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Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 

(§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  DIČ: CZ699003257 

Zřizovatelé: 

Ing. Sabina Paťorková a Akademická aliance, a. s., Michálkovická 1810/181, 710 00  

Ostrava-Slezská Ostrava, IČ: 03344339 

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 2015/16: 

Mgr. Zuzana Bohušová - předseda 

Ing. Radan Jünger, Helena Nováková, Jan Pernica - 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 (výuka TEV - těžko obsaditelná pozice pro nízký počet vyučovacích hodin týdně).  
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d) Údaje o přijímacím řízení 

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

Celkem          46  

- z toho přijatých v 1. kole       40 

 - z toho zápisový lístek neodevzdalo     15 

- z toho na základě odvolání přijato        1 

 - z toho zápisový lístek vyzvedlo         1 

Počet uchazečů, kteří si zápisový lístek vzali zpět, příp. nenastoupili  

1. září do školy          3 

Počet přijatých uchazečů ve 2. kole         4 

Ke vzdělávání od 1. 9. 2015 nastoupilo     27 

 z toho chlapců/dívek             12/15 

 

 

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků k 31.8.2015  a o výsledcích maturitních zkoušek 

1. třída - 31 žáků 

Prospěl s vyznamenáním: 8 žáci  Prospěl: 21 žáků  Neprospěl: 2 žáci 

Průměrný prospěch třídy: 2,043 

2. třída – 28 žáků 

Prospěl s vyznamenáním: 6 žáků   Prospěl: 19 žáků Neprospěl: 3 žáci 

Průměrný prospěch třídy: 2,191 

3. třída - 7 žáků 

Prospěl s vyznamenáním: 0 žáků  Prospěl: 5 žáků Neprospěl: 2 žáci 

Průměrný prospěch třídy: 2,389 

4. třída – 7 žáků 

Prospěl s vyznamenáním: 0 žáků  Prospěl: 6 žáků Neprospěl: 1 žák 

Průměrný prospěch třídy: 2,765 

 

Výsledky maturitních zkoušek: 

Počet žáků oprávněných konat maturitní zkoušky:   6 (jaro 2, podzim 4) 

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

Prospěl s vyznamenáním:        0   

Prospěl:        2 + 2 (1. opravný termín) 

Neprospěl:       0 

Počet žáků absolvujících maturitní zkoušky-podzim:  4 

Prospěl s vyznamenáním:     0 

Prospěl:       3 

Neprospěl:          0 

Nehodnocen:       1 

Průměrný prospěch maturitních zkoušek:     

- řádný termín – jaro – 2 žáci     1,80 

- 1. opravný termín – jaro – 2 žáci    3,00 

- řádný termín – podzim – 3 žáci    3,20 
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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.  

 

 

g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

- Školení k maturitním zkouškám – 2 seminář – 2 učitelé 

- Jiná krátkodobá školení – 14 seminářů – 5 učitelů 

 

 

h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

01.09.  Slavnostní zahájení školního roku  

08.-19.09.  Účast žáků v projektu Idea to Enterprise - mezinárodní certifikát zkoušky 

11.09.  MZ 2014 – profilová část – podzimní termín  

13.09.  Den s americkým fotbalem – marketingová akce 

17.-19.09. Adaptační kurz pro žáky 1. ročníku – Ostravice 

02.10.  EKOFILM, mezinárodní filmový festival – účast žáků  

02.10.   Třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků 1. ročníku 

26.09.  ZOO Ostrava – setkání sponzorů  

08.10.  Fotbalový turnaj o pohár J. Masopusta – účast vybraných žáků  

22.10.  Středoškolská soutěž v basketbale chlapců – účast vybraných žáků 

30.10.   Čekání na Godota – divadelní představení – Divadlo Petra Bezruče 

30.10.  Den otevřených dveří 

06.11.  Poznej tajemství vědy – Voda a vodní hospodářství – účast žáků 

10.11.  Soutěž PišQworky – účast žáků 

12.11.  Den otevřených dveří 

13.11.  Volba povolání – prezentace školy na akci ÚP Karviná - Havířov 

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

19.11. 25. výročí Dne boje za svobodu a demokracii – klub Fiducia – účast žáků 

20.11.  Volba povolání – prezentace školy na akci ÚP Karviná – Orlová 

21.11. 25. výročí Dne boje za svobodu a demokracii – klub Fiducia – účast žáků 

22.-23.11. Exkurze do Prahy – projekt Den Země – účast vybraných žáků 2. ročníku 

26.11.   Třídní schůzky rodičů 

28.-29.11. Prezentace školy na výstavě „Učeň, středoškolák 2014“ – Ostrava 

03.12. Winter Byz – workshop na téma podnikání – organizovala VŠP 

04.12. Den otevřených dveří 

05.12. Poznávací exkurze do Vídně 

09.12. Lidský život začíná a končí – popularizační workshop v rámci projektu Poznej 

tajemství vědy – účast vybraných žáků  

16.12. Divadelní představení – Moliere: Scapinova šibalství – Divadlo Petra Berzuče 

17.12. Komentovaná prohlídka – Bohumil Kubišta: Zářivý krystal 

18.12. Sbírka peněžních prostředků na adopci bernešky havajské v ZOO Ostrava 
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18.12. Školní Vánoce 

19.12. Vánoční bruslení na Masarykově náměstí 

15.01. Den otevřených dveří 

23.01.  Olympiáda v anglickém jazyce – školní kolo 

23.01.  Divadelní představení – R.U.R. – Divadlo Tramtarie, Olomouc 

28.01. Dětská tisková konference na téma Řeč těla – SVČ Ostrava 

29.01. Projektová hodina u příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu 

a předcházení zločinům proti lidskosti – projekt Krokus 

03.02.  Okresní kolo ve futsalu o pohár Josefa Masopusta – účast vybraných žáků 

05.02. Den otevřených dveří 

09.02. Soutěž v cizích jazycích – anglický jazyk – okresní kolo – SVČ Ostrava-Mor. 

Ostrava, 1 žák MSOA 

09.-13.02. Lyžařský kurz ve Vrátné v Malé Fatře – určeno žákům 1. ročníku 

12.02. Maturitní trénink SCIO – pro žáky 4. ročníku  

02.03. Přednáška Ivo Tomana – Proč úspěch není pro každého 

10.03. Soutěž v německém jazyce – školní kolo 

18.03. Jazyková zkouška z anglického jazyka - Cambridge English Language 

Assesment – přípravné testy 

18.03.  Dějepisná soutěž k 70. výročí osvobození Československa – 2. místo žákyně  

24.03.  Krajské kolo v grafických disciplínách v Českém Těšíně – účast 3 žáků školy 

26.03. „Blešák“ – prodejní aktivita žáků 2. ročníku 

30.03. Recitační soutěž v rámci Měsíce knihy – školní soutěž 

31.03. Exkurze do Hasičského záchranného sboru MSK – popularizační workshop 

v rámci projektu Poznej tajemství vědy – účast žáků 1. ročníku 

01.04. Exkurze do Terezína v rámci projektu Krokus 

15.04. Třídní schůzky rodičů 

16.04. Juniorský maraton – štafetový běh v centru OV – účast vybraných žáků  

17.04. MZ 2015 – Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů 

22.04. Divadelní představení v německém jazyce – SVČ Korunka, Ostrava – účast 

žáků  

24.04. Den Země, SVČ Ostrčilova, Ostrava – účast žáků 

24.04. Divadelní představení v anglickém jazyce – SVČ Korunka, Ostrava – účast 

žáků 

29.04. Zkouška Cambridge - testování žáků z vědomostí z anglického jazyka 

04.-07.05. MZ 2015 – písemná část maturitní zkoušky – společná část 

18.05.-29.05. Odborná praxe žáků 2. a 3. ročníku 

21.05.  Preventivní program pro žáky 

26.05.  MZ 2015 – Ústní část maturitní zkoušky – společná a profilová část 

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

Kosmonautů 15 – účast 4 žáků 

08.06. Setkání s pamětníkem 2. světové války Luďkem Eliášem – účast všech žáků 

školy 

12.06. Preventivní program pro žáky  
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17.06. Informační schůzka rodičů nově přijatých žáků 1. ročníku 

23.06. Exkurze do Planetária v Ostravě – účast žáků 

24.06. Účast v projektu Ukliďme Česko 

24.06. Hippies Day – školní akce 

25.06. Zájezd za Poznáním vlasti – Moravskoslezské Beskydy, účast žáků  

2. a 3. ročníku 

26.06. Exkurze do ZOO Lešná – účast žáků 1. ročníku 

29.06. Kurz lukostřelby – Domov mládeže, OV-Hrabůvka – účast žáků 

 

Ve školním roce 2014/15 vycházel opět školní časopis Moravskoslezský odvaz, tak  ve zkratce 

ze života školy jinak…: 

2 vyučující školy reprezentovali školu ve IV. ročníku celostátní soutěže DOMINO 

(Dynamika, Originalita, Motivace, Interaktivita, Návodnost, Otevřenost), která si klade za cíl 

podpořit aktivitu a kreativitu učitelů v tvorbě inovativních výukových materiálů. 

V tomto ročníku soutěže nebyl cílem vlastní digitální učební materiál, ale představení 

metodiky celé hodiny. Další podmínkou byla možnost využití výukového materiálu na 

přenosných stanicích, např. noteboocích, tabletech, smartphonech, při domácí přípravě žáků 

na vyučování. 

Z nominačního kola postoupily obě naše kolegyně přímo do celostátního finále, které se 

konalo ve dnech 19.-20. listopadu 2014 v kongresovém hotelu Jezerka na Sečské přehradě, 

jako součást celostátní konference Digitální technologie ve výuce. 

První vyučující před odbornou porotou a soutěžícími obhajovala matematickou hru RISKUJ, 

druhá vyučující představila SYMBALOO – 50 výukových videí, které natočila pro své žáky  

a které slouží k domácí přípravě a opakování učiva účetnictví, ekonomiky a daňové 

problematiky. 

Ačkoliv hlavní cena na MSOA neputovala, druhá vyučující si odnesla Zvláštní cenu poroty za 

odbornou didaktiku. Svým výkonem navíc oslovila zřizovatele české pobočky celosvětově 

uznávané KhanAcademy, kteří ji nabídli členství v týmu odborníků pracujících na 

alternativním způsobu vzdělávání v České republice tak, aby se vzdělávání stalo dostupným  

a motivujícím pro každého. 

27. ledna se po celém světě připomíná hrůza holocaustu a pietně se vzpomíná na bezmála  

6 milionů obětí, a to nejen židovského původu. 

V současné době, kdy ve světě stále sílí antisemitismus, ale i obecná agresivita a nenávist 

mezi lidmi, extremismus, je nutné o těchto problémech otevřeně hovořit a nezavírat oči. 

Dějiny holocaustu nejsou jen o chladných číslech, ale o konkrétních zmařených lidských 

příbězích. Proto studenti 2. ročníku zpracovali osudy lidí, kteří měli jméno, své rodiny, touhy 

a přání. Někteří koncentrační tábory přežili, jiní to štěstí neměli. 

Dějiny nejsou jen minulostí, ale varovně vztyčeným prstem, neboť to, co se stalo, se může stát 

kdykoliv znovu… 

Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pořádá v únoru soutěž 

pro středoškoláky, kde si mohou během čtyř týdnů vyzkoušet své znalosti z oborů: 

Management a ekonomika, Veřejná správa a regionální rozvoj, Účetnictví a daně, Řízení 

výroby a kvality. 
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V druhém soutěžním týdnu si výhru v podobě tabletu a zážitkového dne na Fakultě 

managementu a ekonomiky odnesla žákyně 3. ročníku Moravskoslezské obchodní akademie 

Adéla Poštulková. 

Dne 18. března 2015 se naše žákyně druhého ročníku Lucie Vavrušková zúčastnila dějepisné 

soutěže pořádané Českým svazem bojovníků za svobodu v Karviné a obdržela 2. místo. 

Letošní ročník byl věnován sedmdesátiletému výročí ukončení druhé světové války. 

Vědomostní otázky se týkaly Československých dějin, a to od vzniku Československa až po 

Sametovou revoluci 1989. 

Ve čtvrtek 26. března 2015 proběhl na MSOA historicky první Bleší trh pořádaný vybranými 

žáky 2. ročníku. Po vyhodnocení celé akce, a také na základě kladných ohlasů veřejnosti, 

Vám s radostí oznamujeme, že Bleší trh se pro další školní roky stává tradiční aktivitou 

pořádanou žáky MSOA… 

Dne 1. dubna 2015 jsme se vydali se žáky 2. ročníku na vzdělávací exkurzi do Litoměřic  

a Terezína. Cesta to byla sice dlouhá, ale ubíhala všem poměrně rychle, a to i díky skvělému 

složení a dobré náladě všech. 

V Litoměřicích jsme si ukázali významné architektonické památky, zopakovali tak umělecké 

slohy a dozvěděli jsme se něco málo o historii tohoto královského města. Poznávání 

Litoměřic jsme zakončili u sochy Karla Hynka Máchy. 

Po obědě jsme zamířili pěšky do nedalekého Terezína, což byl hlavní cíl naší cesty. V Malé 

pevnosti už nás čekala sympatická paní průvodkyně, která nám erudovaně podala výklad  

o nejtemnější historii Terezína a jeho ghetta. Studenti tak měli možnost prohloubit si své 

znalosti o holocaustu, které už načerpali díky projektu Krokus, ale hlavně vidět vše na vlastní 

oči. 

I přes aprílové počasí, které bylo vskutku ukázkové, se exkurze mimořádně povedla a myslím 

si, že ve studentech i pedagozích bude atmosféra míst ještě dlouho doznívat. 

Na začátku května se žáci 2. a 3. ročníku účastnili v rámci svého vyučovaní interkulturální 

hodiny se zahraničními studenty z Rumunska a Turecka. Po prezentaci obou skupin studentů 

měli možnost konverzovat v anglickém jazyce a vyzkoušet si tak svoje schopnosti 

komunikace. 

 Mnohdy se téma ekologie jeví jako politikum. Z mnoha stran člověk slýchává  

o zdevastovaném životním prostředí, o podílu člověka na globálním oteplování, atd. S čistým 

svědomím mávneme rukou, že jsou to všechno jen teorie. Pravdou je, že se každý ve svém 

životě může chovat ohleduplně k naší matičce Zemi. 

Aby si toto zažili i žáci, zapojila se naše škola do celorepublikové akce Ukliďme Česko. 

Organizátoři laskavě poskytli úklidový materiál, počasí se vyčasilo a studenti s úsměvem na 

rtech vyrazili ve středu 24. června 2015 odlehčit přírodě. Za necelou hodinu sesbíralo  

28 žáků 1. – 3. ročníku 9 pytlů s odpadem, celkem kolem 20 kilogramů. 
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i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

20. října 2014 proběhla inspekční činnost Moravskoslezského inspektorátu České školní 

inspekce. Tematická inspekční činnost byla zaměřena na bezpečnost dětí, žáků a studentů při 

vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb.  

 

 

j) Základní údaje o hospodaření školy  

 

Příjmy 

 1. Celkové příjmy     4 229 658,41 

 2. Poplatky od zletilých žáků, rodičů          263 662,00 

 3. Příjmy z hospodářské činnosti      0,00 

 4. Ostatní příjmy     3 965 996,41 

Výdaje 

 1. Investiční výdaje celkem                  0,00 

 2. Neinvestiční výdaje celkem   4 333 227,03 

 - náklady na platy pracovníků školy                   2 188 327,00 

 - ostatní osobní náklady (DPP)                            123 912,00  

 - zákonné odvody zdravotního a sociálního poj.    746 589,00 

 - výdaje na učebnice, učební texty a pomůcky                25 438,00 

 - stipendia (prospěchová)                      2 000,00 

 - ostatní provozní náklady    1 246 961,03 

 

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 2014:   

Výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2014 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 2014 splňuje podmínky použití výsledku hospodaření 

podle zákona na vzdělávání a školské služby a použití zisku za rok 2014 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. 

 

 

k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Škola se zapojila do programu výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 – 

Zvyšování kvality ve vzdělávání, projektem reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.1471 s názvem Podpora 
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výuky cizích jazyků. Výše dotace je 415 290 Kč. Realizace projektu začíná dnem 1. září 

2015, datum ukončení je stanoveno na 31. prosince 2015. 

 

 

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 spolupracovala s Úřady práce v Karviné a Ostravě, organizacemi zajišťujícími odborné 

praxe žáků školy (V České spořitelně se podařilo zajistit praxi pro 14 žáků  

2. a 3. ročníku.) a vysokými školami (VŠP, a. s., VŠB-TU, Ostrava, Ostravská univerzita). 

Škola uzavřela dohodu o spolupráci na administraci zkoušek Cambridge English Language 

Assessment se společností Hello language centre s. r. o. I v tomto roce jsme spolupracovali se 

Střediskem volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, přísp. organizace, na projektu Den 

Země, kdy ohodnocením spolupráce při organizaci byl víkendový pobyt vybraných nejlepších  

žáků 2. ročníku v Praze, který byl financován z projektu střediska.  

Ředitelka školy podporuje žáky v získávání podnikatelských zkušeností s důrazem na 

dodržování etických pravidel podnikání (příprava na obnovení spolupráce se společností 

Junior Achievement, o. p. s.). 

 

 

V Ostravě 10. října 2015 

 

Výroční zpráva školy byla projednána a schválena Školskou radou 13. října 2015. 

 

 

 

Ing. Sabina Paťorková 

ředitelka školy  


