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1 Charakteristika školského zařízení 

Název školy: 

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola 

a Jazyková škola s právem státní jazykové 

zkoušky Uherské Hradiště 

Adresa školy: 686 01 Uherské Hradiště, Nádražní 22 

Právní forma: Příspěvková organizace 

Zřizovatel: 
Zlínský kraj, právní forma: kraj,  

IČO: 70 891 320 

Adresa zřizovatele: 760 01 Zlín, tř. T. Bati 3792 

Ředitel školy: Ing. Jiří Durďák 

Statutární zástupce: Ing. Marcela Zlatníková 

Zástupce ředitele: Mgr. Marek Machalík 

Kontakt na zařízení: 

tel.: 572 433 001 

fax.: 572 540 831 

web: http://www.oauh.cz 

e-mail: durdak@oauh.cz 

info: info@oauh.cz 

Datum zřízení: 1. 6. 1991 

Datum zařazení do sítě: 1. 6. 1991 

Datum poslední změny v síti 28. 6. 2012 

 Součásti školy 

Obchodní akademie kapacita žáků: 480 

Vyšší odborná škola kapacita žáků: 280 

Jazyková škola kapacita žáků: 100 

 Občanská sdružení při škole 

Snahou Obecně prospěšné společnosti Obchodní akademie, VOŠ a JŠ s právem státní jazykové 

zkoušky v Uherském Hradišti bylo i ve školním roce 2021/2022 vytváření alternativních 

finančních zdrojů, které umožní zlepšovat podmínky výuky, především  nákupem výpočetní 

techniky, včetně jejího nezbytného a neustálého zdokonalování, poskytovat příspěvky 
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studentům na zahraniční studijní pobyty, příspěvky na sportovní a kulturně poznávací pobyty, 

nákup sportovní výstroje, spolufinancování rychlého připojení k internetu, výpomoc sociálně 

slabším studentům apod., v souladu s jejím statutem. Cílem těchto snah je neustále zkvalitňovat 

výchovně vzdělávací proces, což pro naše absolventy znamená větší šanci obstát v konkurenci 

na trhu práce, resp. vytvořit lepší předpoklady pro další studium na vysokých a jiných školách. 

Od svého založení v r. 1993 až do konce kalendářního roku 2021 byl z prostředků OPS postupně 

pořízen majetek v celkové hodnotě 4 285 494 Kč (část byla postupně pro fyzické i morální 

opotřebení již vyřazena). Je nutno podotknout, že slouží bezvýhradně studentům a bez existence 

OPS by škola tento majetek pořídit nemohla. K nejvýznamnějším akcím OPS ve školním roce 

2021/22 patřily: 

   odměny studentům za výborné studijní výsledky a reprezentaci školy na různých soutěžích, 

příspěvky na tabla, příspěvek na kurz FCE, pořízení dataprojektoru a sportovního vybavení do 

hodin tělesné výchovy 

 Činnost OPS je řízena správní radou, hospodaření a dodržování všech relevantních zákonů 

podléhá každoroční kontrole dozorčí radou. Správní i dozorčí radu tvoří zástupci rodičů 

studentů školy a zaměstnanci školy. Správní rada má celkem devět členů, dozorčí rada je 

tříčlenná.  

 

 Rada školy při OA a VOŠ 

V souladu s volebním řádem Školské rady, který schválila Rada Zlínského kraje dne 

5. 3. 2012 usnesením 0211/R07/12 byly provedeny volby do Rady školy, jejíž funkční období 

začalo 12. 7. 2021 s těmito výsledky: 

Ing. Stanislav Blaha zástupce volený zřizovatelem 

Ing. Michal Dvoulety, MBA zástupce volený zřizovatelem 

Markéta Zaglio Šilcová  
zástupce volený zletilými žáky a zákonnými 

zástupci nezletilých žáků 

Ing. Adam Skovajsa zástupce volený pedagogickými pracovníky 

Ing. Ingrid Ilčíková zástupce volený pedagogickými pracovníky 

František Masařík 
zástupce volený zletilými žáky a zákonnými 

zástupci nezletilých žáků 
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Zhodnocení současného stavu školy ředitelem školy: 

Výroční zpráva o činnosti školy je zpracovávána v souladu s ustanovením § 10, odst. 3, zákona 

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

(školský zákon) a v souladu s ustanovením § 7, vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví 

náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv. 

Výroční zpráva o činnosti školy, kterou máte právě před sebou, má především podat přehledné 

a souhrnné informace o fungování a vývoji naší školy ve školním roce 2021/2022.  

Školní rok 2021/2022 byl bohužel, stejně jako předešlý, poznamenán pandemií onemocnění 

covid-19 a tato skutečnost se v nemalé míře promítala i do činnosti naší školy. Školní rok začal 

preventivním screeningovým testováním žáků, které proběhlo 1., 6. a 9. září. Poté se rozběhla 

klasická prezenční výuka, která byla při výskytu onemocnění Covid 19 ve třídě nahrazena 

výukou distanční nebo hybridní. V měsíci listopadu 2021 na naší škole vrcholila covidová vlna, 

kdy byla většina žáků v karanténě. Poté již začalo případů ubývat a převažovala opět prezenční 

výuka. Od 22. listopadu 2021 bylo prováděno pravidelné pondělní testování žáků. První dva 

týdny po novém roce se žáci testovali v pondělí a ve čtvrtek, poté následovalo opět jen pondělní 

testování, a to do 14. února 2022. Pak bylo testování ukončeno. Ze strany MŠMT a ze strany 

kraje byla poskytována potřebná podpora týkající se povinného testování, v provozu byly 

informační koronalinky a byly zajištěny potřebné metodické materiály. Ty byly spolu s dalšími 

informacemi poskytovány prostřednictvím datových schránek. Informace byly také k dispozici 

na portálu EDU. 

Další zatěžkávací zkouškou nejen pro české školství je situace na Ukrajině. Dne 24. února 2022, 

po skončení zimní olympiády, zaútočila na tento stát Ruská federace. S přílivem ukrajinských 

uprchlíků, převážně žen a dětí, bylo nutné řešit mimo jiné i vzdělávání dětí. Největší tlak byl v 

tomto ohledu na základní školy. Pro žáky, kteří se chtěli přihlásit ke studiu na středních školách, 

byl prodloužen termín pro odevzdání přihlášky k JPZ do 5. dubna 2022. Na naši školu se 

přihlásili dva uchazeči a u přijímacích zkoušek uspěla jedna žákyně. 

Co se týče řešení situace kolem pandemie po stránce vzdělávací a organizační, ministerstvo 

školství na situaci ve školách reagovalo úpravou podmínek maturitních a přijímacích zkoušek, 

a to včetně posunu termínů. K dispozici byla také celá řada opatření tak, aby se co nejvíce 

snížily negativní dopady uzavřených škol na žáky a studenty. Byl např. představen Národní 

plán doučování, jehož nabídek škola v plné míře využila. Nástroje jako doučování, podpora 

digitalizace škol a některé další, lze s trochou nadsázky označit jako pozitiva pandemie a lze 



6 

 

tvrdit, že výrazným způsobem posunuly systém vzdělávání vpřed. Ani v době pandemie nebyly 

zastaveny činnosti spojené s implementací dlouhodobých strategií pro oblast školství. Na 

úrovni širšího vedení školy bylo pokračováno v provádění průběžné implementaci zásad 

dokumentu Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ a byly diskutovány 

otázky reformy RVP a ŠVP odborného vzdělávání.  Důraz byl opět dáván vzdělávání v oblasti 

ICT. Byl zpracován projekt LANI (Laboratoře Nové Informatiky), který reaguje na budoucí 

změnu koncepce výuky IT, kdy bude kladen akcent na gramotnosti, včetně informatické a 

výuka IT se bude přesouvat do aplikací v rámci jednotlivých předmětů. Projekt LANI má být 

realizován z prostředků EU v průběhu roku 2023. Po skončení pandemie se opět otvírá prostor 

pro zahraniční spolupráci. V tomto směru byla zahájena spolupráce s Domem zahraniční 

spolupráce.  

V červenci 2022 byla podána žádost o podporu z OP JAK; v této chvíli byla naše žádost 

schválena a od září 2022 začíná na škole běžet projekt ŠABLONY III. Ve školním roce 

2021/2022 byl opět kladen velký důraz na systematický rozvoj klíčových oblastí, na vize a 

priority. Ředitel školy, stejně jako kapitán lodi, musí znát „jméno přístavu, do kterého pluje“. 

Stejně tak škola připravuje žáky a studenty na budoucnost. Naše škola neučí, co bylo, ale 

připravuje na to, co bude. Jinými slovy, připravuje absolventy na výkon povolání tak, aby 

nacházeli uplatnění ve svém oboru i za 10 či 20 let. Usiluje být moderní školou, která reaguje 

stejnou měrou na potřeby společnosti i vzdělávaných jedinců, a sleduje dvě hlavní kritéria – 

kvalitu a inovaci. Dlouhodobě se soustředíme na tyto hlavní cíle: Kvalita vzdělávacích 

programů; Kvalita v práci učitele; Kvalitní podmínky ke vzdělávání; Inovativní organizace; 

Účinná spolupráce s praxí. Další klíčová oblast, výchova a vzdělání. V této oblasti byl kladen 

důraz na kvalitu, inovace a návaznost na praxi. Proces výchovy a vzdělávání je zaměřen na 

budoucnost, základem je kvalitní kurikulum, odrážející potřeby praxe, vytvářené ve spolupráci 

s partnery. Školní vzdělávací programy (ŠVP) vychází z vize a strategie rozvoje školy a jejich 

cíle jsou srozumitelné pro pedagogy, rodiče i další partnery. Třetí klíčová oblast je personální 

zajištění kvalitní výuky. „Podnik nejsou jen budovy a stroje. Budovy - to jsou hromady cihel a 

betonu. Stroje - to je spousta železa a ocele. Život tomu dávají teprve lidé.“ (Tomáš Baťa). 

Čtvrtá klíčová oblast, ekonomické a materiální podmínky. Zde docházelo k využívání nápadů 

ze zásobníků inovací ze Školního akčního plánu, tzv. ŠAP. Jedná se o již zmíněný projekt 

LANI, Laboratoře nové informatiky. V páté klíčové oblasti, v oblasti organizace řízení 

docházelo k uplatňování několika principů, řízení pomocí cílů (MBO) a využíváme nástroje 

komplexního řízení kvality (TQM) a v prostředí stále rostoucí rychlosti změny je čím dál častěji 
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využívána metoda strategie prvního kroku. „Škola je jako loď ve flotile lodí a každý kapitán 

musí znát tři pravidla: Nesmí narazit na další loď - respektuje vnější pravidla. Musí mít na své 

lodi vše v pořádku - má správně nastavena vnitřní pravidla. A hlavně - zná jméno přístavu, do 

kterého pluje. A konečně v šesté klíčové oblasti, oblasti vnějších vztahů, jsme uplatňovali 

zásadu dlouhodobé péče o vnější vztahy, aby fungovaly podle jasných pravidel umožňujících 

konstruktivní komunikaci všech aktérů, vedení, pedagogů a rodičů, sociálních partnerů. Dlužno 

říci, že v těchto souvislostech nás velmi potěšily závěry, které ČŠI v červnu tohoto roku 

konstatovala jako silné stránky školy: 1. Systematická práce vedení školy a pedagogů při 

inovaci obsahu učiva odborných předmětů oborů informační technologie a obchodní akademie 

v návaznosti na nejnovější poznatky a potřeby praxe. 2. Velmi dobrá spolupráce se sociálními 

partnery a firmami v regionu. 3. Dlouhodobé úspěchy žáků ve středoškolské odborné činnosti 

a v odborných soutěžích na krajské i celostátní úrovni.  
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2 Přehled vzdělávacích programů 

Vyučované obory 

ve školním roce 2021/22 

 

Kód oboru 

(KKOV) 

Součást 

školy 

Denní studium 

Počet 

žáků 

Ukončilo 

absolutoriem 

Ukončilo 

maturitní 

zkouškou 

Obchodní akademie  63-41-M/02 SŠ 362 - 88 

Informační technologie 18-20-M/01 SŠ 107 - 25 

Ekonomicko-právní 

činnost 
68-41-N/03 VOŠ 57 9 - 

 Obchodní akademie 

Ve školním roce 2021/22 nabízela škola absolventům základních škol úplné střední odborné 

vzdělání ve studijním oboru: 

 63-41-M/02 Obchodní akademie 

Úkolem tohoto studijního oboru je především dobře připravit absolventy pro praxi a jejich 

dobrá příprava se každoročně potvrzuje především tím, že na trhu práce nacházejí stále dobré 

uplatnění. Stále větší část z nich se také uchází o vysokoškolské studium. Uchazečům o 

vysokoškolské studium ekonomického zaměření škola opět nabídla možnost navštěvovat 

volitelný předmět matematický seminář. 

Od školního roku 2010/2011 mají všichni žáci, kteří nastoupili do 1. ročníku naší střední školy, 

jako první jazyk angličtinu. 

Ve školním roce 2009/2010 byla zahájena výuka v 1. ročníku podle školního vzdělávacího 

programu pro studijní obor 63-41-M/02 Obchodní akademie (na základě RVP 6341M02 

vydaného MŠMT dne 28. 6. 2008, č. j. 12 698/2007-23). Školní vzdělávací program byl na 

základě požadavků sekcí inovován, změny byly schváleny školskou radou. Poslední aktualizace 

programu byla schválena na jednání Školské rady OA a VOŠ 8. 6. 2022. 

 Informační technologie 

Ve školním roce 2021/22 nabízela škola absolventům základních škol úplné střední odborné 

vzdělání ve studijním oboru: 

 18-20-M/01 Informační technologie 
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Při studiu získají žáci potřebné technické znalosti a dovednosti z oblasti tvorby webu a databází, 

programování, počítačové grafiky, operačních systémů, počítačového hardwaru a softwaru, 

počítačových sítí a technických prostředků přenosu dat. Znají nástroje pro týmové vedení 

projektů a dokáží je využívat. Získají také potřebný přehled o vývoji v oboru, novinkách a 

možnostech zvyšování kvality práce s informacemi. Jsou vybaveni znalostmi pro orientaci 

v tržním hospodářství, tvorbě podnikové identity a mají základní přehled v makroekonomice. 

V situaci pracovního, odborného a společenského charakteru jsou připraveni plynně se 

vyjadřovat v anglickém jazyce. Jsou schopni připravit jednací a prezentační akce po stránce 

organizační i technické. Absolventi zvládnou kromě pouhého používání hotových produktů 

také aktivní účast na tvorbě projektů. 

V současné době lze konstatovat, že tyto studijní obory jsou náročné nejen pro žáky a 

pedagogické pracovníky, ale také na hardwarové a softwarové vybavení školy. Žáci se 

s vysokými požadavky, které na ně kladou učební dokumenty, většinou vyrovnávají dobře. 

Využitelnost budoucích absolventů pro praxi je však naprosto zřejmá.  

V souvislosti se zdokonalováním přípravy žáků tohoto oboru podle požadavků praxe je možno 

se zmínit o propojení školy s praxí, které nezůstalo pouze na papíru. 

V mnohých okresech a krajích se spolupráce firem se školami a zařízeními poskytujícími 

přípravu mladé generace pro její profesionální život stala postupně samozřejmostí. Firmy 

nabízejí finanční pomoc, místa pro studentskou praxi, dodávají studijní materiály. Jeden 

z takových projektů funguje na Obchodní akademii v Uherském Hradišti ve spolupráci 

s americkou firmou CISCO. 

Americká firma CISCO, jeden z nejvýznamnějších dodavatelů síťových technologií na světě, 

nabízí vzdělávací program Cisto Networking Academy. Jedná se o sérii e-learningových kurzů 

zaměřených na technické aspekty práce s počítači a síťovou technologii, koncepty sítí, 

algoritmizaci apod.  

Výuka perspektivního oboru Informační technologie vyučovaného na OA v Uh. Hradišti se 

využitím této mezinárodní nabídky značně zkvalitní a poskytne studentům zajímavý, atraktivní 

a efektivní způsob získávání znalostí a dovedností. 

Také školní vzdělávací program oboru Informační technologie byl inovován, změny schváleny 

školskou radou. Poslední aktualizace programu byla schválena na jednání Školské rady OA a 

VOŠ 8. června 2022. 
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Praxe na OA 

Součástí učebních plánů je odborná praxe žáků. Praxe je zařazena do 3. ročníku v délce 

2,5 týdne, do 4. ročníku v délce 1,5 týdne. V letošním školním roce proběhla praxe pro všechny 

žáky oboru obchodní akademie a informační technologie podle stanovených pravidel. 

 Praxe 3. ročník 

Praxe proběhla v souvislém bloku ve dnech 16. května 2022 – 1. června 2022 pro všechny třídy 

3. ročníku. Škola uzavřela s příslušnými firmami „Dohodu o zabezpečení odborné praxe“. 

Výstupem praxe žáků byla seminární práce. Hodnocení této práce se stalo součástí známky 

z předmětu Ekonomika. I přes ztížené podmínky kvůli epidemii COVID-19 se podařilo všem 

žákům zajistit praxi ve firmách a splnit stanovené podmínky pro testování žáků na praxi. 

 Praxe 4. ročník 

Žáci 4. ročníku absolvovali svou praxi v září 2021 ve firmách, se kterými škola uzavřela 

„Dohodu o zabezpečení odborné praxe“ v termínu 6. – 14. září 2021. Výstupem praxe byla 

odborná práce na vybrané téma. Žáci si ze zadaných témat vybrali jedno a zpracovali jej 

z pohledu firmy, ve které konali praxi. Hodnocení této práce se stalo součástí známky 

z předmětu Účetnictví, respektive Ekonomiky. Po absolvování praxe dále žáci odevzdali 

formulář vyplněný pracovníkem firmy „Hodnocení praxe“. Formulář obsahuje ohodnocení 

praktikanta z pohledu firmy. 

Na úrovni střední školy byla vytvořena pozice koordinátora praxe. Cílem je zkvalitnění výkonu 

praxe žáků obou studijních oborů střední školy, efektivní využití nově vytvořené on-lin aplikace 

Booking praxí OAUH a postupné rozšiřování počtu externích partnerů. Škola využívá své 

dlouhodobé dobré pověsti a pozitivního image, proto je potenciálními zaměstnavateli 

vyhledávaným subjektem obzvlášť v současné době přepisu poptávky po práci a s ním 

souvisejícím nedostatkem určitých profesí. V průběhu školního roku byli koordinátorem praxe 

pravidelně organizovány workshopy a kulaté stoly, vzhledem k pandemické situaci převážně 

v on-line formě. Tyto akce umožnily posílení kontaktů s řadou externích partnerů, případně 

získání partnerů nových. Žáci tak získali v on-line aplikaci Booking praxí efektivní nástroj pro 

vlastní výběr místa výkonu praxe, shodně tak externí partneři získali větší přehled o straně 

nabídky, zejména teoretických znalostech, praktických dovednostech a preferencích žáků 

střední školy.   
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 Vyšší odborná škola 

Ve školním roce 2021/22 studovalo obor Ekonomicko-právní činnost 57 studentů ve třech 

studijních skupinách. Probíhala výuka dle platného akreditovaného programu schváleného 

v roce 2019. Studium oboru je orientováno na ekonomicko-právní problematiku. Neméně 

důležitým aspektem je výuka dvou cizích jazyků s orientací na odbornou konverzaci. 

Absolventi jsou také vedeni k využívání prostředků IT ve svém oboru. 

Ke studiu oboru bylo ve školním roce přijato ve třech kolech přijímacího řízení celkem 

40 přihlášek ke studiu, z toho se zapsalo 28 nových studentů do 1. ročníku. Také v letošním 

školním roce se uskuteční tři kola přijímacího řízení bez přijímacích zkoušek. 

Praxe na VOŠ 

Studenti 3. ročníku VOŠ absolvovali praxi v zimním období ve dnech 2. - 29. září 2021. 

Hlavním úkolem studentů, kromě vykonávání přidělené práce, bylo získat co nejvíce podkladů 

a informací pro praktickou část jejich absolventské práce. V letním období proběhla praxe i 

přes celonárodní omezení a výjimečný stav ve dnech 19. dubna – 13. května 2022, studenti 

během praxe dokončovali absolventskou práci – zejména její praktickou část. Praxe proběhla 

bez závad, průběžná kontrola nezjistila nedostatky ani ze strany podniků, ani ze strany studentů. 

Praxe 1. a 2. ročníku VOŠ se konala v letním období školního roku ve dnech 

2. května 2022  – 27. května 2022. Studenti 1. ročníku vypracovali hodnotící „Zprávu z praxe“, 

v níž se zaměřili na firmu, ve které praxi konali (vznik firmy, právní formu podnikání, předmět 

podnikání, hospodaření firmy…). Tato práce se stala podkladem pro udělení zápočtu z praxe. 

Studenti vypracovali v rámci praxi odbornou práci na zvolené téma. Při tom komunikovali 

s odbornými firmami a zástupcem učitelů předmětů EKO. Tato práce je u některých žáků 

základem teoretické části jejich absolventské práce, na které budou pracovat v průběhu 

3. ročníku studia. Praxe 1. a 2. ročníku proběhla bez problémů a připomínek dle stanovených 

kritérií, kontrola praxe provedená školou neshledala nedostatky – studenti svědomitě 

vykonávali přidělenou práci.  

   Úsek dalšího vzdělávání 

Naše škola se věnuje také dalšímu vzdělávání, které je určeno pro studenty a žáky různých 

stupňů škol, pedagogické pracovníky, pro širokou veřejnost i pro firmy a organizace.  Cílem je 

propojit systém počátečního a dalšího vzdělávání a umožnit tak zájemcům o další vzdělávání 

lepší uplatnitelnost na trhu práce. Nabídka vzdělávacích programů vychází ze zaměření naší 
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školy a orientuje se hlavně na informační technologie a odborné ekonomické předměty. Ve 

školním roce 2021/2022 jsme rozšířili nabídku o další vzdělávací programy z oblasti DVPP.  

Celoživotní vzdělávání je nezbytností v dnešním dynamicky se rozvíjejícím světě a budeme mu 

věnovat pozornost i nadále. 

 

 Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 

Na naší jazykové škole byly otevřeny ve školním roce 2021-2022 dva kurzy. Jednalo se o 

Anglický jazyk – Konverzační kurz, který zdárně ukončilo 18 účastníků a o Přípravný kurz 

k FCE, který absolvovalo 7 účastníků. Všichni účastníci se přihlásili k vykonání mezinárodně 

uznávaného certifikátu FCE a zkoušky pro získání certifikátu úspěšně složili. 

 

Označení 

kurzu 
Název kurzu Týdenní časová dotace Počet studentů 

KKV -ANJ 
Anglický jazyk – 

Konverzační kurz 
2 18 

Příprava k 

FCE 
Přípravný kurz k FCE 3 7 

CELKEM x x 25 

 

Státní jazyková zkouška 

Písemné SZJZ Ústní státní závěrečné jazykové zkoušky 

Počet Uspělo Počet 
Prospělo s 

VZ 

Prospělo 

VD 
Prospělo Neprospělo 

0 0 0 0 0 0 0 
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3 Přehled pracovníků školy 

 Pedagogičtí pracovníci 

 

K datu 30. 6. 2022 

Počet 

fyzických 

osob 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 

Interní zaměstnanci 42 39,2360 

Externí zaměstnanci 3 0,1428 

 Další údaje o pedagogických pracovnících 

 

Ped. 

pracovníci 

-  poř. číslo 

Pracovní zařazení, 

funkce 
Úvazek 

Kvalifikace (stupeň 

vzdělání, obor) 

Roků ped. 

praxe 

1 ředitel 1 VŠ ICT, DPS 42 

2 zástupkyně ředitele 1 VŠ ekonomické, DPS 34 

3 zástupce ředitele VOŠ 1 VŠ matematika, informatika 19 

4 učitelka 0,9522 VŠ ANJ 6 

5 učitelka 1 VŠ ekonomické, DPS 30 

6 učitel 1 VŠ MAT, VYT 13 

7 učitelka 1 VŠ ekonomické, DPS 15 

8 učitelka 1 VŠ CJL, ANJ 33 

9 učitel 1 VŠ MAT, ZEM, VYT 22 

10 učitelka 1 VŠ ekonomické, DPS 34 

11 učitelka 1 VŠ TEV, BRV, OBK 31 

12 učitelka 1 VŠ RUJ 2 

13 učitel 1 VŠ ITE, ANJ 17 

14 učitelka 1 VŠ ANJ 39 

15 učitelka 1 VŠ ANJ 27 
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Ped. 

pracovníci 

-  poř. číslo 

Pracovní zařazení, 

funkce 
Úvazek 

Kvalifikace (stupeň 

vzdělání, obor) 

Roků ped. 

praxe 

16 učitelka 1 VŠ ekonomické, DPS 29 

17 učitelka 1 VŠ MAT, BIO 35 

18 učitel 1 VŠ CJL, DEJ 21 

19 učitelka 0,6665 VŠ ANJ 20 

20 školní psycholog 0,5 VŠ pedagogika, psychologie 32 

21 učitelka 1 VŠ CJL, DEJ 29 

22 učitelka 0,857 VŠ ANJ, SPA 15 

23 učitelka 1 VŠ ekonomické, DPS 27 

24 učitelka 0,619 VŠ CJL. DEJ, 41 

25 učitelka  1 VŠ ekonomické, DPS 21 

26 učitelka 1 VŠ MAT, ZEM, HOZ 19 

27 učitelka  1 VŠ DEJ, NEJ, CJL 21 

28 učitelka 1 VŠ TEV, BV 39 

29 učitel 1 VŠ VV, tech. výchova 17 

30 učitelka 0,619 VŠ NEJ, DEJ 17 

31 učitelka 0,9045 VŠ ekonomické. 3 

32 učitelka 1 VŠ MAT, CHE 32 

33 učitel 1 VŠ ekonomické, DPS 13 

34 učitelka 1 VŠ CJL, NEJ, 23 

35 učitelka 0,9522 VŠ ANJ 25 

36 učitel 1 VŠ VYT 14 

37 učitelka 1 VŠ CJL, ANJ 29 

38 učitelka 1 VŠ ekonomické, DPS 30 
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Ped. 

pracovníci 

-  poř. číslo 

Pracovní zařazení, 

funkce 
Úvazek 

Kvalifikace (stupeň 

vzdělání, obor) 

Roků ped. 

praxe 

39 učitelka 0,7617 VŠ NEJ 26 

40 učitelka 1 VŠ ekonomické, DPS 5 

41 učitelka 0,6665 VŠ FYZ 25 

42 učitel 1 VŠ TV 14 

Komentář k tabulkám: 

Pohyb pracovníků: přišli:  2  

 odešli:  2 

 MD  0 

Z celkového počtu 42 interních učitelů bylo 10 mužů.  

Z externích vyučujících 1 zaměstnanec na VOŠ. Všichni interní učitelé měli 

vysokoškolské vzdělání, s odbornou a pedagogickou způsobilostí.    

 Nepedagogičtí pracovníci 

 

K datu 30. 6. 2022 

Počet fyzických 

osob 

Průměrný 

eviden. počet 

zaměstnanců 

Interní 

zaměstnanci 
15 12,1583 

Externí 

zaměstnanci 
0 0 

 Další údaje o nepedagogických pracovnících 

Ostatní 

pracovníci 

-  pořadové 

číslo 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1 asistentka ředitele 1 VOŠ 

2 hospodářka 1 SOŠ 
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Ostatní 

pracovníci 

-  pořadové 

číslo 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

3 účetní 1 SOŠ 

4 studijní referentka 1 VOŠ 

5 studijní referentka 1 SOŠ 

6 odborná referentka 0,9 VŠ 

7 správce IT 0,2 VŠ 

8 správce IT 0,1 VŠ 

9 
administrativní pracovník 

(GDPR) 
0,125 VŠ 

10 uklízečka 1 SOU 

11 uklízečka 1 SOU 

12 uklízečka 1 SOU 

13 uklízečka 1 SOU 

14 školník 1 SOU 

15 školník 1 SOU 
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4 Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023 

 Všeobecná ustanovení 

Ředitel školy rozhodl podle § 60 až 64 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., ve znění 

zákona č. 178/2016 Sb.) a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu 

vzdělávání, o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria 

pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oborů vzdělání Obchodní akademie a Informační 

technologie pro školní rok 2022/2023 takto: 

Ve školním roce 2022/2023 budou otevřeny: 

 3 třídy čtyřletého denního studia oboru 63-41-M/02 - Obchodní akademie 

(přijato bude max. 90 žáků). 

 1 třída čtyřletého denního studia oboru 18-20-M/01 – Informační technologie  

(přijato bude max. 30 žáků). 

 Průběh příjímací zkoušky 

Příjímací řízení se v 1. kole konalo v termínech12. dubna a 13. duna 2022. Náhradní termíny 

pro 1. kolo byly stanoveny na 10. května a 11. května 2022. 

 Bodové hodnocení přijímací zkoušky 

Uchazeči byli při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle: 

 průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, přičemž je 

stanovena bodová hranice pro přijetí  

 výsledku jednotné přijímací zkoušky ve formě jednotných testů (test z Matematiky a její 

aplikace a Českého jazyka a literatury) 

 Oznámení výsledků přijímací zkoušky 

Rozhodnutí o přijetí se uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod 

přiděleným registračním číslem. Zveřejněním seznamu se považují „kladná“ rozhodnutí za 

oznámená. Seznam přijatých uchazečů zveřejní ředitel školy v budově školy v písemné podobě 

a na webových stránkách http://www.oauh.cz v sekci Přijímací řízení. Nepřijatým uchazečům 

nebo zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí. 

http://www.oauh.cz/
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5 Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího 

programu 

ŠVP obou oborů jsou koncipovány tak, aby se absolvent uplatnil ve skupině povolání 

zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností, 

nebo aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé z forem terciárního 

vzdělávání. V posledních letech jsou studenti směřováni také ke zvládnutí vlastních 

podnikatelských aktivit. 

Vzdělávání je v průběhu studia masivně podporováno prostředky informačních a 

komunikačních technologií, které se daří každoročně obnovovat a modernizovat. Z posledních 

investic je to například wi-fi, mobilní PC učebna a v neposlední řadě technika určená 

pedagogům pro rozvoj jejich práce. Velká pozornost je v ŠVP věnována výuce cizích jazyků – 

nově podpořenou výjezdy do zahraničí (Anglie, Španělsko, Rakousko…).  

V ŠVP je zakotvena také oblast vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných, kde se nám daří pomocí různých opatření začlenit a rozvíjet studenty jak určitým 

způsobem handicapované, tak nadané. K tomuto velkou měrou přispěla nová funkce školní 

psycholožky, jejíž činnosti se neustále rozšiřují. Ve výuce je vybraným studentům nápomocna 

také asistentka pedagoga. Nadaní žáci se pravidelně účastní různých soutěží, z nichž 

nejvýznamnější je SOČ s pravidelnými postupy do celostátního kola.  

Rozvíjena je také spolupráce s externími subjekty, která je nově realizována např. pomocí 

projektu Booking praxí, který zajišťuje studentům místa pro odbornou praxi a umožňuje 

spolupráci s firmami i v dalších směrech. Každoročně do některých ze spolupracujících firem 

nastupují absolventi obou oborů – OA i ITE jako do svého prvního zaměstnání. Úzký kontakt 

s externími organizacemi všeho druhu zajišťuje také funkce kariérového poradce, podpořená 

z projektu Šablony. 
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 Žáci a studenti přijatí ke studiu 

Kód Název 
Délka 

studia 

Druh 

studia 

Počet 

přihlášených 
Počet 

přijatých 

Počet žáků 

přijatých na 

základě 

žádosti o 

odvolání 
1. kolo 

2.+3. 

kolo 

63-41-

M/02 

Obchodní 

akademie 
4 denní 173 - 90 16 

18-20-

M/01 

Informační 

technologie 
4 denní 89 - 30 5 

68-41 

N/03 

Ekonomicko -

právní činnost 
3 denní 25 14 34 - 

 Přesuny a přestupy  

Obchodní akademie 63-41-M/02  

      přerušili studium  1 žák 

      odešli na jiné školy   5 žáků 

      přestoupili z jiné školy 0 žáků 

Informační technologie 18-20-M/01  

       přerušili studium  0 žáků 

      odešli na jiné školy   4 žáci 

      přestoupili z jiné školy 0 žáků 
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6 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Celkový prospěch a zameškané hodiny jednotlivých tříd za 1. a 2. pololetí školního roku 

2021/2022:  
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Komentář analyzující prospěch žáků: 

I v tomto školním roce byla výuka narušována pandemii COVID-19, mnoha žákům byla kvůli 

nařízené karanténě v důsledku jejich pozitivního testu na COVID-19 znemožněna jejich osobní 

přítomnost ve škole. Pokud byla v důsledku těchto mimořádných opatření znemožněna osobní 

přítomnost více než poloviny žáků nebo studentů ve třídě, přešli nepřítomní žáci na distanční 

výuku po dobu trvání tohoto stavu. V ostatních případech škola neměla povinnost poskytovat 

nepřítomným žákům a studentům vzdělávání distančním způsobem.  Škola postupovala jako 

při běžné absenci. Ovšem pokud to organizační možnosti školy dovolovaly, tak učitelé 

poskytovali nepřítomným žákům a studentům studijní podporu na dálku, například formou 

zasílání materiálů, úkolů nebo výukových plánů na dané období a to prostřednictvím MS Teams 

nebo Moodle.  

 Za těchto ztížených podmínek sledovali předsedové metodických sekcí dodržování ŠVP, kteří 

poskytovali učitelům jednotlivých předmětů poradenskou službu a koordinovali průběh výuky.  

Zvláštní role připadala třídním a ročníkovým učitelům, kteří byli žákům a studentům 

nápomocni při řešení složitých situací s karanténou. 

Ve školním roce 2021/22 prospělo 88 žáků s vyznamenáním. Počet neprospívajících žáků  za 

tento školní rok činil 15 žáků. Průměrný prospěch žáků drží tendenci stálého mírného zlepšení 

Důvody těchto poměrně dobrých výsledků lze vidět jednak v dalším zvyšování kvality práce 

jednotlivých členů pedagogického sboru, ale také ve zlepšené činnosti předmětových komisí 

a jejich vzájemné spolupráci.  
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Podle údajů z Cermatu se celková úroveň studijních předpokladů našich žáků mírně zlepšuje. 

Značný zájem žáků je o studijní obor Informační technologie, kteří ke studiu střední školy 

nastupují s již vyhraněným zájmem o obor. Zvýšil se i počet uchazečů o obor Obchodní 

akademie. 

Na druhé straně je třeba konstatovat, že jsme se opakovaně setkali u několika žáků s malým 

zájmem o studium. Souvisí to zejména s tím, že tito žáci přicházejí na naši školu bez vnitřního 

přesvědčení o tom, že ji chtějí absolvovat, případně nenalézají patřičnou morální oporu ve 

svých rodičích.  

Studijní problémy se občas objevují u žáků 1. ročníku. Podle našich zjištění souvisí s adaptací 

žáků na nové prostředí a vyššími požadavky, které na ně klade studium střední školy, ale také 

mezerami ve znalostech, vědomostech a dovednostech souvisejících s předměty, ve kterých na 

střední škole pokračují (český jazyk, matematika, cizí jazyk) a které nelze v plném rozsahu 

postihnout při přijímacím řízení. Žákům jsou nabízeny odpolední kurzy cizího jazyka, ve 

kterých si mohou doplnit své znalosti cizího jazyka na potřebnou úroveň. 

V letošním školním roce dosáhli žáci 4. ročníku oboru dobré výsledky při klasifikaci za 

poslední školní rok. U maturitní zkoušky dosáhli žáci obou oborů výborných výsledků 

u profilové části maturitní zkoušky a dobrých výsledků u zkoušek státní části maturitní 

zkoušky. Oproti předchozímu školnímu roku, došlo ke zlepšení prospěchu a výsledků 

u maturitní zkoušky u žáků oboru Informační technologie. Na zvýšení motivace žáků 

k úspěšnému zakončení posledního ročníku a vykonání maturitní zkoušky začaly intenzivně 

pracovat všechny sekce. 

Pochvaly a ocenění za školní rok 2021/2022: 

 pochvala ředitele školy 11 žákům 

 pochvala třídního učitele 183 žákům 

Výchovná opatření ke konci školního roku: 

 napomenutí třídního učitele 22 žákům 

 důtka třídního učitele 5 žákům 

 důtka ředitele školy 0 žákům 

 vyloučení ze studia 0 žáků 
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Snížené stupně z chování za školní rok 2021/2022: 

Stupeň Počet Procento ze všech žáků 

2 – uspokojivé 0 0 

3 - neuspokojivé 0 0 

Neomluvené hodiny za školní rok 2021/22: 

Období 
Průměrná neomluvená 

absence na žáka 

1. pololetí 0,0225 

2. pololetí 0 

za celý školní rok 0,00225 

 Maturitní zkoušky na Obchodní akademii: 

Maturita měla společnou (státní) část a školní (profilovou část). Ústní maturitní zkoušky z obou 

částí se konaly na naší škole od 16. května do 27. května 2022. Blok didaktických testů společné 

části proběhl podle Jednotného zkušebního schématu v termínu od 2. května do 3. května 2022. 

Maturitní vysvědčení byla žákům předána do 2. června 2022. Opravné maturitní zkoušky se 

uskutečnily v září 2022. 

Výsledky našich maturantů byly velmi dobré z profilové části maturitní zkoušky. Výsledky ze 

zkoušek státní části maturitní zkoušky, tedy z didaktických testů byly dobré. Z žáků 

připuštěných k maturitní zkoušce neuspěli celkem 2 žáci. Tito žáci mají možnost se přihlásit 

k maturitní zkoušce Jaro 2023. 

Organizační zabezpečení průběhu maturit bylo velmi dobré a celková atmosféra byla klidná. 

Předsedové maturitních komisí i školní maturitní komisař hodnotili přípravu a průběh 

maturitních zkoušek velmi dobře. 

Otázky ve všech předmětech vycházely z platných učebních osnov a daná problematika byla 

aktualizována. Koncepce praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů byla na základě 

návrhů předmětových sekcí před 9 lety změněna.  Byla zaměřena na ověření úrovně praktických 

znalostí a dovedností z předmětů písemná a elektronická komunikace a informační technologie.  

Součástí praktické maturitní zkoušky z Písemné a elektronické komunikace bylo již pátým 

rokem také sestavení písemnosti v anglickém jazyce. Ve školním roce 2021/22 byl poosmé do 

praktické maturitní zkoušky začleněn také 10minutový opis, u kterého byla hodnocena rychlost 

a přesnost psaní desetiprstovou hmatovou metodou. Zařazení tohoto opisu se osvědčilo 

a ověřilo, že všichni studenti tuto základní a důležitou dovednost ovládají. 
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 Ve studijním oboru Informační technologie byla zvolena odlišná koncepce praktické maturitní 

zkoušky, a to formou zpracování a obhajoby maturitních projektů na zadané téma. Tato 

koncepce je ve všech směrech náročná, ale výsledky jsou povzbudivé, protože vede k rozvoji 

tvůrčího přístupu žáků ke zpracovávanému problému. Obecně lze konstatovat, že praktická 

maturitní zkouška ve všech oborech je pro žáky náročná, ale nejlépe prokazuje schopnosti žáků 

a jejich připravenost pro praxi. 

Celkový prospěch žáků u maturitních zkoušek (včetně repetentů): 

 
Počet žáků 

připuštěných k MZ 

Prospělo  

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo  

SŠ 103 23 77 3 

 

 Uplatnění absolventů školy na trhu práce  

Škola každoročně zjišťuje prostřednictvím kariérového poradce uplatnění absolventů 

jednotlivých oborů na trhu práce a na trhu terciálního vzdělávání. Po skončení školního roku 

2021/2022 byl kariérovým poradcem ve spolupráci s třídními učiteli ukončených 4. ročníků 

proveden kvantitativní průzkum u absolventů studijních oborů v rámci střední školy a 

studijního oboru v rámci vyšší odborné školy, na jehož základě byly zjištěny následující údaje:  

 

Graf č. 1: Uplatnění absolventů oboru Obchodní akademie na trhu práce a v rámci terciárního 

vzdělávání. Zdroj: [vlastní zpracování]  
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Uplatnění absolventů oboru OA

VŠ VOŠ JŠ zaměstnání podnikání zahraničí
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V rámci oboru Obchodní akademie, který je školu dlouhodobě realizován ve třech třídách 

v rámci ročníku, stále velmi výrazně převažuje uplatnění absolventů daného oboru na vysokých 

školách a univerzitách na území České republiky. Ve srovnání s předcházejícím školním rokem 

došlo k poklesu zájmu absolventů daného oboru o studium na vyšších odborných školách a také 

k poklesu zájmu o nástup do zaměstnání. K datu provedení kvantitativního výzkumu nebyl 

žádný z absolventů již evidován na úřadu práce. O studium či výkon práce v zahraničí je mezi 

absolventy oboru Obchodní akademie nízký zájem. Žádný žák nezahájil podnikání. 

 

Graf č. 2: Uplatnění absolventů oboru Informační technologie na trhu práce a v rámci 

terciárního vzdělávání. Zdroj: [vlastní zpracování]  

V rámci oboru Informační technologie, který je školou dlouhodobě realizován v jedné třídě 

v rámci ročníku, převažuje uplatnění absolventů daného oboru na vysokých školách a 

univerzitách na území České republiky. Ve srovnání s předcházejícím školním rokem došlo u 

absolventů k poklesu zájmu o studium na vyšších odborných školách a k mírnějšímu nárůstu 

nástupu do zaměstnání. K datu provedení kvantitativního výzkumu nebyl žádný z absolventů 

již evidován na úřadu práce. Jeden z absolventů zahájil samostatně výdělečnou činnost a jeden 

z absolventů přešel na střední školu hudebního zaměření – konzervatoř.   
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Graf č. 3: Uplatnění absolventů oboru Ekonomicko-právní činnost. Zdroj: [vlastní zpracování]  

V rámci oboru Ekonomicko-právní činnost na Vyšší odborné škole, kde ve školním roce 

2021/2022 ukončilo studium absolutoriem 9 studentů. Nyní pokračují 2 absolventi studiem na 

soukromé vysoké škole, sedm absolventů vstoupilo na trh práce, nyní jsou zaměstnaní nebo 

budou nastupovat do zaměstnání. Příležitostí v zahraničí nevyužil ve školním roce 2021/2022 

žádný absolvent, jeden z absolventů zahájil při studiu na VŠ i samostatně výdělečnou činnost, 

což je důkazem, že jsou v průběhu studia praktickou výukou vedeni a vychováváni 

k samostatnosti a podnikavosti.  
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7 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového 

chování a zajištění podpory žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami, nadaných, mimořádně nadaných 

a s nárokem na poskytování jazykové přípravy 

Na začátku školního roku 2021/2022 byl zrealizován seznamovací program pro nové třídní 

kolektivy, které se začínají nově tvořit.  Už dlouhodobě spolupracujeme se Střediskem 

výchovné péče HELP v Uherském Hradišti, kde proběhla celkem 4 adaptační dopoledne, vždy 

za přítomnosti žáků konkrétní třídy, jejich třídního učitele (nebo třídní učitelky) a zkušené 

lektorky. Pod jejím vedením se žáci zapojovali do různých aktivit a plnili úkoly, které jim 

usnadnily seznamování s novými spolužáky. 

Základním cílem našeho preventivního programu je výchova žáků ke zdravému životnímu 

stylu, k rozvoji osobnosti, k osvojování pozitivního sociálního chování. Letos jsme jako 

novinku do preventivního působení zařadili zakoupenou sérii 6 preventivních filmů, které pro 

školní účely natočil režisér David Vígner. Filmy jsme pravidelně zařazovali do výuky 

především ve společenskovědním semináři, kde se nabízí dostatek prostoru nejen ke zhlédnutí 

filmu, ale také pro následnou diskusi o aktuálních a závažných problémech ve společnosti. 

Preventivní filmy byly natočeny speciálně pro cílovou skupinu žáků, zaměřují se na problémy, 

které dospívající a mladé lidi trápí, tj. problematika šikany, manipulace, poruchy příjmu 

potravy, závislost na alkoholu, domácí násilí či informace o nemoci AIDS a viru HIV. Jako 

podpora dobře posloužil také poskytnutý metodický materiál pro následnou práci s filmem. 

Pozornost jsme věnovali také novým technologiím, které zcela ovládly náš svět. Sice nám 

hodně usnadňují a zpříjemňují život, ale je potřeba naučit se s nimi vhodně zacházet. V rámci 

preventivního působení se především vyučující IT předmětů zaměřovali na žáky, aby je naučili 

zodpovědnému chování v kybersvětě. Další podporou v tomto směru byl projekt Kraje pro 

bezpečný internet (KPBI), který každoročně nabízíme nejen žákům školy, ale také jejich 

zákonným zástupcům. Je zaměřen na co nejširší a věkově různorodou veřejnost, především 

prostřednictvím aktualizovaných e-learningových lekcí, videospotů a vědomostního soutěžního 

kvízu. Projekt KPBI je výsledkem iniciativy Asociace krajů ČR spojené s úsilím zvýšit 

informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. 

Součástí preventivního programu je také výchova k občanství a tím zvýšení občanské 

angažovanosti mladých lidí. Proto jsme letos využili zajímavou nabídku, která přišla od spolku 

Mladí demokraté. V polovině května 2022 uspořádali soutěžně – vzdělávací projekt Simulace 

Zastupitelstva Zlínského kraje. Účastníci školy, kteří se do tohoto projektu zapojili, absolvovali 



28 

 

seminář, kde se nejprve seznámili s praktickým fungováním krajských úřadů a radnic a 

s problematikou komunální politiky. Poté následovala diskuse s krajskými politiky a v rámci 

fiktivních zastupitelských klubů si účastníci mohli vyzkoušet role zastupitelů a projednat 

témata, s nimiž se místní samospráva reálně potýká. Tímto aktivním zapojením si účastníci 

mohli ověřit a zdokonalit své vyjadřovací a argumentační dovednosti. 

Do problematiky primární prevence a jejího řešení je zapojeno vedení školy, výchovná 

poradkyně, metodička prevence, třídní učitelé a učitelky i všichni ostatní členové 

pedagogického sboru. V letošním školním roce bylo naše poradenské pracoviště rozšířeno o 

funkci školní psycholožky, která velmi rychle navázala spolupráci se žáky školy i s jejich 

zákonnými zástupci. Stala se tak výraznou oporou našeho týmu, na kterou se mnoho žáků 

začalo obracet s žádostí o odbornou pomoc či radu. 

Celkem 17 žáků má podpůrná opatření 2. stupně, 4 žáci podpůrná opatření 3. stupně a 2 žáci 

PO 1. stupně. Žáky máme se sluchovým, zrakovým postižením, vícečetné zdravotní obtíže, 

doporučené samostudium v domácích podmínkách, autismus – zde má žák k dispozici školního 

psychologa pro sociální porozumění. 

Všichni vyučující hledají optimální způsob, kterým můžeme kompenzovat handicap žáka, v 

rámci vzdělávacího procesu, i při ověřování výsledků.  

Další žáci – celkem 8 - mají dlouhodobé zdravotní problémy, vyučující mají i informace, jak 

podat první pomoc. Pokud má být žákovi podán lék, zákonný zástupce dodá vyjádření lékaře. 

IVP mají také zpracovaný 5 žáků na základě doporučení PPP nebo SPC. 

Do oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami patří i odlišná organizace 

maturitní zkoušky. I tento rok u upravené státní maturitní zkoušky jsme postupovali dle 

vypracovaného posudku pro uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky. Vzdělávání 

znevýhodněných žáků je vedeno tak, abychom adekvátně přizpůsobili i podmínky všech částí 

maturitní zkoušky maturitě bez handicapu a současně zachovali objektivitu, rovnocennost a 

srovnatelnost výsledků. Patřičné doporučení pro písemnou i ústní část maturity mělo 6 žáků – 

kategorie PUP. 

Informace o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami a integrovaných žácích jsou 

vyvěšené na intranetových stránkách školy, které jsou zabezpečené proti vstupu nežádoucích 

osob a v průběžně aktualizované. Důvěrné osobní informace jsou správně ochráněné, VP má 

uzamykatelnou skříňku na uložení aktuálních materiálů i archivaci. 
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Na základě metodického pokynu MŠMT z ledna 2021 jsme využili možnost pedagogické 

intervence. Škola může poskytovat intervenci (doučování, vysvětlení) žákům i bez doporučení 

PPP, SPC. Intervence je určená pro – žáky SPU, delší nemoc, nezvládnutí distanční výuky, 

nedostatečné výsledky v dosahování očekávaných výstupů… ale i pro nadané žáky, kteří mají 

výrazný zájem o určitou oblast. Intervenci využívá několik vyučujících, ze strany žáků je kladná 

odezva. 

Výchovný poradce ve spolupráci s vyučujícími jazyka českého zjišťoval žáky s nedostatečnou 

znalostí vyučovacího jazyka, odlišnost od jejich mateřského – postup dle metodického pokynu 

MŠMT. Tyto žáky máme ve škole 4, rodiče byli prostřednictvím Komens osloveni, zda mají 

zájem na vyšetření dítěte na PPP, tři odpověděli kladně, jeden je bez zájmu. Byly zpracovány 

patřičné podklady pro vyšetření a předány žákům. 

Pokračovala konstruktivní komunikace s PPP, SPC. Při podezření na nějakou variantu SPU 

jsme žáka neposílali hned na vyšetření, ale ve škole jsme vypracovali plán pedagogické 

podpory, pokud nedošlo ke zlepšení, pak teprve žák odcházel na PPP. 

Při práci v oblasti výchovného poradenství plně respektujeme individualitu všech žáků, 

VP pracuje s etickou odpovědností vůči klientům, snaží se nalézt optimální řešení situace 

a samozřejmostí je, že poradenské služby jsou naprosto důvěrné. 
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8 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

a odborného rozvoje nepedagogických pracovníků 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá dle Plánu DVPP pro školní rok 2021/22, 

který je součástí Celoročního plánu práce školy 2021/22. 

Titul 
Příjmení 
učitele 

Datum Název školení Pořadatel Délka Cena Forma 

  Bilavčíková 22.09.2021 Avensio mzdy 
Alfa Software 

s.r.o.  
5 hod. 

3 025 
Kč - 

hradila 
škola 

online 

  Bilavčíková 23.09.2021 
Setkání ekonomů, 

účetních VÚJ 
KPS Ing. Bundil 5 hod. 

1 800 
Kč - 

hradila 
škola 

online 

  Bilavčíková 14.01.2022 Daňová E-konference 
Alfa Software 

s.r.o.  
5 hod. 

3 025 
Kč - 

hradila 
škola 

webinář 

  Bilavčíková 10.05.2022 

Vzdělávání 
managementu škol a 
školských zařízení - 

pracovní doba a 
související 

pracovněprávní 
aspekty se 

zaměřením na 
školství“ 

JUDr. Poláková 
5,5 
hod. 

1 350 
Kč - 

hradila 
škola 

osobně 

Ing. Durďák 18.01.2022 

Záměr dotační 
podpory z OPZ + na 

realizaci aktivit 
vedoucích k 

nestereotypní volbě 
studijního oboru                                            

a povolání 

MPSV 2 hod. Zdarma 
diskuzn

í 
setkání 

Ing. Durďák 31.01.2022 
konference Quo 
vadis, kabinety? 

NPI ČR - SYPO 
7,5 
hod. 

Zdarma online 

Ing. Durďák 22.02.2022 
Jak učit o evoluci - 
Evoluce a vědomí 

Univerzita 
Pardubice 

3 hod. Zdarma online 

  Frantová 05.10.2021 
Školení spisové 

služby 
KÚZLKR 3 hod. Zdarma online 

Bc. Hlůšková 10.11.2021 
Novinky a tipy v NEN 

pro zadavatele 
Nakl. FORUM 

Praha 
5 hod. 

5 
342,90 

- 
hradila 
škola 

online 

Mgr. Hodl 17.01.2022 

Prezentace projektu 
HAXAGON 

(kybernetická 
bezpečnost) 

Střední 
průmyslová 
škola poly-

technická - COP 
Zlín 

2 hod. Zdarma osobně 
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Titul 
Příjmení 
učitele 

Datum Název školení Pořadatel Délka Cena Forma 

Ing. Hrabcová A. 23.09.2021 
Úpravy ŠVP v rámci 

InspiS 
INFRA s.r.o. 8 hod. 

1 590 
Kč - 

hradila 
škola 

online 

Ing. Ilčíková 23.11.2021 

Inkluze - práce s žáky 
s psychickými 

problémy 

Národní 
pedagogický 
ústav Praha 

2 hod. Zdarma webinář 

Ing. Ilčíková 22.02.2022 

Konzultační semináře 
pro školní maturit. 
komisaře - online 

NPI ČR - SYPO 
1,5 
hod. 

Zdarma online 

Ing. Ilčíková 28.04.2022 

Komunikace školy s 
rodinou pohledem 

OSPOD 
DVPP 4 hod. Zdarma online 

Bc. Jedličková 29.01.2022 
Věty a větné členy 

(Syntax) 

Běžící češtinář 
(Mgr. Jarmil 

Vepřek, Ph.D.) 

2,5 
hod. 

Zdarma webinář 

  Kluková 15.08.2022 
webinář Patálie s 

datovkami ve školách 
Nakl. FORUM 

Praha 
6 hod. 

6 
037,90 

Kč - 
hradila 
škola 

online 

Mgr. Kosecová 20.09.2021 

Celostátní setkání 
učitelů MAT na SŠ - 

Jak učit MAT    na SŠ 
CCV Pardubice 5 hod. 

2 500 
Kč - 

hradila 
škola 

online 

Mgr. Kosecová 28.04.2022 

Jak poznat a 
vzdělávat nadaného 

žáka 

Pedagogická 
fakulta MU  

1,5 
hod. 

Zdarma online 

Mgr. Kosecová 12.05.2022 

Jak poznat a 
vzdělávat nadaného 

žáka 

Pedagogická 
fakulta MU  

1,5 
hod. 

Zdarma online 

Mgr. Kozák 10.11.2021 Rozumět dějinám 

Mgr. Jitka 
Blechová, 
vzdělávací 
agentura 

6,5 
hod. 

990 Kč 
- 

hradila 
škola 

online 

Mgr. Kozák 16.03.2022 Rozumět dějinám 

Mgr. Jitka 
Blechová, 
vzdělávací 
agentura 

6,5 
hod. 

1050 
Kč - 

hradila 
škola 

online 

Mgr. Kozák 25.03.2022 Rozumět dějinám 

Mgr. Jitka 
Blechová, 
vzdělávací 
agentura 

6,5 
hod. 

1050 
Kč - 

hradila 
škola 

online 

Mgr. Krhovská 04.11.2021 

Motivační setkání 
vyučujících cizích 

jazyků 
NPI ČR - SYPO 6 hod. 

1 600 
Kč - 

hradila 
škola 

online 

Mgr. Kučerová 25.02.2022 

Legislativní změny 
MZ z ČJL a hodnocení 
slohových prací        z 
pohledu centrálního 

NPI ČR - SYPO 3 hod. Zdarma online 

Mgr. Machalík 22.08.2022 

Jak efektivně vést 
pracovní rozhovor s 

učiteli 

SŠ COPT 
Uherský Brod 

6,5 
hod. 

Zdarma osobně 

Mgr. Malinová 07.10.2021 
JA Studentská firma 

21/22 Novinky 

Junior 
Achievement, o. 

p. s. 
2 hod. Zdarma webinář 
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Titul 
Příjmení 
učitele 

Datum Název školení Pořadatel Délka Cena Forma 

Mgr. Malinová 21.10.2021 
Výchova k 

podnikavosti na ŠŠ 

Junior 
Achievement, o. 

p. s. 
8 hod. Zdarma webinář 

Mgr. Malinová 01.12.2021 
Aktuální otázky výuky 

ekonomiky na SŠ 
Nakladatelství 

EDUKO 
5 hod. Zdarma webinář 

Mgr. Malinová 12.01.2022 
Výchova k 

podnikavosti na ŠŠ 

Junior 
Achievement, o. 

p. s. 
8 hod. Zdarma webinář 

Mgr. Menšíková 09.12.2021 
Setkání matematiků 

SYPO 
Mgr. Kučerová 
ZŠ Staré Město 

2 hod. Zdarma online 

Mgr. Menšíková 17.03.2022 Matematický seminář NPI ČR - SYPO 3 hod. Zdarma osobně 

Mgr. Menšíková 23.03.2022 
Slovní úlohy v MAT 

pro SOŠ 
NPI ČR - SYPO 1 hod. Zdarma online 

Mgr. Mráčková 25.11.2021 

100 let Robotů aneb 
Čapek a povinná 

četba 
NPI ČR - SYPO 3 hod. Zdarma online 

Mgr. Mráčková 27.01.2022 
Světlana, seminář pro 

učitele 
ÚSTR a MKUH 5 hod. Zdarma osobně 

Mgr. Osoha 22.02.2022 

Jak na rozvoj digitální 
kompetence v MŠ a 

na 1. stupni ZŠ 
NPI ČR - SYPO 1 hod. Zdarma online 

Mgr. Pechálová 27.09.2021 
Interaktivní výuka: 

Direkt Interaktiv 

Klett 
nakladatelství s. 

r. o. 

1,5 
hod. 

Zdarma online 

Mgr. Pechálová 29.09.2021 
Interaktivní výuka: 

Direkt Interaktiv 

Klett 
nakladatelství s. 

r. o. 

1,5 
hod. 

Zdarma online 

RNDr. Řezníčková 20.09.2021 

Celostátní setkání 
učitelů MAT na SŠ - 

Jak učit MAT    na SŠ 
CCV Pardubice 5 hod. 

2 500 
Kč - 

hradila 
škola 

online 

Ing. Skovajsa 18.01.2022 

Nestereotypní volba 
studijního oboru a 

povolání 
MPSV 2 hod. Zdarma online 

Ing. Skovajsa 29.08.2022 
Setkání školních 

kariérových poradců 
KÚZLKR 4 hod. Zdarma osobně 

Mgr. Strapinová 04.11.2021 

Motivační setkání 
vyučujících cizích 

jazyků 
NPI ČR - SYPO 6 hod. 

1 600 
Kč - 

hradila 
škola 

online 

  Ševčíková 05.10.2021 
Školení spisové 

služby 
KÚZLKR 3 hod. Zdarma online 

Ing. Šimůnek 11.05.2022 Slovácké IT pivo Edhouse 
1,5 
hod. 

Zdarma osobně 

  Těthalová 23.09.2021 
Setkání ekonomů, 

účetních VÚJ 
KPS Ing. Bundil 5 hod. 

1 800 
Kč - 

hradila 
škola 

online 

  Těthalová 02.03.2022 
Aktuality v účetnictví 

rok 2022 
KPS Ing. Bundil 5 hod. 

1250 
Kč - 

online 
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Titul 
Příjmení 
učitele 

Datum Název školení Pořadatel Délka Cena Forma 

hradila 
škola 

  Těthalová 25.04.2022 

„FKSP ve 
školství“  (akreditová

no MŠMT jako 
vzdělávací akce 

DVPP) 

KPS Ing. Bundil 5 hod. 

1200 
Kč - 

hradila 
škola 

online 

Mgr. Zimčík 21.12.2021 
Efektivní distanční a 

hybridní výuka 
OAUH 8 hod. Zdarma online 

Ing. Zlatníková 21.12.2021 
Efektivní distanční a 

hybridní výuka 
OAUH 8 hod. Zdarma online 

Ing. Zlatníková 16.03.2022 

Jak se poprat s 
výkazem R44-99 a 

dalším vykazováním 
PO 

Eduardo, 
Nakladatelství 
FORUM s. r. o. 

2 hod. Zdarma online 
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9 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 Významné akce ve školním roce 2021/2022 

 Stmelovací kurzy HELP – pro 1. ročníky 

 Středoškolská odborná činnost – školní, okresní, krajské a celostátní kolo 

 Den otevřených dveří (pouze virtuálně) 

 Školní kolo konverzační soutěže v ruském jazyce 

 Školní kolo olympiády v anglickém jazyce 

 Školní kolo olympiády v zeměpise 

 Školní kolo soutěže v sudoku 

 Soutěž Informatický bobr 

 Školní kolo olympiády českého jazyka 

 Prezentiáda 2022 

 Práce s talentovanými žáky 

V průběhu školního roku 2021/2022, který byl opět ovlivněn pandemií COVID, se žáci školy 

zapojili do řady odborných soutěží a dosáhli vynikajících výsledků. Žáci se svými vedoucími 

učiteli komunikovali v on-line prostředí a využívali opět v minulosti nastaveného systému 

konzultací.     

Středoškolská odborná činnost   

Do soutěže Středoškolská odborná činnost se ve školním roce 2021-2022 zapojili žáci všech 

ročníků. Zejména pro mladší žáky byla situace složitá, jelikož v rámci soutěže vyvstaly nové 

úkoly. Žáci se novým výzvám postavili čelem a dokázali vytvořit odborné vědecké práce 

v sedmi soutěžních oborech. Všechny práce postoupily až na úroveň krajského kola. Do 

licitačního kola byla vybrána práce z oboru Tvorba učebních pomůcek a didaktická technologie. 

V celostátním kole, které pořádalo Gymnázium Kutná Hora, školu reprezentoval žák 3. ročníku 

oboru Obchodní akademie se svou prací zaměřenou na Kryptoměny a umístil se na 10. místě.   

Ekonomický tým    

Do soutěže Ekonomický tým 2022 se zapojily dva týmy žáků 4. ročníku. Týmy byly vytvořeny 

z žáků obou studijních oborů, což se v krajském kole projevilo jako výhoda a jeden z týmů 

postoupil do celostátního kola, které pořádala OA Písek a uskutečnilo se v on-line podobě. Tým 

žáků se umístil těsně pod medailovými pozicemi.    

Soutěž studentských společností   
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Do soutěže studentských společností JA EXPO, která spadá pod patronát Akademie Junior 

Achievement, se tým žáků 3. ročníku s názvem FineWorld zapojil s vervou a dokázal uspět 

v mnoha dílčích disciplínách a probojovat se také na celostátní přehlídku, která se tradičně 

konala v Praze. Tým žáků zaujal zejména svou kreativitou, invencí, schopností kvalitní 

sebeprezentace a zápalem pro věc a oslovil svým produktem širokou veřejnost.    

Prezentiáda 2022   

Soutěž v prezentování odborných témat se letos konala opět v prezenční formě, a to na 

Gymnáziu Lesní čtvrť ve Zlíně. Dva týmy našich žáků se úspěšně do soutěže zapojily a jeden 

z nich postoupil až do krajského kola. V rámci krajské přehlídky se dvojice žáků umístila na 6. 

místě.    

Soutěž v programování   

V letošním ročníku soutěže měla škola silné zastoupení. Žáci oboru Informační technologie se 

probojovali okresním a krajským kolem až do celostátního kola, které se konalo na Univerzitě 

Hradec Králové. Zde se na vynikajícím 4. místě umístil žák 2. ročníku v kategorii Programování 

mikrořadičů.   

 Červnové kurzy 

Pro žáky 1. – 3. ročníku byly připravovány zajímavé červnové kurzy, které se z organizačních 

důvodů nekonaly.  

 Prezentace školy pro uchazeče o studium a jejich rodiče 

Veřejnosti se škola prezentovala zejména Dnem otevřených dveří, který proběhl díky pandemii 

COVID-19 prostřednictvím sociálních sítí a webových stránek školy.  

Až to situace umožnila, tak proběhlo několik individuálních prohlídek školy se zájemci o 

studium a jejich rodiči. 

Obory střední školy i obor vyšší odborné školy jsme prezentovali veřejnosti na Veletrhu práce 

a vzdělávání v Kongresovém centru Zlín. 

 Sportovní aktivity 

V práci MS TEV jsme vycházeli z plánu práce sekce, z cílů, priorit a vize školy na školní rok 

2021–2022. 

Vzdělávací programy: 
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Průběh tělovýchovného vzdělávání je z velké části nasměrován k motivačním činnostem 

učitelů TEV. Především aby žáci pochopili potřebu pohybu, akceptovali myšlenku zdravého 

životního stylu, spojeného s rozvojem zdravotně orientované zdatnosti a pohybové 

gramotnosti. Zdokonalovali se ve výkonnosti a dosáhli uspokojení ze zlepšování. 

Průběžné testování tělesné zdatnosti žáků dle kondičních testů: ve výstupu, na základě 

výsledků, je nutné neustále zvyšovat intenzitu pohybových činností, získat pravidelnost ve 

cvičení a odstraňovat pohybovou nedostatečnost. Ve výuce plavání jsme prováděli pravidelné 

kontrolní testování. Z hlediska zdravotního i pohybově orientované zdatnosti je výuka plavání 

velmi přínosná.  

V rámci sportovních kurzů jsme organizovaly: dva lyžařské kurzy pro první ročníky v lednu a 

únoru. Vzdělávací cíle LVK byly splněny. Současně zde byly uplatňovány činnosti, při nichž 

žáci vstupovali do různých sociálních rolí a skupinových vztahů. 

Dále byl zorganizován pro žáky třetích ročníků vodácký kurz na řece Vltavě, kde jsme se 

zabývali i otázkou ochrany životního prostředí a sportovně turistický kurz u moře ve Španělsku, 

kde byla zahrnuta i poznávací činnost a návštěva města Valencie. 

Vyučování TEV obohacujeme o netradiční pohybové činnosti a sporty mimo školu. Snažíme 

se žákům nabídnout rozmanitou škálu pohybových činností k dalšímu individuálnímu 

rozhodnutí věnovat se soustavně vybranému sportu a tělovýchově.  

Práce MS TEV v období realizace výuky na dálku: vzdělávání a jeho průběh byl z největší části 

směřován k motivačním činnostem. Prioritně k pravidelné pohybové činnosti. U všech členů 

probíhala průběžná efektivní komunikace pomocí IT technologií. 

V obsahové části, dle ŠVP, se všichni vyučující zaměřili na téma zdravého životního stylu. Ať 

už internetovými odkazy, využili jsme i materiály DUMY, PPP, praktické příklady atd. Žáci 

mnohdy vypracovali velmi zajímavé a kreativní práce. Velmi dobře vyhodnocovali získané 

informace, vlastní výkony. Vypracované úkoly měly u některých vysokou úroveň. 

Propagace školy a prezentace: podílíme se na přípravě a realizaci DOD, podáváme zprávy ze 

soutěží a kurzů s fotodokumentací na stránky školy, FB a instagram, popularizujeme sport a 

TV na nástěnce (účasti na okresních, krajských a republikových soutěžích). 

Zaměřujeme se i na sportovně talentované žáky sportovce – podporovali jsme výkonností a 

vrcholové sportovce. 
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U zdravotně oslabených žáků společně hledáme možnosti zapojování do tělovýchovného 

procesu a sportování bez omezování uvolňování z TEV, jak částečného, tak úplného.  Za velmi 

důležitý úkol považujeme integraci tělesně postižených žáků.   

Ochrana člověka za mimořádných situací: nadále pracujeme na uceleném výstupu 

k charakteristice pochodového cvičení, cvičného poplachu, bezpečnostních rizik, se kterými se 

žáci mohou setkat. Velkou pozornost věnujeme tématům předlékařské první pomoci. Průběžně 

zařazujeme sportovní střelbu, která je velmi oblíbená. 

Kvalita práce učitele: 

Průběžné vzdělávání je samozřejmostí. Především v oblasti znalostí a dodržování zásad 

bezpečnosti při TEV a sportu, pravidel vybraných sportů, odborné terminologie a novinek 

v oboru (účast na seminářích a školeních). Analyzujeme úrazy a snažíme se o snížení úrazovosti 

žáků.  

Podmínky ke vzdělání: 

Tělesná výchova je realizována ve specifických prostorových a materiálních podmínkách. 

Zmenšené rozměry tělocvičny a venkovního hřiště doplňuje výuka ve sportovním areálu 

Sportoviště města UH, Sokolovny, plaveckého bazénu. 

Vyžadujeme informace a pravdivé údaje o zdravotním stavu žáků a tím se snažíme zvyšovat 

bezpečnost nejenom ve vyučování TEV, ale předcházet poškození zdraví na sportovních 

kurzech a akcích mimo školu.  

KALENDÁŘNÍ PŘEHLED AKCÍ MS TEV ve školním roce 2021–2022 

 

 Šablony II se sportovním zaměřením – září 2021 (Zm, Ně, Ja) 

 Lyžařský kurz I. 16. – 22. 1. 2022 – 1.B, 1.C (ved. Zm) 

 Lyžařský kurz II. 20. – 26. 2. 2022 – 1.A, 1.D (ved. Ně) 

 Juniorský maraton 20. 4. 2022 – 5. místo (Zm) 

 Pochodové cvičení 13. 4. 2022 – (ved. Zm) 

 Branně – vědomostní soutěž 1. 6. 2022 (ved. Zm) 

 Vodácký kurz na řece Vltavě 6. – 10. 6. 2022 (ved. Ně) 

 Sportovně turistický kurz Španělsko 11. – 20. 6. 2022 (ved. Ja) 

 

OA a VOŠ spolupracuje na horizontální úrovni se školami podobného charakteru v regionu 

i mimo region. Spolupráce je jak v oblasti vedení školy, pedagogů, ale také žáků při obsazování 

různých soutěží, které se pořádají střídavě na jednotlivých školách a týkají se grafických 
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předmětů, cizích jazyků, sportovních aktivit a ICT. Dále se zapojujeme jako účastníci 

i organizátoři do regionálních i celostátních soutěží v ekonomice, účetnictví, matematice, do 

sportovních akcí apod. Mimo tuto úroveň spolupracujeme s vysokými školami UTB ve Zlíně a 

UPOL v Olomouci. 
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10 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a další 

kontroly. 

 Údaje o výsledcích kontroly 

Česká školní inspekce provedla ve dnech 9. 6. – 10. 6. a 13. 6. a 15. 6. 2022 inspekční činnost 

zaměřenou na hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného ve střední 

a vyšší odborné škole. 

Inspekční zpráva a Protokol o kontrole byly v souladu se žádostí Mgr. Jany Zámečníkové, 

školní inspektorky ČŠI Zlín zaslány 1. 8. 2022 předsedovi Školské rady OA, VOŠ a JŠ s PSJZ 

Uherské Hradiště. 
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11  Základní údaje o hospodaření školy 
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*/údaje z finanční rozvahy sloupec Celkem hlavní činnost    **/údaje z finanční rozvahy sloupec Celkem hlavní činnost 
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12 Údaje o zapojení školy do mezinárodních projektů 

Školní rok 2021/2022 byl v oblasti zahraniční spolupráce negativně ovlivněn doznívající 

koronavirovou krizí a pandemickými opatřeními. V tomto školním roce jsme tedy opět 

nepodávali žádost o projekt zahraniční spolupráce v rámci programu Erasmus+ ani o odborné 

stáže žáků (vzhledem k nutnosti cestování do zahraničí u těchto dvou zmíněných aktivit). Ve 

školním roce 2022/2023 plánujeme monitorovat aktuální situaci, získat akreditaci Erasmus+ a 

přeorientovat se na projekty v rámci klíčové aktivity 1 projektu Erasmus+. Dále zvážíme účast 

v mezinárodních online projektech v rámci systému eTwinning. 
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13 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 

Nabídku vzdělávání na naší škole využívají také lidé v produktivním věku či senioři. U3V 

přijímá studenty starší 55 let. Umožňuje kontakt s podobně smýšlejícími lidmi, vznik nových 

přátelství, překonání pocitu izolovanosti, vědomé zpomalování procesu stárnutí a udržování 

psychické svěžesti. Standardní délka studia v řádném programu je tři roky. 

U3V rozšiřuje možnost uspokojování vzdělávacích potřeb občanů - seniorů, zpřístupňuje jim 

vhodnou formou nové poznatky, vědomosti a zkušenosti, které mohou využívat pro svůj osobní 

rozvoj. Významnou roli sehrává možnost sociálního kontaktu s věkově blízkými lidmi, 

překonávání pocitu osamělosti či nepotřebnosti, vhodné a kvalitní naplnění volného času. 

Škola od září 2003 úspěšně nabízí pro široký region celoživotního vzdělávání. Jedná se o 

Univerzitu třetího věku, která dle slov absolventů „… pozvedla jejich sebevědomí a dokázala, 

že i ve vyšším věku se dá žít plnohodnotně a s přehledem.“ 

Ve spolupráci s Univerzitou Palackého Olomouc máme tři ročníky vzdělávání, které probíhá 

na půdě naší školy zpravidla po 14 dnech v odpoledních hodinách. Výuku vedou vyučující z 

naší obchodní akademie a odborníci z praxe.  

Posluchačům jsou k dispozici moderní třídy s klimatizací vybavené počítači a projekcí, 

počítačové učebny, škola je plně připravená pro pohyb handicapovaných osob. 

První ročník ukončilo 24 studentů, druhý ročník 17 a třetí ročník 28. Vzhledem k tomu, že 

v předcházejícím roce neproběhla výuka kvůli koroně, tak všechny třídy znovu nastoupily do 

svých původních ročníků. 

Ve školním roce 2008/09 jsme poprvé inovovali obsah výuky. Vzhledem ke klesajícímu zájmu 

proběhla další změna ve školním roce 2014/15 – kdy jsme studentům nabídli v 6 semestrech 

poznání 6 různých oborů. V současnosti studovali v prvním ročníku Antiku a římské právo (od 

2018), Jazyk a komunikaci. Ve druhém ročníku Trénink paměti II. a Počítačovou gramotnost. 

Ve třetím ročníku Finanční gramotnost a Královské město Uh. Hradiště. Ve školním roce 

2022/23 je připravena další inovace. 

O tom, že jsou senioři spokojení s touto formou vzdělávání, svědčí jejich neustálý zájem - příští 

školní rok budeme první ročník otevírat již po dvacáté.  

O spokojenosti se můžeme dočíst i z evaluací studentů. Následující vyjádření hovoří za vše:        



45 

 

„Prožila jsem zde hezké tři roky, získala spoustu zajímavých a důležitých informací. Velká 

spokojenost, díky. Myslím, že hodiny, které jsme prožili ve škole po dobu tří let přinesly hodně 

nových informací, určitě v nás zanechají nesmazatelnou stopu a budou velkým přínosem do 

dalšího života.  Za celé tři roky moc děkuji a vůbec nelituji toho, že jsem se na U3V přihlásila, 

zvedlo mi to sebevědomí a hodně mě studium obohatilo“. 
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14 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

 Zapojení do projektů z operačního programu OPVVV 

Ve školním roce 2021/2022 dokončila škola realizaci aktivit směřujících ke zkvalitnění výuky 

na střední a vyšší odborné škole v rámci projektu „CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013099 

Šablony SŠ a VOŠ OAUH II 2019-2021“ a tím čerpala prostředky z operačního programu 

OPVVV. Projekt škola získala v roce 2019 na základě výzvy MŠMT č. 02_18_065 Šablony 

pro SŠ a VOŠ II – MRR a z důvodu opatření souvisejících s koronavirovou krizí byl projekt 

prodloužen až do 28. 2. 2022. U projektu byly splněny všechny plánované aktivity a ve 

stanoveném termínu byla na ŘO podána závěrečná zpráva o realizaci.  Škola tak úspěšně 

dočerpala dotaci projektu v celkové výši 2 116 690 Kč. 

V květnu 2022 začala škola na základě výzvy MŠMT č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I 

v rámci nového operačního programu OP VVV připravovat a plánovat aktivity na období 

1.9.2022 – 31.8.2025. V červenci 2022 byla na ŘO OP JAK podána žádost o projekt v celkové 

dotaci 2 918 257 Kč. 
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15 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve 

vzdělávání 

Základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství při Obchodní 

akademii, Vyšší odborné škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Uherské 

Hradiště úzce spolupracuje s vedením školy v oblasti řešení pracovně právních, platových a 

sociálních otázek, které je třeba řešit v zájmu práv opravných potřeb a sociálních jistot 

zaměstnanců. 

Nejen při tvorbě ŠVP, ale také při jeho realizaci, při realizaci výuky, která se přímo váže na 

praxi ve firmách a organizacích a při realizaci nejrůznějších projektů, spolupracujeme s řadou 

firem a institucí.  

Seznam tuzemských subjektů, se kterými má škola partnerské smlouvy: 

 AVOŠ - Asociace vyšších odborných škol, Duškova 7, 150 00 Praha 5 

 Asociace OA - Asociace obchodních akademií České republiky, Palackého 123, 738 

02  Frýdek – Místek 

 OPS naše - Obecně prospěšná společnost Obchodní akademie a VOŠ Uherské Hradiště, 

Nádražní 22, 686 57, Uherské Hradiště 

 UPOL - Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47, Olomouc 

 Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního 

učení Zlínského kraje, o.p.s. 

 Akademie Sting o. p. s. Stromovka 1, 637 00 Brno 
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16  Závěr výroční zprávy 

Předložená výroční zpráva představuje školu jako instituci s více než stodesetiletou historií, 

školu úspěšnou, moderní, školu s tradicí v pulzujícím srdci Slovácka. Zpráva je sestavena 

přesně dle příslušných legislativních norem, ale podává zároveň plastický obraz o činnostech 

Obchodní akademie, Vyšší odborné školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 

Uherské Hradiště.  

Zpráva poskytuje kvalitní informace o činnosti školy v těchto segmentech: 

 základní údaje o škole, 

 přehled oborů vzdělání, 

 personální zabezpečení činnosti školy, 

 přijímací řízení, 

 stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu, 

 výsledky vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy, 

 prevence sociálně patologických jevů, rizikového chování a zajištění podpory žáků a 

studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných a mimořádně nadaných a 

s nárokem na poskytování jazykové přípravy, 

 další vzdělávání pedagogických pracovníků, a odborného rozvoje nepedagogických 

pracovníků 

 aktivity a prezentace školy na veřejnosti, 

 výsledky inspekční činnosti, 

 základní údaje o hospodaření školy, 

 zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, 

 zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení, 

 údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů, 

 údaje o spolupráci s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 

Výroční zpráva o činnosti školy byla v termínu do 15. října se předložena školské radě ke 

schválení. Po schválení školskou radou zaslal ředitel školy výroční zprávu do 14 dnů zřizovateli 

a zveřejnil ji na přístupném místě ve škole. 
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V Uherském Hradišti, dne 17. 9. 2022  

 Ing. Jiří Durďák, v.r. 

 ředitel školy 

 

Výroční zprávu projednala a schválila Školská rada pro OA a VOŠ dne 7. 10. 2022 

  

 

 Ing. Stanislav Blaha, v.r. 

 předseda školské rady pro OA a VOŠ 

 

 


