letošním školním roce pracovaly na naší škole 2 reálné studentské firmy (JA Firma).
DOTS – výroba a prodej kosmetiky
MüsliDay – výroba a prodej müsli produktů
Firmu DOTS zastupovaly: Michaela Nohová, Hana Myslivcová, Marie Krylová, Kamila Němečková, Veronika Šímová
Firmu MüsliDay zastupovaly: Aneta Kůsová, Natálie Slavíčková, Irena Filipová a Petra
Hronková
Workshop ředitelů reálných firem v Praze
Ředitelky firem DOTS Michaela Nohová ze 3. A a MüsliDay Aneta Kůsová ze 3. B měly
možnost zúčastnit se 31. 10. workshopu ředitelů JA studentských firem v Praze, který byl
zaměřen na získání informací o marketingu začínající firmy. Vyslechly si rady jak se orientovat v personální problematice a jak vytvořit vhodný tým spolupracovníků. V rámci workshopu kreativně pracovaly v týmech na zrození produktu a jeho značky.
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Reálné firmy prezentovaly svoji činnost a úspěšně prodávaly své produkty na akcích:
Burza škol a den otevřených dveří OA - 12. 11. 2018
Třídní schůzky OA – 14. 11. 2018
Rotary Club Písek
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Naši celoroční práci v reálných studentských firmách jsme završili účastí mezi 43 nejlepšími
z celé republiky na veletrhu JA Firem v Praze v Galerii Harfa ve čtvrtek 4. 4. 2019. Oba naše
prodejní stánky poutaly zaslouženou pozornost, utržili jsme velmi pěknou částku a přivezli
spoustu zkušeností. Firma DOTS získala 3. místo v hlavní soutěži – marketing.
7 studentek získalo unikátní mezinárodní podnikatelský certifikát ESP
Pro získání Certifikátu podnikatelských dovedností ESP musely studentky absolvovat program JA Firma (Studentská reálná firma - jeden školní rok), prošly sérií sebe-hodnotících
dotazníků a úspěšně složily online zkoušku, ve které prokázaly své ekonomické znalosti.
Projekt unikátního mezinárodního osvědčení určeného studentům středních škol usnadní jejich přechod od studií k podnikání či zaměstnání. Projekt běží ve 26 zemích světa a potvrzuje,
že jeho držitel má praktické zkušenosti s podnikáním, nezbytné znalosti a dovednosti s ním
spojené a je dostatečně kompetentní, aby začal sám podnikat, případně mohl být úspěšně zaměstnán. Studenti a učni zapojení do projektu čerpají zejména z reálných podnikatelských
zkušeností. Během celého procesu se naučí jak přetavit svůj podnikatelský záměr od počátečního nápadu k reálnému produktu či službě. Praktickou cestou tak rozvíjí svou ekonomickou a
finanční gramotnost, což je ještě umocněno pravidelnými setkáními s odborníky z praxe, z
jejichž zkušeností mohou těžit.
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obr. 71 Studentky se získaným certifikátem ESP

Jako výhra návštěva v TV Óčko
Dne 19. 6. 2019 jsme se zúčastnili, jako diváci, živého natáčení odpoledního programu na
TV Óčko. Byla to jedna z cen, kterou naše reálná firma DOTS vyhrála na Veletrhu studentských firem v obchodním centru Harfa.
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Sbírka pro Sirius
V říjnu 2018 reálná firma Srdcem pro zvířata věnovala útulku Sirius v Záhoří celý zisk
z minulého školního roku ve výši 6 425 Kč. Za tyto peníze nechala přistavit velkoobjemový
kontejner na úklid útulku a po naplnění zaplatila jeho odvoz a za zbytek nakoupila 300 kg
granulovaného krmiva pro psy a kočky. Veliký dík patří Zuzaně Dovalové, Tereze Kadlecové,
Kláře Koluchové, Haně Kunešové a Sabině Kyrianové - studentkám třídy 4. A.
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obr. 72 Odevzdání výdělku z reálných firem paní Gašparíkové pro psí útulek v Záhoří u Písku
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Sociální firmy
Náš nápad – Úsměvy všem! – měl úspěch!!
Hanka Myslivcová ze třídy 3. A se zapojila do projektu společenských inovací (SIR). Se
svým nápadem na sociální podnikání se dostala až do národního finále. Její vystoupení bylo
výborné - umístila se těsně pod stupni vítězů.
Národním finále (25. 4. 2019 v Praze) vyvrcholilo půlroční úsilí studentů, pedagogů a mentorů ze společnosti NN. 10 nejlepších týmů se utkalo v národním finále projektu Social Innovation Relay, který je zaměřen na sociální inovace. Podnikatelské nápady přihlášené do projektu
SIR musí především splňovat kritérium prospěchu komunitě a společnosti, nicméně hodnotí
se i udržitelnost projektu a úroveň prezentací.

obr. 73 Hanka Myslivcová prezentuje podnikatelské know how skupiny

S podnikatelským projektem D. Y. E. T. Erasmus+ na Kypru!
Ve dnech 11. – 16. 3. 2019 se 4 studentky ze třídy 3. B zúčastnily mezinárodního pobytu
v Larnace na Kypru. Projektu, který je zaměřen na podnikání, se účastní Česká republika,
Kypr, Itálie, Polsko a Azorské ostrovy.
Studenti si mohli vyzkoušet, jak náročné je sepsat podnikatelský záměr, jak důležitý je název
firmy či logo. Pracovali v týmech a vše pak museli prezentovat v anglickém jazyce. Navštívili
jsme rodinný mlýn Hadjigiorkis, kde pracuje již třetí generace. Generální ředitel nám prozradil marketingové cíle a tajemství jejich úspěchu. Studentky bydlely v rodinách, poznaly místní zvyky i kyperskou kuchyni. Program byl bohatý, naučný i poznávací.
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Všechny nové zkušenosti a poznatky studentky Adéla Ratajová, Eva Roušalová, Simona
Schuldesová a Šárka Piklová využijí příští rok v nepovinném předmětu při vedení své studentské (reálné) JA Firmy.
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Můžeš podnikat
Koordinátor: Ing. Daniela Fořtová
Besedy s úspěšnými podnikateli, která se konala 11. 6., se zúčastnili studenti třetích ročníků. Přednášející Rehana Ježková a Tomáš Kocifaj studenty motivovali k podnikavosti a inspirovali je svými podnikatelskými příběhy. Jejich cílem bylo dodat mladým lidem odvahu
a podpořit je na jejich cestě k samostatnosti a nezávislosti. Přednášející inspirovali studenty
a podpořili je na jejich cestě k seberealizaci. Věříme, že každý člověk je jedinečný a může
v životě využít svůj potenciál a uspět. Stačí si to jen uvědomit a najít ten správný směr. Beseda měla u studentů veliký úspěch!
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obr. 74 Podnikatelé Rehana Ježková a Tomáš Kocifaj předávají studentům školy obchodu zkušenosti z podnikání

Spolupráce s VŠE Praha
Koordinátor: Ing. Josef Kostohryz, emeritní zástupce
Ing. Kostohryz je zároveň:



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

Společenskovědní základ
Koordinátor pro předmět: Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D.

Srdce pro Miladu Horákovou
Koordinátor: Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D.
V souvislosti s 69. výročím popravy české političky a humanistky Dr. Milady Horákové jsme
vykonali již počtvrté pietní akt, který se odehrál dne 29. června 2018 před domem na Fügnerově náměstí, kde měla tato politička poslaneckou kancelář.
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obr. 75 Vystoupení Terezie Štědronské
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obr. 75 Místostarostka města Písku Ing. Petr Hladík při úvaze nad odkazem Milady Horákové

obr. 76 Farář církve Českobratrské evangelické Mgr. Jiří Ježdík pronáší modlitbu za Miladu Horákovou a za zavražděné
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obr. 77 Tomáš Pistulka zavěšuje Srdce pro Miladu Horákovou
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obr. 78 Akce se konala za účasti celé školy a zástupců veřejnosti

Návštěva Senátu České republiky
Každoročně se vydáváme v rámci předmětu ZSV se studenty 4. ročníků do Prahy na návštěvu
Parlamentu ČR. Tentokrát jsme zvolili jako místo návštěvy horní komoru Parlamentu - Senát
ČR. Pro organizované školní skupiny nabízí Senát celoročně komentované prohlídky. Využili
jsme této možnosti a nechali se provést paní průvodkyní po všech přístupných prostorech.
Měli jsme možnost prohlédnout si honosné prostory Valdštejnského paláce a ostatních částí,
které Senát využívá pro svoji činnost. Obdivovali jsme nádhernou výzdobu a neopakovatelnou atmosféru místa. Po prohlídce Senátu jsme využili krásného počasí a zamířili procházkou
starobylými uličkami, přes Staroměstské náměstí do centra Prahy.

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 paní Věra Sosnarová, Europoslanec Tomáš Zdechovský a bývalý ministr kultury Daniel Herman, který přivezl do Písku „Hanin kufřík“.
V měsíci červenci přišel Ústav pro studium totalitních režimů s vědeckou zprávou, která nezpochybňuje velmi těžký život paní Věry Sosnarové, ale zcela zpochybňuje to, že by byla
v gulagu, natož pak 19 let. Informací byly šokovány školy, úřady, společenství, které
v minulosti Věru Sosnarovou hostily, nebo se ji chystaly pozvat. Ředitel školy na informaci
upozornil zaměstnance se začátkem nového školního roku a zároveň konstatoval, že dokud
nebude záležitost uspokojivě vysvětlena, nebude škola v budoucnu žádné další pozvání pro
paní Sosnarovou iniciovat.
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obr. 79 Europoslanec Tomáš Zdechovský

obr. 80 Beseda s hostem byla též historicky první besedou v nové aule školy
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obr. 81 Poděkování za zajímavé poznatky vedoucí k úspěšnému profesnímu životu

obr. 82 Daniel Herman dovezl do Písku Hanin kufřík
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Trailer Ozbrojený útočník
Na naší škole natáčel Jihočeský kraj s Policií České republiky v rámci projektu Ozbrojený
útočník instruktážní pětidílný film. Do rolí herců byli vybráni studenti naší školy. Pilotní projekt Jihočeského kraje ve spolupráci s Policií České republiky, Ministerstvem vnitra a ostatními složkami integrovaného záchranného systému je návodem, jak čelit krizové situaci ve
školách. Za první den po zveřejnění shlédlo trailer přes 19 tisíc sledovatelů, v červnu už to
bylo jen na oficiálních kanálech 80 tisíc sledovatelů.
Odkaz na trailer zde: https://www.facebook.com/watch/?v=2580545045352635
Projekt „Ozbrojený útočník ve škole“ je rozsáhlým souborem preventivních opatření, jejichž
hlavním cílem je snížení pravděpodobnosti výskytu hrozby útoku ozbrojeného útočníka ve
školním prostředí, zvýšení schopnosti všech zaměstnanců školy na tuto případnou krizovou
situaci účinně i správně reagovat a zmírnit tak možné negativní dopady útoku. Toto vše jak
v teoretické, tak i praktické rovině. Pro zapojenou školu projekt představuje účast na několika
klíčových aktivitách jako je bezpečnostní audit či prohlídka školy, školení laické první pomoci, nácvik chování při útoku s teoretickou částí i modelovými situacemi a závěrečné vyhodnocení u kulatého stolu.
V Jihočeském kraji je projekt realizován od roku 2016, zapojen je krajský úřad, jihočeská
policie a zdravotnická záchranná služba. Projekt je od prvopočátku finančně podporován
všemi partnery projektu a MV ČR.
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Projekt má od svého počátku vlastní stabilní realizační tým policejních specialistů
a záchranářů.
Za uplynulé tři roky tým proškolil 2 453 zaměstnanců škol, do projektu se zapojilo 34
škol. Do dalších aktivit projektu se navíc zapojilo 646 osob. V rámci projektu se také podařilo
uspořádat konference a odborná setkání na téma „Bezpečná škola“. Tolik pro připomenutí
historie tohoto pilotního projektu.
Hlavní koordinátorkou projektu je manažerka prevence kriminality Krajského úřadu Jihočeského kraje Mgr. Veronika Švehlová-Bullová, která je zároveň hybatelem celého projektu.
Díky ní se stal projekt nadmíru úspěšným i v ostatních krajích České republiky
Více o projektu na: https://utocnik.kraj-jihocesky.cz

Dějepis
Koordinátor za předmět: Mgr. Martin Chovanec
V průběhu školního roku 2018 – 2019 probíhala výuka dějepisu v 1. a 2. ročníku dle tematických plánů vycházejících ze ŠVP (a RVP) pro daný učební předmět.
Studenti OA se v průběhu školního roku zúčastnili projekce filmu Palach.

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, aerobic, spinning)
využívání plaveckého stadionu, zimního stadionu, atletického stadionu
a beachvolejbalové hřiště
účast na regionálních a krajských soutěžích
letní cykloturistický kurz – září 2018 – Nová Pec 3. ročník
lyžařské kurzy – leden 2018 – Šumava – 2. ročníky (spojeno do 1 kurzu)
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obr. 83 Dračí lodě
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obr. 84 Učíme se pádlovat správným směrem

obr. 85 … a nehoupat se při pádlování
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obr. 86 Kolegyně Bočková učí orientaci v mapě
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obr. 88 Na kolech po zapomenutých vesnicích pohraničí
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obr. 89 Konvoj cyklistů

obr. 90 Lyžařský kurz tříd 2. A a 2. B
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obr. 91 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) je rozhodnuto spojit obě skupiny do jednoho kurzu. Žáci, kteří se kurzu nezúčastní, docházejí do školy.

104

Bronzová medaile v basketballu
Ve čtvrtek 10. října 2018 jsme se zúčastnili turnaje středních škol v basketbalu. Obsadili jsme
nádherné třetí místo, i když jsme v družstvu neměli ani jednoho registrovaného hráče.

Stříbrná medaile v soutěži Dračí lodě
Dne 10. května 2019 se uskutečnily závody „Dračí lodě“. OA Písek sestavila dvě smíšená
družstva, každé z družstev ve složení 10 chlapců a 10 dívek plus 2 náhradníci. Ve velmi napínavém boji se družstvo OA Písek popralo o druhé místo s družstvem Gymnázia Písek, tento
boj OA Písek vyhrála a obsadila krásné 2. místo. Druhá posádka OA Písek vybojovala 6. místo po velmi těsném boji s posádkou SZeŠ Písek a složenou posádkou SZŠ Písek + SPŠ Písek.

Projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: Šablony II
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Čelakovského 200 realizuje projekt Podpora OA a JŠ Písek formou projektu zjednodušeného vykazování.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit,
aktivity rozvíjející ICT. Jeho cílem je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro
svůj rozvoj a budoucí směřování. Konkrétním výstupem projektu je tandemová výuka, zapojení odborníka z praxe do výuky, CLIL ve výuce, doučování žáků a fiktivní firmy.
Projekt Podpora OA a JŠ Písek formou projektu zjednodušeného vykazování je spolufinancován Evropskou unií.

V projektu Šablony II pokračovalo 11 pedagogů ve výše uvedených výstupech
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obr. 92 Kolegyně Jaša Macháčková doučuje studenty z matematiky

Práce s talentovanými žáky
Práce všech pedagogů




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)

Protidrogová prevence, prevence soc. – patologických jevů,
zdraví
Koordinátor za sekci: Ing. Daniela Fořtová
Zpráva o plnění preventivního programu – viz příloha
Obvyklé akce na základě zaběhnuté spolupráce, pořádané pravidelně a opakovaně:





vždy v průběhu celého školního roku
první pomoc ČSČK – pro pedagogy, pro žáky 1. ročníků
setkání metodiků prevence
pravidelné pohovory s problematickými žáky a jejich rodiči (docházka, prospěch,
chování)
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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

obr. 93 Preventivní program Arkády

Environmentální výchova
Koordinátor za sekci: Ing. Marie Procházková

Besedy a přednášky
Beseda se studenty 2. ročníků na téma – ENERGIE A JEJÍ ZDROJE KOLEM NÁS
Protože jsme v minulých letech navázali spolupráci s katedrou jaderných reaktorů, FJFI
ČVUT v Praze, i letos k nám na besedu přijel jeden z vědeckých pracovníků katedry.
Letos to byl pan Ing. Pavel Suk a besedoval se studenty na téma Energie a její zdroje kolem
nás.
Dozvěděli jsme se, které zdroje energie jsou pro náš region nejvýhodnější z hlediska síly
zdroje a četnosti výskytu. Pan inženýr nám vysvětlil i rozdíly mezi jadernými elektrárnami na
našem území a se studenty diskutoval i o možnostech dostavby JE Temelín.
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Studentům se beseda líbila a pan inženýr slíbil, že určitě přijede znovu.
Beseda DOKÁŽEME ŽÍT BEZ ENERGIE?
To bylo téma besedy se studenty 1. ročníků v rámci předmětu ZPV.
Letos to byla již druhá beseda s tématem přírodních věd v rámci předmětu ZPV. Nyní pro
ročníky první. Využili jsme navázané spolupráce s ČVUT v Praze a letos k nám na besedu
přijel již podruhé pan Ing. Pavel Suk a besedoval se studenty na téma energie. Položil velmi
zásadní otázku – Dokážeme žít bez energie?
Dozvěděli jsme se klady i zápory jednotlivých zdrojů energie, povídali jsme si o tom, které
zdroje energie jsou pro náš region nejvýhodnější z hlediska síly zdroje a četnosti výskytu. Pan
inženýr nám vysvětlil celou řadu důvodů nutnosti šetření se zdroji energií.
Studentům se beseda líbila a pan inženýr slíbil, že určitě přijede znovu.
Beseda VÝZKUM PAMÁTEK RENTGENOVOU FLUORESCENČNÍ ANALÝZOU
A GELOVÁ DOZIMETRIE
Mgr. Hana Bártová - KDAIZ, FJFI ČVUT v Praze
V rámci předmětu ZPV měli možnost studenti druhých ročníků rozšířit své znalosti z fyziky
o velmi zajímavé informace, které s sebou na besedu přivezla paní Mgr. Bártová z KDAIZ,
FJFI ČVUT v Praze.
Téma besedy paní magistry korespondovalo s její každodenní prací. Zabývá se výzkumem
památek z hlediska jejich stáří. Ukázala studentům možnosti využití různých technik a technologií fyziky při prozkoumávání uměleckých předmětů. Velmi zajímavé bylo objasnění metody průzkumu obrazů, určování jejich stáří, odkrytí přemalby, atd. Paní magistra hovořila
také velmi poutavě o využívání fyziky v běžném, každodenním životě a o tom, že se s „normální“ fyzikou setkává vlastně každý člověk naprosto běžně.
Beseda O ENERGII s Ing. Benešem a Mgr. Vlčkem.
Přednášející se zaměřili na otázku, proč je transformace energetiky nezbytná a v čem spočívá
její složitost. Vysvětlili, jak energetické toky a přeměny udržují a vymezují život všech živých organismů, ale stejně tak i takových superorganismů, jako jsou lidská společnost
a civilizace. Žádná lidská aktivita se neobejde bez energie a její transformace. Z pohledu základní biofyziky a termodynamiky je bohatství určité společnosti určováno primárně především rozsahem a efektivností jejích energetických transformací.
Mgr. Pavel Vlček – ENERGIE PRO BUDOUCNOST
Již tradičně pořádá Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí, o. s., besedy se studenty SŠ. Pan Ing. Vlček zavítal i na naší školu s programem na téma Energie pro budoucnost.
Hlavní náplní besedy bylo zejména srovnání konvenčních a alternativních zdrojů energie,
zdrojů neobnovitelných a obnovitelných. Studenti si připomněli a rozšířili vědomosti, které již
předtím získali v hodinách ZPV – co je to biomasa, jaké výhody má využívání větru, slunce
a geotermální energie. Pan Mgr. Vlček se zaměřil také na jaderné elektrárny u nás i ve světě,
vedle sebe postavil jejich výhody a nevýhody, vzpomněl na události v Černobylu a Fukušimě.
Společně jsme se zamýšleli nad tím, zda je skutečně nutné ukládat do hlubinných úložišť ra108

dioaktivní „odpad“ nebo raději investovat do nových technologií, které umožní 95 % zbývajícího potenciálu této suroviny dále využít. Na konec besedy na studenty čekal soutěžní kvíz
a soutěž o ceny.
Vzdělávací program v Městské knihovně Písek
FAIR TRADE ANEB „JEDEME V TOM SPOLU“
Pomyslná cesta jeansů od získání surovin na výrobu až do obchodního řetězce a ke spotřebiteli. Lekce objasnila, jak může realističtější poznání podmínek produkce a spotřeby pozitivně
ovlivnit rozhodování a kvalitu životního prostředí a naopak objasnila souvislosti globálních
a lokálních problémů. Studenti sami uváděli příklady možných projevů a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni.
NÁVŠTĚVA BIOPLYNOVÉ STANICE
V květnu a červnu navštívili studenti druhého ročníku v rámci předmětu ZPV bioplynovou
stanici Bioenergy, s. r. o., Dobešice v písecké průmyslové zóně.
Studenti na vlastní oči viděli využití jednoho z obnovitelných zdrojů energie. Přesvědčili se,
že bioplyn je plyn produkovaný během anaerobní digesce organických materiálů a skládající
se zejména z metanu a oxidu uhličitého a používá se hlavně k výrobě tepla a elektřiny.
Pan Ing. Brabec podrobně a velmi poutavě povídal o jednotlivých etapách procesu. Studenti
mohli nahlédnout do sekcí výroby bioplynu od začátku návozu materiálu až po zpracování
zbývajícího digestátu. A také toho využili. Neváhali nahlédnout prosklenými okénky do spalovacího prostoru, ani podívat se do vysoké kalové jímky.
Hlavně kluky zaujal „velín“ bioplynové stanice se špičkovým počítačovým vybavením a veškerou automatizací procesů.
EXKURZE DO KOMPOSTÁRNY A SBĚRNÉHO DVORA ODPADU
Městské služby Písek jsou provozovatelem městské kompostárny, jejíž majitelem je město
Písek. Kompostárna zpracovává bioodpad vznikající při údržbě veřejné zeleně na území města Písku a jeho místních částí (Smrkovice, Semice, Nový Dvůr) a bioodpad vyprodukovaný
v domácnostech občanů města Písku a jeho místních částí. Součástí areálu kompostárny je
i sběrný dvůr odpadu.
Studenti se na exkurzi dozvěděli, co se děje s odpadem z veřejných zelených ploch, ze zahrad
a zahrádek, jak se dále využívá.
Velmi zajímavá byla část věnovaná zpracování živočišných odpadů z jídelen a restaurací.
Studenti se zajímali i o další odpad z města Písku a okolí.
Dozvěděli se, že ve městě Písku jsou Městské služby Písek svozovou společností veškerého
domovního odpadu. Četnost svozu ve městě je nastavena na týdenní svoz. Městské služby
Písek poskytují pro obyvatele města, kteří jsou zapojeni v systému města, nádoby o objemech
110 l a 1100 l. Rozmístění, počet a druh nádob určuje odbor Životního prostředí a VLHZ
Městského úřadu v Písku.
Letos jsme využili nabídky edukačního programu píseckého Prácheňského muzea. Muzeum
pořádá doprovodné programy a tvůrčí dílny, které připravují muzejní pedagogové ke stálým
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expozicím i k aktuálním výstavám. Charakter vyučování v muzeu odpovídá věku žáků a vychází z Rámcových vzdělávacích programů jednotlivých stupňů škol. Během výuky jsou žáci
vedeni k aktivitě, k rozvoji představivosti a k tvůrčím řešením. Muzejní pedagogové přitom
využívají původnosti sbírkových předmětů jakožto nositelů kulturního a přírodního dědictví
regionu. Z nabídky programů jsme využili možnost komentované prohlídky na téma ZOOLOGIE – FAUNA NAŠEHO KRAJE. Edukační program vedl RNDr. Jiří Šebestián, zoolog
muzea.
„CO MÁM V TAŠCE?“
V jedné z posledních červnových vyučovacích hodin školního roku jsme uspořádali již tradičně ekologické hledání recyklovatelných zdrojů surovin v nejbližším okolí – ve vlastní školní
aktovce.
Studenti se s velkou vervou „ponořili“ do aktovek a za současného vyplňování tabulek a dotazníčků určovali, co je recyklovatelný odpad, co nepatří do směsného odpadu a co je cennou
surovinou pro další zpracování. Na konci hodiny jsme provedli vyhodnocení celé práce a studenti byli sami překvapeni, jak mohou i nepatrnou činností přispět ke zlepšení životního prostředí.
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Výchovné poradenství
Koordinátor za sekci: Mgr. Zuzana Dovínová














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
pravidelná setkání výchovných poradců v Pedagogicko-psychologické poradně
České Budějovice, pracoviště Písek
účast na seminářích pro výchovné poradce, např. Sociálně patologické jevy
v dospívání, Kyberšikana mezi žáky a kyberšikana učitele
spolupráce se Speciálně pedagogickým centrem v Českých Budějovicích – tvorba
individuálních plánů – SPC pro sluchově postižené
komunikace s rodiči – poradenství – studijní problémy, komunikace x třídní kolektiv

Návštěva z Arkády
V rámci preventivního programu spolupracujeme s píseckou Arkádou, jejímž posláním je
poskytovat včasnou krátkodobou pomoc lidem v osobní krizi. Do naší školy zavítala zástupkyně této organizace, Bc. Klára Šafaříková. Studenti byli seznámeni s prací tohoto krizového
centra, nejčastěji se na centrum obracejí lidé, kteří se potýkají s konflikty v rodině, domácím
násilím a procházejí psychickou krizí. Dalšími tématy, která centrum řeší, jsou šikana, sebepoškozování nebo rozchod rodičů. Studenti se aktivně zapojili do diskuse, bylo vidět, že
jim témata nejsou lhostejná, někteří z nich podobné problémy řešili ve vlastní rodině nebo
mají v okolí někoho, kdo se s těmito problémy potýká.
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Seniorský osmiboj
Studenti obchodní akademie pomáhají našim seniorům
Domov pro seniory SeneCura pořádal seniorskou olympiádu, naši studenti byli u toho, pomáhali našim seniorům s organizací této olympiády. Naši studenti doprovázeli seniory na jednotlivá stanoviště a pomáhali jim s plněním disciplín, mezi které patřily hod míčem na koš, skládaní slov nebo pexeso.
Senioři se pustili s vervou do jednotlivých úkolů, snažili se být těmi nejlepšími. Po skončení
klání byli ti nejlepší odměněni diplomy, ale s jistotou je možné říci, že vlastně vyhrál každý.
Bylo nám ctí, že jsme mohli přispět k hladkému průběhu této olympiády.
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obr. 94 Naši studenti pomáhají seniorům

Studentský parlament
Koordinátor: Mgr. Zuzana Dovínová
I ve školním roce 2018/2019 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 pokračoval ve 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
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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. V letošním školním roce na naši školu zavítala Ing. Kateřina Patáková, regionální koordinátorka Eurocentra ČB, která si pro studenty připravila zajímavou prezentaci o Evropské unii a na aktuální témata s ní související od možností studovat
a pracovat v unii, stejně jako o migraci či Brexitu.

Evropský parlament mládeže
Obchodní akademii navštívil student třetího ročníku strakonického gymnázia, Adam Palivec,
který nás seznámil s fungováním EPM. Evropský parlament mládeže je neziskovou, politicky
neutrální a nezávislou organizací, která zaměřuje svoje aktivity na žáky středních a vysokých
škol. Cílem je přispět k rozvoji dovedností a znalostí mladých lidí vytvořením platformy pro
svobodné sdílení názorů. EPM zapojuje studenty do diskuze o evropských i globálních tématech, rozvíjí jejich komunikační schopnosti, organizační dovednosti, schopnosti argumentace,
rétoriku, vedení lidí v týmu a v neposlední řadě si studenti ověří své znalosti angličtiny. Koncem září ve spolupráci s Evropským parlamentem mládeže a koordinátorkou tohoto parlamentu, paní Blankou Konvalinkovou, si studenti vyzkouší klasické zasedání parlamentu.

Cizinecká policie na OA
Na návštěvu cizinecké policie jsme si již zvykli, provádí zde kontroly cizinců, kteří chtějí
vykonat zkoušku z českého jazyka. Tentokrát tomu bylo ale jinak. Cizinecká policie navštívila první a druhé ročníky, aby naše studenty seznámila se svojí prací. Studentům popisovali,
jak odhalují nelegální migraci, řeší trestné činy spojené s překračováním hranic, jak provádějí
pobytové kontroly, zajišťují bezpečnost na letištích, kontrolují vývoz a odhalují padělané doklady. Svoji prezentaci doplnili zajímavým testem, studenti měli možnost vyzkoušet si svůj
postřeh, tipovat věk „případných pachatelů“ a rozeznávat jejich tváře.
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Zahraniční exkurze
Koordinátor: Mgr. Jitka Bočková, Mgr. Marta Frišmanová, Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D.
I letos škola organizovala několik domácích a další dvě zahraniční exkurze:



12. prosince 2018 Vánoční Linec, 1 autobus
ve dnech od 13. do 21. února 2019 pobývali žáci naší školy ve Spojených státech
amerických, ve státě a městě New York
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obr. 95 Nakupujeme dárky ve vánočním Linci

New York ohromil Dvořáka, Voskovce, Formana a letos další generaci
studentů Obchodní akademie Písek
Čtyřicet pět studentů Obchodní akademie a Jazykové školy Písek letos opět trávilo od 13. do
21. února čas ve městě, „které nikdy nespí“. Zájem daleko převyšoval počet nabízených míst,
i při tomto počtu se na mnohé nedostalo. Pozornost jsme budili už na letišti ve Vídni, kde
Američané letící s námi přes Amsterdam žasli nad možností našich studentů opět poznávat
zámoří. Krom toho roj téměř padesáti lidí v pohybu byl na každém letišti skutečně nepřehlédnutelný. Studenti se těšili na pulzující město, na nákupy a my tři učitelé, popravdě na 21. února, kdy z nás po návratu spadne odpovědnost, stres, který si každý pedagog dovede představit.
S posunem časového pásma jsme do New Yorku dorazili ještě 13. února večer a hned druhý
den od rána jsme začali studentům představovat světově známé monumenty. Projet trajektem
kolem Sochy svobody, stanout na Wall Street před nejznámější burzou světa či se projít přes
Brooklynský most do staré zástavby v Brooklynu, to je nemohlo nepohltit. Neméně na studenty zapůsobil světoznámý Central Park s přilehlými čtvrtěmi zajímavých sousedů. Na
70. ulici jsme si např. vyfotili dům, v kterém bydlí režisér a herec Woody Allen, shodou okolností jen deset bloků níže od jeho domu zemřel na křižovatce Lexington Avenue a 61 ulice
v roce 1973 herec Lex Barker. Život legendárního Old Shatterhanda ukončil náhlý infarkt.
Naše kroky ale mířily dále na 89. ulici na západní straně Central Parku, kde od roku 1968
bydlela legenda Osvobozeného divadla Jiří Voskovec. Vyfotili jsme se na schodech, po kterých kdysi pravidelně stoupal ke svým domovním dveřím. Zde ho navštěvovali režisér Miloš
Forman či herec Jan Tříska, který sem docházel na lekce angličtiny. Fotograf Jan Lukas zachytil na známé fotografii Voskovce hledícího z okna tohoto domu do ulice s Werichovou
mini bustou na parapetu. Jen 14 bloků od Voskovcova domu na Jih se nachází mystický dům
Dakota, kde žil po rozpadu nejslavnější kapely světa se svou japonskou ženou zpěvák John
Lennon. Stáli jsme u průjezdu, ve kterém ho 8. prosince 1980 smrtelně postřelil duševně nemocný Mark David Chapman. V souvislosti s filmem se o známých domech v okolí Central
Parku nemusíme rozepisovat. Zmiňme jen znovu Dakotu, kde natočil Roman Polanski svůj
kultovní horor Rosemary má děťátko, o pár bloků níže v domě č. 55 byli natáčeni Krotitelé
duchů. Nebo plochy Central Parku samotného, které si vybral Miloš Forman pro svůj slavný
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muzikál Vlasy či režisér Chris Columbus pro komedii Sám doma. Další dny jsme navštívili
světoznámé památky jako Empire State Buliding, Rockefellerovo komplex, Grand Terminal a
mnohé další. Navštívili jsme American Museum of Natural History známé z filmu Noc v muzeu či sugestivně působící památník obětem 11. září. Jen pár desítek bloků odtud na Sever vystupovali v roce 1912 na mole 54 trosečníci z nepotopitelného Titaniku. A opět jen pár
bloků odtud přesně před deseti lety přistál po střetu s hejnem kanadských hus americký hrdina
Chelsey Sullenberger, když se mu podařilo dosednout bez ztrát na životech s šedesátitunovým
Airbusem 320 bez motorů na řece Hudson. Místa filmových seriálů jako třeba Přátelé jsme na
přání studentů navštěvovali snad každý den. Ale do New Yorku se jezdí hlavně také za nákupy, jelikož značkové oblečení je v Americe o tolik levnější. Tuto kapitolu exkurze naši studenti rozhodně neošidili. Bylo by ale špatné, kdybychom opustili New York bez znalosti osudů Čechů, kteří jsou s tímto městem neodmyslitelně spojeni. Když jsme stáli před domem na
Washingtonském náměstí, kde měl první byt George Voskovec (komolen na Voskavek), snažili jsme si připomenout osudy herce, který byl často odkázán v divadle a hlavně v lépe placeném filmu na role emigrantů, připomněli jsme si jeho radosti i životní prohry. Z 2. patra
rohového okna domu číslo 39 ½ pozorovali s Werichem při jeho návštěvě šachisty, cvrkot
v parku vůbec a přitom vzpomínali na minulé časy. Mysleli jsme na krušné začátky režiséra
Miloše Formana, který měl apartmán u Central Parku, ačkoliv trvale bydlel až do své smrti
v roce 2018 v Connecticutu, hodinu cesty od New Yorku. „Velké jablko“ je pak spojeno
více jak o století dříve především s Novým světem. Respektive s obdobím, kdy byl rodák
z Nelahozevsi, Antonín Dvořák, požádán aby se stal ředitelem Národní americké konzervatoře v New Yorku. Místo ve východní části na 17. ulici, kde bydlel a složil snad svou nejznámější symfonii Z Nového světa, která je pro Američany tak známá. Neil Amstrong vzal nahrávku této symfonie v roce 1969 na Měsíc, když tam poprvé přistála kosmická loď
Apollo 11. Dům už musel ustoupit rozšíření izraelské nemocnice, ale hned vedle v parku na
Stuyvesamtském náměstí odhalili tomuto světovému skladateli v roce 1997 za přítomnosti
Čechů, Čechoameričanů a Miloše Formana sochu. Nestihli jsme dům v Queensu, v kterém
pobýval naší generací zapomenutý Ferdinand Peroutka, kterého generace našich studentů zná
bohužel hlavně z mylné domněnky současného prezidenta ČR o neexistujícím textu. Čtyřicet
pět studentů se nám podařilo po týdnu dopravit přes půl světa v pořádku na parkoviště Elim a
tím spadl stres i z nás, pedagogů, jelikož jsme svěřené „děti“ předali rodičům v pořádku a
nikomu se nic nestalo.
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obr. 96 Procházka v Brooklynu s výhledem na Manhattan
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obr. 97 Před newyorskou burzou

obr. 98 Brooklynská promenáda s vyhlídkou na Manhattan a Brooklynský most
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obr. 99 Socha svobody
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obr. 100 Před domem Jiřího Voskovce u Central Parku
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obr. 101 U sochy Antonína Dvořáka (v těchto místech vznikla Novosvětská)
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obr. 102 Na Washington Square před původním bytem Jiřího Voskovce

obr. 103 Central Park v noci
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obr. 104… po týdnu se vracíme přes Amsterdam a Vídeň zpět

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 2018/19
Adopce na dálku: podpora chlapce z Indie
Světluška: podpora nevidomých. Vybráno 5 357 Kč.
Srdíčkové dny: charitativní sbírka pro organizaci Život dětem. Vybráno 4 902 Kč.
Likvidace lepry: každoroční výběr peněz na boj s leprou a stavbu česko-indické nemocnice
v Kalkatě. Vybráno 1 8700 Kč.
Hledání nového dítěte na adopci a financování jeho vzdělání.
Současný adoptovaný chlapec Akshaya Poojari dosáhl věku 18 let a je v naší adopci 10 let.
Příští rok završí úspěšné středoškolské vzdělání.
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.
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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.

obr. 105 Sběrné místo víček

obr. 106 Akshaya Poojari, adoptovaný chlapec z Indie v roce 2011
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obr. 107 Akshaya Poojari v roce 2017
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obr. 107 Světluška OA v akci
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obr. 108 Projekt Likvidace lepry

Charitativní projekty – zvířata
Koordinátor: Ing. Eva Kopřivová, Ing. Daniela Fořtová, Ing. Jaroslav Fořt
V podporovaném útulku naší školou je kolem 70 opuštěných psů, kůň, počet koček není znám
ani majitelce. Žáci tento útulek podporují již 6. rokem, většinou čtvrtletně. Za vybrané peníze,
které jsou zcela dobrovolné, nakoupí koordinátor většinou granule. Pokud jsou velké zimy,
uděláme sbírku dek a sena.
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ISIC karty OA
Koordinátor: Ing. Daniela Fořtová
Naše škola vydává 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.

obr. 109 ISIC karta, ilustrační karta naší školy

Ostatní – ze života školy
Adaptační kurzy
Koordinátor: Ing. Jaroslav Fořt, Mgr. Barbora Lojíková
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. Žáci hráli hry,
neformálně se poznávali a družili, aby psychický stres, kterému jsou v novém kolektivu vystaveni, zvládli bez újmy na zdraví.
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obr. 110 Adaptační kurz 1. A

Mikulášská nadílka
Koordinátor: Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D., Ing. Daniela Fořtová, Ing. Jaroslav Fořt
Dne 5. 12. 2017 se konala na škole Mikulášská nadílka. Sladkosti pro žáky byly nakoupeny
z fondu SRP OA.
Jako každý rok navštívil společně se svými krásnými anděly a neposlušnými čerty všechny
třídy. V každé třídě si Mikuláš nechal přinést Knihu hříchů. Každý hříšník mohl vykoupit
svou duši tím, že přednesl báseň či zazpíval píseň. Několik hříšníků strachy nezmohlo vydat
ani hlásku, a proto museli býti odneseni do pekla. Samozřejmě Mikuláš nezapomněl ani na ty
hodné, a proto mu anděl přinesl Knihu dobrých skutků. Každý hodný student byl pochválen a
dostal sladkou odměnu. Mikuláš s anděly a čerty nezapomněli ani navštívit sekretariát a
též pana ředitele či paní kuchařky a všichni byli zhodnoceni a po zásluze odměněni.
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obr. 111 Hledání hříšníků

obr. 112 Ubohý hříšník to odnese nejen přednesem básně či zpěvem
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obr. 113 Mikuláš se svým týmem ze 3. B

obr. 114 Andělé nic nepodcení…
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Další vánoční tradice







adventní věnec ve 2. patře – dílo žáků 1. A
instalace velkého Vánočního stromu v budově
instalace keramického betlému (dar ředitele Střední umělecko-průmyslové školy
Bechyně)
zakoupení vyřezávaného betlému od Mistra Frencla z Volyně (dokončení jaro 2019)
vánoční rozlévání nealkoholického punče – emeritní zástupce a sekretariát rozlévají punč žákům, učitelům a veřejnosti na dvoře fary (punč – dar Ing. Josefa
Kostohryze)
zpívání koled v kostele a rozdávání dárků (koordinátor Mgr. Marta Frišmanová)

I v letošním roce jsme slavili Vánoce velkolepým způsobem. Stalo se již tradicí, že první ročníky připraví adventní věnec a ozdobí vánoční strom. Dvacátého prvního prosince se celá
škola vydala do chrámu Narození Panny Marie. Studenti pod vedením kolegyně Marty
Frišmanové připravili vánoční koncert – hudbu, zpěv a recitaci. Zážitek to byl úžasný, každý
rok se vánoční akademie účastní kromě celé školy i bývalí studenti školy a rodiče studentůPoté jsme šli na farní dvůr, kde už na nás čekali paní Brousilová, paní Holubářová a dále emeritní zástupce Ing. Kostohryz s várnicemi horkého nealkoholického punče. Posilněni punčem,
dobrým slovem a přáními jsme se všichni v pokoji rozešli domů. Velký dík za krásnou vánoční atmosféru patří paní Martě Frišmanové a všem studentům - celému jejímu souboru, dále
pracovnicím sekretariátu a Josefu Kostohryzovi, kteří punč pro celou školu ve školní jídelně
uvařili. Nemalý dík patří vikáři Římskokatolické farnosti Písek panu Janu Doležalovi, který
nám zpřístupnil chrámový prostor a dvůr fary a panu Aloisi Němcovi, kostelníkovi, který připravil zázemí kostela, farního dvora a vytvořil pro nás krásnou fotodokumentaci na památku.
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obr. 115 Betlém školy vyrobený pro obchodní akademii ředitelem Střední umělecko-průmyslové školy Bechyně
PaedDr. Jiřím Novotným
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obr. 116 Nový betlém od řezbářského mistra Frencla z Volyně
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obr. 117 Celá škola zpívá koledy

obr. 118 Vánoční příběh v dramaturgii studentů
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obr. 119 Vánoční rozlévání punče žákům na nádvoří děkanství
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Pasování třídy 3. A na „mazáky“
Žáci třídy 4. A předali pomyslné mazáctví svým o rok mladším spolužákům! Připravili si pro
ně vědomostní kvíz, gastronomické mňamky a předali třeťákům „Tužáka“! Třeťáci popřáli
maturantům hodně štěstí u maturity
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obr. 120 Třídní učitelka 3. A Mgr. Jitka Bočková přebírá od Ing. Daniely Fořtové korunu a s tím související starosti budoucího maturitního ročníku
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obr. 121 Po jedení všech odporných pokrmů, které 4. ročníky umí připravit, konečně převzetí mazáctví (tužky)
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Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
Tento slavnostní akt se v letošním roce odehrál v koncertním kostele Sv. Trojice.
Dne 7. 6. absolventi třídy 4. A a 4. B za účasti děkanky JČU ekonomické fakulty
Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové převzali z rukou pana ředitele a naší třídní učitelky
Ing. Daniely Fořtové maturitní vysvědčení. Slavnostní atmosféru umocnila Mgr. Marta
Frišmanová hrou na varhany. Na naší škole vyprovází studenty celý pedagogický sbor a s tím
souvisí též atmosféra, kterou ceremoniál má. Sama skutečnost, že diplomy předává
s ředitelem školy děkanka fakulty oděná do taláru, dává atmosféře další rozměr. Před kostelem následovalo opět závěrečné focení a s tím související loučení pedagogů s absolventy
a jejich rodiči.

obr. 122 Vlajkonoš Martin Drdel z 1. A vede absolventy do sálu
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obr. 123 Absolventy vyprovází celý pedagogický sbor

obr. 124 Nejvzácnějším hostem je vždy zástupce univerzity
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obr. 125 Absolvent Filip Žížek přebírá z rukou ředitele školy maturitní vysvědčení

obr. 126 Absolventky Obchodní akademie a Jazykové školy Písek přednáší bilanční projev
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obr. 127 Absolventi Obchodní akademie Písek, bývalí žáci 4. A, před kostelem Sv. Trojice po slavnostním aktu

obr. 128 Absolventi Obchodní akademie Písek, bývalí žáci 4. B, před kostelem Sv. Trojice po slavnostním aktu

Oficiální zakončení školního roku 26. 6. 2019
Zakončení školního roku zahajujeme již tradičně krátkým pietním aktem s názvem Srdce pro
Miladu Horákovou před domem na Fügnerově náměstí, kde měla tato politička poslaneckou
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kancelář. Akce se účastnili žákyně a žáci obchodní akademie, místostarosta města Písku Ing.
Petr Hladík, Mgr. Jiří Ježdík za Církev českobratrskou evangelickou a veřejnost. O hudební
vstupy se postarala žákyně školy Terezie Štědronská (klarinet), verše pronesla žákyně Irena
Filipová. Za dospělé promluvili místostarosta města Ing. Petr Hladík a ředitel školy Pavel
Sekyrka. Poté pronesl P. Ježdík modlitbu. Vrcholem akce bylo zavěšení květinového Srdce
pro Miladu Horákovou pod pamětní desku. Na srdce z květin, které má vyjadřovat díky této
mimořádně
ženě,
se
složili
žáci,
žákyně
a
pedagogové
školy.
Po přesunu na nádvoří školy byla pronesena ústy ředitele bilance školního roku. Již sedmým
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 letošní absolventce Obchodní akademie
a Jazykové školy Písek Zuzaně Dovalové za vynikající studijní výsledky tablet. Po ukončení
oficialit se žáci přesunuli v doprovodu pedagogů do tříd.
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obr. 129 Zuzana Dovalová přebírá od společnosti Vodafone tablet pro nejlepšího studenta

150

obr. 130 Školní rok 2018/2019 – pedagogický sbor a provozní zaměstnanci
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Fakultní spolupráce s Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity
Koordinátor: Ing. Josef Kostohryz, emeritní zástupce, Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D., Ing. Hana
Karolyiová
V uplynulém období proběhla jako první akce Vysokoškolákem nanečisto. V rámci akce,
uskutečněné tentokrát dne 22. listopadu 2018, navštívili žáci naší školy fakultu. Zde jsou provázeni současnými studenty, vyplňují zábavné kvízy, účastní se soutěží, jsou seznámeni
s univerzitní knihovnou, získávají informace o Fair trade obchodu, zpříjemněním je i milé
pozvání děkana fakulty do menzy na oběd.
17. prosince se účastnila Ing. Markéta Adamová z Katedry řízení jako člen poroty fiktivního
konkurzu na naší škole.
Další aktivitou je podpora naší školy ze strany fakulty v rámci projektu IROP.
Za tímto účelem si obě partnerské strany odsouhlasily spolupráci. Ta má v rámci dotačních
pravidel zahrnovat:




účast studentů OA a JŠ Písek na jazykové výuce na spolupracující VŠ – 2x ročně,
poskytnutí materiálů na jazykovou výuku, které na spolupracující VŠ vznikly
s dotační podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR – jednorázově,
poskytnutí ukázkových vstupních testů, které musejí studenti spolupracující VŠ splnit pro zařazení do některých povinně volitelných předmětů.

V čele Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity stojí od 1. 3. 2019 doc. Dr. Ing. Dagmar
Škodová Parmová, kterou 23. listopadu 2018 zvolil Akademický senát EF JU novou děkankou pro funkční období od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2023. Rektor Jihočeské univerzity doc. Tomáš
Machula, Ph.D., Th.D., ji do funkce jmenoval 21. února 2019. Docentka Škodová Parmová vystřídala dosavadního děkana doc. Ing. Ladislava Rolínka, Ph.D., který vedl fakultu osm
let. Doc. Dr. Ing. Škodová Parmová působila v minulosti jako proděkanka pro pedagogickou
činnost, proděkanka pro zahraniční a prorektorka pro zahraničí.
Dvacátého prvního března proběhlo první oficiální setkání nové děkanky s vedením OA České Budějovice, OA a JŠ Písek, Gymnáziem Kaplice a SOŠ Automobilovou a dopravní na
půdě fakulty. Paní děkanku zajímaly postřehy vedení škol na situaci současného vzdělávacího
systému a dále na profil absolventů ekonomických fakult, stejně jako potřeba škol.
Šestnáctého května se ředitel školy účastnil inaugurace nové děkanky fakulty.
Novou paní děkanku jsme též mohli přivítat dne 7. 8. 2019 v bývalém kostele Nejsvětější
Trojice jako nejvzácnějšího hosta při tradičním předávání maturitních vysvědčení.
A nakonec se vedení OA v zastoupení ředitele Pavla Sekyrky účastnilo dne 26. 6. 2019 slavnostní promoce absolventů Ekonomické fakulty v Zámecké jízdárně v Českém Krumlově.
Našeho partnera jsme dále prezentovali na všech oficiálních akcích školy, nastálo má fakulta
na naší chodbě jednu z nástěnek.
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obr. 131 Na návštěvě fakultní školy, připravená hra na téma Fairtrade

obr. 132 Fiktivní konkurz OA, druhá zprava Ing. Markéta Adamová z Katedry řízení Ekonomické fakulty JČU
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obr. 133 Slavnostní předání maturitních vysvědčení za účasti Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové,
děkanky Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity
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obr. 134 Absolventi Obchodní akademie a Jazykové školy s právem SJZ Písek s děkankou
Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou.

obr. 135 Collegium academicum Ekonomické fakulty 2019 s vedením OA Písek na slavnostní promoci v Českém Krumlově
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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. Kolegyně poskytují jazykovou výuku v anglickém
a německém jazyce zájemcům na škole v odpoledních hodinách individuálně.

Čeština pro cizince, zkoušky:
Koordinátor: Ing. Zdeněk Šmelhaus
Na škole dále probíhají zkoušky z Češtiny pro cizince – 1x za 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
Další činnost jazykové školy za školní rok 2018/19:
Organizace kurzů pro složení Cambridgeských zkoušek a kurzů pro složení Oesterreichisches
Sprachdiplom
Organizace Cambridgeských zkoušek na škole
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Materiální zázemí
Ve školním roce byl uskutečněn nákup nových počítačů, výměna linoleí, nové vitríny, vybavení do kabinetů, interaktivních tabulí, nákup školního nábytku do učeben, instalace přípravny bufetu a mnoho menších nákupů. Větší investicí je opálení omítek, zasekání radiátorů
a elektřiny ve 2. patře a s tím související výmalba a dále dokončení II. etapy půdní vestavby
a nakonec výměna kanalizace ve dvorní části školy, rekonstrukce a vzniky vzdělávacího amfiteátru s fontánou.
Rekonstrukce omítek a výmalba chodby ve 3. NP
Termín realizace:

červenec - srpen 2019

Investor:

Obchodní akademie a Jazyková škola Písek: 730 359 Kč

Zhotovitel:

PRIMA, a. s., Strakonice

Technický dozor investora:

INVEST PK, s. r. o., Písek

Stavebník:

Obchodní akademie a Jazyková škola Písek
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obr. 136 Proměna staršího patra k podobě chodeb nové půdní vestavby
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Půdní vestavba
V objektu zřizovatele vznikly nové prostory pro výuku i relaxaci, o které škola přišla buď
sestěhováním, nebo prostory, které jsou součástí ideového záměru školy. Celá vestavba projektově obsahuje 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. Do půdních prostor se mělo přestěhovat vedení
školy, jelikož dosavadní usazení vedení školy v bočním traktu 1. patra (ačkoliv celá škola
sídlí ve 2. patře), bylo nešťastným řešením.
I. etapa půdní vestavby byla zahájena 4. května 2016 a převedena do stavu předčasného užívání dne 20. února 2017.
Celková částka na I. etapu byla vysoutěžena ve veřejné zakázce zřizovatele ve výši finančních
prostředků: 16 880 088 Kč bez DPH, s DPH 20 424 906 Kč, viz soutěž. Na zakázce nebyly
uplatněny vícepráce.
Hotová stavba zahrnuje zázemí pro vedení školy, únikové schodiště, místnost pro výchovného
poradce, pánské WC, dámské WC, WC pro handicapované, úklidovou komoru, WC pro zaměstnance, přípravnou místnost pro bufet, bufet + klub + galerii a venkovní terasu.
V hrubé stavbě byla dokončena aula, 2 kmenové třídy, část chodby, vstup pro 2. únikové
schodiště a výtah.
Termín realizace:

květen 2016 – únor 2017

Investor:

Jihočeský kraj: 20 420 182 Kč
Obchodní akademie a Jazyková škola Písek: 1 518 564 Kč

Generální projektant:

ATELIÉR HERITAS, s. r. o., České Budějovice

Zhotovitel:

PRIMA, a. s., Strakonice

Technický dozor investora:

INVEST PK, s. r. o., Písek

Stavebník:

Obchodní akademie a Jazyková škola Písek

Během jarních týdnů došlo k přestěhování managementu do nových prostor. Okamžitého využítí se dostalo do té doby nedostačujících toalet, stejně jako studentského klubu Akáda, který
zahrnuje kavárnu i bufet. Bufet od té doby fungoval nejvíce o velké přestávce, jelikož se jednalo hlavně o službu zavážkou externím dodavatelem.
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obr. 137 Vedle zázemí pro vedení školy je bezpochyby nejvíce využívaným místem pro pobyt studentů Studentský klub Akáda,
s každodenním provozem bufetu a kavárny, galerie a terasa
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obr. 138 Velká přestávka…
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II. etapa půdní vestavby
Dne 2. listopadu 2017 byla podepsána smlouva se zhotovitelem II. etapy půdní vestavby. Zakázku vysoutěžila firma KOČÍ, a. s. Celková částka na II. etapu byla vysoutěžena ve veřejné
zakázce zřizovatele ve výši finančních prostředků: 29 349 640 Kč bez DPH, s DPH
35 513 064 Kč.
II. etapa stavby sestává z dokončení prostor z I. etapy, které byly ukončeny ve fázi hrubé
stavby, dále kompletní přestavby půdního prostoru celého západního křídla.
Dokončením východního křídla vznikla konferenční aula pro 150 osob s divadelním (jevištním) uspořádáním a místnost pro vzduchotechniku. Vzduchotechnická jednotka obsluhuje ve
východním křídle aulu.
V dokončené části jižního křídla (realizace I. etapa) byly provozní prostory osazeny samostatnou klimatizační jednotkou. Studentský klub je napojen na rozvody vzduchotechnické
jednotky. V nedokončené části křídla vznikly 2 kmenové třídy.
V západním křídle došlo k odstranění konstrukcí stávajících střech a navazujícím vybudováním nových konstrukcí byl vytvořen prostor půdní vestavby. Zde vznikly další 2 kmenové
třídy, 2 učebny pro dělenou výuku, 4 kabinety pro pedagogy. V nejzazší části byl situován
inspekční pokoj. Probouráním stropů do 3. NP vznikla 2 nová schodiště.
Stávající schodiště v západním křídle bylo prodlouženo do nově vzniklého podlaží, materiálem ze železobetonové konstrukce. Nově bylo probouráno železobetonové schodiště v severní
části západního křídla, které slouží jako součást únikové cesty mezi 3. a 4. NP.
Dvě nová požární úniková schodiště vznikla venkovní, otevřená, s ocelovou nosnou konstrukcí. Požární schodiště v severní části za kuchyní je přístupné 3. NP dveřmi nad střechu
kuchyně po ocelové lávce.
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Z II. etapy je vyňata technologie výtahu a výtahová šachta. Byla provedena stavební příprava,
která zahrnuje základy pro výtahovou šachtu včetně železobetonové konstrukce dojezdu, probourání otvorů jednotlivých podlaží a provedení elektroinstalace. Výtah byl propojen
s II. etapou půdní vestavby v rámci projektu Bezbariérovost (IROP).
Technické instalace budou napojeny na stávající rozvody.
Termín realizace:

listopad 2017 – říjen 2018 (skutečné datum předání díla s nedodělky nebránící užívání: 4. prosince 2018

Investor:

Jihočeský kraj: 35 513 064 Kč
Obchodní akademie a Jazyková škola Písek: 695 750 Kč

Generální projektant:

ATELIÉR HERITAS, s. r. o., České Budějovice

Zhotovitel:

KOČÍ, a. s., Písek

Technický dozor investora: INVEST PK, s. r. o., Písek
Stavebník:

Obchodní akademie a Jazyková škola Písek

Jako celek a myšlenkové podloží stavby byla půdní vestavba od doby povolení
k předčasnému užívání obdivována při různých soutěžích stovkami žáků různých škol, dále
manažery, řediteli a nemalou částí veřejnosti z regionu i mimo něj. Dále škola dostává od dokončení II. etapy žádosti i nabídky od podnikatelských subjektů, které by chtěly ve škole
a hlavně v nové aule již nyní anebo do budoucna pořádat semináře, konference či fóra.

obr. 139 Plánovaná finální podoba z ulice
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obr. 140 Plánovaná finální podoba ze dvora
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obr. 141 Původní stav (2016)
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obr. 142 Budova se zvednutým krovem a ½ patra

obr. 143 Stav západního křídla před zahájením II. etapy
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obr. 144 Stav východního křídla při zahájení II. etapy
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170

171

172

173

174

175

176

177

obr. 145 Jižní křídlo školy
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obr. 146 Třídy…
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obr. 147 Západní křídlo s učebnami a jazykovou laboratoří
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obr. 148 Atrium v západním křídle

obr. 150 Sula s jevištní kompozicí
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obr. 151 Škola večer

Zajištění bezbariérovosti budovy a vybavení jazykové učebny
V objektu zřizovatele byly v rámci projektu Integrovaného regionálního programu s názvem
„Zajištění bezbariérovosti“ posuvné plošiny, schodolez a výtah.
Zakázka byla vysoutěžena ve veřejné zakázce za částku 3 830 398 Kč.
Se souvisejícím projektem bezbariérovost byla v nové vestavbě zařízena jazyková učebna. Ta
je dispozičně uspořádána jako tzv. jazykové hnízdo (vždy čtyři pracoviště spojená proti sobě).
Zakázka zahrnuje montáž od kabeláže až po instalaci nábytku a počítačů, včetně výmalby.
Jazyková učebna byla vysoutěžena ve veřejné zakázce za částku 1 538 118 Kč.
Nábytek do jazykové učebny byl vysoutěžen ve veřejné zakázce za částku 135 767 Kč.
Termín realizace:

červen 2018 – září 2018

Investor:

Obchodní akademie a Jazyková škola Písek: 358 415 Kč
Jihočeský kraj: 514 587 Kč
podíl IROP : 4 631 281 Kč

Bezbariérovost
Generální projektant:

ATELIÉR HERITAS, s. r. o., České Budějovice
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Zhotovitel:

KOČÍ, a. s., Písek

Technický dozor investora: INVEST PK, s. r. o., Písek
Stavebník:

Obchodní akademie a Jazyková škola Písek

obr. 152 Výtah mohou využívat všichni studenti a zaměstnanci školy
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Jazyková učebna
Projektant:

AV media, České Budějovice

Zhotovitel:

AV media, České Budějovice

Technický dozor investora: INVEST PK, s. r. o., Písek
Stavebník:

Obchodní akademie a Jazyková škola Písek

obr. 153 Jazyková laboratoř

Výměna kanalizace, vodovodního potrubí a realizace nádvoří v objektu
Čelakovského 200, Písek
V roce 2018 byla také odsouhlasena výměna staré kanalizace a vodovodního potrubí v nádvorní části školy. Součástí zakázky měla být i kompletní revitalizace pozemku. V této souvislosti připravovalo vedení OA prostor již v roce 2016, kdy zde zakončilo chodník ve tvaru
oblouku při realizaci arboreta a v roce 2017, kdy nechalo architekty přesunout zásobování
jídelny pro zemědělskou školu na severní stranu. Dále v severozápadním cípu nádvoří byl
v roce 2017 probourán otvor a osazen dveřmi pro budoucí tzv. letní stravování. Nádvoří mělo
definitivně po dokončení stavebních úprav přestat fungovat jako pojezdová plocha pro zásobování jídelny a s vytyčenou metráží zeleného palouku. Cílem vize vedení OA bylo vytvořit
nádvoří jako součást komunitního života obou škol. Vedení OA požadovalo od architektů
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vytvoření komunitní prostory pro výuku v exteriéru a zbudování fontány. Přestože historicky
na dvoře žádná kašna ani fontána v minulosti nebyly, nebyl důvod se této myšlenky nedržet.
Kde je voda, tam je život, kromě toho k objektu, kde působila původně pouze zemědělská
škola, kašna tak nějak patří či může patřit. Ve výsledku ateliér Heritas vytvořil nádhernou
prostoru koncipovanou ze vzdělávacího amfiteátru. Kolem něj jsou osazené třítunové květníky s bylinkovou výsadbou, což má opět evokovat, že se nacházíme též v areálu spojeným se
zemědělstvím a přírodou. Prostor mezi částí květníků a amfiteátrem nechal zarůst zeleným
pažitem. Naproti zbudoval kašnu s vyvýšenou podestou. Dle požadavku vedení školy nechal
do schodů v amfiteátru, na kašně do schodů na podestě zabudovat večerní nasvícení. Nakonec
nový chodník byl spojen s chodníkem ve tvaru oblouku, instalovaném do arboreta v roce
2016. Samotnou výsadbu provedl na návrh Ing. arch. Martina Vebera realizátor zahrad p. Jan
Václavek z Lišova. Květníky jsou napájeny kapénkovou závlahou, trávníky jsou zalévány
v intervalech výsuvnými tryskami. Intervaly, stejně jako závlahu do květníků, řídí čidlo umístněné v šachtě. Tím odpadá obava, že provozní zaměstnanci zvláště v letních měsících buď
opomenout rostliny zalít, či je naopak přelijí. V neposlední řadě se jedná o úsporu vody. Voda
ve fontáně je napájena ze studny a je vratná. Pokud by bylo vody ve studni málo, zpětná klapka doplní vodu během noci z řadu. Fontána je díky frekvenčním měničům naprogramována na
40 programů, které se střídají během chodu fontány, a sice každý pracovní den od 7:30 do
15:30 hodin. Jako stavebníci se setkáváme od doby spuštění fontány a otevření nádvoří
(2. září 2019, viz budoucí výroční zpráva) s neuvěřitelně silnou zpětnou vazbou. Každopádně
realizovaná myšlenka, kterou architekti navíc proměnili v architektonický skvost, má
v myslích studentů obou škol od prvního dne to samé využití jako klub, terasa, aula a všechny
prostory 3 a půl roku trvajících stavebních zásahů v objektu z iniciativy vedení OA. Nic
z toho by nebylo možné, nebýt finanční podpory, důvěry ve vedení školy a s tím souvisejícího
vizionářského pohledu na věc. Výsledek je škola, o které slýcháváme, že jsme předběhli přání
žáků v čase.
Termín realizace:

leden – červen 2019

Investor:

JIHOČESKÝ KRAJ: 6 500 000 Kč
OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA PÍSEK:
1 789 237 Kč

Generální projektant:

ATELIÉR HERITAS, s. r. o., České Budějovice
Ing. arch. Martin Veber, Hluboká nad Vltavou

Zhotovitel:

PRIMA, a. s., Strakonice
Jan Václavek – realizace zahrad, Lišov

Technický dozor investora: INVEST PK, s. r. o., Písek
Stavebník:

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA PÍSEK
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obr. 154 amfiteátr je útočištěm studentů v poledních i odpoledních hodinách
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Spolupráce se zřizovatelem




prezentace zřizovatele na všech akcích školy, na desce školy a webových stránkách
zřizovatel je partnerem projektu Bolestné kameny
zřizovatel v loňském a letošním roce realizuje v objektu prostřednictvím obchodní
akademie stavební investice ve výši cca 80 mil. Kč – viz zpráva a fotodokumentace v části Materiální zázemí

193

obr. 155 Infopanel projektu Bolestné kameny s logem zřizovatele

Spolupráce s městem Písek






spolupráce s městem celoročně na reprezentativních akcích, na pietní akci Srdce
pro Miladu Horákovou
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
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obr. 156 Ocenění žáci starostkou Mgr. Evou Vanžurovou za prezentaci školy v krajských a celostátních soutěžích

195

obr. 157 Místostarosta Ing. Petr Hladík na pietní akci s názvem
Srdce pro Miladu Horákovou
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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
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Spolupráce se školskou radou s funkčním obdobím pro roky
2017 – 2020
Složení Školské rady:
Za pedagogy školy:
Ing. Hana Kortusová
Ing. Hana Karolyiová

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky:
Bc. Lucie Zelenková
Markéta Hrubá

Za zřizovatele školy:
Ing. Marie Cibulková
Ing. Petr Kalina

Předseda školské rady:
Bc. Lucie Zelenková
Ředitel referoval ve školním roce 2018/2019 na setkání Školské rady OA a JŠ Písek
o činnosti školy, tj. naplňování učebního plánu, projektech, grantech, standardech, materiálním a finančním zázemí školy, a zároveň konzultoval návrh změny ŠVP.
Dále ředitel nastínil nové konkrétní kroky, které se týkaly:



pokračování stavby a ukončení stavby II. etapy půdní vestavby
přípravy dalších veřejných zakázek, hlavně výměnu kanalizace a vybudování nového nádvoří, jehož obsahem měl být vzdělávací amfiteátr, fontána a bylinková výsadba

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)
spolupráce na vzdělávacím plánu (Ekonomická fakulta JU)

Partneři Obchodní akademie a Jazykové školy Písek
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Nadační fond
kardinála
Miloslava Vlka
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Lesy města Písku
Správa a údržba silnic Jihočeského
kraje
Městské služby Písek

Zakom, s. r. o.
Radek Hrazdira – čerstvá káva
Soukromí dárci

202

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.

V Písku dne 10. října 2019

Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D.
ředitel školy

Vypracoval:

Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D.
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Přílohy:
Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2018/19
Vyhodnocení práce v environmentální oblasti ve školním roce 2018/2019
Závěrečná zpráva o plnění minimálního preventivního programu 2018/19
Základní údaje o hospodaření školy
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Pedagogicko- organizační zabezpečení školního roku 2018/2019
Vyučování a prázdniny
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna
2019.
Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny jsou stanoveny na týden od 4. 3. 2019 – 10. 3. 2019.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2096.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Třídy a třídní učitelé
Třída Třídní učitel

Zastupující třídní

Učebna

1. A

Ing. Fořt Jaroslav

Mgr. Frišmanová Marta

7

1. B

Mgr. Lojíková Barbora

Wailguny Jaroslav

10

2. A

Mgr. Dovínová Zuzana

Ing. Janouchová Zuzana

12

2. B

Mgr. Wagnerová Kateřina

Ing. Kortusová Hana

17

3. A

Mgr. Bočková Jitka

Mgr. Šmelhausová Ilona

5

3. B

Mgr. Svobodová Hana

Ing. Kopřivová Eva

1

4. A

Ing. Fořtová Daniela

Mgr. Pelikánová Radka

19

4. B

Ing. Prokopová Věra

Mgr. Kopecká Alena

14

Klasifikační porady a třídní schůzky
Třída

Akce
klasifikační porada - čtvrtletní

všechny třídy

třídní schůzky

všechny třídy

ukončení klasifikace za 1. pololetí

všechny třídy
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Datum
14. 11.
2018
14. 11.
2018
28. 1.
2019

Den

Čas

středa

14:15

středa

16:00

pondělí

13:00

klasifikační porada - pololetní

všechny třídy

vydání výpisu vysvědčení - 1. pol.

všechny třídy

klasifikační porada - čtvrtletní

1. - 3. ročníky

třídní schůzky

1. - 3. ročníky

ukončení klasifikace - 4. ročníky

4. A, 4. B

klasifikační porada - 4. ročníky

4. A, 4. B

vydání výročních vysvědčení - 4. ročníky

4. A, 4. B

ukončení klasifikace

1. - 3. ročníky

klasifikační porada

1. - 3. ročníky

29. 1.
2019
31. 1.
2019
10. 4.
2019
10. 4.
2019
15. 4.
2019
16. 4.
2019
23. 4.
2019
24. 6.
2019
25. 6.
2019

úterý

14:15

čtvrtek
středa

14:15

středa

16:00

pondělí

13:00

úterý

14:15

úterý
pondělí

13:00

úterý

13:00

Maturitní plesy
Třída

Datum

Den

4. A

4. 1. 2019

pátek

4. B

9. 11. 2018

pátek

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

Podzimní
29. a 30. 10. 2018
Ředitelské volno
20. a 21. 12. 2018
Vánoční prázdniny 27., 28., 31. a 2. 1.
Pololetní
1. 2. 2019
Jarní
4.3. - 8. 3. 2019
Velikonoční
18. 4. 2019

dnů
2
2
4
1
5
1

Nepřímá
ped. činnost
dnů
2
1
-

Studijní
volno
dnů
2
2
2
5
1

Maturita
Podzimní zkušební období školního roku 2017/2018
Třída

Akce

Datum

Den

Písemná část společné maturitní zkoušky

3.9. - 5. 9. 2018

po, út, st

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

6. a 7. 9. 2018

čt, pá

4. A

12. 9. 2015

st

4. B

12. 9. 2015

st
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část

Jarní zkušební období - 2018/2019
Akce
Předmaturitní volno
Písemná část společné části maturitní zkoušky
Praktická maturitní zkouška - část účetnictví
Praktická maturitní zkouška - část amin. +
jazyk
Ústní část maturitní zkoušky
Ústní část maturitní zkoušky
Předání maturitních vysvědčení
Předání maturitních vysvědčení

Třída
4. A, 4. B

Datum
24. - 30. 4. 2019

4. A, 4. B

od 2. 5. 2019

4. A, 4. B

9. 5. 2019

čt

4. A, 4. B

10. 5. 2019

pá

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

20. - 23. 5. 2019
27. – 30. 5. 2019
7. 6. 2019 - 14:30
7. 6. 2019 - 15:30

po, út, st, čt
po, út, st, čt,
pá
pá

Den
st, čt, pá, po, út

Ostatní akce školy
Třída

Akce

Datum

Den

Místo

Turisticko-sportovní kurz

3. A, 3. B

10. - 14. 9. 2018

po - pá

Nová Pec

Provozní praxe

3. A

20. – 25. 5.2019

po - pá

indiv.

3. B

27. - 31. 5.2019

po - pá

indiv.

Burza středních škol

12. 11. 2018

po

Písek

Burza středních škol

6. 11. 2018

út

Strakonice

Lyžařský výcvikový kurz

2. A, 2. B

Burza středních škol

Blatná

Veletrh Vzdělání a řemeslo

7. – 9. 11. 2018

st, čt, pá Č. Budějovice

Den otevřených dveří

12. 11. 2018

po

OA Písek

Den otevřených dveří

26. 1. 2019

so

OA Písek

Školní výlety

1. - 3. ročníky

26. - 27. 6. 2019

st, čt

Srdce pro M. Horákovou

1. - 3. ročníky

28. 6. 2019

pá

Fűgnerovo
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 – krajské kolo

2. 10. 2018
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út

OA Písek

Ekonomický tým – celostátní
kolo
Adaptační kurzy

4. 12. 2018
1. ročníky

út

OA Písek

čt

11:50

čt

SRN, Rak.

4. – 6. 9. 2018
30. 9. – 7. 10. 2018

Projekt Edison
Návštěva EF JČU

4. ročníky

Beseda – Věra Sosnarová

3., 4. ročníky

říjen 2018
18. 10. 2018

Beseda – host v jednání

listopad

Beseda – host v jednání

prosinec

Vánoční exkurze

zájemci

13. 12. 2018

Exkurze - New York

zájemci

únor – březen 2019

Mikulášská nadílka

3. ročníky

Světluška

2. B

Vánoční besídka

celá škola

5. 12. 2018

st
Písek

19. 12. 2018

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

st

Písek

Písek

leden
březen

Srdíčkové dny

Jmenovité úkoly
Předmětové komise

CJL

Mgr. Dovínová Zuzana

PEK

Ing. Kortusová Hana

EKO + INF

Ing. Fořt Jaroslav

CJ – ANJ

Mgr. Svobodová Hana

NEJ

Mgr. Bočková Jitka

TEV

Mgr. Bočková Jitka

MAT

Mgr. Lojíková Barbora

DEJ + OBN

Mgr. Chovanec Martin

Metodik ICT

Wailguny Jaroslav

Výchovný poradce

Mgr. Dovínová Zuzana

Preventivněvýchovná péče (drogová problematika)

Ing. Fořtová Daniela
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Zdravotní péče

Mgr. Lojíková Barbora

Environmentální výchova

Ing. Procházková Marie

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 jednotlivých
třídách

Zápisy z operativních a pedagogických porad

Ing. Kortusová Hana

Fiktivní firmy

Ing. Fořt Jaroslav, Ing. Fořtová
Daniela

Správa kabinetů

Ostatní prostory

Jaz - 1

Mgr. Bočková Jitka

Jaz - 2

Mgr. Pelikánová Radka

EKO - 1

Ing. Fořt Jaroslav

MAT

Mgr. Lojíková Barbora

SPV

JUDr. Dušek Jiří

EKO - 2

Ing. Janouchová Zuzana

Archiv

Brousilová Jana

Šatny, sklad,
Bc. Holubářová Vlasta
chodby
Budova školy,
nádvoří, arboretum, příjez- Klas Václav, Vokatý Miroslav
dové a parkovací plochy
Správa sbírek

VYT

Wailguny Jaroslav

učebních pomůcek

MAT

Mgr. Lojíková Barbora

DEJ, HOZ

Mgr. Chovanec Martin

OBK, PEK

Ing. Kortusová Hana

EKO

Ing. Fořt Jaroslav

JAZ

Mgr. Wagnerová Kateřina

TEV

Mgr. Bočková Jitka
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UK

Mgr. Kopecká Alena

ŽK

Mgr. Kopecká Alena
Mgr. Šácha Josef, Mgr. Bočková Jitka
Mgr. Šácha Josef, Ing. Fořt
Jaroslav, Mgr. Lojíková Barbora

Koordinátor tělovýchovných aktivit
Koordinátor volnočasových aktivit
Koordinátor soutěží a zkoušek v graf. disciplínách
Koordinátor olympiád a soutěží z CJL (příprava
jednotlivců)
Koordinátor olympiád z NEJ (příprava jednotlivců)
Koordinátor olympiád z ANJ (příprava jednotlivců)
Koordinátor soutěže Ekotým (příprava jednotlivců)
Koordinátor soutěže Má dáti – Dal (příprava
jednotlivců)

Ing. Kortusová Hana
Mgr. Dovínová Zuzana,
Mgr. Šmelhausová Ilona
Mgr. Šmelhausová Ilona
Mgr. Svobodová Hana
Ing. Kopřivová Eva
Ing. Prokopová Věra

Čeština pro cizince

Ing. Šmelhaus Zdeněk

Koordinátor veletrhů fiktivních firem

Ing. Fořt Jaroslav, Ing. Fořtová
Daniela

Koordinátor fiktivních konkurzů

Ing. Fořt Jaroslav

Koordinátor - Cambridgeské zkoušky

Mgr. Svobodová Hana

Certifikát EBCL

Ing. Kopřivová Eva

Útulek pro zvířata

Ing. Kopřivová Eva, Ing. Fořtová Daniela

Dohledy nad žáky
Kdo
školník

Kde
přízemí, šatny
chlapci

Kdy
6:30 – 8:00

1. pedagogický dozor šatny dívky

7:40 – 8:00

2. pedagogický dozor 2. patro

7:40 - konec výuky

3. pedagogický dozor 3. patro

7:40 - konec výuky

V Písku dne 29. srpna 2018
Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D.
ředitel
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Vyhodnocení práce v environmentální oblasti ve školním roce 2018/2019.
Již stálým předmětem environmentální výchovy naší školy je výchovné, vzdělávací a osvětové úsilí, které vede každého z nás ke spoluodpovědnosti za současný i budoucí stav přírody,
společnosti a za místo, ve kterém každý z nás žije.
Naše každodenní práce upozorňuje na důležitost šetrného využívání tradičních zdrojů energie
a ukazuje smysluplnost alternativních zdrojů energie. Klade důraz na péči o životní prostřední, ale také na problémy lidské civilizace.
Environmentální výchova je chápána jako výchova, která směřuje k souladu člověka
s přírodou, s životním prostředním a zasahuje do různých oblastí jeho aktivit. Environmentální výchovu můžeme také chápat jako výchovu k trvale udržitelnému rozvoji.
Ochrana životního prostředí se v současnosti stala jednou ze základních priorit a potřeb společnosti.
Řešení problémů životního prostředí se tak stává neoddělitelnou součástí řízení podniků
a organizací a toto se pochopitelně dotýká i školního prostředí, kde jsou tyto skutečnosti
a požadavky přímo umocněny výchovou.

K obecným dominantám EVVO patří:










Energie
Hospodaření s odpady
Jaderná energetika
Obnovitelné a neobnovitelné zdroje
Ochrana přírody, chráněné oblasti a druhy
Ozonová díra
Udržitelný rozvoj
Změny klimatu
Znečištění životního prostředí, vody a ovzduší

Mezi priority naší školy v této oblasti stále patří:









Vedení žáků k vytváření vlastního názoru a spolupráci v rámci výuky, ale
i v mimoškolních aktivitách.
Vztah k přírodě, k rodnému kraji prostřednictvím historie a tradic.
Podněcování žáků k vyhledávání informací z nejrůznějších relevantních informačních
zdrojů a prezentace výsledků vlastní práce.
Vedení žáků k ochraně životního prostřední, tvorbě a udržování krajiny.
Vedení ke vztahu k obnovitelným a neobnovitelným zdrojům energie a umění posoudit jejich jednotlivou vhodnost použití.
Nakládání s odpady, jejich třídění a možnosti recyklace nejen ve školním prostředí, ale
i jinde.
Rozvíjení schopností žáků chápat propojení přírodních, ekonomických a společenských věd.
Průběžné a systematické seznamování žáků se zdravou výživou a zdravým životním
stylem.
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Základním environmentálním cílem je pro naše žáky utváření si zdravých
vztahů k okolnímu světu:












Vztah lidského individua ke společnosti – vztahy mezi jednotlivcem a kolektivem.
Vztah člověka k přírodě – vědomí sounáležitosti s přírodou.
Vztah toku času a smyslu dějin – otázka kvalitativního vývoje lidské společnosti.
Vztah ke smyslu vlastního života – důraz na kvalitu vlastního života.
Vztah ke svobodě a zodpovědnosti – rozvoj lidských práv a svobod při respektování
symetrie zodpovědnosti.
Vztah k úrovni našeho poznání – uvážlivé zasahování do všech oblastí spojených
s lidskou společností a přírodou.
Vztah k vlastnímu životu – obnovení pudu sebezáchovy lidí.
Vztah k budoucím generacím – respektování dlouhodobých důsledků lidských činností.
Vztah k našim předkům a jejich životu – úcta ke stáří a zkušenostem.
Vztah k odlišným názorům a jiným civilizacím – vzájemná tolerance.
Vztah k věcem společným – rozvoj demokracie.

Environmentální výchova je v současné době rozčleněna do tří základních oblastí, které naše
škola naplňuje:
1. výchova o životním prostředí - zahrnuje základní znalosti o životním prostředí, porozumění životnímu prostředí a jeho komplexním vztahům
2. výchova v životním prostředí – užívá přírodu jako zdroj poznání, který umožňuje žákům
získávat přímé zkušenosti z přírody a uvědomovat si její estetické hodnoty
3. výchova pro životní prostředí – zdůrazňuje etickou dimenzi, zahrnující hodnoty, postoje
a pozitivní činnosti
Naplňování environmentální výchovy ve školním roce 2017/2018 v konkrétních příkladech:










žáci sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů – v budově školy využívají kontejnery na třídění odpadu
v hodinách předmětu ZPV se podíleli na analyzování odpadového hospodářství
a zpracovávali návrh na uplatnění obnovitelných zdrojů energie ve školní budově
žáci se podílí na úsporách energie a vody, tím, že spotřebu sledují a zdroji neplýtvají
žáci se aktivně zapojují do zlepšení životního prostředí tříd, školy a jejího okolí – sami
se podíleli na výzdobě svých tříd i chodeb
v jednotlivých předmětech si vytvářejí vlastní ekokodex, analyzují současnou situaci
ve škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit
žáci v rámci výuky navštěvují provozy v regionu v okolí školy, kde se seznamují
s problematikou a využitím obnovitelných zdrojů energie
besedovali s odborníky na aktuální témata související s využíváním zdrojů v praxi ČR,
ale i ve světovém měřítku
v rámci výuky navštívili místa spjatá s historií a současností nejen v ČR, ale navštívili
i zajímavá místa v dalších zemích
tato aktivita vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity a odpovídá cílům kvalitativního vývoje lidské společnosti, vztahům mezi jednotlivcem a kolektivem, vztahu k našim předkům i respektování dlouhodobých důsledků lidských
činností
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Obecné schéma environmentální výchovy ve škole:

Závěrečná zpráva o plnění preventivního programu
2018/2019
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název a adresa školy, pro kterou
platí závěrečná zpráva o plnění MPP
Jméno a příjmení ředitele
Telefon na ředitele
E-mail na ředitele

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, Čelakovského 200, Písek 397 01
Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D.
382214887
sekyrka@oa-pisek.cz
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počet
1
NE
ANO
ANO

Školní metodici prevence
Kumulovaná funkce s výchovným poradcem, vychovatelem
Finanční ohodnocení za práci školního metodika prevence
Školní poradenské pracoviště
*)
metodik prevence, výchovný poradce

Použité zkratky:
PP
RCH
NNO
ŠMP

–
–
–
–

Preventivní plán
Rizikové chování
Nestátní neziskové organizace
Školní metodik prevence

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

Získaná celková
částka

Účel

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

Počet
hodin
2

Datum konání

Realizátor – organizace, odborník

30. 8. 2018

Radek Srb

Počet školených pedagogů
26

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




první pomoc
problémová mládež
drogová problematika

3. Vzdělávací akce pro ŠMP v oblasti prevence RCH
Název a odborné zaměření vzdě- Počet Datum konání
lávání
hodin
Setkání ŠMP
12 říjen 2018,
červen 2019
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Realizátor – organizace, odborník
Bc. Petr Václavík

VI. Krajská konference o primární prevenci rizikového chování s názvem – Klima třídy/školy, jak jej vytvářet, formovat a uzdravovat

16

27. – 28. 3.
2019

KÚ JČK Mgr. Iva Divoká

Seminář pro metodiky prevence
– aktuální a aktualizační trendy v
prevenci

6

26. 4. 2019

PhDr. Miroslav Procházka a kol.

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

Realizátor

Hodnocení – proč?

Adaptační kurz celodenní program pro všechny studenty
1. ročníku
Přednáška na
téma „Nelegální
migrace“

Ing. Jaroslav Fořt Luboš Srb
Mgr. Barbora
Lojíková

Lektor

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

Mgr. Zuzana Do- Cizinecká policie ČR Policisté popisovali, jak odhavínová
lují nelegální migraci, řeší
trestné činy spojené
s překračováním hranic, jak
provádějí pobytové kontroly,
zajišťují bezpečnost na letištích, kontrolují vývoz a odhalují padělané doklady.
Návštěva krizo- Mgr. Zuzana Do- Bc. Klára Šafaříková Centrum poskytuje včasnou
vého centra Ar- vínová
krátkodobou pomoc lidem
káda
v osobní krizi, nejčastěji se na
centrum obracejí lidé, kteří se
potýkají např. s konflikty
v rodině, domácím násilím
a procházejí psychickou krizí.
Dalšími tématy, která centrum
řeší, jsou šikana, sebepoškozování nebo rozchod rodičů.
Řekni drogám
Ing. Daniela Foř- David Kaliberka
Přednáška byla plná příkladů
NE – řekni ANO tová
ze života, jak drogy působí
životu
a jaký mají krátkodobý
a hlavně dlouhodobý účinek
na člověka. Tato přednáška
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vedla studenty minimálně k
zamyšlení!
Můžeš podnikat

Ing. Daniela Foř- Rehana Ježková, Totová
máš Kocifaj

Přednášející studenty motivovali k podnikavosti. Jejich
cílem bylo dodat mladým lidem odvahu a podpořit je na
jejich cestě k samostatnosti
a nezávislosti.

5. Spolupráce s ostatními pedagogy
Počty pedagogických
pracovníků
Vedení školy:
Z toho učitelé
Vychovatelé
Mistři odborné výchovy

Celkem:

2
24
-

Podílející se aktivně na prevenci v minulém školním
roce
2
24
-

Nepodílející se
aktivně na prevenci
v minulém školním roce

-

II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI
6. Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH
(Přednášky, besedy na téma prevence RCH)
Název aktivity
Schůzka s rodiči studentů budoucích 1. ročníků
Třídní schůzky
*)

Datum konání Realizátor, přednášející
červen
Mgr. Sekyrka, Th.D.
listopad, duben Pedagogický sbor

v případě většího počtu prosím rozveďte ve zvláštní příloze

7. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči
Název aktivity
1. Burza středních škol, den otevřených dveří
2. Schůzka s rodiči studentů budoucích 1. ročníků

Datum konání Vedoucí programu
listopad, leden Mgr. Sekyrka, Th.D.
červen
Mgr. Sekyrka, Th.D.

III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY
8. 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…)
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Datum konání

Věková sku- Realizátor
pina /počet
žáků

Adaptační kurzy

Stmelení kolektivu,
poznání sebe sama,
upevnění mezilidských vztahů

září

1. ročníky

Fořt, Lojíková

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

Realizátor

Adaptační kurzy

třídní učitelé – Fořt, Lojíková a Luboš Srb

Vánoční setkání
studentů s učiteli
Přednáška na téma
„Nelegální migrace“
Návštěva krizového centra Arkáda
Řekni drogám NE
– řekni ANO životu
Můžeš podnikat

Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D.

věková
skupina
1. ročníky

Mgr. Zuzana Dovínová

všechny
třídy
2. ročníky

Mgr. Zuzana Dovínová

1. ročníky

Ing. Daniela Fořtová

všechny
třídy

Ing. Daniela Fořtová

3. ročníky

Datum
konání
září
2018
prosinec
2018
duben
2019
květen
2019
červen
2019
červen
2019

10. Specifické preventivní aktivity, reagující na individuální situaci (problém) ve třídě
RCH které bylo řešeno: neomluvené hodiny
Jak byla situace zjištěna: zjištěno třídními
Kdo situaci řešil – jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: metodik prevence –
Fořtová, třídní učitelé a rodiče
Kdy byla situace řešena: bezodkladně
S použitím jakých metod byla intervence vedena: individuální schůzka se studentem a kontaktování rodičů, individuální schůzka s rodiči, výchovná opatření dle školního řádu
Způsob ověření efektivity intervence: neomluvené hodiny se u již u konkrétních studentů
neopakovaly

11. Jednorázové aktivity pro žáky
(Přednáška, projekce videofilmů – pouze informativní programy, pro více žáků, tříd najednou)
Název aktivity, akce
Datum
Realizátor
Besedy s významnými osobnostmi
Věra Sosnarová,
říjen
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europoslanec Tomáš Zdechovský
Daniel Herman
Europoslanec Tomáš Zdechovský

listopad
duben
listopad
2018
říjen 2018
říjen 2018
prosinec
2018

Beseda se studenty na téma energie
Oslava 100. výročí založení české republiky
Vánoční setkání studentů s učiteli

Předvánoční exkurze do Lince
Týdenní exkurze do New Yorku
Beseda – energie pro budoucnost
Beseda Evropská unie na OA
Můžeš podnikat – beseda s úspěšnými podnikateli

Mgr. Sekyrka, Th.D.
Mgr. Sekyrka, Th.D.

Ing. Eva Kopřivová
Mgr. Sekyrka, Th.D.
Mgr. Sekyrka, Th.D.
Ing. Kostohryz
Ing. Hana Karolyiová
prosinec
Mgr. Bočková
únor 2019 Mgr. Sekyrka, Th.D.
květen
Mgr. Maria Procházko2019
vá
květen
Mgr. Zuzana Dovínová
2019
červen
Ing. Fořtová

12. Volnočasové aktivity při školách
Školní družina
počet zapojepočet oddělení
ných dětí
-

Školní kluby
počet zapojepočet klubů
ných dětí
-

Školní kroužky
počet
počet kroužků
dětí *
-

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

Prázdninové akce
počet akcí
počet dětí
-

Uveďte, o které akce se jedná:









Týdenní zimní lyžařský výcvikový kurz – 2. ročníky
Týdenní letní sportovní kurz – 3. ročníky
Vánoční Linec – jednodenní poznávací exkurze – zájemci všech ročníků
New York – týdenní poznávací zájezd – zájemci ze všech ročníků
Divadelní představení – každá třída minimálně 1x
Poznávací jednodenní exkurze – každá třída 1x
Školní výlety
Sportovní turnaje – volejbal, basketbal, florbal, dračí lodě, atd.
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IV. VÝSKYT RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY

žáků

případů

krádeže

případů

počet
0
0
56 19
0
0
0
0
0
0
Neomluvená absence byla řešena se zákonnými zástupci žáků.

agresivní
formy
chování
vč. šikany

žáků

případů

ostatní
drogy

Žáků

žáků

3

případů

2

kouření

žáků

alkohol

případů

neomluvené hodiny

žáků

snížená
známka
z chová
ní

hodin

14. Výskyt rizikového chování ve školách a školských zařízeních v minulém
školním roce

0

0

0

0

15. 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 PP
Seznámení pedagogického sboru školy se závěrečnou zprávou o plnění PP

září 2019
září 2019

Základní údaje o hospodaření školy
viz přílohy
 výkaz zisků a ztrát
 rozvaha
 příloha účetní závěrky
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Podpis ředitele/ředitelky
školy

