VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
Obchodní akademie a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Písek, Karlova 111
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Charakteristika školy
Název:

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

Identifikátor zařízení:

600008584

IČO:

60869089

Adresa:

Karlova 111, 397 01 Písek

Telefon:

382 214 887

Fax:

382 212 259

E-mail - sekretariát
ředitel
zástupce ředitele

sekretariat@oa-pisek.cz
sekyrka@oa-pisek.cz
kostohryz@oa-pisek.cz

Internetová stránka:

www.oa-pisek.cz

Zřizovatel:

Jihočeský kraj

Právní forma:

příspěvková organizace

Ředitel školy:
Zástupce ředitele

Mgr. Pavel Sekyrka – jmenován od 1.8.2011
Ing. Josef Kostohryz
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Vatikán, žákyně a žáci Obchodní akademie na vzdělávací exkurzi v Římě

Zpěvačka Marta Kubišová na Obchodní akademii Písek
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Obory vzdělávání
Studijní obor 63-41-M/004 Obchodní akademie
63-41-M/02 Obchodní akademie – nový ŠVP
Škola sdružuje: 1. Obchodní akademie, cílová kapacita 360 žáků, IZO 108054098
2. Jazyková škola, cílová kapacita 300 žáků, IZO 110 027 833
Pracovníci školy
1. Vedení školy

ředitel
zástupce ředitele
22
3

2. Pedagogičtí pracovníci
3. Externí pedagogičtí pracovníci
4. Ostatní pracovníci

hospodářka
účetní
3 uklízečky
topič-školník

Všichni pedagogičtí pracovníci mají vysokoškolské vzdělání. Počet hodin vyučovaných
neaprobovaně 1,6 % ( MAT 3, SPV 3)
Celkový počet pracovníků

fyzických 31
přepočtených 29,463

Přijímací řízení do 1. ročníku 2011/12
obor 63-41-M/02 obchodní akademie
počet přihlášených

1. kolo 121

počet přijatých

2. kolo 4

60

3. kolo 1

3

1

Nastoupí: 58
Výsledky vzdělávání žáků (k 30.6.2012)
Celkový prospěch
Třída

Počet žáků

1.A
1.B
2.A

32
31
25

Vyznamenání

Prospěl Neprospěl

Studijní
průměr

3
3
5

27
26
18

2.29
2.21
2.26

5

2
2
2

2.B
3.A
3.B
4.A
4.B

25
31
32
30
29

2
6
7
1
6

23
25
24
23
22

0
0
1
6
1

celkem 235
Snížený stupeň z chování - 1 žák

2.28
1,96
2.04
2.50
2.19
2.22

Výsledky maturitních zkoušek - školní rok 2011/2012

Počet
maturujících
žáků
30
29

Třída
4.A
4.B

Celkový prospěch
Vyznamenání
7
5

Prospěl Neprospěl

Nepřipuštěno
k maturitě

20
24

1
0

2
0

Předměty, ve kterých žáci neprospěli: 2x ČJL, 1x odborné předměty
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Plán vzdělávacích akcí – pro r. 2011/12 zpracován v září 2011, v průběhu škol. 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, MAG 10 – doplňující informace pro zadavatele, hodnotitele,
komisaře
chod školy, nové předpisy
výchovní poradci
environmentální problematika
PO, BOZP, zdraví
předměty

Vybrané příklady vzdělávacích akcí:
-

aktualizace programu Smile – ŠVP
Nová maturita – management, komisaři, zadavatelé a hodnotitelé
zkoušky z ČJ pro cizince – nové předpisy – školení předsedů
aktuality v účetnictví a daních
aeminář ICT – Microsoft
Inkano – environmentální výchova
prevence patolog. jevů
PO a BOZP
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-

přednáška a workshop ČSČK – první pomoc
prevence HIV/AIDS – Spirála

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Prezentace středních škol a den otevřených dveří:
- Kulturní dům Písek, budova školy, realizováno každoročně pro případné
uchazeče o studium na OA.
1.termín: 7. listopadu 2011
2.termín: 1.února 2012 (budova školy)
-

pro účely prezentace vznikl předváděcí banner, dále hraný film, kde žáci v roli
průvodců prezentují OA Písek.
tradiční schůzka pracovníků školy s ÚP a výchovnými poradci ZŠ

Webové stránky:
-

-

prezentace školy na www stránkách probíhá průběžně s aktualizací
informací, zahájena práce na úpravě stránek. Připravena šablona nových
webových stránek, ovšem zpracování webu zadané bývalému žákovi školy
(finanční důvody) neuspokojilo vedení školy. V současnosti zajištěn pro
tvorbu stránek nový pedagogický pracovník, který dokončí moderní stránky
na přelomu měsíce října-listopadu.
širší využití programu BAKALÁŘ (klasifikace, docházka, zpracování třídní
knihy).
realizace setkání s rodiči v případě potřeby na jedné či druhé straně
v průběhu celého školního roku.

Praxe žáků 3. a 4. ročníků:
proběhly v souladu s plánem roku ve firmách, se kterými dlouhodobě spolupracujeme,
jakož i ve firmách dle vlastního výběru žáků (po dohodě s odpovědným vyučujícím a
vedením školy) v závěru r. 2011 resp. v květnu 2012.
Vyučující předmětu EKO odpovídají za organizaci a průběh praxí.
Délka praxe – 3. roč. 1 týden, 4. roč. 2 týdny.
Organizace maturitních plesů:
proběhla obdobně jako v minulých letech tj. žáci samostatně jako cvičná firma 4. ročníků
(po organizační, programové i ekonomické stránce). Prezentace školy na dobré úrovni
(listopad, prosinec 2011) – kladné ohlasy veřejnosti.
Pasování:
již tradičně organizovali maturanti své rozloučení se školou, jakož i „pasování“
3. ročníků - účast rodičů i veřejnosti na nádvoří školy - tanec, scénky, zábavné pásmo.
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Spolupráce školy s ÚP Písek:
pokračovala v zajištění rekvalifikačních kurzů. Škola spolupracovala i s dalšími zájemci zprostředkovateli vzdělávání pro pracující některých firem i občany t.č. nezaměstnané.
Pokračováno ve spolupráci s Vysokou školou podnikání Ostrava.
Medializace 2011/12 – tisk:
-

v tisku celkem 22 x (Písecký deník, Písecké postřehy, Strakonický deník, MF
Dnes aj.)
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Medializace 2011/12 – rozhlas:
-

v rozhlase celkem 3 x ( 2 x prostřednictvím živého vysílání v rozhlase (Rádio
Orlík, Český rozhlas 2-Radiožurnál, 1 x v rozhlasovém pořadu na téma – rádio
Orlík)
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Logotyp:
- vytvořeno nové logo, které je prezentováno na budově školy, v budově, na
všech akcích a zprávách, které Obchodní akademii prezentují.

-

-

-

zhotovena vlajka s logem Merkura, boha obchodu, která je používána při
svátcích, výročích, maturitních zkouškách a bývá používána při předávání
maturitních vysvědčení
pro účely předávání maturitního vysvědčení byl vyroben odznak s logem OA
z mědi, tloušťka 2 mm s nápisem „JSEM ABSOLVENT“. Odznaky (65Kč/ks) si
žáci kupují.

pro účely předávání maturitního vysvědčení byly natisknuty zavírací desky
formátu A4, které dostávají žákyně a žáci darem
vybudován kvalitní informační systém a navigační systém v členité budově
školy.
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Výchovně vzdělávací akce a projekty:
Český jazyk a literatura:
zájezdy-exkurze do Prahy aj. míst pořádány tradičně se zaměřením na
- kulturní instituce
- divadelní představení
- galerie, architekturu
- historii
Ve výuce 1.a 3. ročníku využita s úspěchem forma dramatizace, tj. učení zážitkem. Žáci
jsou schopni si na základě dramatizace osvojit více populární, ale právě i dnes již méně
populární látky zlatého fondu české literatury. Díky přípravě kostýmů, kulis, hudebního
doprovodu, projekce pomocí interaktivní tabule, je zde dosahováno hlubšího uchování si
dané látky. Nejúspěšnější dramatizace se v daných ročnících dočkaly:
J.K.Tyl - Strakonický dudák,
J.Vrchlický - Noc na Karlštejně,
E.Rostand - Cyrano de Bergerac
N.V.Gogol - Revizor
Všechny dramatizované hry Voskovce a Wericha, Smoljaka a Svěráka
Informační technologie:
-

v rámci připravovaného projektu EU – peníze školám v plánu obměna 1 nové
počítačové učebny
montáž nových dataprojektorů
nákup dalších přenosných počítačů (4/5 pedagogů OA již vlastní přenosné
počítače, které používají v hodinách)

Cizí jazyky – angličtina:
-

podepsání smlouvy se společností ELEC, v jejímž rámci proběhlo v dubnu na
naší škole testování všech zájemců středních škol na Písecku

Hlavním přínosem smlouvy je konání přípravy na složení Cambridgeských zkoušek na
naší škole jako součást výuky
koordinátor: Mgr. Hana Svobodová
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– pravidelná účast v Okresní olympiádě pořádané DDM Písek. Jako člen komise
se účastní i pedagog OA.
Cizí jazyky – němčina:
Projekt Comenius, skupinové mobility
Partnerství se školami:
Zespól Szkól nr 1 w Ostrzeszowie im. Powstańców Wielkopolskich - Polsko
Berufbildende Schulen Rohrbach, Rakousko
Berufliches Schulzentrum, Mei3en, Deutschland
Zahájení realizace: září 2011
Koordinátor: Mgr. Jitka Bočková
Aktivity:
Září 2011 – nástěnka Comenius – Homo Creator – 2011-2013
Nástěnka je trvale umístěna na místě, kudy musí projít všichni studenti, rodiče a
návštěvníci školy
Přípravná návštěva (ředitel + 2 učitelé)
Dvoudenní seminář o konkrétních termínech následných akcí
Ŕíjen 2011 – školní kolo soutěže o logo projektu
Studenti předložili svoje návrhy, komise složená ze studentů a zástupců učitelů vybrala
na základě
hlasování vítěze, který prezentoval školu v soutěži v Polsku
Listopad 2011 – návštěva v Polské škole (7 nocí, 1 učitel + 7 studentů)
13.11.-20.11. 2011
Návstěva a prohlídka školy – workshopy – F. Chopin – život a dílo, cesty po Evropě,
jídelníček F. Chopina
Návštěva muzea klavírů a regionálního průmyslu
Návštěva lesní rezervace Antonin – seznámení s regionální ochranou přírody
Návštěva rodiště F. Chopina Zelazowa Wola
Prohlídka města
Seznámení s vyučovacími metodami v chemii, fyzice a matematice
Sportovní utkání ve volejbale partnerských škol
Návštěva místního bazénu
Prosinec 2011 – 1. Část prezentace – Historie českého školství
Materiály byly zaslány do Polska k dalšímu zpracování
Připravena nástěnka o návštěvě Polska – program, prezentace výsledků ankety: Profil
partnerských účastníků projektu Comenius
Článek v regionálním tisku o návštěvě v Polsku – Písecké listy 27.12. 2011
Leden 2012 – kvíz o partnerských zemích
Každá třída dostala 3 kvízy po 10 otázkách o partnerských zemích
Únor 2012 - De n otevřených dveří – připraveno informační video o škole, projektu
Comenius
Březen 2012 – příprava fotoalba z návštěvy v Polsku
13

Zatím na CD, konečná verze bude až po poslední návštěvě v Rohrbachu
Duben 2012 - příprava zpěvníku regionálních písní
Vybráno 6 regionálních písní s notovým záznamem, texty přeloženy do NJ, určeno pro
workshop při návštěvě našeho města v říjnu 2012
Květen 2012 – Návštěva Míšně (7 nocí, 2 učitelé + 10 studentů)
7.-13.5. 2012
Seznámení se školou – předměty a prostory, systém vzdělávání
Workshopy – lití keramiky, rozdělení ker. Hmot
Návštěva manufaktury, firmy Duravit a muzea porcelánu
Prezentace R. Wagner – život a dílo, návštěva místa pobytu v okolí
Seznámení s regionem – Dráždany, prohlídka Opery a Galerie, Labské pískovce
Sportovní utkání ve volejbale
Prohlídka Míšně
Článek v regionálním tisku o návštěvě v Míšni – Písecké listy 31.5. 2012
Nástěnka ve škole o návštěvě Míšně
Červen 2012 - příprava fotoalba z Míšně
Školní projektový den na téma: Co pro mě znamená vzdělání?
Esej
Kuchařka regionálních jídel
Můj školní den
Můj region – Vorařství
Historie účetnictví
Bedřich Smetana – život a dílo
Polka
Využití IT, příprava k dalšímu zpracování a použití v projektu Comenius

Družební odpoledne v Míšni – účastníci všech 4 škol s koordinátory
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Projektový den v Míšni (na snímku s Mgr. Ilonou Šmelhausovu)

Projekt Comenius – individuální mobility
výměnný pobyt 1 rakouské žákyně (únor 2013 a 2 českých žákyň (září 2012)
Zahájení realizace: září 2012
Koordinátor: Mgr. Radka Pelikánová
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Adaptační schůzka v Rohrbachu (na snímku ředitelé obou škol, koordinátorky a žákyně)
Další spolupráce se školami z Rakouska a Německa se uskutečňuje na bázi konání
projektu fiktivních firem (HAK Rohrbach na FIF v červnu)
Čeština pro cizince:
Škola pořádá i nadále zkoušky z ČJ pro cizince – ve spolupráci s MŠMT a MV.
Termíny vypsány 1x 14 dní.
Škola v rámci své jazykové sekce pokračuje rovněž výukou ČJL pro cizince v několika
kurzech. Jedná se o spolupráci s Centrem na podporu integrace – České Budějovice –
projekt EU.
Mgr. Chovancová a I. Šmelhausová pověřeny MŠMT vedením státních zkoušek z ANJ a
NEJ jako předsedkyně zkušebních komisí a Mgr. Dovínová předsedkyně komise pro
zkoušky z ČJ pro cizince.
Písemná a elektronická komunikace:
Školní soutěž studentů 2.-4. ročníků v psaní na klávesnici PC – únor 2012
1. místo Drabová Soňa/4. A (407 č. ú./min.; 0,12 % chyb)
2. místo Šťastná Petra/3. A (354 č. ú./min.; 0,27 % chyb)
3. místo Andělová Dominika/3. A (333 č. ú./min.; 0,06 % chyb)
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Krajské kolo soutěže v grafických disciplínách – psaní na klávesnici PC – březen 2012
2. místo Pilná Kristýna/3. A (350,5 č. ú./min.; 0,23 % chyb)
4. místo Drabová Soňa/4. A (334,1 č. ú./min.; 0,03 % chyb)
7. místo Houzar Daniel/2. A (323,3 č. ú/min.; 0,00 % chyb)
Předmět i účast na soutěžích vede řadu let úspěšně Ing.H. Kortusová – pravidelná účast
na soutěžích, práce s talenty, pořádání státních zkoušek (nabídka i pro veřejnost).
Ing. Kostohryz, zástupce ředitele – členem expertní komise Institutu svazu účetních pro
ověřování způsobilosti uchazečů o získání certifikátu účetního.
Zástupkyně školy Ing. Kortusová pracuje jako komisař při státních zkouškách z psaní
na klávesnici PC.

Soňa Drábová a Petra Šťastná, školní kolo

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

17

Koordinátor:
Ing. Eva Kopřivová

účast OA Písek na účast na 6. ročníku soutěže ve středoškolských
znalostech z účetnictví – „Má dáti/dal“ Znojmo - leden 2012,
účast na celostátní soutěži studentů obchodních akademií - Ekonomický tým
konané v březnu v Hodoníně. Součástí soutěže byla prezentace zaslaná dopředu, test
znalostí z ekonomiky podniku, ekonomie, účetnictví, daní, informatiky a prezentace
vylosovaného tématu před porotou.

Monika Beranová a Ivana Zemanová na soutěži „Má dáti dal“
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Fiktivní firmy
Projekt je nadále vyučován jako nepovinný předmět pro zájemce 2. ročníků
Aktivní účast na veletrzích
Veletrh fif Příbram – 10.11. 2011
Plzeň
7.-8.12. 2011
Praha-Vinohrady 25.1. 2012
Uspořádání veletrhu fif v Písku (13.-14.6. 2012)
18. ročníku se zúčastnilo 25 firem ze 13 středních škol včetně partnerské školy v
Rohrbachu

.

Prezentace Fiktivní firmy Progress Písek na veletrhu pořádaném 13.-14.6 2012 v Praze
Vinohradech
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Prezentace Fiktivní firmy Progress Písek na veletrhu pořádaném 13.-14.6. 2012 v Písku

Vyhlášení nejúspěšnějších firem
20

Fiktivní konkurz
(17.2.2012) pro žáky 4. ročníku
Členem výběrové komise byl mimo jiné generální ředitel ČSAD Autobusy České
Budějovice a.s., Vladimír Homola, ředitel Kontaktního pracoviště Písek ÚP ČR JUDr. Jiří
Brožák, ředitel Obchodní akademie Písek Mgr. Pavel Sekyrka, Mgr. Stanislava Plachá,
ředitelka lidských zdrojů Faurecia Automotive Czech Republic, s.r.o., Písek. Konkurz
pořádala škola ve spolupráci s JHK, ÚP a SPŠ již počtvrté. Odezva od žáků, kteří se
konkurzu zúčastnili, byla velmi pozitivní.

Žákyně 4.B se uchází o místo asistentky generálního ředitele ČSAD České Budějovice
Partnerství pro ICT Písek
-

vykonávání činnosti metodika v projektu „Partnerství pro ICT – Písek“ v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Ing. Věra
Prokopová)

-

zpracování Manuálu pro lektora k modulu 10 – Tržní chování, nyní je manuál
na posouzení u oponenta
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-

na oponentuře k modulu 11 – Řešení prodeje technologií. Na podzim
letošního roku je plánováno pilotní ověření, tedy proškolení metodickým
materiálem, kterého se zúčastním jako lektor.

Tělesná výchova:
-

-

-

využívání pronajímané tělocvičny ELIM, kde se učitelé zaměřují vzhledem
k možnostem tělocvičny především na rozvoj a zdokonalování dovedností ve
sportovních hrách – basketbal, volejbal, futsal, malá kopaná, florbal.
využívání pronajatého areálu Sportcentra Písek u Výstaviště, kde mají žáci
možnost věnovat se individuálním sportům např. tenisu, squashi, bowlingu,
stolnímu tenisu. Druhé sportovní centrum, které škola používá, je Harmony
Wellness club vedle kostela. Zde zkouší žáci různé druhy moderních
skupinových fitness cvičení (bosu, pilates, flexi-bar, flowin, jumping, trx,
zumba, earobic, spinning).
využívání plaveckého stadionu, zimního stadionu, atletického stadionu a
beachvolejbalové hřistě
lyžařské kurzy – únor 2012 – Železná Ruda – 2. ročníky (spojeno do 1 kurzu)
letní cykloturistický kurz – září 2012 – Nová Pec 3. ročníky

Cykloturistický kurz
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Program akcí se dařilo plnit podle plánu a jsou zařazeny i do programu příštího školního
roku.
Při nižším počtu účastníků (lyžařský kurz ) rozhodnuto spojit obě skupiny do jednoho
kurzu. Žáci, kteří se kurzu nezúčastní, docházejí do školy.
Obchodní akademie se ve školním roce 2011 – 2012 zúčastnila několika školních
turnajů. Největšího úspěchu dosáhli hoši v basketbalu.
- 1. místo v okresním kole v Písku v basketbalu
- 1. místo v krajském finále v Jindřichově Hradci, zařazení kvalifikace mezi TOP
12 (nejlepších středních škol) v celých západních Čechách.
- 1.místo na světě v hokeybale – David Bernad (2.A), Columbie, Jižní Amerika
- úspěšná umístění golfového mistra Dana Suchana (4.B) na turnajích v
Americe
Uspořádání Sportovního dne se koná vždy v posledním týdnu školního roku.

Sportovní den školy
Práce s talentovanými žáky:
-

od září do dubna - individuální výuka německého jazyka pro zájemce,
talentované žáky 3.ročníků,
příprava na jazykové zkoušky, pravidelná účast 6-8 studentek
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Testování :
-

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

Projektový den:
V rámci popularizace výuky byl vyčleněn v posledním týdnu 1 vyučovací den, v kterém si
měli pedagogové vypsat seminář a počet osob na seminář (model jako na vysoké škole)
Seminář si mohli pedagogové vypsat i z jiného než ze svého oboru, pokud řediteli
předložili koncepci svého semináře ke schválení. Projektový den se setkal u žáků
s ohlasem.
Protidrogová prevence, prevence soc. - patolog. jevů, zdraví
Zpráva o plnění preventivního programu – viz příloha.
Obvyklé akce na základě zaběhnuté spolupráce, pořádané pravidelně a opakovaně
vždy v průběhu celého školního roku.
- první pomoc ČSČK – pro pedagogy, pro žáky 1. ročníků
- setkání metodiků prevence
- 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 – Arkada – 1. ročníky - drogy
- vzdělávací program pro dívky – „S tebou o tobě“
- Krizový plán školy – zpracování, aktualizace
- minimální preventivní program
Environmentální výchova
- spolupráce s Městem Písek - Odbor životního prostředí - důležitost propojení
ekonomického. a ekologického pohledu ( čistička, separace odpadů)
- ECČB- energetické centrum- šetření energiemi, alternativní zdroje
tematicky zaměřené besedy a přednášky pro 1. a 2. ročníky- odborné exkurze
Výchovné poradenství
-

výběr povolání, nabídky podnikatelů z Písku, výběr vhodné VŠ
spolupráce SCIO- bezplatné pilotní testování- žáci se seznámí s typy testů
prezentace JčU- pdg. fakulta- 4. ročníky
SCIO- prezentace pro 3. ročníky
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-

kontakty s pedag. – psychol. 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

Vznik studentského parlamentu
Dne 23. 3. 2012 byla na naší škole založena instituce studentské samosprávy – tzv.
„Studentský parlament".
Cíle - zintenzivnění komunikace nejen mezi jednotlivými studenty, ale zároveň i mezi
studenty a vedením školy.
- přispění nápadů a připomínek ke zlepšení chodu školy
- pomoc při realizaci školních akcí
Koordinátor: Mgr. Zuzana Dovínová
Parlament se schází dle potřeby několikrát měsíčně. První akcí „Studentského
parlamentu“ byla účast na zasedání studentského a žákovského parlamentu, který
se konal ve středu 11. dubna 2012 v aule ZŠ J. K. Tyla. Hlavním bodem programu byla
koncepce vybudování hřišť pro starší děti a mládež. Studenti OA Písek se do této diskuze
aktivně zapojili. Poslední akcí, které se studenti OA zúčastnili, bylo červnové zasedání
žákovského a studentského parlamentu, které se konalo rovněž na ZŠ. J. K. Tyla.
Studenti OA Písek vytvořili anketu na téma: Je třeba vybudovat hřiště pro náctileté?
Co by na těchto hřištích nemělo chybět? Tuto anketu předali místostarostce Mgr.
Haně Rambousové. Studentská samospráva Obchodní akademie a Jazykové školy Písek
se stala v uplynulém roce nejviditelnější studentskou samosprávou ve městě Písek
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O podobě sportovních hřišť rozhodnou mladí lidé

Mezi účastníky jednání studentského parlamentu byli především žáci obchodní
akademie. Autor: Archiv MÚ Písek
13.4.2012 15:2
Písek - Studentský a žákovský parlament diskutoval o vybavení hřišť pro teenagery a o
lokalitách pro jejich vybudování.

Složení parlamentu ve školním roce 2011/12
Besedy s lidmi z veřejného života:
V rámci uskutečněných besed přijali na Obchodní akademii Písek pozvání např.:
televizní moderátorka JUDr. Daniela Drtinová, televizní moderátorka, Wintonovo dítě
Asaf Auerbach, zpěvačka Marta Kubišová či herec Ondřej Vetchý.
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Daniela Drtinová

Asaf Auerbach
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Marta Kubišová

Ondřej Vetchý
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Exkurze
I letos konala škola navzdory téměř neexistujícím finančním prostředkům školy pro
výjezdy několik domácích a další dvě zahraniční exkurze
- 16. prosince 2011 Vánoční Regensburg, 2 autobusy
- v týdnu od 11.-16.března 2012 pobývali žáci ve Věčné městě Římě

Regensburg, foto u kamenného mostu

Řím, Koloseum
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Exkurze do Říma se mohla uskutečnit díky účasti sponzorů na akci
- pobyt - dotováno Českým střediskem Velehrad
- doprava – ČSAD České Budějovice – 30 000 Kč sleva na dopravu, sponzorský
dar

Charitativní projekty:
Koordinátor: Mgr. Alena Kopecká
Adopce na dálku – podpora studia chlapce z Indie
Srdíčkové dny – charitativní sbírka pro organizaci Život dětem
Likvidace lepry – podpora stavby nemocnice v Kalkatě

Adoptovaný chlapec z Indie, Akshaya Poojari
30
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Bezplatná výuka dětí cizinců z Vietnamu a Moldávie:
Koordinátor a lektor: PhDr. Karel Cejnar
Podpora opuštěných zvířat:
Koordinátor: Ing. Eva Kopřivová

Psí útulek, Záhoří u Písku

Investice a Investiční projekty:
- vybudování studentského klubu Akáda podle plánů a žáků školy, realizováno zčásti
žáky samotnými
- grant od zřizovatele ve výši 47 200 Kč
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Na začátku – oškrábání staré barvy, otlučení omítky

Nanášení válečkem – Michaely premiéra
33

Výměna názorů při výběru metodiky nanášení válečkem

Otevírání klubu radní pro oblast školství RND. Janou Krejsovou po vzoru TV pořadu:“ Jak se
staví sen“
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Starosta města Písku JUDr. Ondřej Veselý spolu se zástupci tisku a zástupcem ředitele Ing.
Josefem Kostohryzem

Interiér klubu
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Interiér klubu podle představ a provedené realizace žákyň a žáků Obchodní akademie
Další investiční projekty:
-

pořízení nové soustavy lavic pro 1 třídu

-

pořízení 2 zánovních soustav pro 1 třídu a pro 1 jazykovou učebnu
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Stav před

Stav po
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-

pořízení ozvučovací soustavy s více vstupy pro akce v exteriéru

-

pořízení nové multifunkční rozhlasové soupravy pro účely vyhlašování
požárního poplachu, hlášení zaměstnanců školy a pouštění CD z přehrávače

-

ICT – Technologický park, vzdělávání dospělých, grant EU

OA Písek vystupuje v grantu jako příjemce grantu díky charakteristice školy a je zde
zároveň podílníkem s dalšími 7 partnery na investicích (v plánu pořízení nového
serveru) Grant byl rozpracován ještě za působení ředitele Ing. Zdeňka Šmelhause.
-

Jazyková učebna

vypracován grant v grantovém zřízení JK na novou multifunkční jazykovou učebnu.
Grant v 1. vlně nepodpořen.
Přípravy na stěhování
V srpnu 2011 uskutečněny pracovní schůzky v budově Střední zemědělské školy,
Čelakovského 200, za účelem vyčlenění prostor pro obě školy. Tyto schůzky probíhaly
v různých časových horizontech po celý školní rok. Uskutečnění kroků pro přípravu
projektové dokumentace.
Dále uskutečněny fáze:
- třídění archivu, zachováno velmi mnoho materiálů, které budou předmětem
skartačního řádu
- vyklizení půdy po několika desetiletích: 1. etapa na konci školního roku,
2.etapa – dokončení, na začátku školního roku 2012/13
V této souvislosti „tlumočil“ ředitel po celý rok na veřejnosti stanovisko zřizovatele, že
na Obchodní akademii, bude-li dostatečný počet žáků, k žádné redukci tříd nedojde.
Pozn.: Z faktického hlediska totiž nešlo v celé záležitosti v první řadě přímo o fakt
sloučení, jako o skutečnost redukce tříd na 1 v ročníku a tudíž o výraznou redukci
pracovních míst. Další zájem o školu byl v tomto směru vyhlížen s obavami.
V rámci technického zázemí pokračují dále přípravy na stěhování i proto, jelikož OA se
jako instituce nachází v nájmu města (budovu má v tzv. „zápůjčce do roku 2018 a poté
by se musel osud školy řešit, dost možná v rámci krizového scénáře a možná i nechtěnou
redukcí, pokud by se nenašlo místo)
Z charakteru smlouvy o zápůjčce nemůže také zřizovatel investovat do zchátralého
objektu Obchodní akademie a i kdyby mohl, neinvestoval by, jelikož to není jeho
nemovitost. Tento problém odpadá v případě přesunu na SZeŠ, Čelakovského 200. Zčásti
uprázdněná budova je po rekonstrukci a je zároveň majetkem zřizovatele Obchodní
akademie a Jazykové školy Písek.
Ztrátu zájmu o školu přesunem do ulice Čelakovského považuje ředitel za lichou. Budova
sice možná pomáhá k uchování tradice, ale jméno školy se vytváří především činností
školy.
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Spolupráce se zřizovatelem
-

dar zřizovatele – 3 vyřazené pracovní stoly pro pedagogy, trezor
podpora grantu na Studentský klub Akáda ve výši 47 200 Kč
do užívání – osobní vůz škoda Octavia, r.v. 2005
prezentace zřizovatele na všech akcích školy, na desce školy a webových
stránkách

Spolupráce s městem Písek
Město Písek, majitel budovy Obchodní akademie a Jazykové školy Písek, Karlova 111,
plní s velkou péčí většinu údržby majetku přesahující hodnotu drobné údržby
- dar škole vyřazené konferenční židle pro chodby školy
- dar vyřazených konferenčních stolů pro účely vznikajícího studentského
klubu
- dar pohlednic a artefaktů města pro účely reprezentace školy a města
v zahraničí (Ostreszow-PL, Rohrbach-A, Meißen-De)
- účast starosty města Písku, JUDr. Ondřeje Veselého na slavnostním otevření
studentského klubu Akáda
- spolupráce s městem formou vzniklého Studentského parlamentu např na
přípravě pro nová dětská hřiště
- prezentace města Písek na všech akcích školy, na desce školy a webových
stránkách

Osazení všech chodeb školy konferenčními židlemi pro přestávky (dar města )
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Spolupráce s Jihočeskou hospodářskou komorou
nabídka kurzů
„Podnikatel a firma roku“- další ročník s účastí našich žáků
další ročník fiktivního konkurzu uchazečů – žáků školy – o místo ve firmě –
podzim 2011 vedeno odborníky z praxe (průmyslová zóna Písek) a ÚP, akce
se zúčastnili opětovně i studenti SPŠ a VOŠ Písek – závěrečná beseda pro žáky
4. ročníků
- představitel JHK je členem školské rady
- zástupci školy zváni pravidelně k účasti na podnikatelské fórum
-

Spolupráce se školskou radou s funkčním obdobím pro roky: 2011-2014
Složení Školské rady:
Za pedagogy školy:
Ing. Hana Karolyiová
Ing. Věra Prokopová
Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky:
Mgr. Marta Malčíková
Lucie Zelenková
Za zřizovatele školy:
Ing. Marie Cibulková
Vladimír Homola
Předseda školské rady:
Ing. Hana Karolyiová
Ředitel referoval ve školním roce 2011/12 na obou setkáních Školské rady OA a JŠ Písek
o činnosti školy, tj. naplňování učebního plánu, projektech, grantech, standardech,
materiálním a finančním zázemí školy.
Nejaktuálnějším bodem jednání byla kromě referátu nového ředitele o plnění jeho vize
školy hlavně problematika tzv. stěhování, která byla probírána na obou setkáních. V této
souvislosti tlumočil ředitel Školské radě OA a JŠ stanovisko zřizovatele, které se
odvolává na počet žáků ve třídách. Tím je myšleno, že pokud bude mít Obchodní
akademie i nadále naplněnost ve třídách, nebude saháno po redukci školy. Ředitel v této
souvislosti ujistil Školskou radu, že vyvíjí úsilí, jak zkvalitnit učební proces, se zcela
minimálními prostředky zlepšit materiální zázemí, provázat vzdělávací proces s novými
standardy a v maximální možné míře zviditelnit školu na veřejnosti.
Spolupráce s ostatními partnery:
Díky dalším partnerům Obchodní akademie se podařilo
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-

obměnit nábytek v pracovně zástupce ředitele (dar ČSAD České Budějovice)
vytvořit nový design školy
shromáždit prostředky na realizaci studentského klubu
financovat různé akce pro žáky
využívat bezplatně některé prostory (spolupráce s Prácheňským muzeem)
zpříjemnit pracovní zázemí zaměstnancům školy

(Např. v rámci sponzorské spolupráce se společností Dalmayer byl do školy zdarma
pořízen zdarma finančně nákladný kávovar DeLonghi ESAM 6700 s pravidelně
dodávanou kávou pro všechny zaměstnance školy.)
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Partneři Obchodní akademie a Jazykové školy Písek

42

Lesy města Písku
Jihočeská hospodářská komora
Dalmayer 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 byla
uzavřena smlouva s bezpečnostním technikem Radkem Srbem z týmu Ing. Jana
Romaněnka, specialisty na BOZP ve školství v České republice. Ve spolupráci s Radkem
Srbem došlo k vypracování nové obsáhlé dokumentace BOZP, která je průběžně
aktualizována.
- provedeno nové školení pracovníků školy
- odstraněny nedostatky v budově
- provedeno školení vedoucích pracovníků – 22.11. 2011
- uskutečnění evakuace budovy – 13.10. 2011.
Evakuace budovy proběhla velmi úspěšně, určení pedagogové řídili konstruktivně
přesun, časový přesun mimo budovu – 4 minuty po vyhlášení poplachu
Školní řád
Ředitelem vypracován a Školskou radou schválen dne 4.4. 2012 nový školní řád, zvlášť
pro Obchodní akademii a zvlášť pro Jazykovou školu (29 stran)
Inspekční činnost provedená Českou školskou inspekcí ve dnech 18.-19. října
2011 byla zaměřena na činnost Jazykové školy.
Hlavními nedostatky byly:
- chybějící koncepce Jazykové školy
- chybějící školní vzdělávací program
- nedostatečně odlišená pro oba subjekty (OA a JŠ )
- aktualizace školní dokumentace
Nedostatky byly novým ředitelem ve spolupráci s bývalým ředitelem odstraněny.
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Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2011/12
1. Vyučování a prázdniny
Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012 začne ve čtvrtek 1. září 2011.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý
31. ledna 2012.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2012
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2011.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2011 a skončí v pondělí 2. ledna
2012.
Vyučování
začne
v úterý
3.
ledna
2012.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek
3. února 2012.
Jarní prázdniny jsou stanoveny na týden od 27. února do 4. března 2012.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna 2012.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2012 do neděle 2. září 2012.
Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začne v pondělí 3. září 2012.
2. Třídy a třídní učitelé
Třída Třídní učitel

Zastupující třídní

Učebna

1.A

Ing. Fořtová Daniela

Mgr. Bočková Jitka

1

1.B

Mgr. Kopecká Alena

Ing. Kortusová Hana

12

2.A

Ing. Fořt Jaroslav

Mgr. Šmelhausová Ilona

10

2.B

Ing. Karolyiová Hana

Ing. Nečasová Ivona

4

3.A

Ing. Prokopová Věra

Mgr. Chovancová Eva

7

3.B

Mgr. Dovínová Zuzana

Mgr. Macháčková Jaroslava

8

4.A

Ing. Kopřivová Eva

Ing. Cimpa Václav

5

4.B

Mgr. Svobodová Hana

Mgr. Pelikánová Radka

2
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3. Organizace školního roku

Klasifikace
Akce
třídní schůzky

Třída

Datum

Den

Čas

1. – 4. ročníky 9. 11. 2011

středa

15:30

1. – 3. ročníky 11. 4. 2012

středa

15:30

4. ročníky

dle rozhodnutí
třídních učitelů

čtvrtletní porada

1.– 4. ročníky 16. 11. 2011

středa

14:00

ukončení klasifikace za 1.pololetí

1.– 4. ročníky 24. 1. 2012

úterý

13:00

klasifikační porada za 1. pololetí

1.– 4. ročníky 25. 1. 2012

středa

14:00

čtvrtletní porada

1.– 3. ročníky 11. 4. 2012

středa

14:00

4.ročníky

23. 4. 2012

pondělí

14:00

4.A

27. 4. 2012

pátek

13:00

4.B

27. 4. 2012

pátek

13:00

1. - 3. ročníky 22. 6. 2012

pátek

13:00

4.A

2. 5. 2012

středa

10:30

4.B

9. 5. 2012

středa

10:30

pondělí

14:00

předběžné ukončení klasifikace
a porada (problémoví žáci)
ukončení klasifikace za 2. pololetí

klasifikační porada za 2. pololetí

1. - 3. ročníky 25. 6. 2012
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Maturitní zkoušky

Akce

Třída

Datum

Podzimní
zkušební
období
praktická maturitní zkouška
šk.
roku
2010/11

Den
pátek, pondělí

9. a 12. 9. 2011

středa

ústní maturitní zkouška

14. 9. 2011

Didaktické testy a pís. práce

15. – 20. 9. čtvrtek - úterý
2011

praktická mat. zkouška
účetnictví

Jarní
4. A, 4.B
zkušební
korespondence, administrativa
období
šk.
4. A, 4.B
cizí jazyk
roku
ústní maturitní zkouška
4.A
2011/12

Společná část maturitní zkoušky
didaktické testy a písemné 4.A, 4.B
práce

předání

maturitních

čtvrtek

26. 4. 2012

21.- 24.5.2012 pondělí-čtvrtek
28.- 31.5.2012 pondělí-čtvrtek

4.B

Slavnostní

středa

25. 4. 2012

2.5. – 14. 5.
2012

vysvědčení –
4.B - 8. 6. 2012

4.A

–

1.

Maturitní plesy
Třída

Datum

Den

4.A

11. 11. 2011

pátek

4.B

16. 12. 2011

pátek
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6.

2012

Ostatní akce školy

Státní jazykové zkoušky (základní)
Podzimní období

ANJ

11. 11. 2011

pátek , 13:30

NEJ

11. 11. 2011

pátek, 13:30

ANJ

18. 5. 2012

pátek, 13:30

NEJ

19. 5. 2012

sobota, 9:00

Přijímací řízení – 1. kolo

21. 3 . 2012

pátek

Turisticko- sportovní kurz Nová Pec 3.A

19. -23. 9. 2011

pondělí-pátek

12. – 16. 9. 2011

pondělí-pátek

Jarní období

3.B
Praxe

5. 12. – 16. 12.
2011
14. 11. – 25. 11.
2011

4.A
4.B
3.A

21. – 25. 5. 2012

3.B

28. – 1. 6. 2012

2.A

5. – 10. 2. 2012

2.B

5. – 10. 2. 2012

4.A

14. 5- 18. 5. 2012

4.B

21. – 25. 5. 2012

4.A

11. 5. 2012

pátek od 11:30

4.B

18. 5. 2012

Pátek od 11:30

Prezentace středních škol

8. 11. 2011

úterý

Školní výlety

26. 6.- 27. 6. 2012 uterý, středa

LVVZ

Předmaturitní volno

Poslední zvonění

Sportovní den

Společně
škola

Veletrh FIF
Besedy s: Danielou Drtinovou

4. A, 4. B
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celá

28. 6. 2012

čtvrtek

14. 6. 2012

čtvrtek

30. 9. 2011

pátek

Ondřejem Vetchým
Martou Kubišovou

1.A,1.B,4.A,4.B 20. 3. 2012
2.A, 2.B,3.A,3.B 12. 4. 2012

Exkurze

zájemci
Vánoční Regensburg
Vzdělávácí exkurze Řím
zájemci
Styk se zahraničními školami –
HAK Rohrbach
Ostrzeszow
(projekt
Comenius)

Prosinec 2011
11. – 16.3.2012

4. Jmenovité úkoly
Předmětové komise

VVP

Mgr. Dovínová

PEK

Ing. Kortusová

EKO + INT

Ing. Fořt

CJ – ANJ

Mgr. Kopecká

NEJ

Mgr. Bočková

TEV

Mgr. Šácha

Metodik ICT

Ing. Kostohryz Josef

Výchovný poradce

Ing. Nečasová Ivona

Zdravotní péče

Mgr. Macháčková Jaroslava

Drogová problematika

Mgr. Svobodová Hana

Environmentální
výchova
Charitativní činnost

Ing. Nečasová Ivona

Bezpečnostní technik

Ing. Šmelhaus Zdeněk

Požární preventista

Klas Václav

Stravování

Brousilová Jana

Učebnice

Ing. Kortusová Hana

Praxe studentů

vyučující EKO v jednotl. třídách

Zápisy z operativních a
pedagog. porad
Fiktivní firmy

Ing. Prokopová Věra

Mgr. Kopecká Alena

Ing. Fořt
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Správa kabinetů

Ostatní prostory

A

Mgr. Bočková

B

Ing. Nečasová

C

Mgr. Chovancová

D

Mgr. Dovínová

E

Ing. Prokopová

F

Mgr. Svobodová

G

Mgr. Macháčková

H

Ing. Fořt

I

Ing. Kortusová

Archiv

Brousilová

Sklad CO

Ing. Fořt

Správa sbírek

Šatny, sklad,
Podojilová
chodby
Půda,
Klas
kotelna,
nádvoří
VYT
Ing. Prokopová

učebních pomůcek

MAT

Mgr. Macháčková

CHE,ZBO

Ing. Nečasová

OBK, PEK

Ing.Kortusová

EKO

Ing. Fořt

JAZ

Mgr. Šmelhausová

TEV

Mgr. Šácha

UK

Mgr. Dovínová

ŽK

Mgr. Dovínová

5.Pedagogické dozory:
v budově od 7:40 – 8:00 a o velké přestávce dle změnového rozvrhu vykonává určený
pedagog a školník (šatny).
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Ostatní – ze života školy
V rámci neformálního poznávání žáků 1. ročníků s novým učebním procesem byly na
naší škole poprvé konány adaptační kurzy.

Adaptační kurz a noc ve škole 1.A
Dne 5.12. se konala na škole Mikulášská nadílka. Sladkosti pro žáky byly nakoupeny
z fondu SRPŠ.

Čertice, čerti a andělé v podání 3.B
51

Další nové tradice:
- instalace velkého Vánočního stromu v budově ( strom a chvojí – dar od Lesů
města Písku) Adventní věnec na budově – dílo žáků 1.A
-

Vánoční rozlévání nealkoholického punče - ředitel, zástupce a školník
rozlévali punč žáků a učitelům (punč – dar od sponzora)

-

zpívání koled v klášteře a rozdávání dárků

V soutěži tabel maturantů jihočeských středních škol se umístilo tablo třídy 4. A na
druhém místě.

Grafické zpracování žáka Lukáše Hejtmánka, žáka 4.A
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Předávání maturitního vysvědčení nově v Rytířském sále Prácheňského muzea (pronájem zdarma,
spolupráce s Prácheňským muzeem)

Absolventi Obchodní akademie Písek, bývalí žáci 4.B, před Prácheňským muzeem po slavnostním aktu
53

Neoficiální zakončení školního roku, pozvání na party od: Sekyrka and Kostohryz s.r.o.
(uzeniny + chléb – dar od sponzorů)
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Oficiální zakončení školního roku:

předání darů od sponzorů žákyním a žákům, kteří se zasloužili o zpestření
školního roku

předání hlavní ceny, mobilního telefonu pro žákyni Moniku Beranovou, 4.A, za nejlepší
prospěch za celé studium
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-

mobilní telefon – dar od sponzora

Jazyková škola
Jazykové odpolední kurzy:
ředitelem vypracována koncepce na oživení jazyků v Písku. Koncepce nebyla
dosud uveřejněna díky nedokončeným webovým stránkám. V koncepci se
ředitel zaměřuje na posílení 2 jazyků, které může OA nabídnout v silném
zastoupení – AJ a NJ. Koncepce zahrnuje předškolní, školní děti, středoškolské
žáky, vysokoškoláky, pracující i seniory.
Je třeba podotknout, že v rámci trhu se jazyková poptávka od dob 90.tých let značně
redukovala. Souvisí to s možností bez problémů vycestovat, dále s velikou nabídkou
jazykových materiálů k zakoupení.
V souvislosti s konkurencí, pro kterou ředitel jako učitel jazyků také učil, je třeba zmínit,
že zde existují jazykové agentury, které vysílají své lektory přímo na pracoviště, kde
může výuka probíhat, aniž by zaměstnanci museli docházet jinam. Další část uchazečů se
rozptýlí po malých kurzech jiných drobných jazykových subjektů ve městě.
-

Jazykové jednoroční kurzy:
-

tyto naplňovaly u adeptů funkci překlenovacího článku pro nedostačující
kapacitu na vysokých školách v době silných ročníků. Tento problém
v posledních letech opět odpadl. Ze statistiky vyplývá, že i při úplném pokrytí
kapacity středoškolských žáků do 1. ročníků vysokých škol zůstává ještě
téměř 20% volné kapacity. Ve městě o velikosti 30 000 obyvatel se tak za
několik posledních let nesešla třída pomaturitního kurzu.

Činnost jazykové školy za školní rok 2011/12:
-

-

-

otevřen jeden odpolední kurz v angličtině
posílení hodin v rámci Češtiny pro cizince. Kurzy probíhaly ve středu
odpoledne a dále v sobotu od 8-22 hod. Spolupráce s Centrem na podporu
integrace – České Budějovice – projekt EU.
další výuka dětí cizinců probíhá s úspěchem (neplaceně) z iniciativy lektora
PhDr. Karla Cejnara
na škole dále probíhají zkoušky z Češtiny pro cizince – 1 x 14 dní
(koordinátor: Ing. Zdeněk Šmelhaus)
předsedkyně komise pro zkoušky z ČJ pro cizince: Mgr. Zuzana Dovínová
Mgr. Eva Chovancová a Mgr. Ilona Šmelhausová pověřeny MŠMT vedením
státních zkoušek z ANJ a NEJ jako předsedkyně zkušebních komisí
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Zpráva o plnění minimálního preventivního programu
viz přílohy
Základní údaje o hospodaření školy
viz přílohy - výkaz zisků a ztrát
- rozvaha
- příloha účetní závěrky

V Písku dne 24.9.2012
Vypracoval: Mgr. Pavel Sekyrka

Mgr. Pavel Sekyrka
ředitel školy
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU
ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název a adresa školy, pro
kterou
platí
závěrečná
zpráva o plnění MPP
Jméno a příjmení ředitele
Telefon na ředitele
E-mail na ředitele

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

Školní metodici prevence
Kumulovaná funkce s výchovným poradcem, vychovatelem
Finanční ohodnocení za práci školního metodika prevence
Vlastní
kabinet

1
NE
NE

Sám

NE

S výchovným poradcem
S jinými pedagogy
Školní preventivní tým *)
*)

NE
ANO
NE

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

Použité zkratky:
MPP – Minimální preventivní plán
SPJ – Sociálně patologické jevy
NNO – Nestátní neziskové organizace
ŠMP – Školní metodik prevence

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

Získaná celková částka

58

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

Datum konání

Drogová problematika

únor

2

Realizátor
organizace,
odborník
Policie ČR

– Počet
školených
pedagogů
25

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




první pomoc
problémová mládež
drogová problematika

3. Vzdělávací akce pro ŠMP v oblasti prevence SPJ
Název a odborné zaměření Počet Datum konání
vzdělávání
hodin
Schůzka škol. metodiků
4
prosinec
Nebezpečí internetu
6
leden

Realizátor
–
organizace,
odborník
PPP Mgr. Marie Krčková
Arkáda – Josef Nadrchal

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

Realizátor

Lektor

Hodnocení – proč?

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

Realizátor

Lektor
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Hodnocení – proč?

6. Spolupráce s ostatními pedagogy
Počty
pedagogických
pracovníků

Celkem:

Nepodílející
se
aktivně na prevenci
v minulém školním
roce

2
21+4
-

Podílející se aktivně
na
prevenci
v minulém školním
roce
2
21
-

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

-

-

-

4
-

II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI

7. Aktivity pro rodiče v oblasti prevence SPJ
(Přednášky, besedy na téma prevence SPJ)
Název aktivity

*)

Datum konání

Realizátor,
přednášející

v případě většího počtu prosím rozveďte ve zvláštní příloze

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

Datum
konání
listopad
červen

Vedoucí
programu
Mgr. Sekyrka
Mgr. Sekyrka

III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY
9. Preventivní aktivity pro žáky ve výuce, které jsou nebo nejsou součástí
učebních osnov (aktivity, které nereagují na aktuální problémy)
Název aktivity

Zaměření
(např. Datum
prevence drogových konání
závislostí, šikany…)
1.Šikana- interaktivní Arkáda
říjen
60

Věková
skupina
/počet žáků
1.ročníky

Realizátor
Zuzana Rysová

program – drogy,
alkohol,
úskalí
nového kolektivu
Adaptační kurzy
prevence

září

1.ročníky

Ing.
Fořtová,
Mgr. Kopecká

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

Realizátor

Interaktiv.
prevent. ARKÁDA
program
Vánoční setkání studentů s Mgr. Pavel Sekyrka
učiteli

věková
skupina
1. ROČ

Datum
konání
Říjen 2011

všechny třídy Prosinec
2011

11. Specifické preventivní aktivity, reagující na individuální situaci (problém) ve
třídě
SPJ který byl řešen: potenciální šikana
Jak byla situace zjištěna: vedení školy, výchovným poradcem
Kdo situaci řešil – jméno učitele nebo externího odborníka, organizace:
Kdy byla situace řešena:
S použitím jakých metod byla intervence vedena:rozhovor
Způsob ověření efektivity intervence:
12. Jednorázové aktivity pro žáky
(Přednáška, projekce videofilmů – pouze informativní programy, pro více žáků, tříd
najednou)
Název aktivity, akce

Datum

Besedy s významnými osobnostmi Daniela Drtinová
Asaf Auerbach
Ondřej Vetchý
Marta Kubišová

září
leden
březen
duben

Vánoční setkání studentů s učiteli

prosinec

Slavnostní otevření studentského klubu

červen
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Realizátor
Mgr. Sekyrka
Mgr. Sekyrka
Mgr. Sekyrka
Mgr. Sekyrka
Mgr. Sekyrka
Mgr. Sekyrka,
Ing. Kostohryz
Mgr. Sekyrka

Opékání buřtů u Sulana
*)Přidejte

červen

Mgr. Sekyrka,
Ing. Kostohryz

řádky podle potřeby

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

Školní kluby
počet klubů
-

Školní kroužky
počet
zapojených
dětí
-

počet kroužků počet dětí *
-

-

Počet dětí zapojených alespoň v jednom kroužku

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



Řím – týdenní poznávací zájezd – zájemci ze všech ročníků

IV. VÝSKYT RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY

15. Výskyt sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních
v minulém školním roce

snížená
známka
z chování

neomluven
alkohol
é hodiny
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kouření

ostatní
drogy

agresivní
formy
krádeže
chování
vč. šikany

počet 0

1

115

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

případů

žáků

případů

žáků

případů

žáků

případů

žáků

případů

žáků

žáků

3

hodin

2

0

Uveďte výskyt rizikového chování - počet žáků/případů:


16. Spolupráce školy při řešení výskytu sociálně patologických jevů s odborníky
jméno
typ SPJ
věková
jakou formou se pracovalo se
odborníka/zařízení
skupina
žáky

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

V. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE
Datum
Seznámení
ředitele/ředitelky
školy
závěrečnou zprávou o plnění MPP
Seznámení pedagogického sboru školy
závěrečnou zprávou o plnění MPP
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se Září 2012
se Září 2012

Podpis ředitele/ředitelky
školy

