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Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2015/16 

(§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 2015/16: 

Mgr. Zuzana Bohušová - předseda 

Ing. Radan Jünger, Helena Nováková, Jan Pernica - členové  

Školská rada ve školním roce 2016/17: 

Mgr. Petra Janasová - předseda 

Ing. Radan Jünger, Helena Nováková, Jan Kucko - členové  

 

 

b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 

63-41-M/02 Obchodní akademie 

 

 

c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Vzdělávání zajišťovalo celkem 14 pedagogických pracovníků, z toho 1 získal v průběhu 

školního roku pedagogickou způsobilost.  
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d) Údaje o přijímacím řízení 

Počet přihlášených uchazečů ke vzdělávání v 1. ročníku pro šk. rok 2016/17 

Celkem          28 

- z toho přijatých v 1. kole       27 

 - z toho zápisový lístek neodevzdalo     12 

- z toho na základě odvolání přijato        0 

 - z toho zápisový lístek vyzvedlo         0 

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

1. září do školy          2 

Počet přijatých uchazečů ve 2. kole         7 

- z toho zápisový lístek odevzdalo a nevyžádalo zpět     6      

Ke vzdělávání od 1. 9. 2016 nastoupilo     19 

 z toho chlapců/dívek               11/8 
 

 

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků k 31. 8. 2016  a o výsledcích maturitních zkoušek 

1. třída - 30 žáků 

Prospěl s vyznamenáním: 10 žáků  Prospěl: 18 žáků  Neprospěl: 2 žáci 

Průměrný prospěch třídy: 1,933 

2. třída – 33 žáků 

Prospěl s vyznamenáním: 9 žáků   Prospěl: 24 žáků Neprospěl: 0 žáků 

Průměrný prospěch třídy: 2,101 

3. třída - 26 žáků 

Prospěl s vyznamenáním: 6 žáků  Prospěl: 17 žáků Neprospěl: 3 žáci 

Průměrný prospěch třídy: 2,388 

4. třída – 6 žáků 

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

Průměrný prospěch třídy: 2,429 
 

Výsledky maturitních zkoušek: 

Počet žáků oprávněných konat maturitní zkoušky:   5 (jaro 4, podzim 1) 

Počet žáků absolvujících maturitní zkoušky-jaro:   4 + 1  

1 - zbývající 1 předmět – 1. řádný termín  

Prospěl s vyznamenáním:        0   

Prospěl:        4 + 1  

Neprospěl:       0 

Počet žáků absolvujících maturitní zkoušky-podzim:  1 

Prospěl s vyznamenáním:     0 

Prospěl:       0 

Neprospěl:          1 

Nehodnocen:       0 

Průměrný prospěch maturitních zkoušek:     

- řádný termín – jaro – 4 žáci     2,25 

- zbývající 1 předmět – 1. řádný termín – jaro – 1 žák 1,80 
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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 semináře –  2 učitelé 

- Jiná krátkodobá školení – 4 seminář – 8 učitelů 

 

h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

01.09.  Slavnostní zahájení školního roku  

02.-04.09.  Adaptační kurz pro žáky 1. ročníku - Ostravice 

14.09.  MZ 2015 – profilová část – podzimní termín  

16.09.  Setkání ředitelů škol se zástupci ČŠI, OVA-Zábřeh 

23.09.  Host v 1. ročníku ve výuce předmětu zeměpis – prof. Ing. Zamarský, CSc. 

26.09.  Podnikání v ČR, cyklus Experti do škol – Ing. Marcela Papalová, Ph.D. (VŠB-

TU, Ostrava) – účast žáků 3. a 4. ročníku 

29.09.  Třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků 1. ročníku 

05.10.  ZOO Ostrava – setkání sponzorů  

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

12.10.  Cyklus Experti do škol – doc. Ing. Jana Frková, Ph.D. (ČVUT, Praha) – účast 

žáků 1., 3. a 4. ročníku 

14.10.  Manažerský trénink prezidentů JA firmy, Zlín – účast vybraných žáků 

15.-21.10. Nominační kolo Logické olympiády pro žáky SŠ – účast žáků MSOA 

27.10.  Halloween – zpestření výuky AJ – účast žáků MSOA 

04.11.  Vyplnění Certifikátu podnikatelských dovedností – účast žáků 3. ročníku 

09.11.  Exkurze v Britském centru Knihovny města Ostravy – účast vybraných žáků 

10.11.  „Blešák“ – aktivita žáků 3. ročníku, nácvik prodejních dovedností 

10.11.  OZO OV-Kunčice, program o třídění odpadu – účast žáků 1. ročníku 

10.11.  Konzultační třídní schůzky rodičů 

11.11.  Den otevřených dveří 

12.11.  Volba povolání – prezentace školy na akci ÚP Karviná – Havířov 

12.11.  Exkurze Poznej správnou techniku na VŠB-TU, OV-Poruba, podpora výuky 

   předmětu ZPV – účast žáků 2. ročníku 

13.11. Maturitní trénink SCIO z CJL – určeno pro žáky 3. a 4. ročníku 

16.11. Exkurze v Britském centru Knihovny města Ostravy – žáci 2. ročníku a 

  vybraní žáci 1. ročníku 

18.11. Komentovaná projekce fotografií ze Sýrie a debata s novinářkou Markétou 

  Kutilovou – účast žáků 3. a 4. ročníku 

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

23.11. Dny geografie – přednáška o Makedonii, podpora výuky zeměpisu – účast 

 žáků 1. ročníku 
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26.11.  HIV/AIDS, preventivní program – účast žáků 1. ročníku 

27.11.   Soutěž DUEL – Katedra účetnictví VŠB-TU Ostrava – účast vybraných žáků 

30.11.  The Action -  bezpečnost silničního provozu – účast žáků 2.-4. ročníku 

02.12.  Přednáška na téma Trestní odpovědnost, prevence a podpora výuky předmětu 

   Právo – účast žáků 3. a 4. ročníku 

04.-05.12. Prezentace školy na výstavě „Učeň, středoškolák, vysokoškolák 2015“ – 

Ostrava 

04.12. Finanční gramotnost – program pro žáky ZŠ Bohumínská – účast vybraných 

 žáků 

10.12. Den otevřených dveří 

14.-20.12. Jazykově-vzdělávací pobyt ve Velké Británii (Londýně) – účast vybraných 

  žáků 2.-4. ročníku 

15.12. Minikinokavárna – Marťan – filmové představení v anglickém znění s titulky  

22.12. Školní Vánoce 

14.01. Den otevřených dveří 

18.01.  Olympiáda v anglickém jazyce – školní kolo (písemná část) 

19.01. Změny v účetnictví podnikatelských subjektů od 1. 1. 2016 – přednáška pro 

  žáky 3. a 4. ročníku 

26.01. Olympiáda v anglickém jazyce – školní kolo (ústní část) 

28.01. Dům kultury města Ostravy – Peter Black – divadelní představení v anglicko-

českém zpracování – účast všech žáků 

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

Mor. Ostrava, 1 žák MSOA 

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

04.02. Den otevřených dveří 

17.02. Den otevřených dveří 

29.02. Šikana a drogové trestní činnosti – přednáška státních zástupců – účast žáků  

1. a 2. ročníku 

15.03. Beseda s podnikatelem Romanem Němcem – účast vybraných žáků  

3. a 4. ročníku 

22.03. Krajská soutěž v grafických disciplínách – organizátor MSOA 

22.03. Velký svět techniky – exkurze v Dolní oblasti Vítkovice – účast žáků  

1. a 2. ročníku 

22.03. Tak tohle neprojde – workshop o samizdatu – účast žáků 3. a 4. ročníku 

05.04. Třídní schůzky rodičů 

06.04. Šamanem na Velikonočních ostrovech – přednáška prof. Zamarského – účast 

  žáků 1. ročníku 

07.04. Detail – základ úspěchu. Přednáška Ing. Šárky Tomisové – účast vybraných 

  žáků 3. ročníku 

13.04. Baťova manažerská olympiáda – účast žáků 3. ročníku 

14.04. Pořad Dobré ráno České televize, televizní studio Ostrava – příspěvek  

o neziskových společnostech – účast vybraných žáků studentské společnosti  

 Pro-Decor 
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14.-15.04. MZ 2016 – Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů 

19.04. Školní kolo recitační soutěže – účast vybraných žáků 1. a 2. ročníku 

26.04. Celostátní finálové kolo 7. ročníku Soutěže Finanční gramotnost - historický 

areál Emauzy v Praze – účast vybraných žáků (vítězů krajského kola soutěže) 

25.04 Den otevřených dveří 

28.04. Den otevřených dveří  

02.-05.05. MZ 2016 – písemná část maturitní zkoušky – společná část 

16.05.-27.05. Odborná praxe žáků 2. a 3. ročníku 

19.05.  MZ 2016 – ústní část maturitní zkoušky – společná a profilová část 

31.05.  Třídní schůzky rodičů 

06.-07.06. Celorepubliková soutěž studentů 1. ročníku SŠ v grafických disciplínách –  

ZŠ Kosmonautů 15 – účast 3 žáků 

15.06. Celodenní výlet do Lidic – výhra MSOA v dějepisné soutěži – účast vybraných 

žáků 1.-3. ročníku  

15.06. Informační schůzka rodičů nově přijatých žáků 1. ročníku 

17.06. Ekonomicko-manažerská olympiáda – fínálové kolo, UTB ve Zlíně – účast  

1 žáka 

21.-22.06. Školní testování žáků 1. ročníku – matematická gramotnost, čtenářská 

gramotnost, sociální gramotnost – využití pilotních testů ČŠI 

23.-24.06. Zájezd za Poznáním vlasti – Moravskoslezské Beskydy, účast žáků  

3. ročníku 

23.06. Vzdělávací exkurze na Landek – účast žáků 1. ročníku 

23.06. Chemie na hradě – účast žáků 2. ročníku 

24.06. Poznávací exkurze do Olomouce – účast žáků 1. ročníku 

24.06.  Poznávací exkurze – Hukvaldy – účast žáků 2. ročníku 

27.06. Exkurze do dolu Michal – účast žáků 1.-3. ročníku 

28.06. Exkurze do ZOO Ostrava včetně odborné přednášky – účast žáků 1.-3. ročníku 

29.06. Turistická výprava na Lysou horu – účast žáků 1. ročníku 

29.06. Hry pro upevnění kolektivu v prostorách školy – účast žáků 2. ročníku 

 

Ve školním roce 2015/16 vycházel opět školní časopis Moravskoslezský odvaz, tak  ve zkratce 

ze života školy jinak…: 

 

Ve čtvrtek 14. dubna 2016 v době od 5:59 do 8:30 hodin jsme představili činnost jedné  

z našich studentských společností v pořadu České televize Dobré ráno. Společnost Pro-Decor 

zastupovaly studentky 3. ročníku Lucie Vavrušková, Tereza Chrobáková a Kateřina 

Chwistková. Ve vystoupení děvčata podpořila také Ing. Eliška Galambicová, vyučující 

Integrovaného ekonomického předmětu, ve kterém studenti v rámci společnosti JA Czech 

začínají podnikat.        Ing. Eliška Galambicová, vyučující ekonomických předmětů 

 

Tak jsme se dočkali! Dne 15. června 2016 nám byl vypraven autobus do Lidic jako odměna 

za první místo v soutěži Lidice 11 o nejaktivnější školu. A protože jsme si výlet do Lidic 

vyhráli, těšili jsme se o to více, tudíž nám nevadil ani odjezd z Ostravy po 5. hodině ranní. 
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Počasí nám z počátku příliš nepřálo, proto organizátoři soutěže slavnostní vyhlášení přesunuli 

do kladenského kina Hutník. Cesta byla velmi zdlouhavá a už se zdálo, že vyhlášení snad ani 

nestihneme, nicméně organizátoři byli vstřícní a na své vítěze počkali. 

Nejprve byli vyhlašováni finalisté z obou kategorií, přičemž do top 21 nejlepších se nám 

probojovali rovnou dva studenti, a to Natálie Paverová a Karel Prais, oba ze třetího ročníku. 

Na pódiu jim pogratulovali organizátoři soutěže, obdrželi hodnotné ceny v podobě několika 

knih o Lidicích a také diplomy. A protože v publiku seděli jejich spolužáci a kamarádi, 

získali také největší potlesk. Poté následovalo  vyhlášení  nejmotivovanější školy, a tím i 

nejaktivnější: hrdě jsme vyslechli jméno  Moravskoslezské obchodní akademie. 

A že jsme výhru měli opravdu za odměnu, se potvrdilo i poté. Po slavnostním vyhlášení, 

které bylo doprovázeno četbou studentských prací např. významným hercem Josefem 

Somrem, a zpěvem muzikálových písní v podání Bohuše Matuše, jsme se přesunuli do 

samotných Lidic, ve kterých se i vyčasilo a začalo svítit sluníčko. Započal náš vzdělávací 

program a následná prohlídka pietního místa. Studenti interaktivně dávali dohromady 

informace o Lidicích a dozvěděli se o příbězích několika lidských osudů, které na mladé lidi 

zapůsobily tak silným dojmem, že ani nedutali a možná ani nezaznamenali vrznutí dveří. 

Když paní průvodkyně začala vyprávět příběh pana Jiřího Pitína, v momentě se ze zadní řady 

samotný pan Pitín vynořil a  povyprávěl nám svůj osobní příběh a následně neodmítnul ani 

společné fotografování se studenty před lidickou galerií. 

Prohlídka samotné vypálené obce už byla ve znamení velmi silné atmosféry místa, která ani 

nelze slovy popsat. Člověk si na takovém místě uvědomí, že slova vlastně ztrácí svou 

významovou hodnotu a nelze pomocí nich vysvětlit zvěrstva, která zde byla 

napáchána.....Zůstává jen nepopsatelný pocit, který nelze pochopit či nějak uchopit. A to jsem 

viděla ve tvářích všech svých studentů: hrůzu, šok, nesouhlas, lítost, pokoru. 

Lidice, ačkoliv to bude znít zvláštně, jsme si opravdu užili, spoustu věcí jsme se dozvěděli a 

hlavně, dozvěděli jsme se také i něco sami o sobě... Všem svým studentům chci ještě jednou 

poděkovat za ohromné nasazení, které do soutěže vložili, perfektní reprezentaci naší školy 

v Lidicích a statečnost při cestě tam i zpátky. Pro mne jako učitele je největší odměnou vidět 

spokojenost ve tvářích svých žáků a potvrzení toho, že jsou opravdovými Lidmi se srdcem na 

správném místě. A že je to s nimi někdy dřina? Stojí to za to! 

Mgr. Zuzana Bohušová, vyučující českého jazyka a literatury a dějepisu 

      

Zatímco se maturanti plně soustředili na didaktické testy z českého jazyka, se studenty 

prvního a druhého ročníku jsme se snažili nedělat mnoho povyku pro nic a místo klasické 

výuky jsme se věnovali velikánovi anglické i světové literatury. 

Dílo básníka a dramatika Williama Shakespeara si studenti nejdříve připomněli formou 

brainstormingu a kvízu, následně zhlédli část filmu Kupec Benátský, natočeného podle 

stejnojmenného dramatu z roku 1598. 

Během promítání měli studenti za úkol vyhledat ve filmu odpovědi na zadané otázky, aby se 

z pasivních diváků stali aktivními kritiky a nahlíželi na vybrané dílo z jiného úhlu pohledu. 

Prváci i druháci si shakespearovský den užili. Jistě se s Williamem Shakespearem a 

projektovým vyučováním nesetkali naposledy. 

Mgr. Adam Obajtek, vyučující anglického jazyka 

V březnu 2016 se žáci naší školy stali již podeváté sponzorem bernešky havajské, nově i siky 

vietnamského a krokodýla štítnatého, kteří jsou chováni v Zoologické zahradě Ostrava. 
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Sponzorským příspěvkem ve výši 2 300 Kč se tak podílí na výdajích spojených s chovem 

těchto zvířat.                    Mgr. Lucie Golíková, vyučující zeměpisu a základů přírodních věd 

 

Dne 22. března 2016 se studenti třetího a čtvrtého ročníku zúčastnili zážitkového workshopu 

společnosti Post Bellum o samizdatu. Nejen, že si zahráli na disidentskou rodinu, vytvořili 

vlastní samizdat z textů Václava Havla, Magora z Plastic People of Universe, Filipa Topola, 

Jana Zahradníčka aj., ale okusili i druhou stranu v podobě role „estébáků“ – cenzorů. 

Z některých se stali udavači a jiní si na vlastní kůži zažili také výslech u STB, po kterém 

následovaly příslušné tresty. 

Studenti tak měli možnost alespoň částečně nahlédnout do doby normalizace a následně se 

zamyslet nad důležitostí jak svobody slova, tak i zachování si svobody vnitřní. Někdo 

pochopil více, někdo méně, ale tak to bývá v každé době... Člověk má v životě volbu vždy, 

otázkou je, zda páteř zůstává rovná a svědomí čisté. 

Přeji studentům hodně občanské odvahy (i rozvahy) a morální celospolečenské odpovědnosti 

(bez lhostejnosti).      Mgr. Zuzana Bohušová, vyučující českého jazyka a literatury 

 

Makedonie, země mnoha tváří, krás a problémů, se nám představila na půdě Ostravské 

univerzity v Ostravě v rámci mezinárodních Dnů geografie. 

Asi každý si pamatuje ze základní školy na Alexandra Makedonského. Asi každý tuší, že se 

Makedonie, jakožto jedna ze zemí bývalé Jugoslávie, nachází na Balkánském poloostrově. 

Ale co dál? Viděli jste někdy tamní hory? Slyšeli příběhy místních obyvatel? A s rozpaky 

sledovali megalomanský projekt Skopje 2010-1014? My ano. Komár a Dodo, dva sympatičtí 

průvodci specializující se na tuto část Evropy, nás zavedli do země, ve které lidé ještě jezdí na 

koňských povozech, ale na minaretu čas odpočítávají digitální hodiny... 

A to je na geografie krásné. Vidět neviděné.             Mgr. Lucie Golíková, vyučující zeměpisu  

 

BLEŠÍ TRH 

(s prodejem adventního zboží) 

dne 10. listopadu 2015 

9,00 hod – 18,00 hod 

Máte doma nepotřebné věci? 

Přijďte prodat, co Vám přebývá! 

Každý z nás doma najde věc, která už se „nehodí“, tak proč ji neprodat? Zapojením do této 

školní akce podpoříte vzdělávací aktivity naší školy a vyjádříte souhlas s vizí našeho 

vzdělávacího programu zaměřeného na propojení teoretického učiva s profesní praxí. 

Ing. Eliška Galambicová, vyučující integrovaného ekonomického předmětu 

 

Chlapecké fotbalové družstvo žáků naší školy ze zúčastnilo fotbalového turnaje Josefa 

Masopusta v Ostravě-Hrabůvce. První zápas s Gymnáziem Volgogradská jsme vyhráli 2:0, 

kdy nejprve skóroval Alexandr Holec z krásně kopnutého přímého kopu a následovně po 

individuální akci zvýšil Tuan Trinh na 2:0. 

Ihned potom jsme odehráli zápas s Jazykovým gymnáziem Pavla Tigrida, který jsme prohráli 

2:1, kdy jediný náš gól vsítil Denis Dziuba. Z mého pohledu jsme druhý zápas prohráli, jak 

díky únavě z předešlého zápasu, tak díky neproměněným šancím na konci zápasu. Postup nám 

tedy utekl o jednu branku. 
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Z chlapců šel cítit hlad po vítězství. Oba dva zápasy bojovali od začátku do konce.  Chlapcům 

děkuji za vzornou reprezentaci školy. Družstvo naší školy ukázalo, že i přes malý počet 

chlapců ve škole jsme konkurenceschopní ostatním školám. 

Mgr. Pavel Filipczyk, vyučující tělesné výchovy 

 

V úterý 22. března 2016 proběhla na naší škole Krajská soutěž v grafických 

disciplínách (Psaní na klávesnici, Korektura textu, Wordprocessing - profesionální 

zpracování textu, Záznam mluveného slova). Organizace jsme se ujali ve spolupráci se 

Střediskem volného času, Ostrava-Moravská Ostrava a Úřadu městského obvodu Slezská 

Ostrava. 

Soutěže se účastnilo 46 žáků z 13 středních škol Moravskoslezského kraje, z nichž 8 se 

probojovalo na Mistrovství republiky v grafických disciplínách, které se uskuteční v termínu 

18.-19. dubna 2016 na VOŠ a SOŠ Nový Bydžov. 

Ing. Sabina Paťorková, vyučující písemné a elektronické komunikace 

 

V pátek 27. listopadu 2015 se studentky naší obchodní akademie Lucie Vavrušková  

(3. ročník) a Adéla Poštulková (4. ročník) zúčastnily prvního ročníku soutěže DUEL. Tuto 

soutěž pořádala Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava. V konkurenci deseti tříčlenných týmů 

vypracovaly podnikatelský záměr, zdolaly test z podnikové ekonomiky, daní, platné legislativy 

a účetnictví a na závěr je čekal souvislý účetní příklad. 

Přestože se naše studentky neumístily na prvních třech vyhlašovaných místech, odnesly si 

velké vítězství za odvahu zúčastnit se jako jediný dvoučlenný tým v konkurenci týmů 

tříčlenných, tvořených převážně studenty čtvrtých ročníků. 

Ing. Eliška Galambicová, vyučující ekonomických předmětů 

 

Popeláři. Muži, jejichž profese je snem mnoha dětí. Víte, co takoví popeláři dělají? A že by 

bez nich naše město vypadalo a vonělo úplně jinak? 

Studenti prvního ročníku dnes zavítali na exkurzi do OZO!!! Ostrava, nahlédnout 

k popelářům „domů“. Dozvěděli se nejen, co zkratka OZO znamená, ale také jaké jsou druhy 

odpadů a jaké jsou možnosti jejich zpracování. Studenti samozřejmě museli dostát své 

pověsti, a tak během prezentace svých návrhů na likvidaci odpadu v budoucnu vystřihli věru 

divadelní kousky. Výbuch smíchu nezadržela ani paní přednášející. 

Věřím, že dnešní den přispěje k  tudentů v třídění odpadu na naší škole. 

Mgr. Lucie Golíková, vyučující základů přírodních věd 

 

V úterý 26. dubna 2016 se Radim Šlachta, Petr Rodina a Honza Kucko vydali do Prahy na 

celorepublikové finálové kolo 7. ročníku Soutěže Finanční gramotnost. Soutěžilo se  

v krásných prostorách kláštera Emauzy celkem ve třech věkových kategoriích. V kategorii  

III. střední školy soutěžilo 14 týmů po třech soutěžících. Kluci vysoce a s přehledem vyhráli 

semifinálové (vyřazovací) kolo a postoupili z prvního místa do úzkého finále, kde se utkaly  

4 týmy. Zde jim zpočátku štěstí nepřálo, ale pak v celkem 11 otázkách, kde se bojovalo nejen  

o správné odpovědi, ale také o čas (rozhodovaly i setiny vteřiny), vybojovali krásné 2. místo  

v ČR.                    Ing. Eliška Galambicová, vyučující ekonomických předmětů 
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i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Moravskoslezská obchodní akademie poskytuje součinnost s Českou školní inspekcí při  

inspekčních elektronických zjišťování, která jsou realizována v souladu s § 174 odst. 2 písm. 

a) zákona č. 561/2004 SB., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v uvedených oblastech: 

- Vzdělávání v oblasti bezpečnosti, 

- Vzdělávání v globálních a rozvojových tématech v SŠ, 

- Tělesná výchova SV, 

- Prevence rizikového chování v ZS, SV.  
 

Škola byla vybrána pro zjišťování výsledků žáků 3. ročníku středních škol v oblasti 

přírodovědné gramotnosti, které proběhne elektronickou formou v listopadu 2016.  

 

 

j) Základní údaje o hospodaření školy  

 

Příjmy 

 1. Celkové příjmy     4 957 902,34 

 - poplatky od zletilých žáků, rodičů          512 170,00 

 - příjmy z hospodářské činnosti      0,00 

 - ostatní příjmy     4 445 732,34 

Výdaje 

 1. Investiční výdaje celkem                  0,00 

 2. Neinvestiční výdaje celkem   4 830 354,66 

 - náklady na platy pracovníků školy                   2 316 390,00 

 - ostatní osobní náklady (DPP)                            106 851,00  

 - zákonné odvody zdravotního a sociálního poj. 1 037 729,00 

 - výdaje na učebnice, učební texty a pomůcky                27 940,00 

 - stipendia (prospěchová)                    20 000,00 

 - ostatní provozní náklady    1 321 444,66 

 

 

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 2015:   

Výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2015 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 2015 splňuje podmínky použití výsledku hospodaření 

podle zákona na vzdělávání a školské služby a použití zisku za rok 2015 a výsledku 
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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 

výuky cizích jazyků. Výše dotace byla 415 290 Kč. Realizace projektu začala  

1. září 2015, projekt byl ukončen 31. prosince 2015. 

 

V termínu 14.-20. prosince 2015 se 30 žáků školy spolu s 3 vyučujícími zúčastnili jazykově-

vzdělávacího pobytu ve Velké Británii, Londýně. V rámci pobytu účastníci absolvovali výuku 

anglického jazyka v rozsahu 12 vyučovacích hodin a seznámili se s významnými reáliemi 

Velké Británie. 

 

Jazykově-vzdělávací pobyt přispěl k rozvoji řečových dovedností žáků, pobyt motivoval ke 

zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubil jejich znalosti o zemích Evropské Unie a 

společnosti ESVO.  

 

 

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, s organizacemi zajišťujícími 

odborné praxe žáků školy (celkem odbornou praxi vykonalo 59 žáků z toho 11 žáků ve státní 

správě, 3 žáci v pojišťovnictví, ostatní v soukromých firmách) a vysokými školami (VŠPP, a. 

s., VŠB-TU, Ostrava, Ostravská univerzita). Škola se zapojila do projektu Experti do škol 

zaměřeného na podporu ekonomie na SŠ prostřednictvím přednášek na vybraná ekonomická 

témata.  V letošním roce žáci školy představili žákům ZŠ Bohumínská program na téma 

Finanční gramotnost. V rámci projektu EU se vybraní žáci zúčastnili jazykově-vzdělávacího 

pobytu ve Velké Británii. Naše škola byla organizátorem krajského kola Soutěže v grafických 

disciplínách.  



 14 

Ředitelka školy podporuje žáky v získávání podnikatelských zkušeností s důrazem na 

dodržování etických pravidel podnikání (obnovení spolupráce se společností Junior 

Achievement, o. p. s.). Zástupci studentské společnosti Pro-Decor byli pozváni do pořadu 

ČT2 Dobré ráno, kde předvedli ukázky svých produktů. 

Žáci MSOA se umístili na 2. místě v celorepublikovém kole 7. ročníku Soutěže finanční 

gramotnost (vyhlašovatelem soutěže je MŠMT) a 1. místě v soutěži Lidice 11 za nejaktivnější 

školu (vyhlašovatelem je Lidice, Ústav pro studium totalitních režimů, Filozofická fakulta 

UK v Praze, podpořeno MŠMT) 

 

V Ostravě 11. října 2016 

 

Výroční zpráva školy byla projednána a schválena Školskou radou 11. října 2016. 

 

 

 

Ing. Sabina Paťorková 

ředitelka školy  


