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1 Základní údaje o škole 

Název školy:  Moravskoslezská obchodní akademie, s. r. o.     

IZO:    045162654 

REDIZO:  600016595 

Adresa:  710 00  Ostrava-Slezská Ostrava, Michálkovická 1810/181 

Telefon:  +420 595 228 181 

Datová schránka: 92hnpca 

Webová stránka: www.msoa.cz 

E-mailová adresa:  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.Většina absolventů 

školy pokračuje v dalším studiu na vysokých školách převážně ekonomického zaměření.  

Sídlo školy se nachází v budově Vysoké školy podnikání a práva, a. s., ve které poskytují 

vzdělávání další dvě instituce, a to Vysoká škola podnikání a práva, a. s., a Soukromá vyšší 

odborná škola podnikatelská, s. r. o.  

 

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 2017/18: 

Mgr. Petra Janasová – předseda 



 5 

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

Školská rada ve školním roce 2018/19: 

Mgr. Renáta Davidová – předseda 

Ing. Radan Jünger, Jan Křístek, Samantha Robenková - členové  

 

 

2 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 

63-41-M/02 Obchodní akademie 

Výuka byla vedena v kmenových učebnách, ve kterých jsou k dispozici interaktivní tabule. 

Výuka některých předmětů probíhá v počítačových učebnách (ve škole 4 počítačové učebny), 

v každé učebně je k dispozici dataprojektor. Výuka předmětu tělesná výchova je realizována 

v tělocvičně Katedry tělesné výchovy Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava na 

Hladnovské ulici 1435/18 v Ostravě-Slezské Ostravě. 

K evidenci hodnocení byl používán evidenční program Bakaláři. Pozornost je věnována také 

webovým stránkám školy, na kterých jsou uvedeny jak základní informace o škole, tak 

informace o aktuálním dění ve škole.  

 

 

3 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Ve školním roce 2017/18 působilo na škole 14 pedagogických pracovníků, z toho 6 externích 

pracovníků. Všichni pedagogičtí pracovníci mají vysokoškolské vzdělání. 

Seznam pedagogických pracovníků školy – interní zaměstnanci: 

Paťorková Sabina, Ing. – ředitelka školy, vyučující předmětů PEK  

Čičelová Kateřina, Mgr. – vyučující předmětů CJL a PEK 

Davidová Renáta, Mgr. – vyučující předmětů MAT, IT a STA 

Galambicová Eliška, Ing. – vyučující předmětů EKO, UCE a IEP 

Handlová Kateřina, Mgr. – vyučující předmětu NJ 

Janasová Petra, Mgr. – vyučující předmětů AJ a AJk 

Lacinová Linda, Mgr. – vyučující předmětů NJ, OBN, SV a PRA 

Trunkátová Ilona, Mgr. – vyučující předmětů ZEM, ZPV a TEV 

Seznam pedagogických pracovníků školy – externí zaměstnanci: 

Adámek Tomáš, Mgr. – vyučující předmětu DEJ 
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Fuchsíková Kateřina, Mgr. – vyučující předmětu ZEM 

Horáková Kateřina, Mgr. – vyučující předmětu AJ 

Janků Šárka, Ing., Ph.D. – vyučující předmětu IEP  

Kučerová Dominika, Mgr. – vyučující předmětu ZPV 

Nemynářová Daniela, Mgr. – vyučující předmětu TEV  

 

 

4 Údaje o přijímacím řízení 

V přijímacím řízení se přihlíželo k těmto kritériím: 

- hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky z předmětů český jazyk a literatura  

a matematika  

- hodnocení prospěchu ze všech předmětů ve 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy 

(příp. odpovídající období ročníků víceletých gymnázií) 

-  hodnocení motivačního pohovoru s uchazečem o studium (další skutečnosti 

osvědčující  vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče o studium, umístění 

v předmětových soutěží apod.) 

 

Počet přihlášených uchazečů ke vzdělávání v 1. ročníku pro šk. rok 2018/19: 

Celkem          30 

- z toho přijatých v 1. kole       30 

 - z toho zápisový lístek neodevzdalo     10 

 - z toho zápisový lístek vzali zpět      4 

- 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          0 

Počet přijatých uchazečů ve 2. kole         8 

- z toho zápisový lístek odevzdalo a nevyžádalo zpět     5 

Ke vzdělávání od 1. 9. 2018 nastoupilo     21 

 z toho dívek/chlapců       10/11 
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5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků k 31. 8. 2018 a  výsledcích 

maturitních zkoušek  

Počet žáků k 30.09.2017 – 96 

Výsledky vzdělávání žáků k 31. srpnu 2018: 

1. třída – 16 žáků 

Prospěl s vyznamenáním: 6 žáků  Prospěl: 9 žáků  Neprospěl: 1 žák 

Průměrný prospěch třídy: 1,725 

Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Čičelová 

2. třída – 24 žáků 

Prospěl s vyznamenáním: 0 žáků   Prospěl: 21 žáků Neprospěl: 3 žáci 

Průměrný prospěch třídy: 2,412 

Třídní učitel: Mgr. Linda Lacinová, Mgr. Renáta Davidová 

3. třída - 22 žáků 

Prospěl s vyznamenáním: 1 žák  Prospěl: 17 žáků Neprospěl: 4 žáci 

Průměrný prospěch třídy: 2,452 

Třídní učitelka: Mgr. Petra Janasová 

4. třída – 32 žáků 

Prospěl s vyznamenáním: 6 žáků  Prospěl: 23 žáků Neprospěl: 3 žáci 

Průměrný prospěch třídy: 2,233 

Třídní učitelka: Mgr. Renáta Davidová 

 

Výsledky maturitních zkoušek – MZ 2018: 

Počet žáků oprávněných konat maturitní zkoušky:   36 (jaro 26 + 7 + 1, podzim 3 +  

+ 6+2) 

Počet žáků absolvujících maturitní zkoušky-jaro:   26 + 7 + 1 

(26 – řádný termín, 6 – 1. opravný termín, 0 – 2. opravný termín) 

Prospěl s vyznamenáním:        3 + 0 + 0 

Prospěl:        14 + 2 + 0 

Neprospěl:       9 + 5 + 1 

Počet žáků absolvujících maturitní zkoušky-podzim:  3 + 9 + 3  

(3 – řádný termín, 9 – 1. opravný termín, 2 – 2. opravný termín) 

Prospěl s vyznamenáním:     0 + 0 + 0 
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Prospěl:       0 + 5 + 0  

Neprospěl:          2 (+ 1 omluvena) + 4 + 3 

Průměrný prospěch maturitních zkoušek:     

- jarní termín (19 absolventů)     2,18 

- podzimní termín (5 absolventů)     2,60 

Předsedkyně maturitní komise:      

Ing. Hana Pavelková (zaměstnankyně Obchodní akademie a Vyšší odborné škole sociální, 

Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace)  

Školní maturitní komisař: 

Mgr. Iva Skybová (zaměstnankyně Gymnázia Hladnov a Jazykové školy s právem státní 

jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace)  

   

 

 

6 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Škola má zpracovaný Minimální preventivní program. Ředitelka školy zajišťuje poradenství 

v oblasti výchovného poradenství a ve spolupráci s kolegyněmi Ing. Eliškou Galambicovou a 

Mgr. Lindou Lacinovou v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Ředitelka školy spolu 

s pedagogickými pracovníky dbá na výchovu a kvalitní vzdělávání žáků.  

Seznam preventivních programů ve školním roce 2017/18: 

1. ročník 

The Action New Generation – tematika bezpečnosti silničního provozu 

Poruchy příjmu potravy 

Škola osobního rozvoje 

Nebudu cíl ani oběť!  

Trestní odpovědnost  

Nebudu překvapen! 

2. ročník 

Rodinné právo – manželství – domácí násilí 

Rizika virtuální komunikace  

Nebudu cíl ani oběť! 

Nebudu překvapen! 

3. ročník 

Paliativní péče – péče o umírající – Ostrava, Hospic svatého Lukáše 
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Nebudu cíl ani oběť! 

Netolismus 

Nebudu překvapen! 

4. ročník 

Trestní právo – domácí násilí 

Rizika uzavírání úvěrových smluv, problematika smluv 

Nebudu cíl ani oběť! 

 

Na začátku školního roku se uskutečnil ve Středisku volného času v Ostravě-Zábřehu 

adaptační kurz, které ho se zúčastnili žáci 1. ročníku s třídní učitelkou a ředitelkou školy. 

Cílem této aktivity bylo vzájemné seznámení žáků, navázání pozitivních interpersonálních 

vztahů, ale také usnadnění přechodu žáků z prostředí základní školy na školu střední.  

Adaptační kurz zajistili zaměstnanci Střediska volného času v Ostravě-Zábřehu.  

 

 

7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

- Školení k maturitním zkouškám (organizace) – 1 seminář – ředitelka školy  

- Jiná krátkodobá školení – 5 seminářů – 8 učitelů 

 

 

8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

01.09.  Praktická maturitní zkouška – 1. opravný termín 

04.09.  Slavnostní zahájení školního roku (1. ročník – Slezskoostravská radnice) 

05.09.   Adaptační kurz pro žáky 1. ročníku – Středisko volného času OV-Zábřeh 

14.09.  MZ 2017 – profilová část – podzimní termín  

22.09.  Běh naděje – humanitní nezávodní akce spojená s veřejnou sbírkou, Ostrava, 

Komenského sady – žáci 1. ročníku 

25.09.  Program pro žáky BrainBrush/Student Coaching Program, Impact Hub, 

Ostrava – vybraní žáci školy 

26.09.  Třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků 1. ročníku 

06.10.  Poskytování první pomoci – budova školy – studenti Lékařské fakulty 

Ostravské univerzity  

11.10.  Jednání školské rady 
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12.10.  The Action New Generation – preventivní akce s tematikou bezpečnosti 

silničního provozu, žáci 1. ročníku – Dům kultury města Ostravy 

16.10.  Projekt Quo Vadis – představení projektu: téma ekonomika, trh práce, životní 

prostředí a společnost – žáci 2. a 3. ročníku 

16.10.  Logická olympiáda (organizátorem spol. Mensa ČR) – účast všech žáků školy 

23.10.  Život a dílo Petra Bezruče + Expozice kamenů a historická výstava, Slezské 

zemské muzeum – žáci 3. ročníku 

23.10.  Poruchy příjmu potravy – přednáška pro žáky 1. ročníku 

24.10.  Práce s nesourodou skupinou, KMO, Ostrava, metodicko-didaktický seminář 

pro učitele NJ 

31.10.  Halloween v hodinách AJ 

06.11.  Testování žákyň 1. ročníku z předmětů MAT, CJL a AJ – služba společnosti 

Společnost pro kvalitu školy 

07.11.  Vzdělávací exkurze na téma Počítačová tomografie – pohled do nitra 

kamenům, Ústav geoniky AV ČR, OVA-Poruba – žáci 1. ročníku, podpora 

výuky předmětu ZEM 

09.11.  Workshop V zajetí neživé přírody – Geologický pavilon prof. Pošepného, 

Ostrava-Poruba, žáci 2. ročníku, podpora výuky předmětu ZPV 

14.11.  Konzultační třídní schůzky rodičů 

13.-15.11. Motivační týden VŠPP – přednášky a semináře na vybraná témata – vybraní 

žáci školy.  

15.11.  Nábor na ZŠ, účast vybraných děvčat z 1. ročníku 

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

23.11.  Den otevřených dveří 

28.11.  Konzultační seminář pro management škol – NIDV, Ostrava, účast ŘŠ 

30.11.  Volba povolání – prezentace školy na akci ÚP Karviná - Orlová 

01.-02.12. Prezentace školy na výstavě „Učeň, středoškolák, vysokoškolák“ – Ostrava 

06.12. Den otevřených dveří 

08.12.  Vzdělávací exkurze do Drážďan 

19.12.  BrainBrush – koučování studentů SŠ – vybraní studenti školy 

20.12.  Hospic sv. Lukáše, OV-Jih, exkurze v rámci předmětu SV – žáci 3. ročníku 

20.12.  Minikinokavárna, Ostrava – filmové představení Vražda v Orient expresu 

22.12. Školní Vánoce 
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09.01.  Přípravný kurz pro žáky ZŠ – CJL 

11.01. Den otevřených dveří 

12.01.  Školení hodnotitelů ÚZ CJL – NIDV, Ostrava 

12.01.  Prezentace školy na ZŠ U Kříze – účast ŘŠ 

15.01.  Přednáška o pracovním trhu vedená zaměstnankyní ÚP v Ostravě – žáci  

4. ročníku 

18.01.-19.01. Nábory na ZŠ – účast ŘŠ 

22.01. Dům kultury města Ostravy, divadelní představení Zkrocení zlé ženy – žáci  

1. a 4. ročníku 

23.01.  Přípravný kurz pro žáky ZŠ – CJL 

29.01. Preventivní program pro žákyně 1. ročníku v rámci předmětu OBN na téma 

Rodina 

30.01. Přípravný kurz pro žáky ZŠ – MAT 

05.02.  BrainBrush – koučování studentů SŠ – vybraní studenti školy 

06.02.  Přijímací zkoušky nanečisto – organizuje ŘŠ 

07.02.  Exkurze žáků 4. ročníku u Krajského soudu v Ostravě 

09.02.  Avion Shopping Park – Veletrh středních škol – náborová aktivita, účast ŘŠ  

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

Mor. Ostrava, MSOA reprezentoval 1 žák  

13.02. Přípravný kurz pro žáky ZŠ – MAT 

14.02. Přednáška prezidenta Hospodářské komory ČR – žáci 4. ročníku 

15.02.-16.2.  DVPP – studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně 

patologických jevů – 1 pedagog 

19.-23.02 Výkon odborné praxe zahraničních stážistů v rámci projektu EDISON 

 realizovaný společností AISEC na MSOA, ubytování stážistů v rodinách žáků 

MSOA 

20.02. Přípravný kurz pro žáky ZŠ – CJL 

21.02. Celodenní exkurze žáků 1. ročníku se stážisty projektu EDISON 

22.02. Cvičná praktická maturitní zkouška z odborných předmětů – žáci 4. ročníku 

26.02. Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky 

27.02. Přípravný kurz pro žáky ZŠ – MAT 

28.02. Aktivita společnosti Yourchange – konverzace v anglickém jazyce 

s 15člennou skupinou studentů z celého světa – účast vybraných žáků MSOA 
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01.03. Konzultace k výzvám EU – Šablony, NIDV Ostrava 

05.03. Můžeš podnikat – přednáškový cyklus o podnikání – příběhy dvou podnikatelů 

06.03. Preventivní program pro žáky 3. ročníku  

19.03. Schůzka školních metodiků prevence – účast ŘŠ 

03.04. Schůzka školních metodiků prevence – účast ŘŠ 

06.04.  1st International School of Ostrava, BrainBrush – koučování studentů SŠ – 

vybraní studenti školy 

10.04.  GDPR srozumitelně a prakticky – NIDV Ostrava – účast ŘŠ 

10.04. Konzultační třídní schůzky rodičů 

11.04. Maturitní zkouška z CJL – písemná práce 

12.04. Jednotné přijímací zkoušky a motivační pohovory ŘŠ s uchazeči 

13.04. Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů – řádný a opravný termín 

13. 04. Pohár Josefa Masopusta, okresní kolo soutěže v kopané chlapců – žáci  

1. – 3. ročníku 

16.04. Jednotné přijímací zkoušky a motivační pohovory ŘŠ s uchazeči 

17.04.-18.04. DVPP – studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně 

patologických jevů – 1 pedagog 

20.04. Preventivní program Městské policie Ostrava s názvem Nebudu cíl ani oběť! 

27.04. Informační schůzka žáků, kteří se zúčastní sportovn-turistického kurzu 

v Chorvatsku 

02.-04.05. MZ 2018 – písemná část maturitní zkoušky – společná část 

09.05.-11.05. DVPP – studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně 

patologických jevů – 1 pedagog 

14.05.-25.05. Odborná praxe žáků 2. a 3. ročníku 

16.-21.05. MZ 2018 – Ústní část maturitní zkoušky – společná a profilová část 

25.05.-03.06. Sportovně turistický kurz v Chorvatsku, účast 28 žáků školy 

05.06.  Konzultační třídní schůzky rodičů 

11.06. Divadelní přestavení Dekameron – Dům kultury města Ostravy – účast žáků  

2. ročníku 

14.06. Preventivní program na téma Netolismus – Renarkon – žáci 3. ročníku 

21.06. Testování úrovně vědomostí žáků 1. – 3. ročníku testy České školní inspekce 

 1. ročník – Matematická gramotnost, AJ – procvičení porozumění čteným informacím, 

Čtenářská gramotnost 
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 2. ročník – Čtenářská gramotnost, AJ – čtení s porozuměním 

 3. ročník – CJL – maturitní test, AJ – čtení s porozuměním 

21.06. Informační schůzka rodičů nově přijatých žáků 1. ročníku 

22.06. Pilotáž projektu k podnikavosti – PhDr. Lukáš Durda – žáci 1. – 3. ročníku 

25.06. Beseda Městské policie Ostrava – téma Nebudu překvapen!!! – pro žáky  

1. – 3. ročníku, teoretická a praktická část 

26.06. Jednodenní vodácký kurz na řekách Ostravice a Odra – žáci 1. – 3. ročníku 

27.06. Přírodovědná exkurze žáků 2. ročníku, Moravskoslezské Beskydy, Lysá Hora. 

27.-28.06. Přírodovědná exkurze žáků 1. ročníku, Moravskoslezské Beskydy, Horní 

Bečva. 

27.06.-28.06. Přírodovědná exkurze žáků 3. ročníku, Moravskoslezské Beskydy, Ostravice. 

28.06. Den s třídním učitelem, pro žáky 2. ročníku 

 

Ve školním roce 2017/18 vyšlo jedno číslo školního časopisu (šéfredaktor Mgr. Kateřina 

Čičelová, vyučující českého jazyka a literatury). 
 

V červnu 2018 se 4 žákyně 3. ročníku staly úspěšnými u státní zkoušky z psaní na klávesnici 

základní, kterou organizuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a 

zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, a získaly potvrzení dovedností vést 

obchodní korespondenci (vysvědčení), které zvyšuje jejich konkurenceschopnost na trhu 

práce. Příprava na vykonání zkoušky byla součástí výuky předmětu Písemná a elektronická 

komunikace. 

 

Do krajského kola ekonomické olympiády, kterou pořádá Institut ekonomického vzdělávání 

ve spolupráci s Českou národní bankou, postoupil žák, který se z důvodu nemoci soutěže 

nakonec neúčastnil.  

 

Do okresního kola olympiády v anglickém jazyce postoupila jedna žákyně, nezaznamenala 

však významnějšího úspěchu.  

 

Další školní tradicí je účast našich chlapců v okresním kole turnaje v kopané o Pohár Josefa 

Masopusta, ve kterém se nám ani letos nepodařilo postoupit do krajského kola.  

 

Na začátku školního roku jsme ozdobili stěnu jedné z kmenových učeben citáty  

a fotografiemi Tomáše Bati, který je jedním ze vzorů podnikavého člověka.  



 14 

9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 

Moravskoslezská obchodní akademie poskytla součinnost s Českou školní inspekcí při  

inspekčním elektronickém zjišťování, které je 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 uvedené oblasti: 

- Mediální výchova (březen 2018). 

 

Dne 16. dubna 2018 byla provedena kontrola dodržování právních předpisů podle § 174 odst. 

2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb.,  

o kontrole (kontrolní řád) ve znění pozdějších předpisů. Kontrola byla zaměřena na 

organizaci a průběh přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání. Kontrolou nebylo zjištěno 

porušení sledovaných právních předpisů. 

 

 

10 Základní údaje o hospodaření školy  

Příjmy 

 1. Celkové příjmy     5 315 364,38 

 - poplatky od zletilých žáků, rodičů          794 902,67 

 - příjmy z hospodářské činnosti     0,00 

 - ostatní příjmy     4 520 461,71 

Výdaje 

 1. Investiční výdaje celkem                  0,00 

 2. Neinvestiční výdaje celkem   5 002 564,40 

 - náklady na platy pracovníků školy   2 223 317,00 

 - ostatní osobní náklady (DPP)       213 410,00  

 - zákonné odvody zdravotního a sociálního poj.    760 185,00 

 - výdaje na učebnice, učební texty a pomůcky      13 784,70 

 - stipendia (prospěchová)         37 500,00 

 - ostatní provozní náklady    1 754 367,70 
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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 2017 – výrob bez 

výhrad:   

Podle našeho názoru byl výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 společnosti Moravskoslezská 

obchodní akademie, s. r. o., 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 2017 splňuje podmínky použití výsledku hospodaření 

podle zákona na vzdělávání a školské služby a použití zisku za rok 2017 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. 

 

 

11 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Ve školním roce 2017/2018 jsme se zapojili do EDISON  po dobu jednoho týdne hostili  

4 vysokoškolské studentky ze zahraničí, které v naší škole vykonávaly praxi. Organizovaná 

výuka přispěla k prohloubení konverzačních kompetencí, všeobecně vzdělávacích znalostí  

i lidských vztahů. V rámci předmětu Integrovaný ekonomický předmět žáci v anglickém 

jazyce představili opět své podnikatelské záměry. Zapojení do této aktivity je přijímáno žáky 

pozitivně, v příštím roce budeme mít zájem o opakování. 

 

Ve školním roce jsme se zapojili také do školního projektu Mléko do škol, v rámci kterého 

naši žáci získávali od společnosti LAKTEA, o. p. s., dotované produkty mléka a mléčných 

výrobků.  
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12 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. Učitelé se sebevzdělávají také 

ve volném čase.  

 

 

13 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

Škola získala dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na realizaci 

projektu Šablony MSOA (reg. č. projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0008196, 

prioritní osa: 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 

vzdělávání). V tomto školním roce byla dotace využívána pro financování vzdělávání 

pedagogických pracovníků a doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem. 

 

Škola se zapojila do projektu Školní projekt – Mléko do škol, podle Nařízení vlády  

č. 74/2017 Sb., v rámci kterého společnost LAKTEA, o. p. s. zajistila dodávky dotovaných 

mléčných výrobků žákům školy.  

 

 

14 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 46 žáků z toho 15 žáků ve státní 

správě, ostatní v soukromých firmách) a vysokými školami (VŠPP, a. s., VŠB-TU, Ostrava, 

Ostravská univerzita).  

Škola se zapojila do projektu Můžeš podnikat zaměřeného na podporu podnikavosti mladých 

lidí ve formě inspirativních přednášek podnikatelů, kteří se dělí se žáky se zkušenostmi ze 

svých podnikatelských záměrů.  
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V průběhu školního roku jsme se zapojili také do programu BrainBrush, ve kterém několik 

žáků posilovalo své kompetence k podnikavosti a sebeřízení. Účastníci tak pracovali na svém 

sebevzdělání, navštěvovali přednášky, workshopy a využívali konzultací  

s profesionálními kouči, kde mnohdy objevovali, v čem spočívají jejich silné stránky a čeho 

by chtěli v životě na profesní dráze dosáhnout. Aktivita byla realizována společností 

RainFellows, dalšími účastníky projektu byli žáci 1st International School. 

 

 

Přílohy: 

fotografie ze školních akcí 

 

 

 

Prohlídka města Ostravy v rámci projektu EDISON 
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Sportovně turistický kurz v Chorvatsku  

 

Naši „srdcaři“ 
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Vzdělávací exkurze do Drážďan 
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Výzdoba třídy, která je věnována Tomáši Baťovi 

 

 

 

 

 


