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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
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obr. 1 Portugalsko, žákyně školy na výjezdu v rámci projektu Erasmus

obr. 2 Eduard Stehlík 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
2 uklízečky
školník – technický pracovník
školník

Celkový počet pedagogických pracovníků včetně asistenta pedagoga: 26 (přepočtený počet
20,76)
Všichni pedagogičtí pracovníci (kromě asistenta pedagoga) mají vysokoškolské vzdělání.
Počet hodin vyučovaných neaprobovaně 4,1 % (OBN 2, MAT 3, ZPV 3, PEK 6, TEV 2).
Celkový počet pracovníků
31

obr. 3 Pohled na budovu školy za letního večera
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Přijímací řízení do 1. ročníku 2019/2020
obor 63-41-M/02 obchodní akademie
Počet přihlášených do 1. ročníku

1. kolo: 103

Počet přijatých

60

Nastoupilo k 1. 9. žáků

58

Výsledky vzdělávání žáků (k 31. 8. 2020)
Třída
1. A
1. B
2. A
2. B
3. A
3. B
4. A
4. B
Celkem

Počet
žáků
33
32
27
27
34
33
25
25
236

Celkový prospěch
vyznamenání
prospěl
8
24
3
27
1
25
6
21
4
29
4
28
7
18
3
22
36
194

neprospěl
1
2
1
0
1
1
0
0
6

Studijní průměr
1,95
2,17
2,32
1,95
2,06
2,20
1,92
1,96
2,06

Výsledky maturitních zkoušek – za školní rok 2019/2020 (po opravných
zkouškách a podzimním termínu maturit)
Počet
žáků
4. A
25
4. B
25
Celkem 50
Třída

Celkový prospěch
vyznamenání prospěl neprospěl
1
5
19
7
18
0
12
37
1
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Studijní Nepřipuštěno Opakuje
průměr
k maturitě
ročník
2,28
2,11
2,20
-

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Plán vzdělávacích akcí – pro r. 2019/2020 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, Národní dům v Prachaticích, Městské kulturní středisko Vimperk,
budova Obchodní akademie a Jazykové školy Písek, realizováno každoročně pro případné
uchazeče o studium na OA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

termín: 1. října MěKS Vimperk
termín: 22. října 2019, Komunitní centrum Blatná
termín: 7. – 9. listopadu 2019, Výstaviště České Budějovice
termín: 14. listopadu 2019, KD Strakonice
termín: 18. listopadu 2019, KD Písek a budova školy
termín: 19. listopadu 2019 Národní dům v Prachaticích
termín: 25. ledna 2020, 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 Kateřina Suková a Zuzana Famfulová na veletrhu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích a dále na obrázku na
Burze škol v Písku
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Praxe žáků 3. ročníků:
Za normálních okolností probíhají ve firmách, se kterými dlouhodobě spolupracujeme, jakož
i ve firmách dle vlastního výběru žáků (po dohodě s odpovědným vyučujícím a vedením školy).
Praxe naplánovány jako obvykle na maturitní týdny v měsíci květnu – z důvodu pandemie neuskutečněny a zahájeny 2. září nového školního roku (2020-2021)



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
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
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Organizace maturitních plesů
Proběhla obdobně jako v minulých letech, tj. žáci samostatně jako cvičná firma 4. ročníků (po
organizační, programové i ekonomické stránce). Prezentace školy společensky i kulturně na
očekávané úrovni (8. listopadu 2019 – 4. B, 17. ledna 2020 – 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
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obr. 10 Maturant 4. B

16

obr. 11 Třídní učitelka Hana Svobodová zaskočena v přímém přenosu pugetem o počtu 100 růží
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Medializace 2019/2020
tisk – region: dle událostí na škole, opakovaně: Písecký deník, Písecké postřehy aj., Písecký
svět
sociální média: facebook, Instagram – průběžně
webové stránky školy: průběžně
televize: Jihočeská TV: průměrně 2x ročně, Česká televize 2 x

Plukovník Stehlík hovořil se studenty. "Když se vám něco nelíbí, ozvěte
se"
11.12.2019
Obchodní akademii Písek navštívil plukovník Eduard Stehlík, jehož jméno se v těchto dnech nejvíce skloňuje
s jeho odchodem z funkce ředitele odboru pro válečné veterány. „Přijde chvíle, kdy si člověk řekne, že musí
odejít, aby si nepřestal vážit sám sebe,“ komentoval svůj odchod z místa, kde podle jeho slov čelil systematické šikaně.

Plukovník Eduard Stehlík besedoval se studenty písecké obchodní akademie. Foto: Deník/ Lucie Kotrbová
Plukovník vzpomenul také loňský útok v Afghánistánu, při kterém padli tři čeští vojáci, z nichž jeden byl
Jihočech. Ocenil, jak se k události postavilo město Hluboká nad Vltavou, odkud voják Kamil Beneš byl. „Na
školu, kam chodil jako dítě, umístili pamětní desku. Na tom, co se stalo, to bohužel nic nezmění, ale je to
správné gesto. Takhle by to mělo být,“ zmínil voják a vojenský historik.
Vojáci podle něj často čelí otázkám, proč jezdí válčit. „Většina jednoduše proto, že chce válčit za naši zem.
Především se to tam naučí. Kromě toho budou radši válčit tam, než by se to dostalo sem,“ řekl Eduard
Stehlík, jehož závěrečný vzkaz studentům byl stručný – nebát se a nekrást. „Když se vám něco nelíbí,
ozvěte se. A když se děje bezpráví, chovejte se, jako by se dělo vám,“ dodal plukovník.
Autor: Lucie Kotrbová
Zdroj: https://pisecky.denik.cz/zpravy_region/plukovnik-stehlik-hovoril-se-studenty-kdyz-se-vam-neco-nelibi-ozvete-20191211.html
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Česká televize odvysílala v neděli 10. 11. 2019 v populárním pořadu Toulavá kamera reportáž
o projektu Bolestné kameny.
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-toulava-kamera/219562221500045/obsah/731835-pisecke-hory

Česká televize zařadila do své soutěže s názvem Kde domov můj na 25. 5. jako jednu ze soutěžních otázek projekt školy, šlo o uhodnutí přesného názvu naší křížové cesty pro moderního
člověka - Cestu bolestných kamenů.
19

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11261982253-kde-domov-muj/220544160060066

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
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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
https://www.lidovky.cz/cestovani/aktuality/hrbitovy-i-zulove-lebky-pisecko-laka-takzvanou-na-noir-turistiku.A200827_135657_aktuality_ape
https://budejovice.rozhlas.cz/oziveni-turistiky-chteji-vest-treba-i-cestou-bolestnych-kamenu-nebo-pamatnikemv-8281500
https://prazsky-zpravodaj.cz/udalosti/tiskove-zpravy/kde-si-lze-uzit-noir-turistiku/
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. 12 Odkaz na mapách
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obr. 13 Projekt obchodní akademie na portálu YouTube

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

obr. 14 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

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.

obr. 15 Živý řetěz ze studentů školy při stěhování knihovny

Olympiáda
Koordinátor: Mgr. Marta Frišmanová
V prosinci proběhlo na OA Písek školní kolo Olympiády v českém jazyce. Každoročně se
účastní studenti a studentky prvních až třetích ročníků. Nejlepší tři zástupci naší školy se zúčastnili poté okresního kola, které pořádá Dům dětí a mládeže v Písku a KÚ České Budějovice.
Obsadili jsme pěkné páté místo – Anežka Housarová, v těsném závěsu Tereza Bílková a poslední z tohoto tria – Linda Žižková – obsadila osmé místo.
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Dramatizace
Koordinátor: Mgr. Ilona Šmelhausová
Něco jiného je se o autorech a jejich dílech učit nebo být jen pasivním divákem divadelního
představení a něco jiného je okusit prkna, co znamenají svět. Studenti OA mají tuto příležitost.
Pod vedením Mgr. Ilony Šmelhausové se ujmou vždy nějakého díla a stávají se tak z nich na
nějakou dobu herci. Tento školní rok zinscenovali Prodanou nevěstu, zjistili, Jak je důležité
míti Filipa a v neposlední řadě prožili Noc na Karlštejně. Vše nazkoušeli, ale z důvodu koronavirové situace již nemohli stát před publikem a nemohli si vychutnat určitě zasloužený potlesk. Diváci však ochuzeni nebudou, v dohledné době určitě tato představení budeme moci
zhlédnout.
Divadelní představení v podání našich studentů vždy sklízejí obrovský úspěch a mají obdiv nás
všech – diváků.

obr. 16 Ochotníci ze 4. A

Exkurze
Koordinátor: Mgr. Zuzana Dovínová, Mgr. Ilona Šmelhausová, Mgr. Alena Kopecká,
Mgr. Radka Pelikánová
Naši studenti pravidelně podnikají exkurze do Prahy, tečkou za návštěvou Prahy jsou vždy divadelní představení, v letošním školním roce jsme se setkali s Malým princem, pro většinu studentů to bylo první setkání s divadlem RockOpera Praha. Toto divadlo nabízí ojedinělý hudební
a vizuální zážitek a zakládá si na propracované rockové hudbě, velkých hlasech, akrobatické
vizuální show a obdivuhodných instrumentálních výkonech na scéně přítomné opery. Vím, že
víš, že vím, tak to je název hry, ve které se snoubí vše, co v dobré komedii nesmí chybět. Ani
my jsme na této komedii nechyběli, respektive studenti čtvrtého ročníku, kteří se ponořili do
komedie plné překvapení, zvratů, krásných lží, bouřlivých scén i italského humoru.
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obr. 17 Studenti před pražským divadlem Rockopera

obr. 18 Návštěva divadelního představení Malý princ
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Obnova knihovního fondu
Koordinátor: Mgr. Radka Pelikánová
Již rok funguje na OA Písek školní knihovna. Studenti vznik knihovny velmi ocenili, postupně
vzniká bohatý knižní fond, který se stává studentům velkým pomocníkem.

obr. 19 Knihovnice z řad studentek připravují knihovní fond k vypůjčení
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Matematika
Koordinátor za předmět: Mgr. Barbora Kahovcová

Matematický klokan
Koordinátor: Mgr. Barbora Kahovcová
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 byla letos z důvodu emidemiologických opatření zrušena.

Vánoční turnaj v matematickém pexesu
Ve středu 18. prosince se uskutečnil turnaj v matematickém pexesu. Soutěž byla určena studentům třetích ročníků. Z hojného počtu účastníků první místo obsadila Kristýna Borská, druhé
místo Kateřina Suková a krásné třetí místo Natálie Žaludová. Všem výhercům gratulujeme
a ostatním soutěžícím děkujeme za čestnou hru.

obr. 20 Výherci vánočního turnaje v matematickém pexesu
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Člověče nezlob se a počítej
V den aprílu, 1. 4. 2020, se měl uskutečnit turnaj ve hře: ČLOVĚČE NEZLOB SE A POČÍTEJ.
Od konce února několik studentů třetích ročníků pilně trénovalo na matematickém kroužku.
Z důvodu distančního vyučování se turnaj uskutečnit nemohl. Studenty to nezastavilo a v logické hře se utkali online.

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. 21 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
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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

obr. 22 Projektový den ELEC s Ing. Michaelou Bébrovou

Školní kolo olympiády z ANJ
Koordinátor: Mgr. Hana Svobodová, Mgr. Kateřina Wagnerová, Mgr. Alena Kopecká,
Mgr. Eva Chovancová, Mgr. Marta Frišmanová
Školní kolo se uskutečnilo v měsíci lednu

Okresní kolo Olympiády středních odborných škol v ANJ
Koordinátor: Mgr. Hana Svobodová, Mgr. Kateřina Wagnerová
Dne 19. 2. 2020 se konalo okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Naši školu reprezentovali dva studenti třetích ročníků Vanesa Caltová (3.A) a Danila Hincu (3.B). V rámci všech
odborných škol se umístili na krásném druhém a třetím místě.
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obr. 23 Danila Hincu a Vanesa Caltová byli úspěšní v okresní olympiádě z anglického jazyka

Testfest
Koordinátor: Mgr. Hana Svobodová




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

Jazykové zkoušky Cambridge PET B1
Koordinátor: Mgr. Hana Svobodová


Slavnostní předávání diplomů z jazykových zkoušek Cambridge v aule školy dne
1. září 2020
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obr. 24 Předávání diplomů v aule školy se uskutečnilo za přísných hygienických opatření

obr. 25 Úspěšní studenti s diplomy z jazykových zkoušek Cambridge při slavnostním předávání na OA Písek

Příprava na jazykové zkoušky PET
Koordinátor: Ing. Zdeněk Šmelhaus


odpolední jazykové kurzy

Organizace zkoušek Cambridge English PET, FCE
Koordinátor: Mgr. Hana Svobodová, Mgr. Alena Kopecká
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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 2019/2020

obr. 26 Studijně v polských Katowicích
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obr. 27 Studijně na Azorských ostrovech
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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
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.
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Výjezdy ve školním roce 2019/2020

obr. 28 Studijně v Helsinkách
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Eurostories
Podání projektu: březen 2018
Schválení projektu: srpen 2018
Zúčastněné země: Česká republika, Španělsko, Itálie, Irsko
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.

obr. 29 Pracovně v italském Bitontu
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obr. 30 A opět studijně v zemi svatého Patrika
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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
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 2019/2020

obr. 31 Poznáváme Amsterdam

38

Na všechny výjezdy jedou žáci zapojeni do projektové aktivity v počtu 4-6 + 2 učitelé, koordinující.

Cizí jazyky – němčina
Koordinátor za předmět: Mgr. Jitka Bočková

Vánoční Regensburg
Koordinátor: Mgr. Jitka Bočková, Mgr. Marta Frišmanová
Prohlídka pamětihodností města s průvodcem v NJ, návštěva trhů
Termín: 12. 12. 2019

obr. 32 Vánoční exkurze Regensburgu

39

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
Tradiční soutěž Vánoční písařská štafeta se konala v pátek 13. prosince 2019. Zúčastnili se jí
žáci druhých, třetích a čtvrtých ročníků ve čtyřčlenných družstvech. Při opisu textu s vánoční
tématikou záleželo nejen na rychlosti opisu, ale také na co nejmenším počtu chyb.
Ačkoliv se pátek třináctého mohl jevit jako smolný, prvenství obhájili zástupci třídy 4. A neboli
PEKaři. Druhé místo obsadili Entři ze 4. B a na třetím místě skončilo družstvo Obchodní
smečka ze třídy 3. A.

obr. 33 Výherci školního kola v psaní na klávesnici

Školní kolo soutěže v psaní na klávesnici
Školní soutěž v psaní na klávesnici se v tomto školním roce konala v únoru. Zapojili se do ní
studenti druhých, třetích a čtvrtých ročníků, kteří opisovali neznámý text z papírové předlohy
po dobu deseti minut. Cílem bylo dosáhnout v daném časovém limitu co nejvyššího počtu čistých úhozů za minutu s co nejnižším procentem chyb.
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Muzeum 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 70 psacích strojů.

obr. 34 Na dni otevřených dveří byl o sbírku velký zájem
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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.
Intenzivně využívány Office365 a systém Bakaláři (zvláště podsystémy Komens a Domácí
úkoly) v krizovém období karantény. Dále dle možností vyučujících a studenů využívány komunikační systémy Skype nebo Teams. Rozvíjeno využití počítačové jazykové učebny se systémem Smartclass.
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.

Účetnictví, ekonomika
Koordinátor za předmět: Ing. Jaroslav Fořt

Celostátní kolo soutěže v účetnictví MÁ DÁTI-DAL
Koordinátor: Ing. Věra Prokopová
Naši studenti 4. ročníků Filip Hofmann a František Urych se zúčastnili největší soutěže v účetnictví pro střední školy v České republice, kterou pořádala 27. a 28. ledna 2020 Soukromá vysoká škola ekonomická ve Znojmě. Na základě součtu bodů obou reprezentantů se naše škola
umístila na skvělém 6. místě z 39 zúčastněných škol. V jednotlivcích v konkurenci 77 nejlepších středoškolských účtařů Filip obsadil 14. místo a František 20. místo. Oba studenti splnili
podmínky pro získání certifikátu z účetnictví.

Soutěž v účetnictví „Účetní derby“
Koordinátor: Ing. Jaroslav Fořt
V krajské soutěži „Účetní derby“, kterou pořádala 24. října 2019 OA v Českých Budějovicích, obsadily Terezie Štědronská ze 3. A 3. místo a Iveta Fricová ze 3. B 6. místo.
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obr. 35 Terezie Štědronská získala v krajském kole Účetní derby 3. místo

Soutěž Ekonomický tým 2019
Koordinátor: Ing. Eva Kopřivová
Ve čtvrtek 3. října 2019 se na naší škole uskutečnil v pořadí již 7. ročník krajského kola soutěže
EKONOMICKÝ TÝM JUNIOR 2019, kterého se letos zúčastnilo 10 týmů z pěti obchodních
akademií - OA Blatná, OA České Budějovice, OA Kaplice, OA Tábor a OA Písek. Všechny
týmy byly tříčlenné a tvořili je studenti 4. ročníků. Na slavnostním zahájení v aule naší školy
přivítal ředitel školy Mgr. Sekyrka Pavel, Th.D. účastníky soutěže s pedagogickými doprovody.
Po úvodní zdravici začala v 8:30 samotná soutěž, která se skládala z 75minutového testu v elektronické podobě z odborných znalostí z ekonomiky, účetnictví a informačních technologií. Celkem bylo 75 otázek. Současně probíhala další část a to desetiminutová prezentace na téma „Do
čeho byste mi poradili v dnešní nejisté době investovat“. Téma bylo tajné a bylo vylosováno ze
4 návrhů pedagogických doprovodů soutěžících studentů. Odborná porota byla čtyřčlenná a
skládala se z řad hostů pedagogů a jednoho pedagoga z naší školy. Vyhlášení výsledků a slavnostní ukončení proběhlo opět v aule. Nejlepším ekonomickým týmem s celkovým počtem
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bodů 89,56 se stal tým ve složení František Ciegelbauer, Vojta Filip a Michal Golas z Obchodní
akademie v Českých Budějovicích. Druhé místo s celkovým počtem bodů 89,01 obsadil tým
z OA Písek ve složení Julie Reiserová, Jan Obranec a František Urych a na třetím místě se
umístil opět tým z ČB ve složení Lucie Koblihová, Jan Mikeš a Monika Poláková. Uvedené
týmy obdržely krásné dorty a věcné ceny.

obr. 36 Julie Reiserová, Jan Obrance a František Urych se umístili na 2. místě
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Euroscola
Koordinátor: Ing. Eva Kopřivová
.
.

Výherci podzimní soutěže Euroscola 2019!
Byli jsme vybráni z 15 nejlepších videí, která postoupila do losování v přímém přenosu v pátek
29. listopadu.
Úkolem bylo natočit video, ve kterém vyjádříme naši představu o tom, čím by se měli poslanci
EP v příštích pěti letech zabývat. Studenti 3. B ve složení Matěj Bajer, Danila Hincu, Vojtěch
Kajtman a Daniel Limpouch se rozhodli se svými spolužáky ze třídy natočit video, které poukazuje na globální znečišťování. V konkurenci více než 50 soutěžních příspěvků středních škol
z celé republiky vyhráli hlavní cenu spolu s dalšími 8 školami a tou je setkání studentů z celé
EU v Evropském parlamentu ve Štrasburku - Euroscola ve Štrasburku.
Popis projektu EUROSCOLA:
Generální ředitelství pro komunikaci Evropského parlamentu organizuje každoročně parlamentní setkání 500 studentů z celé Evropské unie v sídle EP ve Štrasburku. Cílem setkání je
podpořit dialog mezi mladými lidmi. Pro studenty je tento projekt jedinečnou možností, kdy
mohou vyjádřit nejen vlastní názor, ale vyzkoušet si také své jazykové dovednosti. Českou republiku reprezentují výherci národní soutěže Euroscola.
V přímém přenosu byly vylosovány následující školy (abecedně):
Gymnázium Česká, České Budějovice, 3. A
Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, 2. A
Gymnázium Valašské Klobouky, 2. B
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, 6XA
Malostranské gymnázium
Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, CR8
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, 3. B
Střední odborná škola Olomouc, spol. s r. o., III. A (Veřejnosprávní činnost)
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov

EuropaSecura
Koordinátor: Ing. Eva Kopřivová
Soutěž EuropaSecura je organizována Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Ministerstvem obrany, Armádou České republiky, Zastoupením Evropské komise
v ČR a sítí Eurocenter Úřadu vlády, s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR.
OA Písek se soutěže tradičně účastnila. Byly sestaveny dva týmy z 1. A a z 2. B. Přihlášení
studenti mezi 16. – 18. březnem vypracovávali soutěžní test, na který se museli předtím připravovat, a následně se soutěž přesunula do krajských kol. Do písemné části krajského kola, které
se zaměřuje na vypracování bezpečnostní analýzy reálného aktuálního konfliktu, se probojoval
tým z 2. B pod vedením Kláry Minaříkové. Analýza se týkala problému Izrael versus Palestina.
Studenti skončili bez umístění do pátého místa.
Popis soutěže EuropaSecura:
EuropaSecura je několikakolový projekt pro všechny studenty SŠ se zájmem o aktuální dění,
domácí politiku, evropskou integraci a mezinárodní a bezpečnostní politiku s důrazem na Českou republiku. Studenti mohou v rámci soutěže EuropaSecura uplatnit a rozšířit své znalosti, vyzkoušet si psaní analýzy aktuálního konfliktu formou odborné práce, vylepšit si argumentační schopnosti a zažít týden s Armádou ČR na vojenské základně v Brdech plný teoretických a praktických aktivit (workshopy a aktivity v terénu, simulace reálných diplomatických
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jednání, řada cvičení a další). Tři nejlepší týmy vyhrají plně hrazenou studijní cestu do Bruselu,
kde mají možnost navštívit instituce EU a sídlo Severoatlantické aliance a osobně se setkat
s vrcholnými politiky (tradičně například s Věrou Jourovou, europoslanci, představiteli při
NATO a dalšími).
V rámci 13. ročníku se podařilo aktivně zapojit více jak 1500 středoškoláků z celé ČR
a podpořit tak jejich vzdělávání a schopnosti práce se zdroji, ale i týmovou spolupráci, a to
navzdory současnému bezprecedentnímu stavu našeho školství a života obecně během pandemie COVID-19. EuropaSecura vytváří dlouhodobou a víceúrovňovou studijní aktivitu, která
přispívá k rozšíření znalostí účastníků v oblasti mezinárodní politiky a bezpečnosti, Evropské
unie a NATO, historie a aktuálního dění a zároveň rozvíjí i další schopnosti studentů. Několikakolová soutěž EuropaSecura je zvláště v současné situaci jednou z velice vhodných platforem alternativního vzdělávání studentů a může být prospěšná pro všechny registrované
týmy.
Přednáška na téma regionální politiky a Evropské unie
Dne 24. 10. 2019 se konala v aule naší školy beseda pro 2. ročníky na téma regionální politiky
a EU, které pořádalo Eurocentrum České Budějovice pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj. Přednášející byla koordinátorka informačních aktivit o ESI fondech v Eurocentru České
Budějovice) paní Ing. Lenka Krejčová.

Navrhni projekt
Koordinátor: Ing. Eva Kopřivová
Naše škola se již tradičně zúčastnila 8. ročníku soutěže pro studenty středních škol a jejich pedagogy s názvem „Navrhni projekt“, kterou pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj. Cílem této
soutěže je dát studentům příležitost v osobním rozvoji z hlediska týmové práce a prezentačních
schopností. V rámci svého projektu si mohou vyzkoušet práci projektového manažera a zvýší
si povědomí o rozvoji svého regionu. Soutěž u studentů podporuje kreativní myšlení a zajistí
jim nové zkušenosti a znalosti. Nejúspěšnější týmy mají dokonce šanci svůj projekt zrealizovat.
Velkou motivací jsou také věcné ceny pro studenty i pedagogy v podobě hodnotných poukázek
na nákup elektroniky.
Letos se dva týmy z třetího ročníku zúčastnily v rámci soutěže „Navrhni projekt“ současně probíhající druhé studentské soutěž s názvem „ EU4U“, jejímž cílem je vytvoření videa nebo plakátu projektu podpořeného z evropských fondů.

47

obr. 37 Plakáty, které soutěžily za naši školu

Studuj, pracuj, stážuj v EU
Naše škola využila nabídky regionální koordinátorky informačních aktivit o Evropské unii Eurocentrum České Budějovice, odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR
paní Ing. Kateřiny Patákové a dne 2. 3. 2020 se konala v aule naší školy beseda pro studenty 3.
ročníků na téma „Studuj, pracuj, stážuj v EU“.
V přednášce se studenti seznámili s praktickými informacemi o možnostech cestování, studia a
práce v zemích Evropské unie. Byly jim představeny programy, které podporují zahraniční studijní stáže a výměnné pobyty (Erasmus +, Evropský sbor solidarity, aj.). V rámci besedy byla
uskutečněna soutěž Evropská unie v kostce - základní informace o historii a fungování EU.

Ekonomická olympiáda
Koordinátor: Ing. Zuzana Janouchová
Ve školním roce 2019/2020 se studenti naší školy zúčastnili IV. ročníku Ekonomické olympiády. S podporou pořadatelského týmu jsme zorganizovali školní kolo. Krajského kola v Českých Budějovicích se zúčastnili dva studenti, a sice Vojtěch Kajtman z třídy 3. B a Jan Obranec
z třídy 4. A. V tomto kole, které pořádá Institut ekonomického vzdělávání ve spolupráci s krajskými úřady a partnery Ekonomické olympiády v daném regionu, se Vojtěch Kajtman umístil
na 10. místě a Jan Obranec na 35. místě.
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Fiktivní konkurz
Koordinátor: Ing. Jaroslav Fořt
V prosinci 2019 a lednu 2020 proběhl 12. ročník fiktivního konkurzu na OA Písek. Tradičně se
zúčastnili studenti čtvrtých ročníků, z nichž ti nejlepší absolvovali v pondělí 20. ledna 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 studenty, jejichž odměnou byl Den strávený s manažerem ČSAD
Autobusy. Jsou to: Michaela Nohová, Tomáš Pistulka a Natálie Zelenková.
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. Studenti se účastnili jejich důležitých jednání, stejně
jako mohli nahlédnout do další agendy běžného dne této prosperující společnosti.

obr. 38 Žákyně 4. A Natálie Zelenková se uchází o místo asistentky generálního ředitele ČSAD České Budějovice

obr. 39 Žák Tomáš Pistulka se uchází o místo účetního ČSAD České Budějovice
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obr. 40 Michaela Nohová na Dni s manažerem s generálním ředitelem ČSAD České Budějovice Ing. Vladimírem Homolou

obr. 41 Tomáš Pistulka na Dni s manažerem s generálním ředitelem ČSAD České Budějovice Ing. Vladimírem Homolou
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obr. 41 Natálie Zelenková 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 se podílelo
11 studentů z obou tříd druhého ročníku:
Progress, s. r. o., Písek – divize Tasty Rainbow
Progress life, s. r. o., Písek – divize Greenlight

Prezentace na veletrzích
Ve středu 20. listopadu jsme všichni prezentovali své fiktivní firmy na veletrhu v Příbrami.
V nabité konkurenci firem z celé republiky jsme byli hodně vidět a divize Greenlight si přivezla
1. místo za nejlepší firemní slogan a logo.
Na letošní veletrh v Plzni, který se konal 11. - 12. prosince 2019, jsme vyslali obě naše firmy.
Velmi dobře nás reprezentovaly a v silné konkurenci 31 firem z celé republiky, ve kterých pracují studenti třetího a často i čtvrtého ročníku, byly nepřehlédnutelné.
Dále jsme se zúčastnili veletrhu v Žatci, který se konal 12. - 13. února 2020. Naše fiktivní
firmy školu i město reprezentovaly skvěle, udělaly výborné obchody a divize Greenlight získala
zlatou medaili za leták.

Veletrh EFKO 2020 – 26. ročník
Na závěr roku jsme pořádali tradiční veletrh fiktivních firem v Písku – tentokrát jen symbolicky
„na dálku“. Letošního ročníku se zúčastnilo 17 firem z 10 českých škol. Výsledky jsou prezentovány na stránkách školy.
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obr. 42 Na VFF v Příbrami jsme získali 1. místo za nejlepší firemní slogan a logo
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obr. 43 Obchodujeme na VFF v Plzni
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obr. 44 Na VFF v Žatci jsme získali 1. místo za nejlepší leták
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JA Firma – reálná studentská firma
V letošním školním roce pracovaly na naší škole 2 reálné studentské firmy (JA Firma).
TAG – vyrábí a prodává přívěsky na klíče a šperky
Tašky Do Tašky – vyrábí a prodávají látkové tašky a taštičky
Reálné firmy prezentovaly svoji činnost a úspěšně prodávaly při třídních schůzkách, dni otevřených dveří a také v píseckém Rotary klubu.
O výrobky obou firem byl veliký zájem a s tržbou byly mladé podnikatelky velmi spokojeny.

obr. 45 S prezidentkou Rotary klubu Martou Frišmanovou

Workshop prezentace pro reálné firmy JA
Čtvrtek 6. 2. strávily studentky z firem v prostorách University of New York in Prague na
workshopu JA. Starší kolegové a kamarádi z JA Alumni je zasvěcovali do umění správně prezentovat svou firmu na pódiu i na stánku, udělat prezentaci v Powerpointu, co nejlépe připravit
prodejní stánek i správně jednat se zákazníky. Došlo i na praktická cvičení.

57

obr. 46 Příprava podnikatelského záměru v rámci JA Firma

6 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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Sociální firmy
Každoročně se naše škola účastní mezinárodního vzdělávacího projektu "The Social Innovation
Relay". Letos se 4 studentky ze třídy 1. A - Štěpánka Krčalová, Hana Rozhoňová, Matylda
Trtková a Linda Žižková se svým nápadem „Dog For You“ probojovaly do národního finále,
kde se utkaly s 10 nejlepšími týmy!
Studentky zpracovaly svoji ideu do podoby podnikatelského záměru. Spolupracovaly s mentorkou z NN ČR, která jim poskytla zpětnou vazbu a zkušenosti z praxe.
Svůj podnikatelský záměr prezentovaly online 7. 5. 2020 před porotou složenou z odborníků
společnosti NN.
Na medaili jsme letos nedosáhli, ale určitě naše studentky zaujaly a porotě se nápad velmi líbil!
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obr. 48 Studentky prezentují v době mimořádného opatření online podnikatelské know how sociální firmy

Rozvoj podnikatelského talentu DYET – Erasmus, pobyt v Polsku a na
Azorských ostrovech
Ve dnech 22. – 28. 9. 2019 jsme se zúčastnili mezinárodního pobytu v Polsku v Katowicích.
Projektu, který je zaměřen na podnikání, se účastní Česká republika, Kypr, Itálie, Polsko
a Azorské ostrovy. Mohli jsme si vyzkoušet, jak náročné je sepsat a prezentovat podnikatelský
záměr a jak důležitý je design produktu. Pracovali jsme v týmech a vše pak museli prezentovat
v anglickém jazyce. Měli jsme spoustu zajímavých workshopů a zahráli si zajímavou ekonomickou hru. Navštívili jsme pivovar Tyski a důl na stříbro v Tarnowskie Góre, ochutnali typickou polskou kuchyni a dozvěděli se mnohé o zdejších tradicích. Navštívili jsme historické
město Krakow a koncentrační tábor Osvětim a Březinka.
S podnikatelským projektem DYET Erasmus+ jsme dále ve dnech 1. – 7. 3. 2020 navštívili
Azorské ostrovy. Tohoto setkání se účastnili studenti ze tří zemí a to Azorských ostrovů, Kypru
a České republiky. Studenti z Itálie a Polska se kvůli počínající coronavirové pandemii neúčastnili. Mezinárodní projekt je zaměřen na podnikání a to je našim studentům velmi blízké.
Studenti bydleli v rodinách, poznali místní zvyky i azorskou kuchyni. Program byl bohatý, naučný i poznávací. Účastnili jsme se mnoha odborných workshopů, do kterých se všichni aktivně
a s nadšením zapojovali. Každý stát měl připravenou prezentaci, kde studenti popsali, jak je
náročné zavádění nových výrobků na trh. Je důležitý nejen samotný produkt, ale i dobrá znalost
trhu, potencionálních zákazníků, zaváděcí cena, propagace a distribuce. Studenti navštívili rodinou farmu, kde se dozvěděli, jak náročné je začít s podnikáním a toto podnikání udržet. Byli
jsme nadšeni z přírodních krás ostrova Terceira, který dostal jméno podle toho, že byl objeven
jako třetí z tohoto souostroví, které tvoří 9 ostrovů. Ostrov je sopečného původu. Navštívili
jsme malebné městečko Angra do Heroísimo, které je zapsáno do Světového dědictví UNESCO. Pluli jsme po moři a viděli delfíny a kosatku, to byl nepopsatelný zážitek.
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obr. 49 Studentky rozvíjejí podnikatelský talent v rámci programu Erasmus+ na Azorských ostrovech

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

Srdce pro Miladu Horákovou
Koordinátor: Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D.
V pátek 26. 6. 2020 organizovala škola již tradičně před domem na Fügnerově náměstí pietní
akt s názvem Srdce pro Miladu Horákovou. Zde měla tato významná politička zavražděná komunisty v letech 1946 - 1948 poslaneckou kancelář. Akce se účastnili pedagogové školy, veřejnost, místostarosta města Písku Ing. Petr Hladík, Mgr. Jiří Ježdík za Církev českobratrskou
evangelickou. Ing. Zuzana Grögerová z pedagogického sboru školy přečetla poslední dopis Milady Horákové před popravou a poté zavěsila pod desku srdce z květin. Za město Písek promluvil místostarosta města Ing. Petr Hladík, akci moderoval ředitel školy Pavel Sekyrka. Na
závěr pronesl P. Ježdík modlitbu. Celá akce k 70. výročí vraždy se nesla v pokojném duchu a
s odkazem pro budoucnost.

obr. 51 Zleva: ředitel školy Pavel Sekyrka, farář Jiří Ježík, Ing. Zuzana Grögerová a místostarosta Ing. Petr Hladík
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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 jeden z bývalých studentských vůdců – Mgr. Martin
Mejstřík. V hodině a půl trvajícím vstupu vysvětloval studentům podstatu demokracie, proč se
před 30 roky jako studenti rozhodli postavit komunistické zvůli a násilí a jestli by byl ochoten
znovu riskovat vlastní svobodu i vlastní život.
Dne 4. 12. 2019 navštívil naši školu nejznámější vojenský historik a popularizátor armády
České republiky plukovník generálního štábu Dr. Eduard Stehlík. Téma přednášky a besedy
komponované pro 1. a 2. ročníky bylo Novodobí hrdinové. Na přednášce zazněly osudy našich
vojáků, hlavně jmen, která jsou zatím veřejnosti buď zcela, nebo téměř neznámá. Povídání se
týkalo i fenoménu Lidice a všeho, co je s Lidicemi u nás a po celém světě spojeno, dále otázky
tzv. Mnichovské dohody.
Ve čtvrtek 13. února jsme v aule hostili polárníka Petra Najmana. Dvouhodinová přednáška
s besedou byla reflexí na jeho pobyt na České polární stanici na ostrově Nelson. Ten polárník
absolvoval před osmnácti lety. Petr Najman zaujal studenty už důvody, proč se někdo v dnešní
době rozhodne strávit měsíce samoty na druhé straně polokoule, mezi ledy, bez sociálních sítí,
kde mu společnost dělali ponejvíce tučňáci. Hovořil dále poutavě o svém úkolu na Antarktidě,
o pokračování výzkumu české stanice zaměřené na přežití v extrémních podmínkách.
Dne 27. února navštívil naši školu poslanec Parlamentu České republiky, pan Ing. Jan Bartošek.
Při své návštěvě Písku si prohlédl výsledek tříleté výstavby školy, u jejíhož zrodu pan poslanec
coby podporovatel také stál. Na přání vedení školy uskutečnil besedu se studenty, tentokráte 1.
a 2. ročníků, téma jeho výstupu bylo opět drogová závislost. Zde zopakoval svou tematicky
a didakticky výborně vystavěnou přednášku pro minulé ročníky obchodní akademie. Obsah
přednášky měl opět výrazný přesah právě díky zkušenosti přednášejícího z doby, kdy sám pracoval jako terapeut drogově závislých.
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obr. 52 Beseda s bývalým studentským aktivistou Martinem Mejstříkem

obr. 53 Beseda s plukovníkem Eduardem Stehlíkem

obr. 54 Beseda s polárníkem Petrem Najmanem
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obr. 55 Beseda s poslancem Janem Bartoškem

Dějepis
Koordinátor za předmět: Mgr. Martin Chovanec
V průběhu školního roku 2019 – 2020 probíhala výuka dějepisu v 1. a 2. ročníku dle tematických plánů vycházejících ze ŠVP (a RVP) pro daný učební předmět. Od 16. 3. až do konce
školního roku výuka probíhala distanční formou, proto nebyly realizovány všechny plánované
aktivity.

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
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účast na regionálních a krajských soutěžích
letní cykloturistický kurz – září 2019 – Nová Pec 3. ročník
lyžařské kurzy – leden 2020 – Šumava – 2. ročníky (spojeno do 1 kurzu)

obr. 56 Učíme se pádlovat správným směrem
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obr. 57 … a nehoupat se při pádlování

obr. 58 Kolegyně Bočková učí orientaci v mapě
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obr. 59 Na kolech po zapomenutých vesnicích pohraničí
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obr. 60 Konvoj cyklistů
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obr. 61 Lyžařský kurz tříd 2. A a 2. B

obr. 62 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.

1. místo ve stolním tenise
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Dne 10. ledna 2020 se obchodní akademie zúčastnila každoročního meziškolního turnaje ve
stolním tenisu. Turnaj se odehrál v areálu Střední zdravotnické školy v Písku. Turnaje se zúčastnily 4 střední školy a jedno učiliště. Školu reprezentovali převážně žáci 4. B. ve složení Martin Vašek, Filip Hofmann, Martin Kukrál, Michal Mikeš, a také žák 3. ročníku - Václav
Kucul. Škola získala 1. místo.

obr. 63 Martin Vašek, Filip Hofmann, Martin Kukrál, Michal Mikeš a Václav Kucul získali 1. místo ve stolním tenise

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

obr. 64 Preventivní program Arkády

Environmentální výchova
Koordinátor za sekci: Ing. Marie Procházková, Ing. Zuzana Grögerová

Besedy a přednášky
ENERGIE PRO BUDOUCNOST
Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí, o. s. pořádá pravidelné besedy se studenty
SŠ na téma spojená s problematikou energií.
Tentokrát k nám hned začátkem školního roku, v rámci předmětu ZPV, zavítal na besedu pan
Ing. Beneš. Velmi poutavě informoval studenty o dění v energetické oblasti, a to především
o rizicích a nevýhodách využívání jaderné energetiky, o možných východiscích z tohoto rizikového způsobu získávání energie postavených na obnovitelných zdrojích energie a energetických úsporách.
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ENERGETICKÁ GRAMOTNOST – BLACKOUT
Na besedu s druhými ročníky přijel na konci února lektor Šimon Cibulka. Přijel v rámci vzdělávacího projektu pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu za podpory Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB v Ostravě, Fakulty elektrotechnicky a komunikačních technologií VUT v Brně a společnosti ČEPS. Pokračování programu ENERGETICKÁ GRAMOTNOST PRO SŠ bylo tentokrát na téma Blackout – a co
dělat když přijde.

EXKURZE DO NOVÉ ÚPRAVNY VODY V PÍSKU
Žáci OA v Písku viděli, jak se upravuje voda
Na konci měsíce října se první ročníky písecké obchodní akademie vypravily na exkurzi do
nové úpravny vody v Písku. V budově úpravny měli žáci možnost shlédnout celý proces úpravy
vody. Viděli, jak se voda filtruje přes různé filtry, ale také dávkování chemikálií přidávaných
do vody pro zajištění potřebných parametrů, které musí upravená voda splňovat.
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JAK SE VAŘÍ PIVO
V měsíci březnu navštívili žáci 1. A budovu Píseckého hradebního pivovaru. Žáci se měli možnost dozvědět více o vlastní technologii výroby, o druzích piva, které se vaří v Písku, následně
jim bylo umožněno shlédnout vlastní provoz a v závěru exkurze také krátký film o pivovarnictví.
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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
Spolupráce s Jihočeskou hospodářskou komorou
Inkluze, tvoření IVP a podpůrných opatření

V rámci preventivního programu spolupracujeme s píseckou Arkádou, jejímž posláním je poskytovat včasnou krátkodobou pomoc lidem v osobní krizi. Spolupracujeme s Bc. Klárou Šafaříkovou. Studenti jsou 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.

Studentský parlament
Koordinátor: Mgr. Zuzana Dovínová
Každoročně spolupracujeme s Eurocentrem v Českých Budějovicích. I v letošním školním roce
jsme chtěli využít nabídku tohoto centra a na naši školu jsme chtěli pozvat Ing. Kateřinu Patákovou, koordinátorku informačních aktivit o Evropské unii. Studenti měli diskutovat o následujících tématech:
-

Studuj, pracuj, stážuj v EU!
Česká republika a Evropská unie
Mýty a fakta o EU
Brexit
Aktuální otázky evropské integrace

Z důvodu koronaviru jsme byli nuceni přesunout tuto přednášku na nový školní rok.
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Evropský parlament mládeže
Obchodní akademii navštívil student třetího ročníku strakonického gymnázia, Adam Palivec,
který nás seznámil s fungováním EPM. Protože před rokem oslavil EPM 20 let své existence
a působení na poli mimoškolního vzdělávání a rozvoje mladých lidí napříč celou Evropou, rozhodli jsme se uspořádat právě tento den EPM u nás na obchodní akademii. Do školy dorazili
studenti strakonického gymnázia v čele s prezidentem dne – Martinem Šustrem, prezidenta doprovodili Adam Palivec a Emma Körnerová. Ti se ujali našich studentů a společně s nimi vytvořili tři výbory, které se věnovaly celospolečenským tématům:
Committee on climate change /clim/
Committee on human rights /droi/
Committee on environment, public health and food safety /envi/
Na začátku jednání se jednotliví členové výboru prostřednictvím kontaktních her navzájem seznámili a poté společně diskutovali o jednotlivých problémech. Studenti si vyzkoušeli, jak takové zasedání EPM vypadá. Studenti museli prokázat schopnost domluvit se v cizím jazyce,
schopnost argumentovat a pracovat v týmu, důležitá byla i schopnost nejen prosadit svůj názor,
ale zároveň respektovat i názor ostatních.
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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 také jednu zahraniční exkurzi. Každoroční velká
zahraniční exkurze ve školním roce 2019 - 2020 byla díky COVIDU 19 přesunuta na podzim
(pokud se uskuteční), expedice do Izraele byla odsunuta na neurčito.


12. prosince 2019 Vánoční Regensburg, 1 autobus

obr. 65 Nakupujeme dárky ve vánočním Regensburgu

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 2019/2020
Koordinátor: Mgr. Alena Kopecká
Světluška: podpora nevidomých
Vybráno: 4 396 Kč
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Srdíčkové dny: charitativní sbírka pro organizaci Život dětem
Vybráno: 5 205 Kč
Likvidace lepry: každoroční výběr peněz na boj s leprou a stavbu česko-indické nemocnice
v Kalkatě nebyl umožněn vzhledem ke karanténě v souvislostí s Covid 19
Hledání nového dítěte na adopci a financování jeho vzdělání
Po zabezpečení výchovy a vzdělání indického chlapce škola uvažuje o adopci dívky z Indie či
Afriky. Bude se o tom diskutovat s vedením školy a v úzké spolupráci se studenty.
Všechny charitativní akce naší školy jsou zcela dobrovolné, i přesto je stále více zájemců, kterým nejsou osudy druhých lhostejné a kteří rádi pomáhají zlepšit životní podmínky svých bližních. Každý rok se daří vybrat více, a tak je zřejmé, že studentky a studenti OA si osvojují lepší
strategie, a hlavně jsou přesvědčeni o významu darování přebytku do míst, kde je bída a nouze.
Charitativní činnost děláme s láskou a důvěrou ve význam pomoci druhým a snažíme se tak
charakterově vytvářet budoucí potřebné ekonomy, kteří nebudou myslet jen na svůj prospěch,
ale s obětavostí budou pomáhat chudým lidem ve všech částech světa.

obr. 66 Akshaya Poojari, adoptovaný chlapec z Indie v roce 2011
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obr. 67 Akshaya Poojari v roce 2017
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obr. 67 Světluška OA v akci
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obr. 68 Projekt Likvidace lepry

Charitativní projekty – zvířata
Koordinátor: Ing. Eva Kopřivová, Ing. Daniela Fořtová
Finanční dar pro útulek opuštěných psů a koček paní Gašparíkové v Dolním
Záhoří.
V lednu 2020 jsme s děvčaty ze 4. A vybraly částku 3 000 Kč a předaly paní Gašparíkové na úhradu veterinárních výdajů. Paní Gašparíková s velkou vděčností dar
přijala a naší škole za několikaletou podporu poděkovala.
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obr. 69 Dar útulku pro opuštěné psy v Záhoří u Písku
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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. 70 ISIC karta, ilustrační karta naší školy

Ostatní – ze života školy
Slavnostní zahájení školního roku 2. 9. 2019
za účasti hejtmanky Ivany Stráské a režiséra Hynka Bočana
První školní den jsme zahájili obzvláště slavnostně. V souvislosti s dokončením investiční akce
týkající se výměny kanalizace a realizace nádvoří nás svou návštěvou poctili hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská a filmový a televizní režisér Hynek Bočan. Ačkoliv počasí
nebylo ideální, jelikož lehce pršelo, přesto když se po přestřižení pásky spustila za zvuku hudby
fontána, vypukla očekávaná euforie. Přítomné zaskočila paní hejtmanka tím, že dovezla dva
velké dorty, ten hlavní byl dokonalou zmenšeninou nádvoří s fontánou. Protože pršelo, dort byl
rozkrojen až v ředitelně a poté školníci objížděli se servírovacím vozíkem všechny třídy a krájeli žákyním a žákům dort. Významnou návštěvou byl při akci dále režisér Hynek Bočan, autor
mimo jiné jedné z nejslavnějších pohádek české kinematografie (S čerty nejsou žerty), který
dlouhodobě činnost školy sleduje. Hosté si v doprovodu médií prohlédli nové prostory školy
a popřáli vedení a studentům šťastný školní rok a mnoho úspěchů v další práci na poli vzdělávání.
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obr. 71 Hejtmanka Ivana Stráská a režisér Hynek Bočan

obr. 72 Sladká zmenšenina nádvoří školy, jeden ze dvou dovezených dortů, které paní hejtmanka pro studenty dovezla
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Adaptační kurzy
Koordinátor: Ing. Jaroslav Fořt, Mgr. Barbora Kahovcová
V rámci neformálního poznávání žáků 1. ročníků s novým učebním procesem byly na naší
škole opět konány adaptační kurzy. Žáci hráli hry, neformálně se poznávali a družili, aby psychický stres, kterému jsou v novém kolektivu vystaveni, zvládli bez újmy na zdraví.

obr. 71 Adaptační kurz 1. A

obr. 72 Adaptační kurz 1. B
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Pořízení pianina do auly a do studentského klubu Akáda
Naše škola si podala inzerát, že by ráda získala zdarma či za symbolickou částku pianino v dobrém stavu. Hned druhý den po zveřejnění se škole ohlásili naši noví dobrodinci – manželé Procházkovi z Protivína. Škole darovali starší černé pianino značky Werner. Nástroj určený na
zkoušky školního sboru, na hodiny dramatizace v rámci Českého jazyka, divadlo či zkoušky
kapely jsme nechali zrenovovat a vydává krásný zvuk. Dne 26. 11. 2019 jsme naše dobrodince
navštívili a vyjádřili jim jménem celé školy velké díky. Kromě toho jsme odkoupili za symbolický obnos další pianino. Nástroj byl uložen na galerii studentského klubu Akáda a od té doby
každodenně slouží studentům obou škol, kteří o přestávkách a ve volném čase rozvíjí v tomto
komunitním prostoru svůj hudební talent.

obr. 73 Kateřina Suková ze 3. B testuje zvuk sto let starého pianina
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obr. 74 Dárci pianina manželé Procházkovi z Protivína

obr. 75 Druhé pianino zakoupené od manželů Novotných z Písku za symbolickou cenu (galerie klubu)
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Mikulášská nadílka
Koordinátor: Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D., Ing. Daniela Fořtová, Ing. Jaroslav Fořt
Dne 5. 12. 2019 se konala na škole Mikulášská nadílka. Sladkosti pro žáky byly nakoupeny
z fondu SRP OA.
Jako každý rok navštívil Mikuláš 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 ředitele či kuchařky. Všichni byli odměněni po zásluze.

obr. 76 Hledání hříšníků
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obr. 77 Dohledaní hříšníci odčiní své hříchy přednesem básně či zpěvem

obr. 78 Mikuláš se svým týmem ze 3. A
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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)
instalace velkého vánočního stromu u fontány
instalace jesliček ze slámy (spolupráce se SZeŠ)
zpívání koled u vánočního stromu venku
vánoční rozlévání nealkoholického punče – Ing. Josef Kostohryz, emeritní zástupce,
paní Vlasta Holubářová a paní Jana Brousilová rozlévají punč žákům, učitelům a
veřejnosti na dvoře fary
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 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 studentů. Poté jsme šli na farní dvůr,
kde už na nás čekali Ing. Kostohryz, paní Brousilová a paní Holubářová s várnicemi horkého
nealkoholického punče.

obr. 79 Tradice pro prváky - výroba adventního věnce a jeho zavěšení na hlavní chodbu

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
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souboru, dále paní Holubářové, která punč ve školní jídelně uvařila. 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.

obr. 80 Tradice pro prváky - zdobení vánočního stromu darovaného Lesy města Písku na schodišti do půdní vestavby
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obr. 81 Betlém od řezbářského mistra Frencla z Volyně

obr. 82 Nová vánoční tradice, instalace venkovního vánočního stromu na podestě u fontány a betléma ze sena (vyrobila zahradnice a studenti zemědělské školy)
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obr. 83 Nová vánoční tradice, zpívání vánočních koled v poslední den školy se přesunulo pod strom u fontány (dar Lesů
města Písku)
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obr. 84 Tradiční vánoční akademie v režii kolegyně Marty Frišmanové a studentů
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obr. 85 Celá škola zpívá koledy
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obr. 86 Akci si nenechává ujít kromě bývalých studentů a pedagogů i veřejnost

obr. 87 Vánoční rozlévání punče žákům na nádvoří děkanství
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Pasování třídy 3. A na „mazáky“
Akce se s ohledem na pandemickou situaci neuskutečnila

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
S ohledem na epidemiologickou situaci jsme řešili, zda slavnostní předávání maturitních vysvědčení uspořádat či nikoliv. Bývalý kostel svaté Trojice je za těchto okolností pro shromáždění nevhodný (nemožnost rozestupů, nefunkční cirkulace vzduchu). V našem případě bychom
mohli vysvědčení předat v nové aule školy, která umožňuje rozestupy, má cirkulaci a ventilaci,
rodiče by se nacházeli mimo aulu. Protože panovala příznivá předpověď počasí, mohli jsme
uskutečnit slavnostní předávání v novém amfiteátru. Slavnostní akt se uskutečnil v poslední
den školy, 30. června. Na první třídu v pořadí se dostavila děkanka JČU Ekonomické fakulty
Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, poté se musela vzdálit zpátky na fakultu. Studenti
postupně převzali z rukou ředitele a třídních učitelek Mgr. Jitky Bočkové (4. A) a Mgr. Hany
Svobodové (4. B) maturitní vysvědčení a květinu. Celá akce měla slavnostní atmosféru, ta byla
umocněna ještě samotnou skutečností, že na akci byl aspoň u jedné třídy přítomen zástupce
univerzity. Nejlepší student z každé třídy (4. A Michaela Nohová, 4. B Filip Hofmann) dostal
dárky od letitého partnera školy, společnosti Vodafone.

obr. 88 Vlajkonoš Tomáš Pistulka dovedl absolventy do amfiteátru
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obr. 89 Absolventy vyprovází celý pedagogický sbor (na fotu sedící)
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obr. 90 Nejvzácnějším hostem je děkanka Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity

obr. 91 Absolventka Lenka Caltová kráčí pro maturitní vysvědčení
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obr. 92 Absolventi Obchodní akademie Písek, bývalí žáci 4. A, v amfiteátru po slavnostním aktu
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obr. 93 Absolventi Obchodní akademie Písek, bývalí žáci 4. B, v amfiteátru po slavnostním aktu
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Oficiální zakončení školního roku 30. 6. 2020
Zakončení školního roku proběhlo již tradičně „pod platanem“. Na úvod zrekapituloval ředitel
ten podivný rok, který nás díky pandemii provázel. Následovalo předání ESP diplomů šesti
nejlepším studentkám. Po ukončení oficialit se žáci přesunuli v doprovodu pedagogů do tříd.

obr. 94 Školní rok 2019/2020 – pedagogický sbor a část provozních zaměstnanců
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Letní návštěva pedagogů z ostatních škol
Ve čtvrtek 30. 7. 2020 poctilo naši školu 23 pedagogů z různých škol celé České republiky.
Skupinu vedl ředitel Prácheňského muzea v Písku, PhDr. Jiří Prášek s manželkou Mgr. Ludmilou Práškovou, pedagožkou na místní Základní škole Jana Husa, kteří každoročně připravují
v našem regionu pro pedagogy z celé republiky bohatý kulturní program. Prohlídku školy vedl
emeritní zástupce Ing. Josef Kostohryz s paní hospodářkou Holubářovou.

obr. 95 Pedagogové z ostatních měst v doprovodu manželů Práškových na nádvoří školy
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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 6. listopadu 2019, navštívili žáci naší školy fakultu. Zde byli provázeni
současnými studenty, vyplnili zábavné kvízy, účastnili se soutěží, byli seznámeni s univerzitní
knihovnou, získávali informace o Fair trade obchodu, zpříjemněním bylo i milé pozvání do
menzy na oběd.
14. listopadu vyjeli zaměstnanci školy na pozvání děkanky fakulty doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové na návštěvu, aby si prohlédli zrekonstruovanou fakultu. Na setkání byli všichni
přítomní obdarováni dárky a velkoryse pohoštěni.
20. ledna 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.
Spolupráce v rámci dotačních pravidel zahrnuje:




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.

30. června jsme mohli přivítat paní děkanku jako nejvzácnějšího hosta při příležitosti předávání
maturitních vysvědčení.
Našeho partnera jsme dále prezentovali na všech oficiálních akcích školy, nastálo má fakulta
na naší chodbě jednu z nástěnek.
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obr. 96 Na návštěvě fakultní školy, připravená hra na téma Fairtrade

obr. 97 Fiktivní konkurz OA, druhá zprava Ing. Markéta Adamová z Katedry řízení Ekonomické fakulty JČU
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obr. 98 Slavnostní předání maturitních vysvědčení za účasti Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové,
děkanky Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity
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obr. 99 Absolventi Obchodní akademie a Jazykové školy s právem SJZ Písek s děkankou
Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou.

obr. 100 Propagace fakultního partnera na akcích školy
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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
Odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT uspořádal
v prvním prosincovém týdnu setkání zástupců jazykových škol zřízených krajem, které organizují zkoušku z českého jazyka pro cizince. Jsme jednou ze 32 škol, na které se tyto zkoušky
konají. Do 31. 10. 2019 prošlo rukama zkoušejících na všech tomu určených školách 69 434
úspěšných uchazečů.
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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, a mnoho menších nákupů. Větší investicí byla rekonstrukce schodiště z ulice Čelakovského, dále II. etapa 3. NP
týkající se výměny osvětlení, všech dveří na poschodí, výmalby a zbudování vitrin a nástěnek
v moderním designu. Na podestu s kašnou byl zakoupen zahradní nábytek, který dnes slouží
v dopoledních hodinách na posezení studentům, během oběda jako venkovní stravování (které
je obzvláště ceněno Krajskou hygienickou stanicí ČB), v odpoledních či večerních hodinách
slouží na různé kulturní akce.

Rekonstrukce venkovního schodiště z ulice Čelakovského
Termín realizace:

červenec - srpen 2020

Investor:

Obchodní akademie a Jazyková škola Písek: 1 245 762 Kč
vč. DPH

Zhotovitel:

ANDAF-TIER s. r. o. Praha

Technický dozor investora:

INVEST PK, s. r. o., Písek

Stavebník:

Obchodní akademie a Jazyková škola Písek

obr. 101 Původní stav
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obr. 102 Odkrytí historické zádlažby
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117

118

119
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obr. 103 Konečný výsledek
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Stavební úpravy a údržba - chodba 3. NP, II. etapa
Termín realizace:

červenec - srpen 2020

Investor:

Obchodní akademie a Jazyková škola Písek: 1 463 143 Kč
vč. DPH

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. 104 Příprava na kompletní výměnu dveří, instalaci světel do stropní části, bourání a stavění
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obr. 105 Konečný výsledek
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Výměna kanalizace, vodovodního potrubí a realizace nádvoří v objektu
Čelakovského 200, Písek
Akce byla ukončena již v letních měsících roku 2019. Během podzimu začalo nádvoří s amfiteátrem díky své variabilitě ukazovat řadu možností, jak lze tento další nový komunitní prostor
využít. Na podzim jsme kolem fontány vyskládali plody přírody, v zimě jsme na podestě vztyčili mohutný smrk a vedle ve spolupráci se zemědělskou školou betlém ze slámy. Na jaře jsme
instalovali kolem fontány zahradní nábytek, který dopoledne a odpoledne slouží pro posezení
studentů a nejvíce v čas stravování pro tzv. letní stravování, které je strávníky hojně využíváno.
Během jara a léta vyrostla též již bylinková zahrádka a rostliny v květnících daly ještě více
vyniknout amfiteátru.
Termín realizace:
Investor:

leden – červen 2019
JIHOČESKÝ KRAJ: 6 500 000 Kč vč. DPH
Obchodní akademie a Jazyková škola Písek: 1 789 237 Kč
vč. DPH
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. 106 Amfiteátr s venkovním posezením 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

obr. 107 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. 108 Místostarosta Ing. Petr Hladík na pietní akci s názvem
Srdce pro Miladu Horákovou
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Spolupráce s Jihočeskou hospodářskou komorou






nabídka kurzů
zprostředkovávání besed významných osobností ekonomického světa pro školu
zástupci školy zváni pravidelně k účasti na podnikatelské fórum
poskytnutí studentů na organizační záležitosti zasedání JHK
spolupráce v organizování kurzů účetnictví pro veřejnost na půdě školy
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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
pí Markéta Hrubá

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

Předseda školské rady:
Bc. Lucie Zelenková
Ředitel referoval ve školním roce 2019/2020 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. Školská rada byla dále informována o všech ukončených a nových zamýšlených investičních akcích. V měsíci květnu proběhla
ještě volba členů na nové funkční období (2020-2023) a nová školská rada již absolvovala
v červnu úvodní zasedání. Mandát nové školské rady vstoupil v platnost 1. září 2020.

Složení nové Školské rady na období 2020-2023:
Za pedagogy školy:
Ing. Zuzana Janouchová
Ing. Jaroslav Fořt

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky:
pí Hana Müllerová
pí Vanda Kazbundová

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

Předseda školské rady:
pí Hana Müllerová
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Partneři Obchodní akademie a Jazykové školy s právem SJZ Písek
(mminulí i současní)
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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
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Bezpečnost ve škole, BOZ a BOZP
V souvislosti se stále se měnícími předpisy v rámci klíčové kapitoly instituce pokračuje
smlouva s bezpečnostním technikem Radkem Srbem z týmu Ing. Jana Romaněnka, specialisty
na BOZP ve školství v České republice. Ve spolupráci s Radkem Srbem dochází průběžně
k inovaci dokumentace BOZP, která je průběžně aktualizována.
Bylo provedeno nové školení pracovníků školy.

V Písku dne 21. září 2020

Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D.
ředitel školy

Vypracoval:

Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D.
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Přílohy:
Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2019/2020
Vyhodnocení práce v environmentální oblasti ve školním roce 2019/2020
Závěrečná zpráva o plnění minimálního preventivního programu 2019/2020
Základní údaje o hospodaření školy
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Pedagogicko- organizační zabezpečení školního roku 2019/2020
Vyučování a prázdniny
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna
2020.
Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
Jarní prázdniny jsou stanoveny na týden 9. 3. - 15. 3. 2020.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.
Třídy a třídní učitelé
Třída

Třídní učitel

Zastupující třídní

Učebna

1. A

Ing. Fořtová Daniela

Ing. Grögerová Zuzana

19

1. B

Ing. Janouchová Zuzana

Mgr. Alena Kopecká

14

2. A

Ing. Fořt Jaroslav

Ing. Kortusová Hana

7

2. B

Mgr. Kahovcová Barbora

Ing. Kortusová Hana

30

3. A

Mgr. Dovínová Zuzana

Mgr. Pelikánová Radka

12

3. B

Mgr. Wagnerová Kateřina

Ing. Eva Kopřivová

29

4. A

Mgr. Bočková Jitka

Mgr. Šmelhausová Ilona

5

4. B

Mgr. Svobodová Hana

Ing. Prokopová Věra

1
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Klasifikační porady a třídní schůzky
Třída

Akce

Datum

Den

Čas

klasifikační porada - čtvrtletní

všechny třídy

13.11.2019 středa

14:15

Valná hromada Sdružení rodičů

všechny třídy

13.11.2019 středa

15:30

třídní schůzky

všechny třídy

13.11.2019 středa

16:00

ukončení klasifikace za 1. pololetí

všechny třídy

24.1.2020

pátek

12:00

klasifikační porada - pololetní

všechny třídy

27.1.2020

pondělí 14:15

vydání výpisu vysvědčení - 1. pol.

všechny třídy

30.1.2020

čtvrtek

klasifikační porada - čtvrtletní

1. - 3. ročníky

15.4.2020

středa

14:15

třídní schůzky

1. - 3. ročníky

15.4.2020

středa

16:00

ukončení klasifikace - 4. ročníky

4. A, 4. B

21.04.2020 úterý

12:00

klasifikační porada - 4. ročníky

4. A, 4. B

21.04.2020 úterý

14:15

vydání výročních vysvědčení - 4. roč4. A, 4 .B
níky

23.04.2020 čtvrtek

ukončení klasifikace

1. - 3. ročníky

23.06.2020 úterý

12:00

klasifikační porada

1. - 3. ročníky

23.06.2020 úterý

14:15

Vydání výročních vysvědčení

1. - 3. ročníky

26.06.2020 pátek

Maturitní plesy
Třída

Datum

Den

4. A

17. 1. 2020

pátek

4. B

8. 11. 2019

pátek

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

Podzimní prázd.
Ředitelské volno
Vánoční prázdniny
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázd.
Ředitelské volno

dnů
29. a 30. 10. 2019
2
31. 10. a 1. 11. 2019
2
23.,27.,30.,31.,2.a 3.1. 6
31. 1. 2020
1
9. 3. – 15. 3. 2020
5
9. 4. 2020
1
29. – 30. 6. 2020
2
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Studijní volno

Nepřímá ped.
činnost

dnů
2
4
5
1
-

dnů
2
2
1
2

Maturita
Podzimní zkušební období šk. roku 2019/2020
Třída

Akce

Datum

Den

Písemná část společné maturitní zkoušky

2. 9. - 4. 9. 2020

po, út, st

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

9. a 10. 9. 2020

po, út

4. A

12. 9. 2020

čt

4. B

12. 9. 2020

čt

Jarní zkušební období - 2019/2020
Třída

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

Datum

Den
pá, po, út, st, čt

4. A, 4. B

24. - 30. 4. 2020

4. A, 4. B

od 4. 5. 2020

4. A, 4. B

11. 5. 2020

po

4. A, 4. B

12. 5. 2020

út

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

18. - 21. 5. 2020
25. - 28. 5. 2020
5. 6. 2020
5. 6. 2020

po, út, st, čt
po, út, st, čt,
pá
pá

Ostatní akce školy
Třída

Akce

Datum

Den
po - pá

Turisticko-sportovní kurz

3. A, 3. B

9. - 13. 9. 2019

Provozní praxe

3. A

18. - 29. 5.2020

3. B

18. - 29. 5.2020

Lyžařský výcvikový kurz

Místo
Nová Pec

26. 1. – 31. 1. 2020

2. A, 2. B

Burza středních škol

18. 11. 2019

po

Písek

Burza středních škol

Strakonice

Burza středních škol

Blatná

Veletrh vzdělání a řemeslo

7. – 9. 11. 2019

čt - so

Den otevřených dveří

18. 11. 2019

po

OA Písek

Den otevřených dveří

25. 1. 2020

so

OA Písek

24. – 25. 6. 2020

st, čt

Školní výlety

1. - 3. ročníky
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Č. Budějovice

Srdce pro M. Horákovou

1. - 3. ročníky

pá

26. 6. 2020

Fugnerovo
nám.

Veletrh fiktivních firem

Příbram

Veletrh fiktivních firem

Plzeň

Veletrh fiktivních firem

Praha

Veletrh fiktivních firem

červen

OA Písek

Soutěž MD, D

leden

Znojmo

Ekonomický tým – kr. kolo

3. 10. 2019

čt

OA Písek

st

11:50

Adaptační kurzy

1. ročníky

3. – 5. 9. 2020

Návštěva EF JČU

4. ročníky

říjen, listopad 2019

Beseda – Martin Mejstřík

3., 4. ročníky

20. 11. 2019

Vánoční exkurze

zájemci

12. 12. 2019
Regensburg

Exkurze - Řím

zájemci

červen 2020

Exkurze - Expedice Izrael

zájemci

listopad 2019
(březen 2020)

Mikulášská nadílka

3. ročníky

5. 12. 2019

čt

Vánoční besídka

celá škola

20. 12. 2019

pá

Vánoční písařská štafeta
Soutěž v psaní na klávesnici
-školní kolo
Soutěž v psaní na klávesnici
- krajské kolo

Písek

prosinec

Písek

leden

Písek

březen

Světluška

2. B

Písek

Srdíčkové dny

2. A

Písek

Projekty Erasmus

Jmenovité úkoly
Předmětové komise

VVP

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. Kahovcová Barbora

142

DEJ + OBN

Mgr. Chovanec Martin

Metodik ICT

Wailguny Jaroslav

Výchovný poradce
Preventivněvýchovná péče
(drogová problematika)
Zdravotní péče

Mgr.Dovínová Zuzana

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
vyučující EKO v jednotlivých třídách, Ing. Janouchová Zuzana
Ing. Kortusová Hana

Ing. Fořtová Daniela
Mgr. Kahovcová Barbora

Praxe studentů
Zápisy z operativních a pedagog. porad

Jaz - 1

Mgr. Kahovcová Barbora
Wailguny Jaroslav,
Ing. Janouchová Zuzana
Ing. Fořt Jaroslav.
Ing. Fořtová Daniela
Mgr. Bočková Jitka

Jaz - 2

Mgr. Pelikánová Radka

EKO - 1

Ing. Fořt Jaroslav

EKO - 2

Ing. Janouchová Zuzana

SPV

JUDr. Dušek Jiří

MAT

Ing. Grögerová Zuzana

EKO - 3

Ing. Kopřivová Eva

Archiv

Brousilová Jana

Šatny, sklad, chodby

Bc. Holubářová Vlasta

Instagram, Facebook
Webové stránky
Fiktivní firmy
Správa kabinetů

Ostatní prostory

Správa sbírek

Budova školy, nádvoří,
arboretum, příjezdové Klas Václav, Vokatý Miroslav
a parkovací plochy
VYT
Wailguny Jaroslav

učebních pomůcek

MAT

Mgr. Kahovcová Barbora

DEJ, HOZ

Mgr. Chovanec Martin

OBK, PEK

Ing. Kortusová Hana
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EKO

Ing. Fořt Jaroslav

JAZ

Mgr. Wagnerová Kateřina

TEV

Mgr. Bočková Jitka

UK

Mgr. Pelikánová Radka

ŽK

Mgr. Pelikánová Radka
Mgr. Šácha Josef,
Mgr. Bočková Jitka
Ing. Fořt Jaroslav, Ing. Fořtová Daniela, Ing, Janouchová Zuzana,
Mgr. Kahovcová Barbora

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

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

Čestina pro cizince

Ing. Šmelhaus Zdeněk

Koordinátor veletrhů fiktivních firem

Ing. Fořt Jaroslav,
Ing. Fořtová Daniela

Koordinátor fiktivních konkurzů

Ing. Fořt Jaroslav

Koordinátor - Cambridgské zkoušky

Mgr. Svobodová Hana

Certifikát EBCL

Ing. Kopřivová Eva

Útulek pro zvířata

Ing. Fořtová Daniela

Pedagogické dozory
Kdo
školník

Kde

Kdy

přízemí, šatny chlapci 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

144

Vyhodnocení práce v environmentální oblasti ve školním
roce 2019/2020
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 2019/2020 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:
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OA a JŠ s právem SJZ, Čelakovského 200, 397 01 Písek
Závěrečná zpráva o plnění preventivního programu
2019/2020
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.
382 214 887
sekyrka@oa-pisek.cz

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
Návykové látky

Počet
hodin
1

Datum konání
30. 8. 2019
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Realizátor – organizace, odborník
Fořtová

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
vzdělávání

Počet
hodin

Datum konání

Realizátor – organizace, odborník

Prožitkově vzdělávací seminář

6

13. – 15. 9. 2019

JČU – PhDr. M. Procházka
a kol.

Setkání ŠMP

6

12. 11. 2019

Bc. Petr Václavík

Dokumentace ŠMP

6

8. 11. 2019

Mgr. Jan Hynek

Komunikace ve škole, aneb jak
odolat manipulaci ze strany rodičů a žáků

6

25. 11. 2019

PhDr. Lenka Svobodová

4. Uveďte jakou vzdělávací akci v oblasti prevence výskytu RCH považujete
za nejpřínosnější v minulém školním roce
Název akce
Adaptační kurz celodenní program pro
všechny studenty
1. ročníku
Unikni fake
news

Blázníš? No a!

O drogách trochu jinak

Realizátor
Ing. Daniela Fořtová,
Ing. Zuzana Janouchová

Lektor

Luboš Srb

Hodnocení – proč?
Navázání důležitých sociálních
vazeb. Zařazení jednotlivců do
kolektivu třídy. Poznání sebe
sama.

Rozvoj kritického myšlení,
Masarykova uniIng. Daniela Fořtová
schopnost odhalení co je fake
verzita Brno
news a co pravda.
Mgr. Kateřina
Cílem projektu bylo naučit se,
Fokus Písek, z. ú.
Mostová,
jak zvládat strach a obavy, jak
Ing. Daniela Fořtová Jaroslava Duse vyrovnávat s krizemi, znát
bová
zdroje pomoci.
Drogová závislost z pohledu býMgr. Sekyrka, Th.D. Ing. Jan Bartošek valého terapeuta drogově závislých – beseda velmi zaujala.

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

Celkem
2
24
-

Podílející se aktivně na prevenci
v minulém školním roce

Nepodílející se
aktivně na prevenci v minulém školním roce

2
24
-

-

II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI
6. Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH
(Přednášky, besedy na téma prevence RCH)
Název aktivity
Datum konání Realizátor, přednášející
Schůzka s rodiči studentů budoucích 1. ročníků
červen
Mgr. Sekyrka, Th.D.
Třídní schůzky
listopad
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

Adaptační kurzy

Zaměření (např. preDatum
vence drogových zákonání
vislostí, šikany…)
Stmelení kolektivu,
poznání sebe sama,
září
upevnění mezilidských vztahů
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Věková skupina//počet
žáků
1. ročníky

Realizátor
Ing. Fořtová, Ing.Janouchová

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

Realizátor

Věková
skupina

Adaptační kurzy

Třídní učitelé – Fořtová, Janouchová, Luboš Srb 1. ročníky

Vánoční setkání
studentů s učiteli

Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D.

všechny
třídy

Blázníš? No a!

Ing. Daniela Fořtová

1. ročníky

O drogách trochu
jinak

Ing. Jan Bartošek, Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D.

1. a 2. ročníky

Datum
konání
září
2019
prosinec
2019
leden
2020
únor
2020

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 –
Ing. Fořtová, třídní učitelé a rodiče
Kdy byla situace řešena: bezodkladně
Způsob ověření efektivity intervence: neomluvené hodiny se 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:
listopad
Martin Mejstřík
Mgr. Sekyrka, Th.D.
prosinec
Eduard Stehlík
únor
Petr Najman
prosinec Mgr. Maria ProcházBeseda o EU
2019
ková
Mgr. Sekyrka, Th.D.
prosinec
Vánoční setkání studentů s učiteli
Ing. Kostohryz
2018
Ing. Hana Karolyiová
Předvánoční exkurze do Regensburgu
prosinec Mgr. Bočková
Mgr. Maria ProcházBeseda – energetická gramotnost - blackout
únor 2020
ková
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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 Regensburg – jednodenní poznávací exkurze – zájemci všech ročníků
 Divadelní představení – každá třída minimálně 1x
 Poznávací jednodenní exkurze – každá třída 1x
 Školní výlety
 Sportovní turnaje – volejbal, basketbal, florbal, dračí lodě, atd.

IV. VÝSKYT RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY

žáků

případů

Krádeže

případů

počet 0
0
4
3
0
0
0
0
0
0
Neomluvená absence byla řešena se zákonnými zástupci žáků.

Agresivní
formy
chování
vč. šikany

žáků

případů

Ostatní
drogy

Žáků

případů

Kouření

žáků

případů

3

Alkohol

žáků

2

Neomluvené hodiny

žáků

Snížená
známka
z chování

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
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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

153

září 2020
září 2020

Podpis ředitele/ředitelky
školy

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