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a/ Základní údaje o škole
Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. j. 24 324/2001-14 ze dne 25. září 2001 se
příspěvková organizace Obchodní akademie, Šumperk, Hlavní třída 31, stává s účinností od 1. 10. 2001
příspěvkovou organizací Olomouckého kraje.
Olomoucký kraj v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a
závazků z majetku České republiky do majetku krajů, v platném znění a ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanoveními § 35 odst. 2 písm. j) a § 59 odst. 1 písm. i)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), vydává po schválení Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne
20. 12. 2001 zřizovací listinu pro příspěvkovou organizaci a dodatek č. 1, č.j. 207/2003 ze dne 28.11.2002, úplné
znění zřizovací listiny č.j.: 4593/2001 ze dne 31.1. 2003, dodatek č. 2, č.j. 9812/2003 ze dne 19.6.2003, dodatek č.
3 ze dne 24.6.2005, dodatek č. 4 ze dne 25.09.2009 a na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje vydává
dne 22.10.2009 úplné znění zřizovací listiny. Dále dodatek číslo 5 ze dne 19. září 2014 a úplné znění zřizovací
listiny ze dne 15. října 2014.

Název školy:

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Sídlo školy:

787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Právní forma:

příspěvková organizace

IČO:

49589679

IZO:

600 018 041

Zřizovatel:

Olomoucký kraj, IČO 60609460

Ředitel školy:

Ing. Tom Ristovský, bydliště Nový Malín 305

Rada školy:

od 1.1.2006 je zřízena školská rada při Obchodní akademii a
Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk,
Hlavní třída 31.
Školská rada má 6 členů.

Součásti školy:

Obchodní akademie
IZO: 102 692 190
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
IZO: 110 025 300

Odloučená pracoviště:
Telefon:
E-mail:

-----------------

www:

oa-sumperk.cz

583 213 349 - ústředna
sekretariat@oa-sumperk.cz
tom.ristovsky@oa-sumperk.cz
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Charakteristika školy:
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 nabízí v denní
formě vzdělávání v oborech vzdělání:
– Obchodní akademie, ve školním roce 2015/2016 – 4 třídy, DFV,
– Ekonomické lyceum, ve školním roce 2015/2016 – 4 třídy, DFV.
Vzdělávání cizích jazyků na Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, včetně možnosti složení státních
jazykových zkoušek.

Profil absolventa:
a/ obor vzdělání Obchodní akademie
Je uveden ve Školním vzdělávacím programu pro OA Šumperk.
„Absolventi OA se uplatní v širokém spektru ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a
organizačních činností ve všech typech organizací. Jedná se zejména o podnikové činnosti (zajišťování materiálu,
investic a zaměstnanců, provádění hlavní činnosti, prodej), účtování v syntetické a analytické evidenci, vyhotovování
písemností, hospodaření s finančními prostředky, využívání prostředků informační techniky, práci s informacemi a
komunikaci.
Vzdělávací program je koncipován s ohledem na potřeby dalšího vzdělávání absolventů. Akcentuje všeobecné
vzdělávání a široce profilující odborné vzdělávání a vytváří tak předpoklady pro celoživotní vzdělávání a
seberealizaci absolventů oboru.
Vzdělávací program podporuje rozvoj obecně použitelných klíčových kompetencí (komunikativní, personální, řešit
problémy, využívat ICT a pracovat s informacemi, aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických
úkolů), které umožňují zvládat obecné nároky jakéhokoli pracovního uplatnění i osobního života a usnadňují
zaměstnatelnost absolventů.
Absolvent obchodní akademie se uplatní zejména v povoláních zaměřených na výkon ekonomických, obchodně
podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích včetně
oblasti veřejné správy. Příkladem jsou povolání: ekonom, účetní, finanční referent, referent marketingu, sekretářka a
další.
Absolvent je připraven také tak, aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé z forem terciárního
vzdělávání, zejména ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole.“
b/ obor vzdělání Ekonomické lyceum
Je uveden ve Školním vzdělávacím programu EL Šumperk.
„Absolventi EL si na základě studia všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů osvojí:
poznatky a dovednosti umožňující mu snadněji se rozhodovat o další vzdělávací cestě a lépe se adaptovat na
podmínky ekonomicky orientovaného vysokoškolského studia nebo vyššího odborného studia
klíčové dovednosti potřebné pro studium ekonomických respektive právních disciplín a pro řešení ekonomických
problémů, zvl. dovednost ekonomicky myslet, analyzovat problémy, hledat různé způsoby a cesty jejich řešení,
pohotově se rozhodovat, pracovat samostatně i v týmu
dovednosti a návyky umožňující samostatné studium a práci s informačními zdroji
Absolvent ekonomického lycea získá složením maturitní zkoušky obecně odborné vzdělání, které mu umožní
pokračovat ve studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole, zejména ekonomického směru.
Při přímém nástupu do praxe je absolvent ekonomického lycea schopen rychle se orientovat a zapracovat. Získané
vědomosti, dovednosti a návyky z oblasti všeobecného vzdělávání a obecně odborného (ekonomického) vzdělání
k tomu vytvářejí vhodné předpoklady.
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b/ Přehled oborů vzdělání
1./ Seznam oborů vzdělání:
Kód oboru

Forma vzdělávání

63-41-M Ekonomika a podnikání
63-41-M/02 Obchodní akademie

Délka

Ukončení

denní

4 roky

maturita

denní

4 roky

maturita

78-42-M Lyceum
78-42-M/02

Ekonomické lyceum

Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky

kurz

možnost
složení SJZ

2./ Přehled učebních plánů včetně schvalovacích doložek MŠMT
Na obchodní akademii se vyučovalo podle následujících školních vzdělávacích programů:
- ŠVP EL s platností od 1. září 2009, počínaje 1. ročníkem, aktualizovaný dodatkem č. 2 od září 2013 a dodatkem č.
3 od 1. září 2015. Podle tohoto ŠVP studovali žáci 1. až 4. ročníku EL.
- ŠVP OA s platností od 1. září 2009, počínaje 1. ročníkem, aktualizovaný dodatkem č. 2 od září 2013 a dodatkem č.
3 od 1. září 2015. Podle tohoto ŠVP studovali žáci 1. až 4. ročníku OA.
- ŠVP JŠ s právem státní jazykové zkoušky s platností 1. září 2011, aktualizovaný od 1. září 2013. Podle tohoto
ŠVP studovali posluchači JŠ.
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c/ Rámcový popis personálního zabezpečení
Ke dni 0l. 09. 2015 pracovalo na škole celkem 30 zaměstnanců.
Pedagogičtí pracovníci
K 1. září 2015 bylo zaměstnáno v řádném pracovním poměru 24 pedagogických zaměstnanců, z toho 9 mužů a 15
žen. V průběhu školního roku došlo vzhledem k dlouhodobému onemocnění a následnému nástupu na mateřskou
dovolenou jedné kolegyně k personálním změnám. Její úvazek CJL/NEJ ve výši 1,0 byl rozdělen mezi stávající
kolegyně a na část úvazku ve výši 0,762 byla přijata náhrada, kterou po měsíci vystřídala další nová kolegyně.
V květnu 2016 ukončila pracovní poměr dlouhodobě nemocná učitelka ANJ/CJL, na její místo jsme přijali novou
vyučující – od 1. září 2016.
V červnu 2016 provedl ředitel školy periodické hodnocení pedagogických pracovníků za období let 2012/2013 až
2015/2016.
Počet žáků na učitele k 30. 09. 2015:
Přepočtený počet PP na OA (bez JŠ) je celkem 20,806.
Počet žáků denního studia OA (244 – z výkazu o střední škole M 8) na jednoho učitele: 11,727 (tento údaj je
ovlivněn zástupy za dlouhodobě nemocné kolegyně).
Na dohody o pracovní činnosti pro JŠ spolupracovalo soustavně 6 zaměstnanců.
Počet pedagogických pracovníků k 30. 06. 2016 - jejich nejvyšší dosažené vzdělání, aprobace, v daném školním roce
vyučoval předmět, délka praxe – viz příloha č. 1 a 2
K 31. 08. 2016 byli všichni pedagogičtí pracovníci plně kvalifikováni.

THP, provozní pracovníci
Ke dni 0l. 09. 2015 pracovalo na škole celkem 6 zaměstnanců těchto profesí:
zařazení
1 hospodářka školy
1 referent pro účetní a administrativní práci
1 školník
1 uklízečka
1 uklízečka
1 uklízečka
Přepočtený počet ostatních zaměstnanců

úvazek
1,00
0,875
1,00
0,50
0,50
0,75
4,625

Organizační struktura: viz příloha č. 3
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d) Údaje o přijímacím řízení
Protokol o 1., 2. a 3. kole přijímacího řízení 2016/2017
První kolo:
Rozhodnutím ředitele školy se do oborů Obchodní akademie a Ekonomické lyceum přijímací zkoušky nekonaly.
Škola se ale účastnila pilotního ověřování organizace přijímacího řízení vyhlášeného MŠMT.
Ředitel vydal Kritéria přijímacího řízení pro první kolo přijímacího řízení na Obchodní akademii a Jazykové škole
s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 pro školní rok 2016/2017, obor vzdělání 63–41-M/02
Obchodní akademie, denní forma vzdělávání a pro obor 78-42-M/02 Ekonomické lyceum, denní forma vzdělávání.
Ekonomické lyceum:
K 15. 3. 2016 bylo přihlášeno 68 uchazečů.
22. 4. 2016 bylo přijato 30 žáků. Zápisový lístek (ZL) následně odevzdalo 11 žáků.
Odvolání:
Odvolání podalo 26 nepřijatých uchazečů. Autoremedurou bylo v následujícím období kladně vyhověno 20 žákům,
z nichž 16 odevzdalo ZL.
Všechna odvolání byla vyřízena (autoremedura, zrušení odvolání). Na KÚ nebylo odesláno žádné odvolání k
vyřízení.
K 10. 5. bylo přijato 27 žáků, 23 dívek, 4 chlapci.
10. 5. vyhlásil ředitel školy do oboru EL 2. kolo přijímacího řízení.
Obchodní akademie:
K 15. 3. 2016 bylo přihlášeno 57 uchazečů.
22. 4. 2016 bylo přijato 30 žáků. Zápisový lístek (ZL) následně odevzdalo 11 žáků.
Odvolání:
Odvolání podalo 20 nepřijatých uchazečů. Autoremedurou bylo v následujícím období kladně vyhověno 18 žákům,
z nichž 14 odevzdalo ZL.
Všechna odvolání byla vyřízena (autoremedura, zrušení odvolání).
K 10. 5. bylo přijato 25 žáků, 23 dívek, 2 chlapci.
10. 5. vyhlásil ředitel školy do oboru OA 2. kolo přijímacího řízení.
Druhé kolo:
Dne 10. 5. 2016 vyhlásil ředitel školy 2. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum
a 63-41-M/02 Obchodní akademie. Rozhodnutím ŘŠ se přijímací zkoušky nekonaly. ŘŠ vydal Kritéria přijímacího
řízení pro druhé kolo. Do termínu odevzdání přihlášek, tj. 24. 5. 2016 se do oboru EL přihlásila 1 uchazečka a do
oboru OA také 1 uchazečka. 26. 5. 20016 byly obě přijaty. Zápisový lístek následně odevzdala do oboru EL 1
žákyně.
K 7. 6. 2016 bylo do oboru EL celkem přijato 28 žáků, 24 dívek a 4 hoši.
K 7. 6. 2016 bylo do oboru OA celkem přijato 25 žáků, 23 dívek a 2 hoši.
Do obou oborů vyhlásil ředitel školy 3. kolo přijímacího řízení.
Třetí kolo:
Dne 2. 5. 2016 vyhlásil ředitel školy 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum a
63-41-M/02 Obchodní akademie. Rozhodnutím ŘŠ se přijímací zkoušky nekonaly. ŘŠ vydal Kritéria přijímacího
řízení pro třetí kolo. Do termínu odevzdání přihlášek, tj. 26. 8. 2016 se do oboru EL nepřihlásil žádný uchazeč a do
oboru OA 2 uchazeči. 30. 8. 20016 byli oba přijati a následně odevzdali zápisový lístek.
K 31. 8. 2016 bylo do oboru EL celkem přijato 28 žáků, 24 dívek a 4 hoši.
K 31. 8. 2016 bylo do oboru OA celkem přijato 27 žáků, 24 dívek a 3 hoši.
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-

počet přihlášených a přijatých žáků na školní rok 2016/2017

počty přihlášených žáků
Přijatí po prvním kole

OA
25

EL
27

Celkem
52

Forma vzdělávání
Počty nově přijatých žáků do 1. ročníku k 30. 6. 2016
(odevzdali zápisový lístek)
Počet nově přijatých žáků do 1. ročníku k 30. 9. 2016
Počet výjimek k přijetí do vyššího ročníku než prvního
Počet žáků, kteří přerušili vzdělávání
Počet žáků hlásících se na vyšší stupeň školy
Počet žáků přijatých na vyšší stupeň školy
Počet žáků evidovaných na úřadu práce k 31. 7. 2016
Počet žáků odcházejících do praxe
Počet integrovaných žáků se zdravotním postižením

denní
53
57
0
0
54
42
7
7
0

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními
vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků
maturitních zkoušek
1./ Přehled o žácích školy
-

počty žáků dle ročníků a oborů: stav k 30. 09. 2015
Denní forma vzdělávání
ročník
OA
1.
29
2.
31
3.
30
4.
31
Celkem
121

EL
30
31
31
31
123

celkem
59
62
61
62
244

V průběhu roku podle IVP studovali 3 žáci.

-

pohyb stavu žáků od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016

Datum
1. 9. 15
7. 9. 15
30. 9. 15
1. 2. 16
31. 8. 16

Stav
243
244
244
245
245

Žák
-1 x 1. B
zahajovací výkaz M8
1 x 1. B
--

Pohyb
-příchod
-příchod
--
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-

počty tříd dle ročníků
Denní forma vzdělávání
ročník
1.
2.
3.
4.
Celkem

OA
1
1
1
1
4

EL
1
1
1
1
4

celkem
2
2
2
2
8

2./ Přehled o výsledcích vzdělávání a chování žáků
–

Denní forma vzdělávání k 31. 08. 2016
Denní forma vzdělávání
Počet žáků
Prospělo s vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo po opravných
zkouškách
Vyloučených ze studia
Podmínečně vyloučení
(prospěch)
Podmínečně vyloučení
(chování)
Průměrný prospěch dle
ročníků a oborů

-

Obchodní akademie
1. 2.
3. 4.
30
31
30 31
3
3
1
5
27
27
29 26
0
1
0
0

Ekonomické lyceum
Celá škola
1. 2. 3. 4. Celkem
30 31 31 31
123
245
17 15 6
6
44
56
13 16 24 25
78
187
0
0
1
0
1
2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,99

2,04

2,25

1,91

1,63

1,84

2,05 1,42 1,46 1,84 1,82

Údaje o absenci
Absence v hodinách, denní forma
vzdělávání
Celková absence
- z toho omluvená
- z toho neomluvená
Průměrná absence na žáka
- z toho omluvená
- z toho neomluvená

-

Celkem
122
12
109
1

1. pololetí

2. pololetí

13 803
13 802
1
56,57
56,57
0,00

Celkem

17 842
17 826
16
72,82
72,75
0,07

31 645
31 628
17
129,39
129,32
0,07

Celkem
62
18
39
5

% úspěšnosti DeFV
100,00
29,03
62,90
8,07

Maturitní zkoušky
Maturity k 13. 09. 2016
Maturovalo
Prospělo s vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo

OA
31
7
20
4

EL
31
11
19
1
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3./ Výsledky chování za 1. a 2. pololetí školního roku
Chování, výchovná opatření
1 – velmi dobré
2 – uspokojivé
3 – neuspokojivé
Napomenutí TU
Důtka TU
Důtka ŘŠ
Podmínečné vyloučení
Vyloučení ze studia
Pochvala TU
Pochvala ŘŠ

1. pololetí
244
0
0
0
4
0
0
0
65
5

2. pololetí
243
2
0
0
1
5
0
0
41
0

4./ Přehled o Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky
Přehled kurzů ve školním roce 2015/2016
Celkový počet kurzů: 8
Základní kurzy:
1 – dvouhodinový kurz pro začátečníky ANJ
1 - dvouhodinové kurzy pro mírně pokročilé ANJ
4 - dvouhodinové kurzy pro pokročilé ANJ
1 – dvouhodinový kurz pro mírně pokročilé NEJ
Střední kurzy:
1 – dvouhodinový kurz pro pokročilé ANJ
Přehled posluchačů:
- kurzy ANJ navštěvovalo k 30.6.21016
82 posluchačů
- kurz NEJ navštěvovalo k 30. 6. 2016
7 posluchačů
Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo kurzy 89 posluchačů.
Celkový počet týdenních hodin činil v odpoledních kurzech na JŠ 16 hodin.
Ve školním 2015/2016 došlo k výraznému nárůstu zájmu veřejnosti o studium cizích jazyků na naší škole, což se
projevilo zvýšeným počtem posluchačů i otevřených kurzů na JŠ. Zvýšený zájem veřejnosti byl vyvolán masivní
reklamou a především kvalitní výukou.
Státní jazykové zkoušky
Pro minimální zájem uchazečů se státní jazykové zkoušky nekonaly.
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f) Údaje o prevenci rizikového chování
Akce výchovného poradenství na OA ve školním roce 2015/2016
Akce výchovného poradenství probíhaly ve školním roce 2015/2016 v souladu s Plánem práce výchovného
poradenství a se Školní strategií prevence rizikového chování u dětí a mládeže (Minimálním preventivním
programem) Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Šumperk, Hlavní třída 31.

Pro rodiče
V září 2015 byli rodiče žáků 1. ročníků seznámeni:
- se změnami ve způsobu studia na střední škole proti studiu na základní škole
- s úkoly výchovného poradenství
- s Preventivním programem školy a jeho přílohami (odkaz na webové stránky školy)
- s pravidly řádného omlouvání absence žáků
- s prosbou o upozornění na jakékoli náznaky šikany
- s možností navštívit PPP v případě podezření na specifické vývojové poruchy učení
- s výsledky anonymní ankety k problematice drogové závislosti, která byla v prvních ročnících provedena.
V průběhu školního roku se uskutečnily v prvních ročnících tři, ve druhých až čtvrtých ročnících dvě schůzky
s rodiči (prosinec 2015 a duben 2016), na kterých mohli rodiče získat informace o prospěchu a chování svých dětí.

Prezentační akce školy
Podzim roku 2015 se nesl tradičně ve znamení prezentačních akcí školy. Nabízené obory vzdělání, obchodní
akademii a ekonomické lyceum, jsme představili na výstavách středních škol Scholaris v Šumperku
(4. 11. 2015) a v Jeseníku (9. 11. 2015). Zástupci OA navštívili osobně i ZŠ v Šumperku, Zábřehu a v okolí.
Výchovná poradkyně prezentovala školu na setkání výchovných poradců SŠ a ZŠ, které zprostředkoval v říjnu ÚP
Šumperk. Za účasti zájemců o studium proběhl také Den otevřených dveří, konaný přímo na OA dne
15. prosince 2015 (57 návštěvníků). Začátkem února 2016 byli zájemci o studium na OA Šumperk pozváni na
Setkání s obchodní akademií. Největší zájem projevili (cca 50 žáků) o cvičné přijímací testy z matematiky a českého
jazyka. Veškeré aktuální informace o škole jsou dostupné také na Úřadu práce Šumperk a na webových stránkách
školy www.oa-sumperk.cz.

Spolupráce výchovného poradce s vedením školy, třídními učiteli a pedagogickými pracovníky





Seznámení pedagogických pracovníků s obsahem Plánu práce výchovného poradenství a Preventivním
programem školy (srpen 2015), upozornění na individuální přístup k žákům se specifickými poruchami učení a
zdravotním znevýhodněním či postižením.
Zpracování přehledu o umístění absolventů školy k 27. 9. 2015: z 62 žáků 4. ročníků OA Šumperk z roku
2014/2015 jich 89 % pokračuje ve studiu na VŠ, VOŠ či jazykových školách, 9 % nastoupilo do zaměstnání, 2
% odcestovalo do ciziny, nikdo není registrován na ÚP, všichni absolventi podali zprávu. Čtyři žáci studium
neukončili.
Během školního roku se uskutečnily tři schůzky ředitele školy, zástupce ředitele, výchovného poradce a třídních
učitelů.
Na první z nich (srpen 2015) bylo třídním učitelům připomenuto, aby seznámili žáky se školním řádem
(zejména část omlouvání absence žáků), klasifikačním řádem a zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a s Preventivním programem školy.
Pozornost je třeba věnovat nadaným žákům, problémovým žákům a žákům se specifickými vývojovými
poruchami učení. Žáci budou přes třídní učitele seznámeni s možností výuky náboženství.
Na dalších dvou schůzkách, konaných před pololetními konferencemi, byly projednány studijní a výchovné
problémy žáků.
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Akce pro žáky školy


















akce GO 1. ročníků – Pusté Žibřidovice, účast 58 žáků.
anketa o drogách provedená výchovným poradcem u žáků u 1. ročníků (září 2015)
říjen 2015 – Evropský den jazyků – 1. ročníky – Letní stáže v Německu, ANJ jinak; 2. ročníky – přednáška
Student Agency, English Camp, Jazyky jinak; 3. ročníky – ANJ jinak, Jazyky jinak, Pobyty v zahraničí.
říjen 2015 - přednáška pro 1. ročníky – Vztahy ve třídě, rizika při utváření třídního kolektivu, šikana
(Mgr. P. Halama, PPP Šumperk)
individuální návštěva veletrhu VŠ a VOŠ GAUDEAMUS 2015 Brno (listopad 2015)
listopad 2015 - Burza práce a vzdělání (DK Šumperk) – jak psát životopis, motivační dopis, jak se připravit na
pohovor, jak zahájit podnikání
listopad 2015 – zájezd nejlepších studentů do Prahy
únor 2016 - prezentace SVŠE Znojmo
únor 2016 – návštěva žáků 4. ročníků na Úřadu práce
březen 2016 – vzdělávací program EXIT TOUR 2016 – celodenní celoškolní program zaměřený na prevenci
rizikového chování:
1. ročníky Bolest zvaná šikana / Přátelství a láska
2. ročníky Nebezpečí viru HPV / Život v závislostech
3. ročníky O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti / Kyberšikana, nebezpečí internetu
4. ročníky Světová náboženství a sekty / World Road Trip (koncert americké kapely)
březen 2016 – prezentace VOŠ a SPŠ Šumperk pro 4. ročníky
březen 2016 – prezentace Střední školy hotelnictví a služeb a VOŠ, Opava
březen 2016 – Ekonomicko – manažerská olympiáda – žáci 3. ročníků
květen 2016 – Den Evropy, Olomouc – účast 2 týmů (2. A – Nizozemí – 3. místo, 3. A – Francie – 6. místo)
červe 2016 – 1. ročníky – účast na dotazníkovém šetření pro Úřad vlády ČR – Evropská školní studie o alkoholu

Spolupráce s jinými institucemi
PPP – koordinace práce výchovných poradců a preventistů, plán VP a PPŠ a jejich plnění
Úřad práce Šumperk – aktualizace informačních materiálů o škole, návštěva 4. ročníků, setkání výchovných poradců
ZŠ a SŠ
SCHOLA SERVIS Prostějov – účast na prezentačních akcích SŠ v Šumperku a Jeseníku
Policie ČR – telefonická konzultace s por. Příhodou ohledně řešení případu napadení žákyně jinou žákyní školy

Práce výchovného poradce
















zpracování přehledu Akcí výchovného poradenství za rok 2014/2015, Plánu výchovného poradenství
a Preventivního programu školy na školní rok 2015/2016
zpracování seznamu žáků se specifickými vzdělávacími potřebami učení a se zdravotním postižením
anketa o drogách u 1. ročníků, představení výchovného poradenství rodičům žáků 1. ročníků
přehled o umístění absolventů školního roku 2014/2015
informování o nabízených oborech vzdělání ve školním roce 2015/2016 na setkání výchovných poradců ZŠ a
SŠ, aktualizace materiálu o škole na ÚP
distribuce časopisu KAM PO MATURITĚ
listopad 2015 - zastupování školy na prezentačních akcích středních škol
prosinec 2015 – organizační zajištění Dne otevřených dveří
únor 2016 – organizační zajištění Setkání s obchodní akademií (akce pro uchazeče o studium)
organizační zajištění akce EXIT TOUR 2016
organizační zajištění prezentačních akcí VOŠ
organizační zajištění dotazníkové akce u 1. ročníků – Evropská školní studie o alkoholu
upozornění žáků 3. ročníků s vývojovými poruchami učení na nutnost návštěvy PPP (SPC) za účelem přiznání
uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky
upozornění žáků 2. ročník na nutnost návštěvy PPP v případě, že mají podezření na specifickou poruchu učení
návrh úpravy ŠVP v kapitole 11 – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (viz novela
školského zákona č. 82/2015 Sb, § 16 – Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami a Vyhláška č. 27 ze dne 21. 1. 2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných - účinnost od 1. 9. 2016)
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Individuální přístup k žákům se zdravotním postižením či jiným znevýhodněním
Ze závažných zdravotních důvodů povolil ředitel školy studium dle individuálního plánu dvěma žákyním (4. B
a 3. A), jedné žákyni ze 4. A z důvodu sportovní reprezentace.
Řešení výchovných problémů
Přehled o počtu udělených výchovných opatření během školního roku 2015/2016 uvádí následující tabulka:
Druh opatření
Pochvala TU
Pochvala ředitele
Napomenutí TU
Důtka TU
Důtka ředitele
Snížený stupeň z chování 2
Snížený stupeň z chování 3
Podmínečné vyloučení
Vyloučení ze studia

1. pololetí
65
5
0
4
0
0
0
0
0

2. pololetí
41
0
0
1
5
2
0
0
0

Celkem
106
5
0
5
5
2
0
0
0

Pochvaly byly v 1. pololetí uděleny zejména za pomoc při organizaci Setkání absolventů OA, při prezentačních
akcích školy, zajištění Dne otevřených dveří, za organizaci plesu OA a za reprezentaci školy v ekonomických
soutěžích – 5. místo v EKOTÝMU.
Ve 2. pololetí pak za reprezentaci školy v různých soutěžích (Den Evropy, 2 práce v krajském kole SOČ, sportovní
soutěže), za práci pro třídu, v GO a za poctivé vrácení nalezených peněz.
Kázeňská opatření byla v 1. pololetí udělena za porušení školního řádu, neplnění zadaných úkolů, za používání
nedovolených pomůcek, za neomluvenou absenci (1 hodina).
Ve 2. pololetí bylo důvodem kázeňských trestů nejčastěji také porušování školního řádu (neomluvená absence,
používání mobilu při vyučování, kouření v areálu školy). Dvěma žákům (třetího a čtvrtého ročníku) byl udělen
snížený stupeň z chování (uspokojivé) za závažné porušení školního řádu.
Ve 2. pololetí projednávala TU 1. B se zákonným zástupcem (matkou) případ nevhodného chování žáka
(vykřikování vulgarismů z okna školy, předvádění se před spolužáky).
Ředitel školy řešil případ fyzického napadení žákyně 3. B žákyní 2. B kvůli hanlivému osočení na Facebooku před
školou. Ředitel konzultoval situaci s poručíkem Příhodou z Policie ČR – škola případ řešit nemůže, protože se
incident stal mimo školu, obě dívky měly možnost podat prostřednictví svých zákonných zástupců oznámení na
Policii ČR.
Na žádost zákonných zástupců žákyně 2. B se uskutečnila schůzka s ředitelem školy, TU a VP. ZZ mají podezření,
že je jejich dcera šikanovaná (spolužáci se jí posmívají). Důvodem může být opakované neplnění povinností ze
strany žákyně (pozdní příchody, častá absence v hodinách, píše-li se test apod.). Matka dohlédne na to, aby dcera
řádně plnila své školní povinnosti, škola dohlédne na to, aby se změnila atmosféra ve třídě a nedocházelo
k jakýmkoli projevům nevhodného chování ze strany spolužáků.
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Vyhodnocení účinnost Preventivního programu školy ve školním roce 2015/2016 podle jednotlivých oblastí
a) oblast poskytování informací týkajících se zdravého životního stylu a rizikového chování u dětí a mládeže
Přednášková činnost
Výchovná poradkyně se představila nastupujícím žákům, informovala je o možnosti řešit jakýkoliv problém
s třídním učitelem, výchovným poradcem či kterýmkoliv z pedagogů, ke kterému budou mít důvěru. Žáci vyplnili
krátký anonymní dotazník ohledně drogové problematiky, který výchovná poradkyně zpracovala a výsledky
předala jednak do jednotlivých tříd, jednak byly využity k informování rodičů žáků 1. ročníků na první společné
schůzce v září 2015. Pro první ročníky se podařilo v říjnu v PPP Šumperk znovu zajistit besedu s Mgr. Halamou,
a to na téma Vztahy ve třídě, rizika při utváření třídního kolektivu, šikana.
Škola poprvé využila nabídky Křesťanské akademie mladých na uspořádání celodenního programu pro žáky celé
školy, zaměřeného na prevenci rizikového chování, EXIT TOUR 2016. Po společném zahájení dne v tělocvičně
s americkou kapelou absolvovali žáci jednotlivých ročníků tradiční a osvědčené přednášky:
1. ročníky - Bolest zvaná šikana / Přátelství a láska
2. ročníky Nebezpečí viru HPV / Život v závislostech
3. ročníky O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti / Kyberšikana, nebezpečí internetu
4. ročníky Světová náboženství a sekty / World Road Trip (koncert americké kapely)
Kvůli nevhodnému termínu (klasifikační období v závěru školního roku) se bohužel letos neuskutečnila
přednáška pro žákyně 1. ročníků s Mgr. Blažkovou Žena jako symbol života, kterou nabízí společnost MP
Education. Přednáška je zaměřena na různé stránky psychického i fyzického dozrávání dívek a žen. Lektorka
zdůrazňuje význam zdravého způsobu života a odpovědnosti za vlastní zdraví.
Zajímavým zpestřením výuky ve třetích ročnících byla účast zájemců ze třetích ročníků na šestém kole
Ekonomicko-manažerské olympiády, pořádané FAME UTB Zlín.
V únoru 2015 uskutečnili žáci 4. ročníků návštěvu úřadu práce v Šumperku, na které byli seznámeni se situací na
trhu práce v našem regionu, na možnosti hledání práce v ČR i v cizině. V zimním období vybírali žáci
maturitních ročníků vhodné obory svých budoucích vysokoškolských studií. K tomu jim pomohly různé
publikace (Učitelské noviny se seznamem VŠ), individuální návštěva brněnské výstavy vysokých a vyšších
odborných škol Gaudeamus a osobní prezentace zástupců VOŠ a Střední průmyslové školy Šumperk, SVŠE
Znojmo a Střední školy hotelnictví a služeb a VOŠ Opava. Mnoho žáků využívá pro testování svých znalostí
nabídky Národních srovnávacích zkoušek.
Řešení rizikového chování
Pochvaly byly v 1. pololetí uděleny zejména za pomoc při organizaci Setkání absolventů OA, při prezentačních
akcích školy, zajištění Dne otevřených dveří, za organizaci plesu OA a za reprezentaci školy v ekonomických
soutěžích – 5. místo v EKOTÝMU.
Ve 2. pololetí pak za reprezentaci školy v různých soutěžích (Den Evropy, 2 práce v krajském kole SOČ, sportovní
soutěže), za práci pro třídu, v GO a za poctivé vrácení nalezených peněz.
Celkem bylo ve školním roce uděleno 106 pochval třídního učitele a 5 pochval ředitele školy.
Kázeňská opatření byla v 1. pololetí udělena za porušení školního řádu, neplnění zadaných úkolů, za používání
nedovolených pomůcek, za neomluvenou absenci (1 hodina).
Ve 2. pololetí bylo důvodem kázeňských trestů nejčastěji také porušování školního řádu (neomluvená absence,
používání mobilu při vyučování, kouření v areálu školy). Dvěma žákům (třetího a čtvrtého ročníku) byl udělen
snížený stupeň z chování (uspokojivé) za závažné porušení školního řádu.
Celkem bylo ve školním roce uděleno 5 důtek třídního učitele, 5 důtek ředitele školy a 2 snížené stupně z chování.
Ve 2. pololetí projednávala TU 1. B se zákonným zástupcem (matkou) případ nevhodného chování žáka
(vykřikování vulgarismů z okna školy, předvádění se před spolužáky).
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Ředitel školy řešil případ fyzického napadení žákyně 3. B žákyní 2. B kvůli hanlivému osočení na Facebooku před
školou. Ředitel konzultoval situaci s poručíkem Příhodou z Policie ČR – škola případ řešit nemůže, protože se
incident stal mimo školu, obě dívky měly možnost podat prostřednictví svých zákonných zástupců oznámení na
Policii ČR.
Na žádost zákonných zástupců žákyně 2. B se uskutečnila schůzka s ředitelem školy, TU a VP. ZZ mají podezření,
že je jejich dcera šikanovaná (spolužáci se jí posmívají). Důvodem může být opakované neplnění povinností ze
strany žákyně (pozdní příchody, častá absence v hodinách, píše-li se test apod.). Matka dohlédne na to, aby dcera
řádně plnila své školní povinnosti, škola dohlédne na to, aby se změnila atmosféra ve třídě a nedocházelo
k jakýmkoli projevům nevhodného chování ze strany spolužáků.
b) zapojení žáků do různých aktivit
V září 2015 proběhl ve škole Evropský den jazyků. Pod vedením vyučujících cizích jazyků se žáci 1. ročníků
seznámili s letní stáží svých spolužáků v SRN, žáci 2. ročníků s aktivitami Student Agency a žáci 3. ročníků
s možnostmi zahraničních pobytů. Všichni žáci se zapojili do aktivity Jazyky jinak.
Velmi kladně lze hodnotit veškeré aktivity Hnutí GO na škole pod vedením Ing. Bronislavy Kuchtíkové.
Dobrovolní aktivisté (cca 4 žáci) se scházejí průběžně v celém školním roce a připravují pro ostatní studenty
různé akce. Nejnáročnější je zejména tradiční seznamovací pobyt žáků prvních ročníků. Ve školním roce
2015/2016 se konalo GO v Pustých Žibřidovicích, přítomno bylo 58 žáků 1. ročníků.
Lyžařského výcvikového kurzu na Masarykově chatě v Orlických horách se zúčastnilo 42 žáků 1. ročníků,
červnového vodáckého kurzu 24 žáků třetích ročníků, ostatní žáci realizovali jiné sportovní aktivity v místě
školy.
Žáci navštěvují různé kroužky, např. kroužek aktivistů Hnutí GO – cca 5 žáků, volejbal – 6 žáků, orientační běh
– 6 žáků, výtvarný a rukodělný kroužek KLUBÍČEK – cca 14 žáků) a jazykové kurzy na státní jazykové škole.
Výborných výsledků dosahovali žáci školy v tomto školním roce v nejrůznějších soutěžích, např. Má dáti, dal
ve Znojmě (15. místo z 52 zapojených škol), Účetní tým (4. místo z deseti týmů v republice), Den Evropy
v Olomouci (1. a 3. místo) či krajské kolo SOČ v Olomouci (3. a 4. místo).
c) kvalita mezilidských vztahů
Úroveň mezilidských vztahů na škole, přátelská atmosféra, otevřenost a vstřícnost, vzájemné respektování se
jsou na škole na velmi dobré úrovni. Studenti mohou vznášet veškeré své připomínky k provoznímu,
organizačnímu i personálnímu zajištění chodu školy na pravidelných studentských radách (schůzky zástupců
jednotlivých tříd s vedením školy) nebo ve zvláštní schránce pro ředitele školy.
d) poradenská činnost
Škola pokračovala v tradičním navázání kontaktů s rodiči. Již v září proběhly schůzky s rodiči žáků 1. ročníků.
Kromě seznámení s cílem a obsahem vzdělávání na škole jsou rodiče informováni o Preventivním programu
školy a o možnostech řešení rizikového chování žáků (viz Metodické doporučení k primární prevenci rizikového
chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j. 21291/2010-28 s účinností k 1. 11. 2010 a
jeho 20 příloh – webové stránky školy).
Rodiče dále spolupracují se školou a s třídními učiteli zejména při zajišťování odborných exkurzí a školních
výletů, účastní se stužkovacího plesu maturitních ročníků, vděčni jsme za jejich sponzorskou činnost.
Na pedagogické radě na začátku školního roku byly projednány případy žáků, u nichž PPP diagnostikovala
specifické poruchy učení, a vyučující byli upozorněni na nutnost individuálního přístupu k jejich vzdělávání a k
hodnocení jejich výkonů. Ředitel školy povolil dvěma žákyním ze závažných zdravotních důvodů a jedné žákyni
z důvodu sportovní reprezentace studium podle individuálního vzdělávacího plánu.
Z tohoto pohledu lze hodnotit realizaci plánu výchovného poradenství i Preventivního programu školy na Obchodní
akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk ve školním roce 2015/2016 jako efektivní.
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g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Přehled akcí:
Datum

Školící instituce

Počet
Obsah
účastníků

Kč

2015
19. 10. 2015
23. – 25. 09. 2015

21. 10. 2015

25. 11. 2015
02. 12. 2015
03. 12. 2015 04. 12. 2015
07. 12. 2015
07. 12. 2015
09. 12. 2015

Descartes v. o. s.
Svratouch 104
539 42
Západočeská univerzita
v Plzni
Univerzitní 8
306 14 Plzeň
RESK education, s.r.o.
Jeřabinova 257
739 61 Třinec
Oxford University Press

1

Mezinárodní migrace. Výhra či prohra
pro ČR.

990,--

1

„Zvyšování kvality odborných praxí“česko-německý tematický seminář

1 000,--

1

„Platové předpisy 2015 poříjnové
novele nařízení vlády č. 564/2006 Sb.“

3

0,--

EDUKO nakladatelství
Praha
Ing. Pavel Štohl s.r.o.
Václavské nám. 6
669 02 Znojmo
NIDV, krajské pracoviště
Ololmouc
NIDV, krajské pracoviště
Ololmouc
Paris vzdělávací agentura
s.r.o.
Žižkova 2379
Karviná – Mizerov
734 01

1

Školení ANJ – angličtina pro střední
školy
Výuka práva na SŠ

3

Účetní a daňový seminář 2015

0,--

2

Aktuální obsahové a metodické otázky
výuky ekonomiky na SŠ
Konzultační seminář z matematiky

0,--

1

„Nová vyhláška o spisové službě a
novela archivního zákona v podmínkách
školství“

1 200,--

Fakta s.r.o.
Dolní 165/1
591 01 Žďár nad Sázavou
RESK education, s.r.o.
Jeřabinova 257
739 61 Třinec
Klub ekologické výchovy
Praha
Terra klub o.p.s.

1

„Aktuální stav školské legislativy“

1 290,--

1

Seminář „Novela školského zákona
2016“

1 200,--

1

Evaluace v environmentální výchově

1

„Věda nemusí být věda (Jak nadchnout
studenty pro matematiku)“

Terra klub o.p.s.
Jana Olchavová
Valašské Meziříčí
SZŠ Šumperk

1
1

Dnešní svět v souvislostech
Věda nemusí být věda

0,-0,--

22

První pomoc. Zásady poskytování,
praktická cvičení

0,--

1

680,--

0,--

0,--

2016
10. 02. 2016

07. 06. 2016

10. 03. 2016
20. 04. 2016

21. 04. 2016
28. 05. 2016
30. 08. 2016
Celkem

0,-800,--

7 160,--
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V rámci zvyšování odborné kvalifikace vyučujících odborných předmětů vykonali v říjnu 2015 dva kolegové týdenní
odbornou praxi v šumperských firmách.
K 31. 08. 2015 byli všichni pedagogičtí pracovníci plně kvalifikováni.
V průběhu celého školního roku se účastnili pedagogové školy školení k přípravě na nové pojetí maturitní zkoušky.
Nákup odborné literatury: viz příloha 5
Odbornou literaturu jsme zakoupili v hodnotě Kč 13 203,25.
Celkem na DVPP ve školním roce 2015/2016 Kč 27 773,25.
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h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
V září 2015 byl zahájen již desátý ročník vysokoškolského studia kombinované formy studia VŠB TU Ostrava
Fakulty ekonomické, studijní obor Veřejná ekonomika a správa. V červnu 2016 se uskutečnily osmé státní
bakalářské zkoušky. Takto již desátým rokem pokračuje spolupráce mezi VŠB TU Ostrava Fakulta ekonomická a
naší školou. V rámci bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa, jehož výuka je realizována
na OA a JŠ Šumperk, využívá VŠB TU Ostrava volné kapacity a prostory naší školy a v rámci možností učitelé OA
a JŠ Šumperk vyučují na VŠ.
10. října 2015 se uskutečnilo setkání absolventů a profesorů školy u příležitosti oslav 70. letého výročí existence
Obchodní akademie v Šumperku. V průběhu oslav byla budova školy otevřena široké veřejnosti, aby si mohla
prohlédnout odborné, jazykové učebny, technické vybavení školy, tělocvičnu. Odpoledne připravili současní i bývalí
absolventi školy kulturní akademii, jejíž vysoká úroveň potěšila všechny přítomné. Celé oslavy byly ukončeny
společenským plesem, který se uskutečnil v prostorách Domu kultury Šumperk.
Ve spolupráci se Střediskem volného času a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vila Doris
Šumperk, Městem Šumperk a divadlem Šumperk jsme se dne 11. listopadu 2015 aktivně zapojili do kulturní akce
„Město čte knihu“, kdy jsme v dopoledních hodinách pro žáky naší školy a v odpoledních hodinách pro širokou
veřejnost zorganizovali předčítání knih.
Naše škola je členem Asociace OA ČR a dále je členem v těchto sportovních organizacích: Česká asociace Sport pro
všechny, Asociace školských sportovních klubů. Jsme členi Hospodářské komory a Sdružení středních škol OK.

Výsledky soutěží a přehled ostatních aktivit
V prosinci 2015 jsme se zúčastnili již tradiční celostátní odborné soutěže obchodních akademií EKONOMICKÝ
TÝM. Soutěž, kterou organizuje Asociace Obchodních akademií se skládala ze tří částí. Zpracování odborné
případové studie, z testu odborných vědomostí a z prezentace týmu. V této prestižní soutěži v loňském roce tým
našich žáků obsadil 5. místo. Celostátnímu kolu předcházelo kolo krajské, které v září 2015 družstvo našich žáků
vyhrálo.
Krajská soutěž v grafických disciplínách
Dne 22. 03. 2016 jsme se zúčastnili krajské soutěže v grafických disciplínách.
V rámci soutěžních disciplín jsme obsadili následující místa:
- opis textu
4. místo
- korektura textu
4. a 6. místo
Celostátní soutěž v účetnictví
V lednu 2016 se zúčastnily dvě žákyně školy celostátní soutěže v účetnictví MD/DAL ve Znojmě, kde se jako tým
umístily na pěkném 15. místě z 52 zúčastněných škol.
V sedmém ročníku celostátní „Soutěže Finanční gramotnost“, kterou vyhlašuje MŠMT ČR získalo družstvo žáků
z naší školy v okresním kole první místo.
Stejně jako v loňském roce se naši žáci zapojili do Ekonomicko-manažerské olympiády, kterou organizuje
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, v letošním roce bez výraznějších úspěchů.
Středoškolská odborná činnost
Výborných výsledků dosáhli naší žáci v SOČ.
Žákyně třídy 3. B se umístila krajském kole na krásném 3. místě, práce v oboru ekonomika a řízení a ve stejném
oboru obsadila v krajském kole žákyně 3. A 4. místo.
Krajská soutěž SEARCH IT!
27. ledna 2016 se uskutečnila krajské kolo soutěže SI. V 2. kategorii pro žáky třetích a čtvrtých ročníků se naši žáci
umístili na velmi pěkném 2. místě a 8. místě. V 1. kategorii obsadila naše žákyně 30. místo.
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Krajská soutěž pro žáky SOŠ – CAN YOU SPEAK BUSINESS ENGLISH ?
V 1. ročníku krajské soutěže získali naši žáci 2. a 3. místo a jako družstvo získali titul „NEJLEPŠÍ ŠKOLA“.
Soutěže v matematice
Dne 18. 03. 2016 se konala matematická soutěž „KLOKAN“. Kategorie JUNIOR se účastnilo 41 žáků. Nejlepších
výsledků dosáhli žáci 1. A.
Kategorie STUDENT se zúčastnilo celkem 23 žáků. Vítězem byla žákyně z 3. B.
Němčina – odborná praxe
V rámci zahraničních aktivit se nám podařilo uskutečnit v rámci projektu „Erasmus+“, dvoutýdenní praxi 4
německých studentek z Augsburgu v Šumperku. V dubnu 2016 zahájily německé studentky praxi na šumperské
radnici, následně pracovaly v šumperských firmách. Naše škola bohužel nezískala v rámci projektu „Erasmus+“
grant, a tak se odborná praxe našich žákyň plánovaná na říjen 2016 nemohla uskutečnit.
Dny civilní ochrany
V rámci těchto aktivit organizujeme pro všechny žáky školy dny civilní ochrany. Tyto aktivity jsou mezi žáky velmi
oblíbené. Žáci se zdokonalují v oblastech poskytování první pomoci, orientace v terénu, dopravní výchově.
„EVA 2016“, jak se tato akce nazývá, konaná v dubnu 2016 byla zpestřena účastí zástupců armády ČR, kteří
seznámili žáky s aktivitami armády ČR a provedli ukázku ručních zbraní.
Sportovní aktivity
Sport. odvětví, disciplína
Atletika
Středoškolský pohár
Memoriály Č. Š. a Z. H.
Přespolní běh
Vánoční laťka
Po stopách Jana Opletala
Atletický podzim 1. ročn.
Odbíjená
Středoškolský turnaj
Plážový volejbal
Košíková
Středoškolský turnaj
Kopaná
Středoškolský turnaj

Floorball
Středoškolský turnaj

Ostatní soutěže
Orientační běh podzim
jaro

Sportovní kroužky
Odbíjená
Vytrvalostních sportů
Posilování

Stupeň soutěže

Hoši/Dívky

Umístění

Okresní
Krajský
Okresní
Okresní
Okresní
Krajský
Školní

H/D
D
H/D
D
D
D+H
H/D

6. / 2.
9.
6. / 3.
3.
3., 6.
3.

Okrskový
Okresní
Krajský

D
D
D

1.
3.
3.

Okresní

D

2.

Okrskový
Okrskový

H
D

3.
2.

Okrskový
Okresní
Okrskový

H
H
D

1.
4.
3.

Okresní
Okresní
Krajská

H+D
H+D
H+D

3.
4.
4.

1x týdně/ 2 hod.
1x týdně 60 mi.
St, Pá odpol.

D/H
D/H
D/H
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Další aktivity
Zeměpisná olympiáda
Eurorebus (zeměpis)
Chlapák 14 – Kros OA
ODYSSEA 2016
Sportovní kurz
Lyžařský kurz
Den CO „Eva 2015“
„Eva 2016“
„Eva 2016“

Okres
Kraj
Region
Okresní
Morava 2016
Masarykova ch.
Škola
Škola
Škola

9., 12., 13.
20.
H/ D /dosp.
H/ D
3. ročníky
1. ročníky
4. ročníky
2. a 3. r.
1. r.

duben
září
7 kol / rok
červen
únor
9. 12. 15
28. 4. 16
7., 8. 1. 16

Členství ve sportovních organizacích: Česká asociace Sport pro všechny
Asociace školských sportovních klubů

Hodnocení:
Výborné výsledky dosahuje dlouhodobě družstvo dívek v rámci okresu v atletice (kroužek atletiky a příprava před
soutěžemi na stadiónu), orientačním běhu (kroužek) a odbíjené (hráčky šumperského družstva a kroužek) –
následující dobré výsledky v krajských kolech. Slušná úroveň, ve florbalu a futsalu dívek. V soutěžích hochů jsme
limitováni možnostmi výběru, přesto jsou výsledky na slušné úrovni.
Stabilní výsledky podává družstvo školy v soutěži CO (Rada města) na Lužích, úroveň začlenění výuky CO do ŠVP
je nadstandardní v rámci SŠ města.
Do mimoškolních sportovních aktivit organizovaných školou se daří zapojit žáky školy, ale ve větší míře jen jako
organizátory.
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i) Údaje o výsledcích kontrolních činností
1./ Informace o provedené inspekci ČŠI
Ve školním roce 2015/2016 nevykonala ČŠI osobně na naší škole inspekci.
Zúčastnili jsme se ale sběru dat v následujících oblastech:
- listopad 2015
Vzdělávání v oblasti bezpečnosti
- únor 2016
Vzdělávání v globálních a rozvojových tématech SŠ
- březen 2016
Podpora nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných žáků
- duben 2016
Prevence rizikového chování.
2./ Informace o dalších kontrolách
Informace o provedené kontrole – Město Šumperk
Dne 30. března 2016 provedly pracovnice Města Šumperk interní audit a kontrolu.
Předmět kontroly:
a) účetní zachycení veřejné finanční podpory poskytnuté v roce 2015 z rozpočtu města Šumperka – dotace na
akci Seznamovací kurz GO ve výši Kč 6 000,-- a její použití v účetních knihách a účetních výkazech,
b) kontrola všech podkladů, které se váží k vynaložení prostředků z rozpočtu města Šumperka,
c) ověření, zda dotace splnila svůj účel a prostředky byly vynaloženy účelně, hospodárně a efektivně.
Výsledek kontroly:
a) bez závad
b) bez závad
c) bez závad
Nápravná opatření: žádná
Informace o provedené kontrole – Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj
Dne 23. února 2016 vykonal inspektor kontrolu.
Předmět kontroly:
a) dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve
znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na
- dodržování povinnosti vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce
- dodržování povinnosti vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických
zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu
vyhrazených technických zařízení
b) dodržování opatření uložených k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole provedené ve dnech 12. 11.
2011
Výsledek kontroly:
1. Přístroje bezpečnostního vypínání nejsou označen tak, aby byly nápadné dle čl. 537.4.7 ČSN 33 2000-5537 a v jejich blízkosti není bezpečnostní tabulka „vypni v nebezpečí“, neboť u ovládacího tlačítka
nouzového vypínání elektrického zařízení v kotelně není výše uvedena tabulka
2. Provozní dokumentace není úplná dle § 4 odst. 2 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, neboť pro
systémy nouzového osvětlení v kotelně a ve školní budově provozovatel nevede provozní deník dle čl. 6.3
ČSN EN 50172
3. Zaměstnavatel při plnění zákonné povinnosti nezajistil dodržení lhůt a termínů revizí dle § 3 odst. 4 písm.
b) nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí tím, že
na systému nouzového osvětlení prostorů v kotelně a budově školy nejsou pravidelně prováděné měsíční
zkoušky dle čl. 7.2.1 ČSN EN 50172 ve lhůtách a v rozsahu dle čl. 7.2.2 až 7.2.4 téže normy, neboť
provozovatel předložil při kontrole záznamy pouze o ročních kontrolách
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4. Provozní technická dokumentace není úplná dle §4 odst.. 2 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se
stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
neboť v rozvaděči R v místnosti s hlavním rozvaděčem schází v poli 2 výkresová dokumentace podle
skutečného provedení dle čl. 4.7 ČSN EN 50110-1 ed. 3 (ve výkrese č. E 7 nejsou zakresleny přidané
obvody a zaznamenané změněné typy jističů)
Nápravná opatření:
Na základě zjištěných závod kontrolou OIP pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj ze dne 23. února 2016, č. j.
4680/10.42/16-1 byla vydána následující opatření:
Zjištěné nedostatky:
Ad 1. – provést označení přístrojů tabulkou „Vypni v nebezpečí“
Termín: 31. 03. 2016
Ad 2. – doplnit provozní dokumentaci o provozní deník kontroly nouzového osvětlení
Termín: 31. 03. 2016
Ad 3. – zajistit provádění pravidelných měsíčních zkoušek nouzového osvětlení
Termín: 31. 03. 2016
Ad 4. – zaslat písemnou žádost majiteli objektu Město Šumperk s žádostí o odstranění závady
Termín: 31. 03. 2016
Všechny závady byly v termínu odstraněny.

j) Základní údaje o hospodaření školy
Škola hospodaří jako příspěvková organizace.
Za rok 2015:
Hlavní činnost:
Náklady: Kč 14 140 906,33
Výnosy: Kč 14 040 182,24
Výsledek hospodaření za HČ: Kč - 100 724,09
Doplňková činnost:
Náklady: Kč 342 873,37
Výnosy: Kč 536 291,51
Výsledek hospodaření za DČ:

Kč 193 418,14

Výsledek hospodaření celé organizace za rok 2015 činil Kč 92 694,05.
V rámci zlepšení materiálních podmínek výuky jsme v minulém období
- pořídili nové počítače (36 kusů) do dvou odborných učeben v celkové hodnotě Kč 568 458,-- vymalovali půdní prostory Kč 90 000,-- ve spolupráci s majitelem budovy (Město Šumperk) provedli rekonstrukci šatnových skříněk
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k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
V rámci zahraničních aktivit se nám podařilo uskutečnit v rámci projektu „Erasmus+“, dvoutýdenní odbornou praxi
čtyř německých studentek z Augsburgu. V dubnu 2016 zahájily německé studentky praxi na šumperské radnici,
následně pracovaly v šumperských firmách, které byly s jejich prací velmi spokojeny. Naše škola bohužel nezískala
v rámci projektu „Erasmus+“ grant, a tak se odborná praxe našich žákyň plánovaná na říjen 2016 nemohla
uskutečnit.
Vzhledem k ztížené zahraniční situaci (terorismus ve Francii) jsme bohužel nemohli uskutečnit připravovaný
poznávací zájezd našich žáků do Anglie a Francie.

l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Ve školním roce 2015/2016 jsme neposkytovali žádné kurzy v rámci DVPP.

m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
Ve školním roce 2015/2016 jsme čerpali finanční dotaci poskytnutou Městem Šumperk na adaptační kurz pro žáky
prvních ročníků GO. Do projektů financovaných z jiných zdrojů jsme v loňském školním roce nebyly zapojeni. U
ukončených projektů (Ekonom, Šablony č. 1, Moderní učitel, „Inovace výuky českých a československých dějin 20.
století na SŠ“) pokračujeme v jejich udržitelnosti.

n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
V průběhu školního roku jsme spolupracovali s různými firmami v regionu při zajišťování odborných praxí našich
žáků. Jedná se o firmy drobných podnikatelů až po akciové společnosti (banky), popřípadě státní a městské instituce
(Okresní soud, Finanční úřad).
Za zvláštní pozornost stojí spolupráce s firmou AZ EKOTHERM s.r.o., pobočka Šumperk, se kterou jsme velmi
úzce spolupracovali při realizaci projektového vyučování EKONOM.
Vzhledem k pořádaným oslavám u příležitosti 70. letého výročí existence školy byla spolupráce s různými
šumperskými firmami intenzívnější než v minulých letech. Firmy se podílely na organizaci oslav materiální a
organizační podporou.
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Závěr:
Za školní rok 2015/2016 bych vyzdvihnul především následující:
-

Úspěšnou realizaci oslav 70. let existence naši školy
Zvýšený zájem veřejnosti o studium cizích jazyků na Jazykové škole
Provedení periodického hodnocení pedagogických pracovníků školy
Pořízení nových počítačů do odborných učeben
Vymalování půdních prostor a rekonstrukci šatnových skříní
Realizaci zahraniční odborné praxe německých studentek v Šumperku

V Šumperku 5. října 2016

Ing. Tom Ristovský
ředitel školy

Přílohy:
č. 1 – Údaje o pracovnících školy
č. 2 – Seznam zkratek k příloze č. 1
č. 3 – Organizační struktura
č. 4 - Výroční zpráva v oblasti svobodného přístupu k informacím
č. 5 – Seznam nakoupené odborné literatury
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Příloha č. 5
Název
Věstník MŠMT
New English File Preint – class CDs (3)
New English File Preint – Multipack A
New English File Preint – TB + Test and Assessment
Spisová služba ve školství
FKSP a závodní stravování s komentářem
Učebnice Účetnictví I. díl 2015
Učebnice Účetnictví II. díl 2015
Učebnice Účetnictví III. díl 2015
Sbírka příkladů k I. dílu 2015
Souvislý účetní příklad 2015
Fyzika pro střední školy
Manuál Excel 2013
Podrobný průvodce Office 2013
Dějepis I. v kostce
Odmaturuj ze společenských věd
Dnešní svět
Zákoník práce
Rozhledy
Týdeník Školství
Geografické rozhledy
Právní rádce
Učitelské noviny
Cambridge English Proficiency Masterclass
Banky jak je neznáte
Kniha testů NJ
Celkem Kč:

Počet ks
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Cena v Kč
610,-702,95
369,75
648,55
335,-200,-280,-280,-140,-120,-120,-189,-149,-149,-149,-259,-995,-300,-571,-1 320,-335,-1 760,-1 794,-578,-350,-499,-13 203,25

