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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. Následně byly vydány dodatky č. 3 až 5. Dodatek číslo 6
byl vydán 19. 12. 2016 a následně bylo vydáno úplné znění zřizovací listiny dne 20. 1. 2017.

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 2017/2018 – 4 třídy, DFV,
– Ekonomické lyceum, ve školním roce 2017/2018 – 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 Šumperk se vyučovalo podle následujících školních vzdělávacích programů:
- ŠVP EL s platností od 1. září 2009, počínaje 1. ročníkem. Tento ŠVP byl aktualizován dodatky číslo 1 - 4 a podle
aktualizovaného ŠVP studovali žáci 1. až 4. ročníku EL.
- ŠVP OA s platností od 1. září 2009, počínaje 1. ročníkem. Tento ŠVP byl aktualizován dodatky číslo 1 - 4 a podle
aktualizovaného 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 žáci JŠ.
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c/ Rámcový popis personálního zabezpečení
Ke dni 0l. 09. 2017 pracovalo na škole celkem 28 zaměstnanců.
Pedagogičtí pracovníci
K 1. září 2017 bylo zaměstnáno v řádném pracovním poměru 22 pedagogických zaměstnanců, z toho 9 mužů a 13
žen. V průběhu školního roku nedošlo k žádným personálním změnám.
Počet žáků na učitele k 30. 09. 2017:
Přepočtený počet PP na OA (bez JŠ) je celkem 19,725.
Počet žáků denního studia OA (234 - z výkazu o střední škole M 8) na jednoho učitele: 11,863.
Na dohody o pracovní činnosti pro JŠ spolupracovalo soustavně 6 zaměstnanců.
Počet pedagogických pracovníků k 30. 06. 2018 - jejich nejvyšší dosažené vzdělání, aprobace, v daném školním roce
vyučoval předmět, délka praxe – viz příloha č. 1 a 2
K 31. 08. 2018 byli všichni pedagogičtí pracovníci plně kvalifikováni.

THP, provozní pracovníci
Ke dni 0l. 09. 2017 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
0,75
1,00
0,50
0,50
0,60
4,35

Organizační struktura: viz příloha č. 3
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d) Údaje o přijímacím řízení
Protokol o 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019
Rozhodnutím ředitele školy se do oborů Obchodní akademie a Ekonomické lyceum školní
přijímací zkoušky nekonaly. 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 2018/2019, 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 1. 3. 2018 bylo přihlášeno 97 uchazečů.
2. 5. 2018 (náhradní termín se nekonal) bylo přijato 30 žáků. Zápisový lístek (ZL) následně
odevzdalo 12 žáků.
Odvolání:
Odvolání podalo 46 nepřijatých uchazečů. Autoremedurou bylo v následujícím období kladně
vyhověno 18 žákům a všichni odevzdali ZL.
Všechna odvolání byla vyřízena (autoremedura, zrušení odvolání). Na KÚ nebylo odesláno žádné
odvolání k vyřízení.
K 30. 5. bylo přijato 30 žáků, 27 dívek, 3 chlapci.
Obchodní akademie:
K 1. 3. 2018 bylo přihlášeno 69 uchazečů.
2. 5., resp. 18. 5. 2018 (po náhradním termínu) bylo přijato 30 žáků. Zápisový lístek (ZL)
následně odevzdalo 9 žáků.
Odvolání:
Odvolání podalo 26 nepřijatých uchazečů. Autoremedurou bylo v následujícím období kladně
vyhověno 21 žákům a všichni odevzdali ZL.
Všechna odvolání byla vyřízena (autoremedura, zrušení odvolání). Na KÚ nebylo odesláno žádné
odvolání k vyřízení.
K 30. 5. bylo přijato 30 žáků, 23 dívek, 7 chlapců.
K 30. 5. 2018 bylo do oboru EL celkem přijato 30 žáků, 27 dívek a 3 hoši.
K 30. 5. 2018 bylo do oboru OA celkem přijato 30 žáků, 23 dívek a 7 chlapců.

Další kola přijímacího řízení nebyla vyhlášena.
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-

počet přihlášených a přijatých žáků na školní rok 2018/2019
OA
69
30

EL
97
30

Celkem
166
60

Forma vzdělávání
Počty nově přijatých žáků do 1. ročníku k 31. 5. 2018
(odevzdali zápisový lístek po 1. kole)
Počet nově přijatých žáků do 1. ročníku k 30. 9. 2018
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. 2018
Počet žáků odcházejících do praxe
Počet integrovaných žáků se zdravotním postižením

denní
60

počty přihlášených žáků
Přijatí po prvním kole

Další údaje o žácích

60
1
0
54
44
2
9
1

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. 2017
Denní forma vzdělávání
ročník
OA
1.
30
2.
26
3.
29
4.
30
Celkem
115

EL
28
29
30
32
119

celkem
58
55
59
62
234

V průběhu roku podle IVP studovali 3 žáci.

-

pohyb stavu žáků od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018

Datum
1. 9. 2017
4. 9. 2017
18. 9. 2017
25. 2. 2018
19. 4. 2018
9. 6. 2018
30. 6. 2018
31. 8. 2018

Stav
231
233
234
233
232
231
230
228

Třída
-2x 1. A
1x 2. B
1x 1. A
1x 2. B
1x 2. A
1x 4. A
2x 1. A

Pohyb
-2x příchod
příchod
odchod
odchod
odchod
odchod
2x odchod
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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. 2018
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
25
29 30
3
1
1
2
27
24
28 28
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,15

2,00

2,15

2,08

1,61

1,85

2,10 1,71 1,60 1,42 1,71

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

-

Ekonomické lyceum
Celá škola
Celkem 1. 2. 3. 4. Celkem
114 27 28 30 31
116
230
7 8 11 17 9
45
52
107 17 17 13 22
69
176
0 2
2
2

1. pololetí

2. pololetí

14 975
14 973
2
64,00
63,99
0,01

Celkem

18 751
18 742
9
81,17
81,13
0,04

33 726
33 715
11
145,17
145,12
0,05

Celkem
61
9
46
6

% úspěšnosti DeFV
100,00
14,75
75,41
9,84

Maturitní zkoušky
Maturity k 13. 09. 2018
Maturovalo
Prospělo s vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo

OA
30
3
24
3

EL
31
6
22
3
8

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
234
7
27
3

2. pololetí
230
1
2
17
26

4./ Přehled o Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky
Přehled kurzů ve školním roce 2017/2018
Celkový počet kurzů: 9
Základní kurzy:
1 – dvouhodinový kurz pro začátečníky ANJ
2 - dvouhodinové kurzy pro mírně pokročilé ANJ
3 - dvouhodinové kurzy pro pokročilé ANJ
1 – dvouhodinový kurz pro mírně pokročilé NEJ
Střední kurzy:
2 – dvouhodinový kurz pro pokročilé ANJ
Přehled posluchačů:
- kurzy ANJ navštěvovalo k 30. 9. 2017 72 žáků
- kurz NEJ navštěvovalo k 30. 9. 2017
9 žáků
Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo kurzy 81 žáků.
Celkový počet týdenních hodin činil v odpoledních kurzech na JŠ 18 hodin.
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 2017/2018
Akce výchovného poradenství probíhaly ve školním roce 2017/2018 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 2017 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 speciálních vzdělávacích potřeb žáka
- 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 2017 a duben 2018), na kterých mohli rodiče získat informace o prospěchu a chování svých dětí.
Individuální konzultace s rodiči žáků s psychickými problémy – zpracování plánů pedagogické podpory.

Prezentační akce školy
Podzim roku 2017 se nesl tradičně ve znamení prezentačních akcí školy. Nabízené obory vzdělání, obchodní
akademii a ekonomické lyceum, jsme představili na výstavách středních škol Scholaris v Jeseníku (1. 11. 2017) a
v Šumperku (9. 11. 2017). 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
19. prosince 2017 (59 návštěvníků). Mimořádně velký ohlas mezi zájemci o studium na OA měly lednové
Přijímačky nanečisto (84 žáků), na kterých si mohli žáci vyzkoušet 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 2017), Programem proti šikanování, upozornění na individuální přístup k žákům se
speciálními vzdělávacími potřebami. Seznámení s aktualizací Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení
šikany ve školách a s dodatkem č. 4 k ŠVP ke vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných a ke strategii školy pro předcházení školního neúspěchu žáků.



Přednáška Dr. Ivy Kafkové pro pedagogy na téma Trestní právo, šikana, domácí násilí (srpen 2017).



Zpracování přehledu o umístění absolventů školy k 27. 9. 2018: z 61 žáků 4. ročníků OA Šumperk ukončilo
maturitou studium 55 žáků. Z nich 80 % pokračuje ve studiu na VŠ, VOŠ či jazykových školách, 16 %
nastoupilo do zaměstnání, 2 % odcestovalo do ciziny, 2 % jsou registrována na ÚP.



Během školního roku se uskutečnily tři schůzky ředitele školy, zástupce ředitele, výchovného poradce a TU.
Na první z nich (srpen 2017) 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 a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. 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 57 žáků.
září 2017 - anketa o drogách provedená výchovným poradcem u žáků u 1. ročníků
dotazníkové šetření u žáků 2. ročníků – průzkum spokojenosti žáků na SŠ po 1. ročníku
září 2017 – Evropský den jazyků – 1. ročníky – Den Evropy, informace o zahraničním zájezdu žáků do
Švýcarska, projektové vyučování; 2. ročníky – informace o návštěvě Evropského parlamentu v rámci projektu
EUROSCOLA, projektové vyučování; 3. + 4. ročníky – prezentace TANDEMU (koordinační centrum českoněmecké výměny mládeže)
říjen 2017 – přednáška pro 4. ročníky o VŠ (Sokrates) – Ing. Tichá, PhD.
září 2017 – zájezd nejlepších studentů do Prahy
říjen 2017 - přednáška pro 1. ročníky – Vztahy ve třídě, rizika při utváření třídního kolektivu, šikana
(Mgr. P. Halama, PPP Šumperk)
říjen 2017 - přednáška dr. I. Kafkové – 2. ročníky – Právo a kyberšikana, 3. ročníky – Právo a drogy
listopad 2017 - individuální návštěva veletrhu VŠ a VOŠ GAUDEAMUS 2017 Brno
listopad 2017 – prezentační akce SŠ SCHOLARIS
listopad 2017 – dotazníkové šetření u 3. a 4. ročníků na téma Seberegulace v kontextu rizikového chování
(materiál pro diplomovou práci bývalé absolventky školy)
listopad 2017- zájezd 2. A a 3. A do Osvětimi
listopad 2017 – Nebezpečí viru HPV – přednáška Mgr. Stehlíkové pro 2. ročníky
prosinec 2017 – v rámci vánočních oslav proběhly pro 3. a 4. ročníky prezentace vysokých škol (VŠB – TU,
VŠE, UTB, UP, MU, VUT)
leden 2018 - prezentace SVŠE Znojmo pro 4. ročníky
únor 2018 – návštěva žáků 4. ročníků na Úřadu práce
anketa mezi žáky ohledně případného zájmu o otevření studijního oboru Marketing a management na VŠB – TU
Ostrava v Šumperku pro MěÚ Šumperk
únor 2018 - Život v závislostech – přednášky pana Povaly pro 2. ročníky
březen 2018 - 2. A – exkurze v Olomouckém divadle – představení Rodinná slavnost (téma pohlavního
zneužívání a xenofobie)
březen 2018 - výzkum ESPAD 2018 – 3. ročníky – po 2 letech provedena opět dotazníková akce Evropské
školní studie o alkoholu a jiných drogách
březen 2018 – O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti – tříhodinová přednáška pana Tomáše Řeháka pro 3. r.
březen 2018 – prezentace VOŠ a SPŠ Šumperk pro 4. ročníky
duben 2018 – 15 žáků 3. a 4. r. školy projevilo zájem o akci ÚP Šumperk – poradenský den na téma Služby
EURES
duben 2018 – 9. ročník Baťovy manažerské olympiády – 3. ročníky
květen 2018 – Den Evropy, Olomouc – účast 2 týmů (2. A – Velká Británie – 1. místo, 1 A – Nizozemí
– 7. místo)

Spolupráce s jinými institucemi
PPP – koordinace práce výchovných poradců a preventistů, plán VP a PPŠ a jejich plnění, spolupráce u žáků se
SVP
SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského Olomouc – Hejčín – konzultace k žákovi 1. A (žák se zrakovým postižením)
Úřad práce Šumperk – aktualizace informačních materiálů o škole, návštěva 4. ročníků, setkání výchovných poradců
ZŠ a SŠ, poradenský den Služby EURES
SCHOLA SERVIS Prostějov – SCHOLARIS - výstava SŠ v Šumperku a Jeseníku
SOKRATES – přednáška pro 4. ročníky o VŠ
ppm factum research s. r. o., Praha – účast na celoevropské školní studii o alkoholu a tabáku ESPAD 2018
SVŠE Znojmo – prezentace studia
VOŠ a SPŠ - prezentace studia

Práce výchovného poradce


zpracování přehledu Akcí výchovného poradenství za rok 2015/2017, Plánu výchovného poradenství
a Preventivního programu školy na školní rok 2017/2018
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zpracování seznamu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
anketa o drogách u 1. ročníků, představení výchovného poradenství rodičům žáků 1. ročníků
zpracování výkazů prevence rizikového chování za školní roky 2014/2015 a 2015/2017 (www.preventivniaktivity.cz)
přehled o umístění absolventů školního roku 2015/2017
zprostředkování dotazníkového šetření – průzkum spokojenosti žáků na střední škole po 1. roce studia
zprostředkování dotazníkového šetření u 3. A 4. ročníků na téma Seberegulace v kontextu rizikového chování
(podklad pro diplomovou práci bývalé absolventky školy)
vyhodnocení účinnosti plánu pedagogické podpory pro žákyni z 2. B, zpracování plánu pedagogické podpory 1.
stupně pro žákyni ze 2. A
konzultace k žákovi z 1. A se SPC pro žáky se zrakovým postižením Olomouc
seminář PPP Šumperk k problematice inkluze, aktuální informace na poli prevence, spolupráce škol s OSPOD,
probační a mediační služba Šumperk, nabídka programů primární prevence pro školy
aktualizace materiálů o OA ve složce na informačním středisku Úřadu práce
informování o nabízených oborech vzdělání ve školním roce 2017/2018 na setkání výchovných poradců ZŠ a
SŠ, aktualizace materiálu o škole na ÚP
listopad 2017 - zastupování školy na prezentačních akcích středních škol
prosinec 2017 – organizační zajištění Dne otevřených dveří
leden 2018 – příprava Přijímaček nanečisto (příprava testů, rozeslání pozvánek)
leden 2018 - organizační zajištění prezentační akce SVŠE Znojmo pro 4. ročníky
leden 2018 – vyhodnocení účinnosti plánů pedagogické podpory na pedagogické radě
leden 2018 – organizační zajištění Přijímaček nanečisto (akce pro uchazeče ze ZŠ o studium, účast 84 žáků)
únor 2018 – zpracování Výkazu preventivních aktivit za rok 2016/2017 a SWOT analýzy preventivní činnosti
pro PPP Šumperk
distribuce časopisu KAM PO MATURITĚ
březen 2018 - organizační zajištění prezentační akce VOŠ a SPŠ Šumperk pro 4. ročníky
duben 2018 – účast na semináři PPP na téma Kyberšikana
květen 2018 – kontrola platnosti doporučení pro žáky se SVP
květen 2018 – spolupráce s TU na vyplnění dotazníků pro PPP (podklady pro kontrolní vyšetření) a doručení
dotazníků do poradny

Individuální přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, k žákům nadaným a
k žákům ohroženým školním neúspěchem








seznámení pedagogických pracovníků se žáky se SVP
individuální konzultace Ř a VP s matkou žákyně 1. B, která trpí psychickými problémy
listopad 2017 – na pedagogické radě byla vyhodnocena účinnost plánu pedagogické podpory žákyně
2. B, zpracování plánu pedagogické podpory (1. stupeň podpůrných opatření) pro žákyni
z 2. A
leden 2018 – vyhodnocení účinnosti plánů pedagogické podpory pro žákyně (1. B) a (2. A)
duben 2018 – příprava dotazníků PPP Šumperk pro TU žáků se SVP (vyhodnocení efektivnosti poskytovaných
podpůrných opatření 2. stupně), předání vyplněných dotazníků do PPP
květen 2018 – příprava dotazníků pro TU žáků se SPV pro PPP (pro žáky, kterým končí doba platnosti
doporučení a pro žáky 4. ročníků k maturitě)
upozornění žáků 3. ročníků se speciálními vzdělávacími potřebami na nutnost návštěvy PPP (SPC) za účelem
přiznání uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky (zpracování dotazníků pro PPP)

Ze závažných zdravotních důvodů povolil ředitel školy studium dle individuálního plánu třem žákyním
(1. A, 2. A a 4. A). Třem žákyním (1. B, 2. A, 2. B) zpracovala škola plán pedagogické podpory (přijatá opatření
byla vyhodnocena jako dostačující), 14 žáků školy má přiznaný 2. stupeň pedagogické podpory na základě
doporučení PPP.
Žákům ohroženým školním neúspěchem bylo doporučeno snížit absenci ve výuce, zvýšit soustředění v hodinách,
konzultovat problémy s vyučujícími, více procvičovat látku při domácí přípravě, využít možnosti doučování
v předmětu Matematika, které v tomto roce probíhalo v rámci projektu ŠABLONY.
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Řešení výchovných problémů
Přehled o počtu udělených výchovných opatření během školního roku 2017/2018 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
27
3
7
-

2. pololetí
17
26
1
2
-

Celkem
44
29
8
2
-

Pochvaly byly v 1. pololetí uděleny zejména za pomoc při prezentačních akcích školy, zajištění Dne otevřených
dveří, za spolupráci při organizaci akce Město čte knihu, za organizaci plesu OA, za organizaci vánoční akademie a
za reprezentaci školy v soutěžích, např. EKOTÝM 2017, Účetní tým, Má dáti – dal, EKONOM 2018 – nová
internetová soutěž, pořádaná SVŠE Znojmo.
Ve 2. pololetí bylo uděleno 17 pochval TU (především za práci pro třídu a za reprezentaci ve sportovních soutěžích)
a 26 pochval ředitele školy (za vynikající reprezentaci školy v krajském kole Ekonomické olympiády - účast
v celorepublikovém finále a v krajském kole v ANJ, za vítězné umístění týmu na Dnech Evropy (pětičlenný tým z 2.
A obsadil 1. místo a postup na mezinárodní festival mládeže v Berlíně v říjnu 2018), za
3. místo v krajském kole SOČ v Olomouci, za pomoc při realizaci výstavy Současné školství v Šumperku ve
Vlastivědném muzeu, za reprezentaci školy v různých sportovních a odborných soutěžích.
Kázeňská opatření byla v 1. pololetí udělena za porušení školního řádu (nedovolené užívání aplikace v mobilu při
řešení písemné práce) a za 2 neomluvené hodiny žáka 1. A..
Ve 2. pololetí byla udělena jedna důtka TU za 3 neomluvené hodiny (žákyně 3. B) a 2 důtky ředitele školy za 6
neomluvených hodin (žákyně 2. A, v posledním čtvrtletí ukončila studium) a 6 neomluvených hodin (žák 1. A).
Velmi potěšující je vysoká převaha udělených pochval nad kázeňskými opatřeními a také skutečnost, že ani jednou
nemusela ve školním roce jednat výchovná komise.
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g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Přehled akcí:
Datum

Školící instituce

Počet
Obsah
účastníků

Kč

2017
19. 09. 2017

05. 10. 2017

12. 10. 2017

23. 10. 2017
18. 10. 2017

22. 11. 2017
27. 11. – 01. 12.
2017
04. 12. 2017
04. – 05. 12. 2017
15. 12. 2017

Edookit s.r.o.
Botanická 554/68a
602 00 Brno
Oblastní spolek
Českého červeného kříže
Sokolská 32
Olomouc, 771 95
Fakta s.r.o.
Dolní 165/1
591 01 Žďár nad Sázavou
NIDV Olomouc

3

Seminář SAS

1

„Kurz zdravotníků zotavovacích akcí “

1 500,--

1

„Aktuální stav školské legislativy“

1 390,--

2

RESK education, s.r.o.
Jeřabinova 257
739 61 Třinec
PhDr. Hutarová
Vzdělávací istitut Praha
OKsystem a.s.
Na Pankráci 1690/125
140 21 Praha 4
EDUCO nakladatelství
s.r.o.
Praha
SVŠE Znojmo
RESK education, s.r.o.
Jeřabinova 257
739 61 Třinec

1

Školský zákon – maturitní a přijímací
zkoušky
„Pracovněprávní předpisy ve školské
praxi“

750,--

0,-1 200,--

1

Didaktický seminář NEJ

1

„Správa nasazování Windows desktopů
a firemních aplikací“

1

Aktuální obsahové a metodické otázky
výuky ekonomiky na SŠ

3
2

Účetnictví ve výuce na SŠ
„Právní předpisy ve školství a jejich
aktuální změny“

0,-2 400,--

Mgr. Ivo Frömel
Tělovýchovné a sportovní
služby
Krumpach 24
789 01 Zábřeh
ČŠI

1

Doškolovací kurz „základního školního
lyžování“

1 800,--

2

SVŠE Znojmo
EDUKO s.r.o.
Praha
QCM, s.r.o.
Bellova 370/40
623 00 Brno
Bohemian Ventures s.r.o.
Nádražní 896/30
150 00 Praha 5
EDOCIT s.r.o.
Vídeňská 995/63
639 00 Brno
Bakaláři software s.r.o.
Sukova třída 1548
530 02 Pardubice

1
1

Zkvalitnění výuky přírodovědných
předmětů a matematiky
Daně z příjmu
Aktuální otázky výuky práva na SŠ

2

Školení GDPR

3 998,--

4

Seminář ANJ - PRARSON

1 120,--

1

Seminář SAS

3

Seminář k systému Bakaláři

0,-23 777,--

0,--

2018
07. -11. 01 2018

06. 02., 14. 02.
2018
13. 02. 2018
14. 02. 2018
14. 03. 2018

05. 03. 2018

21. 05. 2018

22. 06. 2018

14

0,-0,-0,--

340,--

3 000,--

30. 08. 2018

Rostislav Halaš, Prostějov

22

Seminář k systému Bakaláři

Celkem

5 420,-46 695,--

V průběhu celého školního roku se účastnila jedna učitelka školení k přípravě na výkon funkce hodnatitele
maturitní zkoušky.
Nákup odborné literatury: viz příloha 5
Odbornou literaturu jsme zakoupili v hodnotě Kč 11 370,55.
K 31. 08. 2018 byli všichni pedagogičtí pracovníci plně kvalifikováni.
Celkem na DVPP ve školním roce 2017/2018 Kč 58 065,55.
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h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
V září 2017 byl zahájen již dvanáctý ročník vysokoškolského studia kombinované formy studia VŠB TU Ostrava
Fakulty ekonomické, studijní obor Veřejná ekonomika a správa. V červnu 2018 se uskutečnily desáté státní
bakalářské zkoušky. Takto již dvanáctým 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.
Ve spolupráci s Městskou knihovnou Šumperk, Střediskem volného času a zařízením pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Vila Doris Šumperk a Městem Šumperk jsme se dne 7. 11. 2017 aktivně zapojili do
kulturní akce „Město čte knihu“, kdy jsme v dopoledních hodinách za přítomnosti vzácného hosta spisovatelky
Daniely Fischerové zorganizovali pro žáky naší školy předčítání z její knihy „Zbytečná koroptev aneb důvěrné
sdělení“. Následovala beseda s autorkou.
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 září 2017 jsme se zúčastnili krajského kola odborné soutěže obchodních akademií EKONOMICKÝ TÝM.
Družstvo našich žáků obsadilo 1. místo v kraji. V celostátním finále jsme se umístili na 10. místě.
Celostátní soutěž v účetnictví
V lednu 2018 se zúčastnily dvě žákyně školy celostátní soutěže v účetnictví MD/DAL ve Znojmě, kde se jako tým
umístily v polovině zúčastněných škol.
V celorepublikovém finále středoškolské soutěže EKONOM 2018 se zaměřením na účetnictví, které se
uskutečnilo 26. února 2018 v Praze se umístily naše žákyně na pěkném 9. a 13. místě z 60 finalistů. Soutěže se
zúčastnilo celkem 559 účastníků.
Ekonomická olympiáda
Vynikajícího úspěchu dosáhli naši žáci v Ekonomické olympiádě 2017/2018, kdy tři žáci naší školy postoupili do
krajského kola, které se konalo 6. února 2018 v Olomouci, ve kterém žák našeho třetího ročníku v krajském kole
zvítězil a postoupil do celostátního finále, které se konalo 21. 6. 2018 v České národní bance v Praze.
Středoškolská odborná činnost
Zúčastnili jsme se okresního i krajského kola SOČ. V krajském kole se umístil v soutěžním oboru geogeafie náš žák
na 3. místě.
Krajská soutěž v grafických disciplínách
V březnu 2018 jsme se zúčastnili krajské soutěže v grafických disciplínách bez výraznějších úspěchů.
Spolupráce s BEA centrem práce a podnikání pro Olomoucký kraj
V rámci spolupráce s BEA CPP jsme se zúčastnili „Inspirativních setkání s úspěšnými osobnostmi k podpoře
podnikavosti“. Velmi zajímavé bylo v prosinci 2017 setkání s panem T. Bednářem, úspěšným start –up
podnikatelem. Tato setkání se uskutečnila digitálně prostřednictvím oneline přenosu z BEA centra Olomouc.
Soutěže v anglickém jazyce
Výborných výsledků dosáhla ve sledovaném období žákyně třídy 2. A.
V okresním kole Olympiády v anglickém jazyce získala první místo (15. 2. 2018).
V krajském kole soutěže anglický jazyk pro SOŠ zvítězila a opět v krajském kole soutěže v jazyce anglickém
v kategorii všech středních škol obsadila 3. místo.
Krajská soutěž pro žáky SOŠ – CAN YOU SPEAK BUSINESS ENGLISH ?
V 3. ročníku krajské soutěže se naši žákyně umístila na 8. místě z 39 soutěžicích.
V listopadu 2017 se 18 žáků školy zúčastnilo mezinárodní on-line soutěže jednotlivců a škol v angličtině.
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Soutěže v matematice
Dne 16. 03. 2018 se konala matematická soutěž „KLOKAN“. Kategorie JUNIOR se účastnilo 66 žáků. Nejlepších
výsledků dosáhli žáci třídy 2. A.
Kategorie STUDENT se zúčastnilo celkem 22 žáků. Vítězem byla žákyně z 4. A, která zvítězila s výrazným
bodovým předstihem.
Němčina – odborná praxe
V rámci zahraničních aktivit se nám opět podařilo uskutečnit v rámci projektu „Erasmus+“, dvoutýdenní praxi 4
studentů z německého Augsburgu v Šumperku. V dubnu 2018 zrealizovali němečtí studenti praxi na šumperské
radnici a ve firmě Ceramtec. Naše škola bohužel nezískala v rámci projektu „Erasmus+“ grant, a tak se zahraniční
odborná praxe našich žákyň nemohla uskutečnit.
Dny Evropy 2018
V krajském kole soutěže Dny Evropy 2018 se družstvo našich žáků umístilo na 1. místě a v září 2018 se
zúčastnilo za odměnu zahraničního zájezdu do Berlína.
Civilní ochrana
V rámci těchto aktivit organizujeme pro všechny žáky školy mj. dny civilní ochrany. Tyto aktivity jsou mezi žáky
velmi oblíbené. Žáci se zdokonalují v oblastech poskytování první pomoci, orientace v terénu, dopravní výchově.
„EVA 2018“, jak se tato akce nazývá, konaná v dubnu 2018 byla zpestřena účastí zástupců armády ČR, kteří
seznámili žáky s aktivitami armády ČR a provedli ukázku ručních zbraní.
24. 4. 2018 jsme zorganizovali ve spolupráci s Armádou ČR a ministerstvem vnitra pro žáky naší školy ARMY
testy. Této akce se zúčastnilo 20 žáků. Všichni účastníci byli s průběhem akce velmi spokojeni a domluvili se na
jejím pokračování v dalším roce.
Sportovní aktivity
Sport. odvětví, disciplína
Atletika
Středoškolský pohár
Memoriály Č. Š. a Z. H.
Přespolní běh
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 lezení

Stupeň soutěže

Hoši/Dívky

Umístění

Okresní
Okresní
Okresní
Krajský
Školní

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

6. / 3.
5. / 3.
3. / 4.
4.

Okrskový
Okresní
Okresní

D
D
D

1.
3.
2.

Okresní

D

3.

Okrskový
Okresní

H
H

3.
2.

Okrskový
Okrskový

H
D

3.
3.

Okresní
Okresní
Krajský
Česká republika
Okresní

H+D
H+D
H+D
H+D
H

2.
1.
2.
19.
1.
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Sportovní kroužky
Odbíjená
Vytrvalostních sportů
Posilování

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

D/H
D/H
D/H

Další aktivity
Exkurze ZEM, DEJ
Zeměpisná olympiáda
Chlapák 18 – Kros OA
ODYSSEA 2018
Sportovní kurz
Lyžařský kurz
Den CO „Eva 2017“
„Eva 2018“
„Eva 2017“
Army test

Praha
Šumperk
Region
Okresní
Vltava 2018
D. Morava 2018
Škola
Škola
Škola
Šumperk

H, D
H/ D /dosp.
H/ D
3. ročníky
1. ročníky
4. ročníky
2. a 3. r.
1. r.
OA + SZŠ

22. 5. 18
Březen 18
Září 17
7 kol / rok
červen
únor
7. 12. 18
4. 4. 18
30. a 31. 10. 17
25. 4. 18

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, letos MČR (kroužek) a odbíjené (hráčky šumperského družstva a
kroužek) – následující dobré výsledky v krajských kolech. Slušná úroveň, ve florbalu a košíkové dívek. V soutěžích
hochů jsme limitováni možnostmi výběru, přesto jsou výsledky na slušné úrovni.
Úroveň začlenění výuky CO do výuky je nadstandardní v rámci SŠ města Šumperka.
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 2017/2018 provedla ČŠI na naší škole inspekční činnost a to v rámci realizace mezinárodních
šetření PISA 2018 TALIS 2018. Předmětem inspekční činnosti bylo získání informací o úrovni čtenářské,
matematické a přírodovědné gramotnosti žáků a dále také získání informací o procesu vzdělávání a činnosti školy
s pohledu učitelů a ředitele. Šetření probíhala elektronicky.
V listopadu 2017 se zúčastnili žáci druhých ročníků ověřování výsledků žáků v oblasti mediální gramotnosti.
V březnu 2018 jsme se účastnili (učitelé a ředitel školy) inspekčního elektronického zjišťování, které se týkalo forem
a podpory mediální výchovy v základních a středních školách.
2./ Informace o dalších kontrolách
Informace o provedené kontrole – Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Dne 23. července 2018 provedla pracovnice VZP místní šetření.
Předmět kontroly:
Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného.
Výsledek kontroly:
Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.
Nápravná opatření: žádná

j) Základní údaje o hospodaření školy
Škola hospodaří jako příspěvková organizace.
Za rok 2017:
Hlavní činnost:
Náklady: Kč 15 677 777,01
Výnosy: Kč 15 579 986,24
Výsledek hospodaření za HČ: Kč - -97 790,77
Doplňková činnost:
Náklady: Kč 317 337,99
Výnosy: Kč 514 346,85
Výsledek hospodaření za DČ:

Kč 197 008,86

Výsledek hospodaření celé organizace za rok 2017 činil Kč 99 218,09.
V rámci zlepšení materiálních podmínek výuky jsme v závěru roku 2017 jsme zakoupili pro učitele odborných
předmětů 9 kusů notebooků v celkové hodnotě Kč 173 tisíc. Do odborné učebny na výuku obchodní korespondence
jsme pořídili 30 kusů nových židlí. Na jaře roku 2018 jsme pořídili nový PC server pro posílení školní počítačové
sítě. Vymalovali jsme část školních prostor a ve spolupráci s Městem Šumperk provedli zateplení posluchárny.
Během letošních prázdnin jsme v souladu s plánem aktivit provedli modernizaci - obnovu nábytku v obou
počítačových učebnách v celkové hodnotě Kč 192 729,--.

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 2018 absolvovali němečtí studeni praxi na šumperské radnici a ve
firmě CERAMTEC, kde byli s jejich prací velmi spokojeni. Naše škola bohužel nezískala v rámci projektu
„Erasmus+“ grant, a tak se odborná praxe našich žákyň nemohla uskutečnit.
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Na podzim 2017 jsme pro žáky školy zorganizovali dva zahraniční zájezdy. Vzáří 2017 zájezd pro nejlepší žáky do
Vídně a v listopadu zájezd do polské Osvětimi.

l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Ve školním roce 2017/2018 jsme neposkytovali žádné kurzy v rámci DVPP.

m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
V rámci OP VVV jsme 1. září 2017 zahájili práce na projektu s názvem „Šablony pro SŠ a VOŠ na OA Šumperk“,
s celkovou dotací Kč 609 571,--. V rámci tohoto dvouletého projektu jsme zpracovali následující aktivity:
- Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
- Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
- Vzdělávání pedagogických pracovníků
- Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
- Tandemová výuka
- Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem.
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
Spolupráce s BEA centrem práce a podnikání pro Olomoucký kraj
V rámci spolupráce s BEA CPP jsme se zúčastnili „Inspirativních setkání s úspěšnými osobnostmi k podpoře
podnikavosti“. Velmi zajímavé bylo v prosinci 2017 setkání s panem T. Bednářem, úspěšným start –up
podnikatelem. Tato setkání se uskutečnila digitálně prostřednictvím oneline přenosu z BEA centra Olomouc.
V souvislosti s realizací projektu „Šablony pro SŠ“ jsme mimo jiné vytvořili funkci „Koordinátor spolupráce školy a
zaměstnavatele“. Jednou z důležitých funkcí koordinátora bylo navazovat spolupráci s místními firmami. A tak jsme
v průběhu školního roku 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).
Jednou z důležitých aktivit, kterou jsme v této oblasti zrealizovali byly stáže, které v průběhu měsíce července a
srpna vykonalo 9 učitelů v odborných firmách. V rámci těchto praxí, které byly vykonány v rozsahu 40 hodin si
učitelé rozšířili své odborné znalosti a navázali spolupráci s příslušnými zaměstnanci konkrétních firem.
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Závěr:
Za školní rok 2017/2018 bych vyzdvihnul především následující:
-

-

Zahájení prací na projektu v rámci OP VVV s názvem „Šablony pro SŠ a VOŠ na OA Šumperk“,
zejména vytvoření funkce Koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele a vykonání odborné stáže 9
pedagogů ve firmách šumperského regionu.
Vítězství žáků naší školy v krajských kolech soutěží: v anglickém jazyce, EKONOMICKÝ TÝM a
v ekonomické olympiádě. Výraznou reprezentaci školy v soutěži v účetnictví a EKONOM.
Aktivity v oblasti civilní obrany, zejména spolupráce s armádou ČR.
Modernizace dvou počítačových učeben a pořízení 9 kusů notebooků vyučujícím.

V Šumperku 5. října 2018

Ing. Tom Ristovský
ředitel školy
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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. 1, 2 – Organizační struktura, seznam zkratek
Údaje o pracovnících školy k 30. června 2017

pořad. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

nejvyšší dosažené vzdělání
aprobace
VŠ - magisterské
odborné ekon. předměty
VŠ - magisterské
CHE, MAT
VŠ - magisterské
MAT, FYZ
VŠ - magisterské
odborné ekon. předměty
VŠ - magisterské
DEJ - RUJ
VŠ - magisterské
ICT
VŠ - magisterské
ANJ
VŠ - magisterské
NEJ - CJL - DEJ
VŠ - magisterské
ANJ - CJL
VŠ - magisterské
ANJ - CJL
VŠ - magisterské
ANJ
VŠ - magisterské
odborné ekon. předměty
VŠ - magisterské
sociologie, CJL
VŠ - magisterské
odborné ekonomické předměty
VŠ - magisterské
NEJ - CJL
VŠ - magisterské
odborné ekon. předměty,PRA
VŠ - magisterské
odborné ekon. předměty
VŠ - magisterské
odborné ekon. předměty, TEA
VŠ - magisterské
MAT - BIO
VŠ - magisterské
TEV
VŠ - magisterské
FRJ
VŠ - magisterské
TEV -ZEM

v 2017/2018 vyučoval předmět
UCE
CHE, MAT
MAT, FYZ, SMT
PEK, EKC, ICT, CVK
DEJ - RUJ
ICT
ANJ
NEJ, CJL, DEJ
ANJ, CJL
ANJ
ANJ
UCE, CVK, OBN
CJL, SSV, OBN, PSY
EKO, STA, PŘP
NEJ, CJL, DEJ
PRA, EKO, SPK, OBN
UCE
EKO, PEK, CVK
BIO, MAT, SMT
TEV
FRJ
TEV, ZEM, HOZ

Seznam zkratek
CJL
ANJ
FRJ
NEJ
RUJ
OBN
DEJ
HOZ
ZBO
MAT
EKO
UCE
STA
INT
PEK
PRA

- Český jazyk a literatura
- Anglický jazyk
- Francouzský jazyk
- Německý jazyk
- Ruský jazyk
- Občanská nauka
- Dějepis
- Hospodářský zeměpis
- Zbožíznalství
- Matematika
- Ekonomika
- Účetnictví
- Statistika
- Informační technologie
- Písemná a elektonická komunikace
- Právo

délka praxe % kvalifikace
37
100%
28
100%
22
100%
39,5
100%
30
100%
11
100%
19
100%
38
100%
14
100%
36
100%
43,5
100%
31
95%
15
100%
34,5
100%
34
100%
36
100%
32
100%
28
100%
31,5
100%
18
100%
18
100%
33
100%

Příloha č. 3 – Organizační struktura

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA
ŘEDITEL

ZÁSTUPCE
ŘEDITELE

UČITELÉ

VÝCHOVNÁ
PORADKYNĚ

HOSPODÁŘKA

ŠKOLNÍK

REFERENT PRO
ADMINISTRATIVNÍ
PRÁCE (1)

UKLÍZEČKY
(3)

Podle § 124 Zákona č 262/2006 Sb., přísluší příplatek za vedení:
Ředitel školy 3. stupeň řízení
Zástupce ředitele
2. stupeň řízení (odst. 2a)
Podle § 124, odst.4) téhož zákona přísluší příplatek za vedení také školníkovi, který řídí práci uklízeček.
Organizační schéma platí od 1. 5. 2012 a nahrazuje Organizační schéma z 1. 1. 2007.

Příloha č. 5
Název
Rozhledy
English File Advanced – MultiPack A
English File Elem – MultiPack A
English File Elem – MultiPack – TB with Test
English File int – Class Audio CDs
English File Elem – MultiPack – TB with Test
English File Advanced – class Audio
English File Advanced – TB with Test
English File Int – Multipack B
English File Pre-int – MultiPack A
English File Pre-int – Multipack B
English File Elem – Class Audio CDs
učebnice Účetnictví
New English File Int – TB+Test and Assessmet
Geografické rozhledy
Dnešní svět
Stereometrie (učebnice a pracovní sešit)
Posloupnosti a řady (učebnice a pracovní sešit)
Analytická geometrie (učebnice a pracovní sešit)
Přijímačky na SŠ
Celkem Kč:

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

Cena v Kč
576,00
377,40
377,40
661,30
956,25
661,30
1 193,40
661,30
377,40
377,40
377,40
957,00
150,00
660,00
335,00
834,00
460,00
460,00
460,00
458,00
11 370,55

