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Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 

(§7 vyhlášky MŠMT ČR č. 15/2005 Sb.  

ve znění vyhlášek č. 225/2009 Sb. a 195/2012 Sb.) 

 

 

a) Základní údaje o škole 

Název školy: 

Moravskoslezská obchodní akademie, s. r. o.    IZO: 045162654 

Adresa: 

Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava 

e-mail: msoa@msoa.cz 

Charakteristika školy: 

Moravskoslezská obchodní akademie, s. r. o., je střední škola, která připravuje odborné 

pracovníky pro výkon spektra ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních  

a organizačních činností ve všech typech organizací a pro další vzdělávání.   

Poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou. Vzdělávání je organizováno denní formou. 

Činnost školy vykonává právnická osoba: 

Moravskoslezská obchodní akademie, s. r. o.    IČ: 25380087 

Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava 

Zřizovatelé: 

Ing. Sabina Paťorková a Vysoká škola podnikání, a. s., Michálkovická 1810/181, 710 00  

Ostrava-Slezská Ostrava, IČ: 258 61 271 

Statutární orgán: 

2 jednatelé - Ing. Sabina Paťorková, Ing. Radan Jünger 

Ředitelka školy:     

Ing. Sabina Paťorková 

Školská rada ve školním roce 2014/15: 

Mgr. Zuzana Bohušová - předseda 

Ing. Radan Jünger, Tereza Vavříková - členové  

Školská rada ve školním roce 2013/14: 

Mgr. Zuzana Bohušová – předseda 

Ing. Radan Jünger, Tereza Vavříková – členové 

 

 

b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 

63-41-M/02 Obchodní akademie 

 

 

c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Vzdělávání zajišťovalo 9 pedagogických pracovníků, z toho jeden nesplňoval odbornou 

kvalifikaci.  
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d) Údaje o přijímacím řízení 

Počet přihlášených uchazečů ke vzdělávání v 1. ročníku pro šk. rok 2014/15 

Celkem          55  

- z toho přijatých v 1. kole       37 

 - z toho zápisový lístek neodevzdalo     14 

- z toho na základě odvolání přijato        9 

 - z toho zápisový lístek vyzvedlo         1 

Ke vzdělávání od 1. 9. 2014 nastoupilo     31 

 z toho chlapců/dívek       9/22 

 

 

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků k 31.8.2014  a o výsledcích maturitních zkoušek 

1. třída - 29 žáků 

Prospěl s vyznamenáním: 2 žáci  Prospěl: 26 žáků  Neprospěl: 1 žák 

Průměrný prospěch třídy: 2,205 

2. třída – 6 žáků 

Prospěl s vyznamenáním: 0 žáků   Prospěl: 5 žáků Neprospěl: 1 žák 

Průměrný prospěch třídy: 2,641 

3. třída - 9 žáků 

Prospěl s vyznamenáním: 0 žáků  Prospěl: 5 žáků Neprospěl: 4 žáci 

Průměrný prospěch třídy: 2,676 

4. třída – 15 žáků 

Prospěl s vyznamenáním: 0 žáků  Prospěl: 10 žáků Neprospěl: 5 žáků 

Průměrný prospěch třídy: 2,676 

 

Výsledky maturitních zkoušek: 

Počet žáků oprávněných konat maturitní zkoušky:   10 (jaro 8, podzim 2) 

Počet žáků absolvujících maturitní zkoušky-jaro:   8 + 1 (2. opravný termín)  

Prospěl s vyznamenáním:        0   

Prospěl:        8 + 1 (2. opravný termín) 

Neprospěl:       0 

Počet žáků absolvujících maturitní zkoušky-podzim:  2 

Prospěl s vyznamenáním:     0 

Prospěl:       0 

Neprospěl:          2 

Průměrný prospěch maturitních zkoušek:    2,55 

(řádný termín – jaro – 8 žáků) 

 

 

f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Škola má zpracovaný Minimální preventivní program. Ředitelka školy zajišťuje poradenství 

v oblasti výchovného poradenství a prevence sociálně patologických jevů. Ředitelka školy 

spolu s pedagogickými pracovníky dbá na výchovu a kvalitní vzdělávání žáků.  
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g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

- Školení o nové podobě maturitní zkoušky – 5 školení – 3 učitelé 

- Jiná krátkodobá školení – 11 školení – 6 učitelů 

 

 

h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

02.09.  Zahájení školního roku – pro žáky 2.-4. ročníku 

02.-04.09.  Adaptační kurz pro žáky 1. ročníku – Velké Karlovice 

05.09.  Slavnostní zahájení školního roku – pro žáky 1. ročníku 

18.09.  MZ 2013 – profilová část – podzimní termín  

24.09.  Ing. Andrej Babiš – odborná přednáše na téma Předpoklady úspěšného 

podnikání v ČR, Vysoká škola podnikání  

25.09.   Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. a 4. ročníku 

26.09.  ZOO Ostrava – setkání sponzorů  

02.10.  Přednáška o EU – pro žáky 1. ročníku  

03.10.  Prezident ČR – návštěva VŠP – účast žáků MSOA 

09.10.  Přednáška o Indii – pro žáky 2. ročníku 

16.10.  Přednáška s Miroslavem Kalouskem, Vysoká škola podnikání 

23.10.   Třídní schůzky rodičů 

25.10. Smokeman show – vzdělávací exkurze žáků 1. ročníku – VŠB-TU OV-Poruba 

01.11. Helloween – zpestření výuky AJ pro žáky 1. ročníku 

04.11. F. Kafka: Proces – divadelní představení pro žáky celé školy – Aréna 

11.11. Maturitní trénink SCIO z CJL – pro žáky 4. ročníku 

13.11. Samovyšetření prsu, Amazonky, sdružení onkologických pacientů Ostrava – 

určeno žákyním 2.-4. ročníku 

13.11. 2. celorepublikový den otevřených dveří soukromých škol 

13.11. Přednáška Marcela Woodmana na téma podnikání – VŠP – účast žáků  

14.11. Prezentace školy na akci ÚP Karviná „Volba povolání“ – Havířov 

18.11. Maturitní trénink SCIO z AJ a NJ – pro žáky 4. ročníku 

21.11. Prezentace školy na akci ÚP Karviná „Volba povolání“ – Orlová 

02.12. Olympiáda v českém jazyce – školní kolo 

06.-07.12. Prezentace školy na výstavě „Učeň, středoškolák 2013“ – Ostrava 

10.12.  Středoškolská soutěž v účetnictví – určeno žákům 4. ročníku 

10.12. Okresní turnaj ve futsalu o Pohár Jaosefa Masopusta SŠ – účast žáků  

1. ročníku 

11.12. OZO, OV-Kunčice – vzdělávací exkurze – určeno žákům 1. a 2. ročníku 

12.12. Den otevřených dveří 

16.12.  Minikinokavárna – filmové představení pro žáky 1.-4. ročníku 

18.12. Vzdělávací exkurze do Vídně – určeno žákům 1.-4. ročníku 

19.12. Sbírka peněžních prostředků na adopci bernešky havajské v ZOO Ostrava 

19.12. Školní Vánoce 

16.01. Den otevřených dveří 
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23.-24.01. Businnes Point – VUT Brno, fakulta podnikatelská – finále soutěže – účast 

vybraných žáků 1. ročníku 

27.01. Divadelní představení v anglickém jazyce – SVČ Ostrčilova, Ostrava – účast 

žáků 3. a 4. ročníku  

27.-28.01. Soutěž v účetnictví Má dáti, dal – celostátní finále, Znojmo, účast žákyně  

4. ročníku 

29.01.  Olympiáda ze zeměpisu – školní kolo 

04.02. Soutěž Finanční gramotnost pro ZŠ a SŠ – okresní kolo 

05.02. Den otevřených dveří  

18.02. Olympiáda ze zeměpisu – SVČ, Ostrčilova, Ostrava – okresní kolo 

24.02. Maturitní trénink SCIO z AJ, NJ, MAT – pro žáky 4. ročníku 

26.02. Den otevřených dveří 

18.03. Velký svět techniky, Dolní oblast Vítkovic – exkurze, účast žáků 1. ročníku 

18.03.  Krajské kolo v grafických disciplínách ve F-M – účast 3 žáků školy 

19.03. Filmové představení SHOW! v rámci festivalu Jeden svět – Minikinokavárna, 

OV – účast žáků 2. a 3. ročníku 

21.03. Studentský Jarní ples - společenská akce pro veřejnost – Havířov. Uspořádali 

žáci 3. ročníku v rámci aktivit studentské společnosti ASAP. 

28.03. Sbírka Emil – aktivita v rámci předmětu Integrovaný ekonomický předmět  

03.04. Třídní schůzky rodičů 

23.04. Odborná přednáška Karla Janečka – VŠP – účast žáků školy 

24.-25.04. MZ 2014 – Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů 

25.04. Den Země, SVČ Ostrčilova, Ostrava – aktivita studentské společnosti ASAP 

30.04. 19. geografický seminář – Ostravská univerzita, katedra sociální geografie  

a regionálního rozvoje – účast 2 žáků  

06.05. Studentská vědecká konference – Ostravská univerzita, přírodovědecká fakulta 

– účast 2 žáků 

05.-07.05. MZ 2014 – písemná část maturitní zkoušky – společná část 

13.05. Popularizační workshop v rámci projektu Tajemství vědy – účast žáků  

1. ročníku 

19.-20.05. MZ 2014 – Ústní část maturitní zkoušky – společná a profilová část 

19.05.-30.05. Odborná praxe žáků 2. a 3. ročníku 

28.05. Filmový festival T-Film – Cooltour, Ostrava  

28.05.  Slavnostní vyřazení absolventů 2014, Knihovna města Ostravy 

09.06. Celorepubliková soutěž studentů 1. ročníku SŠ v grafických disciplínách – ZŠ 

Kosmonautů 15 – účast 2 žáků 

19.-20.06. Zájezd za Poznáním vlasti –Moravskoslezské Beskydy, účast žáků 1. ročníku 

23.06. Divadelní představení Malované na skle – Loutkové divadlo, Ostrava  

24.06. Popularizační workshop v rámci projektu Tajemství vědy 

26.06. Něžná matematika – Landek Park, Ostrava 
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i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

20. května 2014 proběhla inspekční činnost Moravskoslezského inspektorátu České školní 

inspekce. Závěry kontroly jsou uvedeny v Protokolu o kontrole čj. ČŠIT-804/14-T. 

Předmětem kontroly bylo dodržování ustanovení školského zákona a souvisejících 

prováděcích právních předpisů, ve znění účinném v kontrolovaném období, jež se vztahují 

k organizaci a průběhu maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2014. 

Kontrolou dodržování ustanovení školského zákona nebyla zjištěna porušení právního 

předpisu.  

 

 

j) Základní údaje o hospodaření školy  

Příjmy 

 1. Celkové příjmy     3 046 269,00 

 2. Poplatky od zletilých žáků, rodičů          224 183,00 

 3. Příjmy z hospodářské činnosti    - 

 4. Ostatní příjmy     2 822 086,00 

Výdaje 

 1. Investiční výdaje celkem                  0,00 

 2. Neinvestiční výdaje celkem   2 956 769,30 

  - náklady na platy pracovníků školy       1 165 144,00 

  - ostatní osobní náklady (DPP)                430 478,00  

  - zákonné odvody zdravotního     490 270,00 

     a sociálního pojištění                

  - výdaje na učebnice, učební texty                  12 483,20 

     a učební pomůcky                 

  - stipendia                   0,00 

  - ostatní provozní náklady      858 394,10  

 

Informace o výsledcích kontrol hospodaření:  

Ustanovení §6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, ve 

znění zákona č. 562/2004 Sb. ukládá soukromým školám doložit vynaložení zisku na výdaje 

na výchovu a vzdělávání a běžný provoz auditorem.  

Stanovisko auditora CMC Audit, s. r. o., (osvědčení KA ČR č. 352) za rok 2013:   

Výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2013 společnosti Moravskoslezská obchodní akademie,  

s. r. o., byl ve všech významných ohledech sestaven v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,  

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými účetními předpisy platnými v České 

republice. 

Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013 splňuje podmínky použití výsledku hospodaření 

podle zákona na vzdělávání a školské služby a použití zisku za rok 2013 a výsledku 

hospodaření minulých let odpovídá závazku soukromé školy k vynaložení celého svého 

výsledku hospodaření za příslušný kalendářní rok na výdaje na výchovu a vzdělávání, běžný 

provoz. 
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k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Škola byla zapojena do projektu „EU peníze středním školám“ se zaměřením na inovaci  

a zkvalitnění podmínek výuky. Projekt s názvem „Inovace vzdělávání na MSOA“, jehož 

rozpočet činil 405 198 Kč, byl schválen MŠMT. Realizace projektu byla naplánována na 

období školních let 2012/13 a 2013/14, projekt byl ukončen 31. srpna 2014.  

Z částky 405 198 Kč bylo ve školním roce 2012/13 vyčerpáno 235 132 Kč (oprava částky), ve 

školním roce 2013/14 bylo vyčerpáno 170 066 Kč. Podklady pro čerpání byly zpracovány 

celkem ve 4 monitorovacích zprávách, v každém školním roce byly předloženy  

2 monitorovací zprávy. Největší investicí bylo pořízení 3 interaktivních tabulí, které pomohly 

zmodernizovat a zkvalitnit podmínky výuky.  

 

 

l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Jednotliví pedagogičtí pracovníci využívají nabídek vzdělávacích společností, které vedou 

k dalšímu efektivnímu vzdělávání v rámci celoživotního učení.  

 

 

m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

Škola nebyla zapojena do projektů financovaných z cizích zdrojů. 

 

 

n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Škola aktivně spolupracovala s Úřady práce v Karviné a Ostravě, organizacemi zajišťujícími 

odborné praxe žáků školy a vysokými školami (VŠP, a. s., VŠB-TU, Ostrava, Ostravská 

univerzita). 

 

 

V Ostravě 10. října 2014 

 

Výroční zpráva školy byla projednána a schválena Školskou radou 13. října 2014. 

 

 

 

 

 

Ing. Sabina Paťorková 

ředitelka školy  

 


