
Zápis ze zasedání školských rad při OA a VOŠS konané dne 14. 10. 2020 (on-line) 

Přítomni: Tomáš Hroch, Plk. Mgr. Radovan Vojta, Mgr. Karla Končeková Kvardová, Mgr. Soňa 
Lenobelová, Ing. Magda Březná, doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D, Lenka Waszutová, Mgr. Zdeňka 
Zamazalová, Martin Kacíř, Bc. Martin Pražák 

Omluveni: prof. Ing. Renáta Hótová, Dr., Tereza Poláchová 

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

Program: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019 – 2020 

1) Ředitelka školy Ing. Eva Kazdová přivítala členy obou školských rad a poděkovala za 
spolupráci při schválení úprav školního a klasifikačního řádu, které bylo nutno udělat 
vzhledem k distanční výuce, aby podle upravených řádů mohl začít 1. 9. nový školní rok      
Ing. Eva Zátopková informovala, že do školního řádu VOŠS bylo také vloženo obecné 
doporučení, jak pracovat v období Covid. Text zní:“ Při případnému přechodu vzdělávání na 
dálku v souvislosti s onemocněním COVID-19 se bude škola řídit doporučením MŠMT a 
Ministerstva zdravotnictví k provozu škol a školních zařízení pro školní rok 2020/2021. V této 
souvislosti bude stanovena jednotná platforma, komunikační kanál a společná pravidla pro 
vzdělávání na dálku. V této souvislosti nebudou dotčena práva studentů a povinnosti 
studentů budou přiměřeně aplikovány na dálkový způsob vzdělávání.“ 

2) Mgr. Zamazalová informovala o nových volbách do školské rady – na OA za pedagogy byly 
zvoleny Ing. Magda Březná a Mgr. Zdeňka Zamazalová, za zletilé žáky Tomáš Hroch, novými 
členy školské rady při VOŠS se stali Martin Kacíř a Tereza Poláchová. Proběhly nové volby 
předsedy školské rady při OA – zvolena Mgr. Zamazalová. 

3) Hlavním programem bylo posouzení Výroční zprávy za školní rok 2019/2020. Ing. Kazdová 
představila strukturu výroční zprávy a personální zabezpečení. 

4) Mgr. Bc. Csölle informoval o oblasti vzdělávání – o přijímacím řízení, naplněny byly všechny 4 
třídy na OA, poskytl informace o distančním vzdělávání. 

5) Ing. Kazdová hovořila o maturitních zkouškách. Z celkového počtu 102 maturujících žáků 
prospělo v jarním termínu 60 žáků, z toho 18 žáků s vyznamenáním. Neprospělo 42 žáků. 
Výsledky maturitních zkoušek negativně ovlivnila mimořádná situace v souvislosti 
s opatřeními proti šíření COVID-19. V podzimním termínu maturovalo 44 žáků, uspělo 28 
žáků, 16 žáků neuspělo. Uplatnění absolventů OA – 80% studuje na VŠ, 12% na VOŠS, 4% 
nastoupilo do zaměstnání, 4% hlášeni na úřadu práce. 

6) Ing. Zátopková informovala o studijních oborech na VOŠS – Sociální práce a sociální 
pedagogika (denní a dálková forma vzdělávání + kombinovaná forma vzdělávání) a Sociální 
pedagogika (denní a dálková forma). V zimním semestru měla škola 348 studentů (146 na 
denním studiu 202 na dálkovém a kombinovaném), do letního semestru postoupilo 130 
studentů na denním a 167 na dálkovém a kombinovaném, letní semestr zdárně ukončilo 
celkem 278 studentů (118 denního studia a 160 dálkového a kombinovaného). Úbytek 
nastává každoročně, i když se škola snaží – zaveden adaptační kurz, adaptační období, 
v akreditaci zmírnění požadavků, zůstanou jen ti, co mají opravdu zájem. Uplatnění 
absolventů VOŠS – 50% pracuje v oboru, případně při zaměstnání v oboru pokračuje ve 
studiu 6%, mimo obor pracuje 6%, ve studiu pokračuje 16%, 1 absolvent je v evidenci Úřadu 
práce. Po absolvování studia na VOŠS nejčastěji absolventi pokračují ve studiu na Vysoké 
škole zdravotníctva a sociálnej práce sv Alžbety v Příbrami (40%), na Ostravské univerzitě 
(20%), na Vysoké škole sociálně-správní (10%). Ing. Zátopková hovořila o aktivitách školy, o 
propagaci školy, o spolupráci s partnery (800 kontaktů na praxi a oponenty), školili 



středoškoláky na téma sociální gramotnost, byla připravována konference na téma Sociální 
podnikání, ale nemohla se uskutečnit. Škola pořádá další vzdělávání studentů VOŠS – 
workshopy Něco málo ze světa tmy, semináře Role sociálního pracovníka v hospicové péči, 
organizovala studijní výjezd do Bratislavy a Rakouska. Uspořádala 4 výstavy – např. Ze tmy ke 
světlu – prof. J. Štreita a projektový den Příklady táhnou. Z mimoškolní činnosti byly zmíněny 
soutěže – překladatelská, konverzační, sociální právo v příkladech a sbírkové aktivity (53 kg 
potravin pro potravinovou banku, 39 165 Kč pro nevidomé, 10 060 Kč pro dětské centrum 
Čtyřlístek, 10 369 Kč pro Charitu Ostrava, 7000 Kč pro adoptivní dívku Aishu z Ugandy). Škola 
je rovněž aktivní v asociacích – AVOŠ a ASVSP. 5 studentů bylo oceněno za absolventskou 
práci, 13 studentů za dobrovolnictví, 1 studentka byla oceněna městem Ostrava jako 
dobrovolník roku. Na VOŠS byl vybudovány 2 nové učebny pro sociální pedagogiku a učebna 
pro zdraví. 

7) Ing. Kazdová představila aktivity OA – škola věnuje mimořádnou pozornost cizojazyčnému 
vzdělávání. Žákům je každoročně nabízena možnost přípravy na složení dvou certifikátů 
z anglického jazyka – FCE a BEC. Bohužel kvůli koronavirové krizi nebyly jazykové školy 
schopny stanovit, kdy a zda vůbec se zkoušky budou konat. V rámci projektu Rodilí mluvčí do 
škol ve škole působila rodilá mluvčí ze Singapuru, která odučila 300 hodin. Druhou rodilou 
mluvčí se škole podařilo získat díky Fulbrightově nadaci, jednalo se o studentku z USA, která 
do března působila na OA, pak vzhledem k mimořádné situaci byla povolána zpět do USA a 
pokračovala v konzultacích on-line formou. V září proběhly zahraniční exkurze do Velké 
Británie a Francie. Před Vánocemi dostala škola dárek od europoslance Evžena Tošenovského 
v podobě zahraniční exkurze pro žáky obchodní akademie do Evropského parlamentu 
v Bruselu. Výjimečnou akcí byl na přelomu ledna a února 2020 studijní pobyt 10 žáků a 1 
pedagoga ve Štrasburku. Tato akce byla realizována v rámci projektu Moravskoslezského 
kraje na podporu výuky cizích jazyků. 
Velká pozornost školy je rovněž věnována výuce k podnikání a podnikavosti. Již 12. ročník 
veletrhu fiktivních firem se zahraniční účastí se konal 20. února 2020. Jednou z novinek 
tohoto ročníku byla účast 2 fiktivních firem založených žáky Základní školy Generála Janka 
v Ostravě – Mariánských Horách. Další novinkou byla mezinárodní fiktivní firma, která mohla 
vzniknout díky evropskému projektu zemí Visegrádské čtyřky. Žáci oboru obchodní akademie 
se zaměřením na zahraniční obchod vytvořili akciovou společnost, na níž se podílely školy ze 
všech čtyř zemí V4. Za tento projekt získala škola ocenění od mezinárodní centrály Europenu 
Certifikát od Europen – PEN International za příklad dobré spolupráce. Žákům školy se také 
podařilo obchodovat on-line na americké burze. 
Další oblastí, které se škola věnuje dlouhodobě, je environmentální výchova a vzdělávání. 
Škola spolupracuje v oblasti EVVO s Klubem ekologické výchovy. Na škole vzniklo Centrum 
managementu udržitelného rozvoje EVVO, které pořádá specializační studium pro 
koordinátory EVVO, poznávací exkurze, zapojení do OKAPU – bude vytvořeno badatelské 
centrum pro talentované žáky se zájmem o danou problematiku. 
Ředitelka školy hovořila o programu DofE, který je určen mladým lidem od 14 do 24 let. Jeho 
účastníci se pravidelně věnují aktivitám ze tří oblastí – pohyb, dovednost a dobrovolnictví. Na 
závěr je třeba absolvovat týmovou expedici v přírodě. Vedoucími jejich osobního rozvoje jsou 
učitelé školy. Žáci jsou zapojeni de všech 3 úrovní – bronzové, stříbrné a zlaté. Dvě žákyně 
školy dosáhly na zlatou úroveň. Pro školu je to velký úspěch. 
Ing. Kazdová seznámila členy obou školských rad s úspěšným projektovým dnem k 30. výročí 
sametové revoluce, s charitativní činností na OA – Kola pro Afriku, Dřepy pro Afriku. 
Významným úspěchem žáka obchodní akademie bylo 2. místo v celostátním kole SOČ s prací 
Závislost na internetu a kognitivní funkce. 



8) Ing. Mgr. Radmila Kosturová  informovala členy školské rady o prevenci sociálně 
patologických jevů a o práci výchovných poradkyň, o dalším vzdělávání pedagogických i 
nepedagogických pracovníků, poskytla údaje o hospodaření školy, o zapojení do Šablon I. a 
Šablon II., o projektech financovaných z cizích zdrojů, o spolupráci s odborovými 
organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery např. SRPŠ. Finanční dar SRPŠ 
bude využit na nákup dalšího výdejníku filtrované vody.  
Kontrola ČŠI ve školním roce 2019/2020 neproběhla. 

9) Hlasování: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019 – 2020 byla všemi přítomnými 
členy obou školských rad jednomyslně schválena. 
 
Diskuse: 
Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D – vznesl dotaz na příčiny nízké úspěšnosti u maturitních zkoušek. 
Mgr. Bc. Viktor Csölle odpověděl, že díky pokynu z MŠMT museli být všichni žáci 4. ročníků 
připuštěni k maturitě. 
Ing. Magda Březná vysvětlila, že žáci spoléhali na získání maturity díky průměru známek jako 
na Slovensku. 
Ing. Eva Zátopková vysvětlila rozdíl mezi kombinovanou formou studia a dálkovou formou. 
Ing. Eva Kazdová informovala o dvou zářijových úspěších – škola má nové hřiště a                  
na XXVI. Valném shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v Praze bylo schváleno přijetí 
Obchodní akademie a VOŠS do seskupení 53 českých UNESCO škol z celé České republiky. 
 
Zapsala: Mgr. Zdeňka Zamazalová, 15. 10. 2020 
 
 


