
Pojmy a jejich vysvětlení: 
Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a škol. zařízení. Dříve škola nebo školské 
zařízení 
Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává právnická osoba, v souladu se zařazením ve šk. rejstříku. Dříve součást školy. 
Školské zařízení = školské zařízení podle § 7 zákona 561/2004 Sb., jehož činnost vykonává právnická osoba 

Výroční zpráva školy  

za školní rok 2014/2015 

I. Základní údaje o škole, školském zařízení 

1. Přesný název právnické osoby  
Obchodní akademie Hovorčovická 

2. Ředitel a statutární zástupce ředitele 
Ředitel 
Mgr. Zdeněk Marek   e-mail: zmarek@email.cz telefon: 267 090 674 
 
Statutární zástupce ředitele 
Ing. Naděžda Kratochvílová 
      e-mail: kratochvilova.nada@seznam.cz telefon: 267 090 689 
 

3. Webové stránky právnické osoby  
www.oahovorcovicka.cz 
 

4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita 
Obchodní akademie   560 žáků 

5. Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve 
školském rejstříku 

škola kód název oboru / vzdělávacího programu 

cílová 
kapacita 
oboru / 

programu 

poznámka 
(uveďte, pokud obor 
nebyl vyučován, je 

dobíhající, atd.) 

000638501 63-41-M/02 Obchodní akademie 440  

000638501 65-42-M/02 Cestovní ruch 560  

6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2013/2014: 

a) nové obory / programy  nemáme 
b) zrušené obory / programy nemáme 

mailto:kratochvilova.nada@seznam.cz
http://www.oahovorcovicka.cz/
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7.   Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb):    
a) Obchodní akademie Hovorčovická, 130 00  Praha 3, U Vinohradského hřbitova 3  
     (vlastníkem objektu je Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1) 
 
b) jiná nemáme 

 8.  Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby 
Škola je velmi dobře vybavena. Žáci mají k dispozici multimediální učebnu, která je vybavena 
interaktivní tabulí, učebny informačních technologií a cizích jazyků (z toho 7 učeben je vybaveno 
dataprojektorem s projekčním plátnem a dvě učebny plochou obrazovkou), dvě odborné učebny 
pro výuku cestovního ruchu (PC, softwarové vybavení, fotoaparát, odborné publikace a jiné 
studijní materiály), knihovnu vybavenou beletrií a odbornou literaturou, tělocvičny v budově školy 
(standardní, posilovací stroje, rotopedy), školní hřiště, kopírku, nápojové automaty, bufet 
s občerstvením a vlastní jídelnu v budově školy. Ve volném čase mají žáci přístup k internetu. 

9.  Školská rada  
    Školská rada na období 2014 – 2017 

Podle § 167 školského zákona 561/2004 byla na naší škole zřízena školská rada.  
Rada hl. města Prahy stanovila počet členů na šest osob. Volby zástupců z řad pedagogických 
pracovníků proběhly dne 14. 10. 2014 a zástupci z řad rodičů byli zvoleni dne 11. 11. 2014. 
 
Seznam členů školské rady: 
 
 zvolení zástupci z řad rodičů – Mgr. Blanka Bělohradská, Václava Pešková 
 zvolení zástupci za školu - Mgr. Jitka Bartková, PhDr. Ivana Šimůnková 
 jmenovaní zástupci zřizovatele školy - Miroslava Schafferhansová, Ing. Lenka Majerová 
 
Předsedkyní školské rady je PhDr. Ivana Šimůnková, e-mailová adresa:  
 
ivana.simunkova@seznam.cz 

 

 

 

 

http://www.msmt.cz/Files/HTM/Skolskyzakon_561_2004Sb.htm
mailto:ivana.simunkova@seznam.cz
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II. Pracovníci právnické osoby 

1. Pedagogičtí pracovníci 

a) počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) 
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Obchodní akademie 3 3 49 41,1 0 0 52 44,1 

b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) 

škola počet pedagogických pracovníků  
celkem % z celkového počtu 
pedagogických pracovníků 

Obchodní akademie  
kvalifikovaných 51 98,08 

nekvalifikovaných 1 1,92 

c) věková struktura pedagogických pracovníků  

počet celkem ve 
fyzických 
osobách  

k 31. 12. 2014 

v tom podle věkových kategorií 

do 20 let 21 – 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let 61 a více let 

52 0 2 11 10 21 8 

d) další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 počet zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

semináře 11 

Angličtina pro CR 
Změny v zákoně o ped.prac. 
Školení managementu škol 
Reálné experimenty ve 
výuce matematiky 
Finanční gramotnost pro SŠ 
14. ročník pedagogické 
konference 
Školení pro učitele práv na 
SŠ 
Ozbrojený útočník ve škole 
Metody a formy práce ve- 
doucí ke čtenářské gramot. 
Den otevřených dveří 
Klima ve školní třídě 

1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
 

1 
 

1 
1 
 

1 
1 

TYRKYS s. r. o. 
Comenius Agency 
NIDV 
DVPP 
 
KFP s. r. o. 
VŠE v Praze 
 
EDUCO 
 
Kraj. ředitelství policie HLMP 
IDV o. p. s. 
 
Nakladatelství Hueber Verlag 
Magdalena team 
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kurzy     

doplňkové pedagogické studium     

školský management     

rozšiřování aprobace     

jiné (uvést jaké)     

e) jazykové vzdělávání a jeho podpora 

počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) 

z toho 

s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 13 

bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 0 

rodilý mluvčí 3 

2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) 

b) počty osob 

fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 

12 10,55 

b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků 

 počet zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

semináře 2 
MS Windows Server 2012 
Školení pro původce v působnosti 
Archivu HLMP 

1 
1 
 

PC-DIR Real, s. r. o. 
Archiv HLMP 
 

kurzy     

jiné (uvést jaké)     
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III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ) 

 

1. Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů 

a) denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) 

škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů 

Obchodní akademie 5,5/11 157 

Cestovní ruch 12,5/23 327 

Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: 
(údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně) 

- přerušili vzdělávání:   2 
- nastoupili po přerušení vzdělávání: 3 
- sami ukončili vzdělávání:  59 
- vyloučeni ze školy:   1 
- nepostoupili do vyššího ročníku: 49 z toho nebylo povoleno opakování: 0 
- přestoupili z jiné školy:   13 
- přestoupili na jinou školu:  1 
- jiný důvod změny (uveďte jaký):  
  žák zemřel   1 
  přijati do vyššího ročníku 5 
 
 

b) vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) 
 

škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů 

Nemáme   

   

2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) 

a) denní vzdělávání 

škola 
průměrný počet 
žáků / studentů 

na třídu / skupinu 

průměrný počet 
žáků / studentů 

na učitele 

Obchodní akademie 26,89 10,98 

 

b) vzdělávání při zaměstnání 

škola 
průměrný počet 
žáků / studentů 

na třídu / skupinu 

průměrný počet 
žáků / studentů 

na učitele 

Nemáme   

 
 
 
 

  



 6 

3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji  
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Obchodní akademie 

počet 
žáků/studentů 

celkem 
2 0 3 2 2 1 0 1 0 0 122 8 0 141 

z toho 
nově přijatí 

1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 34 1 0 39 

4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) 

a) denní vzdělávání 

škola Obchodní akademie  

z celkového počtu žáků / studentů: 

prospělo s vyznamenáním 29 

neprospělo 49 

opakovalo ročník 21 

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 410 

tj. % z celkového počtu žáků/studentů 90,11 % 

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 103,057 

z toho neomluvených 3,145 

b) vzdělávání při zaměstnání 

škola Nemáme 

z celkového počtu žáků / studentů: 

prospělo s vyznamenáním  

neprospělo  

opakovalo ročník  

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6.  

tj. % z celkového počtu žáků/studentů  % 

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta  

z toho neomluvených  
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5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií 

 

škola 
 

Obchodní akademie 

MATURITNÍ ZKOUŠKY 

denní 
vzdělávání 

vzdělávání 
při zaměstnání 

počet žáků, kteří konali zkoušku 112  

z toho konali zkoušku opakovaně 6  

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 6  

počet žáků, kteří byli hodnoceni 

prospěl s vyznamenáním 10  

prospěl 80  

neprospěl 22  

 

6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2015/2016 

a) SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ 

 

skupina oborů vzdělání, 
kód, název 

63-41-M/02 Obchodní akademie 
65-42-M/02 Cestovní ruch 
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počet přihlášek celkem  
63-41-M/02 Obchodní akademie 
65-42-M/02 Cestovní ruch 

268 
62 

206 

počet kol přijímacího řízení celkem 2 

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 
63-41-M/02 Obchodní akademie 
65-42-M/02 Cestovní ruch 

247 
57 

190 
z toho v 1. kole: 

63-41-M/02 Obchodní akademie 
65-42-M/02 Cestovní ruch 

218 
51 

167 

z toho ve 2. kole: 
63-41-M/02 Obchodní akademie 

65-42-M/02 Cestovní ruch 

29 
6 

23 

z toho v dalších kolech 0 

z toho na odvolání 0 

počet nepřijatých celkem 
63-41-M/02 Obchodní akademie 

                                                                                          65-42-M/02 Cestovní ruch 

21 
5 

16 

počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) 

obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie 0 

obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 0 

počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2015/2016 0 



 8 

7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 
Počty cizinců z jednotlivých zemí:  

Bulharsko   1 
Pobřeží slonoviny  1 
Mongolsko   1 
Rusko   1 
Slovensko   4 
Vietnam   6 
Ukrajina   16 
Celkem   30 
 

8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků 
Škola spolupracuje se školským poradenským zařízením, protože jejich posudky jsou pro další 
práci nezbytné. Během školního roku probíhaly pravidelné pracovní schůzky, byly organizovány 
individuální konzultace pro žáky i jejich rodiče. Mgr. Jouve pravidelně pořádá pro žáky 1. ročníku 
besedu na téma Správné učení.  
Integrovaných žáků bylo v letošním školním roce evidováno celkem 18. Uzpůsobené podmínky pro 
konání státní maturitní zkoušky (SPU-O skupina 1) měli 3 žáci. 
 

9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů 
Snažíme se podporovat nadané žáky, dále rozvíjet jejich talent i v mimoškolní činnosti. Žáci se 
zúčastňují soutěží, pořádají projektové dny, připravují zájezdy. Pomáháme jim při výběru dalšího 
studia.  

 
10. Ověřování výsledků vzdělávání 

03. 09. 2014   vstupní testy 1. ročník MAT 
04. 09. 2014   vstupní testy 1. ročník CJL 
 
29. 09. 2014   test MAT 4. ročník – ověřování úrovně znalostí budoucích maturantů 
05. 11. 2014   CERMAT test MAT – 4. ročník 
13. 11. 2014   SCIO test MAT - 4. ročník 
03. 12. 2014   SCIO test MAT a ČJL – 1. ročník 
17. 12. 2014   test MAT 4. ročník – ověřování úrovně znalostí budoucích maturantů 
05. 02. 2015   test UCE 4. ročník (OA) – nácvik na POZ 
11. 02. 2015   test MAT 4. ročník – ověřování úrovně znalostí budoucích maturantů 
05. 03. 2015   srovnávací test 1. CIJ 3. ročník 
12. 03. 2015   srovnávací test 1. CIJ 2. ročník 
13. 03. 2015   SCIO test MAT - 4. ročník 
17. 03. 2015   srovnávací test UCE 3. ročník 
18. 03. 2015   srovnávací test EKO + POE 2. ročník 
08. 04. 2015   test MAT 4. ročník – ověřování úrovně znalostí budoucích maturantů 
09. 04. 2015   CERMAT – čtení a písemná práce RUJ – 4. ročník 
15. 04. 2015   srovnávací test EKO + POE 3. ročník 
17. 04. 2015   praktická zkouška z odborných předmětů  
20. 04. 2015   praktická zkouška z odborných předmětů  
29. 04. 2015   srovnávací test MAT 2. ročník       
29. 04. 2015   srovnávací test MAT 3. ročník 
18. 5. – 22. 5. 2015   ústní maturitní zkoušky (1. termín) 
25. 5. -  29. 5. 2015   ústní maturitní zkoušky (2. termín) 
06. 06. 2015   srovnávací test UCE 2. ročník 
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11.  Školní vzdělávací programy 
ŠVP jsou pravidelně aktualizovány. Aktualizace vychází z podnětů předsedů jednotlivých komisí. 
Od 1. 9. 2014 se upravuje rozpis učiva a výsledků vzdělávání v předmětu účetnictví a ekonomická 
cvičení. 
Od 1. 9. 2014 je vyučován volitelný předmět finanční gramotnost i na oboru Cestovní ruch. 

12.  Jazykové vzdělávání a jeho podpora 
Žáci oborů Obchodní akademie a Cestovní ruch  se učí dvěma cizím jazykům. 
Prvním cizím jazykem je anglický jazyk, druhý cizí jazyk si vybírají z nabídky německý, španělský, 
francouzský a ruský jazyk. Žáci oboru CR mají v profilové části maturitní zkoušky jeden cizí jazyk 
povinný. V rámci  Metropolitního  programu  byla  výuka  druhého  cizího jazyka ve 2. ročníku 
posílena o jednu hodinu týdně. K výuce cizího jazyka a případně k přípravě na společnou část 
maturitní zkoušky využívají vyučující různé doplňující materiály a pomůcky (např. odborné 
časopisy a knihy na podporu výuky cizích jazyků, audiovizuální techniku apod.).  Jazykové 
dovednosti si žáci ověřují a prohlubují svojí účastí v jazykových soutěžích a při projektových dnech.  
 

13.  Vzdělávací programy VOŠ 
Nemáme. 
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IV. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (Jazyková škola a Domovy mládeže) 

Jazykovou školu ani Domovy mládeže nemáme. 

V. Aktivity právnické osoby 
- Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 

1. Výchovné a kariérní poradenství 
Výchovná poradkyně spolupracuje s PPP pro Prahu 3, konkrétně s Mgr. Jouve (psycholožka), 
s třídními učiteli i ostatními pedagogy, podle potřeby je v kontaktu se zákonnými zástupci žáků. 
 
Po vstupu do 1. ročníku je naším hlavním úkolem pomoc žákům vhodně se adaptovat na novou 
životní situaci, proto pro ně pořádáme STK, jehož částí jsou i adaptační celky pod vedením 
výchovné poradkyně. 
 
Ani naše škola se nevyhnula okruhu problémů v oblasti záškoláctví, ojediněle se vyskytly případy 
asociálního chování a porušování školního řádu. Vedení školy, výchovná poradkyně i třídní učitelé 
se velice neúnavně této oblasti věnovali. Bohužel v některých případech jsme museli přistoupit ke 
snížení známky z chování a udělení důtky ŘŠ.  

2. Prevence sociálně patologických jevů 
Hlavním cílem je vytvořit v naší škole bezpečné prostředí pro všechny žáky a eliminovat rizikové 
chování. Vedeme žáky k sebevědomí, k zvládání stresů, k dovednosti řešit problémy bez pomoci 
návykových látek. Při řešení nezvyklých situací nám je nápomocen Mgr. Klíma (metodik prevence) 
z PPP pro Prahu 3. 
 
Výchovné programy jsou koncipovány tak, aby se žáci zapojili do diskuze, aby vznikl prostor i pro 
vyjádření jejich názorů a pocitů. Cílem je zlepšení povědomí žáků o riziku závislostí a možnostech 
lepšího využití volného času. 
 
Plán akcí pro žáky na šk. r. 2014/2015 
průběžně „Srdíčkový den“ / spolupráce s OS Život dětem    3. roč.  
   
08.-12.09. Sportovně-turistický kurz      1. roč. 
               
01.+08.10. Správné učení / Mgr. Irena Jouve     1. roč. 
    
03.-05.11. Setkání pražských policistů a členů občanských sdružení s posluchači SŠ 
  Listina základních práv a svobod     1. roč. 
  (Práva a povinnosti v praxi) 
 
  Sociálně patologické jevy      2. roč. 
  (Přehled, vývoj, nebezpečnost) 
 
  Kriminalita mladistvých       3. roč. 
  (Jednání, odpovědnost, sankce) 
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Základy právního vědomí        4. roč. 
  (Práva, zákony, policie, justice) 
 
  Bezpečné chování, ochrana osobnosti, nutná obrana                 1.+2.+3.+4. roč. 
  
23.01. Dopravní bezpečnost z pohledu řidiče     3. roč. 
 
17.06. Bezpečnost silničního provozu      1. roč. 
  The Action – BESIP Tour 
 
 

3. Ekologická výchova a environmentální výchova 
1) Dne 24. 6. 2015 se druhé a třetí ročníky naší školy zúčastnily ekologicky zaměřených 

programů: 
2. A, 2. B – Ústřední čistírna odpadních vod 
2. C – Spalovna Malešice - Zařízení na energetické využití odpadu 
2. E – Sběrný dvůr hl. m. Prahy, třídička papíru a centrum recyklace elektroniky 
3. A, 2. D – Muzeum pražského vodárenství  
3. D – Muzeum pražského vodárenství 

 
2)   Celoročně probíhá třídění odpadu do specializovaných nádob. 

 
4. Multikulturní výchova 

Žáci z jiného kulturního prostředí přicházejí na naši školu každý rok a postupně  se obvykle bez 
problémů sžívají s majoritní společností. Někteří mají potíže s češtinou, proto se snažíme využívat 
všech možností, metod a postupů, aby jazyk zvládli co nejdříve a necítili se znevýhodněni. Třídní 
učitelé spolu s výchovnou poradkyní průběžně sledují aklimatizaci těchto žáků ve třídách, jejich 
začleňování do běžného života třídy a jejich komunikaci s ostatními spolužáky. Pokud se objeví 
nějaký problém, jsme připraveni ho řešit, a to i ve spolupráci s odborníky z pedagogicko-
psychologické poradny. 
Téma multikulturní výchovy se stalo přirozenou součástí tematických plánů mnoha předmětů 
(český jazyk a literatura, základy společenských věd, zeměpis cestovního ruchu, dějepis, právo, cizí  
jazyky  a  podobně).  Vyučující  jednotlivých  předmětů reagují na aktuální dění ve společnosti  
a zařazují do výuky témata podle jejich naléhavosti. Využívají přitom všech dostupných metod 
(komunikačních i technických). 
  

5. Výchova k udržitelnému rozvoji 
1) Škola je držitelem titulu „ Škola udržitelného rozvoje“ druhého stupně pro období 2013 – 

2015. 
 

2) V budově školy jsou na chodbách, v kancelářích i učebnách umístěny nádoby na tříděný 
odpad. 
 

3) Každá třída má určené dva energetiky, kteří mají na starosti zhasínání zbytečně rozsvícených 
světel v době, kdy se ve třídě neučí. 
 

4) Tělesa ústředního topení mají regulační ventily k regulaci tepla. Vyučující vhodně zařazují 
prvky ekologické výchovy do svých předmětů. 
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6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy 
Ve školním roce 2014/15 se  v červnu uskutečnil jednodenní zájezd do Vídně. Účastnilo se 38 žáků 
a tři členové pedagogického sboru. žáci navštívili Hofburg, chrám sv. Štěpána, hrobku 
habsburských panovníků, Hundertwasserhaus aj. 
 
Plánovaný výměnný pobyt v Německu v Dieburgu se tentokrát nekonal. Překážky byly na straně 
německé školy  - přílišná vytíženost jejich pedagogů.  
 
 

7. Mimoškolní aktivity 
Přehled exkurzí ve školním roce 2014/2015 
1. ročníky – obor CR i OA CJL Městská knihovna  září – prosinec 
    CJL NG - Schwarzenberský palác duben – květen v době  

         maturit 
    CJL Pražský hrad   duben – květen v době  

         maturit 
 
 
2. ročníky obor CR i OA CJL NG - Veletržní palác  v době  maturit 
              Schwarzenberský palác v době  maturit 
2. A a 2. C   UCE ČNB    duben – květen 
 
 
3. ročníky obor CR i OA CJL NG – Veletržní palác  v době maturit 
               Schwarzenberský palác v době maturit 
 
Exkurze do Poslanecké sněmovny v rámci ZSV se z časových důvodů neuskutečnila. 
 
Dne  4.  prosince  2014  se  uskutečnila  přednáška ing. Kozumplíkové na téma „Státní správa  
a  samospráva“ pro žáky 3.B a 3.D. 
 
 
4. ročníky obor CR  i OA KAJ  Královská cesta   2. pololetí 
     kromě 4. C, která neměla výuku v okrajových hodinách 
    obor CR                PCA       Žižkovský hřbitov, Vítkov, náměstí Jiřího z Poděbrad,  
     náměstí Míru, Malá Strana a část královské cesty 

 průběžně během šk. roku 
    HOP hotely Moráň, Rott, U Staré paní, Bohemia, Don Giovanni

         průběžně během šk. roku 
Exkurze 4. ročníků na soud  (PRA) se z časových důvodů neuskutečnila. 
 
Návštěva divadelního představení 
Studentské divadlo uspořádalo pro naši školu představení Sluha dvou pánů. 
Žáci navštívili tuto hru v sále na Novodvorské v prosinci 2014.  
 
Setkání s válečnými veterány 
Ve čtvrtek 27. listopadu 2014 navštívili naši školu veteráni bojů II. světové války v doprovodu 
pracovníků Odboru školství Magistrátu hlavního města Prahy. 

Žákyně a žáci ze tříd 2. B, 3. A a 3. C tak měli jedinečnou příležitost naslouchat autentickým 
vzpomínkám vojáků, kteří nasazovali své životy v boji za obnovu československého státu na 
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všech velkých bojištích II. světové války – v průběhu bitvy o Británii, jako příslušníci 
československého armádního sboru v Sovětském svazu, na afrických bojištích i v domácím odboji.  

V průběhu velmi zajímavého tříhodinového setkání měli tedy všichni zúčastnění možnost se znovu 
zamyslet nad hodnotami vlastenectví, vojenské odvahy a svobody. 

Projektové dny 
Dne 13. května 2015 proběhl už druhý Projektový den. Žáci 3. ročníku oboru CR si 
v průvodcovském semináři připravili provázení po Vyšehradě. Na 13 stanovištích si žáci 1. ročníků 
a  3. D  vyslechli  výklad  o  historii i současnosti významných vyšehradských míst a odpověděli na 
kvízové otázky. 
 
Vyučující angličtiny připravili v červnu 2015 projektový den ve formě soutěže v rámci ANJ. Soutěžili 
žáci 2. ročníku. Na přípravě soutěžních otázek a stanovišť se podíleli žáci 3. ročníku.  
 

8. Soutěže  
EKONOMICKÉ SOUTĚŽE  
Obchodní akademie Dušní pořádala 6. října 2014 krajské kolo ekonomické soutěže EKONOMICKÝ 
TÝM. Soutěže se zúčastnila trojice žáků 4. ročníku ve složení Denisa Venturová, Vendula Haklová  
a Nikola Formanová, která obsadila šesté místo Žáci vyplňovali vědomostní test a připravovali 
prezentaci na zadané téma. 

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše v Resslově 8 pořádala 11. prosince 2014 
už 14. ročník Celopražské ekonomické soutěže pro žáky 4. ročníků obchodních akademií. Soutěže 
se zúčastnil tříčlenný tým ve složení Pavel Fencl, Michaela Pazderová a Veronika Hrabánková. 

Obchodní akademie Resslova 5 pořádala  9. června 2015 druhý ročník celopražské soutěže pro 
žáky 2. ročníků v odborných předmětech  

      Soutěž MD – DAL Znojmo 2015 

Ve dnech 21. – 22. 1. 2015 se konal ve Znojmě 9. ročník celostátní soutěže v účetnictví pro 
studenty středních škol MD – DAL, který tradičně pořádá Soukromá vysoká škola ekonomická ve 
Znojmě. Jde o největší soutěž v účetnictví v České republice. První den žáci psali certifikační část 
v délce 240 minut, kde účtovali příklady z různých oblastí a maximální bodový zisk byl 100 bodů, 
druhý den absolvovali 90 minutový elektronický test ze znalostních otázek, kde bylo možno získat 
50 bodů.  
Naši školu reprezentovaly dvě studentky třídy 4. E – Tereza Hájková a Veronika Košvancová. 
V písemné části získala Tereza Hájková 78,5 bodů a za elektronickou část 34,2 bodů. Veronika 
Košvancová získala v písemné části 77 bodů a v elektronické části 34,7 bodů. 
Celkově obsadila Tereza Hájková 60. místo ze 117 studentů 56 českých a moravských středních 
škol za celkový součet 112,7 bodů a Veronika Košvancová  63. místo za 111,7 bodů. 
Oběma děvčatům děkujeme za reprezentaci školy. 
 
Dne 31. 3. 2015 se konala na OA Holešovice soutěž v účetnictví pro studenty 4. ročníků pražských 
a středočeských obchodních akademií „Holešovická MÁ DÁTI - DAL“. Naši školu reprezentovaly 
Tereza  Hájková  a  Veronika  Košvancová  ze  třídy  4. D. Veronika Košvancová  se umístila  na  6. 
místě a Tereza Hájková  na  7.  místě.  Děkujeme  oběma  maturantkám  za  reprezentaci  školy 
 a přejeme  úspěšné zakončení studia na naší škole. 
 
 IT ZEUS 
Naši školu reprezentovali žáci Strapko a Vávrová, kteří obsadili 4. místo. 
 

     SOUTĚŽE VE ŠPANĚLŠTINĚ  
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1) Celopražská soutěž hispanistů středních škol dne 10.12.2014 

 Jana Vaněčková, třída 4.C , obsadila 4.místo.  

 

2) Krajské kolo soutěže Konverzace v cizím jazyce - španělštině dne 18.3.2015 

Jana Vaněčková třída 4.C, obsadila 3. místo. 

Dne 19.6.2015 jí byl předán Pamětní list v Brožíkově síni Staroměstské radnice. 

 

     SOUTĚŽE V GRAFICKÝCH DISCIPLÍNÁCH: 

Domažlický datel 2014 - Psaní na klávesnici (5. 11. 2014) 
1. Veronika Kratochvílová (2.C) z 28 soutěžících 
5. Karolína Cachová (2.E) z 28 soutěžících 

 
Mikulášská soutěž 2. ročníků (1. 12. 2014) na OA Dušní 
7. Veronika Kratochvílová  (2.C) z 34 soutěžících 
 
Vánoční turnaj (15. 12. 2014) na OA Dušní 
14. Jana Vaněčková (4.C) z 39 soutěžících 
 
ZAV Přerov – Psaní na klávesnici (29. 1. 2015) 
15. Karolína Cachová (2.E) z 30 soutěžících 
 
Školní soutěž OA Hovorčovická (17. 2. 2015) 
Kategorie: 1. ročníky  Kategorie: 2.-4. ročníky 
1. Michaela Slavíková (1.B)  1. Jan Najman (3.B) 
2. Petr Zdražil (1.C)   2. Kateřina Purová (3.D) 
3. Rebeka Larvová (1.A)  3. Jana Vaněčková (4.C) 
 
Krajská soutěž – Opis textu (24. 3. 2015) na ČAO Resslova 5 
1. Jan Najman (3.B) z 33 soutěžících 
 
Kollárův beránek (17. 4. 2015) na Karlínské OA  
1. Jan Najman (3.B) z 36 soutěžících 
 
Mistrovství ČR v grafických předmětech – Psaní na klávesnici (21. 4. 2015) 
21. Jan Najman (3.B) z 26 soutěžících 
 
Májový turnaj pro 1. ročníky na OA Hovorčovická (14. 5. 2015) 
14. Michaela Slavíková (1.B) z 60 soutěžících 
 
ZAV Jihlava – Talenti 1. ročníků středních škol  (4. 6. 2015) 
7. Michaela Slavíková z 20 soutěžících 
 
Plzeň – Hry VII. letní olympiády dětí a mládeže ČR  (14. – 19. 6. 2015) 
5. Jan Najman (3.B) z 14 soutěžících 
 
Mistrovství světa ve zpracování textu na počítači Budapešť 2015 (18.-24. 7. 2015) 
3. místo v kategorii senior ve wordprocessingu Václav Votruba 
35. místo v kategorii senior v korektuře Václav Votruba 
Pozn.: 
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Státní zkoušky v psaní na klávesnici PC se v jarním období 2015 stále nerealizovaly z legislativních 
důvodů. 
 

9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů 
Škola dlouhodobě spolupracuje s německou střední školou v Dieburgu na výměnných pobytech 
žáků. Ve školním roce 2014/2015 k výměně nedošlo. 

10.  Spolupráce právnické osoby s partnery 
- Pedagogicko – psychologická poradna, Praha 3  
- Městská policie, Praha 8 (besedy se žáky 1. – 4. ročníků) 
- Občanské sdružení Život dětem (charitativní akce) 
- Podnikatelské subjekty – nabídka pracovních příležitostí (nástěnka školy) 
 -     Podnikatelské subjekty – ve kterých žáci vykonávají odbornou praxi a jejichž pracovníci 
                                                     se podílejí na hodnocení žáků 
- Sdružení (Spolek) rodičů při OA Hovorčovická  
- Firma ZAV – výukové programy pro psaní na klávesnici 
- Městská knihovna v Praze 1 – 1. ročníky 
- Provozovatel sportovních zařízení – STK, LVK 
- Fakultní cvičná škola Fakulty financí a účetnictví VŠE Praha 
- Firma Coca Cola – v budově školy provozuje nápojové automaty 
- Firma H-MEDIA, s. r. o., Praha  – v budově školy  2 ks reklamních tabulí 
- Firma InsiderMedia, s. r. o., Praha – v budově školy 4 ks reklamních tabulí 
- Metropolitní univerzita Praha, o. p. s., Praha 10  
- Firma S a J – úklidová firma  
- DPP - Jednotky požární ochrany HZS (ukázky hasičské techniky) 
- Úřad městské části Praha 3 (seznámení s fungováním úřadu) 
 
11.  Další vzdělávání realizované právnickou osobou 

 Nemáme 

12.  Další aktivity, prezentace 

 Dny otevřených dveří proběhly 9. 12. 2014, 8. 1. 2015, 3. 2. 2015 

 

 Propagace školy:  - prostřednictvím inzerce v MF Dnes 
              - webové stránky školy 

-  Atlas školství – přehled středních škol Praha 
-  Brožura Pražské pedagogicko-psychologické poradny „Informace o SŠ“ 
-  Výstava Schola Pragensis ve dnech 26. – 28. 11. 2014 
-  Reklamní plakát městské části Praha 3 a Praha 8 (Českomoravská      
reklamní agentura KOMPAKT, s. r. o., Poděbrady) – do konce roku 2014 

-  Naše Praha, časopis všech Pražanů 
 

13.  Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin 
Nevyužívá. 

VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 

1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 Inspekce provedená Českou školní inspekcí proběhla v termínu 8. 4. – 13. 4. 2015. 
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Předmět inspekční činnosti:  
 
Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou. 
Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních 
vzdělávacích programů; zjišťování a hodnocená naplnění školních vzdělávacích programů a jejich 
souladu s právními předpisy a příslušnými rámcovými vzdělávacími programy. 

 
Výsledky kontroly 

 
a) Silné stránky a zásadní pozitiva: 

-  efektivní vícezdrojové hospodaření ředitele školy 
-  vytváření materiálních podmínek pro realizaci školních vzdělávacích programů 
-  systematické vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků 

 
b) Zásadní na místě neodstranitelné nedostatky: 

- porušení zásady rovného přístupu bodovým zvýhodněním v přijímacím řízení uchazečů    
z víceletého gymnázia a ze základní školy s rozšířenou výukou cizího jazyka nebo matematiky 

 
c) Slabé stránky 

- nízká metodická podpora pedagogů pro práci s žáky se SVP 
 

d) Zhodnocení vývoje školy ve sledovaných oblastech od data poslední inspekční činnosti 
-  změna sídla školy znamenala kompletní obměnu a zkvalitnění materiálních podmínek,    
    které umožnily významný nárůst počtu žáků (tříd) v oboru Cestovní ruch a s tím i související     

rozšíření pedagogického sboru. 
- Snížila se kvalita poskytovaných poradenských služeb 
- V hospodaření školy došlo ke kvalitativnímu posunu zapojením zdrojů z doplňkové činnosti 
- Nadále se rozvíjí přínosné partnerské vztahy. 

 

      V listopadu 2014 nás navštívila pí Černá z ČŠI z důvodu zabezpečení škol. 

 

2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol 
Dne 13. 10. 2014 byla provedena kontrola požární ochrany a  22. 10. 2014 kontrola BOZP. Dne  
23. 2. 2015  proběhla  nezávislá  inspekce  sportovních  a  herních  vybavení  (vnitřního  vybavení  
a venkovního hřiště) s ohledem na požadavky příslušných norem ČSN. Ve dnech 13.-16. 4. 2015 se 
uskutečnila veřejná prověrka BOZP, PO. 
Dne 15. 5. 2015 byla provedena kontrola zařízení pro zásobování požární vodou (dle vyhlášky MV 
ČR č. 246/2001 Sb.) a hasících přístrojů (dle ČSN 730 873). 
Výše uvedené kontroly proběhly bez připomínek a závad. 
V řádném termínu proběhly též všechny předepsané revize.   
 

VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2014 

Obchodní akademie Hovorčovická hospodařila v hlavní činnosti v roce 2014 s těmito prostředky: 

  
úrok PPF banky a.s.                                                                                        6.493,88 Kč 
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poplatky za stejnopisy vysvědčení                                                                                                 1.800,00 Kč 
od žáků - školní akce, kopírování, stud. průkazy, školní pomůcky                                      631.298,59 Kč  
startovné                                                                                                                                           3.400,00 Kč 
úhrada ztracených knih                                                                                                                      830,00 Kč  
náhrada Scolarestu za drobný inventář                                                                                        4.807,60 Kč 
příspěvek na výměnný pobyt Dieburg                                                                                        29.570,00 Kč 
dotace MHMP                                                                                                                           7.306.100,00 Kč 
dotace  MŠMT                                                                                                                         23.603.070,00 Kč 
fondy školy                                                                                                                                    226.524,47 Kč 
 
celkem                                                                                                                                      31.813.894,54 Kč 
 
Náklady dle jednotlivých druhů: 
 
otop a TUV                                                                                                                                         13.226,07 Kč  
od žáků použito na - kopírování                                                                                                       9.133,00 Kč 
                                  časopisy , učební pomůcky                                                                         48.589,00 Kč 
                                  školní akce tuzemské i zahraniční                                                          547.428,00 Kč 
                                    studijní průkazy                                                                                               6.948,59 Kč 
                                    klub mladého diváka                                                                                    19.200,00 Kč 
dotace MHMP použita na - ONIV provozní                                                                            5.183.000,00 Kč 
                                               posílení platů, vč. odvodů                                                           902.000,00 Kč 
                                                 soutěž ve Wordprocessingu                                                            4.000,00 Kč 
                                                 Metropolitní program                                                                   188.000,00 Kč 
                                 Májový turnaj                                                                                      2.000,00 Kč 
                                 oprava havarijního stavu oken                                                1.027.100,00 Kč 
dotace MŠMT použita na – platy pracovníků                                                                      16.904.000,00 Kč 
                                 OON                                                                                                  130.000,00 Kč 
                                                 odvody +náhrady za PN                                                            6.044.419,25 Kč 
                                                 ONIV přímé                                                                                    320.580,75 Kč 
                                 program Excelence                                                                             2.025,00 Kč 
                                 posílení platů ped. i neped. pracovníků, vč. odvodů               202.045,00 Kč 
haléřové vyrovnání                                                                                                                                    1,41 Kč 
náklady na soutěže                                                                                                                              2.882,00 Kč 
daň z úroků                                                                                                                                           1.222,00 Kč 
výměnný pobyt Praha-Dieburg-Praha                                                                                           29.570,00 Kč 
čerpání Fondu odměn                                                                                                                     12.000,00 Kč 
čerpání Fondu rezervního (daňová úleva)                                                                                     14.524,47 Kč 
čerpání Fondu rezervního                                                                                                             200.000,00 Kč 
celkem                                                                                                                                        31.813.894,54 Kč 
 

Hospodářský výsledek hlavní činnosti není žádný. 
 
Spolek rodičů při OA Hovorčovická nám uhradilo faktury za Internet, který se používá při výuce žáků. 
V roce 2014 představovala tato výpomoc 69.861,00 Kč. 
 
 
Obchodní akademie Hovorčovická má   dle zřizovací listiny povolenu  doplňkovou  činnost. 
V rámci této činnosti škola v roce 2014 pronajímala plochy reklamním agenturám, prostory pro 
školení a pronájmy tělocvičen, organizovala vyrovnávací kurzy MAT,  ANJ  a získání Osvědčení 
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Průvodce cestovního ruchu.  Pronajímala též plochy na umístění nápojových automatů firmě 
Coca-Cola HBC Česká republika, s. r. o.  
Dále pronajímá byt školníka, prostory střechy mobilnímu operátoru VODAFONE a. s.  a prostory 
malé a velké tělocvičny.  
 
Výnosy DČ za rok 2014 dle jednotlivých druhů:  
  
pronájem prostor Coca Cola – nápojové automaty     34.000,00 Kč 
byt školníka          79.656,00 Kč 
pronájem střechy – Vodafone                    127.635,00 Kč 
pronájem učeben                        6.840,00 Kč 
pronájem tělocvičen                               338.244,00 Kč 
vyrovnávací kurz ANJ           8.400,00 Kč 
vyrovnávací kurz MAT         72.975,00 Kč 
průvodcovské zkoušky CR                     15.105,00 Kč 
reklamní tabule             8.000,00 Kč 
úrok PPF banka                    357,10 Kč 
 
celkem                                   691.212,10 Kč 
 
 
Náklady DČ za rok 2014 k jednotlivých výnosovým druhům: 
 
pronájem Coca Cola         20.640,20 Kč 
byt školníka          29.773,30 Kč 
pronájem střechy                 29,00 Kč 
pronájem učeben           1.188,16 Kč 
pronájem tělocvičen                   239.057,00 Kč 
vyrovnávací kurz ANJ           4.758,21 Kč 
vyrovnávací kurz MAT         23.231,28 Kč 
průvodcovské zkoušky CR        12.386,96 Kč 
reklamní tabule                174,00 Kč 
poplatky BÚ                  84,50 Kč 
daň z úroků                  61,00 Kč 
daň z příjmu                150,00 Kč 
OON – DPP          48.800,00 Kč 
opravy           45.532,00 Kč 
 
celkem                                425.865,61 Kč 
 
Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti po zdanění byl   265.346,49 Kč. 
 
Při finančním vypořádání za rok 2014 byla do  Rezervního  fondu  navržena  částka  212.346,49 Kč   
a do Fondu  odměn  částka  53.000,00 Kč. 
 

 

VIII. Další informace 

V souladu  se  školským  zákonem  a   Rozhodnutím   Ministerstva   školství,  mládeže  a  tělovýchovy  
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o povolení výuky některých předmětů v cizím jazyce (č. j. 7026/2011-22) ze dne 14. března 2011 
probíhá výuka předmětu průvodcovská činnost v anglickém jazyce. 
 
Ve školním roce 2014/2015 bylo podáno celkem 24 písemných žádostí o poskytnutí informace 
v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádná žádost nebyla 
školou odmítnuta, všechny byly vyřešeny s žadatelem. 
 
Výroční zpráva byla schválena školskou radou 16. října  2015.  

 

 

Přílohy: 

Č. 1 Diplom za 4. místo v Celopražské soutěži hispanistů středních škol  

Č. 2 Diplom za 3. místo v  Krajské kole soutěže Konverzace v cizím jazyce 

Č. 3 Diplom za 1. místo v Krajském kole soutěží v grafických disciplínách 

Č. 4 Diplomy za 1. místo v opisu anglického textu na klávesnici PC „Kolárův beránek“ 

Č. 5 Pamětní listy z Mistrovství ČR v grafických předmětech 

Č. 6 Diplom a Pamětní list z Her VII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 

Č. 7 Diplomy z Mistrovství světa ve zpracování textu na počítači Budapešť 2015 
Č. 8 Diplom za 1. místo ve Středoškolské futsalové lize 2014/2015 
Č. 9        Učební plán Obchodní akademie 
Č. 10      Učební plán Cestovní ruch 
Č. 11      Kopie dokumentu, kterým školská rada schválila výroční zprávu 

 

 

Praha 20. října 2015 

 

 

 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Marek 
ředitel 


