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

VÝROČNÍ NOVINY
Rok 2020

K 75. výročí založení školy
Vážené absolventky a
absolventi, milé kolegyně a
kolegové, žáci a žákyně, vážení
příznivci obchodní akademie,

v září letošního roku uplynulo 75 let od založení Obchodní akademie v Šumperku. Na letošní
prosinec jsme původně plánovali celou řadu zajímavých akcí a oslav, které by toto významné
výročí šumperského odborného vzdělávání připomněly, nicméně současná situace realizaci
našich plánů bohužel neumožňuje.
Dovolte nám proto, abychom toto výročí oslavili bez bujarého veselí alespoň formou tohoto
článku a podělili se s vámi o několik myšlenek, které s tímto významným jubileem souvisejí.

Obecné ke škole

Školní aktivity
Školní, sportovní a další
aktivity. Více v odkaze nebo
v QR kódu.

V září 1945 byla pod názvem Obchodní akademie
v Šumperku založena střední odborná škola, která
poskytovala odborné ekonomické vzdělání. Tento název
se následně několikrát měnil. Dnes se škola oficiálně
jmenuje Obchodní akademie a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Šumperk a sdružuje dva typy
vzdělávání:
a/ středoškolské odborné – obchodní akademie,
ekonomické lyceum
b/ jazykové vzdělávání – státní jazyková škola
Na obchodní akademii samotné je možné studovat dva
ekonomické obory. Obchodní akademie je klasickým
čtyřletým studijním oborem zakončený maturitní
zkouškou. Jeho absolvováním získávají studenti úplné
střední odborné vzdělání ekonomického zaměření.
Studium na ekonomickém lyceu bylo poprvé zahájeno ve
školním roce 2000/2001. I zde získá žák po čtyřech letech
maturitní vysvědčení, ale v učebním plánu jsou posíleny
všeobecně vzdělávací předměty tak, aby absolventi
tohoto oboru mohli dále studovat na vysokých školách
různého zaměření. Doménou naší školy je nejen
ekonomické zaměření, ale také zvýšené hodinové dotace
jazykového vzdělávání, a možná právě proto se podle
statistik 95 % žáků hlásí nejen na vysoké školy
s ekonomickým zaměřením, ale také na filozofické,
pedagogické či právnické fakulty.
Naši absolventi
nacházejí bez problémů uplatnění v praxi, jsou úspěšní ve
sféře podnikatelské, i ve státní správě.

Interiér školy
Okénko do interiéru školy.
Více v odkaze nebo v QR
kódu.

Na státní jazykové škole jsou v odpoledních a
podvečerních hodinách organizovány klasické jazykové
kurzy, které jsou pro všechny zájemce. V současné době
nabízíme kurzy anglického a německého jazyka různých
stupňů pokročilosti.
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Aktivně se zapojujeme do čerpání prostředků z fondů EU. Realizujeme projekt Ekonom, účastníme se šablon, díky kterým se nám daří zmodernizovat učebny ICT,
vybudovat novou digitální učebnu pro výuku cizích jazyků atd.

Zahraniční mise
Naše škola je aktivní v mnoha projektech. Ve spolupráci
s Berufchule 5 Augsburg a Česko-německým fondem
budoucnosti jezdí na podzim čtyři vybraní žáci posledního
ročníku na odbornou praxi do Augsburgu. Zahraniční
odborné praxe realizuje OA od roku 2015. Bavorská
střední škola k nám recipročně v rámci mobilit programu
Erasmus+ ve spolupráci s organizací Tamdem,
šumperskou radnicí a vybranou „živou“ firmou posílá na
dvoutýdenní stáž 2-4 žáky. Touto formou bychom rádi
poděkovali všem zainteresovaným za pomoc při
organizování praxe německých studentů.
V rámci zahraničních aktivit jsme také zrealizovali několik
velmi zajímavých poznávacích zájezdů, kdy se naši žáci
podívali do Švýcarska, Německa, Belgie, Francie a
Nizozemí. Tyto zájezdy
jsou mezi žáky velmi
oblíbené,
pomáhají
rozvíjet jejich jazykové
dovednosti,
poznávat
zahraniční
reálie,
a
dokonce ochutnat místní
speciality, jako je např.
pojídání šneků, syrových
sleďů v housce, nebo vafle
na jakýkoli způsob.
Více zde v odkaze nebo
QR kódu.

Soutěže
Úspěšní byli naši žáci i v různých činnostech. Několikrát
zvítězili v krajském i celostátním kole soutěže obchodních
akademií – Ekonomický tým. Výborných výsledků
dosahujeme
v jazykových
výzvách,
sportovních
disciplínách, v psaní na klávesnici PC. Prosazujeme se na
krajské i celostátní úrovni ve středoškolské odborné
činnosti, účastníme se evropských soutěží (2015 získala
studentka třítýdenní stipendium v Berlíně) apod.

Závěrem
Vážení přátelé, jak jsme již nastínili v úvodu, 12. prosince 2020 mělo být ve znamení oslav výročí naší školy.
Připravovala se žákovská akademie, během které jsme vám chtěli představit současné dění na OA, uskutečnit jsme
měli prohlídku školy a ukázat digitální učebnu i velmi dobře vybavené ICT učebny včetně prostor pro výuku
fiktivních firem. Těšili jsme se na to, jak budete vše srovnávat s dobou, kdy jste na škole sami studovali. Realita je
však poněkud jiná. Současná opatření spojená s danou epidemiologickou situací nám do karet nenahrávají a
s největší pravděpodobností tyto oslavy nebudeme moci zrealizovat. Je pro nás cennější myslet na zdraví vás všech,
a proto nám prosím dovolte, abychom se s vámi místo osobního setkání rozloučili slovy klasiků: Na shledanou v
lepších časech…

Za přípravný výbor OA Šumperk, Ing. Tom Ristovský
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Vzpomínáme
V neposlední
řadě
bychom rádi zavzpomínali
na naše dvě kolegyně,
které
v průběhu
posledních pěti let tento
svět opustily, nicméně
jejich dlouhodobá práce
ve
školství
ovlivnila
mnohé z nás – Mgr. Eva
Liškařová, jež se zapsala
do srdcí několika generací
žáků
v hodinách
anglického a českého
jazyka, působila dlouhá
léta
jako
členka
přípravného výboru. A
před třemi lety jsme se
rozloučili také s paní Ing.
Lydií Konečnou, vyučující
odborných
předmětů,
zejména
předmětu
účetnictví.

