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1. Základní údaje o škole 

 Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim  

Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

  IČO a IZO ředitelství školy: 616664537, 0616664537 

 Kontakty: 

 číslo telefonu: +420 317 842 026, +420 317 844 327, 

 e–mailová adresa: info@vlasimoa.cz 

    www stránky: www.vlasimoa.cz  

 jméno ředitele školy: Ing. Bc. Jarmila Zábranská 

    její statutární zástupce: Mgr. Zdeněk Lhoták 

seznam členů školské rady (koho zastupují):  

MUDr. Pavel Seidl – zastupuje Středočeský kraj  

Jaroslav Zelenka – zastupuje Středočeský kraj  

Václav Ţák – zastupuje zákonné zástupce nezletilých ţáků  

Miroslav Sirový – zastupuje zletilé ţáky 

Ing. Ludmila Staňková – zastupuje pedagogický sbor OA Vlašim  

Mgr. Zdeňka Roštíková – zastupuje pedagogický sbor OA Vlašim 

 

 

 Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a uskutečněné změny 

za hodnocený školní rok: 1. září 2008 

 

2. Charakteristika školy 

 Vymezení hlavní činnosti školy 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) je hlavním dokumentem pro určení účelu a předmět činnosti 

školy. Cílem je rozvoj vědomostí, dovedností, postojů, hodnot získaných základním 

vzděláváním. Poskytuje ţákům obsahově širší všeobecné nebo odborné vzdělání spojené se 

všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Součástí vzdělávání je i 

vytváření předpokladů pro plnoprávný osobní a občanský ţivot, samostatné získávání 

informací a celoţivotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a příprava pro výkon 

povolání.  

Škola od 1. 9. 2006 vyučuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu v rámci  

Pilotu S, do kterého jsou téţ zařazena témata: protidrogová, environmentální vzdělávání, 

sexuální výchova, škodlivost xenofobie a rasismu, psychologie a umění studovat, mravní 

výchova, komunikace, kulturní a estetická výchova.  

Ţáci jsou cílevědomě připravováni na týmovou práci a na vytváření dobrých mezilidských 

vztahů, pro další studium na VŠ a VOŠ a pro uplatnění na trhu práce včetně zemí EU. 

 

 Vymezení doplňkové činnosti školy 

Je vymezena zřizovací listinou zřizovatele v Článku V. – Pořádání kurzů a přednášek.  

 

 Materiálně technické podmínky pro výuku: 

Objekt školy je ve vlastnictví zřizovatele, kterým je Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 

Praha 5. 

mailto:info@vlasimoa.cz
http://www.vlasimoa.cz/


Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim za školní rok 2008/09 

 

 3 

Moderní budova školy s příjemným interiérem a s bezbariérovým přístupem disponuje 20 

učebnami s počtem 12 kmenových tříd. Kmenové třídy jsou vybaveny internetem, 

dataprojektorem v kombinaci s interaktivní tabulí nebo plátnem. Ţáci vyuţívají 4 odborné 

učebny výpočetní techniky, které jsou připojeny na internet bezdrátovou technologií wifi 

s rychlostí 1024 kb/sec. Intenzivní výuka v počítačových učebnách je podpořena moţností 

vyuţití dataprojektorů při promítání obrazovky učitelského počítače na projekční plátno.  K 

výuce jazyků slouţí 3 jazykové učebny s audiovizuálním vybavením.  Odborné předměty 

jsou vyučovány v multimediální učebně, která je koncipována jako posluchárna a je 

vyuţívaná pro inovaci obsahu a forem výuky. Učebny písemné a elektronické komunikace 

jsou vybavené počítači pro programovou výuku pro psaní na PC. V celém objektu je 

počítačová síť a televizní okruh s centrálním satelitním okruhem. 

K výuce tělesné výchovy slouţí prostorná tělocvična s vybavením a fitness–centrum. 

 

 Vzdělávací programy školy: 

Obory vzdělání: 

63–41–M/02 Obchodní akademie – zaměření Ekonomika a podnikání 

63–41–M/02 Obchodní akademie – zaměření Evropský hospodářský asistent 

78–42–M/02 Ekonomické lyceum 

Všechny obory vzdělání jiţ jsou vyučovány podle vlastních Školních 

vzdělávacích programů ve všech ročnících – od 1. 9. 2006  Pilot S – tvorba a 

ověřování pilotních školních vzdělávacích programů ve vybraných SOŠ a SOU 

– v rámci grantu ESF, MŠMT ČR, NUOV.   

Inovace, nové metody a formy práce – zkušenosti z ověřování ŠVP potvrzují 

přínos vlastních vzdělávacích programů pro výuku i pro klima ve škole. Výuka 

dle ŠVP klade na učitele vyšší nároky, a to v oblasti přípravy vyučování, neboť 

s danou problematikou po stránce zavádění kompetencí, průřezových témat a 

výsledků vzdělávání se seznamují a zároveň se do výuky snaţí postupně zavádět 

nové metody a vyuţívat modernější informační technologie. Výhodou pro většinu pedagogů 

na škole je, ţe si sami ŠVP vytvořili dle rámcových vzdělávacích programů. Novým prvkem 

při tvorbě vlastních ŠVP je účast sociálních partnerů, kterými jsou Hospodářská komora 

Benešov a ÚP Benešov, kteří pomohli při tvorbě profilu absolventa, neboť znají poţadavky 

potencionálních zaměstnavatelů absolventů školy. 

 

 Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu 

V průběhu výchovně vzdělávacího procesu se uskutečňovala realizace ověřování vlastního 

ŠVP v rámci Pilotu S, které umoţnilo vymezení školy jako moderní vzdělávací instituce, 

která reálně prováděla a bude nadále provádět potřebné změny. Díky projektu jsme se 

seznámili s kurikulární reformou, protoţe v dnešní společnosti musí být člověk připraven na 

změny technologií a na to, ţe bude muset změnit povolání třeba i několikrát za ţivot. Praxe 

vyţaduje samostatné a tvořivé pracovníky schopné přizpůsobit se novinkám a stále se učit. 

Cílem výstupu jsou středoškolsky vzdělaní lidé se všeobecným i odborným vzděláním 

nutným pro výkon obchodně podnikatelských funkcí ve výrobních podnicích, v tuzemském i 

mezinárodním obchodě, v peněţnictví, cestovním ruchu, pojišťovnictví, v oblasti financí, 

daní, firemního účetnictví, ve správě počítačových sítí, sféře vyuţití internetu, ve státní a 

veřejné správě. Škola se soustředí i na přípravu ţáků pro přijetí ke studiu na VŠ a VOŠ.  
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 Další informace o škole 

 Obchodní akademie Vlašim vznikla v roce 1991, po stavebních úpravách budovy MŠ, jako 

první střední škola ekonomického zaměření v benešovském regionu. V roce 1995 byla 

přistavěna k budově školy prostorná tělocvična s fitness–centrem a samostatným sociálním 

zázemím. V další etapě rozvoje školy v roce 1996, byla realizována přístavba  

multimediálních učeben pro výuku odborných předmětů. V období července a srpna roku 

2009 došlo k rekonstrukci obvodového pláště u dvou původních pavilonů včetně výměny 

oken, zateplení a fasády. O studium ze strany ţáků 9. tříd je po celou dobu existence školy 

zájem, škola má naplněnou kapacitu a postupně rozšiřuje studijní nabídku vzdělávacích 

oborů a jejich zaměření. Po celou dobu existence školy více neţ 80% ţáků úspěšně zvládá 

přijímací zkoušky na různé typy VŠ a VOŠ, ostatní nacházejí zaměstnání  v široké škále 

pracovních míst nejrůznějších firem včetně zahraničních. Patříme mezi školy v regionu 

s nejniţším počtem absolventů evidovaných na ÚP. 

 

3. Školy a školská zařízení – členění 
 

I. Školy – nejvyšší povolený počet ţáků/studentů a naplněnost (k 30. 9. 2008)  

Druh/typ školy  

 

 

 

IZO 

Nejvyšší 

povolený 

počet 

ţáků/ 

stud. 

Skutečný 

počet 

ţáků/ 

stud.
1
  

Počet 

ţáků/ 

stud. 

v DFV
2 

Přepočtený 

počet ped. 

prac. 

Počet 

ţáků/stud.  

na přep. 

počet ped. 

prac.      

v DFV 

Střední odborná škola 061664537 363 339 339 25,5 13,29 
 

 Ve školním roce 2008/2009 bylo ubytováno v Domově mládeţe SPŠ Vlašim 32 ţáků. 

 Ve školním roce 2008/2009 OA Vlašim zajišťovala v rámci doplňkové činnosti kurz 

německého jazyka pro 9 zájemců firmy Sellier & Bellot, kurz probíhal jednou týdně do 

30. 6. 2009 v rozsahu 42 hodin. Vyučující byl zaměstnán na dohodu o provedení práce 

v rozsahu 42 hodin. 

 

4. Obory vzdělání a údaje o ţácích v nich 
 

I. Počet tříd a ţáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě vzdělávání – podle oborů vzdělání (k 30. 9. 2008) 

Kód a název oboru Počet ţáků  
Počet 

tříd 

Průměrný 

počet 

ţáků/tř. 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou     

Obchodní akademie – 63–41–M/004 178 6 29,7 

Obchodní akademie – 63–41–M/02 45 2 22,5 

Ekonomické lyceum – 78–42–M/002 86 3 28,7 

Ekonomické lyceum – 78–42–M/02 30 1 30 

Celkem  339 12 28,3 

 V průběhu školního roku 2008/2009 byl na základě přestupu přijat do druhého ročníku 

obchodní akademie 1 ţák. 

 Z uvedených 339 ţáků je 1 cizí státní příslušník – Ukrajinec (na OA Vlašim studuje od 1. 

ročníku). 

     Školu navštěvuje 10 ţáků z jiných krajů (denní forma vzdělávání). 
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5. Vzdělávání ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků a studentů 

nadaných 

Údaje o individuálně integrovaných ţácích a studentech podle druhu zdravotního postiţení (k 30. 9. 2008) 

Druh postiţení 
Počet ţáků/studentů  

SŠ 

Mentální postiţení 0 

Sluchové postiţení 0 

Zrakové postiţení 0 

Vady řeči 0 

Tělesné postiţení 1 

Souběţné postiţení více vadami 0 

Vývojové  poruchy učení a chování 1 

Artismus 0 
 

 Počet ţáků, kteří se vzdělávají podle individuálních vzdělávacích plánů, z toho počet ţáků 

nadaných a ţáků se zdravotním postiţením. 

 Dva ţáci byli integrováni a byla jim věnována zvýšená pozornost podle podkladů 

z pedagogicko psychologické poradny a lékařských zpráv. Jedna ţákyně úspěšně ukončila 

studium maturitní zkouškou a jeden ţák uzavřel ročník a postoupil do vyššího ročníku. 

 Sportovně nadaným ţákům (reprezentace ČR) byla umoţněna úprava rozvrhu. Jednalo se 

o reprezentanty ve stolním tenise, z nichţ jeden úspěšně vykonal maturitní zkoušku v září 

a dva reprezentanti uzavřeli klasifikační období v řádném termínu k 30. 6. 2009 a 

postoupili do vyššího ročníku. 

 

6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ a VOŠ 

6. 1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ  

 Kritéria přijímacího řízení do OA Vlašim pro všechny obory:  

 vysvědčení na ZŠ za 8. ročník a 1. pololetí 9. ročníku – 80 % 

 výsledky z předmětových soutěţí a olympiád od okresních a vyšších – 15 % 

 výstupní hodnocení ze základní školy – 5 % (za doloţení – všichni uchazeči jej doloţili) 

 

I. Údaje o přijímacím řízení do denního studia (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2009/2010 – 

podle oborů vzdělání  (k 1. 9. 2009) 

Kód  a název oboru 

 

1. kolo  

– počet  

Další kola  

– počet 

Odvolání   

– počet Počet 

tříd
1
 

přihl.  přij.  přihl.  přij.  
poda- 

ných 

kladně 

vyříz. 

Obory vzdělání poskytující  

střední vzdělání s maturitní zkouškou  
       

Obchodní akademie – 63–41–M/02 204 47 3 3 10 10 2 

Ekonomické lyceum – 78–42–M/02 88 27 0 0 3 3 1 

Celkem 292 74 3 3 13 13 3 

 V rámci přijímacího řízení z jiných krajů bylo přijato do denního studia 18 ţáků. 
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7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání 

 

I. Prospěch a docházka ţáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) – k 30. 6. 2009 

Prospěch a docházka ţáků/studentů všech ročníků  Počet ţáků/studentů 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Ţáci celkem    339 

Prospěli s vyznamenáním 97 

Prospěli 241 

Neprospěli  1 

– z toho opakující ročník 1 

Průměrný prospěch ţáků 1,79 

Průměrný počet zameškaných hodin na ţáka/z toho neomluvených 73,08 / 0,03 

 

 Komisionální zkoušky:  

 počet ţáků – 3 

 termín – 26. srpna 2009 (2 ţáci), 22. září 2009 (1 ţákyně z důvodu nemoci termín v září) 

 ročník – třetí (vysoká absence z důvodu nemoci)  

  – čtvrtý (1 ţákyně opravná zkouška, 1 ţákyně uzavření klasifikace ze dvou 

předmětů z důvodu porodu v měsíci květnu) 

 

 obor vzdělání – Obchodní akademie 63–41–M/004 a Ekonomické lyceum 78–42–M/002 

 předměty – účetnictví 3x, obhajoba projektu 1x 

 výsledky – všichni úspěšně vykonali komisionální zkoušky a uzavřeli klasifikaci za 3. a 4. 

ročník 

 

 II. Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek (bez opravných zkoušek)  

Kód a název oboru 

Ţáci/studenti 

konající zkoušky 

celkem 

Prospěli                   

s vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

Maturitní  zkouška:     

Obchodní akademie – 63–41–M/004 57 17 36 4 

Ekonomické lyceum – 78–42–M/002 30 11 19 0 

Celkem 87 28 55 4 

 Opravné maturitní zkoušky z 1 předmětu: 

 počet ţáků – 4 – opravná maturitní zkouška z jednoho předmětu 

 termín – 9. 9. 2009 

 obor vzdělání – Obchodní akademie 63–41–M/004  

 předměty – anglický jazyk 2x, účetnictví 1x, písemná maturitní zkouška z odborných 

předmětů 1x 

 výsledky – všichni úspěšně vykonali opravnou maturitní zkoušku  
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 Maturitní zkouška v náhradním termínu: 

 počet ţáků – 1 

 termín – 9. 9. 2009 

 obor vzdělání – Ekonomické lyceum 78–42–M/002  

 důvod – porod v měsíci květnu 

 

8. Chování ţáků 

Chování ţáků/studentů (k 30. 6. 2009) 

Druh/typ školy 
Počet ţáků/studentů - hodnocení 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

Obchodní akademie – 63–41–M/004 235 0 0 

Ekonomické lyceum – 78–42–M/002 119 0 0 

 

 V průběhu školního roku 2007/2008 byla udělena tato výchovná opatření: 

- napomenutí třídního učitele: 2 x 

- důtka třídního učitele:  15 x 

- důtka ředitelky školy:  2 x 

- druhý stupeň z chování: 0 x 

-    třetí stupeň z chování:  0 x 

-   vyloučení ze studia:  0 x 

-   pochvala třídního učitele: 94 x  

-   pochvala ředitelky školy: 11 x  

 

9. Absolventi a jejich další uplatnění 

 

I. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu – absolventi SŠ s dosaţeným středním vzděláním s maturitní 

zkouškou a absolventi VOŠ 

Druh/typ školy 

Počet 

absolventů 

celkem 

Podali přihlášku  

na VŠ 

Podali přihlášku  

na VOŠ 

Podali přihlášku  

na jiný typ školy 

Nepodali 

přihlášku 

na ţádnou školu 

Obchodní 

akademie 
87 77 14 0 6 

 

 Ze školy v průběhu školního roku odešla jedna ţákyně ke 4. 2. 2008 a jedna ţákyně přerušila 

vzdělávání k 5. 12. 2007. 
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10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol 

 

Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k 30. 4. 2009) 

Kód a název oboru 
Počet absolventů  

– škol. rok 2007/2008 

Z nich počet 

nezaměstnaných   

– duben 2009 

Obchodní akademie – 63–41–M/004 58 0 

Ekonomické lyceum – 78–42–M/002 31 1 

Celkem 89 1 

 

11. Úroveň jazykového vzdělávání na škole 

I. Ţáci/studenti v denním formě vzdělávání učící se cizí jazyk (k 30. 9. 2008) 

Jazyk 
Počet ţáků 

/studentů 
Počet skupin 

Počty ţáků/studentů ve skupině 

minimálně maximálně průměr 

AJ 339 22 9 22 15,4 

NJ 195 14 9 20 13,9 

FJ 83 6 11 17 13,8 

RJ 61 4 17 21 15,3 

 

 

II. Učitelé cizích jazyků – rozloţení kvalifikace (k 30. 9. 2008) 

Jazyk 
Počet učitelů 

celkem 

Kvalifikace vyučujících Rodilí 

mluvčí odborná částečná ţádná 

AJ 6 5 1 – – 

NJ 4 4 – – – 

FJ 2 2 – – – 

RJ 2 1 – – – 

 

 Většina vyučujících má pedagogickou                    

i odbornou způsobilost, vyučující s částečnou 

kvalifikací má velmi dobrou znalost 

anglického jazyka po dlouhodobém pobytu 

v USA a má pedagogickou způsobilost.  
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12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole 

 Úroveň vybavení školy informačními 

technologiemi je na velmi dobré úrovni, 

je vyuţívána všemi ţáky v předmětech: 

informační a komunikační technologie, 

účetnictví, ekonomické výpočty, 

písemná a elektronická komunikace, ve 

cvičeních z odborných ekonomických 

předmětů, ve všeobecných předmětech 

formou interaktivní tabule.  Technika je 

dostupná pro ţáky i mimo vyučování. 

Ve většině učeben je internet, počítač, 

dataprojektor a plátno nebo interaktivní 

tabule. Ve škole se pro výuku vyuţívá 5 odborných učeben vybavených počítači s přístupem 

na internet. Vyučující mají k dispozici odbornou pracovnu zařízenou informačními 

technologiemi včetně internetu a vyuţívají ji k přípravě  výuky. Většina vyučujících 

absolvovala školení v rámci SIPVZ úrovní Z a někteří úrovní P a S.  

 

13. Údaje o pracovnících školy 
 

I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2008) 

Počet pracovníků  Počet ţáků 

v DFV na 

přepočtený 

počet 

pedagog. 

prac. 

celkem 

fyzický/přepočtený 

nepedagogických  

fyzický/přepočtený 

pedagogických 

fyzický/přepočtený 

pedagogických 

interních/externích 

pedagogických  

– s odbornou 

kvalifikací  

37/34 9/7,4 28/26,6 25,5/1,1 22 12,7 

 

 Počet interních a externích pedagogických pracovníků: 28 

 

II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2008) 

Počet pedag. 

pracovníků 
Do 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let Nad 60 let 

Z toho 

důchodci 

Průměrný 

věk 

Celkem 4 8 9 5 2 2 42,6 

z toho ţen 3 6 7 4 1 1 42,4 

 

III. Pedagogičtí pracovníci – podle nejvyššího dosaţeného vzdělání (k 30. 9. 2008) 

Počet ped. pracovníků – dosaţené vzdělání  

vysokoškolské 

– magisterské a 

vyšší 

vysokoškolské 

 – bakalářské 
vyšší odborné střední základní 

22 – – 6 – 

 Čtyři učitelé mají dokončené státní zkoušky na příslušných pedagogických fakultách a v roce 2009 

budou vysokoškolské magisterské vzdělání dokončovat obhajobou diplomové práce. 

IV. Pedagogičtí pracovníci – podle délky praxe (k 30. 9. 2008) 

Počet ped. pracovníků s praxí 

do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let  více neţ 30 let 

5 2 9 9 3 
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V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání
1
 (k 30. 9. 2008) 

Předmět 
Celkový počet hodin 

odučených týdně 

Z toho odučených učiteli 

s odbornou kvalifikací 

v příslušném oboru 

vzděl. 

Cizí jazyky 150 143 

Všeobecné předměty 203 199 

Odborné předměty 231 205 

Celkem 584 547 

 

 Personální změny ve školním roce: 2008/2009 

–   od 1. 9. 2008 počet pedagogických pracovníků – nastoupilo na školu  7 vyučujících, 

z toho počet absolventů PedF – 4 s odbornou kvalifikací: NEJ, OBN; ANJ, NEJ; BIO, 

TEV; ANJ, FRJ.  

–   ze školy odešlo 6 pedagogických pracovníků, z toho 3 na mateřskou dovolenou, 1 mimo       

školství, 1 do důchodu, 1 do jiné školy. 

14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků 

 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

- počet studujících – tři, aprobace:  NEJ, OBN; ANJ, NEJ; BIO, TEV – studium ukončí 

všichni na podzim 2009 obhajobou diplomové práce. Vzdělávací instituce: Západočeská 

univerzita v Plzni – PF; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – PF; Univerzita J. 

E. P. v Ústí nad Labem – PF 

- počet absolventů – jedna, aprobace: ANJ, FRJ – vzdělávací instituce: Jihočeská univerzita 

v Českých Budějovicích – PF, vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním 

programu 
 

 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

- počet absolventů – 2: Osvědčení – Absolvování kurzu a závěrečné zkoušky „Koordinace 

v oblasti informačních a komunikačních technologií“; Osvědčení NIDV – studium 

pedagogiky – doplnění DPS 
 

 Studium k prohlubování odborné kvalifikace  

a) počet jednodenních a dvoudenních akcí 

- 34 jednodenních,  

- 1 dvoudenní 
 

b) počet vícedenních akcí – 2  

- stáţ učitelů – 1 vyučující francouzského jazyka se zúčastnila stáţe učitelů FRJ ve Francii 

v Burgundsku v Dijonu, získala osvědčení, stáţ byla osmidenní, organizátor KÚSK 

- EVVO – 1 vyučující se zúčastnila projektu Školení pedagogických pracovníků EVVO 

v Tatranské Štvrbě, školení bylo sedmidenní, spoluorganizátor KÚSK 
 

c) samostudium:  

- pedagogický sbor v rámci dnů samostudia: Školní vzdělávací program pro OA a EL – 

Pilot S 

- pokračování ve vzdělávání anglického jazyka (Brána jazyků) – 12 učitelů 

- v oblasti odborných předmětů 

 Finanční náklady vynaloţené na DVPP – Kč 31 774,––  
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15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 Zájmová činnost organizovaná školou (krouţky, …) 

- fitness – organizované celoročně 

- sportovní hry 

- přístup ţáků na internet  

- návštěvy divadelních představení (Vlašim, Praha) 

-    praxe ţáků v reálných firmách regionu 

-   nepovinná výuka matematiky  

-   výuka cizích jazyků v krouţcích 

-   sportovně cyklistický kurz ţáků 2. a 3. ročníků 

- LVVZ ţáků 1. ročníků v Alpách v Itálii 

 

 Mimoškolní aktivity (exkurze, …) 

- exkurze do jaderné elektrárny Temelín, exkurze do Podblanického ekocentra, Gaudeamus 

2008 Brno, exkurze do Osvětimi, návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu 

-    školní výlety    

-    poznávací zájezd ţáků do Anglie a Francie  

-    výměnný studijní pobyt ţáků v partnerské škole v SRN v Albstadtu 

 Programy a projekty: 

a) zapojení školy do projektů celostátního významu  

    PILOT S – tvorba a ověřování pilotních ŠVP ve vybraných SOŠ a SOU – OA Vlašim 

vytvořila v rámci reformy středního odborného školství 4 vlastní ŠVP pro obory 

Obchodní akademie a Ekonomické lyceum podle rámcových vzdělávacích programů. 

Vytvořené ŠVP jsou reálně zavedené do pedagogické praxe školy, probíhá ověřování 

jejich funkčnosti v 1. aţ 3. ročníku a od školního roku 2009/2010 bude pokračovat jejich 

ověřování ve všech ročnících. 

 

b) realizace vlastních projektů v rámci programů EU – výzva č. 25  ROP Střední 

Čechy, oblast podpory 3.2 Rozvoj měst – oblast vzdělávání 

V září 2008 škola reagovala na výzvu č. 25  ROP Střední Čechy, oblast podpory 3.2 

Rozvoj měst – oblast vzdělávání a podala projekt „Inovace výuky zaváděním moderních 

technologií na OA Vlašim“. Projektový záměr byl schválen Radou Středočeského kraje 

včetně jeho kofinancování.  

Projekt ve výši 2 496 000 Kč umoţní vybavení multimediální učebny, vybavení šesti 

kmenových učeben multimediálními interaktivními tabulemi s příslušenstvím, vybavení 

multimediální jazykové učebny, multimediální odborné učebny pro vyučující a nákup 24 

notebooků pro učitele. 

Dne 8. dubna 2009 byla schválena Ţádost o poskytnutí dotace na výše jmenovaný projekt 

Výborem Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Čechy v plné výši.  

Smlouva o poskytnutí dotace mezi Regionální radou soudrţnosti Střední Čechy a OA 

Vlašim na realizaci projektu „Inovace výuky zaváděním moderních technologií na OA 

Vlašim“ ve výši 2 308 800 Kč byla uzavřena ke dni 30. června 2009. Z toho podíl 
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finančních prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje činí 2 121 600 Kč. 

Částka 187 200 Kč bude pokryta formou kofinancování Krajským úřadem Středočeského 

kraje. 

Realizace projektu proběhla v období měsíců srpen – říjen 2009, ukončení projektu se 

předpokládá v prosinci 2009. 

Cílem projektu je zkvalitnění podmínek pro výuku v celé oblasti vyučovaných předmětů 

v rámci realizovaného ŠVP, přiblíţení moderních informačních technologií, které 

vyţaduje trh práce ţákům, zvýšení gramotnosti ţáků přístupem k moderním informačním 

a komunikačním technologiím, zvýšení motivace a aktivace ţáků k tvůrčí a týmové práci, 

podpora dalšího vzdělávání a zefektivnění práce učitelů. 

 

c) zapojení školy do mezinárodních programů 

Název projektu – LEONARDO DA VINCI, Počet zapojených ţáků – 6, Forma – 

odborná praxe, Účastnické země – Německo, Název partnerské školy – Berufskolleg 

Kaufmannsschule der Stadt Krefeld – v partnerské škole se vyměnilo vedení a nebylo 

moţné předloţit na rok 2008 ze strany partnerské školy projekt praxe. Po vzájemné 

domluvě bude školní projekt podán v dalším školním roce.  

 

Název projektu – COMENIUS, Počet zapojených ţáků – 10, Forma – Interaktivní 

komunikace v reálných firmách jednotlivých zemí, Účastnické země – Německo, Itálie, 

Norsko, Švédsko, ČR. Ve dnech 10. – 12. 11. 2008 se uskutečnila pracovní schůzka ve 

Švédsku – 1. fáze: do března 2009 – získávání firem na spolupráci a poskytování 

informací o firmách partnerům; 2: fáze: do dubna 2009 – ţáci píší ţivotopisy a odesílají je 

do firem. Červen 2009 – ţáci připravili katalogy firem a budou vybírat firmy 

z partnerských zemí a navazovat s nimi kontakty. Projekt je financován z prostředků EU, 

je tříletý, součástí projektu je v listopadu 2009 setkání ţáků v Německu. Projekt bude 

ukončen v roce 2010. 

 

d) zapojení do rozvojových programů MŠMT 

Pilot S – patří do této oblasti (spolupráce MŠMT, NUOV Praha, 30 vybraných SOŠ 

v rámci ČR). 

 

e) zapojení školy do programů a projektů vyhlášených Středočeským krajem 

 Škola se v lednu 2009 zapojila do operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělání a připravila projekt 

„Podpora pedagogických pracovníků OA Vlašim zapojených do implementace a inovace 

ŠVP nového zaměření – Cestovní ruch“. Projekt byl vyřazen z důvodu nesplnění kritérií 

přijatelnosti. 

 

  Na výzvu zřizovatele byl zpracován Projektový záměr „Podpora zlepšení podmínek 

DVPP se zaměřením na zvýšení kvality výuky cizích jazyků včetně zavádění nových 

vyučovacích metod na OA Vlašim“ do 3. výzev OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, jejichţ vyhlášení se předpokládá na začátku roku 2010.  

 

 Zapojení školy ve školním roce 2008/2009 do projektu Vektor – byli testováni všichni 

ţáci 1. ročníků z předmětů Český jazyk, Matematika, Cizí jazyk, Obecné studijní 

předpoklady (výsledky jsou uvedené v evaluaci ve výroční zprávě). 

 

 Spolupráce se zahraničními školami Název projektu – ALBSTADT, Počet zapojených 

ţáků – 15, Forma – reciproční výměnný pobyt ţáků v partnerských zemích, Název 
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partnerské školy – Walther–Groz–Schule Albstadt, Účastnické země – Německo, Termíny 

– V období 20. – 25. 10. 2008 se uskutečnil pobyt našich ţáků v partnerské škole v Albstadtu, 

na dopravu škola získala finanční příspěvek od zřizovatele KÚSK. V termínu od 25. 5. do 30. 

5. 2009 byli němečtí ţáci v naší škole. Jedná se o dlouhodobé partnerství obou našich škol, 

výměnné pobyty, jejichţ cílem je upevňování jazykových znalostí a poznávání ţivota lidí 

v zemích EU, budou pokračovat i v příštím školním roce. 

 

Po roce opět směr Albstadt 
  

Výměnný pobyt ţáků OA Vlašim 

v Německu se uskutečnil ve 

dnech 20. – 25. října 2008. Do 

Stuttgartu odcestovalo linkovým 

autobusem 16 ţáků spolu 

s pedagogickým doprovodem. 

Ze Stuttgartu jsme pokračovali 

vlakem aţ do Albstadtu, kam 

jsme dorazili v odpoledních 

hodinách. Následovalo přivítání 

ve škole, krátký uvítací proslov 

paní ředitelky Evelyn Lorch  a 

přidělení do hostitelských rodin. 

Druhý den našeho pobytu jsme 

měli moţnost sledovat výuku v Kaufmännische Schule Albstadt  a poté se odreagovat během 

odpolední procházky tímto městem. 

Na další den byl naplánován výlet k Bodamskému jezeru, přesněji do kláštera Birnau a do 

lázeňského městečka Überlingen. Zajímavé bylo pro nás zastavení v oboře poblíţ městečka 

Salem, kde jsme pozorovali a krmili volně pobíhající opičky. 

Čtvrtý den si čeští ţáci během prohlídky majestátního hradu Sigmaringen ověřili, zda rozumí 

průvodkyni, která je zasvěcovala do tajů historie. 

A byl tady pátek, coţ znamenalo večerní odjezd do České republiky. Přesto i dnes měli všichni 

příleţitost poznávat, objevovat, divit se a ţasnout, tentokráte ve Stuttgartu. 

Domů si kaţdý přivezl nejenom pár dárků, ale i spoustu záţitků. 

Nepochybuji však o tom, ţe tato zahraniční cesta všechny přesvědčila, jak důleţité je učit se cizí 

jazyk. 

 

Partnerství Albstadt – Vlašim 
Po stopách velikánů české a německy psané literatury 

 
Ve dnech 25. – 30. 4. 2009 se uskutečnil další 

z výměnných pobytů německých ţáků ve Vlašimi 

v rámci dlouholetého partnerství  OA Vlašim – 

Walter Groz Schule Kaufmännische Schule 

Albstadt. 

Oficiální program začal v pondělí, kdy byli 

němečtí ţáci a jejich pedagogové přivítáni 

ředitelkou školy Ing. Jarmilou Zábranskou. Po 

prohlídce školy odjeli naši hosté spolu se svými 

hostiteli do Muzea rekordů a kuriozit 

v Pelhřimově. Odpoledne jsme všichni navštívili 
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oblíbený turistický cíl Křemešník. 

V úterý jsme zamířili do ţelivského kláštera a do Lipnice nad Sázavou, abychom německé ţáky 

seznámili s ţivotem a dílem Jaroslava Haška. Kopcovitá krajina, kvetoucí řepka, impozantní 

hrad, poklidně tekoucí řeka Sázava, tak lze shrnout některé záţitky tohoto dne. 

Literární toulky nás čekaly i ve středu, tentokráte však v Praze. Na Starém Městě a v přilehlých 

uličkách Staroměstského náměstí jsme procházeli místa, která jsou spjata s ţivotem a dílem 

ţidovského spisovatele Franze Kafky.  

Ve čtvrtek jsme se na vlašimském autobusovém nádraţí s našimi partnery rozloučili 

s konstatováním, ţe tyto výměnné pobyty jsou významným obohacením pro obě zainteresované 

školy. 
 

Studijní vzdělávací zájezd 10 „Nej“ z Anglie a Paříţ 
 

Skupina 33 ţáků a dvou učitelek, Aleny 

Trachtové a  ing. Evy Lhotákové, z  

Obchodní akademie Vlašim se od  6. do 11. 

června zúčastnila studijního zájezdu do 

Anglie, přičemţ byla navštívena i Francie. 

Jako první navštívili neproslulejší památku 

Francie – Eiffelovu věţ. Po tomto 

nezapomenutelném záţitku ţáci zhlédli i 

další řadu památek, např.  komplex budov  

Invalidovny. Po dlouhém vyčerpávajícím dni 

je čekala projíţďka po řece Seině. Navzdory 

tomu, ţe počasí příliš nepřálo, Francie se 

ţákům velice líbila a i v budoucnu by ji rádi 

opět navštívili. 

Hlavním cílem zájezdu byl však pobyt v Anglii, jenţ měl za úkol přiblíţit další historicky a 

turisticky zajímavá místa, např: Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, Downing 

Street, Trafalgar Square, Buckingham Palace, National Gallery, Brighton Pier, Madame 

Tussaud´s. Největším přínosem byl ale pobyt v anglické rodině, kde ţáci poznali zvyky, obyčeje 

a hlavně ţivotní styl, který je od našeho poněkud odlišný. Poslední den pobytu ţáci navštívili 

velmi známou atrakci London Eye, přičemţ měli moţnost  prohlédnout si celý Londýn z výšky 

135 metrů. Právě tento záţitek zůstane v paměti většiny z nich.  Největšího úspěchu dosáhla 

Madame Tussaud´s, na kterou se ţáci uţ od svého příjezdu velice těšili.  

Studijní pobyt se z pohledu jak učitelů, tak ţáků velice vydařil. Nezkazilo ho ani počasí, které 

bylo velice proměnlivé a vyvolávalo nemalé obavy.  

A co se ţákům líbilo konkrétně nejvíce: „Nejvíce a bezkonkurenčně mě zaujal dům voskových 

figurín Madame Tussaud´s. Byl to neobyčejný záţitek, kdy kaţdý z nás dostal moţnost  

vyfotografovat se se svou oblíbenou celebritou,“ uvedla Nicole Jantošová. 
 

 Účast ţáků školy ve vědomostních, odborných, sportovních a dalších 

soutěţích 

 

Evaluace soutěţí v předmětu Písemná a elektronická komunikace 
 

Dne 9. a 10. října 2008 proběhla soutěţ ZAV v Novém Jičíně pro 2. ročníky – Šenovský datel, 3. 

místo obsadilo naše druţstvo ve sloţení J. Smetanová, T. Kahounová, K. Havlíčková, A. Černá  
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Dne 6. listopadu 2008 proběhla soutěţ Talentů základních škol v psaní na klávesnici v programu 

Zaviačič a soutěţ v ovládání PC a internetu, zúčastnilo se jí 53 ţáků v psaní na klávesnici a 55 

ţáků v ovládání PC. V psaní na klávesnici opět  zvítězili ţáci ze ZŠ Bystřice, kteří trénují na 

programu Zaviačič ve škole. 

 

Dne 6. 12. 2008 proběhlo v Praze Mistrovství republiky OPEN 2008, zúčastnilo se jej 5 ţáků 

z naší školy. Nejlépe se umístila J. Smetanová v kategorii ţáci – 6. místo. 

 

Dne 27. a 28. 1. 2009 se konal 9. ročník soutěţe ZAV Bruntál 2009 pro studenty třetích ročníků a 

talentované mladší studenty, kterého se zúčastnily čtyři naše studentky (T. Kahounová, N. 

Jantošová, J. Smetanová, V. Bašková). V soutěţi druţstev se naše škola umístila na 5. místě z 28 

středních škol. 

 

Krajská soutěţ v grafických předmětech se uskutečnila 31. března 2009 v Mladé Boleslavi, za 

OA Vlašim soutěţilo 8 studentů. Nejlepších umístění dosáhli Jana Smetanová (3. místo), Jakub 

Kutiš (4.).  

 

Dne 22. 4. 2009 proběhl 14. ročník školní soutěţe v psaní na počítači „Vlašimská dvanáctka“. za 

účasti 45 studentů ze druhých aţ čtvrtých ročníků Obchodní akademie Vlašim. V jednotlivcích 

zvítězila Tereza Kahounová ze 2. B, v soutěţi druţstev třída 3. A. 

 

Na mistrovství České republiky v grafických předmětech do Havlíčkova Brodu ve dnech 27.  

a 28. dubna 2009 postoupili 2 studenti – Jakub Kutiš (33.), Jana Smetanová (37).  

 

Soutěţ „Příbramský permoník“ se konala 12. 5. 2009, naši školu reprezentovali 3 ţáci. M. Mojţíš 

obsadil 2. místo. 

 

Státní zkoušky v kancelářském psaní na klávesnici PC proběhly na Obchodní akademii ve 

Vlašimi 13. května 2009, zúčastnilo se jich 70 studentů. Neuspělo 8 studentů. 

 

Během měsíce května proběhla Internetová soutěţ INTERSTENO → Mistrovství světa po 

internetu, naši školu reprezentovalo 9 ţáků. Nejlepšího umístění dosáhla Kateřina Pokorná 

v kategorii junior (17 – 20 let) – 51. místo z 644 účastníků na světě. 

 

Ve dnech 2. a 3. června 2009 se uskutečnila v Jihlavě soutěţ Talenti 1. ročníků, zúčastnili se jí 4 

studenti z naší školy (J. Šaňková, M. Mojţíš, Z. Dvořáková a J. Nesvorný). V soutěţi druţstev 

skončili  na 3. místě z 19 druţstev. 

 

OA Vlašim se zúčastnila celoroční meziškolní soutěţe ZAV, ze 190 zúčastněných škol nám 

přísluší 6. – 7. místo, uzávěrka proběhla 29. 6. 2009. 

 

Evaluace soutěţí český jazyk, cizí jazyky, matematika, zeměpis 
 

Okresní kolo olympiády v ČJ: 16 3. 2009 SOŠ Benešov 

Tereza Kubálková 4. C – 2. místo 

Aneta Nesvorná 2. B – 4. místo 

 

 

Krajské kolo olympiády v ČJ: 22. 4. 2009 Kladno  

Tereza Kubálková – 20. místo 
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Okresní kolo v konverzační soutěţi v NEJ – březen 2009 OA Vlašim 

Iveta Dibelková 3. B – 3. místo 

 

 

Okresní kolo v konverzační soutěţi v ANJ – březen 2009 SOŠ Benešov 

Jakub Kutiš 3. A – 5. místo 

 

Okresní kolo v zeměpisné olympiádě – 18. 3. 2009 Gymnázium Vlašim 

Petr Kratochvíl 2. C – 7. místo 

 

Hodnocení matematické soutěţe – 27. 3. 2009 Praha 

soutěţ studentů středních odborných škol 

maximálně 25 bodů 

nejlepší:   Vendula Malečková   1. ročník, 21 bodů 

      Šárka Nováková      1. ročník,   12 bodů 

      Anna Marešová     4. ročník, 15 bodů 
 

Vnitřní evaluace sportovních soutěţí 

DATUM 

 

NÁZEV AKCE  VÝSLEDEK, VYHODNOCENÍ 

23. 9. 2008 Atletika– CORNY pohár Dívky vynikající 2. místo ze sedmi druţstev 

Chlapci 6. místo z deseti druţstev 

25. 9. 2008 Kopaná region Vlašim Druţstvo postupuje na 2. místě do okresního finále 

30. 9. 2008 Kopaná okresní finále Druţstvo na výborném 2. místě z osmi druţstev 

6. 10. 2008 7. ročník florbalového 

turnaje „ O neveklovský 

měšec“ chlapci 

Druţstvo se umístilo na 5. místě z konkurence osmi 

druţstev. 

9. 10. 2008 7. ročník florbalového 

turnaje „ O neveklovský 

měšec“ dívky 

Druţstvo dívek vybojovalo krásné 3. místo mezi 

devíti zúčastněnými školami. 

4. 11. 2008 Florbal ZŠ okresní kolo 

dívky 

I letos jsme pořádali okresní kolo, do kterého se 

přihlásilo sedm základních škol. Oproti minulým 

letům pískali rozhodčí s licencí, a tak se předešlo 

případným nedorozuměním. Všichni se těší na další 

ročník. 

24. 11. 

2008 

Futsalová liga hoši Druţstvo skončilo na 3. místě  ze tří týmů. Částečně 

to bylo způsobeno neuvěřitelnou smůlou, která nás 

tento den potkala. 

25. 11. 

2008 

Okresní kolo basketbal 

chlapci 

Turnaj proběhl v Benešově a chlapci se umístili na 

5. místě ze šesti druţstev. 

26. 11. 

2008 

Okresní kolo basketbal 

dívky 

Opět místo konání Benešov. Dívky vybojovaly 

krásné 3. místo z konkurence sedmi druţstev. 

27. 11. 

2008 

Praha – ocenění studentů Za reprezentaci Středočeského kraje  a umístění 

v celostátní soutěţi v Praze tito studenti: Limberk 

D., Štepka M., Říha R., Obešlo František a Obešlo 

Marek.            

18. 3. 2009 Volejbal oblastní kolo 

dívky 

Naše škola pořádala oblastní kolo ve volejbale 

dívek, z kterého dále postoupilo druţstvo OA 

Vlašim a G Vlašim. 
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20. – 25. 3.  

2009 

Lyţařský výcvikový zájezd Letos jsme vyrazili do Itálie, středisko Aprica. 

Lyţování  proběhlo v krásné přírodě na upravených 

sjezdovkách a všech 52 studentů si tuto volbu 

nemohlo vynachválit. 

1. 4. 2009 Volejbal okresní kolo dívky Postupové okresní kolo taktéţ pořádala naše škola 

za vydatné pomoci studentů třetích ročníků. Naše 

druţstvo tento den nebylo ve formě a skončilo  

na 4. místě. 

12. 5. 2009 Středoškolské hry v atletice Vynikající 1. místo dívek v konkurenci šesti 

kvalitních druţstev bylo patřičně oceněno vedením 

školy i vyučujícím TEV. Chlapci vzhledem 

k malým kapacitním moţnostem  skončili  

na 7. místě z osmi. 

7. – 12. 6. 

2009 

Cykloturistický kurz Letos se konal v rekreačním středisku Starý rybník 

u obce Zbraslavice. Kurzu se zúčastnilo 33 studentů 

školy na vlastních kolech. Mimo hlavní náplně 

kurzu se studenti věnovali dalším sportovním 

aktivitám v areálu, např. volejbal, basket, kopaná, 

stolní tenis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obchodní akademii se lyţařský kurz v Itálii skvěle vydařil 

 
Ţáci prvních ročníků vlašimské obchodní 

akademie absolvovali od 20. do 25. března 

lyţařský výcvikový kurz ve sjezdovém lyţování 

a snowboardingu v italském městě Aprica. 

Ubytováni byli v apartmánech rezidence 

Biancaneve jen asi 200 metrů od sjezdovky a 

k příjemnému pobytu přispěla i polopenze 

v podobě české kuchyně. 

Rozhodující však bylo krásné slunečné počasí a 

ideální sněhové podmínky, coţ si pochvaloval i 

hlavní vedoucí a organizátor kurzu Mgr. Milan 

Světlík, vyučující tělesné výchovy na OA 
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Vlašim, stejně jako i kvalitní upravené dlouhé sjezdovky a zcela bezproblémový pobyt. „Moc mě 

těší, ţe nás dokonce i majitelka rezidence pochválila za vzorné chování, takţe pokud to bude 

moţné, rádi bychom se tam příští rok s kurzem vrátili, protoţe jsme byli všichni maximálně 

spokojeni,“ doplnil Světlík. 

 A jak hodnotí celý kurz jeden ze zúčastněných ţáků? „Sníh byl přímo vynikající, sjezdovky 

pěkně upravené a hlavně ţádné fronty u vleků. Ubytování super, pokoje pěkně vybavené, jídlo 

dobré. Sešli jsme se výborná parta a i naši vedoucí byli v pohodě. Celý kurz se vydařil skvěle, ale 

klidně bychom tam mohli být i déle,“ uvedl Pavel Vosátka z 1. B OA Vlašim. 
 

Cykloturistický kurz měl u ţáků velký úspěch 
 

Rekreační středisko Starý rybník u Zbraslavic se od 7. do 12. června stalo zázemím pro 

cykloturistický kurz 32 ţáků vlašimské obchodní akademie pod vedením vyučujících školy.  

Ţáci tak se svými vedoucími podnikli na kolech výlety na rozhlednu u obce Ţandov, do 

královského horního města Kutná Hora, do obce Čihošť, kde se nachází geometrický střed ČR, i 

po dalších trasách v okolí Zbraslavic. Kurz se však netýkal jen cykloturistiky. Jak uvedl jeho 

vedoucí Mgr. Milan Světlík, na programu byly i sportovní aktivity v rámci areálu, např. fotbal, 

pláţový i klasický volejbal, nohejbal a speciální pohybové hry. Ty pro ţáky připravila Dita 

Podhadská z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, jejíţ specializací je 

Management ţivotního stylu – záţitková pedagogika v oboru Rekreologie. Zpestřením se pro 

všechny rovněţ staly jízdy na čtyřkolkách a paintball.  

A jak celou akci hodnotí vedoucí kurzu Světlík? „Jsem velmi rád, ţe celý kurz proběhl podle 

schváleného tematického plánu a nedošlo během něj k ţádným závaţným zraněním. Ţáci se 

chovali vzorně. Areál nám nabídl velmi dobré podmínky pro sportování a i celkové zázemí. Kurz 

se ţákům velice líbil, tak si uţ jen můţeme přát, aby se nám podobně vydařil i ten v příštím 

roce.“ 
 

Vnitřní evaluace plánu ekonomických předmětů 

Datum Akce 
Odpovědný 

pracovník 

Zhodnocení akce 

Splnění 
Nedostatky, 

doporučení 

4. 12. 2008 Krajské kolo 

ekonomické 

soutěţe  

EKONOM 2008 

Ing. Lenka 

Houdková 

Ing. Milena 

Škorpilová 

OA Vlašim byla poprvé 

organizátorem této 

soutěţe. Celkem se 

zúčastnilo soutěţe 9 týmů 

(kaţdý tým tvořili 3 

soutěţící). Soutěţ se 

skládala ze 2 částí – 

znalostní test, prezentace 

na vylosované téma. 

Vítězem soutěţe se stal 

tým z OA Rakovník,  

2. místo OA Vlašim,  

3. místo OA Kolín. 

Kaţdý tým byl 

doprovázen učitelem. 

Organizace soutěţe byla 

ze stran zúčastněných 

škol velmi kladně 

hodnocena.  

  

Ţádné 

nedostatky 

nebyly 

shledány. 

Soutěţ proběhla 

bez 

připomínek.  

Umístění 

zástupců OA 

Vlašim je velmi 

dobré. 

Doporučuje se 

nadále 

organizovat 

školní kolo a 

s týmem, který 

bude 

v soutěţích 

pokračovat 

individuálně 
pracovat. 
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27. 1. – 28. 

1. 2009 

Soutěţ „Má dáti, 

Dal“ Znojmo 

určena pro ţáky 4. 

ročníků 

Ing. Pavla 

Kubecová 

Soutěţe se zúčastnilo 

celkem 142 soutěţících 

z 73 škol. Za naši školu 

soutěţily 2 ţákyně 4. 

ročníků. Nejvyšší počet 

bodů byl 150. Naše 

soutěţící získaly 109 a 

86 bodů, průměrný 

počet bodů 95,7, coţ 

stačilo na celkové 52. 

místo. Vítězná škola 

získala 134,7 bodu  

Zařadit více 

hodin 

účetnictví do 

učebního 

plánu. Školy 

na předních 

místech mají 

průměrně o  

2 – 4 hodiny 

účetnictví více. 

Nadále 

pokračovat 

s individuální 

přípravou na 

soutěţ. 

18. 3. 2009 Republikové kolo 

soutěţe 

Ekonomický tým 

2009 Hodonín 

Ing. Lenka 

Houdková 

Ing. Milena 

Škorpilová 

Tradičně se škola 

zúčastňuje této soutěţe. 

V letošním roce se 

soutěţe zúčastnilo 30 

týmů z celé ČR. Naši 

zástupci se umístili na  

15. místě se 199 body. 

Vítězný tým získal 222 

bodů.  

Soutěţ se opět skládala 

ze 3 částí, případová 

studie (umístění 6. – 10. 

místo), znalostní test 

(21. místo), prezentace 

týmů (14. – 16.místo).   

Věnovat větší 

pozornost 

přípravě 

vybraných 

ţáků do 

soutěţe 

v oblasti 

teoretických 

znalostí. 

18. – 29. 5. 

2009 
Odborná praxe  

2. a 3. ročníků 

Ing. Milena 

Škorpilová 

Odborná praxe se 

uskutečnila celkem 

ve 116 firmách regionu 

Vlašim a blízkého okolí. 

Ţáci si praxi zajišťovali 

sami, nejčastěji 

v blízkosti svého 

bydliště. Firmy ţáky 

kladně hodnotily, i ţáci 

byli spokojeni, pouze 

v několika případech  

ţáci pociťovali malé 

vyuţití. V průběhu 

kontroly, kterou 

prováděli učitelé školy, 

se nevyskytly ţádné 

problémy, ani nebyly 

zpětně řešeny. 

Pokračovat 

dále v tomto 

výkonu 

odborné praxe, 

pouze zváţit 

dostupnost 

(vzdálenost) 

některých 

firem.  
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Evaluace Sondy maturant po 11 letech 
 

1. Souhrnné výsledky za školu 
Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách 

ČJL – výsledky průměrné 

      4. A – 41 (lepší mluvnice – 46) 

      4. B – 33 (lepší mluvnice – 39) 

      4. C – 53 (nejlepší výsledek ze 4. roč., lepší opět mluvnice – 63) 

ANJ – výsledky průměrné 

       4. A – 48 (nejlepší komplexní cvičení – 50) 

       4. B – 30 (nejlepší úspěšnost v čtení, gramatice a konverzaci – 31) 

       4. C – 49 (nejlepší ze 4. roč., ale vyrovnaný výsl. se 4. A,nejlepší konverzace – 55) 

NEJ –výsledky velmi dobré 

       4. A – 0 

       4. B – 70 (nejlepší výsledek ze 4. roč., nejlepší čtení–74) 

       4. C – 55 (nejlepší gramatika – 65) 

MAT maturitní – výsledky podprůměrné 

       4. A – 0 

       4. B – 24 (nejlepší aritmetika a algebra – 46) 

       4. C – 34 (nejlepší výsledek ze 4. roč., nejlepší funkce, rovnice a nerovnice – 38) 

MAT nematuritní – výsledky průměrné 

       4. A – 71 (nejlepší výsledek ze 4. roč., nejlepší aritmetika a algebra – 72) 

       4. B – 48 (nejlepší funkce, rovnice a nerovnice – 48) 

       4. C –  40 (nejlepší aritmetika a algebra – 54) 

Obecné studijní předpoklady – výsledky lepší průměr 

       4. A – 47 (nejlepší analytická část – 52) 

       4. B – 34 (nejlepší verbální část – 40) 

       4. C – 56 (nejlepší výsledek ze 4. roč., nejlepší verbální část – 56) 
 

2. Souhrnné výsledky za školy ve stejném kraji ( Středočeském) – percentil úspěšnosti 

Postavení školy v testu obecných studijních předpokladů: 

OA Vlašim – 46 

SOU – 29 

SOŠ – 34 

SPŠ  – 51 

G 4 – 83 (gymnázia čtyřletá) 

G V – 93 (gymnázia víceletá) – nejlepší výsledek 

Výsledky  průměrné, lepší neţ SOU a SOŠ, skoro stejné jako SPŠ 

Postavení školy v testu z českého jazyka a literatury: 

OA Vlašim – 42 

SOU – 14 

SPŠ – 46 

SOŠ – 47 

G 4 – 83 

G V – 99 – nejlepší výsledek 

Výsledky jsou průměrné, skoro stejné jako na SPŠ a SOŠ 

Postavení školy v testu z matematiky (maturitní): 

OA Vlašim – 31 

SOU – 5 

SPŠ – 29 

SOŠ – 32 
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G 4 – 81 

G V – 88 – nejlepší výsledek 

Výsledky jsou průměrné, ale skoro nejlepší mezi odbornými školami 

Postavení školy v testu z matematiky (nematuritní): 

OA Vlašim – 56 

SOU – 39 

SOŠ – 52 

G 4 – 86 

G V – 93 – nejlepší výsledek 

Výsledky lepší průměr, mezi odbornými školami nejlepší 

Postavení školy v testu z anglického jazyka: 

OA Vlašim – 42 

SOŠ – 27 

SOU – 32 

SPŠ – 43 

G 4 – 83 

G V – 90 – nejlepší výsledek 

Výsledky jsou průměrné, ale nejlepší mezi odbornými školami spolu s SPŠ 

Postavení školy v testu z německého jazyka: 

OA Vlašim – 63 

SPŠ – 44 

SOU – 47 

SOŠ – 48 

G 4 – 91 – nejlepší výsledek 

G V – 87 

Výsledky nejlepší mezi odbornými školami, hned po gymnáziích. Nejlepší výsledek ze všech  

předmětů 

 

 Akce uskutečněné v rámci prevence sociálně patologických jevů 
 

Evaluace minimálního preventivního programu a souvisejících aktivit 

 

Náplní práce kaţdého preventisty, pedagogického i výchovného pracovníka v rámci kvalitního 

vyuţití času pro školní i mimoškolní aktivity je vytvářet pro ţáky bohatý a smysluplný program, 

v němţ by se kaţdý mohl realizovat a vyniknout. V souladu s uskutečňováním Minimálního 

preventivního programu pro školní rok 2008/2009 se  na OA Vlašim uskutečňoval preventivní 

program, který kladl důraz především na dlouhodobé pravidelné akce se zaměřením na vyuţití 

volného času (sportovní akce, posilovna, internet, výuka jazyků). 

Hodnocení z hlediska plnění MPP 

Vytyčené cíle – Zapojení co největšího počtu ţáků do školních i volnočasových aktivit, při 

kterých by rozvíjeli své schopnosti a dovednosti. Preventivní působení vzhledem ke stále se 

zvyšující míře rizika výskytu sociálně patologických jevů. Předávání zkušeností a poznatků 

v této oblasti ţákům.  

Podpůrné programy – aktivity vedoucí k posilování sebevědomí ţáků, schopnosti seberealizace –  

škola podporující zdraví a zdravý ţivotní styl 

- Mimoškolní aktivity, rozmanité školní akce, vyuţití volného času 

- Konzultační a poradenská činnost 

- Osobní rozhovory se ţáky, individuální přístup, besedy, přednášky, zájmová činnost 

– nová preventivní působení vzhledem k míře rizika výskytu sociálně patologických 
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jevů, pravidelné konzultační hodiny školního preventisty – Ing. Eva Lhotáková, 

spolupráce s K– Centrem Benešov (dny otevřených dveří) 

Uplatňování programu v jednotlivých vyučovacích předmětech – program je realizován 

v celé řadě předmětů (především občanská nauka, cizí jazyky, zeměpis, chemie, ekologie, 

biologie, tělesná výchova) 

Minimální preventivní program je uplatňován průběţně. V rámci celého školního roku probíhají 

přednášky, besedy a jsou vyuţívány filmy s danou tematikou.  

 

Podpůrné akce preventivního programu 
 

Datum Akce 
Odpovědný 

pracovník 

Zhodnocení akce 

Splnění 
Nedostatky, 

doporučení 

 

Vydávání časopisu 

Obchodníček, psaní článků do 

regionálního tisku  

Mgr. 

Lichtenberg 

Časopis 

Obchodníček – 

měsíčník, studenti 

semináře 

ţurnalistiky 

Zařazovat nová 

témata z oblasti 

prevence, 

diskutovat o 

problémech ţáků 

září 2008 

Environmentální výchova, 

vzdělání a osvěta – nástěnka 

s informacemi o ekologii a 

programech v rámci předmětů 

Ekologie, Biologie, Chemie, 

Fyzika, Tělesná výchova 

Mgr. Zídková, 

Iva Kotková 
2. ročníky 

Vyuţívat aktuální 

témata společnosti 

– např. 

problematika 

dodávek plynu 

z Ruska. Více 

vyuţívat akce 

Podblanického 

ekocentra 

září 2008 
Nástěnka pro drogovou 

problematiku 

Ing. Eva 

Lhotáková 

Nástěnka byla 

vytvořena na 

začátku září. Při 

její instalaci se 

zapojili studenti 3. 

A, nástěnka je 

v průběhu roku 

aktualizována 

Na nástěnce občas 

dojde k poškození 

materiálů, či jejich 

odcizení 

září 2008 

Vedle nástěnky byla opět 

instalována schránka na dotazy 

a připomínky studentů 

Ing. 

Lhotáková 

Obsah schránky je 

průběţně kaţdý 

týden kontrolován 

Někteří ţáci 

zneuţívají schránku 

k odhazování 

odpadků. Doposud 

nebyl ve schránce 

ţádný dotaz týkající 

se dané 

problematiky 

26. 8. 2008 

Výuka jazykových dovedností, 

maturita SUCCESS, anglický 

jazyk 

Ing. 

Lhotáková, A. 

Trachtová 

Jednodenní 

seminář, práce 

s novými 

učebnicemi, nové 

maturity 

Na semináři 

vyučující získaly 

výtisky nových 

učebnic a ukázky 

maturitních testů 
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3. 9. 2008 

Spolupráce a partnerství 

v oblasti vzdělávání mezi 

Porýním – Falcí a 

Středočeským krajem 

Ing. 

Zábranská, 

Mgr. 

Roštíková 

Seminář na téma 

Kvalita 

vzdělávání, péče o 

talentované ţáky 

ve školách 

Tato témata jsou 

realizována v práci 

na různých 

projektech – 

Sokrates–

Comenius, 

Leonardo 

16. 9. 2008 Běh naděje Iva Kotková 

Akce se zúčastnili 

ţáci v rámci hodin 

tělesné výchovy 

 

23. 9. 2008 
Středoškolský pohár Corny 

v atletice – okresní kolo 
Mgr. Světlík 

Dívky 2. místo, 

chlapci 6. místo 

Dívky se umístily o 

jedno místo lépe 

neţ v minulém roce 

22. 9. 2008 
Výstava artefakty z Titaniku – 

Praha 

PaedDr. 

Martínek, 

Mgr. 

Lichtenberg 

Ţáci 4. C a ţáci ze 

ţurnalistického 

semináře 

Zajímavé téma 

29. 9.  2008 
Beseda ţáků 4. ročníků 

s ministrem pro místní rozvoj 

PaedDr. 

Martínek 

V rámci výuky 

ekonomiky a 

OBN 

V rámci návštěvy 

Vlašimi 

25. 9. 2008 Fotbal – turnaj ţáků Mgr. Světlík Region Vlašim 2. postupové místo 

30. 9. 2008 Fotbal – turnaj ţáků Mgr. Světlík Okresní kolo 2. místo 

6. 10. 2008 Florbal – turnaj ţáků Mgr. Světlík Neveklov 
5. místo – hoši (8 

druţstev) 

9. 10. 2008 Florbal – turnaj dívky Mgr. Světlík Neveklov 
3. místo (9 

druţstev) 

8. 10. 2008 

 

Školní filmové představení – 

Máj  

Mgr. 

Langrová 
Vlašimské kino 

Všichni studenti, 

vyuţití v předmětu 

Český jazyk a 

literatura 

9. – 10. 10. 

2008 

Soutěţ v psaní na klávesnici 

v programu ZAV  

PaedDr. 

Martínek 
Účast 4 ţáků  

Nový Jičín – 

Šenovský datel 

14. 10. 2008 Vektor MODUL 1A 
Mgr. 

Kletečková 
1. ročníky 

Ověření znalostí 

z matematiky, 

moţnost srovnání 

v následujícím roce 
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20. 10. 2008 

Beseda s pracovníky ČVUT 

Fyzika elektronového obalu a 

atomového jádra, bezpečnost 

jaderných elektráren, 

mimořádné situace, radiační 

havárie 

Ing. Dufala 1. a 2. ročníky 

V souladu 

s tematickým 

plánem předmětu 

Fyzika 

celoročně 
Příprava soutěţního týmu na 

okresní kolo Enersol 2009 

Mgr. 

Kuklíková 

V předmětu 

Fyzika 

Okresní kolo 

proběhne ve 2. 

pololetí 2008/9 

20. – 25. 10. 

2008 

Výměnný pobyt 16 studentů ze 

2. a 3. ročníků v SRN – 

Albstadt 

Mgr. Šmídová 

Kulturně– 

vzdělávací pobyt, 

návštěva hodin ve 

Walter–Groz–

Schule 

Partnerství škol 

trvající l3 let, 

v květnu přijedou 

němečtí studenti do 

naší školy 

4. 11. 2008 
Florbal – turnaj pro základní 

školy 
Mgr. Světlík Kategorie dívek 

Turnaje se 

zúčastnilo 8 ZŠ 

z Vlašimi a okolí 

6. 11. 2008 

Soutěţ talentů ZŠ v psaní na 

klávesnici v programu ZAV a 

soutěţ v ovládání PC a 

internetu 

Ing. Staňková 
Ţáci ZŠ  z našeho 

regionu 

Ţáci a jejich 

vyučující si měli 

moţnost 

prohlédnout naši 

školu 

10. – l2. 11. 

2008 

Setkání koordinátorů projektu 

Sokrates Comenius l – 

Partnerství škol ve Švédsku 

Ing. 

Lhotáková, A. 

Trachtová 

Projekt je 

dvouletý, 

zaměřený na 

problematiku 

získávání 

pracovních míst 

v zemích EU, 

partnerské země – 

ČR, SRN, Itálie, 

Švédsko, Norsko 

Do projektu je 

zapojeno l6 

studentů 3. ročníku 

– zaměření EHA, 2 

ţáci z 2. ročníku a 2 

ţáci z l. ročníku, 

komunikační jazyk 

– anglický jazyk 

2l. 11. 2008 
Přednáška a beseda –Závislost, 

problematika alkoholu 

Mgr. 

Havlíčková 

Ţáci 4. C  – 

předmět SVS 

Přednášející – B. 

Habermannová 

24. 11. 2008 Futsalová liga Mgr. Světlík l. kolo – chlapci 
3. místo – 

nepostupové 

25. l1. 2008 Basketbal – chlapci Mgr. Světlík Benešov 
5. místo (ze 6 

druţstev) 

26. 11. 2008 Basketbal – dívky Iva Kotková Benešov 
3. místo (ze 7 

druţstev) 
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26. 11. 2008 
Školní kolo soutěţe – 

Ekonomický tým 

Ing. 

Houdková 

OA Vlašim, 9 tří 

– členných týmů 

ze 4. roč., 

ekonomický test a 

prezentace na 

dané ekonomické 

téma 

l. místo – 4.B 

(Vlček, Chomout, 

Kurešová) postup 

do krajského kola, 

4. 12. 2008 

27. 11. 2008 Ocenění Středočeského kraje Mgr. Světlík 

Ocenění studentů 

za reprezentaci ve 

sportu – KC 

Zahrada, Praha 

Ocenění studenti: 

Fr. Obešlo, M. 

Obešlo, M. Štepka, 

R. Říha, D. 

Limberk 

4. 12. 2008 Projektový den na OA Vlašim 

Mgr. 

Langrová, 

třídní učitelé 

Ţáci l. – 3. roč.  

zámek Jemniště, 

Louňovice, Český 

Šternberk, 

vlašimská 

hvězdárna, 

planetárium 

Praha, farma Hari 

Krišna v 

Městečku 

Ţáci vyuţili získané 

poznatky ve výuce 

– dějepis, zeměpis, 

OBN, fyzika, 

ekologie, biologie 

10. – 11. 12. 

2008 

Dny otevřených dveří na OA 

Vlašim 

Mgr. 

Langrová, 

Mgr. 

Lichtenberg, 

Ing. 

Kubecová, 

Hlaváčková, 

Mgr. Šmídová 

Vyučující 

prováděli rodiče a 

děti po areálu 

školy a 

seznamovali je se 

studijním 

programem v 

jednotlivých 

studijních oborech  

a zaměření –  OA, 

Ekonomické 

lyceum, EHA, 

Cestovní ruch 

Dny otevřených 

dveří proběhly také 

19. a 20. 11. 2008 a 

proběhnou ještě 

v lednu 2009 

4. 12. 2008 
Krajské kolo soutěţe Ekonom 

2OO8 

Mgr. 

Houdková 

Účast – 9 tří – 

členných týmů ze 

Středočeského 

kraje 

l. místo – OA 

Rakovník 

2.místo – OA 

Vlašim 

3. místo OA Kolín 

Republikové kolo – 

březen 2OO9, 

zúčastní se 30 týmů 

na základě 

hodnocení studie na 

téma  Čerpání 

evropských fondů – 

náš tým 4. B 

odeslal studii 19. 1. 

2009 na téma  
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Moţnosti 

zkvalitnění výuky 

na OA Vlašim 

15. 12. 2008 
Školní kolo jazykové soutěţe – 

Ruský  jazyk 

Mgr. 

Roštíková 

Studenti 1. – 3. 

ročník 

l. místo – Petra 

Steinerová, 3.B 

16. 12. 

2008 

Průřez literární tvorbou od 

gotiky po baroko – literární 

pásmo 

Mgr. 

Lichtenberg 

Vlašimské kino, l. 

– 4. roč. 

Vyuţití v předmětu 

český jazyk a 

literatura 

17. 12. 

2008 

Školní kolo olympiády 

v českém jazyce 

Mgr. 

Langrová 

Účast 27 ţáků, l. 

– 4. ročník 

Vyuţití poznatků 

v předmětu český 

jazyk, l. místo – 

Kubálková 4. C, 

2.místo – 

Nesvorová 2.B – 

postup do okresního 

kola l6. 3. 2009, 

Benešov 

18. 12. 

2008 

Školní kolo soutěţe 

v Německém jazyce 
Mgr. Šmídová 

l. místo – 

Dibelková, 3.B 

Postup do 

okresního kola – ll. 

2. 2009 – OA 

Vlašim 

20. 1. 2009 
Školní kolo soutěţe 

v anglickém jazyce 

A. Trachtová, 

Ing. 

Lhotáková 

l. místo – 

Jantošová, 3. C 

2. místo – Kutiš, 

3. A 

Oba postupují do 

okresního kola – 

únor 2009, Benešov 

23. 1. 2009 
Školní kolo soutěţe ve 

francouzském jazyce 

Mgr. 

Langrová 

l. místo – 

Paťhová, 3.A 
 

21. 1. 2009 
Návštěva Podblanického 

ekocentra Vlašim 
Iva Kotková 

1. C – práce na 

projektech v rámci 

environmentálního 

programu 

Vyuţití v hodinách 

ekologie a biologie 

29. –30. 1. 

2009 

 

Soutěţ ZAV  
PaedDr. 

Martínek 

Studenti 3. roč a 

talenti niţších 

ročníků – Bruntál 

Naši studenti  se 

neumístili  

Leden 2009 
Přednáška, seminář – Závislosti 

– závislost na alkoholu 

Mgr. 

Havlíčková 

Přednášející 

PhDr. M. 

Habermmanová 

Třída 4. C 

Leden 2008 
Mistrovství republiky OPEN 

2008 – 2009 

PaedDr. 

Martínek 
Účast 3 ţáků Bez umístění 

27. – 28. l. 

2009 

Celostátní soutěţ MD, DAL 

účetnictví 
Ing. Kubecová 

2 studentky – 

Kurešová 4. B, 

Malečková 4. A 

Znojmo 

Bez umístění 
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11. 2. 2009 
Olympiáda z německého jazyka 

– okresní kolo 
Mgr. Šmídová 

Účast 6 

soutěţících 

Dibelková, 3.B 

3. místo 

25. 2. 2009 
Vlašimská dvanáctka – soutěţ 

v psaní na klávesnici 

PaedDr. 

Martínek 

Studenti  

l.–4. roč., 

druţstva i 

jednotlivci 

Soutěţ byla 

odloţena, důvod: 

nemoc 

20. – 25. 3. 

2OO9 
Lyţařský výcvikový kurz Mgr. Světlík 1. ročníky 

Aprica – Itálie, 

studenti byli velmi 

spokojeni 

25. – 27. 3. 

2009 

15. Mezinárodní veletrh 

fiktivních firem 

Dip.Mgmt. 

Povolný 
3. A  – EHA 

Uplatnění 

získaných 

zkušeností v rámci 

semináře Fiktivní 

firma 

25. 2. 2009 

Francouzský institut Praha – 

evropská středoškolská soutěţ 

filmové kritiky CINECLYC 

Mgr. 

Langrová 

Účast 25 ţáků  – 

recenze filmu do 

18. 3. zaslat na KÚ 

Praha 

Zasláno 7 prací 

našich ţáků, 

Markéta Drábková 

ze  

2. B se účastnila  

pobytu 

v Burgundsku ve 

Francii od 18. do 

24. 4. 2009  

26. 3. 2009 

Zájezd učitelů a ţáků OA 

Vlašim do Národního divadla v 

Praze 

Mgr. Šmídová Lucerna – Jirásek 
Vyuţití v hodinách 

literatury 

2. 3. 2009 
Literárně dramatické pásmo 19. 

století ve světové literatuře 

Mgr. 

Langrová 

KD Blaník 

Vlašim – všichni 

ţáci 

Vyuţití v hodinách 

literatury 

16. 3. 2009 
Olympiáda v českém jazyce – 

okresní kolo 

Mgr. 

Langrová 
T. Kubálková 4.C 

2. místo, postup do 

krajského kola 

18. 3. 2009 Oblastní kolo – volejbal – dívky Mgr. Světlík 2. místo 
Postup do dalšího 

kola 

31. 3. 2009 
Krajská soutěţ v grafických 

disciplínách Mladá Boleslav 

PaedDr. 

Martínek 
Účast 8 studentů 3., 4. místo 

1. 4. 2009 Okresní kolo – volejbal – dívky Mgr. Světlík 4. místo 
OA Vlašim – 

pořádající škola 

27.–28. 4. 

2009 

17. Mistrovství ČR 

v grafických předmětech 

PaedDr.. 

Martínek 
Havlíčkův Brod Účast 2 studenti 
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22. 4. 2009 
Školní soutěţ – Vlašimská 

dvanáctka 

PaedDr. 

Martínek 
Účast 2. – 4. roč. 1.místo – 3. A 

12. 5. 2009 Příbramský permoník 
PaedDr. 

Martínek 
4 studenti 2., 4., 5. místo 

12. 5. 2009 Středoškolské hry – atletika Mgr. Světlík 
Dívky – 1. místo, 

chlapci – 7. místo 

Jednotlivci – 

Štrombachová 2. 

místo – vrh koulí, 

Pavlíčková 2.místo 

– skok daleký 

13. 5. 2009 Veřejná sbírka  – Projekt Šance 

Ing. 

Lhotáková, 

Mgr. 

Langrová 

6 studentek 3. C 

Vybraly celkem 

4 948 Kč pro 

pracovní dílnu 

Domu Šance v 

Praze 

3. 6. 2009 
ZAV Jihlava – soutěţ pro 

1.ročníky 
Ing. Staňková 4. studenti 

Vyuţití v hodinách 

PEK 

Květen 

2009 

Výměnný pobyt německých 

studentů z Albstadtu na OA 

Vlašim 

Mgr. Šmídová 

30 německých 

studentů 

v českých 

rodinách 

Vyuţití v hodinách 

německého jazyka 

6. – 12. 6. 

2009 
Cyklistický kurz Mgr. Světlík 

Ţáci 1. – 3. 

ročníků 

Sportovní a 

společenské 

aktivity 

6. – 11. 6. 

2009 

Poznávací zájezd do Londýna a 

Paříţe 

A. Trachtová, 

Ing. 

Lhotáková 

Ţáci 1. – 3. 

ročníků 

Vyuţití v hodinách 

zeměpisu, 

anglického a 

francouzského 

jazyka 

Červen 

2009 
Školní výlety Třídní učitelé 1. – 3. ročníky 

Akce zaměřené 

sportovně a 

poznávací akce. 

Cíl: poznávání se 

mimo školu 

 
Anketa Drogy a my  

V rámci tematického celku Sociologie a témat Sociologický výzkum a Sociální patologie 

zrealizovali studenti 4. C pod vedením Mgr. Blanky Havlíčkové, vyučující předmětu 

Společenskovědní seminář, cvičný průzkum na téma „Drogy a my“. V sestaveném dotazníku se 

snaţili získat informace o prvním kontaktu studentů naší školy s návykovou látkou a o postojích 

studentů k návykovým látkám. 

Dotazník byl anonymní a ankety se zúčastnilo 268 respondentů z řad ţáků naší školy. 

Celý průzkum sledoval nejen didaktické cíle (seznámení studentů 4. ročníku s metodami 

získávání dat, zpracováním a následnou interpretací zjištěných informací, se stanovením a 
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potvrzením hypotézy atd.), ale zároveň poslouţí jako materiál k výuce tématu Drogová závislost, 

alkoholismus. Vyhodnocení a interpretace výsledků budou zveřejněny formou nástěnky.  

 

Akce pro rodiče 

Rodiče byli informováni o plnění preventivního programu na schůzce SRPDŠ v listopadu 2008. 

 

Shrnutí 

Jednotlivé podpůrné akce preventivního programu byly realizovány a vyhodnocovány podle 

schváleného plánu. Tematické bloky aktivit pro ţáky byly zahrnuty jak formou jednorázových 

akcí (besedy, přednášky), tak pravidelnými akcemi v průběhu celého školního roku. Důraz byl 

kladen především na vyuţití volného času studentů v oblasti sportu, kultury, vyuţití Internetu a 

rozvoj osobnosti studentů. Pravidelné akce mají snahu orientovat aktivity mládeţe k rozvoji 

ţivotního stylu a rozvíjení osobnosti, objevit v kaţdém jednotlivci jeho potenciál, případně talent 

a ten rozvíjet. Kaţdý člověk a především mladý člověk má potřebu se realizovat a být uznáván 

svým okolím, proto se domníváme, ţe čím pestřejší nabídku činností naši studenti mají, tím větší 

šanci je máme zaujmout. 

V listopadu 2008 proběhla samostatná porada zaměřená na strategii prevence sociálně 

patologických jevů u dětí a mládeţe, na výchovu ke zdravému ţivotnímu stylu a na boj proti 

kouření a jiným návykovým látkám. Přítomni: Ing. Zábranská, pedagogický sbor, Ing. Lhotáková 

– preventista, Mgr. Langrová – výchovná poradkyně. 

 
Závěr 

Ţáci na OA Vlašim jsou motivováni k zapojování se do akcí organizovaných školou i 

volnočasových aktivit. Ve většině případů se setkáváme s kladnou odezvou ze strany našich 

studentů a tudíţ naše práce není zbytečná. 

Preventivní program na naší škole lze povaţovat za úspěšně realizovaný. Dané akce byly 

harmonizovány s rozsahem vyučování a byly zaměřeny především na mladší ročníky, které jsou 

z tohoto hlediska více ohroţené skupiny mládeţe, ale ani starší ročníky nebyly opomíjeny a 

vyčleněny. V mnoha případech se studenti vyšších ročníků zapojili jako organizátoři a 

pomocníci. 

Naše škola se tradičně zapojuje do projektů EU, coţ umoţňuje našim studentům získávat 

zkušenosti i v zahraničí, a to jak formou praxí ve firmách, tak stáţemi a setkáními se 

zahraničními studenty ve školách. 

Rodiče byli o zjištěných skutečnostech informováni na třídních schůzkách třídními učiteli a byly 

jim rozdány informační materiály týkající se drogové problematiky a zásad prevence, zajímavé 

informace z časopisu Závislosti a my, který pravidelně odebíráme. Studenti tyto informace 

čerpají z nástěnky tematicky zaměřené na danou problematiku. Rodiče i studenti byli seznámeni 

s metodickým pokynem MŠMT k prevenci řešení šikanování mezi ţáky škol a školských zařízení 

(z 8. l2. 2000) – účinnost od l. l. 200l. V této oblasti je nezbytná spolupráce rodičů a školy. 

Máme zkušenost, ţe pokud rodiče spolupracují se školou, daří se přesvědčit i ţáky. 

Škola spolupracuje s K–Centrem Benešov a Pedagogicko–psychologickou poradnou 

Středočeského kraje. 
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 Výchovné akce zaměřené na multikulturní a environmentální výchovu 
 

Evaluace Programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

Datum 
Odpovědný 

pracovník  
Název akce Hodnocení 

celoročně Iva Kotková uplatňování 

programu 

v jednotlivých 

vyučovacích 

předmětech 

Učitelé se dle plánů věnují 

ekologické problematice v rámci 

jednotlivých předmětů, speciální 

důraz je kladen na ochranu člověka 

za mimořádných událostí v rámci 

předmětů Biologie, Ekologie a 

Tělesná výchova Studenti prvních 

ročníků se aktivně věnovali výuce a 

diskusím o ekologických otázkách 

v rámci předmětů Biologie a 

Ekologie 

celoročně  obnovení členství 

ve sdruţení škol 

s ekologickou 

výukou – 

M.R.K.E.V. 

Škola pokračuje v členství v tomto 

spolku s moţností dále získávat 

ekologicky zaměřené publikace a 

nabídky na vzdělávací programy 

v oblasti ekologie. Současné členství 

bylo prodlouţeno do konce roku 

2009 

celoročně  informační činnost 

v oblasti ekologie a 

vyuţívání materiálů 

zaslaných 

ekologickým 

spolkem 

M.R.K.E.V. a 

Podblanickým 

ekocentrem ve 

Vlašimi 

Vybrané materiály jsou průběţně 

vyvěšovány na ekologické nástěnce 

a studenti jsou průběţně informováni 

o probíhajících výstavách i jiných 

aktivitách 

celoročně  vedení ekologické 

nástěnky 

Nástěnka obsahuje některá vybraná 

ekologická témata jako, např. 

základní informace o organizacích 

v rámci okolí školy zaměřené na 

ochranu přírody, základní 

ekologické pojmy, bio produkty na 

trhu, ekologické chování. V rámci 

předmětu Biologie studenti třídy 1. 

C připravili plakáty k tématu 

ekologie Ekosystémy. 

celoročně  třídění odpadu Studenti i učitelé aktivně třídí odpad, 

ve škole se nachází několik nádob 

speciálně určených pro PET lahve a 

víčka. 
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říjen 2008  Přednáška „Jaderná 

energetika“ od 

agentury J.L.M. 

Zástupci JE Temelín studentům 

prvních a druhých ročníků objasnili 

některá základní fakta o JE Temelín, 

problematice jaderné energetiky 

v globálním měřítku a také se 

studenty diskutovali o ukládání 

jaderného odpadu. Po přednášce 

studenti pokračovali v diskusi v 

dalších hodinách. 

prosinec 2008  Exkurze do 

planetária Praha 

Studenti 1. C v rámci předmětu 

Fyzika, Biologie a Zeměpis 

absolvovali výukový program 

Toulky Sluneční soustavou 

zaměřený na pozorování oblohy 

(jednotlivé planety…). 

leden 2009  Výukové programy 

v Podblanickém 

ekocentru Vlašim 

Studenti třídy 1. C se zúčastnili  

výukových programů – Zdroje a 

Ţivotní prostředí, kterými rozšířili a 

prakticky ověřili teoreticky 

probírané učivo z ekologie v rámci 

předmětu Biologie. Akce byla jak 

studenty, tak i pracovníky ekocentra 

hodnocena velmi pozitivně 

únor 2009  Výukové programy 

v Podblanickém 

ekocentru Vlašim 

Studenti třídy 1. A a 1. B se 

zúčastnili výukového programu, kde 

formou diskuse a hry pomáhali řešit 

jednotlivé ekologické problémy 

současnosti. Akce byla jak studenty, 

tak i pracovníky ekocentra 

hodnocena velmi pozitivně. 

 

Školení EVVO – ředitelů a environmentálních koordinátorů základních a 

středních škol Prahy a Středočeského kraje, Tatranská Štrba, Slovensko 

Ve dnech 8. 8. – 15. 8. 2009 se 

vyučující školy Mgr. Martina Zídková, 

autorka plánu EVVO zúčastnila 

školení EVVO, které pořádalo 

sdruţení Ornita v rámci projektu „Síť 

EVVA – společná koncepce 

environmentální výchovy". 

Projekt vznikl v důsledku dlouholeté 

spolupráce některých základních a 

středních škol na společných 

přírodovědných projektech 

organizovaných sdruţením Ornita. 

Zkušenosti během jejich spolupráce 

poukázaly na potřebu pravidelných 

společných setkání a přímou výměnu 
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zkušeností pedagogů a organizátorů se zaváděním EVVO do výuky. V neformálním sdruţení 

„Síť EVVA" se podobné školení uskutečnilo jiţ v roce 2008. Celkový přínos z těchto setkání 

hodnotili účastníci jako velmi kladný. Pro velký zájem z řad loňských účastníků se proto 

organizátoři rozhodli uspořádat školení EVVO Tatranská Štrba také v roce 2009. Projekt byl 

podpořen Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy. 

Cílem projektu je zefektivnit spolupráci mezi základními školami a subjekty činnými v oblasti 

environmentálního vzdělávaní. Projekt by měl na školách podchytit a zároveň cíleně podněcovat 

a zkvalitňovat environmentální výchovu a vzdělávání. Dalším z cílů bylo vytvoření transparentní 

sítě sloţené ze subjektů činných v EVVO, která by se stala významnou oporou při plánování 

EVVO na školách.  

Náplní semináře byla především praktická činnost – kaţdá skupina čítající 3 – 4 účastníky měla 

během celého týdne připravit pod dohledem zkušených lektorů z oblasti EVVO i práce 

s multimediální technikou 2 pracovní listy a prezentaci. Pracovní listy měly nastavené takové 

parametry, aby bylo moţno je okamţitě nebo s malými úpravami pouţít v hodinách. Prezentace 

potom měly za cíl představit kaţdou skupinku a přiblíţit jejich záţitky z celého týdne. Veškeré 

pracovní materiály byly na závěr školení prezentovány a za technické podpory vyvěšeny na 

webové stránky přístupné pod heslem všem účastníkům. Náplň pracovních listů a i kvalita byla 

velice různorodá, ale hlavně velmi inspirativní pro všechny zúčastněné.  

  

Součástí programu byly také samozřejmě 3 celodenní výlety po Tatrách dle vlastního uváţení 

v obtíţnosti odpovídající fyzickým moţnostem kaţdého. Mezi další přednášky, které přispěly 

nejen k větší informovanosti, ale i k dobré náladě, patřila například prezentace o TANAPu, 

vyprávění správce chaty Fera Fendeka o osobním setkání s medvědy, poutavé vyprávění 

Lubomíra Peškeho o jeho výpravách po světě a sledování migrace čápů černých a ibisů 

posvátných a v neposlední řadě i prezentace subjektů podílejících se organizačně i finančně na 

celém projektu, jako např. Ornita, Česká ornitologická společnost a Krajský úřad Středočeského 

kraje.  

 

Školení bylo velmi příjemné, inspirativní a všichni se poslední večer jen neradi loučili 

s příjemným prostředím i partou.   

 

Zpráva o pedagogické stáţi v Dijonu v Burgundsku 

 
Ve dnech 5. – 12. 7. 2009 se vyučující francouzského jazyka na OA Vlašim Mgr. Eliška 

Langrová  zúčastnila pedagogické stáţe učitelů francouzského jazyka středních škol zřizovaných 

Středočeským krajem, která se uskutečnila ve Francii v Dijonu (kraj Burgundsko). 

Stáţ byla zajištěna Burgundskem (Conseil régional de Bourgogne) a Středočeským krajem ve 

spolupráci s Francouzským velvyslanectvím. 

Náklady stáţe a pobyt v Dijonu byly hrazeny Burgundskem, na dopravu (kterou si kaţdý 

účastník zajišťoval sám) přispíval částkou 5000 Kč Středočeský kraj, odbor školství a sportu. 

Stáţe se účastnilo celkem 16 učitelů francouzského jazyka 

ze SŠ ve   Středočeském kraji  (Vlašim, Slaný, Kladno, 

Poděbrady, Kralupy, Nymburk, Benešov,Hořovice, 

Mělník, Kolín, Čáslav, Čelákovice). 

V Dijonu bylo zajištěno  ubytování na internátě 

prestiţního Lycée Carnot (mj. v tomto lyceu studují i čeští 

studenti a mezi jeho absolventy patří i známý reţisér 

Zdeněk Troška). 

Obědy byly  v univerzitní menze, večeře pak 

v samoobsluţné restauraci Flunch, snídaně na internátě. 
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Stáţ probíhala celý týden na Burgundské univerzitě (Université de Bourgogne) v CIEF (Centre 

International d´Etudes Francaises), v překladu v Mezinárodním centru francouzských studií. 

Rozsah stáţe byl 25 vyučovacích hodin od pondělí do pátku. 

První den stáţe (v pondělí 6. 7.)  byli všichni účastníci  velice srdečně přivítáni  vedoucím 

učitelem Stephanem Dugois, který s nimi  kaţdý den pak hovořil o aktuální situaci ve Francii (na 

základě denního tisku), a spolu s ním  také pronikali do jazyka médií. Byl velmi sympatický, 

milý a ochotný odpovídat na  jakékoliv dotazy stejně jako další dva učitelé Burgundské 

univerzity – Francoise Thuillier, s níţ  se vyučující  věnovali francouzskému jazyku, zvláště 

gramatice, a Djamal Zemalli, učitel didaktiky francouzštiny (hodiny s ním byly přínosné hlavně 

po praktické stránce, kdyţ  bylo třeba ve skupinách připravovat vzorové hodiny FRJ pro ostatní  

s následujícím rozborem a hodnocením). 

Hned první den stáţe díky Stephanovi Dugois mohli učitelé  poznat Dijon a Burgundsko nejen 

teoreticky (formou DVD a prezentace), ale i pěší dvouhodinovou procházkou po centru Dijonu. 

Dijon je město velice krásné, s bohatou historií a mnoha památkami (Vévodský palác s věţí, dnes 

sídlo radnice, katedrála Notre–Dame, kostel sv. Michala a další kostely, minoritský klášter 

s muzeem Burgundska, Muzeum krásných umění, náměstí Darcy a krásná zahrada Darcy, v níţ 

se nachází místní atrakce – socha bílého ledního medvěda, atd.). 

I v následujících  dnech, při individuálních procházkách,  poznávali účastníci stáţe další  

zajímavosti města a vţdy je provázel (na dlaţdicích chodníků, ve formě sošek na ulici či 

suvenýrů v krámcích) symbol Dijonu – malá sovička (chouette). 

Poslední den  stáţe  francouzští učitelé připravili výlet do vinařského městečka Beaune (asi 15 

km od Dijonu), kde  si všichni  prohlédli nejvýznamnější památku (zapsanou v seznamu 

UNESCO), tzv. Hospice de Dieu (bývalou klášterní nemocnici) pyšnící se svou mozaikovou 

střechou hnědo–zeleno–ţluté barvy. Hospice je také známý tím, ţe se zde natáčely některé scény 

slavného francouzského filmu Velký flám (s L. de Funésem a Bourvilem). 

Škoda, ţe nebyl čas na prohlídku některého z vinných sklepů, jelikoţ návrat do Dijonu byl 

naplánován vlakem na určitou hodinu. Ale při cestě do Beaune autobusem   měli učitelé  moţnost 

vidět to, co je pro Burgundsko typické, a sice rozsáhlé a nádherné vinice lemující kopce a silnice. 

Burgundsko je doopravdy překrásný kraj dýchající bohatou historií a památkami. 

Celý průběh stáţe a její zajištění hodnotíli všichni účastníci velmi kladně. Bude skvělé, kdyţ se 

stáţ opět v příštím roce  uskuteční. Stáţ byla velmi přínosná po jazykové stránce a  přispěla 

k obohacení  znalostí francouzského jazyka. Na závěr stáţe obdrţeli také všichni účastníci 

certifikát o jejím absolvování (Attestation). 

 

Exkurze do Osvětimi byla pro ţáky přínosem 
 

Obchodní akademie Vlašim zorganizovala na 16. června pro ţáky druhých ročníků odbornou 

exkurzi do polské Osvětimi. Reagovala tak na podnět samotných ţáků, kteří chtěli navštívit místo 

bývalého nacistického koncentračního tábora, jenţ se stal pro celý svět symbolem vyvraţďování 

lidstva, teroru, ztráty lidské důstojnosti a holocaustu. 

Ţáci o tuto problematiku, která je na obchodní akademii zařazena do všech tematických plánů 

společenskovědních předmětů a která se kaţdoročně připomíná i u příleţitosti Dne památky obětí 

holocaustu, projevují velký zájem. Proto také vznášeli spoustu dotazů a bedlivě poslouchali 

podrobný a poutavý výklad skvělých průvodců, jenţ byl i z části veden v anglickém jazyce. 

„Přestoţe bývalý koncentrační tábor působí opravdu tristně, všichni ţáci, kteří se chovali vzorně 

a s patřičnou pietou k tomuto místu, za coţ byli chváleni i ze strany průvodců, se shodli na tom, 

ţe exkurze byla velice zajímavá, přínosná a ţe právě i v dnešní době je potřeba takováto místa 

navštěvovat a o zmiňované problematice hovořit,“ zhodnotila akci koordinátorka exkurze Mgr. 

Stanislava Kletečková. 
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 Spolupráce školy se zřizovatelem, obcí, zaměstnavateli, úřadem práce, 

odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů, sociálními 

partnery a dalšími subjekty při plnění subjektů ve vzdělávání  

 
Škola spolupracuje při plnění svých úkolů jak v oblasti výchovně vzdělávacího procesu, tak 

v oblasti ekonomiky se svým zřizovatelem Krajským úřadem Středočeského kraje. S obcí jsou 

dlouhodobě navázané vzájemné vztahy, které rozšiřují nabídku oblasti vzdělávání ekonomického 

zaměření. 

Škola dále spolupracuje s Úřadem práce Benešov, Hospodářskou komorou Benešov a NUOV 

Praha při tvorbě a ověřování Pilotu S. Ve škole nebyla zaloţena odborová organizace. V rámci 

plnění cílů odborné praxe a uplatnění absolventů na trhu práce škola spolupracuje s organizacemi 

zaměstnavatelů, firmami a sociálními partnery v celém benešovském regionu. 

 

Vyzdívka obvodového pláště včetně výměny oken dvou pavilonů 
 

Rada Středočeského kraje schválila na dubnovém 

zasedání finanční prostředky na školou opakovaně 

poţadovaný investiční záměr rekonstrukce pavilonů 

včetně výměny oken, zateplení a fasády. Podnětem 

k této akci byl velmi špatný technický stav dvou 

pavilonů, jenţ zůstaly po dobu existence školy 

v původním stavu a doposud se nerekonstruovaly 

z důvodu probíhající výuky a chybějících finančních 

prostředků.  

Ve výběrovém řízení uspěla stavební firma Pazdera 

s.r.o., která ve velmi krátkém období letních 

prázdnin kompletně vybourala obvodové zdi 

pavilonů, provedla vyzdívku, osazení novými 

plastovými okny včetně ţaluzií, zateplila vnější zdi a 

práce zakončila novou fasádou. Stavba byla 

financována z investičních prostředků zřizovatele ve 

výši Kč 1 300 000 a dofinancování proběhlo 

z investičního fondu školy částkou cca Kč 170 000. 

Rekonstrukcí škola ušetří finanční prostředky na 

topení, došlo k odhlučnění tříd a zároveň učebny 

vyhovují hygienickým poţadavkům. Novou fasádou 

dostala část školy velmi hezký vzhled, který by bylo 

do budoucna potřeba rozšířit na zbývající pavilony 

výměnou oken včetně nové fasády. Věříme, ţe se 

nám v následujících letech podaří tento záměr zrealizovat. 

 

 

Na ţáky obchodní akademie bude v září čekat nové vybavení 
 

Učebny vlašimské obchodní akademie budou od srpna do října vybavovány novými prostředky 

informačních a komunikačních technologií. 

V listopadu 2008 podala škola v rámci operačního programu ROP Střední Čechy projekt 

„Inovace výuky zaváděním moderních technologií na OA Vlašim“. Jeho smyslem bylo zajistit 

finanční prostředky na vybavení multimediální učebny, kmenových učeben multimediálními 
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interaktivními tabulemi s příslušenstvím, 

vybavení moderní jazykové učebny a odborné 

učebny pro vyučující včetně notebooků.   

Projekt byl schválen Výborem Regionální 

rady regionu soudrţnosti Střední Čechy 

v dubnu 2009 a škola obdrţí na realizaci 

svého projektu dotaci z Evropského fondu 

regionálního rozvoje. Část peněz bude 

kofinancována Krajským úřadem 

Středočeského kraje. 

V prosinci by měl být celý projekt ukončen. 

Jeho cílem je zkvalitnění podmínek pro výuku 

ve všech oblastech vyučovaných předmětů 

v rámci realizovaného Školního vzdělávacího 

programu v oborech Obchodní akademie, 

Ekonomické lyceum, v zaměření Evropský 

hospodářský asistent i v novém zaměření 

Cestovní ruch. 

Projekt je rovněţ zaměřen na přiblíţení 

moderních informačních technologií ţákům, 

které vyţaduje trh práce, na zvýšení 

gramotnosti ţáků přístupem k moderním 

technologiím a na zvýšení motivace i aktivace 

k tvůrčí a týmové práci ţáků. Zároveň 

podporuje další vzdělávání a zefektivnění 

práce učitelů. 

 

 

 Aktivity školy uspořádané pro veřejnost, další akce nebo činnosti školy 

 
Evaluace Public Relations 

Datum Akce 
Odpovědný 

pracovník 

Zhodnocení akce 

Splnění Nedostatky, doporučení 

září Evropský den 

jazyků     

Mgr. Tomáš 

Lichtenberg 

Pro tento rok bylo 

připraveno velmi 

zajímavé téma Pokrm 

státu EU. Ţáci se nadšeně 

vrhli do výběru zemí, 

jednotlivých pokrmů i 

příprav celkových 

prezentací. 

Vlastní výsledné prezentace 

bohuţel znemoţnil 

rozšířený výskyt ţloutenky 

na základních a středních 

školách. Proto bylo 

z preventivních důvodů od 

prezentací upuštěno. Téma 

však zůstává pro příští 

školní rok.                                                                            

říjen Výměnný pobyt 

ţáků OA Vlašim 

v partnerské 

škole 

v Albstadtu 

(SRN)  

 Příspěvek do tisku napsán 

koordinátorkou 

výměnného pobytu i 

zúčastněnou ţákyní, která 

je zároveň i ţákyní 

ţurnalistiky.  

V tomto školním roce byl o 

výměnný pobyt větší zájem 

neţ v tom předchozím, kdy 

se jej nakonec účastnili i 

ţáci, kteří nestudují 

německý jazyk. 
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listopad Přehlídka 

středních škol v 

Benešově 

 Na veletrhu ţáci ZŠ 

získali informace a 

informační materiály o 

studiu na OA Vlašim. 

Tento veletrh byl 

specifický i tím, ţe 

informace se více týkaly i 

vlastních přihlášek a 

přijímacího řízení 

vzhledem k moţnosti 

podat si tři přihlášky. 

Zhlédli i CD o škole a 

mohli si o zdejším dění i o 

zájmech studentů přečíst 

ve školním časopise 

Obchodníček 

Osvědčil se počet učitelů 

zajišťujících tuto akci. 

Nápor ze strany rodičů byl 

především na novinky 

týkající se přijímacího 

řízení. Prezentace školy 

byla na výborné úrovni. 

Byla opět vyuţita technika, 

např. dataprojektor a 

vizualizér.   

listopad Dny otevřených 

dveří 

 V obou dnech  byli ţáci 

ZŠ a jejich rodiče 

seznamováni s výukou i 

novinkami v přijímacím 

řízení, prohlédli si školu a 

získali informace o 

dalších moţnostech 

studia.   

Poprvé škola připravila 

záznamy o zájemcích o 

studium, kde kromě jména, 

bydliště a kontaktu byly 

uvedeny i obory a zaměření, 

o které ţák projevuje zájem 

– výborné pro přehled o 

zájemcích pro vlastní 

přijímací řízení a další roky. 

Stále se osvědčuje zvýšená 

pozornost školy na tyto dny 

– velmi důleţité pro nábor 

nových ţáků. Rodiče 

oceňovali prohlídku školy 

s výkladem ze strany 

průvodců a moţnost 

zhlédnout výuku včetně 

vyuţití techniky ve třídách a 

pracovnách.  

prosinec 

 

 

 

 

 

Dny otevřených 

dveří 

 

 

 

 I další dny otevřených 

dveří byly hojně 

vyuţívány ţáky a jejich 

rodiči v celém jejich 

průběhu.  

Pokračovalo se 

v přehledech zájemců o 

studium z předešlých dnů 

otevřených dveří. Rodiče, 

kteří jsou déle v zaměstnání, 

vyuţili k návštěvě školy 

podvečerní dobu. 

prosinec Vánoční 

akademie 

 Vánoční akademie se jiţ 

druhý rok uskutečnila 

v tělocvičně školy. 

Úspěšně vystoupila i 

kapela Labyrint, dříve 

Generace. 

Znovu se osvědčilo 

uspořádat vánoční akademii 

v tělocvičně. Ţáci prvních 

aţ třetích ročníků připravili 

velmi pěkný program, který 

byl pestřejší a měl vyšší 

úroveň neţ v předešlém 

roce. Akademie se, stejně 
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jako kaţdoročně, zúčastnila 

i řada absolventů. Pro příští 

rok by však bylo vhodnější, 

po získaných zkušenostech, 

nezařazovat soutěţe, které 

jsou příliš rozvleklé, ale 

spíše scénky, jeţ měly 

mnohem větší ohlas.     

leden Den otevřených 

dveří 

 Znovu se pokračovalo ve 

vedení seznamu zájemců 

o studium. Přestoţe se 

jednalo jiţ  o pátý den 

otevřených dveří, byl 

zájemci o studium a jejich 

rodiči vyuţit nejvíce 

z uvedených dnů.  

Poslední den otevřených 

dveří byla největší 

návštěvnost. Velmi se 

osvědčilo určitě zachovat 

počet i rozvrţení dnů 

otevřených dveří do 

jednotlivých měsíců, rovněţ 

i dobu od 8 do 18 hodin a 

vyuţití techniky 

v jednotlivých učebnách.  

leden Den památky 

obětí holocaustu 

a prevence 

zločinů proti 

lidskosti 

 Připomenutí tohoto dne se 

realizuje ve všech 

společenskovědních 

předmětech. Vyuţívá se 

nástěnných obrazů (tabulí) 

a CD s tématem 

Holocaust.  

Nepodařilo se prezentovat 

část této výuky v tisku. 

leden Maturitní ples a 

prezentace 

maturantů 

 Maturitní ples s tématem 

Karneval v Riu měl vyšší 

úroveň neţ v předchozím 

roce. Opět byla připravena 

prezentace maturantů 

v Benešovském deníku a 

tento výtisk poloţen na 

jednotlivé stoly v KC 

Karlov. Ţáci opět 

připravili Plesáčky.   

Velmi pozitivně hodnocen 

celý ples i zajištění 

moderace z řad pedagogů 

OA Vlašim. 

únor Lyţařský 

výchovně 

vzdělávací 

zájezd 

 O akci byl veliký zájem. 

Kurz se poprvé konal za 

skvělých podmínek 

v Itálii a vše proběhlo bez 

problému. Zúčastnění byli 

chváleni za vzorný pobyt 

a chování i italským 

personálem  

Pro příští školní rok se 

pokusit zajistit pobyt ve 

stejném středisku, neboť 

všichni byli maximálně 

spokojeni, a tak by se 

moţná ještě zvýšil počet 

zájemců o kurz. 

březen Státní zkouška 

z kancelářského 

psaní na PC 

 Státní zkouška se 

uskutečnila tentokrát aţ 

v měsíci květnu. 

Zúčastnili se jí ţáci tříd 2. 

C, 3. A, 3. B a 3. C. 

V době evaluace však 

zatím ještě nebyly známy 

V tomto školním roce 

přistoupilo ke státním 

zkouškám více ţáků neţ 

v předchozím, takţe i pro 

příští rok zůstává motivovat 

ţáky  k přípravě na tyto 

zkoušky. 
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výsledky – to aţ koncem 

května. Pak bude napsán i 

článek do tisku. 

 

duben 

Písemná 

maturitní 

zkouška z ČJL, 

popř. praktické 

odborné zkoušky 

a obhajoba 

projektů 

 Ani letos všichni neuspěli 

u praktických maturitních 

zkoušek (1 ţákyně), 1 

ţákyni se nepodařilo 

odevzdat v daném termínu 

vypracovaný projekt (z 

důvodu porodu) a 1 

ţákyně nebyla vůbec 

připuštěna k maturitní 

zkoušce. Z těchto důvodů 

byly informace 

publikovány pouze ve 

školním časopisu.  

Příští školní rok se jiţ 

budou konat státní maturity, 

a proto se ještě budeme 

rozhodovat, jakou formou a 

v jakých periodikách je 

budeme prezentovat. 

květen 

 

Poslední zvonění 

a ústní maturitní 

zkoušky 

 Oproti loňskému roku si 

poslední zvonění 

připravila kaţdá třída 

sama. Program byl velice 

pestrý a nápaditý, coţ 

kvitovali všichni přítomní, 

jen třída 4. A jej musela  

zredukovat pouze do 

jedné vyučovací hodiny, 

protoţe tu následující ţáci 

2. ročníků psali testy 

vztahující se k Evropské 

unii. U ústních 

maturitních zkoušek 

neprospěli čtyři ţáci. 

Poslední zvonění proběhlo 

v naprostém pořádku ke 

spokojenosti všech 

přítomných. Velice se 

z minulých let osvědčilo 

ţáky 4. ročníků předem 

instruovat, aby nedošlo 

k nějakým problémům. 

květen Pobyt studentů 

partnerské školy 

z Albstadtu ve 

Vlašimi 

 Němečtí studenti tentokrát 

navštívili Vlašim jiţ 

poslední týden v dubnu. 

Program pobytu se nesl 

v duchu literárních toulek 

– Posázavím a Lipnicí 

spjatými s Jaroslavem 

Haškem a Prahou, kde se 

účastníci pobytu zaměřili i 

na ţivot a dílo Franze 

Kafky.  

Skvělým nápadem bylo 

tentokrát pojmout výlety 

pobytu po stopách našich 

dvou významných 

spisovatelů, kteří však 

nejsou neznámými ani pro 

německé studenty. Celá 

akce byla všemi 

zúčastněnými hodnocena 

velice pozitivně. 

červen Odborná praxe 

ţáků 2. a 3. 

ročníků 

 Příspěvek o odborných 

praxích zpracovaný 

formou ankety byl 

zveřejněn ve školním 

časopise Obchodníček a 

zaměřil se na názory a 

hodnocení zúčastněných 

ţáků.  

Z předchozích let se 

osvědčil systém kontrol 

vyučujícími i vypracování 

zprávy o své praxi 

samotnými ţáky. Proto se 

doporučuje tento model 

zachovat i pro příští roky.  
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Materiály s výše uvedenou tematikou byly zveřejněny v periodikách: Benešovský deník, Mladá 

fronta DNES, Jiskra, Zpravodaj Vlašimska, Obchodníček (školní časopis) v kabelové televizi a 

na Internetu. 
 
Navíc byly zveřejněny články s touto tematikou: 

Ţáci začali projektovým dnem 

Lyceisté nahlédli do tajů Titanicu 

Ţáci poznávali Prahu v angličtině 

Kam vedly kroky našich absolventů 

Šenovský datel přinesl bronz obchodní akademii 

Bezpečně do školy – zvítězila Veronika Kohoutová (ţákyně OA Vlašim) 

Obchodní akademie se zapojila do dalšího mezinárodního projektu (Comenius – spolupráce škol) 

Florbalové klání bylo napínavé aţ do konce (turnaj pro ţákyně ZŠ) 

Soutěţ v počítačových dovednostech (pro ţáky ZŠ) 

Ţáci OA navštívili Českou národní banku 

Ţáci obchodní akademie získali stříbro (krajská soutěţ v odborných ekonomických předmětech) 

ZAV Bruntál 2009: 5. místo pro OA Vlašim 

Ţáci si ověřovali své znalosti němčiny (okresní kolo olympiády na vlašimské obchodní 

akademii) 

Ţákyně OA Vlašim zabodovaly v okresním kole olympiády v ČJ 

Ţáci navštívili Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR a besedovali s 1. místopředsedkyní 

Miroslavou Němcovou 

Ţákyně OA Vlašim svou filmovou kritikou vybojovala pobyt v Burgundsku 

Ţákyně pomohly dětem ulice 

Ţáci popatnácté na krajské soutěţi v grafických disciplinách v Mladé Boleslavi 

Vicemiss Roma studuje na OA Vlašim ekonomii 

ZAV Jihlava 2009 – Talenti 1. ročníků: 3. místo 

Mistrovství republiky ve zpracování textu a 10. ročník soutěţe Příbramský permoník 

Poznávací zájezd do Velké Británie 

Ţáci 2. ročníků navštívili polskou Osvětim 

Sportovní cyklistický kurz 
 

Obchodní akademie se zapojila do dalšího mezinárodního projektu 
Vyučující anglického jazyka na vlašimské obchodní akademii ing. Eva Lhotáková a Alena 

Trachtová se ve dnech 10. – 12. listopadu zúčastnily setkání koordinátorů projektu „Comenius – 

spolupráce škol“ ve švédském Bollnäs. OA Vlašim, která je do uvedeného projektu zapojena, 

obdrţela grantovou podporu v rámci Programu celoţivotního učení. 

Jak uvedla ing. Lhotáková, setkání v Bollnäs bylo zaměřeno na vytýčení základních bodů 

programu projektu, jehoţ hlavním cílem je orientace ţáků na trhu práce v evropských zemích a 

moţnost získání práce v zahraničí. Ţáci se proto zaměří i na průzkum firem v našem regionu, 

které by byly ochotny na projektu spolupracovat. Budou také tvořit příslušnou dokumentaci 

v anglickém jazyce. Na listopad příštího roku je naplánován seminář v Německu, kde se naši ţáci 

setkají se studenty ze zapojených zemí – Norska, Švédska, SRN a Itálie. Následně bude na 

programu rovněţ interview s vybranými firmami, které se uskuteční on–line, a mítinky 

vybraných studentů v zahraničních školách a firmách. 

Za obsah tohoto článku ručí výhradně vydavatel a Evropská komise neodpovídá za ţádné 

případné uţití dotčených informací. 
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Nahlédli jsme do tajů naší politiky 

 
Ţáci 2. ročníku vlašimské obchodní 

akademie se zaměřením Evropský 

hospodářský asistent navštívili 

v pondělí 11. května budovu 

Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky v Praze. 

Součástí naší exkurze byl i rozhovor 

s poslanci, nechybělo ani malé 

občerstvení a samozřejmě i následná 

prohlídka budovy, kde na veškeré 

otázky s přehledem odpovídala 

odborná pracovnice.  

Domů jsme si přivezli spoustu záţitků 

z prostředí naší vrcholné politiky, 

plnou hlavu nápadů, jak se jednou stát 

poslancem, ale i řadu poznatků, které můţeme vyuţít při výuce společenskovědních i odborných 

předmětů. 

 

16. Další vzdělávání ve škole v rámci celoţivotního učení 

 Kurzy pořádané školou v rámci dalšího vzdělávání pro veřejnost v oblasti jazykové a 

informačních a komunikačních technologií, včetně kurzů pro zaměstnance školy.  
 
17.  Výchovné a kariérní poradenství 

 

Vnitřní evaluace plánu výchovného poradce 
 

Datum Akce 
Odpovědný 

pracovník 

Zhodnocení akce 

Splnění Nedostatky, doporučení 

     

Průběţně 

Září – 

leden 

Činnost 

výchovného 

poradce 

Mgr. Eliška 

Langrová 

Podávání informací ţákům 

1. – 4. roč. při konzultačních 

hodinách a na nástěnce 

vých. poradce naproti 

učebně č.13(informace o 

VŠ, VOŠ, přípravných 

kurzech na VŠ, 

nár.srovnávacích zkouškách, 

o moţnostech zaměstnání, o 

různých soutěţích, 

besedách, aj. 

Na schůzkách školní 

samosprávy  informovat 

zástupce tříd o činnosti vých. 

poradce a sdělit jim, ţe je  

třeba sledovat nástěnku vých. 

poradce a upozornit  své 

spoluţáky na různé aktuální 

informace na této nástěnce 

(pomoc vých. poradci) 

Průběţně 

Září – 

leden 

Prospěch ţáků  Sledování prospěchů a 

chování ţáků 1. – 4. roč., ve 

čtvrtletí a v pololetí škol. 

roku, zvláště u prospěchově 

slabších ţáků (ve spolupráci 

s koordinátorkou pro 

protidrogovou prevenci Ing. 

Evou Lhotákovou). 

Řešit problémy s prospěchem 

formou individuálního 

pohovoru s daným ţákem, 

zvláště tam, kde dojde ke 

zhoršení prospěchu 

(ve spolupráci s třídním 

učitelem a rodiči, event. i 

ředitelkou školy) 
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Průběţně 

Září – 

leden 

Spolupráce 

s učiteli 

 Pomoc a rady mladým 

začínajícím učitelům –M. 

Jeništovi, P. Hlaváčkové, I. 

Kotkové, Lucii Svobodové, 

novým třídním učitelům v 1. 

roč. (P. Kubecové,  

T. Lichtenbergovi,  

J. Jánošíkové), ostatním 

třídním učitelům, spolupráce 

s ostatními  učiteli 

(sledování chování ţáků, 

evidence třídních a ředitel. 

pochval, důtek, řešení 

kázeňských problémů, 

především prevence 

záškoláctví (podle 

Metodického pokynu 

MŠMT ČR č.j. 10194/ 

2002–14) a řešení 

neomluvené nepřítomnosti 

vyšší neţ 10 h ve výchovné 

komisi, kterou tvoří 

ředitelka školy Ing. Jarmila 

Zábranská, výchovný 

poradce Mgr. Eliška 

Langrová, protidrogový 

koordinátor Ing. Eva 

Lhotáková a vţdy zákonný 

zástupce ţáka 

 

Průběţně 

Září – 

leden 

Začlenění ţáků se 

specifickými 

poruchami učení 

do vyuč. procesu   

 Sledování prospěchu ţáků se 

specifickou poruchou učení 

ve  vyučovacím procesu ve 

spolupráci s třídním 

učitelem a ostatními učiteli. 

Kaţdý učitel, který vyučuje 

ţáka se specif. poruchou 

učení, má vypracovaný 

písemně individuální 

vzdělávací program tohoto 

ţáka (nejen třídní učitel a 

výchovný poradce), pokud 

je nutná integrace tohoto 

ţáka (dle závěrů PPP). 

Pokud jde o lehčí formy 

SPU, učitel daného 

předmětu je seznámen se 

závěry PPP a svým 

podpisem (na příslušném 

seznamu u E. Langrové) 

bere tuto skutečnost na 

vědomí, ţe se jí bude řídit a 

ţáka podle toho hodnotit. 

 

 

Ještě lepší spolupráce s rodiči 

v případě, ţe se u ţáka 

projevují příznaky nějaké 

formy SPU (dysgrafie, 

dysortografie aj.) – doporučení 

k vyšetření v PPP na základě 

vyplněného dotazníku 

(vyplňuje třídní učitel a vých. 

poradce a podepisuje ředitel 

školy) 



Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim za školní rok 2008/09 

 

 42 

Průběţně 

Září – 

leden 

Informace 

rodičům 

 Při konzultačních hodinách, 

v domluveném termínu nebo 

při třídních schůzkách jsou 

poskytovány informace 

rodičům o škole, studiu, 

prospěchu a chování ţáků a 

o volbě povolání. V 

listopadu na třídních 

schůzkách 1. roč. podány 

rodičům informace o 

činnosti vých. poradce na 

OA a spolupráci vých. 

poradce s rodiči 

 

Průběţně 

Září – 

leden 

Péče o nadané 

ţáky 

 Evidence nadaných ţáků 

OA, hlavně v oblasti sportu 

(spolupráce s třídními 

učiteli) – úprava jejich 

rozvrhu, event. konzultací 

s vyučujícími. Vypracování 

individuální úpravy rozvrhu 

– všichni vyučující 

jednotlivých předmětů (viz 

vyhláška MŠMT ČR 

č.73/2005) 

 

Ve spolupráci s třídními učiteli 

věnovat ještě větší pozornost 

nadaným ţákům, podporovat 

jejich zájmy a pomáhat jim 

zvládnout učivo 

Průběţně 

Září – 

leden  

Výtvarné, literární 

a jiné soutěţe  

 Spolupráce s výtvarně a 

literárně nadanými ţáky, 

zajištění jejich účasti 

v různých soutěţích nebo 

akcích školy 

Ještě více ve spolupráci 

s vyučujícími češtiny 

zapojovat ţáky do účasti 

v různých literárních a 

výtvarných soutěţích a akcích 

Průběţně 

Září – 

leden 

Spolupráce 

s Úřadem práce 

v Benešově 

 Vyhotovení statistického 

přehledu o absolventech OA 

v roce 2008 pro ÚP. 

Zvýšit spolupráci s úřadem 

práce. Uskutečnění besedy 

pracovníka ÚP se studenty 4. 

roč.–v 2.pololetí 

Průběţně 

Září – 

leden 

Spolupráce 

s výchovnými 

poradci ZŠ ve 

Vlašimi, 

v Benešově a 

regionu 

 

 

 Informace o OA a 

spolupráce s některými 

výchovnými poradci při 

osobních setkáních, při 

Dnech otevřených dveří 

nebo na Přehlídce SŠ v 

Benešově 

.  

Září Statistický přehled  Vyhotovení statistického 

přehledu o přijetí absolventů 

OA v r. 2008 na VŠ, VOŠ a 

do zaměstnání 

Výsledky – na VŠ přijato 59 

absolventů z 72 přihlášených 

(81,9 %), na VOŠ 15 

absolventů  z 20 

přihlášených (75 %). Na VŠ 

a VOŠ celkově přijato 74 

z 89  absolventů (83,1 %) 

 

 

Někteří absolventi nedali opět 

vých. poradkyni vědět, na 

které VŠ či VOŠ byli přijati, 

kde jsou zaměstnáni či zda 

jsou nezaměstnaní. 

Vých. poradkyně musela tyto 

informace získávat na základě 

telefonického rozhovoru 

s absolventy nebo jejich 

rodiči. 
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Říjen Zajištění 

Učitelských novin 

se seznamem VŠ, 

volba maturitního 

volitelného 

předmětu 

 Pro ţáky 4. roč. byly 

zajištěny objednávkou 

v redakci Učitelské noviny 

se seznamem VŠ na školní 

rok 2009/2010. Ţáci 4. roč. 

podali ţádost ředitelce školy 

o 4. volitelný maturitní 

předmět (matematika nebo 

cizí jazyk na oboru OA a 

EHA), na LYC o 3. a 4. 

volitelný předmět  

(společenskovědní nebo 

ekonomické předměty, jako 

4. předmět pak druhý cizí 

jazyk, MAT, Dějepis aj.). 

Přehled o volbě maturitního 

předmětu byl téţ předán 

třídním učitelům a 

vyučujícím ve 4. ročníku. 

 

Říjen Veletrh VŠ 

Gaudeamus 

v Brně 

 82 ţáků 4. roč. se zúčastnilo 

22. 10.  tradičního veletrhu 

VŠ Gaudeamus v Brně na 

Výstavišti. 

Studenti byli vcelku spokojeni 

s organizací, ale postrádali 

účast některých škol a 

podrobnější informace o škole 

v některých stáncích 

Listopad Statistický přehled 

o absolventech 

OA Vlašim  

1995 – 2008 

pro Přehlídku SŠ 

v Benešově 

 Pro přehlídku SŠ 

v Benešově  12. – 13. 11. 

vyhotoven statistický 

přehled o všech 

absolventech OA od r. 1995 

do r. 2008 (přijetí na VŠ, 

VOŠ a do zaměstnání). 

 

Listopad, 

prosinec a 

leden 

 

Den otevřených 

dveří na OA 

Vlašim 

 Podávání informací rodičům 

a ţákům při Dnech  

otevřených dveří na OA 19. 

a 20. 11., 9. a 10. 12., 8. 1. 

2009, prohlídka školy spolu 

s rodiči a ţáky ze ZŠ 

 

Leden –

únor 

Přihlášky na VŠ, 

jejich distribuce 

 Rozdání přihlášek na  VŠ 

pro ty ţáky, kteří chtějí na 

VŠ studovat + poskytování 

informací o VŠ a VOŠ a 

pomoc při vyplňování 

přihlášky 

 

Únor Přihláška 

vyučujících do 

systému Certis 

Cermatu (funkce 

při státních 

maturitách) 

 Přihlášení vyučujících OA 

jako školní komisaři, 

zadavatelé a hodnotitelé při 

státních maturitních 

zkouškách (od r. 2010) 
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Únor Evropská 

středoškolská 

soutěţ filmové 

kritiky 

CINÉCLYC 

organizovaná KÚ 

Středočeského 

kraje 

 25 ţáků OA se 25. 2. 

účastnilo promítání franc. 

filmu Mezi zdmi v Praze  a 

měli na tento film napsat 

kritiku. Na KÚ bylo zasláno 

7 prací 14 ţáků. Práce 

Markéty Drábkové ze 2. B 

byla vybrána mezi 20 

nejlepšími. Za odměnu se 

pak v dubnu spolu s dalšími 

19 ţáky SŠ účastnila pobytu 

ve Francii v Louhans. 

Pochvala M. Drábkové za 

vzornou reprezentaci školy, 

článek o ní do tisku (Mgr. T. 

Lichtenberg) 

Březen Přehled o ţácích 

4. roč. hlásících se 

na VŠ ve šk. roce 

2009/2010,  

distribuce 

přihlášek na VOŠ 

 Zpracování přehledu o 

ţácích 4. A, B, C, kteří se 

hlásí na VŠ v příštím šk. 

roce 

Opět si podali přihlášku i ţáci 

se slabším prospěchem nebo si 

ţáci podali přihlášky na 

atraktivní obory na VŠ, kam 

se hlásí velké mnoţství ţáků 

(psychologie, právo, PF aj.). 

Březen 

25. – 26. 3. 

Sonda Maturant 

po 11 letech 

 Celorepublikové testování 

ţáků 4. roč. z ČJL ,ANJ 

nebo NEJ, MAT a Obecných 

studijních předpokladů. 

Výsledky známy zač. května 

(evaluace bude provedena 

v červnu) 

Někteří ţáci se nemohli 

účastnit, protoţe se v té době 

účastnili jiných akcí (např. 

veletrh fiktivních firem 

v Praze) a jiní byli nemocní. 

Duben Informace pro 

rodiče ţáků 4. roč. 

 Při třídních schůzkách vých. 

poradkyně informovala 

rodiče o počtu ţáků hlásících 

se na VŠ, o volbě 

zaměstnání a téţ i o 

moţnostech studia na VOŠ 

 

Květen 

13. 5. 

Veřejná sbírka 

Projektu Šance 

 Prodej propisek a pohlednic 

pro pracovní dílnu Domu 

Šance v Praze na Smíchově. 

Účastnilo se 6 ţákyň třídy  

3. C, které vybraly celkem 

4948 Kč. 

Pochvala ţákyním 3. C N. 

Jantošové, J. Kulhavé, P. 

Matouškové, M. Svobodové, 

L. Zajícové a M. Vichrové, 

které se této sbírky ochotně 

zúčastnily. 

Květen Konzultační 

semináře k nové 

maturitě 

 Přihláška učitelů ČJL a 

cizích jazyků na konzultační 

semináře k nové maturitě, 

které proběhnou v červnu 

2009 

 

Červen Zhodnocení 

ústních 

maturitních 

zkoušek ţáků  

4. A, B, C 

 Přehled a zhodnocení 

výsledků ţáků 4. A, B, C při 

ústních maturitních 

zkouškách od 18. 5.  

do 28. 5. 

 

Červen Sonda Maturant 

po 11 letech 

 Zhodnocení výsledků 

testování z ČJL, ANJ nebo 

NEJ, MAT a Obecných 

studijních předpokladů –

zhodnocení výsledků celé 

školy i individuálních 

výsledků ţáků 
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Červen Prospěch a 

chování ţáků 1. –

3. roč. ve  

2. pololetí šk. roku 

2008/2009 

 Zhotovení přehledu o 

prospěchu jednotlivých tříd 

ve 2. pololetí  (ţebříček 

podle prospěchového 

průměru třídy) 

 

Červen 

22. 6. 

Reciproční 

návštěva učitelů 

OA Vlašim na OA 

v Jihlavě 

 Návštěva OA Jihlava, účast 

na výuce, prohlídka školy     

(v rámci ověřování PILOTS) 

 

Červen Maturitní 

generálka na státní 

zkoušku (MAG 

09) 

 Přihlášky ţáků 3. ročníků na 

generálku státní maturitní 

zkoušky (v říjnu 2009) – do 

25. 6. a přihlášení školy do 

systému Certis a přepis 

těchto přihlášek – do 30. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

18. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. o dalších 

kontrolách neuvedených v bodě 20) 

 

Česká školní inspekce 

Termín poslední provedené kontroly ČŠI – 10. aţ 11. a 13. a 14. března 2008  

Zaměření:  

- Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou podle § 

174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

- Hodnocení souladu školních vzdělávacích programů s právními předpisy a rámcovými 

vzdělávacími programy podle školského zákona 

- Hodnocení souladu učebních dokumentů s právními předpisy podle školského zákona 

Závěry inspekce:  

- Vedení školy – vytvořená struktura řízení školy je nadstandardní  

- Vedení školy dlouhodobě pracuje na pilotních programech ŠVP u obou realizovaných 

vzdělávacích oborů, pracuje koncepčně se snahou o průběţné zlepšování kvality i podmínek 

výuky. Nastavené parametry řízení školy jsou příkladem dobré praxe. Příkladem dobré praxe 

je zapojení školy do mezinárodních projektů, spolupráce s partnery je na nadstandardní 

úrovni. Vnitřní prostředí školy a materiální podmínky pro výuku a její vyuţití jsou příkladem 

dobré praxe.  

- Ostatní oblasti – mají standardní nebo nadstandardní úroveň   
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Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR – územní pracoviště Benešov 

Termín: 8. 1. 2009 

Zaměření: 

- Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodrţování ostatních povinností     

 plátce pojistného 

Závěr kontroly: 

- Nebyly zjištěny nedostatky v plnění povinností podle zákona 

 

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj 

Termín: 10. a 11. 2. 2009 

Zaměření: 

- Kontrola systému BOZP a pracovně právních vztahů v malých a středních podnicích úkol č. 

09.1.03 

Závěr inspekce: 

- Kontrolou nebyly zjištěny závaţné nedostatky, drobné nedostatky byly odstraněny v období 

jednoho měsíce 

-  

Okresní správa sociálního zabezpečení v Benešově 

Termín: 4. 8. 2009 

Zaměření: 

- Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění 

Závěr kontroly: 

- Nebyly zjištěny nedostatky v plnění povinností podle zákona 

 

19. Další činnost školy 
 

 Zprávy o činnosti školské rady, studentského parlamentu, sdruţení rodičů  apod. 
 

 Zpráva o činnosti školské rady: ŠR na škole pracuje dle jednacího řádu ŠR OA Vlašim. 

Ve školním roce 2008/09 byli zřizovatelem delegováni 2 noví členové pan Jaroslav Zelenka a 

pan MUDr. Pavel Seidl (nové volební období), ostatní členové ŠR zůstali beze změny. ŠR se 

v novém volebním období sešla dvakrát, informovala se o výsledcích výchovně vzdělávacího 

procesu, o finanční situaci v oblasti odměňování a provozu školy, o průběhu ověřování Pilotu 

– S a nově připravovaných investičních akcích (vyzdívka obvodového pláště školy a projekt 

ROP), které proběhly v průběhu měsíců červenec – říjen 2009.   
 

 Zpráva o studentské samosprávě: Do studentské samosprávy je zvoleno 24 ţáků, z 

kaţdé třídy 2 zástupci. Vedení školy má stanovený pevný termín, ve kterém se schází 

pravidelně jedenkrát za měsíc s ţáky nebo operativně dle potřeb vedení školy nebo ţáků. Ze 

schůzí zapisovatelka z řad ţáků vyhotovuje zápisy a jejich závěry jsou projednávány v 
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třídnických hodinách s ostatními ţáky a třídním učitelem. Během školního roku po dohodě se 

ţáky byly zajišťovány vyučujícími konzultační hodiny, doučovací hodiny, sportovní aktivity, 

návštěvy divadel a další mimoškolní aktivity. V určitých mimoškolních aktivitách je zahrnut 

aspekt výchovný i vzdělávací, který vede k péči o talentované, handicapované a méně 

úspěšné ţáky. Program v této oblasti je zaměřen na týmovou práci co největšího počtu 

pedagogů (práce třídních učitelů, výchovného poradce, preventisty a environmentálního 

koordinátora). Tyto akce vedou k lepším vzdělávacím výsledkům ţáků a tvořivě pomáhají 

vyplnit jejich volný čas. Do všech těchto aktivit je zapojena studentská samospráva, která 

svojí činností zároveň realizuje práva a povinnosti ţáků, aktivně přenáší poţadavky ţáků na 

vedení školy, pedagogický sbor (projednáváno na pedagogických radách) a zpětně dochází k 

předávání informací ze strany vyučujících k ţákům.  
 

 Zpráva o sdruţení rodičů: Od roku 1992 po zaloţení školy na Obchodní akademii 

Vlašim velmi dobře pracuje Sdruţení rodičů a přátel dětí a školy (SRPDŠ), které je 

registrováno v celostátním sdruţení u MV ČR. Hlavní výbor je sloţen z 24 zvolených rodičů 

z jednotlivých tříd a předsedou výboru panem Václavem Ţákem, který je současně zvoleným 

členem Školské rady. Rodiče se pravidelně schází, vedení školy je na schůzky zváno a dle 

potřeby jsou přítomni i vyučující školy. Projednávají se témata, která souvisí se spoluprácí 

rodičů a školy při výchově a prospěchu ţáků, rodiče jsou pravidelně informováni o realizaci 

ověřování ŠVP – Pilot S. Sdruţení rodičů se podílí na uskutečňování maturitního plesu a 

finančně pomáhá škole při materiálním dovybavování školy a dofinancování některých 

zahraničních aktivit školy.  

 

20. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy 

 

I. Základní údaje o hospodaření školy  

Základní údaje o hospodaření školy  

v tis. Kč 

Za rok 2008 (k 31. 12.) Za 1. pol. roku 2009 (k 30. 6.) 

Činnost Činnost 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem  16162 11 8110 – 

2. Výnosy celkem  16166 14 8546 – 

z toho 

příspěvky a dotace na provoz 

(úč. 691)   
16104 – 8172 – 

ostatní výnosy  62 – 374 – 

3. 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 

před zdaněním  
4 3 436 – 

 

II. Přijaté příspěvky a dotace 

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč 
Za rok 2008  

(k 31. 12.) 

1. Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (INV) 13571 

2. 
Přijaté dotace z rozpočtu kraje (včetně vrácených příjmů z pronájmu) celkem 

(INV) 
2438 

3. 
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes 

účet zřizovatele (MŠMT apod.) celkem (NIV)  
13571 
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z toho 

přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353) 13489 

z toho mzdové výdaje (platy a OPPP) 9738 

ostatní celkem
1
 (vypsat všechny – např. UZ 33 163, 33 439,…) 82 

z toho 

33005 zvýšení nenárokových sloţek platu 82 

  

  

  

  

4. 
Přijaté příspěvky a dotace  na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem 

(NIV) 
2438 

z toho 

běţné provozní výdaje celkem (UZ 000) 2397 

ostatní účelové výdaje celkem
1
 (vypsat všechny – např. UZ 001, 002, 003,…) 41 

z toho 

003 mezinárodní spolupráce 9 

040 vrácené příjmy z pronájmu 32 

  

  

  

5. 
Z jiných zdrojů (sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM EHP/Norsko 

atd.)
  grant Sokrates

 
95 

 

Komentář k ekonomické části:  

Za uplynulý kalendářní rok 2008 Obchodní akademie Vlašim dodrţela stanovené závazné limity. 

Účelová dotace na zvýšení nenárokových sloţek platu poskytnutá pod účelovým znakem 33005 

byla vyčerpána do 31. 12. 2008. V roce 2009 byly vráceny peněţní prostředky nevyčerpané na 

tvorbu FKSP a nevyčerpané peněţní prostředky určené na stravování studentů. Z vrácených 

příjmů z pronájmu Obchodní akademie Vlašim zrealizovala pořízení sporáku a digestoře a 

výměnu zářivek v souladu s provozními záměry.  

 V roce 2008 škola přijala zálohu na grant projektu Partnerství Comenius v rámci Programu 

celoţivotního učení. Do svých nákladů a výnosů promítla spotřebovanou část zálohy. Do nákladů 

tak byly promítnuty náklady na cestovné pedagogů na pracovní schůzku týkající se projektu a 

náklady na pořízení notebooků nutných pro práci na projektu. 

 Z investičního fondu v roce 2008 byly pořízeny dva soubory výpočetní techniky a bylo opraveno 

zabezpečovací zařízení školy. Obě akce byly schváleny Radou KÚ Středočeského kraje.  

 Celkový výsledek hospodaření za rok 2008 byl zisk ve výši 6 569,55 Kč. Tento zisk byl tvořen 

ziskem z hlavní činnosti ve výši  3 669,55 Kč a ziskem z doplňkové činnosti – pořádání školení 

ve výši 2900,–– Kč.  

V roce 2008 byla provedena na škole kontrola  ČŠI Středočeským inspektorátem v termínu 10 a 

11. 3. 2008, 13. a 14. 3. 2008. Závěr – škola poskytuje vzdělávání v souladu se zápisem do 

rejstříku škol, vedení školy dlouhodobě pracuje na pilotních programech ŠVP. Nastavené 

parametry řízení školy jsou příkladem dobré praxe. Personální podmínky vzdělávání vykazují 

přípustná rizika. Při přijímání ţáků bylo postupováno v souladu s právními předpisy. Zájem o 

nabízené obory je trvalý. Příkladem dobré praxe je zapojení školy do mezinárodních projektů, 

spolupráce s partnery je na nadstandardní úrovni. Vnitřní prostředí školy a materiální podmínky 

pro výuku a jejich vyuţití jsou příkladem dobré praxe. Hodnocení ţáků je nastaveno funkčně a 
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má standardní úroveň, změnu vyţadují pravidla pro hodnocení vzdělávání ţáků podle 

individuálního vzdělávacího plánu. Podpora ţáků se SVP a ţáků nadaných je průměrná. Oblast 

rozvoje čtenářské gramotnosti má nadstandardní úroveň. Společenskovědní a přírodovědné 

vzdělávání mají standardní úroveň. Od poslední inspekce se výrazným způsobem zlepšily 

podmínky pro vyuţívání informačních technologií ve výuce. Další kontrolou v roce 2008 byla 

kontrola z Krajské hygienické stanice, územní pracoviště Benešov dne 21. 2. 2008 se závěrem: 

v době kontroly nebyly zjištěny nedostatky v předmětu kontroly, na místě byl projednán způsob 

zajištění větrání prostoru se současným umístěním úklidových vozíků. 

Za l. pololetí r. 2009 Obchodní akademie Vlašim dosáhla zisk ve výši  435,65 tis. Kč. Tento 

výsledek hospodaření je zkreslený, neboť do výnosů školy se promítají poukázané účelové 

dotace, které během prvního pololetí r. 2009  nebyly čerpány, tudíţ nejsou zúčtovány 

v nákladech. Vyúčtování těchto dotací bude provedeno v závěru roku 2009. Přestoţe škola 

očekává zvýšené náklady ve 2. pololetí r. 2009, chce i nadále hospodařit s vyrovnaným 

rozpočtem, popřípadě dosáhnout zisku. V l. pololetí r. 2009 Obchodní akademie Vlašim neměla 

investiční výdaje, v 2. pololetí r. 2009 bude  realizována, a to v průběhu prázdnin,  rozsáhlá akce 

– vyzdívka obvodového pláště včetně výměny oken, investiční výdaje budou poskytnuty KÚ 

Středočeského kraje ve výši Kč 1 300 000,––, další investiční náklady v souvislosti s touto akcí 

budou financovány z prostředků investičního fondu školy. Škola poţádala v této souvislosti o 

přesun peněţních prostředků ve výši Kč 190 000,––  na dofinancování této akce. Původně 

schválenou akci – oprava komunikací a zpevněných ploch škola v roce 2009 nezrealizuje. 

Z investičního fondu školy  má Obchodní akademie Vlašim odsouhlasen nákup výpočetní 

techniky. Z oprav pro rok 2009 škola zrealizuje opravu vodotěsné izolace v suterénu školy – 

bude financováno z peněţních prostředků KÚ SK a výměnu oken – bude financováno z příjmů 

z pronájmu. Schválená výměna nouzového osvětlení z příjmů z pronájmu bude realizována 

částečně z důvodu niţších odvodů z příjmů z pronájmu na účet KÚ Středočeského kraje. Pro 

zkvalitnění výuky a realizaci všech svých  stanovených cílů  se škola  aktivně zapojuje do 

projektů. Příkladem úspěšného zapojení školy  můţe být projekt s názvem  Inovace výuky 

zaváděním moderních technologií na OA Vlašim. Schválením tohoto projektu Obchodní 

akademie Vlašim můţe peněţní prostředky z Regionálního operačního programu NUTS II 

Střední Čechy efektivně vynaloţit na pořízení multimediálních učeben, jazykové laboratoře a 

další výpočetní techniky. V tomto trendu chceme i nadále pokračovat.  
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21. Závěr 

Obchodní akademie Vlašim v oblasti hlavní i doplňkové činnosti ve  školním roce 2008/2009 

naplnila z velké části stanovené cíle a priority školy.  

 

V rámci zapojení do projektu Pilot S realizujeme ověřování vlastních ŠVP ve všech oborech a ve 

všech ročnících na škole. Zkušenosti z výuky dle ŠVP se jeví jako přínosné jak pro učitele, tak 

pro ţáky i za cenu vyšší náročnosti na přípravu výuky učitelů. Nové metody, které výuka podle 

ŠVP vyţaduje, se daří realizovat s vyuţíváním nově pořizovaného vybavení v oblasti 

informačních technologií. 

 

Prioritou vedení školy bylo provedení rekonstrukce obvodového pláště pavilonů včetně výměny 

oken, zateplení a provedení fasády. Tato náročná akce byla uskutečněna v průběhu letních 

prázdnin a byla z velké části financována z investičních prostředků zřizovatele.  

 

Management školy se zapojil do realizace vlastních projektů v rámci programů EU – výzvu č. 25  

ROP Střední Čechy, oblast podpory 3.2 Rozvoj měst – oblast vzdělávání. V září 2008 škola 

reagovala na vyhlášenou výzvu a podala projekt „Inovace výuky zaváděním moderních 

technologií na OA Vlašim“. Projektový záměr byl schválen Radou Středočeského kraje včetně 

jeho kofinancování. Realizace projektu bude ukončena do konce měsíce listopadu 2009. 

 

Nové vybavení prostředky komunikačních a informačních technologií napomůţe k naplňování 

cílů stanovených ve všech oblastech ŠVP a v plnění nastavených úkolů dalšího vývoje školy 

v celé oblasti výchovně vzdělávacího procesu. 

 

Cílem vedení školy pro další období bude i nadále usilovat o zkvalitnění výchovně vzdělávacího 

procesu, řízení v oblasti dosaţení kladného hospodářského výsledku, efektivního vynakládání 

finančních prostředků na předpokládané investiční akce v příštím kalendářním roce a hospodárné 

pouţívání finančních prostředků na provoz školy.  
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