
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 za školní rok 2015/2016 

 

I. Základní údaje o škole, školském zařízení 

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2016 
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 (současná adresa) 
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 2014/2015: 

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

mailto:kratochvilova.nada@seznam.cz
http://www.oahovorcovicka.cz/


 2 

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 9 učeben je vybaveno 
dataprojektorem s projekčním plátnem a tři 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 – Jitka Mudrychová, Karel Vejvoda 
 
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 50 41,9 0 0 53 44,9 

 

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

škola počet pedagogických pracovníků  
celkem % z celkového počtu 
pedagogických pracovníků 

Obchodní akademie  
kvalifikovaných  52 

nekvalifikovaných  1 

 

c) věková struktura pedagogických pracovníků  

počet celkem ve 
fyzických 
osobách  

k 31. 12. 2015 

v tom podle věkových kategorií 

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

53 0 1 10 9 26 7 

 

d) další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 počet zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

semináře 

1 
1 
1 
 

Korespondence dnes 
Vaše škola 2015 
15. ročník pedagogické  
konference 

1 
1 
1 
 

Jana Olchavová 
Nakladatelství Dr. J. Raabe s. r. o. 
VŠE v Praze 3 
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Škola bezpečného internetu 
pro pedagogy 
Soustava zadávac. postupů 
pro VZ v prostř. HLMP 
Seminář ke grantovému 
programu HLMP 
Ekologická soutěž ENERSOL 
Pravidla celoměst. 
programů podpory vzděl. 
na území HLMP pro r. 2016 
Národní systém 
inspekčního hodnocení 
vzdělávací soustavy v ČR 
Ozbrojený útočník ve škole 
Seminář pro pedag. prac. na 
téma šikana 
Konzultační seminář pro 
management škol k MZ 
Hry ve výuce cizích jazyků 
smysluplně 
Výchovné přístupy k žákům 
s rizikovým chováním a 
agresivním rodičům 
Na kafe s Erasmem 
Aktuál. problémy účetnictví 
Vnitřní kontrol. systém škol. 
příspěvk. org. – schvalování 
výdajů 
Práce s maturitním 
kánonem k testu z ČJL 
Pražské fórum primár. 
prevence rizikového 
chování 2016 
Úrazy dětí, žáků a studentů 
ve školách a škol. zařízeních 
Škola učitelů informatiky 
Lipnice 

2 
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Nár. centrum bezpeč. internetu 
 
MHMP 
 
MHMP 
 
COPTH Praha 9 
MHMP, odbor SML 
 
 
ČŠI 
 
 
Policie ČR 
MHMP 
 
NIDV 
 
Contexta - jazyková škola, 
Litoměřice 
Vzdělávací institut Charity ČR 
Marianeum 
 
DZS 
VŠE – kurzy DVPP 
PARIS 
 
 
VISK Praha  
 
MHMP a Centrum sociál. sl. Praha 
 
 
Seminaria, s. r. o. 
 
Univerzita Karlova 

kurzy     

doplňkové pedagogické studium 1 
Pedagog. minimum pro SŠ 
pro obor právo a ekonom. 
obory 

1 Filozofická fakulta UK 

školský management     

rozšiřování aprobace     

jiné (uvést jaké) 1 
Studium k výkonu special. 
činností – prevence soc. 
patologických jevů 

1 
Pedagogicko-psychologická 
poradna pro Prahu 1, 2, a 4 

 

 

 



 5 

e) jazykové vzdělávání a jeho podpora 

počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) 

z toho 

s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 14 

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

rodilý mluvčí 2 

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

a) počty osob 

fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 

12 11,05 

 

 

b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků 

 počet zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

semináře     

kurzy     

jiné (uvést jaké) 1 Konference „Bezpečná škola“ 1 Mascotte s. r. o. 
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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 4,5 116 

Cestovní ruch 13,5 348 

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

- přerušili vzdělávání:   3 
- nastoupili po přerušení vzdělávání: 2 
- sami ukončili vzdělávání:  28 
- vyloučeni ze školy:   0 
- nepostoupili do vyššího ročníku: 33 z toho nebylo povoleno opakování: 0 
- přestoupili z jiné školy:   9 
- přestoupili na jinou školu:  4 
- jiný důvod změny (uveďte jaký): přijetí do vyššího ročníku 1 

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  25,78 10,33 

b) vzdělávání při zaměstnání 

škola 
průměrný počet 
žáků / studentů 

na třídu / skupinu 

průměrný počet 
žáků / studentů 

na učitele 

Nemáme   
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3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) 
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Obchodní akademie 
Hovorčovická 

počet 
žáků/studentů 

celkem 
4 0 2 2 0 2 2 0 0 2 128 10 0 152 

z toho 
nově přijatí 

2 0 0 0 0 2 1 0 0 2 51 3 0 61 

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

a) denní vzdělávání 

škola Obchodní akademie Hovorčovická 

z celkového počtu žáků / studentů: 

prospělo s vyznamenáním 29 

neprospělo 33 

opakovalo ročník 23 

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 400 

tj. % z celkového počtu žáků/studentů  0,86 % 

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 92,476 

z toho neomluvených 2,138 

b) vzdělávání při zaměstnání 
     Nemáme 

5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií 

škola 
 

Obchodní akademie 

MATURITNÍ ZKOUŠKY 

denní 
vzdělávání 

vzdělávání 
při zaměstnání 

počet žáků, kteří konali zkoušku 78 0 

z toho konali zkoušku opakovaně 7 0 

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 10 0 

počet žáků, kteří byli hodnoceni 

prospěl s vyznamenáním 6 0 

prospěl 52 0 
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neprospěl 20 0 

 

6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2016/2017 

a) SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ 
(za každou skupinu oborů vzdělání vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách 
přidejte; skupina oborů je např. 63 Ekonomika a administrativa) 

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  

301 
52 

249 

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 

281 
52 

229 

z toho v 1. kole 
63-41-M/02 Obchodní akademie 
65-42-M/02 Cestovní ruch 

250 
47 

203 

z toho ve 2. kole 
63-41-M/02 Obchodní akademie 
65-42-M/02 Cestovní ruch 

31 
5 

26 

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 

20 
0 

20 

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

obor:  
63-41-M/02 Obchodní akademie 

2 

obor:  
65-42-M/02 Cestovní ruch 0 

počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2016/2017 0 

7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 
Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu): 
 
Ukrajina  8 
Vietnam  2 
Slovensko  4 
Polsko  1 
Mongolsko  2 
Rusko  3 
Rumunsko  1 
Bělorusko  1 
Bulharsko  1 
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8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků 
Na začátku školního roku byl zjištěn stav žáků nastupujících ke vzdělávání i stávajících žáků školy 
s vývojovými poruchami, tento počet se upravuje podle potřeb žáků i během školního roku. 
K těmto žákům je volen individuální přístup závislý na druhu a intenzitě postižení. Je využívána 
spolupráce se školským poradenským zařízením, které vystavuje odborné posudky žáků. Během 
školního roku probíhaly pravidelné pracovní schůzky. 
 
Integrovaných žáků bylo v letošním školním roce evidováno celkem 20 (k 1. 6. 2016). Uzpůsobené 
podmínky pro konání státní maturitní zkoušky mělo 5 žáků (SPU-O skupina 1). 
 

9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů 
Mimořádné nadání se projevuje mimořádnými výkony v různých oblastech vzdělávání, nebo jako 
dovednost v určité odborné oblasti. Proto je důležité umět nadání žáka rozpoznat a soustavně 
rozvíjet. Podpora nadaných žáků je realizována také individuálním přístupem při vyučování. 
Důležitá je i podpora v mimoškolní a zájmové činnosti. Žáci se zúčastňují soutěží, pořádají 
projektové dny, připravují zájezdy. 
 

10. Ověřování výsledků vzdělávání 
03. 09. 2015  vstupní testy 1. ročník MAT 
04. 09. 2015  vstupní testy 1. ročník CJL 
 
29. 09. 2015  test MAT 4. ročník – ověřování úrovně znalostí budoucích maturantů 
13. 11. 2015  SCIO test MAT – 4. ročník 
01. 12. 2015  SCIO pilotáže MAT a ČJL – 1. ročník 
09. 12. 2015  test 4. ročník – ověřování úrovně znalostí budoucích maturantů 
03. 02. 2016  test MAT 4. ročník – ověřování úrovně znalostí budoucích maturantů 
08. 02. 2016  CERMAT pilotáž písemná práce z RUJ  
09. 03. 2016  srovnávací test 1. CIJ 2. ročník   
10. 03. 2016  srovnávací test 1. CIJ 3. ročník  
15. 03. 2016  srovnávací test EKO + POE 2. ročník 
16. 03. 2016  srovnávací test UCE 3. ročník  
16. 03. 2016  SCIO test MAT – 4. ročník 
12. 04. 2016  srovnávací test EKO + POE 3. ročník  
19. 04. 2016  srovnávací test MAT 2. ročník  
20. 04. 2016  srovnávací test MAT 3. ročník  
28. 04. 2016  srovnávací test UCE 2. ročník  
15. 04. 2016  praktická zkouška z odborných předmětů  
18. 04. 2016  praktická zkouška z odborných předmětů  
23. 5. – 27. 5. 2016  ústní maturitní zkoušky (1. termín) 
30. 5. – 3. 6. 2016  ústní maturitní zkoušky (2. termín) 
 
 

11. Školní vzdělávací programy 
ŠVP jsou pravidelně aktualizovány. Aktualizace vychází z podnětů předsedů jednotlivých komisí. 
Od 1. 9. 2015 počínaje 2. ročníkem bude vyučován předmět český jazyk a literatura ve druhém 
ročníku pouze společně a ve 4. ročníku jedna hodina týdně půleně. 

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 



 10 

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 ve škole a v rámci 
spolupráce s Metropolitní univerzitou Praha.  

 

13. Vzdělávací programy VOŠ 
Nemáme 
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IV. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (Jazyková škola a Domovy mládeže) 
1. Jazyková škola 
      Jazykovou školu ani Domovy mládeže nemáme.  

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

1. Výchovné a kariérové poradenství 
Výchovné poradenství se zaměřuje zejména na tyto hlavní oblasti: 
 

 Spolupráce s třídními učiteli a ostatními pedagogy 

 Poradenská činnost pro žáky i rodiče 

 Kontakt s PPP  
 
V září jsme uspořádali STK pro žáky 1. ročníku, jehož částí jsou i adaptační celky pod vedením 
výchovné poradkyně. Cílem kurzu bylo seznámení se žáků mezi sebou, seznámení s pedagogy       a 
naopak. Kurz se osvědčil, pro pedagogy přinesl cenné poznatky, které využili při další práci se žáky. 
Žáky i rodiči byl kurz hodnocen kladně. 
 
Výchovná poradkyně spolupracuje s PPP pro Prahu 3, konkrétně s Mgr. Jouve, psycholožkou, která 
pravidelně pořádá pro žáky 1. ročníku besedu na téma Správné učení. 
 
Výchovná poradkyně spolu s metodičkou prevence rizikového chování aktivně spolupracuje          s 
 vedením školy při řešení závažnějších kázeňských přestupků v oblasti asociálního chování           a 
porušování školního řádu, dále v oblasti záškoláctví. 

2. Prevence rizikového chování 
V průběhu školního roku 2015/2016 byla prevence rizikového chování realizována následovně: 

1.  Sportovně turistický kurz pro žáky 1. ročníků 
Cílem STK je pomoci žákům s adaptací na nové prostředí, jiný typ školy a na nové spolužáky. 
V tomto neformálním prostředí mají žáci lepší možnost se vzájemně poznat, seznámit se s třídním 
učitelem a dalšími odbornými pracovníky školy, kteří jim mohou pomoci při překonávání problémů 
(školní metodik prevence a výchovná poradkyně). STK slouží rovněž k odhalení potencionálního 
rizikového chování. 
 
2. Preventivně vzdělávací programy skupiny SPJ realizované oddělením prevence Městské 
policie hl. m. Prahy 
1. ročník Listina základních práv a svobod (práva a povinnosti v praxi) 
2. ročník Šikana, mobbing a bossing  (problematika vztahů v kolektivech) 
3. ročník Kriminalita mladistvých (jednání, odpovědnost, sankce) 
4. ročník Právní vědomí (práva, zákony, policie, justice) 
 
3. Preventivně vzdělávací programy realizované Pedagogicko-psychologickou poradnou pro 
Prahu 3 a 9 
1. ročník  Správné učení 
 
 
 
4. Preventivně vzdělávací programy realizované ŠMP 
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V období od 23. 5. do 1. 6. 2016 byl ve všech třídách prvního a druhého ročníku realizován 
preventivní program zaměřený na práci s třídními kolektivy. Program byl veden a zaměřen 
prakticky na vytváření koheze ve třídě a posilování kladných vazeb v kolektivu. Během programu 
bylo vystřídáno několik aktivit, kdy ŠMP měl možnost sledovat, jak se projevila u jednotlivých žáků 
schopnost ovládání, ochota či neochota ke spolupráci, silná osobnost, příp. ochota změnit vlastní 
chování. Následovala vždy zpětná vazba, kde se žáci vyjadřovali, jak se jim hrálo, v čem vidí 
problém, proč se jim třeba nedařilo, atp. 

 
5. Aplikace prevence rizikového chování do přímé výuky 
1. ročník Základy společenských věd (závislostní chování, návykové látky) 
3. ročník Informatika (bezpečné chování na internetu, prevence kyberšikany) 
2. ročník Aplikovaná psychologie (zdravý životní styl, prevence poruch příjmu potravy) 
4. ročník Základy společenských věd (prevence xenofobie a rasismu) 
 
6. Ostatní 
3. ročník Srdíčkový den (charitativní akce pořádaná ve spolupráci s OS Život dětem) 

3. Ekologická výchova a environmentální výchova 
1)  Dne 15. 3. 2016 třídy prvního ročníku navštívily vzdělávací program Planeta 3000 – Filipíny za     

obry a trpaslíky  
 
2)  Dne 10. 5. 2016 se žáci prvního a třetího ročníku zúčastnili přednášky v kině Světozor  Afrika – 

ráj v slzách 
 
3)  Dne 27. 6. 2016 se žáci druhého a třetího ročníku naší školy zúčastnili ekologicky zaměřených 

programů: 
 
 2. A, 3. B – Skládka odpadů Ďáblice 
 2. B, 2. C – Spalovna Malešice - Zařízení na energetické využití odpadu 
 3. C – Sběrný dvůr hl. m. Prahy, třídička papíru a centrum recyklace elektroniky 
 3. A, 3. E – Ústřední čistírna odpadních vod 
 
4)   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 
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1) V budově školy jsou na patrech v chodbě a v učebnách umístěny nádoby na tříděný odpad 
 pro papír a plasty.  
 
2) Tělesa ústředního topení mají regulační ventily k regulaci tepla. Vyučující na škole zařazují  
         prvky environmentální výchovy do různých předmětů. 
 
3) Každá třída má určené dva energetiky, kteří mají na starosti kontrolu a zhasínání zbytečně  

rozsvícených světel v době, kdy ve třídě neprobíhá výuka. 
 

6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy 
Ve dnech 7.-19. 9. 2015 se konal sportovně turistický kurz pro žáky prvního ročníku. Zúčastnilo se 
ho 141 žáků. Obsahem kurzu byly sportovní činnosti, praktické semináře a psychologické hry se 
zaměřením na prevenci sociálně patologických jevů, aktivity s třídními učiteli směřující k vytvoření 
dobrého třídního kolektivu, turistické vycházky do okolí, branné dovednosti. 
 
23. 10. 2015 se uskutečnil zájezd do Berlína pro 39 studentů naší školy. Na programu zájezdu byly 
mj. Kaiser Wilhelm – Gedächtniskirche, Braniborská brána, Humboldtova universita, 
Prinzessinnenpalais, Alexanderplatz. 
 
Dne 21. prosince 2015 proběhl školní výlet do Hradce Králové jako příprava na průvodcovskou 
činnost. Žáci 2. C si vyzkoušeli průvodcování na hlavních památkách – Hlavní náměstí, 
Arcibiskupský palác, kostel Panny Marie, Bílá věž, Gočárovo schodiště, zahrady. 
 
Ve dnech 18.-22. 1. 2016 se 29 žáků z druhého ročníku zúčastnilo lyžařského výcvikového kurzu ve 
Strážném v Krkonoších. 
 
Ve dnech 21.-28. dubna 2016 se 7 žáků naší školy zúčastnilo již 15. výměnného pobytu v naší 
partnerské škole v Dieburgu. Pobyt byl jako vždy zaměřen na poznávání kulturně a historicky 
významných míst v regionu (prohlídka Dieburgu, Darmstadtu, Heidelbergu). Důležitou součástí je 
účast našich žáků při výuce a poznávání rozdílů mezi německým a českým školským systémem. 
V rámci pobytu si žáci prohlédli partnerskou školu a zdokonalovali se hlavně ve výslovnosti. 
Víkendový program v rodinách posiluje především osobní kontakty a je velmi důležitou součástí 
výměnného pobytu. Celá skupina navštívila Frankfurt am Main. Reciproční návštěva německých 
žáků se uskuteční v září 2016. 

 
      Žáci naší školy se 8. června 2016 zúčastnili zájezdu do Drážďan. Jelo 47 žáků a tři pedagogové. Žáci 

navštívili Skleněnou manufakturu – ruční výroba elektromobilu značky Volkswagen, odpoledne 
prošli s průvodkyní historické centrum města. 
 
Zahraniční zájezd do Anglie a Francie 15. – 21. června 2016 
Poznávací  zahraniční zájezd byl letos zaměřen na Londýn,  Oxford,  Salisbury, dokonce i  Paříž. 
Program zájezdu byl připraven tak, aby si žáci  obohatili znalosti o zemích, jejichž jazyky se učí. Žáci 
byli v Anglii ubytováni v rodinách, měli tak příležitost komunikovat v anglickém jazyce             a 
poznat životní styl anglické rodiny. Zájezd přesně splnil účel a rozšířil studentům povědomí         o  
světových destinacích. 

7. Mimoškolní aktivity  
Přehled exkurzí ve školním roce 2015/2016 

     1. ročník – obor CR i OA      
              Městská knihovna                                                                    září – prosinec 
              Vyšehrad - památky                                                               duben  
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              Planeta 3000 - Filipíny za obry a trpaslíky                          duben  
   prohlídka  Úřadu Městské části Prahy 3  

 s přednáškou o volbách do zastupitelstva                        prosinec 
 pořad Afrika - Ráj v slzách                                                     květen 

  
2. ročník obor CR i OA         
             NG - Šternberský, Salmovský a  Schwarzenberský palác     
          Umění do konce 19. stol.                                           duben 
  Ekologické provozy - ČOV a Spalovna Malešice                  červen 
  pořad Afrika - Ráj v slzách.                                                   květen 
  
3. ročník 
obor CR i OA  
             NG – Veletržní palác - Umění 20. stol.                   duben 
  Ekologické provozy –Spalovna a ČOV                                  červen 
obor CR                                  
             Turistické  informační centrum Czech Tourism     říjen 

                                                              
3. A a 3. D                                           
  Letiště V. Havla                                                                     červen 
  pořad Afrika - Ráj v slzách.                                                   květen 
  
4. ročník 
obor CR                       
Vítkov, náměstí Jiřího z Poděbrad, náměstí Míru,  
Královská cesta a Olšanské hřbitovy                                      průběžně 
4. B      knihovna Francouzského institutu                                     říjen 
4. C      Židovský hřbitov s profesionálním výkladem v ANJ           duben   
4. A1    hotely Florentina, Budha Bar, Century Old Town, 
  Don Giovanni, Boscolo,                                              průběžně 
4. B1    hotel Adria                                                                              duben   
  
Přehled exkurzí - volitelné předměty          
3. ročník                                  
            Prague  City Tourism                                                               prosinec 
             památky Prahy 3, Kampa                                                       průběžně 
             radnice Prahy 3                                                                      červen 
4. ročník 
obor CR i OA                         
  Královská cesta                                                                       průběžně 

  

Setkání s válečnými veterány 
Dne 9. listopadu 2015 se žáci třetího ročníku zúčastnili besedy věnované  Dni veteránů 2. světové 
války, kde jednotliví účastníci prezentovali autentické zážitky z období bojů na Dukle či Dálném 
Východě. Prezentace probíhaly jak formou ústního vyprávění, tak s pomocí projekční techniky. 
Vyprávění  veteránů  bylo  velmi  poutavé  a  pro  žáky  nepochybně  přínosné,  neboť  naslouchali  
s velkým zájmem a v následující diskusi živě reagovali. 
 
Dne 11. listopadu 2015 uspořádala Ing. Kozumplíková pro žáky 3. ročníku přednášku na téma 
státní správa  a samospráva. 
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Projektový den 
Dne 10. května 2016 proběhl už třetí Projektový den. Žáci 3. ročníku oboru CR si v průvodcovském 
semináři připravili výklad a soutěžní otázky o Kampě.  Na  8  stanovištích  si  žáci  
1. až 3. ročníku vyslechli výklad o historii i současnosti významných míst a odpověděli na kvízové 
otázky. Nejlépe si vedla třída 1. C, která za vítězství dostala sladkou odměnu. 
 
Již pravidelně navštěvujeme představení v angličtině v DDM Praha 3 – Ulita. Tentokráte  jsme 
zhlédli 12. 5. 2016  LORD OF THE FLIES, které je volnou adaptací anglického bestselleru Williama 
Goldinga Pán much.  

  
Naše  spolupráce  s Metropolitní  univerzitou  je  pro  žáky  velmi  přínosná,  protože se setkávají 
s rodilými mluvčími. V říjnu proběhl program Exam Strategies aneb jak si poradit s maturitou z AJ.  
Jednalo se o dvoudenní projekt, kterého se zúčastnili žáci čtvrtého ročníku.   

 
Angličtinář   roku     (27. ledna 2016) 
Naše škola se pravidelně účastní této soutěže,  tentokrát měla i mezinárodní měřítko. Zúčastnilo 
se  10 985  studentů  v 19  zemích z 479 škol. Úroveň je velmi vysoká, naši žáci se umístili v rámci 
škol na 207. místě. 
 
Němčinář roku (1. duben 2016) 
Naše škola se zúčastnila soutěže Němčinář roku. Celkem soutěžilo 1 736 žáků z celé republiky. Naši 
školu reprezentovalo 10 žáků. Nejlépe se umístila Jana Štundová ze 3. D na 351. místě. 
 
Projektový den Třeťák pro druhák 
17. května 2016  proběhl projektový den anglické sekce, který byl nazván Hraj si a uč se  -  Play and  
Learn. Žáci třetího ročníku připravili po své spolužáky z druhého ročníku nejrůznější aktivity: 
soutěže, kvízy a hlavně prezentace. Program probíhal zásadně v angličtině. Úroveň přípravy            i 
soustředěnost všech zúčastněných  probíhala  na výbornou. Velmi pozitivní na celé akci bylo, jak  
zaujala obě strany. Třeťáky bavilo prezentovat zpracované informace, druháci  zase projevili 
upřímný zájem i zdravou soutěživost.  
 

KMD - Klub mladého diváka má na naší škole už dlouholetou tradici. Snažíme se tak přispět ke 
kulturnímu  povědomí   studentů  a  umožnit  jim  prostřednictvím  školy  navštěvovat   různá 
představení během školního roku dle jejich zájmu a vkusu. V letošním školním roce se do KMD 
přihlásilo  31 žáků.  Vzhledem k tomu, že žáci jsou atakováni   prostřednicvím médií  pestrými 
kulturními nabídkami, považujeme dlouhodobou spolupráci s Klubem mladého diváka za velmi 
přínosnou. 

8. Soutěže  
Matematická soutěž 
Dne 1. dubna 2016 se žáci naší školy zúčastnili celostátní matematické soutěže pro střední 
odborné školy. Mezi úspěšnými řešiteli se Marek Maryška z 2. D umístil na 20. místě z 271 
účastníků,   Antonín   Hora   z   1.   D   se   umístil  na  39.  místě  z  305  soutěžících,  Jan  Nechutný  
z 1. B skončil na 69. místě z 305 účastníků. 

 
 
 
IT soutěž 
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Dne 9. 6. 2016 ČAO, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 5, uspořádala soutěž z odborných 
předmětů IT ZEUS pro pražské obchodní akademie. Naši školu reprezentovalo dvojčlenné družstvo 
ve složení Tereza Balounová a Marek Maryška ze třídy 2. D, které obsadilo 2. místo. 

 
Ekonomické soutěže 
V prosinci 2015 zorganizovala ČAO Dr. Edvarda Beneše, SOŠ, Resslova 8, Praha 2 již 16. ročník 
Celopražské ekonomické soutěže pro tříčlenné týmy složené ze žáků 4. ročníků SŠ. Za naši školu 
soutěžili Jakub Vít, Jakub Jelínek a Aneta Pokorná. 
 
Obchodní   akademie  Dušní   pořádala   8.   června   2016   soutěž   Ekonomický   trojboj  pro žáky 
3. ročníků. Naši školu reprezentovala trojice žáků 3. E ve složení Michala Vávrová, Michaela 
Kovalová  a   Veronika   Dvořáková,   která  obsadila  8.  místo  v  soutěži  v  ekonomice,  účetnictví  
a  prezentaci na dané téma. 
 
V 7. ročníku on-line soutěže Finanční gramotnost pro žáky SŠ odpovídalo na otázky více než 30 
studentů. Nejlepšího výsledku dosáhla trojice žáků Eliška Wandererová, Marek Koten a Veronika 
Dvořáková, která vyhrála okresní kolo soutěže a v krajském kole skončila třetí. 
 
Účetní soutěže 
Dne 26. a 27. ledna 2016 se uskutečnil 10. ročník celorepublikové soutěže v účetnictví pro 
studenty středních škol Má dáti – Dal ve Znojmě. Školu reprezentovali Jakub Vít a Veronika 
Bošková ze 4. D. Jakub Vít obsadil ze 120 účastníků 52. místo a díky bodovému zisku získal od SVŠE 
Znojmo certifikát. 
Stejní žáci se zúčastnili i soutěže pražských ekonomických škol Holešovická MD - D, kterou pořádá 
OA Holešovice. 
 
Soutěže v grafických disciplínách 
Dne  8.-9. 10.  2015  se  pod  pedagogickým  doprovodem pí Ambrožové zúčastnili žáci  soutěže   2. 
ročníku v psaní na klávesnici Valašský datel, který pořádala OA a  VOŠ  Valašské  Meziříčí.  Žákyně 
M. Slavíková z 2. B obsadila 14. místo, R. Larvová z 2. A obsadila 26. místo a P. Zdražil    z 2. C byl 
33. Jako družstvo byli na 8. místě. 
 
Dne 4. prosince 2015 se konala Mikulášská soutěž v Obchodní akademii Dušní. Michaela Slavíková 
obsadila 4. místo.  
 
Dne 12. prosince 2015 jsme se zúčastnili 23. mistrovství ČR OPEN 2015 ve zpracování textů. Ve 
wordprocessingu skončila Marie Čechová ze třídy 3. C v kategorii juniorů šestá a prof. Václav 
Votruba v kategorii praktiků třetí. 
 
Dne 3. února 2016  jsme se zúčastnili Krupkorektury na Obchodní  akademii Bubeneč. Školu 
reprezentovaly Tereza Štěpánková a Marie Čechová. 
 
Dne 21. a 22. března 2016 se na OA Heroldovy sady konalo krajské kolo soutěže v grafických 
disciplínách. V desetiminutovém opise byl Jan Najman z 4. B nejlepší s výkonem 388 úhozů za 
minutu a jako vítěz postoupil do celostátního finále. V disciplíně wordprocessing Veronika 
Kratochvílová a Tereza Štěpánková z 3. C obsadily společně 3. místo, Kateřina Facounová z 3. C 
skončila pátá. 
 
Dne 18. května 2016  pořádala naše škola již 18. Májový turnaj v psaní na klávesnici pro žáky       1. 
ročníků středních škol. Družstvo ve složení Vojtěch Slivarich, Petra Smíšková a Ilona Červenková 
obsadilo 5. místo. 
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Sportovní soutěže 
Dne  4.  dubna  2016  jsme  se  zúčastnili  finále  Středoškolské  futsalové ligy Čech dívek a chlapců  
v Příbrami. V obou kategoriích jsme obsadili třetí místo. 
 
Ostatní soutěže 
Soutěž „Vítejte u nás“  
Ve dnech 15. 6. - 17. 6. 2016 se v Českých Budějovicích konal VII. ročník soutěže s mezinárodní 
účastí „Vitejte u nás“, kterou již tradičně pořádala Střední škola obchodní, Husova 9, pod záštitou 
hejtmana Jihočeského kraje. Celkem soutěžilo 11 dvoučlenných týmů z různých měst ČR a ze 
Slovenska. 
 
Naše škola se zúčastnila soutěže poprvé. Konkrétně  nás  reprezentovali  Adéla  Šrámková  ze třídy  
3. A a Václav Ždárek ze třídy 3. B. 
 
Soutěž spočívala v předvedení vlastních prezentací ve dvou kategoriích. I. kategorie zahrnovala 
zájezd „Po stopách Karla IV.“ a II. kategorie se týkala seznámení se sportovišti a sportovními 
aktivitami v našem regionu pod názvem „Přijeďte k nám, přijeďte za sportem“. A právě v této 
kategorii, kde Adéla s Václavem představili známé skateparky v Praze, dosáhl náš tým významného 
úspěchu. Skončili  na  krásném  druhém místě a navíc získali zvláštní ocenění poroty za originalitu! 
Soutěž byla ze strany organizátorů výborně připravena a nabídla i velmi zajímavý animační 
program. 
 

9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů 
Škola dlouhodobě spolupracuje s německou střední školou v Dieburgu na výměnných pobytech 
žáků. V dubnu 2016 navštívili naši žáci Německo.  

 

10. Spolupráce právnické osoby s partnery 
- Pedagogicko-psychologická poradna, Praha 3 
- SCIO, s. r. o., Pobřežní 34, Praha 8 (Pilotáž – 1. ročník, Maturitní trénink) 
- YFU Česká republika, Bořivojova 17, Praha 3 – studium v zahraničí pro středoškoláky 

      -  Městská policie, Praha (besedy se žáky 1. – 4. ročníku) 
      - Občanské sdružení Život dětem (charitativní akce) 
      - Podnikatelské subjekty – nabídka pracovních příležitostí (nástěnka školy) 
                 – ve kterých žáci vykonávají odbornou praxi a jejichž pracovníci se 
        podílejí  na hodnocení žáků  
     - Spolek přátel školy při OA Hovorčovická 
     - Firma ZAV – výukové programy pro psaní na klávesnici 
     - Městská knihovna v Praze 1 – 1. ročník 
     - 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 

11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou 
Nemáme 
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12. Další aktivity, prezentace 
Celkem 14 žáků 4. ročníku oboru Obchodní akademie získalo certifikát Money S3 za úspěšné 
složení maturitní zkoušky z účetnictví v prostředí ekonomického systému Money S3. 
 
Ing. Helena Zajícová se zúčastnila pedagogické konference pořádané Katedrou účetnictví VŠE dne 
28. 11. 2015 a semináře ke změnám v zákonu o účetnictví pořádaném Katedrou účetnictví VŠE dne 
3. 2. 2016. 
 
Dny otevřených dveří proběhly 8. 12. 2015, 7. 1. 2016 a 2. 2. 2016. 
 
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 listopad 2015 
 

13. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin 
Nevyužívá. 
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VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 

1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
V květnu 2016 proběhla na naší škole veřejnosprávní kontrola hospodaření bez připomínek           a 
závad. 

2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol 
Dne 7. 10. 2015 byla  provedena  kontrola  požární  ochrany  a   7.  10.  2015  kontrola  BOZP.  Dne  
29. 2. 2016   proběhla  nezávislá   inspekce  sportovních  a  herních  vybavení  (vnitřního  vybavení  
a venkovního hřiště) s ohledem na požadavky příslušných norem ČSN. Ve dnech 19.-22. 4. 2016 se 
uskutečnila veřejná prověrka BOZP, PO. 
Dne 12. 5. 2016 byla provedena kontrola zařízení pro zásobování požární vodou (dle vyhlášky MV 
ČR č. 246/2001 Sb.) a hasicích 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 2015 
Obchodní akademie Hovorčovická hospodařila v hlavní činnosti v roce 2015 s těmito prostředky: 
  
úrok PPF banky a.s.                                                                                           8.520,49 Kč 
poplatky za stejnopisy vysvědčení                                                                                                 1.700,00 Kč 
od žáků - školní akce, kopírování, stud. průkazy, školní pomůcky                                      572.841,77 Kč  
startovné                                                                                                                                           6.600,00 Kč 
náhrada od České pojišťovny                                                                                                       14.501,00 Kč  
náhrada Scolarestu za drobný inventář                                                                                       4.524,80 Kč 
náhrada za reklamované zboží                                                                                                      1.807,00 Kč 
dotace MHMP                                                                                                                          5.783.000,00 Kč 
dotace  MŠMT                                                                                                                        23.879.177,00 Kč 
fondy školy                                                                                                                                   627.958,91 Kč 
 
celkem                                                                                                                                    30.900.630,97 Kč 
 
Náklady dle jednotlivých druhů: 
 
otop a TUV  z vlastních zdrojů                                                                                                       17.402,07 Kč  
od žáků použito na - kopírování                                                                                                       8.913,00 Kč 
                                   časopisy , učební pomůcky                                                                        39.723,60 Kč 
                                   školní akce tuzemské i zahraniční                                                          501.475,00 Kč 
                                     studijní průkazy, omluvné listy                                                                   3.018,17 Kč 
                                     Klub mladého diváka                                                                                   19.712,00 Kč 
                     náklady na soutěže                                                                                        5.590,00 Kč 
dotace MHMP použita na - ONIV provozní                                                                            4.743.000,00 Kč 
                                               posílení platů, vč. odvodů                                                           829.000,00 Kč 
                                                 soutěž ve Wordprocessingu                                                            8.000,00 Kč 
                                                 Metropolitní program                                                                   203.000,00 Kč 
dotace MŠMT použita na – platy pracovníků                                                                      16.618.000,00 Kč 
                                 OON                                                                                                  110.000,00 Kč 
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                                                 odvody +náhrady za PN                                                            5.952.760,96 Kč 
                                                 ONIV přímé                                                                                    283.239,04 Kč 
                                 posílení platů ped. i neped. pracovníků, vč. odvodů               915.177,00 Kč 
haléřové vyrovnání                                                                                                                                    3,22 Kč 
daň z úroků                                                                                                                                           1.608,00 Kč 
oprava fasády  - pojistná událost                                                                                                    13.050,00 Kč 
čerpání Fondu rezervního (daňová úleva)                                                                                     51.975,53 Kč 
čerpání Fondu rezervního                                                                                                             109.995,05 Kč 
čerpání Investičního fondu na opravy a udržování budovy                                                     465.988,33 Kč 
 
celkem                                                                                                                                        30.900.630,97 Kč 
 
 

Náklady a výnosy jsou vyrovnané, hospodářský výsledek hlavní činnosti není žádný. 
 
Spolek rodičů při OA Hovorčovická nám uhradilo faktury za doménu oa.hovorcovicka a Internet, který 
se používá při výuce žáků. V roce 2015 představovala tato výpomoc 85.522,00 Kč. 
 
Z Investičního fondu škola nakoupila tyto investice: podlahový mycí stroj, klimatizaci a vybavila 
počítačovou učebnu. Investiční náklady činí 413.231,00 Kč. 
 
Obchodní akademie Hovorčovická má   dle zřizovací  listiny  povolenu  doplňkovou  činnost. V rámci 
této činnosti škola v roce 2015 pronajímala plochy reklamním agenturám, prostory pro školení, 
organizovala vyrovnávací kurzy MAT,  ANJ.  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 2015 dle jednotlivých druhů:  
  
pronájem prostor Coca Cola – nápojové automaty     34.000,00 Kč 
byt školníka          79.656,00 Kč 
pronájem střechy – Vodafone                    128.463,00 Kč 
pronájem učeben                      36.014,00 Kč 
pronájem tělocvičen                               359.319,00 Kč 
vyrovnávací kurz ANJ                      12.975,00 Kč 
vyrovnávací kurz MAT         80.100,00 Kč 
reklamní tabule             8.000,00 Kč 
úrok PPF banka                    373,91 Kč 
 
celkem                                   738.900,91 Kč 
 
 
Náklady DČ za rok 2015 k jednotlivých výnosovým druhům: 
pronájem Coca Cola         25.405,40 Kč 
byt školníka            3.100,00 Kč 
pronájem střechy                 34,00 Kč 
pronájem učeben           8.551,57 Kč 
pronájem tělocvičen                    177.646,50 Kč 
vyrovnávací kurz ANJ           7.499,64 Kč 
vyrovnávací kurz MAT         21.388,99 Kč 
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reklamní tabule                126,00 Kč 
poplatky BÚ                   79,00 Kč 
daň z úroků                   64,00 Kč 
OON – DPP           42.600,00 Kč 
SCIO              5.000,00 Kč 
 
celkem                                  291.495,10 Kč 
 
Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti po zdanění byl   447.405,81 Kč. 
 
Při  finančním  vypořádání  za  rok  2015  byla  do  Rezervního  fondu  navržena částka 358.405,81 
Kč  a  do  Fondu  odměn  částka  89.000,00 Kč. 
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Příloha:  

Č. 1 23. mistrovství ČR OPEN 2015 ve zpracování textů - 3. místo v kategorii praktiků v disciplíně 

 wordprocessing 

Č. 2 Diplom za 3. místo v krajském kole 7. ročníku celostátní soutěže „Finanční gramotnost“ 

Č. 3 Pamětní list a diplom za 2. místo v soutěži odborných předmětů IT ZEUS  

Č. 4 Výsledková listina soutěže „Přijeďte k nám, přijeďte za sportem“ 

Č. 5 Výsledková listina soutěže „Po stopách Karla IV.“ 

Č. 6 Poděkování za účast v Srdíčkových dnech 2016 
Č. 7       Učební plán Obchodní akademie 
Č. 8       Učební plán Cestovní ruch 

 
 

Výroční zprávu za školní rok 2015/2016 schválila školská rada dne 25. října 2016.  

 

Praha 25. října 2016 

 

 

 

 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Marek 
ředitel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


