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1 Základní údaje o škole 

1.1 Základní údaje o škole 

Název školy:  Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 

Sídlo:  náměstí T. G. Masaryka 1530/13, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 

Právní forma:  škola s právní subjektivitou (příspěvková organizace) 

Zřizovatel:  Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň 

IČ: 49778161 

DIČ:  CZ49778161 

IZO: 049778161 

RED-IZO: 600 009 599 

Datum zařazení do Rejstříku škol a školských zařízení: 1. 1. 2005 

1.2 Kontakty, vedení školy 

www: https://www.oaplzen.cz 

E-mail: mailbox@oaplzen.cz 

ID datové schránky: yiyevx8 

Telefon: 377 227 805 

Ředitel:  Mgr. Miloslav Skuhravý, od 1. 1. 2022 Ing. Václav Hofman, Ph.D. 

Zástupci ředitele: PaedDr. Jitka Duchková  

 Ing. Vladislav Klička 

1.3 Školská rada 

Zástupci pedagogů: ......................................... Ing. Luboš Brabec, Mgr. Eva Šollarová 

Zástupce rodičů nezletilých žáků: ................. Ing. Vilém Schwab 

Zástupce zletilých žáků: .................................. Markéta Peclová 

Zástupci zřizovatele: ....................................... Mgr. Karel Götz, Mgr. Jiří Pek 

1.4 Charakteristika školy 

Obchodní akademie, Plzeň je koncipována jako univerzální střední odborná škola obchodně 

podnikatelského zaměření, která připravuje absolventy na výkon různorodých činností 

spojených s podnikáním a administrativou. Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Naše 

škola tuto podobu přijala od školního roku 1991/1992, kdy se ze čtyřleté střední ekonomické 

školy stala pětiletou obchodní akademií. S opětovným zavedením povinné deváté třídy na 

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

Ve škole se vyučují dva studijní obory zakončené maturitní zkouškou. 

OBOR OBCHODNÍ AKADEMIE 

Absolventi oboru se uplatňují zejména v povoláních zaměřených na výkon ekonomických, 

obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem 

a v ostatních organizacích, a to např. jako ekonom, mzdový referent, účetní, statistik, asistent, 
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personalista, pracovník marketingu apod. Značná část absolventů tohoto oboru (cca 90 %) 

pokračuje v dalším studiu na vysokých školách převážně ekonomického zaměření. 

První dva ročníky mají všichni žáci tohoto oboru stejný učební plán, skládající se jak 

z předmětů všeobecně vzdělávacích, tak předmětů odborných. Vlastní profilaci získávají žáci 

až volbou z nabídky volitelných předmětů od třetího ročníku. Ty rozšiřují a prohlubují učivo 

předmětů povinného základu.  

OBOR EKONOMICKÉ LYCEUM 

Oproti klasickému oboru Obchodní akademie je vzdělávací program Ekonomického lycea 

založen na širším všeobecně vzdělávacím základě. Součástí tohoto programu je samozřejmě 

i odborné vzdělávání opírající se o obecné ekonomické disciplíny a klíčové dovednosti 

vytvářející profil ekonomicky orientovaného vysokoškolského studia. 

Absolventi oboru se tedy mohou snáze rozhodovat o dalším vysokoškolském vzdělání a mohou 

se lépe adaptovat na podmínky především ekonomicky orientovaného vysokoškolského studia. 

2 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem  

ve školském rejstříku  

Obor vzdělání 

kód – název oboru 

Forma 

studia 

Kapacita 

oboru dle 

školského 

rejstříku 

Počet dětí, žáků, 

studentů dle 

zahajovacího 

výkazu 

Počet tříd / 

skupin 

63-41-M/02 

obchodní akademie 

denní 

studium 
622 476 16 

78-42-M/02 

ekonomické lyceum 

denní 

studium 
136 119 4 

 

Budovy, kde je vykonávána činnost školy, odloučená pracoviště  Bezbariérovost 

Obchodní akademie, Plzeň, 

náměstí T. G. Masaryka č. 13, 301 00 Plzeň 

ANO 

3 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Přehled pracovníků školy  

Počet pracovníků celkem 

fyzický/přepočtený 

z toho počet pedagogů 

fyzický/přepočtený 

Průměrná délka 

pedagogické praxe  

(za všechny pedagogy) 

60 / 57,81 48 / 45,88 29 
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4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborném 

rozvoji nepedagogických pracovníků 

Účastníci na dalším vzdělávání pedagogičtí nepedagogičtí 

Počet celkem 113 13 

 

Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky 
Akreditované 

MŠMT 
Neakreditované 

Účastníků celkem: 15 12 

 z toho pro pedagogický sbor 0 2 

 z toho pro skupinu pedagogů 0 0 

 z toho pro jednotlivce 15 10 

 

Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky 
Akreditované 

MŠMT 
Neakreditované 

Počet celkem 15 12 

 z toho v oblasti ICT / rozvoj digitálních kompetencí 0 0 

 z toho v oblasti osobnostně sociální rozvoj 1 0 

 z toho v oblasti jednotlivých předmětů 14 10 

 z toho v oblasti obecné didaktiky a metodiky výuky 0 0 

 z toho v jiné oblasti – BOZP a PO, 1. pomoc 0 2 

 

Vzdělávací akce pro nepedagogické pracovníky 
Akreditované 

MŠMT 
Neakreditované  

Počet celkem 0 2 

 z toho v oblasti ICT / rozvoj digitálních kompetencí 0 0 

 z toho v oblasti jejich odbornosti 0 2 

 z toho v jiné oblasti 0 0 

Ve školním roce 2021/2022 se dalšího vzdělávání účastnili především pedagogičtí pracovníci, 

a to hlavně v oblasti jednotlivých předmětů, vzdělávali se zejména v anglickém a německém 

jazyce. 

5 Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce 

a následném přijetí do školy 

Obor vzdělání 

kód – název oboru  

Počet přihlášených dětí, žáků, 

studentů ve všech kolech 

přijímacího řízení 

Počet dětí, žáků, studentů, 

kteří skutečně nastoupili dle 

zahajovacího výkazu 

63-41-M/02 

obchodní akademie 
351 123 

78-42-M/02  

ekonomické lyceum 
103 31 
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6 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených 

vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně 

výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a studentů 

(včetně závěrečných ročníků) – denní studium 

Poskytovaný stupeň vzdělání prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl 

střední vzdělání s maturitní 

zkouškou 
159 433 2 

Výsledky maturitních zkoušek  

Počet přihlášených 

žáků k MZ 

prospěl 

s vyznamenáním 
prospěl neprospěl nekonal 

149 40 105 4 0 

7 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování 

a zajištění podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami, nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na 

poskytování jazykové přípravy 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  

Údaje o chování žáků a studentů  

Poskytovaný 

stupeň vzdělání 

snížený stupeň 

z chování 

2. stupeň 

snížený stupeň 

z chování 

3. stupeň 

podmíněně 

vyloučeni 
vyloučeni 

střední vzdělání 

s maturitní 

zkouškou 

0 0 0 1 

Děti, žáci, studenti se speciálními vzdělávacími potřebami 

Počet žáků se 

speciálními 

vzdělávacími 

potřebami 

... z toho se 

zdravotním 

postižením 

... z toho s jiným 

zdravotním 

znevýhodněním 

... z toho 

s odlišnými 

a kulturními 

životními 

podmínkami 

... z toho 

s upravenými 

výstupy 

0 0 0 0 0 

Děti, žáci, studenti nadaní a mimořádně nadaní v 1. až 4. stupni podpory dle vyhlášky 

č. 27/2016 Sb. (1. stupeň podpory: nadaní žáci posouzení školou, 2. – 4. stupeň podpory: 

mimořádně nadaní žáci dle školského poradenského zařízení) 

1. stupeň podpory (posuzuje škola) 

oborově řemeslně sportovně umělecky sociálně multinadaní celkem 

8 0 0 0 0 0 8 

  



OBCHODNÍ AKADEMIE, PLZEŇ 
nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň 

7 

 

2. stupeň podpory (dle ŠPZ) 

oborově řemeslně sportovně umělecky sociálně multinadaní celkem 

0 0 0 0 0 0 0 

 

3. stupeň podpory (dle ŠPZ) 

oborově řemeslně sportovně umělecky sociálně multinadaní celkem 

0 0 0 0 0 0 0 

 

4. stupeň podpory (dle ŠPZ) 

oborově řemeslně sportovně umělecky sociálně multinadaní celkem 

0 0 0 0 0 0 0 

Žáci–cizinci s nárokem na poskytování jazykové přípravy (§ 20 školského zákona) 

Žáci–cizinci k 30. 6. 2021 Počet 

s nárokem na jazykovou přípravu nezařazených do skupiny pro jazykovou přípravu 0 

s nárokem na jazykovou přípravu zařazených do skupiny pro jazykovou přípravu  9 

bez nároku na jazykovou přípravu zařazených do skupiny pro jazykovou přípravu 0 

Mezinárodní jazykové zkoušky a státní jazykové zkoušky 

Název zkoušky Celkový počet přihlášených Úspěšně složili 

PET B1 51 51 

PET B2 14 14 

FCE B2 24 24 

FCE C1 3 3 

CAE C1 1 1 

8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

8.1 Spolupráce školy s jinými organizacemi 

– Sekce účetnictví pokračuje ve spolupráci s firmou Kastner software, s. r. o., a vydává 

certifikáty znalosti ekonomického softwaru Stereo pro absolventy naší školy. Dále sekce 

spolupracuje se ZČU v Plzni, Fakultou ekonomickou. 

– Sekce ekonomických předmětů pokračovala ve spolupráci s ČNB Praha, pojišťovnou 

Kooperativa a pobočkou České spořitelny v Plzni. Nově byla navázána spolupráce se 

společností Norde Financial Group, která uskutečnila přednášku o podnikání a finančním 

investování. Ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje byly 

zajišťovány odborné praxe našich žáků. 

– Pokračovala tradiční spolupráce sekce českého jazyka s institucemi jako Klub mladého 

diváka Divadla J. K. Tyla (předplatné, besedy s herci, návštěvy představení a budovy 

divadla), Národní divadlo v Praze (prohlídky historické budovy), Werichova vila v Praze, 

Židovská obec města Plzně (návštěva staré a Nové synagogy). V září proběhly exkurze 

1. ročníku do Knihovny města Plzně. Sekce navázala spolupráci s nadací The Kellner 
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Family Foundation, která zdarma poskytla učebnice češtiny jako cizího jazyka pro 

ukrajinské žáky. 

– Vyučující cizích jazyků pravidelně spolupracují s cestovní kanceláří PRO – TRAVEL CK  při 

organizaci zahraničních exkurzí. V tomto školním roce proběhly exkurze do Jižní Anglie 

a do Londýna (2. a 3. ročník), do Paříže (2. a 3. ročník), do Regensburgu (1. ročník), do 

Vídně a Wachau (2. ročník) a do bavorských Alp (3. ročník). 

– Vyučující angličtiny pokračují ve spolupráci s plzeňským zastoupením nakladatelství 

Oxford University Press, které poskytuje žákům učebnice s výraznou slevou a vyučujícím 

řadu učebních materiálů zdarma. Sekce pokračuje ve spolupráci s jazykovou školou Eufrat, 

která na naší škole organizuje cambridgeské zkoušky. Vyučující vedli praxe studentů 

Pedagogické fakulty ZČU Plzeň. 

– Sekce francouzštiny pokračovala ve spolupráci s Alliance française. Členky sekce se 

zúčastnily setkání vyučujících FJ v románské knihovně, přítomen byl i zástupce 

Velvyslanectví Francie v Praze.  Vyučující vedly praxe studentů Pedagogické fakulty ZČU 

v Plzni. 

– Vyučující německého jazyka nadále spolupracují s jazykovou školou Eufrat při organizaci 

mezinárodních zkoušek ÖSD a s vydavatelstvím Klett. V září proběhly přípravné kurzy na 

zkoušky ÖSD. Koordinační centrum česko – německých výměn mládeže Tandem 

uspořádal pro naše žáky jazykové online animace. Vyučující vedly praxe studentů 

Pedagogické fakulty ZČU v Plzni. Sekce intenzivně spolupracuje s partnerskou školou 

v Regensburgu. Mimo dalších aktivit bylo uspořádáno setkání nově jmenovaných ředitelů 

obou škol. Nadále pokračuje spolupráce s Rakouskou knihovnou v Plzni. 

– Sekce písemné a elektronické komunikace spolupracovala v programové výuce psaní na 

počítači s firmou Ing. Helena Zaviačičová ZAV – psaní na klávesnici, výuka a soutěže. Ve 

spolupráci s Národním pedagogickým institutem ČR, Praha, organizovala konání státních 

zkoušek z psaní na klávesnici. Sekce vydává pro každého absolventa Europass – doklad 

o kvalifikaci dle klasifikace EU. Byla navázána spolupráce s personální agenturou 

Manpowergroup. 

– Sekce tělesné výchovy nadále spolupracuje s Asociací školních sportovních klubů ČR. 

– Externí školní metodička prevence a krizová interventka Mgr. Barbora Poláčková, 

zajišťovala spolupráci s organizací Krizové centrum Plus. 

– Někteří naši vyučující působí jako lektoři v různých kurzech pro veřejnost, pro pracovníky 

Magistrátu města Plzně, v dalších středních, vyšších, jazykových a vysokých školách. 

Vedoucí předmětové komise písemné a elektronické komunikace působí jako zkušební 

komisařka pro Státní zkoušky z kancelářského psaní na klávesnici. 

– Škola v odpoledních hodinách a o sobotách pronajímá učebnu Ing. Pavlovi Novákovi 

(OSVČ – Překlady, tlumočení a výuka jazyků) a tělocvičnu pro sportovní organizace 

(Sokol Plzeň, SK Spartak Škoda, Ing. Tomáš Brožek – Wushu a Tomáš Bezděk – Tai-Chi 

Centrum). 

  



OBCHODNÍ AKADEMIE, PLZEŇ 
nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň 

9 

8.2 Činnost předmětových komisí 

Sekce českého jazyka 

– exkurze prvního ročníku do Knihovny města 

Plzně 

– zajišťování provozu žákovské knihovny 

a pravidelné doplňování jejích fondů ve 

spolupráci s knihkupectvím Moudrá sova, 

Kosmas a Levné knihy 

– organizace přípravných kurzů na přijímací 

zkoušky 

– exkurze do Werichovy vily, prohlídka 

historické budovy ND v Praze 

– prohlídka Staré a Nové synagogy v Plzni 

– výuka češtiny pro ukrajinské žáky 

Sekce anglického jazyka  

– jazyková exkurze do Londýna a Jižní Anglie 

(2. a 3. ročníky) 

– pokračování v projektu „Adopce na dálku“ 

– konverzační soutěž v anglickém jazyce 

– spolupráce s nakladatelstvím Oxford University 

Press  

– spolupráce s jazykovou školou Eufrat – 

pořádání přípravných kurzů na mezinárodní 

Cambridgeské zkoušky v prostorách školy 

– organizace nostrifikačních zkoušek z AJ 

– příprava a organizace rozřazovacích testů pro 

1. ročník 

– příprava a realizace kurzů AJ pro žáky partnerských ZŠ 

– náslechy a praxe studentů Pedagogické fakulty ZČU Plzeň 

Sekce francouzského jazyka  

– návštěva sídla Alliance française – žáci 

1. ročníku byli seznámeni s možnostmi využití 

fondů a kurzů této organizace pro studium 

francouzštiny 

– přednáška o cestovním ruchu ve Francii vedená 

zkušeným průvodcem F. Remtou 

– náslechy a praxe studentů Pedagogické fakulty 

ZČU Plzeň 

– exkurze do Paříže a Versailles 

– výuka francouzské stážistky z Université 

de Franche – Comté de Besançon 

– konverzační soutěž ve francouzském jazyce s účastí francouzské stážistky 

Obrázek 1  Národní divadlo Praha 

Obrázek 2  Exkurze v městečku Chester 

Obrázek 3  Paříž – Notre Dame 
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Sekce německého jazyka 

– spolupráce s Koordinačním centrem česko-

německých výměn mládeže Tandem – 

jazykové online animace 

– příprava a organizace rozřazovacích testů pro 

budoucí 1. ročník 

– organizace semináře o zkouškách ÖSD, 

zkoušky nanečisto ÖSD 

– networkingové setkání projektu Němčina nad 

zlato 

– jazykové exkurze do Regensburgu, Vídně, 

Wachau a Bavorských Alp 

– příprava a realizace kurzů NJ pro žáky partnerských ZŠ 

– náslechy a praxe studentů Pedagogické fakulty ZČU Plzeň 

– jazykové animace Do Německa na zkušenou 

– vedení facebookových a instagramových stránek Šprechtíme a rajzujeme 

– konverzační soutěž v německém jazyce 

– příprava projektu Auf einem Boot 

Sekce ruského jazyka 

– jazykové exkurze do Mariánských Lázní – 

komunikace s rodilými mluvčími 

– náslechy a praxe studentů Pedagogické fakulty 

ZČU 

Sekce matematiky a fyziky 

– organizace přípravných kurzů na přijímací zkoušky 

– využívání výukových programů LANGMaster (prostorové animace), výukových CD 

(animovaná fyzika), interaktivní tabule (planimetrie, analytická geometrie), apletů 

fyzikálních modelů na internetu a videí na Youtube (Vědecké kladivo, Rande s fyzikou 

atd.) 

– laboratorní práce v oboru Ekonomické lyceum 

– exkurze do Techmanie 

– účast v projektu Obchodování ve virtuální realitě na Marsu 

  

Obrázek 4  Exkurze v Bavorských Alpách 

Obrázek 5  Mariánské Lázně 
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Sekce tělesné výchovy  

– spolupráce s Asociací školních sportovních 

klubů ČR 

– účast ve sportovních soutěžích – okresní kola 

– organizace školního vánočního turnaje v ringu 

a školního přeboru ve futsalu hochů (přebor 

dívek se v lednu nekonal kvůli covidové 

epidemii)  

Sekce písemné a elektronické komunikace 

– uspořádání 35. ročníku školní ligy „Všemi 

deseti“ 

– uspořádání soutěže nejlepších písařů 

v 1. ročníku 

– příprava žáků na krajskou a celostátní on – line 

soutěž ve zpracování textů – pořádali autoři 

výukového programu ZAV, manželé 

Zaviačičovi, Spolek pro zpracování informací 

Interinfo ČR, Národní pedagogický institut ČR 

a Asociace obchodních akademií 

– zajištění Europassů (Dodatek k osvědčení) pro 

absolventy školy 

– příprava žáků na Státní zkoušky z kancelářského psaní na klávesnici 

– zajištění tisku certifikátů Stereo pro sekci účetnictví 

– spolupráce s personální agenturou Manpowergroup – žáci získali poznatky o psaní 

motivačních žádostí a vzorových otázek v přijímacích pohovorech 

Sekce ekonomická 

– příprava žáků na účast v soutěžích Ekonomická 

olympiáda (organizuje Institut ekonomického 

vzdělávání INEV), Rozhoduj o Evropě – Staň se 

na den tvůrcem evropské politiky (regionální 

soutěž pro Plzeňský a Karlovarský kraj), Finanční 

gramotnost 

a TITAN (počítačová simulace řízení firmy) 

– organizace přednášek s Českou spořitelnou 

a společností Norde Financial Groupe 

– zajištění exkurzí do pobočky pojišťovny 

Kooperativa v Plzni, do firmy Bohemia Sekt ve 

Starém Plzenci 

– spolupráce s mezinárodní vzdělávací organizací 

Junior Achievement Czech, využití jejích 

vzdělávacích programů 

– vyhodnocení a klasifikace zpráv ze žákovských praxí 

Obrázek 6  Přebor SŠ ve volejbalu 

Obrázek 7  Vítězové soutěží v psaní na klávesnici 

Obrázek 8  Pojišťovna Kooperativa, Plzeň 
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Sekce účetnictví 

– účast v celostátních kolech soutěží Má dáti – dal, Zaúčtuj to, na regionálním veletrhu 

fiktivních firem 

– organizace soutěže Riskuj 

– vydávání certifikátů znalosti ekonomického softwaru Stereo 

Sekce výpočetní techniky 

– tisk vysvědčení na PC 

– příprava PC pro praktické maturitní práce a maturitní písemné práce z cizích jazyků 

– aktualizace prezentace školy na internetových webových stránkách 

– organizace nostrifikačních zkoušek pro předmět Informační technologie 

– administrace webového školního informačního systému Bakaláři 

– organizace a vyhodnocení závěrečného projektu pro 3. ročník  

Sekce společenských nauk 

– exkurze do Centra duševního zdraví na psychiatrickém oddělení nemocnice Plzeň 

– beseda v kavárně Kačaba 

– přednáška pro dívky – gynekologická prevence 

Sekce přírodovědná 

– exkurze do ZOO Plzeň a Techmanie 

– ekologická likvidace části organických a anorganických chemikálií 

Sekce hospodářského zeměpisu 

– exkurze do Nižboru (návštěva sklárny) a do 

Berouna (návštěva pivovaru) 

– exkurze do vodního hamru Dobřív 

8.3 Mezinárodní spolupráce 

– žáci a učitelé školy jsou již 19. rokem zapojeni 

do projektu „Adopce na dálku“ – finanční podpora 

vzdělání dvou dětí v Indii, letos se zapojilo 

38 zaměstnanců (podpora dívky Sinchany) 

a 457 žáků školy (podpora dívky Jescildy), 

   

Obrázek 10  Sinchana Obrázek 11  Jescilda 

  

Obrázek 9  Vodní hamr Dobřív 
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– praxe žáků 3. ročníku ve firmách i státních institucích v Regensburgu, pracovní stáž 

německých studentů v Plzni 

– příprava programu výměny žáků s partnerskou školou v Regensburgu, zpracování a podání 

žádostí o dotace pro Magistrát města Plzně a Česko – německý fond budoucnosti 

– měsíční pedagogická praxe francouzských studentů z Université Franche – Comté 

Besançon  

8.4 Akce uspořádané pro obec a veřejnost 

– Dny otevřených dveří pro zájemce o studium na OA i pro širokou veřejnost proběhly  

on-line (prosinec 2021 a leden 2022) 

– domácí verze výukové metody ZAV (psaní na klávesnici) je k dispozici celé rodině žáka 

– na činnosti Asociace školních sportovních klubů ČR se podílejí i naši bývalí žáci 

– někteří naši vyučující působí jako lektoři v různých kurzech pro veřejnost, pro pracovníky 

Magistrátu města Plzně, v dalších středních, vyšších, jazykových a vysokých školách 

– vedoucí předmětové komise písemné a elektronické komunikace působí jako zkušební 

komisařka pro Státní zkoušky z kancelářského psaní na klávesnici 

– ve spolupráci s Krajským úřadem Plzeňského kraje proběhly na naší škole ve třech 

termínech nostrifikační zkoušky 

– pořádali jsme přípravné kurzy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky pro 

žáky základních škol 

– pořádali jsme jazykové kurzy z angličtiny a němčiny pro smluvní ZŠ – 31. ZŠ Plzeň, 

ZŠ Dobřany a ZŠ Zruč 

8.5 Školská rada  

Od prázdnin 2021 začala školská rada pracovat v novém, již šestém funkčním období ve 

složení: 

− za pedagogy byli zvoleni „staronoví“ Ing. Luboš Brabec a Mgr. Pavel Taušek; 

− jako zástupce rodičů nezletilých žáků Ing. Vilém Schwab  

− jako zástupce zletilých žáků Markéta Peclová; 

− za zřizovatele byli usnesením Rady Plzeňského kraje č. 747/21 jmenováni Mgr. Karel 

Götz a Mgr. Jiří Pek. 

„Nová“ školská rada se na svém prvním zasedání sešla 7. září 2021. Přijala jednací řád, 

předsedou zvolila Luboše Brabce. Markétu Peclovou nominovala do konkursní komise pro 

posuzování uchazečů o jmenování na pracovní místo ředitele školy. 

Ředitel školy Mgr. Miloslav Skuhravý dále seznámil členy rady s aktuální situací ve škole. 

Dne 15. října 2021 přijala školská rada usnesení přijaté mimo zasedání korespondenčním 

způsobem (per rollam) o schválení „Výroční zprávy OA Plzeň za školní rok 2020/21“ – bez 

připomínek byla schválena hlasy všech členů. 
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V lednu 2022 byla do školské rady zvolena místo zemřelého Mgr. Pavla Tauška jako zástupce 

pedagogů Mgr. Eva Šollarová. 

Dne 8. dubna 2022 přijala školská rada usnesení přijaté mimo zasedání korespondenčním 

způsobem (per rollam) o souhlasu s výukou 1 hodiny dějepisu ve III. ročníku Ekonomického 

lycea v jazyce anglickém, a to od školního roku 2022/23. 

Podruhé ve školním roce 2021/22 se školská rada sešla 31. května 2022. Představil se nový 

ředitel školy Ing. Václav Hofman, Ph.D. a seznámil členy rady se svou vizí a koncepcí rozvoje 

a budoucnosti školy. 

9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 

Ve sledovaném období nebyla uskutečněna žádná kontrola ČŠI. 

10 Základní údaje o hospodaření školy za uplynulý kalendářní rok 

10.1 Přehled o hospodaření k 31. 12. 2021 

a) příjmy v Kč 
1. celkové příjmy 70 646 337 
z toho – poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zák. zástupců 0 
 – příjmy z hospodářské činnosti 155 280 
 – příjmy z prodeje služeb, úroky 4 785 
 – ostatní příjmy (poj. plnění, dary) 181 056 
 – dotace 53 542 606 
 – čerpání vlastních fondů 16 762 610 

b) výdaje v Kč 
1. investiční výdaje celkem 16 850 387 
2. neinvestiční výdaje celkem 70 609 878 
z toho – náklady na platy pracovníků školy 35 956 502 
 – náhrady za nemoc  225 254 
 – ostatní osobní náklady  125 150 
 – zákonné odvody, zdravotní a sociální pojištění 13 165 558 
 – výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky 116 725 
 – ostatní provozní náklady 21 020 689 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (ZISK) v Kč 36 459 
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10.2 Kontroly 2021/2022 

OSSZ Plzeň město – Č.j.: 44006/054461/22/010/traeva 

  kontrola plnění povinností – NP, DP, odvody pojistného 

  kontrola – 14. 6. 2022 

Nebyly zjištěny nedostatky. 

10.3 Kopie účetních výkazů 

Str. 16–41: 

Rozvaha 

Výkaz zisku a ztráty 

Příloha k účetní závěrce 
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11 Vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

v souladu se strategickými dokumenty Plzeňského kraje 

11.1 Zkvalitnění výuky cizích jazyků 

Škola podporuje profesní rozvoj vyučujících cizích jazyků v rámci DVPP, ale také dalšími 

aktivitami jako jsou spolupráce s Koordinačním centrem česko – německých výměn mládeže 

Tandem, s partnerskou školou v Regensburgu, jazykovou školou Eufrat (mezinárodní jazykové 

zkoušky nanečisto), cestovní kanceláří PRO – TRAVEL CK (jazykové exkurze do zahraničí), 

s Rakouskou knihovnou Alliance française, Románskou knihovnou, Université Franche – 

Comté Besançon apod. – viz Spolupráce školy s dalšími organizacemi, Činnost předmětových 

komisí a Aktivity školy v mezinárodních projektech. 

 V rámci udržitelnosti projektu 06 – Integrovaný regionální operační program pořádáme 

jazykové kurzy pro smluvní základní školy (31. ZŠ Plzeň, ZŠ Dobřany a ZŠ Zruč-Senec). 

Zmapovali jsme v těchto školách situaci ohledně výuky cizích jazyků a na základě získaných 

poznatků jsme koncipovali náplň a formu kurzů. 

V rámci spolupráce s JŠ Eufrat umožňujeme našich žákům navštěvovat přípravné kurzy na 

mezinárodní jazykové zkoušky (AJ – Cambridgeské zkoušky, NJ – zkoušky OSD) v prostorách 

školy. Tyto kurzy se velmi osvědčily, žáci mají stoprocentní úspěšnost u mezinárodních 

jazykových zkoušek v úrovních od B1 po C1 – viz výše. 

V březnu 2022 jsme zažádali o povolení výuky předmětu dějepis v anglickém jazyce v oboru 

vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum. V červnu 2022 MŠMT tuto výuku povolilo 

s účinností od 1. září 2022. 

11.2 Personalizace výuky a rozvoj kreativity žáků 

Žáci si od 3. ročníku vybírají ze široké škály volitelných předmětů na základě svých osobních 

zájmů: 

Volitelné předměty Počet žáků % z celk. počtu žáků 
Cvičení z matematiky 22 3,6 

Anglický seminář 169 27,8 

Německý seminář 41 6,8 

Francouzský seminář 10 1,6 

Psychologie 158 26,0 

Dějepisný seminář 29 4,8 

Literární seminář 53 8,7 

Účetní seminář 7 1,2 

Fiktivní firma 23 3,8 

Marketing 7 1,2 

Ekonomické výpočty 11 1,8 
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Zájmové kroužky Počet žáků % z celk. počtu žáků 

ASŠK ČR  84 13,8 

Škola dále nabízí následující volitelné předměty: Asistentské práce, Cizojazyčná 

korespondence, Cvičení z písemné a elektronické komunikace, Daně, Finanční investice  

a produkty, Finanční matematika, Firemní komunikace, ICT kompetence, Statistické výpočty 

a Účetnictví příspěvkových organizací. 

Kreativita žáků je rozvíjena při běžné výuce povinných i volitelných předmětů, ale také v rámci 

mnoha soutěží. Vyučující se individuálně věnují nadaným žákům. V grafických disciplínách 

všechny členky sekce písemné a elektronické komunikace vedly celoroční individuální trénink 

s talentovanými žáky. Žáky 4. ročníku připravovaly na složení Státní zkoušky z kancelářského 

psaní na klávesnici. V rámci výuky cizích jazyků poskytují vyučující žákům individuální 

konzultace, půjčují jim cizojazyčnou literaturu a časopisy, pomáhají s přípravou na získání 

mezinárodních jazykových certifikátů. Vyučující připravují nadané žáky na soutěže 

a olympiády, ve kterých se často umísťují na předních místech:  

Vyučovací 

předmět 
Název soutěže Jména soutěžících Umístění 

Anglický 

jazyk 

Krajské kolo konverzační soutěže 

 

 

Den s překladem 

 

 

Krajská online soutěž KONTEXT 

Adéla Lomozová 

 

Nikola Jandová 

Adéla Čadová 

Michael Kálal 

 

Hana Horová 

6. 

 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

Písemná a 

elektronická 

komunikace 

Intersteno – mezinárodní soutěž v 

psaní na klávesnici – světová 

kategorie Juniors 

 

Mistrovství ČR ve zpracování 

textů – disciplíny: 

Desetiminutový opis z obrazovky 

Pětiminutový opis v angličtině 

 

35. ročník školní ligy „Všemi 

deseti“ 

 

Daniel Hlavnička 

 

 

Daniel Hlavnička 

 

 

 

 

Nikola Jandová 

Vanesa Zdvořáková 

Karolína Boltíková 

 

11. 

 

 

 

 

1. 

8. 

 

1. 

2. 

3. 

Účetnictví 

Celostátní soutěž Má dáti – dal 

 

 

 

Regionální veletrh fiktivních 

firem 

 

Celostátní soutěž Zaúčtuj to 

Markéta Peclová 

Klára Kurtanovová 

umístění školy 

 

12 žáků FF cukrárna Sladký 

sen, s. r. o. 

 

týmy ze tříd 3. B a 3. E 

8. 

14. 

5. (z 34 škol) 

 

3. 

 

 

účast 
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Ekonomika 

Krajské kolo Ekonomické 

olympiády 

Aneta Němcová 

Markéta Peclová 

Tomáš Končal 

5. 

8. 

13. 

Rozhoduj o Evropě – Staň se na 

den tvůrcem evropské politiky – 

regionální soutěž 

Šárka Nováková 

Petr Brada 

Nikola Gorinová 

Victoria Tumbas 

účast 

 

Celostátní soutěž Finanční 

gramotnost 

 

Školní kolo soutěže TITAN 

 

Riskuj – ekonomicko – účetní 

soutěž 

 

DAY4BUSINNES 

 

 

 

Fiktivní výběrové řízení 

Žaneta Pirníková 

Tereza Tuháčková 

Lucie Uxová 

týmy ze 2. a 3. ročníku 

 

týmy ze 3. ročníku 

 

 

tým: Nicol Ernstová 

Michaela Rybáčková 

Martina Wisterová 

 

Lucie Psutková 

Michaela Kolářová 

Eliška Červenková 

účast 

 

 

 

účast 

 

účast 

 

1. 

 

 

 

účast 

Český jazyk 

Městské kolo olympiády 

 

Školní kolo soutěže Trocha 

poezie… Proč ne? 

Nikola Jandová 

Kateřina Vrbatová 

 

Veronika Nováková 

8. 

9. 

 

1. 

Francouzský 

jazyk 
Krajské kolo konverzační soutěže 

Jana Burešová 

Annette Isabelle Rogerová 

1. 

2. 

Matematika 
Celostátní matematická soutěž 

pro SOŠ 

Miroslav Multrus 15. (ze 154 

žáků) 

Tělesná 

výchova 

Okresní soutěž v basketbalu 

Středoškolská futsal. liga 

hoši 

dívky 

6. 

1. 

Okresní soutěž ve volejbalu dívky 6. 

Okresní kolo ve fotbalu hoši 7.–9. 

11.3 Zlepšování úrovně vzdělanosti v kraji – zvyšování podílu osob, 

které úspěšně ukončí studium 

Valná většina našich žáků ukončuje studium s velmi dobrými výsledky. Ve sledovaném období 

maturovalo 149 maturantů žáků. 10 z nich absolvovalo maturitní zkoušky s průměrem jedna, 

dalších 30 prospělo s vyznamenáním a 105 žáků prospělo. Pouze 4 žáci neprospěli, z toho 1 žák 

z didaktického testu a 3 žáci z profilových maturitních zkoušek. 

2 žákyně prospívaly po celou dobu studia i u maturitních zkoušek se samými výbornými. 

28 žáků prospělo u státní zkoušky z psaní na klávesnici a zpracování písemností a získali 

Vysvědčení o státní zkoušce. 

Většina našich absolventů úspěšně pokračuje ve studiu na vysokých školách. 
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11.4 Zajištění efektivní komunikace, důvěry a bezpečného klimatu 

ve vzdělávání 

Škola má propracovaný systém výchovného poradenství, prevence sociálně – patologických 

jevů, spolupráce studentského parlamentu s vedením školy a s výchovnou poradkyní 

a v neposlední řadě spolupráce s rodiči žáků. Interakce všech aktérů vzdělávání probíhá 

operativně a efektivně. Díky tomu se daří dlouhodobě zajišťovat bezpečné klima školy. 

11.4.1 Výchovné poradenství a prevence sociálně patologických jevů 

výchovná poradkyně  ........................................................... – Mgr. Radka Štaifová 

preventistka sociálně – patologických jevů  ......................... – Ing. Petra Polívková 

externí školní metodička prevence/krizová interventka  ...... – Mgr. Barbora Poláčková 

Výchovné poradenství v uplynulém školním roce bylo stejně jako v předchozích letech 

zaměřeno především na pomoc žákům při problémech studijních, osobních i zdravotních.  To 

vše probíhalo ve spolupráci s třídními učiteli, rodiči žáků, metodičkou prevence a psychology 

z Pedagogicko-psychologické poradny. 

V přízemí budovy je umístěna schránka důvěry, která je výchovnou poradkyní pravidelně 

kontrolována a podněty jsou operativně řešeny. 

V maturitním ročníku se prioritou stala profesní orientace. V prosinci VP pro žáky 4. ročníku 

uspořádala prezentaci jednotlivých fakult ZČU Plzeň. 

Žáci maturitního ročníku byli podrobně informováni VP o systému vysokých škol v ČR, 

možnostech studia v zahraničí i jiných formách pomaturitního studia. Veškeré informace měli 

žáci k dispozici na webu školy, na společných třídních e-mailech a na nástěnkách. 

Výchovná poradkyně se účastnila aktivů rodičů žáků devátých tříd ZŠ v Plzni a okolí, kde 

podala informace o náplni studijních oborů školy i  uplatnění absolventů školy. 

V měsíci říjnu proběhl preventivní program v prvním ročníku na téma Drogy a závislosti  

a Bolest, nemoc jménem šikana, které na naší škole prezentují lektoři organizace ACET. Stejná 

organizace zorganizovala přednášku Láska a přátelství. 

Žáci druhého a třetího ročníku navštěvovali Krizové centrum Diakonie Západ v Plzni, kde si 

vyzkoušeli v modelových situacích péči o klienty od dětí až po seniory. 

Devátým rokem jsme spolupracovali s organizací Prevence pro školy a veřejnost, jejíž lektorka 

– krizová interventka Mgr. Barbora Poláčková, byla ve stanovených termínech ve škole 

k dispozici žákům, učitelům i rodičům žáků. Její poradenství využili žáci při řešení rodinných 

a vztahových problémů. 

V září krizová interventka se svými spolupracovnicemi zorganizovala adaptační kurzy pro žáky 

1. ročníku, kterých se zúčastnili i třídní učitelé těchto tříd. Cílem kurzů bylo především 

vzájemné seznámení nových školních kolektivů, navázání pozitivních mezilidských vztahů  

a budování dobrého klimatu ve třídách. 
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Školní metodička prevence se zúčastnila semináře školních metodiků prevence SŠ, které byly 

zaměřeny na novinky v oblasti prevence (Diakonie Západ, OSPOD Plzeň, P. Centrum Plzeň, 

SVP Plzeň) a následnou diagnostiku. 

11.4.2 Spolupráce s rodiči 

Rodiče měli možnost získat informace o prospěchu, docházce a chování svých dětí na třídních 

aktivech konaných v listopadu 2021 a dubnu 2022. 

Na škole pracuje Spolek přátel Obchodní akademie (SPOA), jehož členy jsou zástupci rodičů 

z jednotlivých tříd. Rada SPOA se scházela pravidelně za přítomnosti ředitele školy, výchovné 

poradkyně a účetní SPOA. Rozšířená rada se sešla vždy po ukončení třídních aktivů. Zasedání 

valné hromady se konalo v září 2021.  

Hlavním cílem činnosti je především podpora mimoškolních aktivit žáků Naši žáci, kteří se 

umístili v soutěžích na předních místech, byli stejně jako každý rok odměněna cenami od 

SPOA. Rozpočet a požadavky jednotlivých sekcí schválila valná hromada SPOA, finanční 

prostředky byly poté postupně čerpány.  

Předsedou SPOA byl pan Ing. Vilém Schwab. 

I v letošním roce SPOA financoval slavnostní vyřazení našich absolventů, které se konalo 

v Měšťanské besedě v Plzni. 

11.4.3 Parlament školy  

Studentský parlament se během školního roku scházel na pravidelných schůzkách, kterých se 

zúčastňovali ředitel školy a výchovná poradkyně. 

Předsedkyní parlamentu byla Dagmar Brožková ze 4. D, jako místopředsedkyně  

a zapisovatelka pracovala Magdaléna Krňoulová ze 4. E. 

Bylo zvoleno nové vedení pro školní rok 2022/2023. 

Studentský parlament se snaží zlepšit možnost třídění odpadu ve třídách i ve studentském klubu. 

Na jednáních byla probírána různá témata (chování žáků, změny v možnostech výběru 

volitelných předmětů, změny v ŠVP). 

 Datum zpracování zprávy: Datum projednání v Radě školy: 

 18. října 2022 25. října 2022 

PaedDr. Jitka Duchková, statutární zástupkyně školy 


