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1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

1.1 Základní charakteristika školy

Název školy: Obchodní akademie, Plze
Sídlo: nám stí T. G. Masaryka . 13, 301 00 Plze
Právní forma: škola s právní subjektivitou (p ísp vková organizace)

izovatel: Plze ský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plze
: 49778161

IZO: 049778161
Identifikátor za ízení: 600 009 599

1.2 Kontakty

Telefon: 377 236 611
Fax: 377 235 511
E-mail: MAILBOX@OAPLZEN.CZ
http:// www.oa.pilsedu.cz

editel: Mgr. Miloslav Skuhravý
Zástupci editele: Ing. Vladislav Kli ka

PaedDr. Jitka Duchková

1.3 Za azení do sít  škol

Datum posledního za azení do sít : 19. 4. 2006, j. 38 227/2005-21

1.4 Vzd lávací program školy

Studijní obory: 63-41-M/02  obchodní akademie ( ty letý studijní obor) denní studium
78-42-M/02  ekonomické lyceum ( ty letý studijní obor) denní studium

Obchodní akademie je koncipována jako univerzální st ední odborná škola obchodn
podnikatelského zam ení, která p ipravuje absolventy na výkon r znorodých inností
spojených s podnikáním a administrativou. Studium je zakon eno maturitní zkouškou.
Naše škola tuto podobu p ijala od školního roku 1991/1992, kdy se ze ty leté st ední
ekonomické školy stala p tiletou obchodní akademií. S op tovným zavedením povinné deváté

ídy na základních školách byla od školního roku 1995/1996 upravena délka studia, a to na
ty i roky.

Ve škole se vyu ují dva studijní obory zakon ené maturitní zkouškou. Od školního roku
2009/2010 se oba obory vyu ují dle nového školního vzd lávacího programu.

OBOR OBCHODNÍ AKADEMIE

Absolventi oboru se uplat ují zejména v povoláních zam ených na výkon ekonomických,
obchodn  podnikatelských a administrativních inností v podnicích všech právních forem
a v ostatních organizacích, a to nap . jako ekonom, mzdový referent, ú etní, statistik, asistent,
personalista, pracovník marketingu apod. Zna ná ást absolvent  tohoto oboru (cca 90 %)
pokra uje v dalším studiu na vysokých školách p evážn  ekonomického zam ení.

První dva ro níky mají všichni žáci tohoto oboru stejný u ební plán, skládající se jak
z p edm  všeobecn  vzd lávacích, tak p edm  odborných. Vlastní profilaci získávají žáci
až volbou z nabídky volitelných p edm  od t etího ro níku. Ty rozši ují a prohlubují u ivo
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edm  povinného základu. Vhodnou kombinací volitelných p edm  se realizuje odborné
zam ení na konkrétní oblast ekonomiky.

Podle zájmu mohou žáci volit z následujících možností:

a) N ina pro komer ní praxi
b) Finan ní a da ový poradce
c) Asistent(ka) manažera
d) Ekonom praktik
e)  P íprava pro další studium na vysokých školách p edevším ekonomického sm ru

OBOR EKONOMICKÉ LYCEUM

Oproti klasickému oboru Obchodní akademie je vzd lávací program Ekonomického lycea
založen na širším všeobecn  vzd lávacím základ . Sou ástí tohoto programu je samoz ejm
i odborné vzd lávání opírající se o obecné ekonomické disciplíny a klí ové dovednosti
vytvá ející profil ekonomicky orientovaného vysokoškolského studia.

Absolventi oboru se tedy mohou snáze rozhodovat o dalším vysokoškolském vzd lání a mohou
se lépe adaptovat na podmínky p edevším ekonomicky orientovaného vysokoškolského studia.
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1.4.1 ehled u ebních plán  jednotlivých ro ník
1.4.1.1 První ro níky denního ty letého studia studijního oboru
Název ŠVP: Ekonomické lyceum Plze
Kód a název vzd lávacího programu: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum
Dosažený stupe  vzd lání: st ední vzd lání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzd lání: ty leté denní
Zp sob ukon ení: maturitní zkouška
Certifikace: vysv ení o maturitní zkoušce
Platnost: od 1. 9. 2011 po ínaje prvním ro níkem

Kategorie a názvy
vyu ovacích p edm Zkr.

Po et týdenních vyu . hodin
v ro níku Celkem1.

ro ník
2.

ro ník
3.

ro ník
4.

ro ník
A. Povinné vyu ovací p edm ty 33 (14) 33 (14) 33 (17) 32 (21) 131 (66)
a) základní všeobecné 27 (10) 26 (9) 23 (9) 15 (10) 91 (38)

eský jazyk a literatura J 4 3 3 3 (1) 13 (1)
První volitelný jazyk (B2) . J 4 (4) 4 (4) 3 (3) 3 (3) 14  (14)
Druhý volitelný jazyk (B1) . J 4 (4) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 13 (13)

jepis 2 2 2 --- 6
Ob anská nauka ON 2 --- 2 --- 4
Psychologie Ps --- --- 2 --- 2
Spole enská kultura SK --- 1 --- --- 1
Matematika Ma 3 3 4 (1) 4 (1) 14 (2)
Fyzika Fy 2 2 --- --- 4
Chemie Ch 2 2 --- --- 4
Biologie Bi 2 2 --- --- 4
Zem pis Ze --- 2 2 --- 4

lesná výchova TV 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 (8)
b) základní odborné 6 (4) 7 (5) 8 (6) 13 (7) 34 (22)
Informa ní technologie IT 2 (2) 2 (2) 2 (2) --- 6 (6)
Písemná a elektronická komunikace PK 2 (2) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 5 (5)
Ekonomika Ek 2 2 2 4 (1) 10 (1)

etnictví --- 2 (2) 3 (3) 3 (3) 8 (8)
Právo Pr --- --- --- 3 3
Cvi ení z ú etnictví CÚ --- --- --- 2 (2) 2 (2)
c) výb rové --- --- 2 (2) 4 (4) 6 (6)
Konverzace v cizím jazyce K. --- --- 2 (2) 2 (2) 4 (4)

jepisný seminá DS --- --- --- 2 (2) 2 (2)
Fiktivní firma FF --- --- --- 2 (2) 2 (2)
Cvi ení z matematiky CM --- --- --- 2 (2) 2 (2)
Cvi ení na po íta ích CP --- --- --- 2 (2) 2 (2)
Konverzace v druhém cizím jazyce K --- --- --- 2 (2) 2 (2)
Psychologie Ps --- --- --- 2 (2) 2 (2)

Jako první a druhý volitelný jazyk si studenti vybírají z nabídky:
anglický jazyk, francouzský jazyk, n mecký jazyk a ruský jazyk.
Nabídka výb rových (volitelných) p edm  je od t etího ro níku.

Vypracováno dle: RVP vydaného MŠMT dne 28. 6. 2007, .j. 12698/2007-23
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1.4.1.2 Druhé ro níky denního ty letého studia studijního oboru
Název ŠVP: Ekonomické lyceum Plze
Kód a název vzd lávacího programu: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum
Dosažený stupe  vzd lání: st ední vzd lání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzd lání: ty leté denní
Zp sob ukon ení: maturitní zkouška
Certifikace: vysv ení o maturitní zkoušce
Platnost: od 1. 9. 2009 po ínaje prvním ro níkem

Kategorie a názvy
vyu ovacích p edm Zkr.

Po et týdenních vyu . hodin
v ro níku Celkem1.

ro ník
2.

ro ník
3.

ro ník
4.

ro ník
A. Povinné vyu ovací p edm ty 33 (14) 33 (14) 33 (17) 32 (21) 131 (66)
a) základní všeobecné 27 (10) 26 (9) 23 (9) 15 (10) 91 (38)

eský jazyk a literatura J 4 3 3 3 (1) 13 (1)
První volitelný jazyk (B2) . J 4 (4) 4 (4) 3 (3) 3 (3) 14  (14)
Druhý volitelný jazyk (B1) . J 4 (4) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 13 (13)

jepis 2 2 2 --- 6
Ob anská nauka ON 2 --- 2 --- 4
Psychologie Ps --- --- 2 --- 2
Spole enská kultura SK --- 1 --- --- 1
Matematika Ma 3 3 4 (1) 4 (1) 14 (2)
Fyzika Fy 2 2 --- --- 4
Chemie Ch 2 2 --- --- 4
Biologie Bi 2 2 --- --- 4
Zem pis Ze --- 2 2 --- 4

lesná výchova TV 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 (8)
b) základní odborné 6 (4) 7 (5) 8 (6) 13 (7) 34 (22)
Informa ní technologie IT 2 (2) 2 (2) 2 (2) --- 6 (6)
Písemná a elektronická komunikace PK 2 (2) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 5 (5)
Ekonomika Ek 2 2 2 4 (1) 10 (1)

etnictví --- 2 (2) 3 (3) 3 (3) 8 (8)
Právo Pr --- --- --- 3 3
Cvi ení z ú etnictví CÚ --- --- --- 2 (2) 2 (2)
c) výb rové --- --- 2 (2) 4 (4) 6(6)
Konverzace v cizím jazyce K. --- --- 2 (2) 2 (2) 4 (4)

jepisný seminá DS --- --- --- 2 (2) 2 (2)
Fiktivní firma FF --- --- --- 2 (2) 2 (2)
Cvi ení z matematiky CM --- --- --- 2 (2) 2 (2)
Cvi ení na po íta ích CP --- --- --- 2 (2) 2 (2)
Konverzace v druhém cizím jazyce K --- --- --- 2 (2) 2 (2)
Psychologie Ps --- --- --- 2 (2) 2 (2)

Jako první a druhý volitelný jazyk si studenti vybírají z nabídky:
anglický jazyk, francouzský jazyk, n mecký jazyk a ruský jazyk.

Nabídka výb rových (volitelných) p edm  je od t etího ro níku.

Vypracováno dle: RVP vydaného MŠMT dne 28. 6. 2007, .j. 12698/2007-23
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1.4.1.3 etí ro níky denního ty letého studia studijního oboru
Název ŠVP: Ekonomické lyceum Plze
Kód a název vzd lávacího programu: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum
Dosažený stupe  vzd lání: st ední vzd lání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzd lání: ty leté denní
Zp sob ukon ení: maturitní zkouška
Certifikace: vysv ení o maturitní zkoušce
Platnost: od 1. 9. 2009 po ínaje prvním ro níkem

Kategorie a názvy
vyu ovacích p edm Zkr.

Po et týdenních vyu . hodin
v ro níku Celkem1.

ro ník
2.

ro ník
3.

ro ník
4.

ro ník
A. Povinné vyu ovací p edm ty 33 (14) 33 (14) 33 (17) 32 (21) 131 (66)
a) základní všeobecné 27 (10) 26 (9) 23 (9) 15 (10) 91 (38)

eský jazyk a literatura J 4 3 3 3 (1) 13 (1)
První volitelný jazyk (B2) . J 4 (4) 4 (4) 3 (3) 3 (3) 14  (14)
Druhý volitelný jazyk (B1) . J 4 (4) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 13 (13)

jepis 2 2 2 --- 6
Ob anská nauka ON 2 --- 2 --- 4
Psychologie Ps --- --- 2 --- 2
Spole enská kultura SK --- 1 --- --- 1
Matematika Ma 3 3 4 (1) 4 (1) 14 (2)
Fyzika Fy 2 2 --- --- 4
Chemie Ch 2 2 --- --- 4
Biologie Bi 2 2 --- --- 4
Zem pis Ze --- 2 2 --- 4

lesná výchova TV 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 (8)
b) základní odborné 6 (4) 7 (5) 8 (6) 13 (7) 34 (22)
Informa ní technologie IT 2 (2) 2 (2) 2 (2) --- 6 (6)
Písemná a elektronická komunikace PK 2 (2) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 5 (5)
Ekonomika Ek 2 2 2 4 (1) 10 (1)

etnictví --- 2 (2) 3 (3) 3 (3) 8 (8)
Právo Pr --- --- --- 3 3
Cvi ení z ú etnictví CÚ --- --- --- 2 (2) 2 (2)
c) výb rové --- --- 2 (2) 4 (4) 6(6)
Konverzace v cizím jazyce K. --- --- 2 (2) 2 (2) 4 (4)

jepisný seminá DS --- --- --- 2 (2) 2 (2)
Fiktivní firma FF --- --- --- 2 (2) 2 (2)
Cvi ení z matematiky CM --- --- --- 2 (2) 2 (2)
Cvi ení na po íta ích CP --- --- --- 2 (2) 2 (2)
Konverzace v druhém cizím jazyce K --- --- --- 2 (2) 2 (2)
Psychologie Ps --- --- --- 2 (2) 2 (2)

Jako první a druhý volitelný jazyk si studenti vybírají z nabídky:
anglický jazyk, francouzský jazyk, n mecký jazyk a ruský jazyk.

Nabídka výb rových (volitelných) p edm  je od t etího ro níku.

Vypracováno dle: RVP vydaného MŠMT dne 28. 6. 2007, .j. 12698/2007-23
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1.4.1.4 tvrté ro níky denního ty letého studia studijního oboru
Název ŠVP: Ekonomické lyceum Plze
Kód a název vzd lávacího programu: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum
Dosažený stupe  vzd lání: st ední vzd lání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzd lání: ty leté denní
Zp sob ukon ení: maturitní zkouška
Certifikace: vysv ení o maturitní zkoušce
Platnost: od 1. 9. 2009 po ínaje prvním ro níkem

Kategorie a názvy
vyu ovacích p edm Zkr.

Po et týdenních vyu . hodin
v ro níku

Celkem1.
ro ník

2.
ro ník

3.
ro ník

4.
ro ník

A. Povinné vyu ovací p edm ty 33 (14) 33 (14) 33 (17) 32 (21) 131 (66)
a) základní všeobecné 27 (10) 26 (9) 23 (9) 15 (10) 91 (38)

eský jazyk a literatura J 4 3 3 3 (1) 13 (1)
První volitelný jazyk (B2) . J 4 (4) 4 (4) 3 (3) 3 (3) 14  (14)
Druhý volitelný jazyk (B1) . J 4 (4) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 13 (13)

jepis 2 2 2 --- 6
Ob anská nauka ON 2 --- 2 --- 4
Psychologie Ps --- --- 2 --- 2
Spole enská kultura SK --- 1 --- --- 1
Matematika Ma 3 3 4 (1) 4 (1) 14 (2)
Fyzika Fy 2 2 --- --- 4
Chemie Ch 2 2 --- --- 4
Biologie Bi 2 2 --- --- 4
Zem pis Ze --- 2 2 --- 4

lesná výchova TV 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 (8)
b) základní odborné 6 (4) 7 (5) 8 (6) 13 (7) 34 (22)
Informa ní technologie IT 2 (2) 2 (2) 2 (2) --- 6 (6)
Písemná a elektronická komunikace PK 2 (2) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 5 (5)
Ekonomika Ek 2 2 2 4 (1) 10 (1)

etnictví --- 2 (2) 3 (3) 3 (3) 8 (8)
Právo Pr --- --- --- 3 3
Cvi ení z ú etnictví CÚ --- --- --- 2 (2) 2 (2)
c) výb rové --- --- 2 (2) 4 (4) 6(6)
Konverzace v cizím jazyce K. --- --- 2 (2) 2 (2) 4 (4)

jepisný seminá DS --- --- --- 2 (2) 2 (2)
Fiktivní firma FF --- --- --- 2 (2) 2 (2)
Cvi ení z matematiky CM --- --- --- 2 (2) 2 (2)
Cvi ení na po íta ích CP --- --- --- 2 (2) 2 (2)
Konverzace v druhém cizím jazyce K --- --- --- 2 (2) 2 (2)
Psychologie Ps --- --- --- 2 (2) 2 (2)

Jako první a druhý volitelný jazyk si studenti vybírají z nabídky:
anglický jazyk, francouzský jazyk, n mecký jazyk a ruský jazyk.

Nabídka výb rových (volitelných) p edm  je od t etího ro níku.

Vypracováno dle: RVP vydaného MŠMT dne 28. 6. 2007, .j. 12698/2007-23
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1.4.1.5 První ro níky denního ty letého studia studijního oboru
Název ŠVP: Obchodní akademie Plze
Kód a název vzd lávacího programu: 63-41-M/02 Obchodní akademie
Dosažený stupe  vzd lání: st ední vzd lání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzd lání: ty leté denní
Zp sob ukon ení: maturitní zkouška
Certifikace: vysv ení o maturitní zkoušce
Platnost: od 1. 9. 2015 po ínaje prvním ro níkem

Kategorie a názvy
vyu ovacích p edm Zkr.

Po et týdenních vyu . hodin
v ro níku Celkem1.

ro ník
2.

ro ník
3.

ro ník
4.

ro ník
A. Povinné vyu ovací p edm ty 32 (14) 32 (16) 32 (22) 33 (23) 129 (75)
a) základní všeobecné 23 (10) 20 (9) 15 (9) 13 (10) 71 (38)

eský jazyk a literatura J 4 3 3 3 (1) 13 (1)
První volitelný jazyk (B2) . J 4 (4) 4 (4) 3 (3) 3 (3) 14  (14)
Druhý volitelný jazyk (B1) . J 4 (4) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 13 (13)
Ob anská nauka ON 1 2 --- --- 3

jepis 2 2 --- --- 4
Matematika Ma 4 3 2 (1) 2 (1) 11 (2)
Základy p írodních v d ZP 2 1 2 --- 5

lesná výchova TV 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 (8)
b) základní odborné 9 (4) 12 (7) 13 (9) 16 (9) 50 (29)
Ekonomika Ek 3 3 3 2 (1) 11 (1)

etnictví --- 3 (3) 4 (4) 4 (4) 11 (11)
Cvi ení z ú etnictví CÚ --- --- --- 2 (2) 2 (2)
Základy mikro a makroekonomie ZM --- --- --- 2 2
Právo Pr --- --- --- 4 4
Informa ní technologie IT 2 (2) 2 (2) 2 (2) --- 6 (6)
Statistika St --- --- 2 (1) --- 2 (1)
Písemná a elektronická komunikace PK 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 (8)
Hospodá ský zem pis HZ 2 2 --- --- 4
c) výb rové *Pozn.: --- 4 (4) 4 (4) 8 (8)
Asistentské práce AP zam. 3 --- 2 (2) --- 2 (2)
Cizojazy ná korespondence CK zam. 3 --- 2 (2) --- 2 (2)
Cvi ení z matematiky CM zam. 5 --- 2 (2) 2 (2) 4 (4)
Cvi ení z pís. a el. komunikace CP zam. 3 --- --- 2 (2) 2 (2)
Dan Da zam. 2 --- 2 (2) --- 2 (2)

jepisný seminá DS zam. 5 --- 2 (2) 2 (2) 4 (4)
Fiktivní firma FF zam. 4 --- 2 (2) 2 (2) 4 (4)
Finan ní investice a produkty FI zam. 2 --- 2 (2) --- 2 (2)
Finan ní matematika FM zam. 2,4 --- 2 (2) --- 2 (2)
Firemní komunikace FK zam. 1 --- 1 (1) 1 (1) 2 (2)
ICT kompetence IK zam. 3,4 --- --- 2 (2) 2 (2)
Konverzace v cizím jazyce K. zam. 1,5 --- 2 (2) 2 (2) 4 (4)
Literární seminá LS zam. 5 --- 2 (2) 2 (2) 4 (4)
Marketing M zam. 4 --- 2 (2) --- 2 (2)
Psychologie Ps zam. 5 --- 2 (2) 2 (2) 4 (4)
Statistické výpo ty SV zam. 4 --- --- 2 (2) 2 (2)

etnictví p ísp vkových organizací UP zam. 2 --- --- 2 (2) 2 (2)
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* ehled zam ení:

1 ina pro komer ní praxi
2 Finan ní a da ový poradce
3 Asistent(ka) manažera
4 Ekonom praktik
5 Zam ení na vysoké školy

Jako první a druhý volitelný jazyk si studenti vybírají z nabídky:
anglický jazyk, francouzský jazyk, n mecký jazyk a ruský jazyk.
Nabídka výb rových (volitelných) p edm  je od t etího ro níku.

Vypracováno dle: RVP vydaného MŠMT dne 28. 6. 2007, .j. 12698/2007-23

1.4.1.6 Druhé ro níky denního ty letého studia studijního oboru
Název ŠVP: Obchodní akademie Plze
Kód a název vzd lávacího programu: 63-41-M/02 Obchodní akademie
Dosažený stupe  vzd lání: st ední vzd lání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzd lání: ty leté denní
Zp sob ukon ení: maturitní zkouška
Certifikace: vysv ení o maturitní zkoušce
Platnost: od 1. 9. 2015 po ínaje prvním ro níkem

Kategorie a názvy
vyu ovacích p edm Zkr.

Po et týdenních vyu . hodin
v ro níku Celkem1.

ro ník
2.

ro ník
3.

ro ník
4.

ro ník
A. Povinné vyu ovací p edm ty 32 (14) 32 (16) 32 (22) 33 (23) 129 (75)
a) základní všeobecné 23 (10) 20 (9) 15 (9) 13 (10) 71 (38)

eský jazyk a literatura J 4 3 3 3 (1) 13 (1)
První volitelný jazyk (B2) . J 4 (4) 4 (4) 3 (3) 3 (3) 14  (14)
Druhý volitelný jazyk (B1) . J 4 (4) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 13 (13)
Ob anská nauka ON 1 2 --- --- 3

jepis 2 2 --- --- 4
Matematika Ma 4 3 2 (1) 2 (1) 11 (2)
Základy p írodních v d ZP 2 1 2 --- 5

lesná výchova TV 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 (8)
b) základní odborné 9 (4) 12 (7) 13 (9) 16 (9) 50 (29)
Ekonomika Ek 3 3 3 2 (1) 11 (1)

etnictví --- 3 (3) 4 (4) 4 (4) 11 (11)
Cvi ení z ú etnictví CÚ --- --- --- 2 (2) 2 (2)
Základy mikro a makroekonomie ZM --- --- --- 2 2
Právo Pr --- --- --- 4 4
Informa ní technologie IT 2 (2) 2 (2) 2 (2) --- 6 (6)
Statistika St --- --- 2 (1) --- 2 (1)
Písemná a elektronická komunikace PK 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 (8)
Hospodá ský zem pis HZ 2 2 --- --- 4

Pokra ování tabulky na str. 11
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c) výb rové *Pozn.: --- 4 (4) 4 (4) 8 (8)
Asistentské práce AP zam. 3 --- 2 (2) --- 2 (2)
Cizojazy ná korespondence CK zam. 3 --- 2 (2) --- 2 (2)
Cvi ení z matematiky CM zam. 5 --- 2 (2) 2 (2) 4 (4)
Cvi ení z pís. a el. komunikace CP zam. 3 --- --- 2 (2) 2 (2)
Dan Da zam. 2 --- 2 (2) --- 2 (2)

jepisný seminá DS zam. 5 --- 2 (2) 2 (2) 4 (4)
Fiktivní firma FF zam. 4 --- 2 (2) 2 (2) 4 (4)
Finan ní investice a produkty FI zam. 2 --- 2 (2) --- 2 (2)
Finan ní matematika FM zam. 2,4 --- 2 (2) --- 2 (2)
Firemní komunikace FK zam. 1 --- 1 (1) 1 (1) 2 (2)
ICT kompetence IK zam. 3,4 --- --- 2 (2) 2 (2)
Konverzace v cizím jazyce K. zam. 1,5 --- 2 (2) 2 (2) 4 (4)
Literární seminá LS zam. 5 --- 2 (2) 2 (2) 4 (4)
Marketing M zam. 4 --- 2 (2) --- 2 (2)
Psychologie Ps zam. 5 --- 2 (2) 2 (2) 4 (4)
Statistické výpo ty SV zam. 4 --- --- 2 (2) 2 (2)

etnictví p ísp vkových organizací UP zam. 2 --- --- 2 (2) 2 (2)

* ehled zam ení:

1 ina pro komer ní praxi
2 Finan ní a da ový poradce
3 Asistent(ka) manažera
4 Ekonom praktik
5 Zam ení na vysoké školy

Jako první a druhý volitelný jazyk si studenti vybírají z nabídky:
anglický jazyk, francouzský jazyk, n mecký jazyk a ruský jazyk.
Nabídka výb rových (volitelných) p edm  je od t etího ro níku.

Vypracováno dle: RVP vydaného MŠMT dne 28. 6. 2007, .j. 12698/2007-23
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1.4.1.7 etí ro níky denního ty letého studia studijního oboru
Název ŠVP: Obchodní akademie Plze
Kód a název vzd lávacího programu: 63-41-M/02 Obchodní akademie
Dosažený stupe  vzd lání: st ední vzd lání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzd lání: ty leté denní
Zp sob ukon ení: maturitní zkouška
Certifikace: vysv ení o maturitní zkoušce
Platnost: od 1. 9. 2009 po ínaje prvním ro níkem

Kategorie a názvy
vyu ovacích p edm Zkr.

Po et týdenních vyu . hodin
v ro níku Celkem1.

ro ník
2.

ro ník
3.

ro ník
4.

ro ník
A. Povinné vyu ovací p edm ty 32 (14) 32 (16) 32 (22) 33 (23) 129 (75)
a) základní všeobecné 23 (10) 20 (9) 15 (9) 13 (10) 71 (38)

eský jazyk a literatura J 4 3 3 3 (1) 13 (1)
První volitelný jazyk (B2) . J 4 (4) 4 (4) 3 (3) 3 (3) 14  (14)
Druhý volitelný jazyk (B1) . J 4 (4) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 13 (13)
Ob anská nauka ON 1 2 --- --- 3

jepis 2 2 --- --- 4
Matematika Ma 4 3 2 (1) 2 (1) 11 (2)
Základy p írodních v d ZP 2 1 2 --- 5

lesná výchova TV 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 (8)
b) základní odborné 9 (4) 12 (7) 13 (9) 16 (9) 50 (29)
Ekonomika Ek 3 3 3 2 (1) 11 (1)

etnictví --- 3 (3) 4 (4) 4 (4) 11 (11)
Cvi ení z ú etnictví CÚ --- --- --- 2 (2) 2 (2)
Základy mikro a makroekonomie ZM --- --- --- 2 2
Právo Pr --- --- --- 4 4
Informa ní technologie IT 2 (2) 2 (2) 2 (2) --- 6 (6)
Statistika St --- --- 2 (1) --- 2 (1)
Písemná a elektronická komunikace PK 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 (8)
Hospodá ský zem pis HZ 2 2 --- --- 4
c) výb rové --- --- 4 (4) 4 (4) 8 (8)
Aplikovaná ekonomie AE --- --- 2 (2) --- 2 (2)
Literární seminá LS --- --- 2 (2) 2 (2) 4 (4)
Cvi ení z matematiky CM --- --- 2 (2) 2 (2) 4 (4)
Cvi ení na po íta ích CP --- --- 2 (2) 2 (2) 4 (4)
Dan Da --- --- --- 2 (2) 2 (2)

jepisný seminá DS --- --- 2 (2) 2 (2) 4 (4)
Fiktivní firma FF --- --- 2 (2) 2 (2) 4 (4)
Konverzace v anglickém jazyce KA --- --- 2 (2) 2 (2) 4 (4)
Konverzace ve francouzském jazyce KF --- --- 2 (2) 2 (2) 4 (4)
Konverzace v n meckém jazyce KN --- --- 2 (2) 2 (2) 4 (4)
Psychologie Ps --- --- 2 (2) 2 (2) 4 (4)
Spole enské v dy SV --- --- 2 (2) 2 (2) 4 (4)

Jako první a druhý volitelný jazyk si studenti vybírají z nabídky:
anglický jazyk, francouzský jazyk, n mecký jazyk a ruský jazyk.
Nabídka výb rových (volitelných) p edm  je od t etího ro níku.

Vypracováno dle: RVP vydaného MŠMT dne 28. 6. 2007, .j. 12698/2007-23
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1.4.1.8 tvrté ro níky denního ty letého studia studijního oboru
Název ŠVP: Obchodní akademie Plze
Kód a název vzd lávacího programu: 63-41-M/02 Obchodní akademie
Dosažený stupe  vzd lání: st ední vzd lání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzd lání: ty leté denní
Zp sob ukon ení: maturitní zkouška
Certifikace: vysv ení o maturitní zkoušce
Platnost: od 1. 9. 2009 po ínaje prvním ro níkem

Kategorie a názvy
vyu ovacích p edm Zkr.

Po et týdenních vyu . hodin
v ro níku Celkem1.

ro ník
2.

ro ník
3.

ro ník
4.

ro ník
A. Povinné vyu ovací p edm ty 32 (14) 32 (16) 32 (22) 33 (23) 129 (75)
a) základní všeobecné 23 (10) 20 (9) 15 (9) 13 (10) 71 (38)

eský jazyk a literatura J 4 3 3 3 (1) 13 (1)
První volitelný jazyk (B2) . J 4 (4) 4 (4) 3 (3) 3 (3) 14  (14)
Druhý volitelný jazyk (B1) . J 4 (4) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 13 (13)
Ob anská nauka ON 1 2 --- --- 4

jepis 2 2 --- --- 3
Matematika Ma 4 3 2 (1) 2 (1) 11 (2)
Základy p írodních v d ZP 2 1 2 --- 5

lesná výchova TV 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 (8)
b) základní odborné 9 (4) 12 (7) 13 (9) 16 (9) 50 (29)
Ekonomika Ek 3 3 3 2 (1) 11 (1)

etnictví --- 3 (3) 4 (4) 4 (4) 11 (11)
Cvi ení z ú etnictví CÚ --- --- --- 2 (2) 2 (2)
Základy mikro a makroekonomie ZM --- --- --- 2 2
Právo Pr --- --- --- 4 4
Informa ní technologie IT 2 (2) 2 (2) 2 (2) --- 6 (6)
Statistika St --- --- 2 (1) --- 2 (1)
Písemná a elektronická komunikace PK 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 (8)
Hospodá ský zem pis HZ 2 2 --- --- 4
c) výb rové --- --- 4 (4) 4 (4) 8 (8)
Aplikovaná ekonomie AE --- --- 2 (2) --- 2 (2)
Literární seminá LS --- --- 2 (2) 2 (2) 4 (4)
Cvi ení z matematiky CM --- --- 2 (2) 2 (2) 4 (4)
Cvi ení na po íta ích CP --- --- 2 (2) 2 (2) 4 (4)
Dan Da --- --- --- 2 (2) 2 (2)

jepisný seminá DS --- --- 2 (2) 2 (2) 4 (4)
Fiktivní firma FF --- --- 2 (2) 2 (2) 4 (4)
Konverzace v anglickém jazyce KA --- --- 2 (2) 2 (2) 4 (4)
Konverzace ve francouzském jazyce KF --- --- 2 (2) 2 (2) 4 (4)
Konverzace v n meckém jazyce KN --- --- 2 (2) 2 (2) 4 (4)
Psychologie Ps --- --- 2 (2) 2 (2) 4 (4)
Spole enské v dy SV --- --- 2 (2) 2 (2) 4 (4)

Jako první a druhý volitelný jazyk si studenti vybírají z nabídky:
anglický jazyk, francouzský jazyk, n mecký jazyk a ruský jazyk.
Nabídka výb rových (volitelných) p edm  je od t etího ro níku.

Vypracováno dle: RVP vydaného MŠMT dne 28. 6. 2007, .j. 12698/2007-23
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1.5 Sou ásti školy

Výuka probíhá ve školní budov  na nám stí T. G. Masaryka . 13. Pouze pro výuku TV si
škola pronajímá prostory t lovýchovné organizace TJ Slavoj Plze  (T ebízského ulice).
Škola neobsahuje žádné jiné sou ásti.

Kapacita
sou ásti

a)

Po et uživatel
celkem

b)

Po et vlastních
uživatel

Denní studium
c)

Po et
pracovník

sou ásti celkem
d)

Po et
pedagog

epo tený
e)

15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17
810 810 601 608 601 608 63/59 63/59 51/45 48/45

Pozn.:
Ve sloupci d) a e) jsou uvedeny po ty fyzických pracovník  / po ty p epo tených pracovník .
Údaje jsou ze zahajovacího výkazu R 13 výkaz o editelství  k 30. 9. 2017.

1.6 Spádový obvod (studenti denního studia)

Ukazatel
Okres bydlišt  žáka

Celkem
PM PS PJ RO DO KT TC jiný

Po et
žák 323 115 75 44 23 15 4 16 615

% 52,52 18,17 12,20 7,15 3,74 2,44 0,65 2,60 100

Nejvíce,  cca  52  %  student  školy,  je  z  Plzn ,  cca  39  %  z  okolních  okres  PS,  PJ  a  RO
a zbylých 7 % ze vzdálen jších okres . Hodnoty jsou tém  shodné s minulým rokem.

1.7 Po et t íd a žák  – v etn  záv re ných ro ník

Kód a název oboru

Po et žák
v denní form

studia

Po et žák
v jiné form

studia

Po et
íd

(denní
studium)

Pr m.
po et

žák  na
ídu

k 31.8.17
30. 9.
2016

31. 8.
2017

30. 9.
2016

31. 8.
2017

63-41-M/02
Obchodní akademie 490 483 0 0 16 30,19

78-42-M/02
Ekonomické lyceum 125 125 0 0 4 31,25

VOŠ 0 0 0 0 0 0,0

CELKEM 615 608 0 0 20 30,4
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1.8 edpokládaný vývoj v po tech žák

Denní studium:  4 ro níky po 5 paralelních t ídách po 30 žácích, tj. cca 600 žák .

1.9 Materiáln  technické zajišt ní školy

Výuka na škole probíhá celkem ve 34 u ebnách.

ehled odborných u eben

Zam ení odborné u ebny Po et u eben
Odborné u ebny vybavené PC 6
Odborné u ebny písemných a elektronických komunikací 2
Jazykové u ebny (3 – VJA, 1 – VJF, 2 – VJN, 1 - VJR) 7
Odborná u ebna eského jazyka a literatury 1
Odborná u ebna spole enských v d 1
Odborná u ebna p írodních v d 1
Odborná u ebna fyziky a matematiky s interaktivní tabulí 1
Odborná u ebna zem pisu s interaktivní tabulí 1
Odborné u ebny s p ipojením k internetu a dataprojektorem 23

2 PRACOVNÍCI ŠKOLY

2.1 ehled o zam stnancích školy

Ve školním roce 2016/2017 p sobilo na škole 48 pedagogických pracovník , a to editel
školy Mgr. Miloslav Skuhravý, zástupce editele Ing. Vladislav Kli ka, zástupce editele
PaedDr. Jitka Duchková a dále 45 pedagog , z toho 3 d chodci. Všichni pedagogi tí
pracovníci mají vysokoškolské vzd lání.
Provoz školy zajiš ovali 3 správní zam stnanci, a to sekretá ka editele (ÚSO), rozpo tá ka
(VŠ)  a  ú etní  (ÚSO),  dále  3  provozní  zam stnanci,  a  to  školník  a  dva  vrátní.  Úklid  školy
zajiš uje 6 pracovník .

ehled pracovník  školy – podle stavu k 30. 6. 2017

Po et pracovník
celkem

fyzický/p epo tený

z toho po et
pedagogických

pracovník
fyzický/p epo tený

Fyzický po et
pedagogických
pracovník  se

vzd láním VŠ/SŠ

Pr rná délka
pedagogické praxe

(za všechny
pedagogické prac.)

61/58 48/45 48/0 22
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2.1.1 Pedagogi tí pracovníci

Po .
íslo Titul, zkr. Délka

praxe Funk ní za azení Absolvent
školy Aprobace

1. Mgr. Su 34 editel PF Plze MAT-ZT
2. Ing. K 30 zást. ed. VŠE Praha Ekon. p .
3. PaedDr. Du 31 zást. ed. PF Plze FJ-RJ-DEJ
4. Ing. Bj 32 u itelka VŠSE Plze VYT-PK
5. Mgr. Bl 13 u itelka U Plze J-RJ pro SŠ
6. Ing.  Bb 32 u itel VŠE Praha Ekon. p .
7. Mgr. Bu 14 u itel U Plze AJ-DEJ
8. Mgr. C 32 u itelka PF Plze J-ON
9. Ing. Ce 28 u itelka VŠE Praha Ekon. p .

10. Mgr. d 18 u itel U Plze MAT-VYT
11. Mgr. De 16 u itelka UK Praha AJ-FJ
12. Mgr. Fa 20 u itelka U Plze AJ-DEJ
13. Ing. Fi 33 u itelka VŠE Praha Ekon. p .
14. Mgr. Hu 18 u itelka U Plze NJ-Os
15. Ing.  Ch 33 u itelka VŠE Praha Ekon. p .
16. Mgr. Chm 20 u itelka U Plze AJ - Ze
17. Ing. Ko 35 u itelka VŠE Praha Ekon. p .
18. Mgr. La 24 u itelka PF Plze TV - Ze
19. Mgr. Lk 19 u itelka U Plze FJ
20. Mgr. M 13 u itelka U Plze N-Ze pro SŠ
21. Ing. Mj 33 u itelka VŠE Bratislava Ekon. P .-PK
22. Ing. Ml 4 u itelka U Plze Ekon. p .
23. Mgr. Nf 25 u itel U Plze ZEM-TEV
24. Mgr. No 33 u itelka UK Praha AJ-TEV
25. Ing. N 24 u itelka VŠE Praha Ekon. p .
26. Mgr. Nv 9 u itelka U Plze AJ-FJ
27. Mgr. P 32 u itelka PF Plze J-ON-PK
28. Mgr. Po 23 u itel U Plze ON-TEV
29. Mgr. Pd 20 u itelka PF Plze AJ
30. Ing. Pk 27 u itelka ZU Praha Ve . Spr.a reg.
31. Mgr. Re 33 u itelka PF Plze MAT-FYZ
32. Mgr. Sch 30 u itel PF Plze MAT-CHE
33. Mgr. So 11 u itelka U Plze J-NJ
34. JUDr. S 20 u itelka U Plze právo
35. Ing. Sp 18 u itelka U Plze VYT
36. Ing. Sv 28 u itelka VŠE Praha Ekon. P .
37. Mgr. Šk 26 u itelka PF Plze J-ON
38. Mgr. Šl 16 u itelka U Plze NJ-D
39. Mgr. Š 27 u itel PF Plze AJ-RJ-ZEM
40. Mgr. Št 18 u itelka U Plze J-ON-PK
41. Mgr. T 11 u itel U Plze J-DEJ
42.  Mgr. Vá 36 u itelka PF Plze NJ-RJ-PK
43. Mgr. Vy 17 u itelka U Plze Ma-VT-AJ
44. PaedDr. Ze 31 u itelka PF Plze J-AJ-DEJ
45. Mgr. Zd 19 u itelka U Plze J - NJ
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2.1.2 Pedagogi tí pracovníci (d chodci)

Po .
íslo Titul, zkr. Délka

praxe Funk ní za azení Absolvent
školy Aprobace

46. Mgr. Br 48 itel UK Praha CHE-BI
47. Mgr. Vj 41 itel PF Ústí n. L. J-DEJ
48. Mgr. Kl 39 itelka PF Plze MAT-FYZ

2.1.3 Správní a provozní zam stnanci

Po .
íslo Vzd lání Funk ní za azení

1. VŠ rozpo tá ka
2. ÚSO sekretá ka
3. ÚSO etní
4. VOB školník
5. VOB vrátná
6. VOB vrátná
7. VOB uklíze ka
8. VOB uklíze ka
9. VOB uklíze ka

10. VOB uklíze ka
11. VOB uklíze ka
12. VOB uklíze

2.2 Další vzd lávání pedagogických pracovník

po et navštívených vzd lávacích akcí 20
po et pedagog  školy, kte í se vzd lávání zú astnili 28

Obsah vzd lávání – p edm t nebo oblast, pro kterou bylo vzd lávání ur eno:

Téma (zam eno na p edm ty) Po et akcí Po et pedagog
Anglický jazyk 9 10

jepis 2 2
Francouzský jazyk 1 1
Informa ní technologie 1 2
Management 3 4

mecký jazyk 1 1
Písemná a elektronická komunikace 1 1
Právo 2 2

lesná výchova 1 1
etnictví 2 3

Výchovné poradenství 5 5
Celkem 28 32

Finan ní náklady vynaložené na DVPP na akce s akreditací: 5 650 K .
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2.3 Odborná zp sobilost výuky

edm ty základní celkem
hod.

z toho
aprob. edm ty výb rové celkem

hod.
z toho
aprob.

eský jazyk a literatura 70 70 Ekonomika 59 59
Anglický jazyk 140 140 Ú etnictví 104 104
Francouzský jazyk 25 25 Inf. a kom. technologie 60 60

mecký jazyk 92 92 Písemná a el. komunikace 74 74
Ruský jazyk 13 13 Právo 19 19
Ob anská nauka 16 16 Základy mikro a makro ek. 8 8

jepis 22 22 Výb rové p edm ty 100 88
Matematika 68 68 Anglická konverzace 36 36
Fyzika 4 4 Cvi ení z matematiky 4 4
Chemie 4 4 Cvi ení z ú etnictví 20 20
Biologie 4 4 D jepisný seminá 8 8

lesná výchova 56 56 Fiktivní firma 10 10
Spole enská kultura 1 1 Francouzská konverzace 2 2
Hospodá ský zem pis 20 20 Literární seminá 4 4
Statistika 12 12 N mecká konverzace 4 4
Základy p írodních v d 20 20 Psychologie 12 0

2.4 Školní metodik prevence (ŠMP)

po et fyzických osob 1
za azení do platové t ídy 12
vyu ovací povinnost – hodin 23
funkci ŠMP zastává let 8

sobí i jako výchovný poradce ne

Vzd lání školního metodika prevence

Vysokoškolské bakalá ské Vysokoškolské
magisterské Jiné

––– ano –––

Specializa ní kurz pro metodiky prevence v celkové dotaci 250 hodin

absolvoval/a ne
studuje, studium dokon í ve školním roce ne
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Primární prevence rizikového chování ve škole

Škola využívá nabízených program  neziskových i jiných
program ano

Využívané programy a spolupráce s organizacemi

ACET, M stská policie,
Centrum léka ské prevence,

KHS Plze , PPP Plze ,
Diakonie západ

Škola vypracovává vlastní projekt, MPP aj., jehož
realizátory jsou u itelé ano

Výhody a nevýhody v práci ŠMP.
Více nabídek program

a vy ešení otázky
financování t chto program

2.5 Školní koordinátor environmentálního vzd lávání, výchovy a osv ty
(EVVO)

sobí na škole pedagog pov ený koordinací EVVO ne
uve te jeho aprobaci –––

Specializa ní studium pro školní koordinátory EVVO v celkové dotaci 250 hodin

absolvoval/a ne
studuje, studium dokon í ve školním roce –––

2.6 Asistent pedagoga

po et fyzických osob –––
epo tený úvazek –––
vod z ízení funkce asistenta pedagoga –––
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3 IJÍMACÍ ÍZENÍ

3.1 ijímací ízení žák  do 1. ro níku

i p ijímacím ízení se p ihlíželo k t mto kritériím:

a) studijní výsledky žák  za osmý ro ník ZŠ a za první pololetí devátého ro níku ZŠ
(respektive tercie a kvarty víceletého gymnázia)

b) preference oboru, ZPS, bonifikace za výsledky v okresních kolech olympiád z eského
jazyka, cizích jazyk  a matematiky

c) výsledky z pokusného ov ování z matematiky a eského jazyka

Forma studia

Po et žák
ihlášených
celkem

Po et vydaných
rozhodnutí o p ijetí

k 31. 8. 2017

Po et žák ,
kte í

skute
nastoupili

k 30. 9. 2017

Po et podaných
odvolání proti

nep ijetí ke
studiu1. kolo další

kola

Denní forma 373 ––– 217 163 123

Jiná forma ––– ––– ––– ––– –––

3.2 Údaje o p ijímacím ízení (dle obor )

Kód a název oboru

Po et žák
ihlášených
celkem

Po et žák
ijatých

celkem

k 31.8.2017

Po et
odvolání

proti
nep ijetí

Po et
íd

*
Z toho

víceoborové
ídy1.kolo

íz.
2.kolo

íz
63-41-M/02 Obchodní akademie 236 ––– 123 82 4 –––

78-42-M/02 Ekonomické lyceum 96 ––– 33 17 1 –––

4 VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZD LÁVÁNÍ

4.1 Prosp ch žák

4.1.1 Výsledky vzd lávání žák  denního studia ve školním roce 2016/2017
etn  opravných zkoušek (k 31. srpnu 2017)

Studijní obor Prosp l
s vyznamenáním Prosp l Neprosp l Neklasi-

fikován
Pr m.

prosp ch

s MZ
63-41-M/02   OA 83 395 5 0 2,05

78-42-M/02   EL 52 72 0 1 1,61

s VL ––– ––– ––– ––– ––– –––

VOŠ ––– ––– ––– ––– ––– –––
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Prosp ch žák  s MZ celkem
( v etn  záv re ných ro ník  ) Po et žák %

Po et žák  celkem 608 100,00

Prosp lo s vyznamenáním 135 22,20

Prosp lo 467 76,82

Neprosp lo 5 0,82

Neklasifikováno 1 0,16

4.1.2 Vývoj studijních výsledk

Ukazatel
Denní studium

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

Po et t íd 20 20 20 20 20 20 20

Po et žák 616 609 602 597 603 595 608

Prosp li
s vyzn. / (%)

138 130 117 116 133 125 135

22,40 21,34 19,44 19,40 22,06 21,01 22,20

Prosp li
(%)

477 475 481 476 466 464 467

77,44 78,00 79,90 79,76 77,28 77,98 76,81

Neprosp li
(%)

1 4 3 5 4 5 5

0,16 0,66 0,50 0,84 0,66 0,84 0,82

Neklas.
(%)

0 0 1 0 0 1 1

0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,17 0,16

Pr m. prosp. 1,94 2,01 2,00 2,02 1,94 1,98 1,96

Ke 31. 8. 2017

4.2 Výsledky maturitních  zkoušek

4.2.1 Výsledky maturitních zkoušek v jarním období

Po et žák
ihlášených k MZ

celkem

Konalo
žák

Výsledky maturitních zkoušek
Prosp l

s vyznamenáním Prosp l Neprosp l

150 146 28 104 14
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4.2.2 Výsledky maturitních zkoušek v podzimním období

Po et žák
konajících opravnou
maturitní zkoušku.

Konalo
žák

Výsledky maturitních zkoušek
Prosp l

s vyznam. Prosp l Neprosp l Nedokon il

14* 17 0 10 6 1

* Další 3 žákyn  konaly v podzimním termínu maturitní zkoušku poprvé (jedna nedokon ila
MZ – byla omluvena).

4.2.3 Jarní termín maturitních zkoušek – spole ná ást

Po et žák  konajících MZ – jaro Prosp lo Neprosp lo Celkem
konalo

eský jazyk 136 10 146

Cizí jazyk 129 2 131

Matematika 12 3 15

4.2.4 Jarní termín maturitních zkoušek – profilová ást

Po et žák  konajících MZ – jaro Prosp lo Neprosp lo Celkem
konalo

Ekonomika 144 2 146

Praktická zkouška z odborných p edm 145 1 146

etnictví 115 1 116

jepis 12 0 12

Matematika 1 0 1

Anglický jazyk 5 0 5

mecký jazyk 5 0 5

Francouzský jazyk 6 0 6

Jedna zkouška z cizího jazyka byla nahrazena mezinárodním certifikátem.

4.2.5 Podzimní termín maturitních zkoušek – spole ná ást

Po et žák  konajících MZ – podzim prosp lo neprosp lo Celkem
konalo

eský jazyk 13 0 13

Cizí jazyk 4 0 4

Matematika 0 4 4
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4.2.6 Podzimní termín maturitních zkoušek – profilová ást

Po et žák  konajících MZ – podzim Prosp lo Neprosp lo Celkem
konalo

Ekonomika 4 1 5

Praktická zkouška z odborných p edm 3 1 4

etnictví 4 0 4

4.2.7 Výsledky maturitních zkoušek v jarním a podzimním období

Sou ást – kód a název oboru

Žáci,
konající

mat.
zkoušky
celkem

Prosp li
s vyzname-

náním

Pro-
sp li

Nepro-
sp li Nekonali

63-41-M/02 Obchodní akademie 116 17 92 6 1

78-42-M/02 Ekonomické lyceum 33 11 22 0 0

Celkem 149 28 114 6 1

etn  podzimního termínu 2016.

4.2.8 Celkový prosp ch jednotlivých t íd denního studia

ída Po et žák Prosp lo
s vyznamenáním Prosp lo Neprosp lo Nekonali

4. A (EL) 33 11 22 0 0

4. B (OA) 29 5 24 0 0

4. C (OA) 29 3 25 1 0

4. D (OA) 29 3 23 3 0

4. E (OA) 29 6 20 2 1

Celkem 149 28 114 6 1

etn  podzimního termínu 2017

4.3 Chování a docházka žák

4.3.1 Údaje o chování žák  k 31. 8. 2017

Snížený stupe  z chování Podmín né
vylou ení Vylou ení

2. stupe 3. stupe

Celkem 2 0 1 0
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4.3.2 Žáci s individuálním vzd lávacím plánem

Celkem

Po et žák  s IVP 0

z toho talentovaní 0

v jakém oboru/p edm tech –––

4.4 Údaje o integrovaných žácích

Ve škole neevidujeme integrované žáky.

4.5 Hodnocení výsledk  výchovného poradenství

Pracovníci pov ení inností výchovného poradenství:

výchovné poradkyn   – Mgr. Dana Šašková, Mgr. Radka Štaifová
preventista sociáln   – patologických jev  – Mgr. Pavel Taušek
externí školní metodi ka prevence/krizová interventka  – Michaela Märzová, DiS.

Výchovné poradenství v uplynulém školním roce bylo stejn  jako v p edchozích letech
zam eno p edevším na pomoc žák m p i problémech studijních, osobních i zdravotních.  To
vše probíhalo ve spolupráci s t ídními u iteli, rodi i žák , metodi kou prevence a psychology
z Pedagogicko–psychologické poradny. Byly využívány pravidelné konzulta ní hodiny
výchovné poradkyn , a to  žáky i jejich rodi i.

V p ízemí budovy je umíst na schránka d ry, která je výchovnou poradkyní pravideln
kontrolována a podn ty jsou operativn ešeny. Nov  je v letošním školním roce žák m
k dispozici také elektronická schránka d ry, která funguje v rámci modulu systému iŠkola.
Výchovná poradkyn  se spolu s editelem pravideln  zú ast ovala sch zek studentského
parlamentu. Z podn tu žák  vznikl z bývalého služebního bytu tzv. studentský klub, kde žáci
mohou trávit volný as mezi vyu ovacími hodinami. Mají zde k dispozici Wi–Fi p ipojení.

V maturitním ro níku se prioritou stala profesní orientace. V prosinci VP pro žáky 4. ro níku
uspo ádala prezentaci plze ských vysokých škol, která se ze strany žák  setkala s velmi
kladným ohlasem.
Výchovná poradkyn  nebo Š se ú astnili aktiv  rodi  žák  devátých t íd ZŠ v Plzni
a okolí, na kterých seznamovali s náplní studijních obor  školy i s uplatn ním absolvent .
Žáci a zam stnanci školy se zapojili do sb ru plastových ví ek – Ví ka pro Elišku, ímž

isp li k tomu, že vážn  nemocná hol ka m že absolvovat láze skou terapii.
Žáci 2. ro níku navštívili krizové centrum Archa pro lov ka v tísni v Plzni, kde se seznámili
s bezplatnou nabídkou jeho služeb pro d ti, mládež, dosp lé i celé rodiny. Žáci si vyzkoušeli
ešení modelových situací a prohlédli si chrán né pracovišt  kavárny a restaurace Ka aba, kde

pracují handicapované osoby.
Po celý školní rok probíhala spolupráce s metodikem prevence (viz Minimální preventivní
program Obchodní akademie v Plzni).
Preventista patologických jev  zorganizoval b hem školního roku n kolik besed.
Spolupracujeme již tvrtým rokem s organizací ACET, která pro žáky prvních až t etích
ro ník  zorganizovala besedy . Její lekto i p ipravili preventivní program , a to na dv
základní témata: „Drogy, závislosti, návykové látky“  a „Bolest jménem šikana“.
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Žáci 2. a 3. ro níku se zú astnili konference po ádané Diplomatickou akademií na témata
europeismu, západních civiliza ních hodnot, rostoucího radikalismu a multikulturalismu
sou asné Evropy. Hlavním hostem této akce byl europoslanec JUDr. Ji í Pospíšil, se kterým
žáci diskutovali o aktuálních problémech EU.
Dále preventista uspo ádal besedu o tématech reproduk ního zdraví (MUDr. Huclová).
V íjnu se zú astnili žáci 3. a 4. ro ník  exkurze do koncentra ního tábora Auschwitz –
Osv tim v Polsku. Byla nejen dopln ním výuky spole enskov dních p edm , ale kladla si
také za cíl formovat postoje žák  v oblasti problematiky lidskoprávní, politického
a náboženského extremismu, militarismu, totalitarismu apod.

Žáci prvního ro níku se zú astnili  besedy o dentální hygien , kterou provedli studenti
zubního léka ství Léka ské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Žáci byli seznámeni s rizikovými
faktory ohrožujícími zdraví chrupu a s konkrétními postupy správné pé e o zuby.
Ve spolupráci s organizací lov k v tísni se naši žáci stali sou ástí projektu v novanému
lidskoprávní problematice a zm ny spole enských a politických pom  spojených
s událostmi roku 1989. Zú astnili se projekce filmu Poslední hurá, který pojednává o pádu
komunismu  u nás a následné besedy na stejné téma.
Na pozvání Krajského ú adu Plze ského kraje se naši žáci v roli divák  zú astnili finále
evropské Univerzitní hokejové ligy. Cílem akce bylo mimo jiné motivovat mladé lidi ke
smysluplnému trávení volného asu.

Externí preventistka Michaela Märzová, DiS., lektorka organizace Prevence pro školy
a ve ejnost,  poskytovala jednou týdn  konzultace pro žáky, kte í ešili složité životní situace,
nap . problémy v rodin , partnerské vztahy a vztahy s vrstevníky. V zá í zorganizovala
adapta ní kurzy, kterých se zú astnili všichni žáci prvních ro ník  se svými t ídními u iteli.
Cílem této aktivity bylo p edevším vzájemné seznámení žák  jednotlivých t íd, vytvo ení

átelského prost edí mezi žáky ve t íd  a zárove  mezi žáky a t ídním u itelem, ale také
usnadn ní p echodu žák  z prost edí školy základní na školu st ední. Kurzy byly rozd leny do

í blok : seznamování, spolupráce a stmelování. Pro žáky 1. a 2. ro níku zorganizovala
besedy na téma kyberšikana.

4.6 Další vzd lávání žák

Volitelné (výb rové) p edm ty Po et žák % z celk. po tu žák
Cvi ení z matematiky 38 6,2
Konverzace v anglickém jazyce 214 34,8
Konverzace v n meckém jazyce 45 7,3
Konverzace ve francouzském jazyce 13 2,1
Psychologie 127 20,7

jepisný seminá 82 13,3
Fiktivní firma 50 8,1

Zájmové kroužky Po et žák % z celk. po tu žák
Strojopisná liga v psaní na klávesnici 207 33,7
AŠSK R 52 8,5
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4.7 Aktivity školy v mezinárodních programech

žáci a u itelé školy jsou již 15. rokem zapojeni do projektu „Adopce na dálku“ – finan ní
podpora vzd lání dvou d tí v Indii, letos se zapojilo 40 zam stnanc  a 412 žák  školy,

škola za podpory programu EU Leonardo da Vinci a ve spolupráci s Koordina ním
centrem esko-n meckých vým n mládeže Tandem a za podpory programu EU Leonardo
da Vinci a esko – n meckého fondu budoucnosti uskute nila odbornou praxi žák
z partnerské školy z Regesburgu v Plzni; vyu ující n meckého jazyka zajistily jazykovou
animaci, organizovaly volný as stážist , uspo ádaly spole nou návšt vu Prahy, se
zástupcem partnerské školy navštívily stážisty na jejich pracovišti; na evalua ním
seminá i s p edstaviteli plze ských i mimoplze ských firem a zástupcem Tandemu byla
tato praxe hodnocena velice pozitivn ,

ve spolupráci s kolegy z n mecké partnerské školy byl pro žáky, vybrané na praxi v SRN,
uspo ádán p ípravný seminá  v b eznu 2017 v Plzni,

vybraní žáci 3. ro ník  vykonali v kv tnu 2017 praxi v trvání 3 týdn  ve firmách
i státních institucích v Regensburgu, kde se podíleli na administrativních pracích, žáci
obdrželi Europassy – doklad mobility,

v rámci mezinárodní smlouvy mezi Z U Plze  a Université ve Franche – Comté
Besançon ve Francii na naší škole vykonali m sí ní pedagogickou praxi 2 francouzské
studentky a 1 student

– zapojili jsme se do mezinárodní vzd lávací organizace Junior Achievement R a použili
jejich výukové programy ve výuce Aplikované ekonomie

– astnili jsme se regionálního finále Juniorského maraton cupu v rámci Pražského
mezinárodního maratonu.

4.8 Spolupráce školy s jinými organizacemi

Pokra ovala již tradi ní spolupráce sekce eského jazyka s následujícími institucemi: Knihovna
sta Plzn  (exkurze pro žáky 1. ro ník ), Klub mladého diváka Divadla J. K. Tyla

(p edplatné, besedy s herci, návšt vy p edstavení), Národní divadlo v Praze (prohlídky
historické budovy), divadlo Pod Palmovkou v Praze (návšt vy dopoledních p edstavení),
divadlo Dialog v Plzni (návšt va ochotnických p edstavení), divadlo Alfa (návšt va
dopoledních p edstavení), knihkupectví Moudrá sova ( nákup knih do fondu žákovské
knihovny), Západo eské muzeum v Plzni (po ady v p ednáškovém sále, výstavy, prohlídky
expozic), M anská beseda (divadelní p edstavení), Cinema City Plze  (návšt va zlevn ných
filmových p edstavení pro žáky). Úsp šn  pokra uje spolupráce s hercem Lukášem Hejlíkem,
který realizoval v prostorách školy vlastní projekt „Listování“ (scénické tení – Ji í Hájí ek -
Fotbalové deníky). Op t se uskute nila exkurze do budovy ve ejnoprávní televize na Kav ích
horách.

Sekce spole enských nauk spolupracuje s Policejním muzeem v Praze, plze skou Diakonií,
Diplomatickou akademií, Západo eským muzeem, sdružením Maják Plzn  a Poradnou pro
partnerské vztahy.

Sekce ú etnictví pokra uje ve spolupráci s firmou Kastner software, s. r. o., a vydává
certifikáty znalosti ekonomického softwaru Stereo pro absolventy naší školy. Dále sekce
spolupracuje se Z U v Plzni, Fakultou ekonomickou.

Sekce ekonomických p edm  pokra ovala ve spolupráci s NB Praha, pojiš ovnou
Kooperativa a pobo kou SOB v Plzni, Poslaneckou sn movnou Parlamentu R , Ú adem
práce v Plzni a Okresním soudem Plze -m sto. Nov  byla navázána spolupráce s firmou
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EvoBus Holýšov. Ve spolupráci s Regionální hospodá skou komorou Plze ského kraje byly
zajiš ovány odborné praxe našich žák .

Vyu ující cizích jazyk  pravideln  spolupracují s cestovními kancelá emi PRO – TRAVEL
CK a CK František Remta p i organizaci zahrani ních exkurzí.

Vyu ující angli tiny pokra ují ve spolupráci s plze ským zastoupením nakladatelství Oxford
University Press, které poskytuje žák m u ebnice s výraznou slevou a vyu ujícím adu

ebních materiál  zdarma. Sekce pokra uje ve spolupráci s jazykovou školou Eufrat, která
na naší škole organizuje cambridgeské zkoušky, a s Bear Educational Theatre, hereckou
spole ností, která vystupuje v naší škole s p edstavením o historii Velké Británie.

Sekce francouzštiny pokra ovala ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity ve m st
Besançon ve Francii a p ijala t i studenty této fakulty na pedagogickou stáž. Studenti na naší
škole nejen vyu ovali, ale také seznamovali žáky s r znými zajímavostmi z Francie. Žák m
dokonce uva ili n kolik francouzských specialit. Jejich p sobení na naší škole m lo mezi
žáky velmi kladný ohlas. Sekce nadále spolupracuje s Alliance française, žáci navšt vují
prostory této organizace a u í se využívat její aktivity.

Vyu ující n meckého jazyka spolupracují s Magistrátem m sta Plzn  p i získávání dotace na
vým nné pobyty žák  s partnerskou školou v Regensburgu. Pokra uje spolupráce s jazykovou
školou Eufrat p i organizaci mezinárodních zkoušek ÖSD a s vydavatelstvím Polyglot. Žáci
se pravideln  zú astní exkurzí do Rakouské knihovny SVK Plze .

Sekce písemné a elektronické komunikace spolupracovala se sdružením INTERINFO a
firmou TEXT-ZAVIA OVI v programové výuce psaní na po íta i. Vyu ující sekce
v tomto školním roce zorganizovaly M stskou sout ž v psaní na PC a krajské kolo
Mistrovství republiky v grafických disciplínách.

Sekce výpo etní techniky nadále spolupracuje s Krajskou správou eského statistického
adu v Plzni a dochází se žáky do této instituce na exkurze, dále s agenturou pro výzkum

trhu a ve ejného mín ní IPSOS a plze skou pobo kou SOB.

Preventistka Michaela Märzová, DiS., zajiš ovala spolupráci s organizací Prevence pro školy
a ve ejnost.

Na naší škole op t ada student  FPe a FF Z U vykonala výstupovou nebo souvislou
pedagogickou praxi, a to p evážn  ve všeobecn  vzd lávacích p edm tech. U itelé naší školy

edvedli student m vzorové hodiny, umožnili jim náslechy a metodicky je vedli p i jejich
pedagogické praxi.

kte í naši vyu ující p sobí jako lekto i v r zných kurzech pro ve ejnost, jazykových
a vysokých školách.

Škola v odpoledních hodinách a o sobotách pronajímá u ebny následujícím vzd lávacím
subjekt m: Ing. Pavel Novák (OSV  – P eklady, tlumo ení a výuka jazyk ), Centrum na
podporu integrace cizinc  – Plze ský kraj (výuka eského jazyka pro cizince), Mangguo
Languages – výuka japonštiny a ínštiny, Reclinmed ( seminá e pro léka e), Fixtape (škola
tejpování) a t locvi nu pro sportovní organizace (Sokol Plze , SK Spartak Škoda, Omega
Security, Wushu a Taiji Centrum).
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4.9 ast žák  v sout žích

eský jazyk
recita ní sout ž Trocha poezie? Pro  ne… Kate ina Nováková 1. místo

Natálie Laštovi ková 2. místo
Lucie Zábranová
Noemi Mlyna íková 3. místo
Kristýna Kalátová

Anglický jazyk
Okresní kolo konverza ní sout že Matouš Menšík ast

Francouzský jazyk
Cena Jana Palacha Silvie K želová 1. místo

Ruský jazyk

Konference studentských odborných
prezentací (Z U Plze ) Diana Koperlos 1. místo

Puškin v památník Diana Koperlos 2. místo
Miroslava Dvo áková 3. místo

(získala navíc Diplom Generálního konzulátu Ruské federace v Karlových Varech)

Matematika
Celostátní matematická sout ž pro SŠ Tomáš Choc úsp šný ešitel

Jakub Vícha úsp šný ešitel
Monika esáková úsp šný ešitel

Matematika je hra  –1. kategorie – týmy:  Tomáš Choc
Bohumil Neubauer 1. místo

4.9.1 Sout že v odborných p edm tech

Grafické disciplíny
stská sout ž v psaní na klávesnici:

Anna Šauflová 4. místo v kategorii mladších žák
Kate ina Tomanová 5. místo v kategorii mladších žák
Daniel H ebík 7. místo v kategorii mladších  žák
Robin Karkoš 3. místo v kategorii starších  žák
Dominika Moulisová 4. místo v kategorii starších žák
Tomáš Ko í 5. místo v kategorii starších žák
Michal Šafanda 6. místo v kategorii starších žák

Krajská grafická sout ž v grafických disciplínách:
Opis Robin Karkoš 7. místo
Korektura Dagmar Biersaková 2. místo

Sandra Hlinková 3. místo
Michaela Matoušková 4. místo

Wordprocessing Martin Bušek 1. místo
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etnictví

Celostátní kolo sout že Má dáti – dal Jana Hre anjuk 20. místo
Martin Bušek 23. místo
školní družstva 10. místo (z 38 škol)

Celostátní sout ž Ú etní tým – tým: Jana Hre anjuk
Nguyen Phuong Thao
Martin Bušek 3. místo (ze 40 škol)

Ekonomika

Sta  se na den tv rcem evropské politiky 3 dvou lenné týmy ast
Denis Nový 1. místo

Okresní sout ž Finan ní gramotnost – tým: Jan Pešek
Karel Bláha
Vít Kocourek 4. místo

Celostátní sout ž Burza cenných papír  – tým  Jakub Vícha
Dagmar Biersaková
Denisa Michálková
Ond ej Havlí ek
Petr Torma 2. místo

Krajská sout ž Fiktivní výb rové ízení Nguyen Phuong Thao 2. místo
Barbora Jakešová 4. místo
Markéta Hlinková 4. místo

Celostátní sout ž Nejlepší JA TITAN tým lenné týmy ast
Výb rové ízení nane isto – SOB Nguyen Phuong Thao 1. místo

Denis Nový postup do kraj. kola
Michal Elhota
Mat j Jakubí ek

4.9.2 Sportovní sout že
oblastní kolo SFL hoch 1. místo
krajský p ebor dívek v basketbalu 1. místo
okresní p ebor dívek ve futsalu 2. místo
okresní p ebor hoch  ve futsalu 1. místo
okresní p ebor hoch  ve florbalu 4. místo
okresní p ebor dívek ve florbalu 3. místo
krajská sout ž dívek ve volejbalu 1. místo

5 VÝSLEDKY KONTROL A INSPEKCÍ

Ve sledovaném období prob hla jedna kontrola ŠI:
eská školní inspekce, Plze ský inspektorát;

Protokol j. ŠIP-811/17-P

Termín kontroly:  6. – 9. 6. 2017
edm t kontroly: Zjiš ování a hodnocení podmínek, pr hu a výsledk  vzd lávání.

Zjiš ování a hodnocení napl ování ŠVP.
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6 INNOST ŠKOLY

6.1 Pé e o talentované žáky

Vyu ující se individuáln  v nují talentovaným žák m, p ipravují je na sout že, olympiády,
ípadn  na dobrovolné maturitní zkoušky.

V grafických disciplínách všechny lenky sekce písemné a elektronické komunikace vedly
celoro ní individuální trénink s talentovanými žáky.

V rámci výuky cizích jazyk  poskytují vyu ující žák m individuální konzultace, p ují jim
cizojazy nou literaturu a asopisy, p ípadn  jazykové p íru ky z odborných u eben, pomáhají
s p ípravou na získání mezinárodních jazykových certifikát . Za tímto ú elem škola
spolupracuje s jazykovou školou Eufrat, která tyto zkoušky organizuje. Konkrétn  se jedná
o cambridgeské zkoušky z anglického jazyka a ÖSD zkoušky z n meckého jazyka. Vyu ující
francouzského jazyka p ipravují talentované žáky na mezinárodní zkoušky DELF.
Individuální pé e byla v nována žákyni Angelin  Veliké, která absolvovala jednoleté studium
ve francouzském Besançon. Žákyn  obdržela Europass – doklad mobility. Žákyni Silvii

želové byly poskytnuty individuální konzultace v rámci p ípravy na sout ž Cena Jana
Palacha, ve které následn  zvít zila a vyhrála pobyt v Belgii.

Žáci talentovaní v n meckém jazyce byli pr žn  p ipravováni na praxi ve firmách
a organizacích v n meckém Regensburgu. Po jejím absolvování jim byl p edán Europass –
doklad mobility (mezinárodní dokument potvrzující vykonání odborné praxe v zahrani í).

6.2 Spolupráce s rodi i

ídní aktivy se konají dvakrát ro  (na konci prvního a t etího tvrtletí školního roku). P i
chto aktivech rodi e mohou získat informace o prosp chu, docházce a chování svých d tí.

V p ípad  pot eby mají možnost si kdykoliv domluvit individuální konzultaci s t ídním
itelem, vedením školy nebo výchovnou poradkyní.

Na škole pracuje  Spolek p átel Obchodní akademie (SPOA), jehož leny jsou zástupci rodi
z jednotlivých t íd. Výbor SPOA se schází pravideln  každý m síc, aby mohl operativn ešit
všechny úkoly, spjaté s inností spolku. Hlavním cílem této innosti je p edevším podpora
mimoškolních aktivit žák , jako nap . r zné sout že, sportovní akce atd. ada našich žák ,
kte í se umístili v sout žích na p edních místech, byla stejn  jako každý rok odm na
cenami od SPOA.

Byly provedeny zm ny v sestavování rozpo tu a ve financování jednotlivých sekcí. Celý
školní rok již platily nové stanovy schválené rozší eným výborem SPOA.

SPOA  pravideln  navšt voval školní klub a monitoroval jeho fungování.

I v letošním roce SPOA organizoval a financoval slavnostní vy azení našich absolvent ,
konkrétn  se jednalo o platby za pronájem sálu v M anské besed , pen žní poukázky na
zboží v OD Tesco a kv tinové dary. Na sch zkách výboru byly aktuáln  konzultovány r zné
problémy spojené s provozem školy. Diskutovalo se nap íklad o výsledcích p ijímání našich
student  na vysoké školy, o aktuálních zm nách v klasifika ním a školním ádu školy,  atd.

edsedkyní Spolku byla paní Andrea Tormová, ve funkci místop edsedy pracoval pan
Bc. Vilém Schwab, na jehož místo od nového školního roku nastoupí paní Martina
Apolínová.

Na webové stránky školy byly pravideln  umís ovány zápisy z jednání výboru SPOA.
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6.3 Školská rada

Školská rada OA se v hodnoceném školním roce sešla dvakrát. Poprvé to bylo 25. íjna 2016.
Byla schválena „Výro ní zpráva OA Plze  za školní rok 2015/16“. editel školy dále
informoval p ítomné leny rady o výsledcích maturitních zkoušek.

Podruhé to bylo 27. ervna 2017. Školská rada schválila drobné zm ny ve školním
a klasifika ním ádu. editel školy dále informoval o p ijímacím ízení žák  do I. ro ník ,
o pr hu a výsledcích maturitních zkoušek, o inspek ní innosti, kterou na škole ve dnech
6. – 9. ervna 2017. provedla eská školní inspekce, a o podaném projektu z evropských
fond  „Zajišt ní bezbariérového p ístupu a rekonstrukce u eben“.

6.4 Parlament školy

hem celého roku se lenové parlamentu scházeli  s vedením školy a s výchovnou poradkyní
a spole ešili p ipomínky žák  jednotlivých t íd k chodu školy (nap . Dny t ídního u itele)
a základním vnit ním školním dokument m.

Zástupce  naší  školy  v  krajském  studentském  parlamentu  Petr  Pražma  ze  2.  E  byl  zvolen
edsedou tohoto orgánu.

Byl dokon en projekt studentského klubu v p ízemí školy, kde je pro žáky k dispozici stolní
fotbal, stolní tenis a p ipojení k internetu v odpo inkové zón . Vybavení financoval SPOA.

Parlament sjednal fotografování t íd v tomto školním roce.

Jako p edseda parlamentu nadále pracoval Martin Dušek ze 4. D.

Parlament pokra oval v organizaci akce nazvané „Ví ka pro Elišku“, která byla zam ena na
pomoc vážn  nemocné dívce.

6.5 innost jednotlivých p edm tových komisí

Sekce eského jazyka

návšt va divadel Alfa a Dialog v Plzni
exkurze do eské televize na Kav ích horách v Praze
projekt Listování – herec Lukáš Hejlík s kolegy prezentuje scénická tení
exkurze prvních ro ník  do Knihovny m sta Plzn
návšt vy výstav a po ad  v p ednáškovém sále a prohlídky expozic v Západo eském
muzeu v Plzni
prohlídky historické budovy Národního divadla v Praze s výkladem o historii
i sou asnosti naší první divadelní scény
návšt vy  p edstavení divadla  J. K. Tyla, v etn  malé scény Nového divadla, ve
spolupráci s Klubem mladého diváka DJKT
návšt vy divadla na Pod Palmovkou v Praze
vedení pedagogické praxe student  FPe Z U
zajiš ování provozu žákovské knihovny a pravidelné dopl ování jejích fond  ve
spolupráci s knihkupectvím Moudrá sova
návšt vy zlevn ných filmových p edstavení pro studenty v Cinema City Plze
návšt va divadelního p edstavení V M anské besed
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Sekce anglického jazyka

jazykové exkurze pro žáky 1. ro ník  do Londýna
jazykové exkurze pro žáky 4. ro ník  do Skotska
pokra ování v projektu „Adopce  na  dálku“
konverza ní sout ž v anglickém jazyce
spolupráce s nakladatelstvím Oxford University Press
vedení pedagogické praxe student  FPe Z U

íprava žák  na sout ž Ars poeticae
po ádání mezinárodních Cambridgeských zkoušek nane isto v prostorách školy
organizace nostrifika ních zkoušek z AJ
organizace divadelního p edstavení o historii Velké Británie – Bear educational theatre

Sekce francouzského jazyka

jazyková exkurze pro žáky 2. ro níku do Pa íže
jazyková exkurze pro žáky 3. ro ník  do Alsaska
návšt va sídla Alliance française – žáci 1. ro ník  byli seznámeni s možnostmi využití
fond  a kurz  této organizace pro studium francouzštiny
školní kolo olympiády ve francouzském jazyce

íprava žák  na sout ž Ars poeticae
vedení pedagogické praxe student  FPe Z U
výstupová praxe 3 student  z univerzity v Besançon ve Francii
návšt va Románské knihovny SVK v Plzni

íprava žák  na sout ž Cena Jana Palacha a Konferenci odborných studentských
prezentací na Z U v Plzni

Sekce n meckého jazyka

spolupráce s Rakouskou knihovnou SVK v Plzni - workshopy
jazykové exkurze do Dráž an, Regensburgu, Norimberku, Vídn  a Salzburgu
simulované pr vodcovství po Plzni a Praze n mecky

ípravný seminá  „Tandemu“ pro ú astníky praxe v Regensburgu a v Plzni
praxe v trvání 3 týdn  vybraných žák  3. ro ník  ve firmách v Regensburgu
organizace praxe n meckých žák  ve firmách v Plzni a okolí a p íprava a Realizace
víkendového programu
školní kolo konverza ní sout že v n meckém jazyce
spolupráce s Koordina ním centrem esko-n meckých vým n mládeže Tandem

íprava žák  na sout ž Ars poeticae
vedení pedagogické praxe student  FPe Z U
pokra ování ve spolupráci s JŠ Eufrat – organizace mezinárodních zkoušek ÖSD

íprava a organizace roz azovacích test  pro budoucí 1. ro níky

Sekce ruského jazyka

exkurze do Ruského centra na Z U v Plzni
simulované pr vodcovství v rámci Plzn

ast žák  v sout žích Ars poetica a Puškin v památník
vedení pedagogické praxe studentky FPe Z U

íprava žák  na Konferenci odborných studentských prezentací na Z U v Plzni
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Sekce spole enských v d
Poslední hurá – projekt eské televize a spole nosti lov k v tísni o pádu komunismu

ednášky vzd lávací agentury ACET  na témata Drogová závislost a Bolest jménem
šikana
konference Diplomatické akademie a p ednáška europoslance JUDr. Ji ího Pospíšila
exkurze do Policejního muzea v Praze
beseda s léka kou „S tebou o tob “
spolupráce s Pedagogicko – psychologickou poradnou a Poradnou pro partnerské vztahy
beseda se zam stnanci plze ské Diakonie o problematice t lesn  postižených a návšt va
terapeutické kavárny Ka aba
vedení pedagogické praxe student  FPe Z U
organizace školního kola olympiády z d jepisu
exkurze do Osv timi a Krakova
setkání s pam tníky vyhlazení Lidic ve spolupráci se sdružením Maják Plzn

Sekce matematiky a fyziky

organizace p ípravných kurz  na p ijímací zkoušky
íprava žák  na sout ž Matematika je hra

školní kolo matematické sout že SOŠ, p íprava žák  na celostátní kolo
vzorové hodiny pro studenty Pedagogické fakulty Z U v Plzni
využívání výukových program  LANGMaster (prostorové animace), výukových CD
a interaktivní tabule (planimetrie, analytická geometrie)
laboratorní práce v oboru Ekonomické lyceum
návšt va parku Techmania a Planetária (3D projekce) v Plzni

íprava a realizace  kurz  z matematiky pro budoucí žáky 1. ro ník
organizace nostrifika ních zkoušek z matematiky

Sekce t lesné výchovy

váno ní turnaj hoch  a dívek v basketbale
ebor školy dívek a hoch  ve futsale
ast vybraných žák   v r zných st edoškolských sportovních sout žích

lyža ský kurz na Božím daru (2. ro ník)
sportovn  turistický kurz 3. ro níku na Zadov
vzorové hodiny pro studenty Pedagogické fakulty Z U v Plzni
spolupráce s Asociací školních sportovních klub R

ast na regionálním finále Juniorského maratonu v rámci Pražského mezinárodního
maratonu

Sekce grafická

uspo ádání Krajského kola Mistrovství R v grafických disciplínách
uspo ádání 20. ro níku m stské sout že v psaní na PC
uspo ádání 30. ro níku školní Ligy v psaní na klávesnici s ú astí 207 žák

ast v sout ži Domažlický datel
zajišt ní Europass  (Dodatek k osv ení) pro absolventy školy

íprava žák  na Státní zkoušky z kancelá ského psaní
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Sekce ekonomická

exkurze v NB Praha – expozice Lidé a peníze
exkurze v plze ské pobo ce Kooperativy
besedy na Ú adu práce v Plzni

ast v celostátním kole sout že obchodních akademií Ekonomický tým (fiktivní firmy,
etnictví)
ast v sout žích Sta  se na den tv rcem evropské politiky, Finan ní gramotnost,

TITAN, Rozpo ti si to!, Europascena, Fiktivní výb rové ízení a Ekonomická olympiáda
spolupráce s Regionální hospodá skou komorou Plze ského kraje
exkurze do firmy EvoBus v Holýšov
školní sout ž ekonomických tým  – ve spolupráci s p edm tovou komisí ú etnictví

Sekce ú etnictví

ast na regionálních veletrzích fiktivních firem
školní kolo sout že v ú etnictví

ast v celostátních kolech sout ží Má dáti – dal, Ú etní tým
internetová školní sout ž Chytrá hlava
vydávání certifikát  znalosti ekonomického softwaru Stereo
školní sout ž ekonomických tým  – ve spolupráci s p edm tovou komisí ekonomiky

Sekce hospodá ského zem pisu

návšt vy výstav po ádaných ekologickými organizacemi p ed budovou SVK v Plzni
vzorové hodiny pro studenty FPe Z U v Plzni

Sekce p írodov dná

exkurze 1. ro níku do ZOO v Plzni – ekologie, biologie

Sekce výpo etní techniky

ednáška pracovnice agentury pro výzkum trhu a ve ejného mín ní IPSOS
tisk vysv ení na PC

íprava PC pro sout že v psaní na klávesnici a  pro praktické maturitní práce
organizace školního kola sout že o nejlépe zpracovanou prezentaci v MS PowerPointu
prezentace využití PC p i Dni otev ených dve í
aktualizace prezentace školy na internetových webových stránkách
organizace nostrifika ních zkoušek pro p edm t Informa ní technologie
administrace webového školního informa ního systému iŠkola.cz
prezentace využití PC p i Dni otev ených dve í
beseda s IT odborníky z SOB na téma „ Kybernetická bezpe nost – rizika internetového
bankovnictví“
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6.6 Akce uspo ádané pro obec a ve ejnost

uspo ádali jsme m stskou sout ž v psaní na klávesnici a krajskou sout ž v grafických
disciplínách
Dny otev ených dve í pro zájemce o studium na OA i pro širokou ve ejnost (prosinec
2016 a leden 2017)
výstava u p íležitosti oslav 130. výro í založení školy
domácí verze výukové metody ZAV (psaní na klávesnici) je k dispozici celé rodin  žáka
na innosti Asociace školních sportovních klub R se podílejí i naši bývalí žáci
ada našich vyu ujících p sobí jako lekto i v Krajském centru vzd lávání a jazykové

škole Plze , v agenturách HYL a Další vzd lávání dosp lých
ve spolupráci s Krajským ú adem Plze ského kraje prob hly na naší škole ve t ech
termínech nostrifika ní zkoušky

6.7 Rozhodnutí editele

hem školního roku bylo vydáno celkem 464 rozhodnutí editele školy.

6.8 ešení stížností

hem školního roku nebyla evidována žádná stížnost.

Po et stížností
celkem

Z toho

vodných áste  d vodných ned vodných

0 0 0 0

6.9 Poskytování informací dle zákona . 106/1999 Sb., o svobodném
ístupu k informacím

po et podaných žádostí o informace 0

po et vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0

po et podaných odvolání proti rozhodnutí 0

po et stížností na postup p i vy izování žádostí o informace 0

7 ANALÝZA ŠKOLNÍHO ROKU

Celoro ní innost školy byla zam ena na pln ní šestnácti hlavních koncep ních úkol
rozvoje školy. Pokusíme se v krátkosti zhodnotit každý z uvedených úsek  zvláš .

7.1 Personalistika školy

zajišt ní pln  kvalifikovaného pedagogického sboru
zajišt ní co nejvyšší aprobovanosti pedagogického sboru
snižování pr rného v ku pedagogického sboru

Hodnocení: spln no –výuka je zajišt na pln  kvalifikovanými vyu ujícími
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7.2 Zabezpe ení odborného r stu zam stnanc  školy

vysílání zam stnanc  na školení (DVPP)
zajiš ování dostate ného množství odborné literatury
rozši ování knižního fondu profesorské knihovny
proškolování pedagogických pracovník  pro státní maturitní zkoušky
proškolování pedagogických pracovník  v oblasti ICT

Hodnocení: spln no – pedagogi tí pracovníci byli vysíláni na adu školení (viz pasáž
o DVPP) a škola dále zajistila nákup odborné literatury za cca K  30 000.

7.3 Vybavení školy moderními pom ckami

vybavování kabinet  odpovídající výpo etní technikou
zajiš ování obm ny zastaralé výpo etní techniky ve spolupráci se z izovatelem
rozši ování po tu u eben vybavených dataprojektorem s PC p ipojeným na internet
zajiš ování výuky písemné a elektronické komunikace výukovými programy
na po íta ích již od 1. ro níku
dokupování moderních u ebních pom cek do odborných u eben
zp ístupn ní internetu v tšímu po tu student

Hodnocení: spln no – v sou asnosti je ve škole žák m k dispozici již šest po íta ových
eben, u ebna fiktivní firmy a u ebna volného provozu, ve kterých je k dispozici celkem

155 PC p ipojených k internetu, škola má p t u eben s interaktivními tabulemi. T ináct
dalších u eben je vybaveno po íta i s projektorem.

7.4 Zlepšování studijních podmínek ve škole

i tvorb  u ebních plán  jednotlivých zam ení co nejrychleji reagovat na zm ny
v pot eb trhu práce
další zlepšování pracovní prost edí pro studenty i zam stnance školy
tvorba optimálního rozvrhu
zkvalit ování personálního obsazení školy
zajiš ování moderních u ebních pom cek
ve volných a odpoledních hodinách umožnit student m využívání eben volného
provozu
pr žné dopl ování nových titul  do žákovské knihovny

Hodnocení: spln no – ve škole mají žáci k dispozici žákovskou knihovnu a ve volných
a odpoledních hodinách mají p ístup do u ebny  volného provozu (309),  odborné u ebny
písemné a elektronické komunikace (301) a u ebny ú etnictví (114).

7.5 Udržet optimální po et t íd a žák

obor Obchodní akademie 16 íd cca 480 žák
obor Ekonomické lyceum 4 t ídy cca 120 žák

Hodnocení: spln no – bylo otev eno p t t íd denního studia, ke 31. 8. 2016 na škole
studovalo 595 žák .
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7.6 Vyu ování oboru Ekonomické lyceum

ve školním roce 2016/2017 otev ít jednu t ídu oboru Ekonomické lyceum s kapacitou
cca 30 žák
zajistit propagaci oboru EL na základních školách osobními návšt vami na TA 9. t íd

Hodnocení: spln no – byla otev ena  jedna t ída ekonomického lycea. editel školy
a výchovná poradkyn  navštívili v tšinu základních škol v Plzni. I v p íštím školním roce
plánujeme otev ít jednu t ídu oboru Ekonomické lyceum.

7.7 Využívání informa ních technologií

zhotovování všech písemností školy na prost edcích ICT
používání dalších modul  programu Bakalá
vedení databáze zam stnanc  školy
vedení Školní matriky

Hodnocení: spln no – veškerá korespondence školy je vedena elektronicky i nadále je
využíván  program Bakalá , školní matrika je vedena v programu Bakalá .

7.8 Spolupráce se Spolkem p átel obchodní akademie

spolupráce p i tvorb vnit ních dokument školy
sponzorování školních sout ží a ú asti žák  školy v sout žích regionálních i státních

íprava a sponzorování slavnostního vy azení absolvent  školy
spolupráce p i vytvá ení koncepce rozvoje školy
spolupráce p i ešení stížností a p ipomínek student  a rodi  student  školy

Hodnocení: spln no – spolupráce se Spolkem p átel obchodní akademie je na velmi dobré
úrovni , nap íklad sponzorování r zných školních akcí, spole ná tvorba vnit ních
dokument  školy, spolupráce p i ešení p ipomínek i stížností žák  nebo jejich zákonných
zástupc .

7.9 Spolupráce se Žákovským parlamentem

spolupráce p i tvorb vnit ních dokument  školy (klasifika ní ád, vnit ní ád školy)
ešení stížností a p ipomínek žák  školy
ešení otázek chodu školy týkajících se žák  školy

Hodnocení: spln no – Žákovský parlament p sobí i nadále ve škole a podílí se na tvorb
vnit ních dokument  škol, podává p ipomínky i návrhy na zlepšení studijních podmínek.

7.10 Zlepšování vnit ního informa ního systému

ob žníky školy (uloženy v sekretariátu, vrátnici a sborovn  a vnit ní síti školy)
zp ístupn ní vnit ních dokument  školy zam stnanc m a žák m
informace o škole zve ej ovat formou nást nek (hlavní dokumenty – výv ska p ed
editelnou)

pravidelná aktualizace adresá e INFO ve vnit ní síti školy
pravidelná aktualizace ú ední desky na www stránkách školy
pravidelná aktualizace informací pro žáky na www stránkách školy
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Hodnocení: spln no – všechny d ležité informace nutné pro chod školy jsou zve ejn ny
v písemné podob  v ob žnících školy a na nást nkách a  v elektronické podob  v adresá i
INFO ve školní síti a na www stránkách školy.

7.11 Zlepšování vn jšího informa ního systému

zp ístupn ní internetu u itelskému sboru
zve ej ování informací o škole na www stránkách školy
prohlubování spolupráce s tiskem, televizí, výchovnými poradci škol, ú adem práce,
s podniky a ZP U Plze

Hodnocení: spln no – je z ízena ú ední deska na www stránkách školy, v každém kabinet
je p ipojen minimáln  jeden po íta  na internet, škola spolupracuje s médii i ostatními
partnery.

7.12 Proškolení pracovník  pro hladký pr h státních maturit

proškolení zadavatel  a hodnotitel maturitních zkoušek
proškolení komisa  pro státní maturitní zkoušky
proškolení vedoucích pracovník  koly

Hodnocení: spln no – byli  proškoleni všichni zam stnanci zajiš ující pr h státních
maturitních zkoušek.

7.13 Zajiš ování inovace školních vzd lávacích program

inovace ŠVP oboru Obchodní akademie
inovace ŠVP oboru Ekonomické lyceum

Hodnocení: spln no – byly inovovány a na webových stránkách zve ejn ny školní
vzd lávací programy obou studijních obor , které škola nabízí.

7.14 Pokra ování  mezinárodní spolupráce s partnerskou školou
v Regensburgu

mezinárodní žákovské projekty
zahrani ní praxe našich žák  v Regensburgu a n meckých v Plzni
náslechové hodiny našich u itel  n meckého jazyka v Regensburgu

Hodnocení: spln no – prob hl spole ný projekt našich a n meckých žák , prob hla
ítýdenní praxe našich žák  a naši u itelé se každoro  zú ast ují hospitací v družební

škole.

7.15 Pokra ování  mezinárodních projekt  se spole ností AISEC

organizování a ú ast v projektu EDISON (každý druhý rok)
Hodnocení: spln no – prob hl projekt Edison v roce 2015, zahrani ní vysokoškolští
studenti týden p ednášeli o svých zemích ve t etích a tvrtých ro nících.
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7.16 Podání dalších projekt

podán projekt IROP

Z výše uvedeného vyplývá, že se nám poda ilo naprostou v tšinu našich cíl  splnit a škola
pat í i nadále nejen mezi p ední st ední odborné školy celého Plze ského kraje, ale dosahuje
vynikajících výsledk  i z hlediska celorepublikového. Dokladem toho je minimální
nezam stnanost našich absolvent  a jejich více než 90% úsp šnost p i p ijímání na vysoké
školy r zných zam ení.

Velmi dob e dopadla naše škola p i státních maturitních zkouškách v porovnání s ostatními
st edními školami v celé republice. Navázali jsme na umíst ní v TOP desítce st edních
odborných škol eské republiky z roku 2011. I letošní výsledky našich maturant  pat í
k nejlepším v celém regionu. Pouze sedm žák  ze 149 maturujících bude konat maturitní
zkoušku v jarním termínu.

7.17 Vize školy

Státní obchodní akademie v Plzni navazuje na více než 130letou tradici.

Pat í mezi nejuznávan jší a nejvyhledávan jší st ední odborné školy celého regionu.
Chceme i nadále udržet školu na p ední pozici ve školské soustav  Plze ského kraje.

Chceme být školou, která bude zárukou kvalitního st edoškolského vzd lání.
Chceme být školou, která bude v as reagovat na zm ny, ke kterým ve sv  neustále
dochází.
Chceme být školou, která díky kvalitní výuce jazyk  otev e absolvent m dve e do
Evropy.
Chceme být školou, která má pln  stabilizovaný a  kvalitní pedagogický sbor.

Chceme být školou demokratickou, která studenty chápe a je schopná p izp sobit se
nejen jejich požadavk m, ale i požadavk m rodi  a požadavk m vysokých škol
i praxe.
Chceme být školou, která nezklame d ru svých žák  ani jejich rodi .

Chceme být školou, jejíž absolventi jsou na ni hrdi.

8 HOSPODA ENÍ ŠKOLY

8.1 ehled o hospoda ení k 31. 12. 2016

a) p íjmy
1. celkové p íjmy 34 384 219
z toho  – poplatky od zletilých žák , rodi  nebo jiných zák. zástupc 0

– p íjmy z hospodá ské innosti 237 525
– p íjmy vlastní, úroky 93 905
– ostatní p íjmy (exkurze, kurzy) 524 434
– dotace 33 526 797
– erpání vlastních fond 1 558
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b) výdaje
1. investi ní výdaje celkem 136 292
2. neinvesti ní výdaje celkem 34 369 800
z toho  – náklady na platy pracovník  školy 20 678 772

– ostatní osobní náklady 130 900
– zákonné odvody, zdravotní a sociální pojišt ní 7 038 135
– výdaje na u ebnice, u ební texty a u ební pom cky 24 616
– stipendia 0
– ostatní provozní náklady 6 497 377

HOSPODÁ SKÝ VÝSLEDEK (ZISK) 14 419

8.2 Výsledky kontrol

Okresní správa sociálního zabezpe ení Plze -m sto, Protokol . 1487/17/444

Termín kontroly: 5. ervna 2017

edm t kontroly:
1. Personální a mzdová agenda za roky 2014–2017
2. Správnost ú tování mzdové agendy 2014–2017
3. Eviden ní listy d chodového pojišt ní 2014–2017
4. Náhrady mezd a evidence pracovních neschopností 2014–2017

Záv ry kontroly:
V bodech 1.–4. nebyly zjišt ny žádné závažné nedostatky.

8.3 Kopie ú etních výkaz

Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty

íloha k ú etní záv rce
Výkaz náklad  a výnos

  Datum zpracování zprávy: Datum projednání v rad  školy:
20. íjna 2017 25. íjna 2017

Mgr. Miloslav Skuhravý, editel školy


