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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  21. 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 7. Dodatek číslo 8 byl vydán 14. 2. 2022 a následně bylo vydáno úplné znění zřizovací listiny 

dne 25. 4. 2022. 
 

 

 

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: 583 213 349 

E-mail: sekretariat@oa-sumperk.cz 

tom.ristovsky@oa-sumperk.cz 
 

www: oa-sumperk.cz 
 

         

mailto:sekretariat@oa-sumperk.cz
mailto: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 nabízela v denní formě vzdělávání tyto obory:      

– Obchodní akademie,  ve školním roce 2021/2022  – 4 třídy 

– Ekonomické lyceum, ve školním roce 2021/2022  – 4 třídy 

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. 

podporuje 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. 
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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.“                 

 

b/  Přehled oborů vzdělání 

 

1./  Seznam oborů vzdělání: 

 

                 

Kód oboru 

 

Forma 

vzdělávání 

Délka Ukončení 

 

63-41-M Ekonomika a 

podnikání 

   

63-41-M/02   Obchodní 

akademie 

 

denní 4 roky maturita 

 

78-42-M Lyceum 

 

   

78-42-M/02    Ekonomické 

lyceum 

 

denní 4 roky maturita 

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 Ekonomické lyceum s platností od 1. září 2009, počínaje 1. ročníkem. Tento ŠVP byl  

aktualizován dodatky číslo 1 – 6 (týkal se změn MZ)  a podle aktualizovaného ŠVP studovali žáci 

1. až 4. ročníku EL. 

 

- ŠVP Obchodní akademie s platností od 1. září 2009, počínaje 1. ročníkem. Tento ŠVP byl  

aktualizován dodatky číslo 1 – 6 (týkal se změn MZ) 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 činnosti školy 
 
 

Ke dni l. 9. 2021 pracovalo na škole celkem 28 zaměstnanců. 

 

Pedagogičtí pracovníci 

K 1. 9. 2021 bylo zaměstnáno v řádném pracovním poměru 22 pedagogických zaměstnanců, 

z toho 9 mužů a 13 žen. V průběhu školního roku jsme se připravovali na personální změny, které 

se zrealizovali od 1. 9. 2022 v důsledku ukončení pracovního poměru dvou učitelů k 30. 6. 2022 

a avizovanému odchodu do důchodu zástupce ředitele k 11. 9. 2022. V důsledku těchto změn jsme 

se připravovali na změny funkcí: Zástupce ředitele, vedoucí předmětové komise odborných 

předmětů, jazyků, výchovné poradkyně, pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 

Počet žáků na učitele k 30. 9. 2021:             

Přepočtený počet PP na OA (bez JŠ) je celkem 19,5038. 

Počet žáků denního studia OA (232 - z výkazu o střední škole M 8) na jednoho učitele: 11,8952. 

 

Na dohodu o provedené práci pro JŠ  pracoval 1 zaměstnanec. 

V jazykových kurzech pořádaných v rámci doplňkové činnosti pracovali na dohodu o provedené 

práci 3 zaměstnanci. 

 

Počet pedagogických pracovníků k 30. 6. 2022 – údaje o pracovnících školy a jejich nejvyšší 

dosažené vzdělání, aprobace, v daném školním roce vyučoval předmět, délka praxe – viz příloha 

č. 1 a 2. 

K 31. 8. 2022 byli všichni pedagogičtí pracovníci plně kvalifikováni. 

  

 THP, provozní pracovníci 

 

Ke dni l. 9. 2021 pracovalo na škole celkem 6 zaměstnanců těchto profesí: 

 

zařazení úvazek 

1 hospodářka školy 1,00 

1 referent pro účetní a administrativní 

práci     

1,00 

1 školník 1,00 

1 uklízečka   0,50 

1 uklízečka  0,50 

1 uklízečka  0,60 

Přepočtený počet ostatních 

zaměstnanců 

4,60 

 

Stav provozních zaměstnanců se nezměnil. 

 

         Organizační struktura: viz  příloha č. 3 
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d)   Údaje o přijímacím řízení   

 
 

Protokol o 1. kole přijímacího řízení 2022/2023 

 

V lednu 2022 vydal ředitel školy 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 2021/2022, obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, denní forma vzdělávání 

a pro obor 78-42-M/02 Ekonomické lyceum, denní forma vzdělávání. Rozhodnutím ředitele školy 

se do oborů Obchodní akademie a Ekonomické lyceum  školní přijímací zkoušky nekonaly.  

 

Ekonomické lyceum: 

K 1. 3. 2022 bylo přihlášeno 84 uchazečů.  

18. 5. 2022 (po náhradním termínu) bylo přijato 30 žáků. Z nich zápisový lístek (ZL) v řádném 

termínu odevzdalo 13 žáků. 

Odvolání: 

Odvolání podalo 40 nepřijatých uchazečů. Autoremedurou bylo v následujícím období kladně 

vyhověno 17 uchazečům a všichni odevzdali ZL. 

Všechna odvolání byla vyřízena (autoremedura, zrušení odvolání). Na KÚ nebylo odesláno žádné 

odvolání k vyřízení.   

K 2. 6. 2022 bylo přijato do prvního ročníku 30 žáků, 18 dívek, 12 chlapců.   

 

Obchodní akademie: 

K 1. 3. 2022 bylo přihlášeno 81 uchazečů.  

18. 5. 2022 bylo přijato 30 žáků. Z nich zápisový lístek (ZL) v řádném termínu odevzdalo 7 žáků. 

Odvolání: 

Odvolání podalo 38 nepřijatých uchazečů. Autoremedurou bylo v následujícím období kladně 

vyhověno 23 uchazečům a všichni odevzdali ZL. 

Všechna odvolání byla vyřízena (autoremedura, zrušení odvolání). Na KÚ nebylo odesláno žádné 

odvolání k vyřízení.   

K 2. 6. 2022 bylo přijato do prvního ročníku 30 žáků, 23 dívek, 7 chlapců.   

 

Další údaje o žácích 

        

Forma vzdělávání denní 

Počty nově přijatých žáků do 1. ročníku k 31. 8. 

2022 

(odevzdali zápisový lístek po 1. kole) 

60 

Počet nově přijatých žáků do 1. ročníku k 30. 9. 

2022 

60 

Počet žáků, kteří přerušili vzdělávání 1 

Počet žáků hlásících se na vyšší stupeň školy 46 

Počet žáků přijatých na vyšší stupeň školy 42 

Počet žáků evidovaných na úřadu práce k 30. 9. 

2022 

2 

Počet žáků odcházejících do praxe 8 

Počet integrovaných žáků se zdravotním 

postižením 

2 

 



7 

 

e) Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

 
Školní rok 2021/2022 byl zejména z počátku ovlivněn koronavirovou krizí. Spousta žáků, 

ale i učitelů byla v podzimních měsících v karanténě. Přesto se začalo vše pomalu vracet 

do normálního stavu. Pokud se týká výuky, zahájili jsme školní rok důkladnou inventurou 

učiva dle metodických pokynů MŠMT a doporučení ČŠI. Nejen v prvních týdnech jsme 

„doháněli“ neprobrané učivo, procvičovali, vysvětlovali vše, co nebylo během distanční 

výuky probráno nebo jen zčásti. Tuto činnost provádíme i nyní v případě, že narazíme na 

učivo, které bylo v době distanční výuky neprocvičeno, nepochopeno. Pro žáky, kteří z 

nejrůznějších důvodů nebyli schopni látku zvládat, jsme připravili doučování. V prvním 

pololetí jsme doučovali 12 žáků v předmětech anglický jazyk a účetnictví. Ve druhém 

pololetí jsme pokračovali v doučování 18 žáků ve stejných předmětech.  

 

Abychom našim žákům usnadnili přechod z „covidového období“ do běžného školního 

režimu, připravili jsme ve spolupráci s psychologem Mgr. O. Kupčíkem sérii osmi 

čtyřhodinových seminářů pro všechny žáky školy na téma „Stres – jak ovlivňuje náš život, 

jak ho zvládat a jak zvládat náročné životní situace nejen v období covidu.“ 

 

Pokud se týká školních vzdělávacích programů,  celý školní rok  jsme intenzivně pracovali 

na tvorbě nových ŠVP, podle kterých se vyučuje od 1. 9. 2022 počínaje prvním ročníkem. 

Jedná se o ŠVP pro obor Obchodní akademie a obor Ekonomické lyceum.  Aktualizovali 

jsme i stávající Školní vzdělávací program pro jazykovou školu, jejíž činnost byla 

koronavirovou krizí výrazně podle poznamenána. 

 

Z naplánovaných akcí jsme zrealizovali všechny: Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 

prvních ročníků, sportovní kurz pro žáky třetích ročníků, odborné praxe žáků třetích a 

čtvrtých ročníků. Zúčastnili jsme se všech soutěží, na které jsme byli pozváni, nebo jsme 

se na základě našeho zájmu přihlásili. Podpořili jsme nejrůznější mimoškolní aktivity, o 

které projevili naši žáci zájem. Oproti minulým rokům jsme nezoraganizovali zájezd pro 

nejlepší žáky školy (vzhledem k převážně distanční výuce by vybírání těch nejlepších 

žáků nebylo objektivní). Omezeny byly i zahraniční aktivity, přece jen obavy z covidu a 

omezení při cestování byly ještě zřejmé. 

 

Kontrolu plnění ŠVP prováděli průběžně vedoucí předmětových komisí, kteří sledovali 

plnění školních vzdělávacích programů. 

 

Školní vzdělávací program Obchodní akademie 

I přes „dohánění“ látky z minulých období jsme konstatovali, že byl ŠVP Obchodní 

akademie naplněn. Některé drobnosti v předmětech matematika (2. ročník), německý 

jazyk (3. ročník) si vyučující přesunuli na začátek nového školního roku vědomě, aby lépe 

provázali na výuku nové látky. 

 

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum 

I přes „dohánění“ látky z minulých období, jsme konstatovali, že byl ŠVP Ekonomické 

lyceum naplněn. Některé drobnosti v předmětech matematika (3. ročník), německý jazyk 

(3. ročník)  si vyučující přesunuli na začátek nového školního roku vědomě, aby lépe 

provázali na výuku nové látky.  

 

 

 



8 

 

Jazyková škola 

Jazykové vzdělávání na jazykové škole bylo výrazně poznamenáno koronavirovou a dále 

pak i nastupující hospodářskou krizí. V minulém školním roce jsme jen s nějvětším 

vypětím otevřeli jeden kurz anglického jazyka, ve kterém studovalo 9 žáků. Nezájem o 

případnou distanční výuku, strach z finanční situace odradil spoustu zájemců. 

V průběhu školního roku jsme z důvodů menší časové náročnosti a hosporárnosti 

aktualizovali stávající ŠVP  a od září 2022 nabízíme kurzy v rozsahu 60 hodin ročně.  

 

f) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími 

programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných 

zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií 

 

1./ Přehled o žácích školy 

    

- počty žáků dle ročníků a oborů: stav k 30. 09. 2021    

    

Denní forma vzdělávání   

ročník OA EL celkem  

1. 30 30 60  

2. 26 23 49  

3. 31 30 61  

4. 32 30 62  

Celkem 119 113 232  

   

                   V průběhu roku podle IVP studovali 2 žáci. 

 

 

- pohyb žáků od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 

 

K 1. 9. 2021 studovalo na škole 231 žáků. V průběhu školního roku přistoupili ke studiu 2 žáci a 

studium ukončilo 7 žáků (z toho 1 žákyně studium přerušila). K 31. 8. 2022 studovalo na škole 

226  žáků.  

 

 

- počty tříd dle ročníků               

 

Denní forma vzdělávání  

ročník OA EL celkem  

1. 1 1 2  

2. 1 1 2  

3. 1 1 2  

4. 1 1 2  

Celkem 4 4 8  
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2./  Přehled o výsledcích  vzdělávání a chování žáků 

 

– Denní forma vzdělávání k 31. 08. 2022 

 

Denní forma 

vzdělávání 

Obchodní akademie Ekonomické lyceum Celá 

škola 1. 2. 3. 4. Celke

m 

1. 2. 3. 4. Celke

m 

Počet žáků 30 25 29 31 115 30 23 30 31 114 229 

Prospělo s 

vyznamenáním 

9 9 10 5 33 18 10 8 12 48 81 

Prospělo 21 16 18 26 81 12 13 21 19 65 146 

Neprospělo po 

opravných zkouškách 

- - 1 - 1 - - 1 - 1 2 

Vyloučených ze studia - - - - - - - - - - - 

Podmínečně vyloučení 

(prospěch) 

- - - - - - - - - - - 

Podmínečně vyloučení 

(chování) 

- - - - - - - - - - - 

Průměrný prospěch dle 

ročníků a oborů 

1,7

9 

1,61 1,7

4 

1,93 1,77 1,

42 

1,

50 

1,

68 

1,

68 

1,57 1,67 

-    Údaje o absenci 

 

Absence v hodinách, denní 

forma vzdělávání 

1. pololetí 2. pololetí Celkem 

 

Celková absence 20 032 20 833 40 865 

- z toho omluvená 20 032 20 833 40 865 

- z toho neomluvená 0 0 0 

Průměrná absence na žáka 85,974 90,974 88,47 

- z toho omluvená 85,974 90,974 88,47 

- z toho neomluvená 0 0 0 

 

 

-    Maturitní zkoušky  

 

Maturity k 10. 09. 2022 OA EL Celkem % úspěšnosti  

Maturovalo 31 31 62 100,00 

Prospělo s vyznamenáním 9 16 25 40,32 

Prospělo  22 14 36 58,06 

Neprospělo  0 1 1 0,02 

 

 

3./  Výsledky chování za 1. a 2. pololetí školního roku 

 

Chování, výchovná opatření 1. pololetí 2. pololetí 

1 – velmi dobré 233 233 

2 – uspokojivé - - 

3 – neuspokojivé - - 

Napomenutí TU - - 

Důtka TU 3 2 
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Důtka ŘŠ - - 

Podmínečné vyloučení - - 

Vyloučení ze studia - - 

Pochvala TU 10 37 

Pochvala ŘŠ - 1 

 

 

4./  Přehled o Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky 

 

Přehled kurzů ve školním roce 2021/2022 

JŠ navštěvovalo v 1 jazykovém kurzu k 30. 6. 2022  celkem:  9 žáků, což představuje pokles proti 

minulému školnímu roku o 22 žáků. Jednalo se o jazykový kurz ANJ pro pokročilé A8 s počtem 

70 vyučovacích hodin celkem za školní rok (2 vyučovací hodiny týdně). 

Státní jazykové zkoušky 

Pro minimální zájem uchazečů se státní jazykové zkoušky nekonaly. 

 

Závěr: V tomto školním roce studovalo na jazykové škole celkem 9 posluchačů. Je to nejnižší 

možný počet, ale vzhledem k situaci spojené s pandemií COVID-19 nebylo možné získat vyšší 

počet přihlášek. Vzhledem k tomu, že naše kurzy navštěvovali především starší lidé, kteří se báli 

znovu přihlásit, čili sami patřili do rizikové skupiny atd., zájem o jazykové kurzy rapidně klesl. V 

kurzu byla několikrát provedena kontrola, v kurzu panovala příjemná atmosféra a lidé byli velmi 

spokojeni. V našem regionu je bohužel vyšší počet lidí, kteří si následkem finančních problémů 

nemohou dovolit navštěvovat jazykové kurzy. Situace se brzy jen tak  nezlepší. Situace na trhu 

jazykových škol je dlouhodobě napjatá a pravdou je také to, že trh je již jazykově „přesycen“, 

neboť ze škol vycházejí žáci, kteří se nějakým způsobem domluví, což jim stačí. Situace v každém 

případě není růžová. 

 

Kurzy 

Kurz Počet vydaných osvědčení 

A8 9   

celkem 9 vydaných osvědčení k 21. 6. 2022 

 

 

g) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a    

zjištění podpory dětí, žáků a studentů  se speciálními vzdělávacími potřebami, 

nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování jazykové přípravy 

 

 

Akce výchovného poradenství probíhaly ve školním roce 2021/2022 v souladu s Plánem práce 

výchovného poradenství a se Školní strategií prevence rizikového chování u dětí a mládeže 

Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Šumperk, Hlavní třída 

31. 

 

Pro rodiče 

 

V září 2021 byli rodiče žáků 1. ročníků seznámeni: 

- se změnami ve způsobu studia na střední škole proti studiu na základní škole 

- s úkoly školního poradenského pracoviště 

- s Preventivním programem školy a jeho přílohami (odkaz na webové stránky školy) 
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- s pravidly řádného omlouvání absence žáků 

- s prosbou o upozornění na jakékoli náznaky šikany 

- s možností navštívit ŠPZ v případě podezření, že by mohlo jít o žáka se speciálními vzdělávacími 

potřebami nebo žáka mimořádně nadaného 

- s výsledky anonymní ankety k problematice drogové závislosti, která byla v prvních ročnících 

provedena.  

 

V průběhu školního roku se uskutečnily v prvních ročnících tři schůzky s rodiči, ve druhých až 

čtvrtých ročnících proběhly dvě  konzultační schůzky s rodiči (prosinec 2021, duben 2022). 

 

Prezentační akce školy 

 

Podzim roku 2021 se nesl ve  strachu z opětovné distanční výuky, ke které v tomto školním roce 

nedošlo. V listopadu jsme se zúčastnili v budově zdejšího gymnázia akce Scholaris, kde jsme 

prezentovali vzdělávání na naší škole. Překvapil nás nebývalý zájem žáků devátých ročníků. 

Prezentační akci jsme připravili také na den otevřených dveří, který se konal v druhé polovině 

prosince 2021.  

 

Vzhledem možnostem  školy a dobrému technickému zázemí jsme na webové stránky školy 

zavěsili online přihlášky na den otevřených dveří, čímž jsme si připravili i časový harmonogram 

celé akce. Vzhledem k aktuálním opatřením, kdy bylo do školy možné pustit jen žáky s dokladem 

o prodělané nemoci covid, či certifikátem o očkování, bylo nutné, abychom měli co nejmenší 

skupinky a lidé se vzájemně moc nesetkávali. Skupina učitelů provázela zájemce a jejich rodiče 

po škole a vyprávěla o chodu školy.  

 

 I nadále jsou na inovovaných webových stránkách školy motivační videa (viz dále) a výchovná 

poradkyně poslala odkaz na motivační video https://www.oa-sumperk.cz/den-otevrenych-dveri/ 

na veškeré ZŠ v Šumperku, Zábřehu a v okolí. Výchovná poradkyně spolupracovala také s ÚP 

v Šumperku – s paní PhDr. Vladimírou Kašparovou, která vede přednášky pro žáky základních 

škol a informuje je o studiu na středních školách.  

Veškeré aktuální informace o škole jsou dostupné 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 2021), Programem proti šikanování, upozornění na 

individuální přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Poukázáno bylo také na  

dodržování GDPR. 

 

• Zpracování přehledu o umístění absolventů školy k 30. 9. 2022: z 62 žáků 4. ročníků OA 

Šumperk ukončilo maturitou studium  61 žáků. Z obou tříd pokračuje 66 % žáků na VŠ, na ÚP  

se k 30. 9. 2021 nahlásili dva. 

 

• Během školního roku se uskutečnily tři schůzky ředitele školy, zástupce ředitele, výchovného 

poradce a třídních učitelů. 

Na první z nich (srpen 2020) 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. 

https://www.oa-sumperk.cz/den-otevrenych-dveri/
http://www.oa-sumperk.cz/
http://www.oa-sumperk.cz/
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Pozornost je třeba věnovat nadaným žákům a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Žáci byli přes třídní učitele seznámeni s možností výuky náboženství. Zájem však byl nulový. 

Na pedagogických radách, konaných na konci čtvrtletí a pololetí, byly projednány studijní a 

výchovné problémy žáků a efektivnost podpůrných opatření u žáků se SVP a žáků nadaných. 

 

Akce pro žáky školy 

 

• akce GO 1. ročníků – Pusté Žibřidovice, účast 58 žáků.  

• září 2021- anketa o drogách provedená výchovným poradcem u žáků u 1. ročníků  

 

Dotazníková činnost v prvních ročnících na téma vztahy, drogy: 

- vyhodnocení: - vždy u žáků, třídních učitelů, ale i na prvních rodičovských schůzkách 

 

1. A (30 žáků) – 29 žáků  uvádí, že vůbec nekouří a 23 ani nepije alkohol. Většina žáků má 

velmi dobrý vztah k matce, u otce se odpovědi liší, ale v podstatě i zde je více než 75 

% spokojeno s otcem. Nejvíce žáků tráví volný čas s kamarády, na druhém místě se 

objevuje TV, internet, mobil.  Asi 5 lidí má zkušenost s drogou (14-15 let), ale nikdo u 

drog nezůstal. Objevuje se zde i zkušenost s marihuanou. Všichni vědí, kde případně 

hledat pomoc, a mají se v případě problémů komu svěřit. 

 

1. B (30 žáků) – 29 žáků  uvádí, že vůbec nekouří a 16 ani nepije alkohol. Většina žáků má  

dobrý až velmi dobrý vztah k matce, u otce se odpovědi liší, ale v podstatě i zde je více 

než 80 % spokojeno s otcem. Nejvíce žáků tráví volný čas s kamarády, na druhém 

místě se objevuje TV, internet, mobil.  Asi 3 žáci mají zkušenost s drogou (14-15 let), 

ale ani jeden u drog nezůstal. Všichni vědí, kde případně hledat pomoc, a mají se 

v případě problémů komu svěřit. 

 

Výsledky těchto dotazníků byly letos velmi uspokojivé a jsou pro oblast prevence velmi důležité. 

 

• září 2021 – zájezd nejlepších žáků (2. – 4. ročníků)  do  Vídně se z důvodu epidemické situace 

konat nemohl 

• září 2021 – Evropský den jazyků – 1. a 3. ročníky oslavily tento den různými hrami a 

povídáním o evropském svátku 

• přednášky byly z důvodu motivace nastartování do reálného prostředí výuky zaměřené na 

psychologickou část  

• odborné praxe žáků čtvrtých ročníků (podzim 2021), odborné praxe žáků třetích ročníků 

(červen 2022) 

• listopad 2020 - online návštěva veletrhu VŠ a VOŠ GAUDEAMUS.  

 

 

Přednášková činnost 

 

První ročníky 

BESEDY k prevenci rizikového chování šk. rok -   2021 – 2022 – I. pololetí  

V tomto pololetí jsme využili nabídky z PPP Šumperk pro žáky 1. ročníků:  

 

 

 Kdo? Co? Kdy? Kolik? V kolik? učebna 

1.A 

(St) 

Mgr. Hana 

Prejdová, 

Jak se učit efektivně už 

od začátku SŠ 

11. 11. – čt 

2021 

zadarmo 12.00-

13.35 

310 
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PPP 

Šumperk 

1.B 

(Va) 

Mgr. Hana 

Prejdová, 

PPP 

Šumperk 

Jak se učit efektivně už 

od začátku SŠ 

12. 11. -pá 

2021 

zadarmo 8:05 -

9:45 

311 

 

V rámci prevence a narůstajících osobních problémů, problémů v rodinách a zpětnému nástupu 

po covidu do školy jsme se rozhodli pro uspořádání semináře zvládání STRESU pro  žáky všech 

ročníků (stále se zvyšující počet žáků s problémy zvládání stresu či stavů úzkosti, depresí atd.) 

 

Třetí ročníky 

Dne 5. 5. 2022 se žáci třetích ročníků zúčastnili odborné přednášky, kterou zrealizovala ve 

spolupráci s naší školou Celní správa Olomouckého kraje. Žáci se dozvěděli mnoho nového 

z oblasti činnosti celní správy, vyslechli si zajímavé příklady z praxe celníků a součástí této 

dopolední akce byla i návštěva pracovníků se cvičeným psem, který díky výcviku umí vyhledávat 

drogy a jiné omamné látky.  Snad všechny doslova uchvátila právě ukázka hledání drog u jedné 

figurantky z 3. A. (zdroj: https://www.oa-sumperk.cz/2022/05/11/prednaska-s-celni-spravou/). 

 

VŠECHNY ROČNÍKY 

PROGRAM Mgr. Ondřeje Kupčíka (psycholog) byl na 4 vyučovací hodiny (vždy v pátky od 

8.05-11.45), učebna č. 314;  

• Význam rozvoje měkkých dovedností (úvodní motivace k tématu) 

• V čem nám stres pomáhá a v čem škodí (pochopení základních mechanismů) 

• Postupy a techniky pro lepší zvládání náročných situací (trénink praktických nástrojů) 

Forma: přednáška, diskuze, nácvik, práce ve skupinách 

Tyto semináře měly obrovsky pozitivní ohlas. 

 

Čtvrté ročníky 

V listopadu využili žáci 4. ročníků nabídky veletrhu VŠ a VOŠ GAUDEAMUS 2022 online či 

fyzicky v Brně. 

Na jaře 2022 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. 

S Úřadem práce spolupracujeme dlouhodobě, a to přímo s paní PhDr. Vladimírou Kašparovou. 

Veškeré besedy měly velký ohlas a byly rozhodně přínosem. 

 

Spolupráce s jinými institucemi 

 

PPP – koordinace práce výchovných poradců a preventistů, plán VP a PPŠ a jejich plnění, 

spolupráce u žáků se SVP, hodnocení efektivnosti poskytovaných podpůrných opatření, 

zpracování dotazníků před vyšetřením žáků 

SŠ Úřad práce Šumperk – aktualizace informačních materiálů o škole, návštěva 4. ročníků, online 

setkání výchovných poradců ZŠ a SŠ. 

 

 

 

 

 

https://www.oa-sumperk.cz/2022/05/11/prednaska-s-celni-spravou/
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Práce výchovného poradce 

 

• zpracování přehledu Akcí výchovného poradenství za rok 2021/2022, Plánu výchovného 

poradenství a Preventivního programu školy na školní rok 2021/2022 

• zpracování seznamu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

• zpracování seznamu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a doporučení „maturantů“ 

do poradny  

• anketa o drogách u 1. ročníků, představení výchovného poradenství rodičům žáků 1. ročníků  

• zpracování výkazů prevence rizikového chování  (www.preventivni-aktivity.cz) 

• přehled o umístění absolventů  

• aktualizace materiálů o OA ve složce na informačním středisku Úřadu práce 

• informování o nabízených oborech vzdělání ve školním roce 2021/2022 na setkání 

výchovných poradců ZŠ a SŠ, aktualizace materiálu o škole na ÚP 

• 4x setkání výchovných poradců  

• 4x setkání metodiků prevence (bližší informace viz deník prevence v počítači) 

• prosinec 2021- motivační video u příležitosti  Dne otevřených dveří 

• prosinec 2021 – aktualizace webových stránek  

• leden 2022 – vyhodnocení účinnosti podpůrných opatření na pedagogické radě  

• 16. červen 2022 – kontrola platnosti doporučení pro žáky se SVP 

• červen 2022 – spolupráce s třídními učiteli na vyplnění dotazníků pro PPP (podklady pro 

kontrolní vyšetření) a doručení dotazníků do poradny a na zhodnocení efektivity 

poskytovaných podpůrných opatření. 

 

Individuální přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, k žákům nadaným a 

k žákům ohroženým školním neúspěchem 

 

• seznámení pedagogických pracovníků se žáky se SVP a žáky nadanými 

• zpracování IVP pro žákyni 4. A, jedné ze 4. B, ta ale přerušila studium (zdravotní důvody) 

• individuální konzultace Ř a VP v případě potřeby (problém s náročností ve výuce MAT, BIO, 

nově TEV) 

• zpracování plánů pedagogické podpory, příprava školních dotazníků pro nově příchozí žáky 

provních ročníků na vstupní vyšetření na PPP 

• průběžné zpracovávání dotazníků pro PPP 

• příprava dotazníků PPP Šumperk pro třídní učitele žáků se SVP (vyhodnocení efektivity 

poskytovaných podpůrných opatření 2. stupně), předání vyplněných dotazníků do PPP 

• květen 2022 – příprava dotazníků pro třídní učitele žáků se SPV pro PPP (pro žáky, kterým 

končí doba platnosti doporučení a pro žáky budoucích 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 ve spolupráci s PPP studium dle 

individuálního plánu žákyni ze 4. B a jednomu žákovi z 3. B.  

 

Třem žákům (první až čtvrtý ročník) zpracovala škola plán pedagogické podpory (přijatá opatření 

byla vyhodnocena jako dostačující a účinná), 14 žáků školy mělo přiznaný 2. stupeň podpůrných 

opatření (po odchodu jednoho žáka na jinou OA jich zůstalo 13) na základě doporučení PPP, 3 

žáci 3. stupeň PO. 
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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 z matematiky, anglického jazyka a  účetnictví, která v tomto 

roce probíhala v rámci projektu ŠABLONY.  

 

 

Řešení výchovných problémů 

 

V uplynulém školním roce je situace na Obchodní akademii Šumperk z pohledu rizikového 

chování žáků velice uspokojivá. V přiložené tabulce jsou uvedeny počty udělených pochval 

a výchovných opatření za celý školní rok 2021/2022. 

 

Druh opatření 1. pololetí 2. pololetí Celkem 

Pochvala TU 10x 37x 47x 

Pochvala ředitele - 1x  1x 

Napomenutí TU - - - 

Důtka TU 3x 2x 5x 

Důtka ředitele - - - 

Snížený stupeň - 2 - - - 

Snížený stupeň - 3 - - - 

Podmínečné vyloučení - - - 

Vyloučení ze studia - - - 

 

Pochvaly byly v 1. pololetí uděleny zejména za spolupráci při organizaci akce Město čte knihu,  

za reprezentaci školy v soutěžích jako např.  „Šenovský datel“, ZAV, Ekotým atd.  

Ve 2. pololetí bylo uděleno 37 pochval třídních učitelů (především za práci pro třídu, reprezentaci 

ve sportovních a jazykových či ekonomických soutěžích a za pomoc při jejich organizačním 

zajišťování + organizace dne CO) a 1 pochvala ředitele školy (za vynikající reprezentaci školy 

v krajském kole RECITACE Wolkerova Prostějova – 3. A. 

 

Kázeňská opatření byla v 1. pololetí udělena za porušení školního řádu (opakované pozdní 

příchody, nedodržování pravidel při omlouvání absence,  nedodržování pokynů učitele). 

Ve 2. pololetí byly uděleny dvě důtky třídních učitelů za  pozdní příchody žákyň 3. A. 

Velmi potěšující je opět vysoká převaha udělených pochval nad kázeňskými opatřeními a také 

skutečnost, že ani jednou nemusela ve školním roce jednat výchovná komise. 
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h) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborného 

rozvoje nepedagogických pracovníků 

 
Pedagogičtí zaměstnanci  

Datum Školící instituce Počet 

účastníků 

Obsah 

 

Kč 

2021 

 

    

05. 10. 2021 Vzdělávací kulturní 

středisko Štohl s.r.o. 

Václavské náměstí 132/6 

669 02 Znojmo 2 

1 Seminář-learning 500,00 

20. 10. 2021 Euromedia Group Praha 1 Seminář ANJ 0,00 

 NPI Praha 

 

1 Seminář pro managment školy 0,00 

16. 11. 2021 Vzdělávací institut 

Prostějov 

2 BOZP a PO pro VZ 0,00 

11. 11. 2021 Nakladatelství FORUM 

s.r.o. 

Střelničná 1861/8a 

192 00 Praha 8 

1 Pekelné GDPR vs. školy 2 613,60 

24. 11. 2021 Seminaria, s.r.o. 

Symfonická 1425/3 

158 00 Praha 5 

1 Pracovní doba ve školách – 

rozvrhování a evidence 

2 165,90 

29. 11. 2021 Eduko Praha 3 Aktuální otázky výuky ekonomiky 

 

0,00 

02.-03.12. 2021 Vzdělávací kulturní 

středisko Štohl s.r.o. 

Václavské náměstí 132/6 

669 02 Znojmo 2 

2 Účetnictví na SŠ 0,00 

07. 12. 2021 RESK education, s.r.o. 

Jeřabinová 257 

Třinec, 739 61 

1 Právní předpisy ve školství a jejich 

aktuální změny 

1 200,00 

08. 12. 2021 Olomoucký kraj 2 Finanční gramotnost 

 

0,00 

16. 12. 2021 NOVEKO 96 vzdělávání 

spol. s.r.o. 

Uprkova 1578/5 

621 00 Brno 

1 Ochrana osobních údajů 2 000,00 

15. 12. 2021 RESK education, s.r.o. 

Jeřabinová 257 

Třinec, 739 61 

1 Platy a platové předpisy ve veřejných 

službách a správě - školství 

1 200,00 

2022 

 

    

11.-13. 01. 2022 Mgr. Frömel Ivo 

Tělovýchovné  sportovní 

služby 

Krumpach 24 

789 01 Zábřeh 

1 Doškolovací kurz základního školního 

lyžování 

4 822,00 

03. 02. 2022 Nakladatelství FORUM 

s.r.o. 

Střelničná 1861/8a 

182 00  Praha 8 

1 Semoinář GDPR vs. školy 3 256,11 

11. 02. 2022 PaedDr. Pavel Pavelka 

Antala Staška 32 

512 51 Lomnice nad 

Popelkou 

1 Seminář – Organizujeme výuku, 

využíváme modul suplování  a výkazy 

suplování 

390,00 
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08. 03. 2022 PaedDr. Pavel Pavelka 

Antala Staška 32 

512 51 Lomnice nad 

Popelkou 

1 Seminář –Odesíláme jarní matriku 

modul suplování  a výkazy suplování 

3 180,00 

17. 03. 2022 PePsyP Šumperk 1 První psychologická pomoc 0,00 

 

05. 05. 2022 PePsyP Šumperk 1 Školení metodiků prevence 0,00 

 

17. 05. 2022 RESK education, s.r.o. 

Jeřabinová 257 

Třinec, 739 61 

1 Zákon o pedagogických pracovnících 

v praxi škol a školských zařízení 

1 200,00 

15. 06. 2022 PaedDr. Pavel Pavelka 

Antala Staška 32 

512 51 Lomnice nad 

Popelkou 

1 Školení programu Bakaláři – tvorba 

rozvrhu a suplování 

2 400,00 

30. 06. 2022 RESK education, s.r.o. 

Jeřabinová 257 

Třinec, 739 61 

1 Právní předpisy ve školství a jejich 

aktuální změny 

1 400,00 

25. 08. 2022 Vzdělávací institut 

Prostějov 

22 BOZP + požární hlídka 0,00 

 

Celkem  

 

   26 327,61 

 

Pro potřeby zajištění konání státní maturitní zkoušky absolvovali dva učitelé školení pro výkon 

funkce školního maturitního komisaře a další tři učitelé školení pro výkon funkce zadavatele. 

Seminář zajišťoval Cermat Praha. 

  

V rámci projektu Digitální kompetence na SŠ  realizovaného ve spolupráci s Centrem pro rozvoj 

regionu o.p.s. Olomouc absolvovalo 14 pedagogů z naší školy v průběhu celého roku školení 

rozvíjející digitální kompetence pedagogů v praxi. 30. června 2022 održeli tito pedagogové 

certifikát. 

 

Nákup odborné literatury: viz příloha 5 

Odbornou literaturu jsme zakoupili v hodnotě Kč 29 600,00. 

Celkem na DVPP ve školním roce 2021/2022  Kč 55 927,61.   
 

 

Nepedagogičtí zaměstnanci  
Datum Školící instituce Počet 

účastníků 

Obsah 

 

Kč 

2021 

 

    

07. 09. 2021 Olomoucký kraj 

Jeremenková 40a 

779 00 Olomouc 

2 Závazkové vztahy 0,00 

12. 11. 2021 Olomoucký kraj 

Jeremenková 40a 

779 00 Olomouc 

2 Spisová služba 0,00 

22. – 26. 11. 2021 RESK education, s.r.o. 

Jeřabinová 257 

Třinec, 739 61 

2 FKSP ve školách a školských 

zařízeních 

1 200,00 

14. 12. 2021 RESK education, s.r.o. 

Jeřabinová 257 

Třinec, 739 61 

2 Právní předpisy ve školství a jejich 

aktuální změny 

0,00 

2022 
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24. 05. 2022 Olomoucký kraj 

Jeremenková 40a 

779 00 Olomouc 

2 Spisová služba 0,00 

14. 07. 2022 RESK education, s.r.o. 

Jeřabinová 257 

Třinec, 739 61 

2 Právní předpisy ve školství a jejich 

aktuální změny 

0,00 

25. 08. 2022 Vzdělávací institut 

Prostějov 

6 BOZP + požární hlídka 0,00 

 

Celkem  

 

   1 200,00 

 

 

i)  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Výrazně byla rozšířena spolupráce s Ekonomickou fakultou VŠB –TU Ostrava. S touto vysokou 

školou spolupracujeme již 16 rokem. Jsme členy Pedagogické rady na VŠB-TU. Během jarních 

měsíců jsme společně s děkanátem fakulty pracovali na možnosti zahájení prezenční možnosti 

studia a výsledkem je úspěšné otevření prvního ročníku prezenční formy studia bakalářského 

studijního programu Marketing a obchod od 1. 9. 2022 na naší škole.  

 

Ve spolupráci s Městskou knihovnou Šumperk, Střediskem volného času a zařízením pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků Vila Doris Šumperk a Městem Šumperk jsme v říjnu 2021 

zorganizovali kulturní akci „Město čte knihu“. Velmi populární akci, která byla vzhledem ke 

covidu zrušena. 

 

Na významu nabyla spolupráce s Armádou ČR, se kterou spolupracujem při organizování akcí 

civilní ochrany. Společně s Bezpečnostní radou města Šumperk a SZŠ Šumperk organizujeme pro 

naše žáky aktivity na téma Řešení krizových situací. V této oblasti patříme k nejaktivnějším 

školám v šumperském regionu a spolupráce s výše jmenovanými institucemi je na vysoké úrovni. 

Stejně aktivně jsme spolupracovali s ostatními organizacemi kterými jsme mnohaletými členy: 

Hospodářská komora, Česká asociace Sport pro všechny, Asociace školských sportovních klubů, 

Asociace obchodních akademií. 

 

Vyzdvihnul bych spolupráci s psychologem Mgr. O. Kupčíkem, se kterým jsme na podzim roku 

2021 zorganizovali sérii 8 čtyřhodinových seminářů pro všechny žáky školy na téma „Stres – jak 

ovlivňuje náš život, jak ho zvládat. A jak zvládat náročné životní situace nejen v období covidu“. 

 

S velkým ohlasem se setkala aktivita žáků 1.B třídy, která spočívala s organizováním sbírky na 

pomoc lidem z Ukrajiny. 

 

I v minulém školním roce jsme pokračovali v realizaci projektu Digitální kompetence na SŠ. Na 

tomto projektu, jehož garantem je Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s. Olomouc, 

spolupracujeme s dalšími 9 školami. Cílem projektu je vytvoření uceleného interaktivního 

digitálního vzdělávacího programu „Digitální učebna – moderní vzdělávání“ v podobě 

vzdělávacího portálu dostupného online, umožňujícího implementaci mobilních dotikových 

zařízení do výuky. V rámci tohoto projektu jsme pořídili novou multimediální učebnu v hodnotě 

Kč 249 986,--. 

 

V rámci Národního plánu podpory návratu žáků do škol jsme prováděli doučování žáků školy. Na 

podzim 2021 jsme doučovali ve 3 kurzech 12 žáků a na jaře 2022 jsme ve 4 kurzech doučovali 18 

žáků ohrožených školnim neúspěchem. 



19 

 

 

 

Výsledky  soutěží  a přehled ostatních aktivit 

 

Pokud se týká výsledků žákovských soutěží, vyzdvihnul bych především výrazný úspěch naší 

žákyně ze třídy 3.A, která v krajském kole soutěže v uměleckém přednesu poezie zabodovala a 

získala Cenu poroty za osobitý přístup. 

 

Z dalších výsledků stojí za zmínku 3. místo, které získalo družstvo našich žáků v krajském kole 

odborné soutěže EKOTÝM. 

 

Dále jsme se zúčasnili celostátních soutěží v účetnictví, soutěži v anglickém jazyce a sportovních 

soutěžích, bez výraznějších úspěchů. 

 

Kladně hodnotím skutečnost, že se nám podařilo po mnoha letech zorganizovat ve spolupráci 

s NUOV státní zkoušky v psaní na klávesnici, kterých se zúčastnilo 13 zájemců. 

 

 

 

j) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí  
 

1./ Informace o provedené inspekci ČŠI 

 

Ve školním roce 2021/2022 nebyla provedena žádná kontrola ČŠI. 

 

 

 

k) Základní údaje o hospodaření školy 

 

Škola hospodaří jako příspěvková organizace. 

 

Za rok 2021: 

Hlavní činnost: 

Náklady:    Kč 22 736 019,71   

Výnosy:     Kč 22 727 933,99 

Výsledek hospodaření za HČ:  Kč  - 8 085,72 

 

Doplňková činnost:  

Náklady:    Kč 120 581,89  

Výnosy:     Kč 179 218,49 

Výsledek hospodaření za DČ:    Kč   58 636,60 

 

Výsledek hospodaření celé organizace za rok 2021 činil Kč 50 550,88. 

 

Materiální zabezpečení 

Ve spolupráci s majitelem budovy (město Šumperk) jsme provedli částečnou výměnu osvětlení na 

chodbách (led žárovky) a drobné opravy v sociálních zařízení. Zmodernizovali jsme, vymalovali 

dva kabinety pro vyučující. 
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Závěr: 

 

I minulý školní rok byl poznamenán koronavirou krizí, zejména jeho začátek, kdy zůstávala 

v karanténě spousta žáků, učitelů i celých tříd. V důsledku této situace se jen pomalu „vracel i náš 

školský svět do normálních kolejí“. Žákům pomohlo pozvolné „rozjíždění“ výuky a někteří využili 

i možnosti dalšího doučování. Všichni absolvovali  přednášky s psychologem, které jim nastínily, 

jak zvládat stresové situace. Nicméně postupně se začaly obnovovat a opět organizovat nejrůznější 

aktivity. Zvládli jsme bez problémů přijímací řízení, maturitní zkoušky, a i když s velkým úsilím, 

tak se nám podařilo zachovat jazykové vzdělávání organizované naší Jazykovou školou pro 

veřejnost. 

 

 

 

 

 

V Šumperku 12. října 2022                                                                  

 

 

                                                                                                              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 



 

 

 

 

                                                                      Příloha č. 1, 2 – Údaje o pracovnících školy, seznam zkratek 

 

Údaje o pracovnících školy k 30. června 2022

pořad. č. nejvyšší dosažené vzdělání aprobace v 2021/2022 vyučoval předmět délka praxe % kvalifikace poznámky

1 VŠ - magisterské odborné ekon. předměty  UCE, EKO, PEK 22 100% úvazek 0,9524

2 VŠ - magisterské CHE, MAT CHE, MAT 31 100% úvazek 0,3810

3 VŠ - magisterské MAT, FYZ  MAT, FYZ 25 100%

4 VŠ - magisterské odborné ekon. předměty PEK, EKC, ICT, CVK 42,5 100%

5 VŠ - magisterské CJL, NEJ CJL, NEJ 18 100%

6 VŠ - magisterské DEJ - RUJ DEJ, RUJ 33 100%

7 VŠ - magisterské ICT ICT 14 100%

8 VŠ - magisterské ANJ ANJ, KAJ 22 100%

9 VŠ - magisterské CJL - ANJ CJL , ANJ 8,5 100% RD od 19.12.2005

10 VŠ - magisterské ANJ - CJL ANJ, CJL, KAJ 17 100%

11 VŠ - magisterské ANJ - NEJ ANJ, NEJ 12 100% úvazek 0,7143

12 VŠ - magisterské odborné ekon. předměty UCE 34 100%

13 VŠ - magisterské sociologie, CJL CJL, OBN, PSY 18 100%

14 VŠ - magisterské odborné ekonomické předměty EKO, STA 37,5 100%

15 VŠ - magisterské NEJ - CJL NEJ, CJL 37 100%

16 VŠ - magisterské odborné ekon. předměty,PRA PRA, EKO 39 100%

17 VŠ - magisterské odborné ekon. předměty UCE 35 100%

18 VŠ - magisterské odborné ekon. předměty, TEA EKO, PEK, CVK, SPK 31 100%

19 VŠ - magisterské MAT - BIO BIO, MAT 34,5 100%

20 VŠ - magisterské ANJ ANJ, KAJ 16 100%

21 VŠ - magisterské TEV - BIO TEV 17 100% úvazek 0,8095

22 VŠ - magisterské TEV  -ZEM TEV, ZEM, HOZ 36 100%

   

Seznam zkratek

CJL   - Český jazyk a literatura

ANJ   - Anglický jazyk

KAJ  - Konverzace v anglickém jazyce

NEJ   - Německý jazyk

RUJ   - Ruský jazyk

OBN  - Občanská nauka

DEJ   - Dějepis

HOZ  - Hospodářský zeměpis

EKO  - Ekonomika

UCE  - Účetnictví

STA   - Statistika

PEK  - Písemná a elektonická komunikace

PRA  - Právo

TEV  - Tělesná výchova

EKC  - Ekonomická cvičení

PSY  - Psychologie

ZEM  - Zeměpis

CHE  - Chemie

BIO   - Biologie

FYZ   - Fyzika

ICT   - Informační a komunikační technologie

CVK - Cvičná kancelář  

SPK - Společenská kultura

PŘP  - Příprava a řízení projektů

SPK - Společenská kultura



 

 

 

                                                                                                              Příloha č. 3 – Organizační struktura 

 

 

 

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 
 

      ŘEDITEL    

           

           

ZÁSTUPCE 

ŘEDITELE 
 

VÝCHOVNÁ 

PORADKYNĚ 
 HOSPODÁŘKA  ŠKOLNÍK 

           

UČITELÉ  

 
    

REFERENT PRO 

ADMINISTRATIVNÍ 

PRÁCE (1) 

 
UKLÍZEČKY 

(3) 



 

 

 

                                                            Příloha č. 4 – Výroční zpráva v oblasti svobodného přístupu k informacím 

 

 

 

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999  

za rok 2021 

 

 

Obsah:  a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí  

              o odmítnutí žádosti, 

  b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí, 

  c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu……..(viz. zákon), 

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti      poskytnutí výhradní 

licence,  

e) počet stížnosti podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich 

vyřízení, 

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona. 

 

 

a) Počet podaných žádostí o informace: 3 (žádosti a vyřízení jsou uloženy u zástupce ředitele) 

 

b) Počet podání odvolání proti rozhodnutí: 0 

 

c) – f): Tyto body nebyly uplatněny, či k nim nebyly připomínky. 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Příloha č. 5 – Seznam nakoupené odborné literatury 

 

 

 

Název Počet ks Cena v Kč 

učebnice Účetnictví I. díl 2021 3 480,00 

učebnice Účetnictví II. díl 2021 3 480,00 

učebnice Účetnictví III. díl 2021 2 280,00 

Sbírka příkladů I. díl 2021 3 420,00 

Sbírka příkladů II. díl 2021 3 420,00 

Cambridge English First Result – Teacherś Pack 1 736,00 

Cambridge English First Result – WB +audio CD 1 299,00 

Raduga po novomu 1- PS 1 152,10 

Raduga po novomu 2 - PS 1 152,10 

Englich File Preint – TB + TRC 4 2 937,60 

Englich File Preint – SB + Online 4 2 043,40 

Englich File Preint – WB + key 4 1 230,80 

Raduga po novomu 3 - CD 1 269,50 

Maturita z českého jazyka a literatury (didaktický test) 4 536,50 

Business Vocabulary in Use Elem-Preint+key 2 1 344,00 

Test Your English Vocabulary 2 784,00 

Procvičovací testy z českého pravopisu 4 248,00 

Cambridge English First Result – Class Audio 1 576,00 

Procvičovací testy z českého pravopisu 4 248,00 

Cambridge English First Result – SB 1 506,00 

Geografické rozhledy  1 395,00 

Dnešní svět 1 1 199,00 

Tělesná výchova 1 300,00 

Bridge 1 7 750,00 

Řízení školy 1 1 749,00 

Učitelské noviny 1 2 484,00 

Školství 1 1 580,00 

Celkem Kč:  29 600,00 

 

 

 

 

 

 

 


