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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 Reálná firma Greenfuture, absolutní vítěz celostátního kola JA SAP soutěže
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obr. 2 Převzetí titulu PRESTA (prestižní stavba jižních Čech) z rukou hejtmana Martina Kuby za půdní vestavbu a nádvoří
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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 20,18)
Všichni pedagogičtí pracovníci (kromě asistenta pedagoga) mají vysokoškolské vzdělání.
Počet hodin vyučovaných neaprobovaně 6,5 % (OBN 4, MAT 6, ZPV 10, PEK 4, TEV 1).
Celkový počet pracovníků
31

obr. 3 Pohled na budovu školy za letního večera
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Přijímací řízení do 1. ročníku 2020/2021
obor 63-41-M/02 obchodní akademie
Počet přihlášených do 1. ročníku

1. kolo: 124

Počet přijatých

60

Nastoupilo k 1. 9. žáků

60

Výsledky vzdělávání žáků (k 31. 8. 2021)
Třída
1. A
1. B
2. A
2. B
3. A
3. B
4. A
4. B
Celkem

Počet
žáků
29
29
30
29
25
27
33
33
235

vyznamenání
4
5
4
3
4
4
5
3
32

Celkový prospěch
prospěl
24
23
26
24
18
22
24
25
186

neprospěl
1
1
0
2
3
1
4
5
17

Studijní průměr
1,90
1,79
1,93
2,32
2,15
2,18
2,26
2,50
2,13

Výsledky maturitních zkoušek – za školní rok 2020/2021 (po opravných
zkouškách a podzimním termínu maturit)
Počet
žáků
4. A
33
4. B
33
Celkem 66
Třída

Celkový prospěch
vyznamenání prospěl neprospěl
2
8
23
4
27
2
12
50
4

Studijní Nepřipuštěno Opakuje
průměr
k maturitě
ročník
2,26
2,54
2,40
-

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Plán vzdělávacích akcí – pro r. 2020/2021 zpracován v srpnu 2019, 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
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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:
Každoročně: 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
Minulý školní rok z důvodu pandemie covidu-19 všechny burzy zrušeny.

obr. 4 Kateřina Suková a Zuzana Famfulová na veletrhu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích a dále na obrázku na
Burze škol v Písku (foto z roku 2019)

9

obr. 5 Kateřina Suková a Zuzana Famfulová na veletrhu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích a dále na obrázku na
Burze škol v Písku (foto z roku 2019)

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 (2021-2022)



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, 14 dnů

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
Plesy z důvodu pandemie coronaviru zrušeny

Medializace 2020/2021
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 1 x
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Internet
v souvislosti s projektem Bolestné kameny velké množství odkazů, např.:
http://www.poznejcesko.cz/bolestne-kameny-krizova-cesta-moderniho-cloveka-v-krajine-piseckych-hor-3
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Projekt-BOLESTNE-KAMENY.aspx
http://www.bezvavylety.cz/53203/bolestne-kameny-krizova-cesta-moderniho-cloveka-v-krajine-piseckych-hor/
http://www.turistika.cz/fotogalerie/108840/poznejte-kouzlo-pisecka
http://www.sumava.cz/galerie_sekce/4011-bolestne-kameny/
http://www.obrazovy-atlas.cz/files/assets/basic-html/page37.html
https://www.lidovky.cz/cestovani/aktuality/hrbitovy-i-zulove-lebky-pisecko-laka-takzvanou-na-noirturistiku.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. 6 |Odkaz na Mapách
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obr. 7 Projekt obchodní akademie na portálu YouTube

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

obr. 8 Web Bolestné kameny: www.bolestnekameny.cz
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Výchovně vzdělávací akce a projekty
Český jazyk a literatura
Koordinátor za předmět: Mgr. Zuzana Dovínová

Olympiáda
Koordinátor: Mgr. Zuzana Dovínová
Každý rok se studenti OA Písek účastní okresního kola Olympiády z českého jazyka. Pravidelně se scházejí v prostorách Domu dětí a mládeže v Písku. Protože i tento školní rok probíhala distanční výuka, změnilo se místo konání a jednotliví účastníci zasedli ke svému počítači
a soutěž proběhla netradičně distančně z domova. Naše studentky obsadily krásné čtvrté
a šesté místo.
Ostatní akce byly z důvodu pandemie covidu-19 zrušeny.
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Matematika
Koordinátor za předmět: Ing. Josef Kostohryz
Všechny soutěže byly z důvodu pandemie covidu 19 zrušeny

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. 8 Logo ELEC

Jazykové zkoušky Cambridge Cambridge B1 Preliminary, B2 First
Koordinátor: Mgr. Hana Svobodová, Ing. Zdeněk Šmelhaus
Nábor studentů a otevření přípravného jazykového kurzu na úrovni B2
Nábor startuje v září, příprava pokračuje v říjnu

Jazykové zkoušky Cambridge
Koordinátor: Mgr. Hana Svobodová


slavnostní předávání diplomů z jazykových zkoušek Cambridge v aule školy dne
3. září 2021
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obr. 9 Úspěšní studenti s diplomy z jazykových zkoušek Cambridge při slavnostním předávání na OA Písek

Erasmové projekty KA + 229, 2018 – 2021
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 – květen 2021
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.

Astronomický projekt Union of Solar System via Geogebra
Podání projektu: březen 2018
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Schválení projektu: srpen 2018
Zúčastněné země: Česká republika, Turecko, Portugalsko, Finsko, Itálie
Koordinátorská země: Turecko
Doba trvání: září 2018 – srpen 2021
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.

Eurostories
Podání projektu: březen 2018
Schválení projektu: srpen 2018
Zúčastněné země: Česká republika, Španělsko, Itálie, Irsko
Koordinátorská země: Španělsko
Doba trvání: září 2018 – srpen 2021
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.

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 – únor 2021
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.
Na všechny výjezdy jedou žáci zapojeni do projektové aktivity v počtu 4 - 6 + 2 učitelé, koordinující projekty.
Výjezdy ve školním roce 2020/21 byly v důsledku pandemie covid-19 zrušeny.

Nové projekty: školní rok 2020/2022*850
Our Earth, Our Home
Projekt ekologicky zaměřený, shrnuje znalosti a dovednosti z oblasti fyziky, ekonomie, přírodovědy a environmentální výchovy.
Zúčastněné země: Česká republika, Irsko, Rumunsko, Polsko, Turecko, Itálie
Koordinátorská země: Irsko
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Let us bring dreams
Projekt navazuje na bývalý Podnikatelský DYET, který je ekonomicky zaměřený a podporuje
mladé talenty, konkurence schopnost na mezinárodním trhu a jazykové dovednosti.
Zúčastněné země: Česká republika, Španělsko, Portugalsko, Itálie, Turecko, Rumunsko
Koordinátorská země: Španělsko
Žádné výjezdy nemohly ve školním roce proběhnout, těšíme se na budoucí zážitky.
První mobilita C1 je plánovaná na říjen 2021 v Obchodní akademii Písek, Česká republika.

Cizí jazyky – němčina
Koordinátor za předmět: Mgr. Jitka Bočková
Projekty nad rámec výuky z důvodu pandemie covid-19 zrušeny.
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Písemná a elektronická komunikace
Koordinátor za předmět a jednotlivé aktivity: Ing. Hana Kortusová
Po celý rok probíhala systematická příprava v psaní na klávesnici, kde naše škola dosahuje
dlouhodobě výborných výsledků.
Soutěže byly z důvodu pandemie covid-19 zrušeny.

Muzeum administrativy
Koordinátoři akce: Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D., Ing. Hana Kortusová, Ing. Vlasta Holubářová
Odpovědný za sbírku: Ing. Hana Kortusová
Muzeum má dnes cca 80 psacích strojů od amerických, anglických, německých, francouzských, švýcarských, ruských výrobců, nejvíce je zastoupen československý Consul. Sbírka se
i nadále rozšiřuje.

obr. 10 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 uspěli v 1. části prestižní celostátní soutěže v účetnictví MD DAL, které se zúčastnilo 82 studentů 4. ročníků středních škol s výukou účetnictví. Martin Mendl se umístil na
6. místě, Veronika Vránová na 10. místě a Adéla Krejčová na 13. místě. V důsledku epidemiologických opatření byla letos soutěž organizována netradičním způsobem. Na konci ledna se
konala první část online způsobem. Prvních 45 soutěžících (tedy i všichni naši reprezentanti)
postoupilo do celostátního finále, které se mělo uskutečnit v prezenční formě 30. března 2021
v budově Soukromé vysoké školy ekonomické ve Znojmě. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se nakonec celostátní finále neuskutečnilo.
Celostátní kolo soutěže EU4U (garant – Kopřivová)
Nela Kubíčková (1. B) se umístila na 3. místě.

Ekonomická olympiáda
Koordinátor: Ing. Zuzana Janouchová
V prosinci 2020 se studentky a studenti 3. a 4. ročníků zúčastnili školního kola 5. ročníku
Ekonomické olympiády, které mělo online podobu stejně jako v minulých letech. Vzhledem
k situaci ohledně šíření nákazy koronavirem byli nuceni organizátoři uspořádat krajské kolo
též online formou. Do tohoto kola postoupilo ze školního kola celkem 7 studentů a studentek.
Účast v krajském kole byla velice zdařilá. Nejlepší náš student ze 4. ročníku se umístil na
velmi pěkném 4. místě z celkového počtu 75 zúčastněných.

Celostátní kolo účetní soutěže Účetní tým
Koordinátor: Ing. Věra Prokopová
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Letos se poprvé naše 2 tříčlenné týmy zúčastnily soutěže Účetní tým (tým 3. A - Tereza Bílková, Anna Linhartová, Anna Lukášová, tým 3. B – Tereza Doubková, Klára Nosková, Berenika Střízková). Soutěž pořádá Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. V základním
kole soutěžilo 39 týmů z celé ČR. Vzhledem k epidemiologické situaci základní kolo proběhlo v červnu 2021 distanční online formou. První částí soutěže bylo zpracování případové studie, ve které studentky prokázaly své účetní schopnosti. Tým 3. B postoupil do druhé části soutěže Riskuj, ve které studentky odpovídaly online na teoretické otázky. U jedné otázky
však zariskovaly, využily tzv. Žolíka, který zdvojnásobil bodovou ztrátu, a tak nepostoupily
do velkého finále soutěže.

obr. 11 S podporou týmového ducha soutěžíme online
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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 28 studentů z obou tříd druhého ročníku:
Progress, s. r. o., Písek – divize VANILLY
Progress, s. r. o., Písek – divize Simplicity
Progress, s. r. o., Písek – divize Le Macaron
Progress life, s. r. o., Písek – divize Baby face
Progress life, s. r. o., Písek – divize Smoothie factory
Progress life, s. r. o., Písek – divize Enjoy it

Prezentace na veletrzích
Ve středu 11. listopadu se naše tři nejaktivnější divize prezentovaly na on-line veletrhu fiktivních firem v Příbrami. Jejich poctivá práce přinesla výborné výsledky. Le Macaron
v kategorii „Logo a slogan“ , Baby Face a Enjoy It v kategorii „Prezentace firmy“ skončily
těsně pod stupni vítězů ve velké konkurenci 25 fiktivních firem z celé republiky.
Dále jsme se zúčastnili online veletrhu fiktivních firem v Plzni.
Naše firmy byly výborné ve všech kategoriích. Největším úspěchem jsou:
stříbrná medaile – za logo a slogan - divize Smoothie factory
bronzová medaile – za prezentaci - divize Le Macaron
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obr. 12 Fiktivní firmy, divize Le Macaron
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obr. 13 3x bronzová medaile z veletrhu FIF v Písku

Veletrhu fiktivních firem v Praze (offline) se zúčastnily tři naše divize.
Největším úspěchem jsou:
bronzová medaile – za leták - divize Smoothie factory
bronzová medaile – za prezentaci - divize Baby face
4. místo - za prezentaci - divize Smoothie factory
5. místo - za firemní webové stránky - divize Baby face
V únoru jsme se zúčastnili online mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Žatci.
Naše firmy byly mezi 61 účastníky opravdu vidět!
Divize Smoothie factory získala zlatou medaili v kategorii leták a stříbrnou medaili
v kategorii slogan.
Divize Baby face se v kategorii webové stránky umístila na 4. místě.

Veletrh EFKO 2020 – 27. ročník
Na závěr roku jsme uskutečnili tradiční – letos již 27. ročník veletrhu fiktivních firem
EFKO 2021. Veletrh byl vydařený, zúčastnilo se 49 firem ze 13 škol. Navíc naše firmy získaly tři bronzové medaile v soutěžích.

III – Program JA Czech
JA Firma – reálná studentská firma
V letošním školním roce pracovala na naší škole 1 reálná studentská firma (JA Firma)
GreenFuture (8 studentek ze 3. A a 3. B, ředitelka Tereza Doubková).
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obr. 14 Reálná firma GreenFuture

Společnost GreenFuture, která se zaměřila na výrobu a prodej ručně malovaných tašek a roušek, působila na reálném trhu po celý rok. I ve složité době byla velmi úspěšná. Část svého
zisku věnovala dobročinné organizaci Čistý les.
GreenFuture na 9. ročníku mezinárodního veletrhu JA Studentských firem, který pořádala
OA Hradec Králové, vybojovala 1. místo v hlavní soutěži TOP firma.
Veletrhu se zúčastnilo 50 firem z České a Slovenské republiky založených středoškoláky.
Na pražském na online veletrhu JA EXPO získala 1. místo v kategorii nejlepší e-shop
a zároveň postoupila do národního finále.
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obr. 15 Reálná firma GreenFuture úspěšně podniká a sbírá republiková ocenění

V soutěži JA MEDIA CUP 2020/21, kde byly hodnoceny nejaktivnější týmy v rámci propagace své podnikatelské činnosti ve sdělovacích médiích, společnost obsadila 3. místo. Cenu
jsme převzali na slavnostním ceremoniálu JA Award Ceremony, který se uskutečnil
24. června v Praze v sídle amerického velvyslance.
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obr. 16 Převzetí ocenění v rámci JA Award Ceremony na ambsádě U.S.A. v Praze
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Všechny studentky na závěr roku úspěšně online složily náročnou zkoušku podnikatelských
dovedností a získaly tak mezinárodně uznávaný certifikát ESP – Entrepreneurial Skills Pass.
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obr. 17 Držitelky certifikátu ESP – Entrepreneurial Skills Pass

Jen pár týdnů před koncem roku jsme se účastnili zajímavé soutěže JA SAP IT Innovation
Camp, kde jsme se online potýkali s problémem - najít inovativní nápad na téma online testování. Týmy z celé republiky za pomoci mentorů se snažily najít co nejinovativnější řešení.
Komunikace s mentory, prezentace i obhajoba probíhaly v angličtině, to byla pro nás velká
výzva. Náš tým „Žárovky“ tvořilo 5 studentů ze třídy 2. A – Hana Rozhoňová, Natálie Grospietschová, Eliška Rejšková, Barbora Kudějová a Tom Bílý. Spolupracovali jsme
s mentorem Ahmedem Toubarem, který nám velmi pomohl. Porotu jsme zaujali nejvíce ze
všech týmů a stali jsme se absolutními vítězi.
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obr. 18 Vítězky celostátní soutěže JA SAP IT Innovation Camp

Erasmus
Ve dnech 10. – 11. 5. 2021 jsme ukončili mezinárodní projekt (z minulých let) Erasmus D. Y.
E. T. – podnikatelských dovedností. Tohoto mezinárodního online setkání se kromě nás
účastnili studenti z Azorských ostrovů, Sicílie, Polska a Kypru.

Euroscola
Koordinátor: Ing. Eva Kopřivová
Dne 27. listopadu jsme se zúčastnili online projektu Euroscola.
Během tohoto setkání měli vybraní studenti ze 4. B příležitost setkat se mj. s místopředsedkyní EP paní Ditou Charanzovou (ANO) a s ostatními studenty z ostatních členských států diskutovat na téma životní prostředí a změny klimatu.

Navrhni projekt
Koordinátor: Ing. Eva Kopřivová
V týdnu od 7. 12 – do 11. 12. 2020 se uskutečnily online besedy pro 1. a 3. ročníky o soutěži
pro studenty středních škol s názvem „Navrhni projekt“. Smyslem soutěže je vytvoření
smysluplného a zajímavého projektu, který bude financován správně vybranými dotacemi
z EU. Současně byli naši studenti informováni o druhé studentské soutěži EU4U, jejímž cílem je vytvoření videa nebo plakátu o projektu vytvořeného s podporou evropských fondů.
Obě soutěže pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj a naši studenti se jich tradičně zúčastňují.
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EuropaSecura
Koordinátor: Ing. Eva Kopřivová
Soutěž EuropaSecura
- Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Studenti ze třídy 3. B úspěšně absolvovali test a postoupili do krajského kola, které se
skládá z písemné a ústní části. Písemnou část, která představuje zpracování bezpečnostní analýzy Turecko X Evropa, již studenti zaslali a nyní čekají na výsledek.

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.
Ve středu 30. 6. 2021 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, starostka města Písku Mgr. Eva Vanžurová, Mgr. Jiří Ježdík za Církev českobratrskou evangelickou. Za město Písek promluvila paní starostka, akci moderoval ředitel školy
Pavel Sekyrka. Na závěr pronesl P. Ježdík modlitbu. Celá akce k 71. výročí vraždy se nesla
v pokojném duchu a s odkazem pro budoucnost.

obr. 19 Zleva: ředitel školy Pavel Sekyrka, starostka města Písek Mgr. Eva Vanžurová a farář Jiří Ježdík
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V měsíci srpnu se uskutečnilo další natáčení v Píseckých horách o autorském projektu školy
Bolestné kameny. Z filmového materiálu vznikne upoutávka pro televizní diváky, opět pro
pořad Toulavá kamera, který vysílá Česká televize.

Besedy s lidmi z veřejného života
Koordinátor: Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D.
Besedy byly z důvodu pandemie covidu-19 zrušeny.
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obr. 20 Natáčení pro pořad Toulavá kamera, na snímku Mgr. Pavel Pokorný z Probační a mediační služby České Budějovice

Dějepis
Koordinátor za předmět: Mgr. Martin Chovanec
V průběhu školního roku 2020 – 2021 probíhala výuka dějepisu v 1. a 2. ročníku dle tematických plánů vycházejících ze ŠVP (a RVP) pro daný učební předmět.
Projekty byly z důvodu pandemie covid-19 zrušeny.

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
soutěže byly z důvodu pandemie covid-19 zrušeny
cykloturistický kurz – září 2020 – Nová Pec 3. ročník
lyžařské kurzy byly z důvodu pandemie covid-19 zrušeny

37

obr. 21 Vysvětlit metodiku pádlování je zásadní

obr. 22 Konvoj lodí vyjíždí
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obr. 23 Učíme se orientovat v mapě
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obr. 24 Na kolech po zapomenutých vesnicích pohraničí

obr. 25 Konvoj cyklistů

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. 26 Preventivní program Arkády

Environmentální výchova
Koordinátor za sekci: Mgr. Jan Zelinka
V rámci předmětu ZPV studenti vypracovávali skupinové projekty na dopady jednotlivých
průmyslů pro životní prostředí a snažili se o kritické zhodnocení plánů EU na redukci uhlíkové stopy a recyklace. V rámci hodin TV a ZPV se studenti v hojném počtu zúčastnili projektu
“Ukliďme svět”, který se zabývá úklidem nelegálních skládek, úklidu odpadu v přírodě, městě
a našem okolí. Návštěvy provozů zabývajících se obnovitelnými zdroji a recyklací byly zrušeny kvůli krizovým opatřením kvůli viru covid-19.
Besedy, přednášky a ostatní projekty byly z důvodu pandemie covid-19 zrušeny.
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obr. 27 Uklízíme svět
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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
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
Akce byly z důvodu pandemie covid-19 zrušeny.

Zahraniční exkurze
Výjezdy byly z důvodu pandemie covid-19 zrušeny.

Charitativní projekty
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
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Charitativní činnost 2020/2021
Koordinátor: Mgr. Alena Kopecká
Světluška: podpora nevidomých
Vybráno: 5 390 Kč
Srdíčkové dny: charitativní sbírka pro organizaci Život dětem
Vybráno: 3 245 Kč
I přes nepříznivé podmínky se studentky a studenti aktivně účastnili sbírkových akcí a jejich
snaha byla odměněna vynikajícím finančním úspěchem.
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.
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obr. 28 Akshaya Poojari, adoptovaný chlapec z Indie v roce 2011
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obr. 29 Akshaya Poojari
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obr. 30 Světluška OA v akci
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obr. 31 Projekt Likvidace lepry

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.
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obr. 32 ISIC karta, ilustrační karta naší školy

Ostatní – ze života školy
Slavnostní zahájení školního roku 2. 9. 2020
První školní den jsme zahájili na nádvoří školy a byli jsme rádi hned ze dvou skutečností.
Nepršelo a zahájili jsme, což letos nebylo pro všechny školy díky pandemii samozřejmostí.
Z hostů letos zavítal po čtyřech letech na první školní den poslanec České republiky Ing. Jan
Bartošek. Jeho návštěva byla spojena s prohlídkou dokončené půdní vestavby a nádvoří, dvě
poslední velké akce, které byly financovány opět převážně z prostředků zřizovatele. Dalším
důvodem návštěvy bylo plánované jednání ohledně nových projektů školy a s tím související
možná spolupráce s institucemi na regionální a celostátní úrovni. Pan poslanec studenty srdečně pozdravil a na poznámku ředitele školy, proč si vybral pro první školní den opět naši
školu, dodal, že „dobří holubi se vracejí“ a kromě toho, že je rád na jedné z nejlepších škol,
které navštívil. Ředitel k vysvětlení neměl výhrad. V přání studentům zdůraznil odkaz našeho
prvního prezidenta Tomáše Garigue Masaryka. Po úvodních organizačních informacích se
studenti v pokoji rozešli do budovy, aby se mohli seznámit s dokončenou investiční akcí,
a sice II. etapou rekonstrukce 2. patra. V jejím rámci došlo k výměně dveří, osvětlení, vybourání příček a instalace okna, výmalbě a dodání designových prvků. Druhé patro dnes designově kopíruje půdní vestavbu.
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obr. 33 Zahájení školního roku

obr. 34 Poslanec Jan Bartošek
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Adaptační kurzy
Koordinátor: Ing. Jaroslav Fořt, Mgr. Jan Zelinka
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. 35 Adaptační kurzy 1. ročníků
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Mikulášská nadílka
Koordinátor: Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D., Ing. Hana Karolyiová, Ing. Vlasta Holubářová
Dne 5. 12. 2020 se konala na škole Mikulášská nadílka. Sladkosti pro žáky byly nakoupeny
z fondu SRP OA. Nadílka byla překvapením, z důvodu pandemie byly při výuce přítomny
pouze 2 třídy závěrečných ročníků. V obou třídách si Mikuláš nechal jako obvykle přinést
Knihu hříchů. Každý hříšník mohl vykoupit svou duši tím, že přednesl báseň či zazpíval píseň. Každý hodný student byl pochválen a dostal sladkou odměnu. Mikuláš s anděly a čerty
nezapomněli navštívit kuchařky a provozní zaměstnance školy. Všichni byli odměněni po
zásluze.
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obr. 36 Dohledaní hříšníci odčiní své hříchy přednesem básně či zpěvem

obr. 37 Nakonec anděl naděluje všem
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obr. 38 Mikuláš se svým týmem (zleva Ing. Hana Karolyiová, zprava Ing. Vlasta Holubářová, uprostřed Mikuláš)

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)
instalace 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 – z důvodu pandemie zrušeno
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 – z důvodu pandemie zrušeno
zpívání koled v kostele a rozdávání dárků (koordinátor Mgr. Marta Frišmanová) - z důvodu pandemie zrušeno

Vánoční strom dostává škola každoročně od Lesů města Písku sponzorským darem. Letošní
rok získala škola
sponzorským darem též chaloupku pro Svatou rodinu. Dar truhlářství Fortel Písek.
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obr. 39 Schodiště hlavního traktu
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obr.40 Betlém od řezbářského mistra Frencla z Volyně
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obr. 41 Vánoční strom na podestě u fontány a betlém ze sena
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Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
Slavnostní předávání maturitního vysvědčení jsme připravili opět v amfiteátru. Ceremonie se
uskutečnila v poslední den školy, 30. června. Na první třídu v pořadí se dostavila děkanka
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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. Zuzany
Dovínové (4. A) a Mgr. Kateřiny Wagnerové (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.

obr. 42 Vlajkonoš dovedl absolventy do amfiteátru
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obr. 43 Absolventy vyprovází celý pedagogický sbor (na fotu sedící)
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obr. 44 Nejvzácnějším hostem je děkanka Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity
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obr.45 Absolventi se loučí se školou
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obr. 46 Absolventi Obchodní akademie Písek, bývalí žáci 4. A, v amfiteátru po slavnostním aktu

obr. 47 Absolventi Obchodní akademie Písek, bývalí žáci 4. B, v amfiteátru po slavnostním aktu
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Oficiální zakončení školního roku 30. 6. 2021
Zakončení školního roku proběhlo v amfiteátru. Na úvod zrekapituloval ředitel školní rok,
který nás díky pandemii provázel. Následovalo předání cen nejlepším studentům. Po ukončení
oficialit se žáci přesunuli v doprovodu pedagogů do tříd.
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Letní návštěva pedagogů z ostatních škol
Ve čtvrtek 29. 7. 2021 poctilo naši školu 46 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. Po výkladu ředitele školy byli vzácní hosté odměněni medovníkem a bábovkou z kuchyně naší paní Vláškové.

obr. 49 Pedagogové z ostatních měst v doprovodu manželů Práškových na nádvoří školy
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Kulturní akce pro zaměstnance
Kulturní a shromažďovací akce se konají v průměru 5x ročně. Vedení školy vždy vytipuje
konkrétní cíl či program a tento je po dohodě se zaměstnanci uskutečněn. V minulém školním
roce byla uskutečněna paroplavba po Vltavě, návštěva Hoslovického mlýna a dále třikrát společenské posezení zaměstnanců v areálu školy s kulturní vložkou.

obr. 50 Paroplavba na Vltavě před večerní návštěvou divadla

obr. 52 Zahajovací porada na terase 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 byly téměř všechny akce z důvodu pandemie covid-19 zrušeny.
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.
22. června jsme na Krajském úřadě Jihočeského kraje slavnostně a nově s dalšími školami
prodloužili titul Fakultní škola. Akce byli vedle vedení fakulty a médií přítomni vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy, Ing. Hana Šímová, dále náměstek Jihočeského kraje
pro školství, Mgr. Pavel Klíma.
30. června jsme mohli přivítat paní děkanku jako nejvzácnějšího hosta při příležitosti předávání maturitních vysvědčení.
Našeho partnera reprezentujeme na všech oficiálních akcích školy, nastálo má fakulta na naší
chodbě jednu z nástěnek.

obr. 53 Slavnostní podpis smlouvy k titulu Fakultní škola
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obr. 54 Slavnostní předání maturitních vysvědčení za účasti Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové,
děkanky Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity
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obr. 55 Absolventi Obchodní akademie a Jazykové školy s právem SJZ Písek s děkankou
Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou.
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Jazyková škola
Jazykové odpolední kurzy:
Koordinátor pro předmět: Marta Frišmanová
Nabídka anglického, německého a ruského jazyka. V rámci trhu se jazyková poptávka od dob
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 měsíc (koordinátor: Ing. Zdeněk Šmelhaus)
Předsedkyně komise pro zkoušky z ČJ pro cizince: Mgr. Zuzana Dovínová
Zkoušky pro cizince se provádějí na úroveň A1, zároveň jsme se zúčastnili školení – Organizace zkoušky pro cizince úroveň A2. Postupný přechod na tuto zkoušku by měl být
v listopadu.
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Materiální zázemí
V tomto školním roce byl uskutečněn nákup nových počítačů, výměna linoleí, nové vitríny,
vybavení do kabinetů, interaktivních tabulí, nákup školního nábytku do učeben, výmalba tříd
a mnoho menších nákupů. Větší investicí byla rekonstrukce schodiště z ulice Čelakovského,
která zasáhla s ohledem na nedodržení termínu ze strany zhotovitele až do měsíce listopadu.
Dále došlo k výměně vjezdové brány, která měla za úkol nechat dát vyniknout původní opěrné zdi, na níž škola stojí, další důvody byly bezpečnostního charakteru. Motiv nové brány má
symbolizovat kůru, beton odkazuje na použití stejného materiálu v amfiteátru. Dlužno podotknout, že realizace brány byla oproti finančnímu rozpočtu „oříškem“ pro architekty, neboť
v místě není stavebně nic, s čímž by bylo možné bránu stavebně propojit (zleva kamenný
masiv, zprava světle zelený dům, pod branou asfalt a před branou zámková dlažba).
Zároveň šetříme prostředky na investici, která je plánována ve spolupráci se zřizovatelem,
realizace hřiště a parkoviště pro obě školy a odpoledne pro veřejnost. Absence hřiště a nedostatek parkovacích míst je v objektu letitým problémem, situace se mimo jiné zhoršila po sestěhování obou škol v roce 2013.

obr. 56 Nová učebna písemné a elektronické komunikace 1
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obr. 57 Výmalba tříd do opět živých barev
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Rekonstrukce venkovního schodiště z ulice Čelakovského
Termín realizace:

červenec - srpen 2020

Z důvodu zpoždění zhotovitele zakázka po odstranění závad převzata až v měsíci listopadu
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. 58 Původní stav
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obr. 59 Odkrytí historické zádlažby
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82
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obr. 60 Konečný výsledek

Vjezdová brána
Termín realizace:

květen - srpen 2021

Investor:

Obchodní akademie a Jazyková škola Písek: 1 051 112 Kč
vč. DPH

Zhotovitel:

PRIMA, a. s., Strakonice

Technický dozor investora:

Pavel Brandejs, Bechyně

Stavebník:

Obchodní akademie a Jazyková škola Písek
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obr. 61 Výměna vjezdové brány
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obr. 62 Konečný výsledek

87

Ocenění PRESTA
Dne 9. 9. 2021 jsme na slavnostním setkání v

rukou hejtmana Martina Kuby

---

obr. 63 Převzetí ceny PRESTA z rukou hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby

88

89

obr. 64 Připomínka oceněných prostor
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Spolupráce se zřizovatelem


prezentace zřizovatele na všech akcích školy, na desce školy a webových stránkách
94




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. 65 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. 66 Setkání se starostkou města Písku, Mgr. Evou Vanžurovou
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obr. 67 Starostka Eva Vanžurová na pietní akci školy

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
2020 – 2023
Složení Školské rady:
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
Ředitel referoval ve školním roce 2020/2021 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.
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Partneři Obchodní akademie a Jazykové školy s právem SJZ
Písek (minulí 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

102

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.

obr. 68 Školní rok 2020/21 – pedagogický sbor a část provozních zaměstnanců

V Písku dne 21. září 2021

Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D.
ředitel školy

Vypracoval:

Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D.
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Přílohy:
Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2020/2021
Vyhodnocení práce v environmentální oblasti ve školním roce 2020/2021
Závěrečná zpráva o plnění minimálního preventivního programu 2020/2021
Základní údaje o hospodaření školy
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Pedagogicko- organizační zabezpečení školního roku 2020/2021
Vyučování a prázdniny
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v úterý 1. září 2020.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021.
Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
Jarní prázdniny jsou stanoveny na týden 1. 2. - 7. 2. 2021.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021.
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve středu 1. září 2021.

Třídy a třídní učitelé
Třída

Třídní učitel

Zastupující třídní

Učebna

1. A

Ing. et Ing. Zuzana Grögerová

Mgr. Jan Zelinka

5

1. B

Mgr. Hana Svobodová

Ing. Hana Kortusová

10

2. A

Ing. Daniela Fořtová

Mgr. Jitka Bočková

19

2. B

Ing. Zuzana Janouchová

Ing. Věra Prokopová

14

3. A

Ing. Jaroslav Fořt

Mgr. Radka Pelikánová

7

3. B

Ing. Eva Kopřivová

Mgr. Jaroslava Macháčková

30

4. A

Mgr. Zuzana Dovínová

Mgr. Eva Chovancová

12

4. B

Mgr. Kateřina Wagnerová

Mgr. Ilona Šmelhausová

29

Klasifikační porady a třídní schůzky
Třída

Akce

Datum

Den

Čas

klasifikační porada - čtvrtletní

všechny třídy

11.11.2020

středa

14:15

Valná hromada Sdružení rodičů

všechny třídy

11.11.2020

středa

15:30

třídní schůzky

všechny třídy

11.11.2020

středa

16:00

ukončení klasifikace za 1. pololetí

všechny třídy

25.1.2021

pondělí

13:00

klasifikační porada - pololetní

všechny třídy

26.1.2021

úterý

14:15

vydání výpisu vysvědčení - 1. pol.

všechny třídy

28.1.2021

čtvrtek

klasifikační porada - čtvrtletní

1. - 3. ročníky

14. 4.2021

středa

14:15

třídní schůzky

1. - 3. ročníky

14. 4.2021

středa

16:00
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ukončení klasifikace - 4. ročníky

4. A, 4. B

21. 4.2021

středa

12:00

klasifikační porada - 4. ročníky

4. A, 4. B

21. 4.2021

středa

14:15

vydání výročních vysvědčení - 4. ročníky

4. A, 4. B

23. 4.2021

pátek

ukončení klasifikace

1. - 3. ročníky

25. 6. 2021

pátek

13:00

klasifikační porada

1. - 3. ročníky

28. 6. 2021

pondělí

14:15

Maturitní plesy
Třída

Datum

Den

4. A

6. 11. 2020

pátek

4. B

13. 11. 2020

pátek

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

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

Studijní
volno

Nepřímá ped.
činnost

dnů

dnů

dnů

2
1
2
5
1
5
1

2
4
5
1

1
2
1
1
-

29. a 30. 10. 2020
16. 11. 2020
21. 12. a 22. 12. 2020
23., 28.-31. 12.
29. 1. 2021
1. 2. – 7. 2. 2021
1. 4. 2021

Maturita
Podzimní zkušební období šk. roku 2020/2021
Třída Datum

Akce

Den

Písemná část společné maturitní zkoušky

2. 9. 2020

st

Praktická maturitní zkouška

3. a 4. 9. 2020

čt, pá

4. A

7. 9. 2020

po

4. B

7. 9. 2020

po

Ústní část společné maturitní zkoušky a profilová část
Ústní část společné maturitní zkoušky a profilová
část
Jarní zkušební období - 2020/2021
Akce

Třída

Datum

Den

Předmaturitní volno

4. A, 4. B

26. - 30. 4. 2021

po, út, st, čt, pá

Písemná část společné části maturitní zkoušky

4. A, 4. B

od 3. 5. 2021

Praktická maturitní zkouška - část účetnictví

4. A, 4. B

6. 5. 2021

čt

Praktická maturitní zkouška - část admin. + jazyk 4. A, 4. B

7. 5. 2021

pá

Ústní část maturitní zkoušky

17. - 20. 5. 2021

po, út, st, čt

4. A
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Ústní část maturitní zkoušky

4. B

24. - 27. 5. 2021

po, út, st, čt

Předání maturitních vysvědčení

4. A

4. 6. 2021

pá

Předání maturitních vysvědčení

4. B

4. 6. 2021

pá

Ostatní akce školy
Třída

Akce

Datum

Den

Provozní praxe

4. A, 4. B

2. - 11. 9. 2020

Adaptační kurzy

1. ročníky

2. – 4. 9. 2021

Turisticko-sportovní kurz

3. A, 3. B

7. - 11. 9. 2020

Provozní praxe

3. A

17. - 28. 5.2021

3. B

17. - 28. 5.2021

Lyžařský výcvikový kurz

Místo

po - pá

Nová Pec

po - pá

Nová Pec

2. A, 2. B

Burza středních škol

6. 10. 2020

út

Vimperk

Burza středních škol

18. 11. 2020

st

Prachatice

Burza středních škol

23. 11. 2020

po

Písek

Burza středních škol

Strakonice

Burza středních škol

Blatná

Veletrh vzdělání a řemeslo

5. – 7. 11. 2020

čt - so

Den otevřených dveří

23. 11. 2020

po

OA Písek

Den otevřených dveří

23. 1. 2021

so

OA Písek

Fiktivní konkurz

4. ročníky

Školní výlety

1. - 3. ročníky

28. – 29. 6. 2021

po, út

Srdce pro M. Horákovou

1. - 3. ročníky

30. 6. 2021

st

Č. Budějovice

prosinec 2020

Fugnerovo
nám.

Veletrh fiktivních firem

Příbram

Veletrh fiktivních firem

Plzeň

Veletrh fiktivních firem

Praha

Veletrh fiktivních firem

červen

Soutěž MD, D

leden

Ekonomický tým – kr. kolo
Návštěva EF JČU

OA Písek

1. 10. 2020
4. ročníky

říjen, listopad 2020

Beseda
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Znojmo
čt

OA Písek

Vánoční exkurze

zájemci

Exkurze - Řím

zájemci

Mikulášská nadílka

3. ročníky

4. 12. 2020

pá

Vánoční besídka

celá škola

18. 12. 2020

pá

září 2020

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. Zuzan Dovínová

PEK

Ing. Hana Kortusová

EKO + INF

Ing. Jaroslav Fořt

CJ – ANJ

Mgr. Hana Svobodová

NEJ

Mgr. Jitka Bočková

TEV

Mgr. Jan Zelinka

MAT

Ing. et Ing. Zuzana Grögerová

DEJ + OBN

Mgr. Martin Chovanec

Metodik ICT

Jaroslav Wailguny

Výchovný poradce

Mgr. Zuzana Dovínová

Preventivněvýchovná péče (drogová problematika)

Ing. Daniela Fořtová

Zdravotní péče

Mgr. Jan Zelinka

Environmentální výchova

Mgr. Jan Zelinka

Charitativní činnost

Mgr. Alena Kopecká

Bezpečnostní technik

Externí firma

Požární preventista

Václav Klas

Stravování

Jana Brousilová
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Učebnice

Ing. Hana Kortusová

Praxe studentů

vyučující EKO v jednotlivých
třídách, Ing. Zuzana Janouchová

Zápisy z operativních a pedagog. porad

Ing. Hana Kortusová
Mgr. Jan Zelinka, Mgr. Barbora Kahovcová
Jaroslav Wailguny, Ing. Zuzana Janouchová
Ing. Jaroslav Fořt. Ing. Daniela
Fořtová

Instagram, Facebook
Webové stránky
Fiktivní firmy
Správa kabinetů

Ostatní prostory

Jaz - 1

Mgr. Jitka Bočková

Jaz - 2

Mgr. Radka Pelikánová

EKO - 1

Ing. Jaroslav Fořt

EKO - 2

Ing. Zuzana Janouchová

SPV

JUDr. Jiří Dušek

MAT

Ing. et Ing. Zuzana Grögerová

EKO - 3

Ing. Eva Kopřivová

Archiv

Jana Brousilová

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

VYT

Jaroslav Wailguny

učebních pomůcek

MAT

Ing. et Ing. Zuzana Grögerová

DEJ, HOZ

Mgr. Martin Chovanec

OBK, PEK

Ing. Hasna Kortusová

EKO

Ing. Jaroslav Fořt

JAZ

Mgr. Kateřina Wagnerová

TEV

Mgr. Jan Zelinka

UK

Mgr. Radka Pelikánová

ŽK

Mgr. Radka Pelikánová
Mgr. Josef Šácha, Mgr. Jan

Koordinátor tělovýchovných aktivit
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Zelinka
Ing. Jaroslav Fořt, Ing. Daniela
Fořtová, Ing, Zuzana Janouchová, Mgr. Jan Zelinka

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

Čestina pro cizince

Ing. Zdeněk Šmelhaus

Koordinátor veletrhů fiktivních firem

Ing. Jaroslav Fořt, Ing. Daniela
Fořtová
Ing. Jaroslav Fořt

Koordinátor fiktivních konkurzů

Mgr. Hana Svobodová
Ing. Eva Kopřivová, Ing. Daniela Fořtová

Koordinátor - Cambridgské zkoušky
Útulek pro zvířata

Pedagogické dozory – dle rozvrhu
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

V Písku dne 27. srpna 2020
Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D.
ředitel

Vyhodnocení práce v environmentální oblasti ve školním roce 2020/2021
Enviromentální výchova je na naší škole již několik let nedílnou součástí vzdělávání studentů.
Tato snaha má za cíl vést nejen studenty, ale ideálně i jejich k okolí k větší angažovanosti
a odpovědnosti v otázkách ochrany životního prostředí.
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Ekologie a environmentální výchova jsou ve společnosti stále častěji skloňovanými pojmy,
tedy i naši studenti by měli chápat jejich význam a důležitost, k čemuž právě toto osvětové
úsilí napomáhá.

K základním bodům EVVO patří:











Energetika, zdroje energie a její spotřeba
Jaderná energetika
Alternativní zdroje energie
Hospodaření s odpady
Obnovitelné a neobnovitelné zdroje
Ochrana přírody, chráněné oblasti a druhy
Udržitelný rozvoj
Změny klimatu
Uhlíková stopa
Znečištění životního prostředí, vody a ovzduší

Mezi priority naší školy v oblasti enviromentální výchově stále patří:







Vedení studentů ke správnému a zodpovědnému nakládání s odpadem – tedy třídění
odpadu.
Zamyšlení se se studenty nad dopadem průmyslu na životní prostředí.
Vedení studentů k vytvoření postojů stran přístupu k obnovitelným a neobnovitelným
zdrojům, nakládání s odpady, vytváření uhlíkové stopy atd.
Snaha vést studenty ke kritickému myšlení v otázkách ekologie nejen v kontextu České republiky, ale i Evropské unie.
Vedení k aktivnímu přístupu v nakládání s odpadem a ochraně životního prostředí cestou účasti na projektu zabývajícím se úklidem skládek a odpadu v přírodě.
Motivace pedagogického sboru ve snaze jít studentům příkladem v otázkách ekologie.

Enviromentální výchova a její snahy se aktuálně řídí dle tří hlavních pilířů, které naše škola
naplňuje:
1. Výchova k životnímu prostředí, tedy snaha o pochopení tohoto pojmu v celé jeho šíři, ale
zároveň i vedení k aktivnímu přístupu v tématech ochrany životního prostředí
2. Výchova v životním prostředí – snaha o vnímání životního prostředí jakožto součásti našeho života, přírody jako místa, se kterým bychom měli žít v souladu nejen my, ale i další
generace
3. Výchova pro životní prostředí – zdůraznění faktu, že životní prostředí by mělo být prioritou v našem vzdělání, ale i jednání, tedy že získávaní znalostí a dovedností by mělo být
nedílnou a důležitou součástí našeho života
Naplňování environmentální výchovy ve školním roce 2020/2021 v konkrétních příkladech:




Studenti mají k dispozici odpadkové kontejnery na plastové výrobky, papír a směsný
odpad a jsou poučeni o důležitosti třídění odpadu.
V hodinách předmětu ZPV se studenti zabývali problémy týkající se nakládání s odpadem a s jeho zpracováním.
V rámci předmětu ZPV studenti vypracovávali skupinové projekty na dopady
jednotlivých průmyslů pro životní prostředí a snažili se o kritické zhodnocení plánů
EU na redukci uhlíkové stopy a recyklace.
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V rámci hodin TV a ZPV se studenti v hojném počtu zúčastnili projektu
“Ukliďme svět”, který se zabývá úklidem nelegálních skládek, úklidu odpadu v přírodě, městě a našem okolí.
Na sportovním kurzu jsou žáci poučeni, jak se chovat v přírodě a jak nezatěžovat
životní prostředí v národním parku.
V rámci projektu Erasmus se zabývali problematikou ekologie a snažili se přijít
s hodnotnými nápady a poznatky.
Návštěvy provozů zabývajících se obnovitelnými zdroji a recyklací byly zrušeny kvůli
krizovým opatřením kvůli viru covid-19.
Všichni pedagogové a vedení školy se snažili minimalizovat zatížení přírodního prostředí využitím moderních technologií, jako jsou interaktivní tabule, elektronická verze dokumentů a šli svým chováním příkladem studentům.

Závěrečná zpráva o plnění preventivního programu
2020/2021
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

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

počet
1
NE
ANO
ANO

Použité zkratky:
PP – Preventivní plán
RCH – Rizikové chování
NNO – Nestátní neziskové organizace
ŠMP – Školní metodik prevence

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

Účel
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Získaná celková
částka

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

Počet
hodin

Datum konání

Realizátor – organizace, odborník

Počet školených pedagogů

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




první pomoc
problémová mládež
drogová problematika

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

Počet
hodin

Setkání ŠMP

Datum konání

Realizátor – organizace, odborník

Nekonalo se pro
covidová opat- Bc. Petr Václavík
ření

Webinář na téma sebepoškozování

6

15. 4. 2021

NPI ČR Tatiana Feketová

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
Sportovní kurz
3. ročníků

Realizátor
Mgr. Jan Zelinka
Mgr. Hana Svobodová

Lektor
Luboš Srb

Hodnocení – proč?
Navázání důležitých sociálních
vazeb. Zařazení jednotlivců do
kolektivu třídy. Poznání sebe
sama.
Prohloubení důležitých sociálních vazeb. Poznání sebe sama,
upevnění mezilidských vztahů.

Mgr. Jan Zelinka
Ing. Jaroslav Fořt
Mgr. Jitka Bočková
Ing. Daniela Fořtová
Ing. Zuzana Janou-
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chová
Pro covidová opatření se další společné akce studentů
nekonaly

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

Celkem

Podílející se aktivně na prevenci v minulém školním roce

2
24
-

2
24
-

Nepodílející se
aktivně na prevenci
v minulém školním roce

-

II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI
6. Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH
(Přednášky, besedy na téma prevence RCH)
Název aktivity
Datum konání Realizátor, přednášející
Schůzka s rodiči studentů budoucích 1. ročníků
červen
Mgr. Sekyrka, Th.D.
Třídní schůzky - online
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
online
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. pre- Datum koná- Věková skuvence drogových zání
pina/
vislostí, šikany…)
/počet žáků
Stmelení kolektivu,
září
1. ročníky
poznání sebe sama,
upevnění mezilidských vztahů
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Realizátor
L. Srb,
J. Zelinka
H. Svobodová

9. Uveďte preventivní akci(e) RCH na vaší škole, kterou považujete za velice
zdařilou
Název akce
Adaptační kurzy
Vánoční setkání
studentů s učiteli

Realizátor

Věková
skupina
Třídní učitelé – Jan Zelinka, Hana Svobodová, 1. ročníky
Luboš Srb
Pro covidová opatření se nekonalo

Datum
konání
září
2020
prosinec
2020

Pro covidová opatření nebylo možné plánované
akce uskutečnit

10. Specifické preventivní aktivity, reagující na individuální situaci (problém) ve třídě
RCH které bylo řešeno: online výuka – neúčast v online hodinách
Jak byla situace zjištěna: vyučujícími
Kdo situaci řešil: třídní učitel ve spolupráci s rodiči
Kdy byla situace řešena: bezodkladně
Způsob ověření efektivity intervence: kontrola absence jednotlivými učiteli

11. Jednorázové aktivity pro žáky
(Přednáška, projekce videofilmů – pouze informativní programy, pro více žáků, tříd najednou)
Název aktivity, akce
Datum
Realizátor
Besedy, exkurze, setkání studentů, aj. pro covidová
opatření nemohla být realizována

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 *
2
26

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

Prázdninové akce
počet akcí
počet dětí
-
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Uveďte, o které akce se jedná:
 Týdenní zimní lyžařský výcvikový kurz – 2. ročníky – z důvodu covidových opatření
se nekonal
 Týdenní letní sportovní kurz – 3. ročníky
 Vánoční jednodenní poznávací exkurze – z důvodu covidových opatření se nekonala
 Divadelní představení – z důvodu covidových opatření se nekonaly
 Poznávací jednodenní exkurze – z důvodu covidových opatření se nekonaly
 Školní výlety - z důvodu covidových opatření se nekonaly
 Sportovní turnaje – z důvodu covidových opatření se nekonaly

IV. VÝSKYT RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY

případů

žáků

případů

případů

počet 1
0
18
3
0
0
0
0
0
0
Neomluvená absence byla řešena se zákonnými zástupci žáků.

Krádeže

žáků

Agresivní
formy
chování
vč. šikany

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

Věková
skupina

Typ RCH

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
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září 2021
září 2021

Podpis ředitele/ředitelky
školy

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