
Zápis ze zasedání školských rad při OA a VOŠS konané dne 13. 10. 2021 

Přítomni: Ing. Magda Březná, Mgr. Karla Končeková Kvardová, Mgr. Soňa Lenobelová, Michal Čep, 

prof. Ing. Renáta Hótová, Mgr. Zdeňka Zamazalová 

Omluveni: Plk. Mgr. Radovan Vojta, doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D, Tereza Poláchová, Mgr. Lenka 

Waszutová, Martin Kacíř, Bc. Martin Pražák 

Hosté: Ing. Eva Kazdová, Mgr. Bc. Viktor Csölle, Ing. Mgr. Radmila Kosturová, Ing. Eva Zátopková 

Program: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020 – 2021 

1) Ředitelka školy Ing. Eva Kazdová představila členům školské rady 2 nové pedagogy – 

ekonomy, počet pedagogů k 1. září 2020 byl 58, nepedagogů 20. Počet žáků na OA k 1. 9. 

2021 byl 438, na VOŠS k dennímu studiu nastoupilo 143 studentů, z tohoto výchozího počtu 

v letním období pokračovalo 128 studentů. 

2) Mgr. Bc. Viktor Csölle informoval o dvou kolech přijímacího řízení na OA, o školu projevilo 

zájem 260 uchazečů, k 30. 8. 2021 chybělo 6 žáků k naplnění kapacity, k 1. 9. nastoupilo do  

1. ročníku 116 žáků. 

Mgr. Bc. Csölle seznámil členy školské rady s výsledky vzdělávání na OA. Klasifikace                 

za 1. pololetí byla uzavřena s těmito výsledky: 80 žáků prospělo s vyznamenáním, 328 žáků 

prospělo, neprospělo 18, nehodnoceno bylo 12 žáků. Průměrná známka školy 1, 931. 

Průměrná absence na žáka byla 28 hodin. Klasifikace za 2. pololetí byla uzavřena s těmito 

výsledky: 97 žáků prospělo s vyznamenáním, 303 prospělo, neprospělo 31, nehodnoceni 3 

žáci. Průměrná známka školy byla 1, 877. Průměrná absence na žáka 27 hodin.  

Výsledky maturitních zkoušek – z celkového počtu 97 maturujících žáků prospělo v jarním 

termínu 76, z toho 28 žáků prospělo s vyznamenáním. Neprospělo 21 žáků. Žáci oborů 

ekonomické lyceum a veřejnosprávní činnost byli úspěšnější než republikový průměr. 

K opravnému termínu se přihlásilo 16 žáků, maturovalo jich 15, neprospělo 6 žáků. 

Uplatnění absolventů OA – 87 % absolventů pokračuje ve studiu na VŠ (nejvíce ekonomické 

obory), 5 % VOŠS, 8 % nastoupilo do zaměstnání. 

3) Ing. Eva Zátopková hovořila o studovaných oborech na VOŠS. K naplnění kapacity 

akreditovaných vzdělávacích programů proběhla v kalendářním roce 2020 celkem 4 kola 

přijímacího řízení. Celkový počet zapsaných studentů k 31. 10. 2020 byl 319, k dennímu 

studiu nastoupilo 143 studentů, z tohoto počtu pokračovalo v letním období 128 studentů, 

k dálkovému a kombinovanému studiu nastoupilo 176 studentů, zimní období školního roku 

zdárně ukončilo 158 studentů. 

Výsledky absolutoria – z 91 přihlášených studentů k absolutoriu neukončilo ročník 16 

studentů. Ze 75 studentů prospělo s vyznamenáním 36, 36 prospělo, 3 neprospěli. 

Uplatnění absolventů VOŠS – elektronickým dotazováním byly získány informace od 79 

absolventů všech forem studia. Nejvíce absolventů pracuje v oboru (40 %), případně při 

zaměstnání v oboru pokračuje ve studiu (18 %), 1 absolvent je v evidenci Úřadu práce. Po 

ukončení studia na VOŠS téměř polovina absolventů (46 %) pokračuje ve studiu na vysokých 

nebo vyšších odborných školách. Po absolvování studia na VOŠS nejčastěji absolventi 

pokračují ve studiu na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Příbrami (40 

%). 

4) Ing. Mgr. Radmila Kosturová informovala členy obou školských rad o prevenci sociálně 

patologických jevů. Novým fenoménem byly problémy spojené s distanční výukou. Některým 

žákům tato forma vzdělávání nevyhovovala, proto bylo třeba konzultovat jejich potřeby. 



5) Ing. Eva Kazdová představila aktivity OA – škola věnuje mimořádnou pozornost 

cizojazyčnému vzdělávání, výuce k podnikání a podnikavosti. Nástrojem pro rozvoj 

podnikatelských kompetencí žáků je předmět fiktivní firma. Pandemická situace v České 

republice zasáhla také do organizace mezinárodního veletrhu fiktivních firem. Proto se již    

13. ročník veletrhu přesunul do virtuálního prostředí. Do on-line soutěžení se přihlásily nejen 

školy z ČR, ale také ze Slovenska. Sdílená mezinárodní firma ChartEco se 8. 6. 2021 

představila na světovém setkání sdružení PEN Worldwide. Setkání proběhlo v anglickém 

jazyce ve virtuálním prostředí. 

Další zajímavou vzdělávací akcí zaměřenou na podporu podnikání a podnikavosti, která 

proběhla na OA byl Kaleidoskop nápadů. 

V rámci OKAPU škola vede vzdělávací projekt zavedení předmětu fiktivní firma na 3 

gymnáziích a 2 základních školách. 

Další oblastí, které škola dlouhodobě věnuje pozornost, je environmentální výchova a 

vzdělávání. 

Jako každoročně se škola zabývá problematikou finanční gramotnosti, za školu se přihlásilo 

do soutěže „Rozpočti si to“ 6 týmů. 

Důležitou aktivitou školy je zapojení do programu DofE. 12 žákům se podařilo splnit všechny 

potřebné aktivity.7 žáků získalo bronzovou medaili, 3 stříbrnou a 2 dosáhli na zlatou úroveň. 

Několik let se vedení školy snaží stát se členem sítě přidružených škol UNESCO. V roce 2020 

valné shromáždění schválilo přijetí Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální, 

Ostrava – Mariánské Hory do seskupení 53 českých UNESCO škol, OA se stala druhou školou 

v Moravskoslezském kraji, která je součástí tohoto společenství. 

Nově se škola zapojila do projektu Světová škola. 

Novinkou minulého školního roku byly měsíční praxe ve 3. ročníku (dříve probíhala praxe 14 

dní ve 3. ročníku a 14 dní ve 4. ročníku). Změna provedena na základě přání zaměstnavatelů. 

V letošním školním roce vyšel Erasmus, který umožní výjezd žáků na zahraniční praxi (květen 

2022). 

6) Ing. Eva Zátopková nastínila aktivity VOŠS – v září 2020 se škole podařilo realizovat výjezd do 

Chorvatska s cílem všímat si, jak je v dané zemi pamatováno na osoby se zdravotním 

postižením, porovnat sociální služby naše a chorvatské, seznámit se se školským systémem, 

s prací asistentů pedagoga. Došlo k navázání kontaktů s chorvatským Červeným křížem. 

V říjnu 2020 v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace byla žákům denní 

formy vzdělávání vládou ČR uložena pracovní povinnost. Problémy s praxí byly vyřešeny 

dobrovolnickou činností. 

VOŠS má 800 kontaktů na praxi i značnou databázi oponentů absolventských prací. 

Také dobrovolnictví na VOŠS má svoji dlouholetou tradici 

7) Ing. Mgr. Kosturová hovořila o partnerech školy – SRPŠ, Spolek pro školu, Spolek učitelů pro 

rozvoj klávesnicové gramotnosti.  

Na konci června se uskutečnila sbírka mezi učiteli a zaměstnanci školy pro obec Hruška. 

Vybralo se přes 100 000 Kč. 

8) Hlasování: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020 – 2021 byla všemi přítomnými 

členy obou školských rad jednomyslně schválena. 

 

 

 

 



Diskuse: 

Prof. Ing. Renáta Hótová vznesla dotaz, zdali škola nabízí veřejnosti programy celoživotního 

vzdělávání. Ředitelka školy Ing. Eva Kazdová odpověděla, že škola snahu měla a má, ale není 

zájem, protože je hodně firem, které tyto služby nabízí. 

 

Zapsala: Mgr. Zdeňka Zamazalová, předsedkyně školské rady při OA 

 

 


