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Úvod 

Výroční zpráva je zpracována na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 

a na základě Vyhlášky č. 15/2005 Sb, v platném znění. Je určena zřizovateli a všem 

zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti. K dispozici je na studijním oddělení v obou 

budovách školy a webových stránkách školy. Po jednom výtisku Výroční zprávu obdržela 

Školská rada a SRPŠ Kotlářská 9, z. s.  
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1 Základní údaje o škole 

Název právnické osoby: Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická 

a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace  

Sídlo:    Kotlářská 9, 611 53 Brno 

Pracoviště:   budova Kotlářská 9, Brno, budova Pionýrská 23, Brno 

Identifikátor:   600 013 502 

Právní forma:  příspěvková organizace 

IČ:    00 566 381 

IZO – SOŠ:   000 566 381 

IZO – VOŠ:   110 026 845 

Elektronický přístup: www.oabrno.cz 

Id datové schránky:  aisx6jh 

Ředitel školy:   Ing. Mgr. Jiří Haičman  

Zřizovatel:   Jihomoravský kraj, IČ: 79 888 337    

    Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

    Zřizovací listina vydána 30. 4. 2015 č.j. 20/8 

 

Školská rada: 

Složení školské rady zvolené na období 2015-2018: 

Ing. Jarmila Hnidáková Pecková, pedagog školy, předseda 

Ing. Ellen Janalíková, pedagog školy, zapisovatel 

Ing. Mgr. Lukáš Zouhar, pedagog školy, člen 

Mgr. Lenka Bukovská, zákonný zástupce nezletilých žáků, člen 

Marek Andrysík, žák, člen 

Patrik Zavadil, žák, člen 

Ing. Petr Pfléger, zástupce zřizovatele, člen 

RNDr. Dana Pohanková, zástupce zřizovatele, člen 

Natálie Bezvodová, zástupce zřizovatele, člen 



6 

2 Přehled oborů vzdělání a vzdělávacích programů 

realizovaných ve šk. roce 2016/2017 

2.1 Přehled oborů vzdělání SOŠ a vzdělávacích programů VOŠ 

Název oboru/vzdělávacího programu Kód oboru 
Forma a délka 

vzdělávání 
Budova 

SOŠ Obchodní akademie 63-41-M/02 denní, 4 roky Kotlářská 9 

SOŠ Ekonomické lyceum 78-42-M/02 denní, 4 roky Kotlářská 9 

SOŠ Obchodní akademie 63-41-M/02 dálková, 5 roků Kotlářská 9 

SOŠ Informační služby 72-41-M/01 denní, 4 roky Kotlářská 9 

VOŠ Informační služby a knihovnictví 72-41-N/02 denní, 3 roky Kotlářská 9 

VOŠ Sociální práce 75-32-N/01 
denní, 3 roky 

dálková, 3 roky 
Pionýrská 23 

VOŠ Ekonomicko-právní činnost 68-41-N/03 
denní, 3 roky 

dálková, 3 roky 
Pionýrská 23 

VOŠ Zahraniční obchod 63-41-N/08 
denní, 3 roky 

dálková, 3 roky 
Pionýrská 23 

 

2.2 Přehled učebních dokumentů SOŠ 

Výuka probíhala podle školních vzdělávacích programů (dále ŠVP) vypracovaných 

v souladu s RVP daného oboru vzdělání: 

Název a kód oboru vzdělání 
Název školního vzdělávacího 

programu 
Datum platnosti ŠVP 

Obchodní akademie, 63-41-M/02 
Obchodní akademie,  

Kotlářská 9, Brno 
od 1. 9. 2016 

Obchodní akademie, 63-41-M/02 

Obchodní akademie,  

Kotlářská 9, Brno, dálkové 

studium 

od 1. 9. 2010 

Ekonomické lyceum, 78-42-M/02 
Ekonomické lyceum,  

Kotlářská 9, Brno 

od 1. 9. 2009,  

změny od 1. 9.2012 

Ekonomické lyceum, 78-42-M/02 
Ekonomické lyceum,  

Kotlářská 9, Brno 
od 1. 9. 2016  

Informační služby, 78-41-M/01 Informační služby 

od 1. 9. 2010 

změny od 1. 9. 2012 

změny od 1. 9. 2015 
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2.3 Přehled učebních dokumentů VOŠ 

Výuka probíhala podle akreditovaných vzdělávacích programů: 

Název a kód oboru vzdělání Název a kód vzdělávacího programu 
Datum platnosti 

akreditace 

Obecně právní činnost 

68-41-N/.., 

Ekonomicko-právní činnost,  

68-41-N/01 

denní, dálková forma 

31. srpna 2020 

Ekonomika a podnikání 

63-41-N/.. 

Zahraniční obchod,  

63-41-N/08 

denní, dálková forma 

31. srpna 2020 

Sociální práce a sociální pedagogika 

75-32-N/.. 

Sociální práce, 7 

5-32-N/01 

denní, dálková forma 

31. srpna 2019 

Informační služby a knihovnictví, 

72-41-N/.. -dobíhající 

Informační služby a knihovnictví, 

72-41-N/02,  

denní forma 

31. prosince 2017 

Informační služby a knihovnictví, 

72-41-N/.. nově akreditovaný 

Informační služby a knihovnictví, 

72-41-N/02,  

denní forma 

31. srpna 2021 
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3 Personální zabezpečení  

Personalistika v organizaci 2810 je v souladu s platnými zákony včetně jejich novelizací. 

 

Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci 

Útvar Funkce Počet 

  Pedagogičtí pracovníci 

ředitel školy   1 

učitel 87 

v tom zástupci ředitele   3 

v tom asistent pedagoga   1 

v tom školní psycholog   1 

externí učitel   7 

celkem 95 

  Nepedagogičtí pracovníci 29 

 

Přírůstky a úbytky zaměstnanců vyplývají z potřeb organizace a tyto změny se odvíjí  

od potřeb nového školního roku podle počtu tříd jednotlivých oborů vzdělání, skupin 

vzdělávacích programů a potřeb provozu školy. V průběhu školního roku a během hlavních 

prázdnin jsme v rámci organizačních opatření nebo po vzájemné dohodě ukončili pracovní 

poměr s 6 pedagogickými  pracovníky bez náhrady a  jedním nepedagogickým pracovníkem 

bez náhrady, jeho pracovní povinnosti byly rozděleny mezi ostatní pracovníky. 

V souvislosti se slučováním a reorganizací školy byl ukončen pracovní poměr dohodou 

k 31. 8. 2016 s pedagogickým pracovníkem, který vykonával funkci zástupce ředitele školy. 

S účinností od nového školního roku 2016/2017 jsme snížili počet pedagogických 

pracovníků ve vedení školy na 3 zástupce ředitele. 

Od ledna 2016 v naší organizaci pracuje školní psycholog, který je velkým přínosem 

v současné době, kdy se zvyšuje procento studentů a žáků se specifickými potřebami učení. 

Školní psycholog spolupracuje s výchovnou poradkyní a se všemi pedagogickými 

pracovníky dle potřeb studentů, žáků i jejich vyučujících. Školní psycholog v naší 

organizaci pracuje prozatím na zkrácený úvazek. 

 

Pedagogičtí pracovníci jsou zpravidla zařazeni do 12. platové třídy v návaznosti na platný 

zákoník práce, vyhlášky a nařízení vlády určující stupnice v příslušných §§ zmíněných 

nařízení a vyhlášek. Ostatní zaměstnanci jsou zařazeni  podle vykonávané práce dle katalogu 

prací a Zákoníku práce v platném znění. 

 

K  31. 12. 2016 měla organizace dle přepočteného evidenčního počtu 104,949 zaměstnanců. 

 

Bezpečnost práce na pracovišti je dodržována dle platných směrnic a kontrolována 

bezpečnostním technikem. V roce 2016 došlo k jednomu pracovnímu úrazu. 
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4 Přijímací řízení ve šk. roce 2016/2017 

Přijímací řízení bylo organizováno podle ustanovení § 60 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 

podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího 

řízení ke vzdělávání ve středních školách. 

4.1 Počty přihlášek a počty přijatých žáků na SOŠ v 1. kole přijímacího 

řízení (proběhlo pouze 1. kolo přijímacího řízení) 

 

Obor vzdělání Kód KKOV 
Délka 

studia 
Forma 

Počet přihlášek 

1. kolo 

Počet přijatých 

(výkony) 

Obchodní akademie 63-41-M/02 4 r. DeS 288 120 

Obchodní akademie 63-41-M/02 5 r. DáS x   x   

Ekonomické lyceum 78-42-M/02 4 r. DeS 136   30 

Informační služby 72-41-M/01 4 r. DeS 69   30 

Celkem 
   

493 180 

 

4.2 Počty přihlášek a přijatých studentů na VOŠ v přijímacím řízení  

Název a kód vzdělávacího 

programu 

1. kolo – počet Další kola – počet Celkem 

přihlášených přijatých přihlášených přijatých přijatých 

Ekonomicko-právní činnost 

(denní) 68-41-N/03 
36 28 45 20 40 

Ekonomicko-právní činnost 

(dálková) 68-41-N/03 
51 30 x x 30 

Zahraniční obchod (denní)  

63-41-N/08 
35 26 25 15 40 

Zahraniční obchod (dálková)  

63-41-N/08 
3 0 x x 0 

Sociální práce (denní)  

75-32-N/01 
60 46 42 21 62 

Sociální práce (dálková) 

75-32-N/01 
50 38 x x 38 

Informační služby 

a knihovnictví 72-41-N/02 
27 16 9 9 23 

Celkem 262 184 121 65 233 
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5 Výsledky výchovy vzdělávání 

5.1 Plnění školních vzdělávacích programů a studijní výsledky žáků SOŠ 

Ve všech oborech vzdělání se vyučovalo podle školních vzdělávacích programů (ŠVP), 

zpracovaných v souladu s rámcovými programy. Učební plány byly splněny.   

Maturitní zkoušky byly organizovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 

a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování studia ve středních školách 

maturitní zkouškou, v platném znění. Žáci všech oborů vzdělání maturovali ve společné 

části povinně z českého jazyka a literatury a matematiky nebo cizího jazyka. V profilové 

části žáci maturovali ze 3 předmětů stanovených ředitelem školy (dle jednotlivých ŠVP). 

5.2 Výsledky maturitních zkoušek – jaro, podzim 2017 

Obor vzdělání Kód KKOV 
Konali 

zkoušku 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

Obchodní akademie DeS 63-41-M/02 106 17 84 5 

Obchodní akademie DáS 63-41-M/02  12  0  9 3 

Ekonomické lyceum 78-42-M/02  30 11 19 0 

Informační služby 72-41-M/01  32 10 22 0 

Celkem - 180 38 134 8 

 

 

5.3 Plnění akreditovaných programů a studijní výsledky studentů VOŠ 

Činnost Vyšší odborné školy byla realizována v budově Pionýrská 23 (dále jen Pionýrská), 

vyjma vzdělávacího programu Informační služby a knihovnictví. Tento vzdělávací program 

se vyučuje v budově Kotlářská 9 (dále jen Kotlářská) z důvodu návaznosti na středoškolský 

obor vzdělání Informační služby se zaměřením na knihovnictví a informační služby, 

s ohledem na personální zabezpečení výuky a vhodné materiální zázemí, které mu poskytuje 

Knihovnické a informační centrum v budově Kotlářská 9. V průběhu školního roku 

2016/2017 probíhala výuka dle akreditovaných vzdělávacích programů. 
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5.4 Výsledky absolutoria - červen 2017 

Název (forma) Kód 

Počet 

studentů 

konajících 

zkoušku 

Prospěli  

s 

vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 
Zkoušku 

nekonali 

Ekonomicko-právní 

činnost 

(denní) 

68-41-N/03 18 8 9 1 0 

Ekonomicko-právní 

činnost (dálková) 
68-41-N/03 11 1 7 3 2 

Zahraniční obchod 

(denní) 
63-41-N/08 13 3 9 1 4 

Zahraniční obchod 

(dálková) 
63-41-N/08   9 3 4 2 4 

Sociální práce 

(denní) 
75-32-N/01 25 4 15 6 7 

Sociální práce 

(dálková) 
75-32-N/01 22 5  10 7 9 

Informační služby a 

knihovnictví (denní) 
72-41-N/02 14 1 13 0 3 

Celkem  112 25 67 20 29 

 

5.5 Výsledky absolutoria - září 2017 

Název (forma) Kód 

Počet studentů 

konajících 

zkoušku 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

 Ekonomicko-právní činnost 

(denní) 
68-41-N/03 1 0 1 0 

 Ekonomicko-právní činnost 

(dálková) 
68-41-N/03 4 1 1 2 

Zahraniční obchod (denní) 63-41-N/08 2 0 1 1 

Zahraniční obchod (dálková) 63-41-N/08 5 0 4 1 

Sociální práce (denní) 75-32-N/01 11 1 9 1 

Sociální práce (dálková) 75-32-N/01 11 4 6 1 

Informační služby a 

knihovnictví (denní) 
72-41-N/02 1 0 1 0 

Celkem  35 6 23 6 
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6 Výchovné poradenství a prevence sociálně 

patologických jevů 

6.1 Výchovné poradenství – SOŠ a VOŠ (Informační služby 

a knihovnictví (Kotlářská) 

Hodnotící zprávu zpracovala Mgr. Lenka Motková, výchovná poradkyně.  

 

Obsah: 
1. Žáci a studenti se SVP a jejich evidence 

2. Tvorba a plnění IVP 

3. Žáci 4. ročníků s PUP MZ 

4. Výchovné komise 

5. Kariérové poradenství 

6. Příprava maturitních zkoušek 

7. Prezentace školy 

8. Besedy a přednášky pro žáky 

9. Vzdělávání VP 

 

6.1.1 Žáci a studenti se specifickými vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) a jejich 

evidence: 

- Vyučující byli 31. 8. 2016 v průběhu přípravného týdne seznámeni s obsahem nové 

vyhlášky č. 27/2016 o vzdělávání žáků se SVP a žáků nadaných, byli informováni  

o hlavních změnách, 

- na začátku školního roku byla převedena evidence žáků a studentů se SVP do 

evidence školního roku 2016/2017, 

- během září proběhla evidence nových žáků se SVP, vyučující byli seznámeni 

s aktuálním seznamem žáků se SVP a informování o jejich specifických poruchách 

učení a specifických vzdělávacích potřebách, 

- během celého školního roku probíhala průběžná kontrola doporučení PPP a evidence 

žáků se SVP byla průběžně doplňována a aktualizována, 

- probíhala spolupráce výchovné poradkyně s PPP a SPC s vedením školy, 

- pohovory a konzultace s třídními učiteli a s ostatními vyučujícími, 

- dle nové vyhlášky č. 27/2016 byly na doporučení vyučujících pro žáky vyžadující 

zohlednění ve výuce vypracovány plány pedagogické podpory, ve kterých byly 

realizovány podpůrná opatření 1. stupně. Po třech měsících byly plány pedagogické 

podpory pro jednotlivé žáky vyhodnoceny a v jejich realizaci se bude pokračovat  

i v příštím školním roce. Podle plánu pedagogické podpory pracoval 1 žák oboru 

vzdělání Informační služby, 6 žáků oboru vzdělání Obchodní akademie, 1 žák oboru 

vzdělání Ekonomické lyceum. 

 

6.1.2 Tvorba a plnění individuálních vzdělávacích plánů (dále jen IVP), individuální 

integrace: 

- 5 žáků oboru vzdělání Informační služby pracovalo dle IVP, z toho 2 žáci byli 

individuálně integrovaní, 1 žák oboru vzdělání Obchodní akademie a 1 žák oboru 

vzdělání Ekonomické lyceum pracovali dle IVP, 
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- 3 žáci oboru vzdělání Obchodní akademie a 2 žáci oboru vzdělání Informační služby 

byli individuálně integrovaní bez IVP, 

- ve 2. ročníku oboru vzdělání Informační služby byla zřízena funkce asistenta 

pedagoga, 

- 2 žáci oboru vzdělání Ekonomické lyceum měli zvýšené procento absence ve výuce 

sportovně talentovaných žáků, 

- pomoc při vypracování (září i aktuálně v průběhu školního roku) a plnění IVP, 

- u žáků oboru vzdělání EL, OA a IS bylo v průběhu roku sledováno plnění IVP, 

shromažďování a kontrola hodnotících zpráv IVP, 

- v rámci spolupráce s PPP a SPC probíhaly konzultace a hodnocení IVP žáků, 

- v červnu 2017 bylo vypracováno hodnocení individuálních vzdělávacích plánů 

a individuálních integrací, hodnocení byla odeslána do PPP Zachova 1, Brno a SPC 

Štolcova 16, Brno. 

 

6.1.3  Žáci 4. ročníků s PUP (přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní  zkoušky): 

- Doporučení žáků 4. ročníků s PUP maturitní zkoušky byla zkontrolována, 

zaevidována a připravena pro maturitní zkoušky 2016/2017 (září - listopad), 

- probíhala spolupráce výchovné poradkyně s PPP a SPC. 

 

 

6.1.4 Výchovné komise: 

- Dle potřeby probíhala spolupráce s rodiči, práce ve výchovných komisích, pohovory 

s žáky a rodiči v součinnosti s vedením školy, 

- průběžně byla sledována absence a prospěch žáků, případné problémy byly řešeny 

výchovnou komisí nebo poradenským pohovorem výchovné poradkyně se žáky, 

- probíhala spolupráce se školním metodikem prevence a se školním psychologem, 

- studenti VOŠ využívali možnosti konzultací s výchovnou poradkyní, s vedoucími 

studijních skupin a s vedením školy.  

 

6.1.5  Kariérové poradenství: 

- Aktualizace nástěnky Volba povolání (průběžně), poskytování informací  

a informačních materiálů o studiu na vysokých školách, konaly se dle potřeby  

a zájmu žáků konzultace k volbě vysoké školy a volbě povolání (žáci 4. ročníků), 

- návštěva veletrhu Gaudeamus na brněnském výstavišti žáků 4. ročníků (listopad) 

- pro žáky 4. ročníků byly zorganizovány prezentace VŠ – MU, VUT, Mendelova 

univerzita, uskutečnil se rovněž seminář k přípravě maturitních zkoušek a dalšího 

studia – Vzdělávací centrum Hana Kovářová, 

- konzultace při vyplňování přihlášek na VŠ (leden – únor), 

- prezentace Vyšší odborné školy Brno pro žáky 4. ročníků (květen). 

 

6.1.6  Účast při přípravě maturitních zkoušek: 

- Spolupráce s vedením školy při přípravě podmínek a pomůcek pro žáky 4. ročníků 

s PUP pro státní maturitní zkoušky (květen), 

- spolupráce s PPP při vypracování doporučení pro žáky 3. ročníků s PUP 

k maturitním zkouškám na příští školní rok (duben - červen), výchovná poradkyně 

spolu s vyučujícími vyplnili dotazníky pro školu, které jsou pro pedagogicko-

psychologickou poradnu podkladem pro vypracování doporučení k přiznanému 
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uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky. Žáci 3. ročníků byli s tímto dotazníkem 

odesláni do PPP k objednání (duben 2017). 

 

6.1.7 Prezentace školy: 

- Účast na Dni otevřených dveří (prosinec, leden), 

- účast na prezentaci školy na Veletrhu středních škol (listopad). 

 

6.1.8  Besedy a přednášky pro žáky a studenty: 

- Během školního roku bylo zorganizováno několik besed, přednášek, a programů pro 

jednotlivé třídy ve spolupráci se školním metodikem prevence (Mgr. Martinou 

Šubovou), školním psychologem (Mgr. Ondřejem Mikaušem) a dalšími vyučujícími. 

 

6.1.9  Vzdělávání: 

- V souvislosti s novou legislativou proběhlo v listopadu 2016 školení výchovných 

poradců, které organizovala Pedagogicko-psychologické poradna Brno, 

- vedení školy zorganizovalo ve spolupráci se Střediskem služeb školám Brno seminář 

na téma Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve výuce, který proběhl na naší 

škole 9. 5. 2017 a zúčastnilo se ho 21 vyučujících. Seminář vedla Mgr. Eva Čadová, 

vedoucí SPC Kociánka Brno. 

 

 

6.2 Výchovné poradenství – VOŠ (budova Pionýrská 23) 

Hodnotící zprávu zpracovala JUDr. Eva Klusáčková, výchovná poradkyně.  

 

Lze konstatovat, že všechny úkoly stanovené Plánem výchovného poradenství na školní rok 

2016/2017 byly splněny. 

 

Listinný materiál je uložen u výchovné poradkyně, stejně jako Záznamy z individuálních 

konzultací (mnohdy opakovaných) a diagnostických rozhovorů. Celkem je u výchovné 

poradkyně 19 studentů (4+15) vyhledalo v daném školním roce pomoc.  

 

Úkoly Plánu ve formě esejů, všech dotazníků a podnětů jsou uloženy v listinné podobě  

u výchovné poradkyně a velmi podrobná analýza dotazníkového šetření byla předána 

zástupkyni školy pro VOŠ. Navíc nad Plán výchovného poradenství, ale v rámci 

výchovného poradenství, výchovná poradkyně uskutečnila ve vybraných třídách 

sociometrické šetření, v jedné třídě byl zahájen algoritmus kroků vedoucích k prevenci 

sociálně patologického jevu. 

 

Výchovná poradkyně opětovně navrhuje navázat bližší spolupráci s vysokými školami typu 

Sting, VŠKE apod., které mohou poskytnout zkrácené řízení pro naše absolventy k dosažení 

titulu Bc. 

 

Výchovnou poradkyní byly vytvořeny, organizovány a koordinovány akce uvedené  

v Programu společenské odpovědnosti, které představují významný vklad ke zvnitřnění 

studentů se společensky žádoucími hodnotami: 
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- Motýlí párty - pro slečnu Pavlu – po šesté narozeninová oslava pro handicapovanou 

dívku, představuje především člověka, který potřebuje pomoc, neboť má svůj komplikovaný 

životní příběh. 

- Adopce na dálku – pro ukrajinského chlapce 

- Konference Kruh radosti - projekt od roku 2012, který je nesen myšlenkou, že jsme dobří 

sousedé s dětmi z blízké vyloučené lokality. V jeho rámci sbírka 420 knih, workshopy pro 

děti a beseda s Ing. Holomkem z Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. 

- Charitativní bazárek – pro mobilní Hospic sv. Martina v Blansku, s výtěžkem 6.334 Kč. 

 

Součástí plánu výchovného poradenství je Evidence studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

6.3 Evaluace Preventivního programu školy 

Hodnotící zprávu zpracovala Mgr. Martina Šubová, školní metodik prevence (dále jen 

ŠMP). 

 

V rámci krátkodobých cílů byla školním metodikem prevence: 

 revidován seznam institucí, odborníků a služeb, obohacen o aktuální kontakty 

 aktualizován Krizový plán  

 vytvořen aktuální leták pro rodiče (aktualizace informací týkající se institucí krizové 

intervence) 

 zpracován Školní program proti šikanování dle aktuálního Metodického pokynu 

ministryně školství 

 navázána spolupráce s psychologem školy Mgr. Ondřejem Mikaušem 

Dále: 

 proběhla školení ŠMP: „Extremismus a radikalismus v ČR“- lektor prof. JUDr. 

PhDr. Miroslav Mareš, PhD.; „Sekty a nová náboženská hnutí“- lektor 

doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, ThD.; „I hodné děti berou drogy - Specifika péče o děti 

s drogovými závislostmi“- lektor Prim. MUDr. Marian Koranda   

 třídní učitelé 1. – 3. ročníků zpracovali pro ŠMP „Zhodnocení třídních kolektivů“ 

Ve výuce jsou žáci všemi pedagogy vedeni k pozitivní hodnotové orientaci, k podpoře 

zdravého životního stylu a ochraně zdraví, což je předpokladem zdravého duševního vývoje. 

Dále jsou žáci vychováváni k eliminování rizikových jevů ve svých životech a poučováni 

o rizicích, které jim můžou negativně ovlivnit život - prevence ve výuce je těžištěm 

primární prevence rizikových forem chování a vychází z náplně ŠVP. 

 
6.3.1 Specifická primární prevence 

1. ročníky 

 Adaptační kurzy (všichni žáci): v rámci adaptačních kurzů škola spolupracovala 

s org. Podané ruce, psychologem školy a org. Lipka 

 Beseda na téma Sexuální výchova - org. IFMSA při Lékařské fakultě MU (všichni 

žáci) 

 Workshop org. Anabell - poruchy příjmu potravy (všichni žáci) 

 Projekt Kardiovize Brno 2030 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Mezinárodní 

centrum klinického výzkumu s názvem „Proč nekouřím“ (všichni žáci) 
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 Beseda na téma kyberšikana - Policie ČR: žáci 1. K, 1. L a 1. B; Městská policie: 

žáci 1. A, 1. C a 1. D 

 Preventivní programy PPP Sládkova (všichni žáci) 

 Webseminář o AIDS (všichni žáci) 

 Projekt Lékařské fakulty MU k simulaci stáří „Stárneme po celý život, stárněme 

úspěšně“: žáci 1. C 

 

2. ročníky 

 Festival Jeden svět- projekce filmu s besedou (všichni žáci): ekovýchova, 

multikulturalismus 

 Projekt Lékařské fakulty MU k simulaci stáří „Stárneme po celý život, stárněme 

úspěšně“: žáci 2. B 

3. ročníky 

 Beseda s pamětnicí - Příběhy bezpráví: žáci 3. L: diskriminace 

 Beseda s J. Klímou: „Zločin kolem nás“ (všichni žáci) - prevence kriminality 

 Multikulturní projekt pro vybrané žáky 3. ročníků 

6.3.2 Nespecifická primární prevence 

Žáci byli zapojováni do řady soutěží, projektů a odborných exkurzí, které organizovali 

vyučující. Pro obory vzdělání obchodní akademie a ekonomické lyceum se jednalo o tyto 

soutěže: Prezentiáda, Ekonomický tým, Účetní olympiáda, Business Point, soutěž fiktivních 

firem, účast na Veletrhu fiktivních firem. Pro obor vzdělání informační služby se zaměřením 

na knihovnictví se jednalo o Pasování prvňáčků, projekt Listování, předčítání dětem 

v dětské nemocnici. Pro všechny žáky to byla soutěž v grafických disciplínách, psaní na 

klávesnici, Matematický klokan, Debatiáda, dějepisná soutěž, německá a anglická 

konverzační soutěž, Aerobic Master Class. Žáci se v průběhu roku měli dále možnost 

zúčastnit lyžařského výcvikového kurzu, odborné exkurze do Skotska, sportovního kurzu do 

Chorvatska, vodáckého kurzu na Sázavě, pobytu v Londýně v rámci projektu Erasmus 

a dalších akcí. Žáci 2. ročníků navštívili divadelní představení „Veselé paničky Windsorské“ 

a byly zapojeny do projektu Jednoho světa na školách v oblasti mediálního vzdělávání. 

Úspěchy žáků v soutěžích jsou prezentovány na webu školy. 

 
6.3.3 Monitoring 

Zdrojem informací pro popis situace ve škole slouží mj. zápisy z výchovných komisí, prosté 

pozorování prostředí školy a chování žáků v něm, sdělení třídních učitelů, event. dalších 

pedagogů k jednotlivým třídám či konkrétním žákům. Na třídních schůzkách mapujeme 

názory a problémy rodičů, zápisy jsou vedeny ve speciálních sešitech určených pro třídní 

schůzky. S rodiči žáků komunikujeme telefonicky, přes email, rodiče mají možnost sledovat 

docházku a klasifikaci v programu SAS a aplikaci Google Apps. U 1. ročníků jsou 

realizovány dotazníky na téma návykové látky a kyberšikana. Tyto dotazníky vyhodnocuje 

ŠMP a konzultuje poté s třídními učiteli, výchovnou poradkyní, případně školním 

psychologem. 
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7 Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků školy bylo realizováno v akreditovaných 

i neakreditovaných kurzech, seminářích, školeních a konferencích. Uskutečnilo se v souladu 

s potřebami školy a současnými vzdělávacími trendy. 

Pedagogičtí pracovníci se během školního roku vzdělávali v souladu s požadavky na jejich 

odbornost. Vycházeli z nabídky jednotlivých vzdělávacích institucí a z finančních možností 

školy. Termíny převážně jednodenních akcí volili tak, aby bylo co nejméně narušeno 

vzdělávání žáků a studentů školy. 

Jednou z priorit bylo zajištění průběhu přijímacího řízení a společné části maturitní zkoušky. 

Další pedagogičtí pracovníci obdrželi osvědčení o způsobilosti výkonu funkce zadavatelů 

a hodnotitelů včetně rozšířené působnosti pro žáky s PUP. 

Vedení školy zorganizovalo ve spolupráci se Střediskem služeb školám Brno seminář na 

téma Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve výuce, který proběhl na naší škole 

9. 5. 2017 a zúčastnilo se ho 21 vyučujících. Seminář vedla Mgr. Eva Čadová, vedoucí SPC 

Kociánka Brno. 

Všichni pedagogičtí pracovníci čerpali dle plánu DVPP 12 pracovních dnů v průběhu 

školního roku na samostudium. 

Jeden pedagogický pracovník si doplnil kvalifikaci studiem na VŠ. Tři pedagogičtí 

pracovníci úspěšně ukončili studium DPS. Dva pedagogičtí pracovníci si studiem na VŠ 

rozšiřují a doplňují aprobaci.   

Provozní zaměstnanci se účastnili vzdělávacích akcí zaměřených na stravovací služby, nový 

Občanský zákoník, mzdovou problematiku a personalistiku, účetnictví, FKSP, cestovní 

náhrady, majetek, archivní a spisovou službu a vnitřní kontrolní systém. 
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8 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

8.1 Aktivity SOŠ (soutěže, odborné exkurze, přednášky, projekty, akce) 

V průběhu školního roku pořádají jednotlivé předmětové komise SOŠ školní kola soutěží, ze 

kterých jsou nominováni nejúspěšnější žáci do postupových krajských a celorepublikových 

kol. Na základě plánu předmětových komisí se uskutečnily odborné exkurze, projekty a další 

aktivity, které doplňují vlastní výuku jednotlivých předmětů a zásadně se tak podílí na 

studijních výsledcích žáků školy. 

 

Předmětová komise ekonomická: 

- TOP JA Firma, školní kolo, žáci 3.A a 3. B 

- Ekonomický tým, krajské kolo Blansko, 2 týmy 

- Účetní olympiáda, VŠE Praha, 1 tým 

- Účetní tým, Znojmo, krajské kolo, 2 týmy 

- Účetní tým, Praha, celostátní kolo, 1 tým 

- Má Dáti/Dal, Znojmo, celostátní kolo 

- Veletrh fiktivních firem, Praha 

- Regionální veletrh fiktivních firem, Brno 

- Business Point, Brno 

- Den firem 

- Dobrovolnický bazar pro cvičné a fiktivní firmy (výtěžek věnován nadaci Veronika) 

- SOČ, školní kolo, okresní kolo, 2 práce 

- Jak stát může zvýšit finanční gramotnost u obyvatel – esej, VŠ Opava 

 

Předmětová komise českého jazyka: 

- Talent 2016, (umělecká soutěž) školní a krajské kolo 

- Olympiáda českého jazyka, školní kolo 

- časopis Žlutý – publikování literárních prací žáků naší školy (autobusy a vlaky STUDENT 

AGENCY) 

- mezigenerační festival Očima generací (výstava uměleckých prací dětí, mládeže a seniorů 

na téma roku „Vystup ze své ulity“, literární projekt Děti svého věku  

- Filmový klub, celoroční návštěvy filmových a divadelních představení 

- divadelní představení pro žáky 2. ročníků – Veselé paničky windsorské 

- filmové představení pro všechny žáky – Učitelka 

- třídenní odborné exkurze všech tříd žáků 4. ročníků do Prahy 

 

Předmětová komise cizích jazyků: 

- mezinárodní zkouška v podnikání, 56 žáků a 4 studenti školy 

- projekt Erasmus+, dvě dvoutýdenní stáže v Londýně, účast 30 žáků 

- soutěž v anglické slovní zásobě, žáci 1. a 2. ročníků 

- projekt Social Erasmus – Erasmus in Schools, prezentace 23 zahraničních studentů VŠ ze 

16 zemí 

- konverzační soutěž v anglickém jazyce, školní kolo, 41 žáků 

- soutěž Business English Survival, znalost anglické obchodní zásoby 

- konverzační soutěž v německém jazyce, školní kolo, 40 žáků 

- projekt s přátelskou školou Bfi Wien, dvoudenní výměnné pobyty (soutěže, odborné 

exkurze) 
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- Firemní praktikum, dva výměnné pobyty 15 žáků s přátelskou školou Andreas-Schneider 

Schule v Heilbronnu, týdenní praxe v německých firmách 

- akce ve spolupráci s Goethe Institutem - Do Německa na zkušenou, informační setkání 

s cílem motivace žáků ke krátkodobým i dlouhodobým pobytům v Evropě 

- týdenní exkurze do Velké Británie, 50 žáků 

 

Předmětová komise společenskovědní: 

- Dějepisná olympiáda, školní kolo 

- Debatiáda, soutěž debatních týmů, školní kolo 

- odborná přednáška, Soudobý terorismus, FSS MU Brno 

- beseda s pamětnicí, Jeden svět na školách, poválečný odsun Němců 

- workshop, Mezigenerační občanská nauka, politická gramotnost pro všechny, Magistrát 

města Brna, 

- Kounicovy koleje, uctění památky obětem nacismu, žáci třídy 4.A a 4.D 

- odborná exkurze – Po stopách Švédů v Brně, žáci 1. ročníků 

- Moravská galerie, výukový program Design a umění, žáci 3. ročníků 

- odborná exkurze Kutná Hora, žáci 1. – 4. ročníků 

- Sociální odpovědnost, výukový projekt, bezdomovectví, sociální potřebnost 

- odborná exkurze Kroměříž – UNESCO, arcibiskupský zámek a Květná zahrada, žáci 3.K 

- odborná exkurze Olomouc – UNESCO, po stopách historických památek, žáci 2.K 

- odborné přednášky a workshopy: Purismus a funkcionalismus – edukativní program,   

program, Moravská galerie – Cesta do minulosti, Paměť národa 

- Týden mediálního vzdělávání – Jeden svět na školách, dokument Nic než lži, Tak to 

neprojde - samizdat, Kmeny 90 – postkultury 1989-2000, Diecézní muzeum 

 

Předmětová komise přírodovědní: 

- školní projekt Jak zvládnout matematiku, doučování žáků 1. ročníků, doučují žáci 3. a 4. 

ročníků 

- příprava žáků 4. ročníků k přijímacím zkouškám z matematiky na VŠ 

- Maturita z matematiky na nečisto, I. a II., zkušební maturitní testy z matematiky 

- Matematická soutěž, školní kolo, 58 žáků 

- Přírodovědný klokan, školní kolo, 56 žáků 

- Piškvorky, školní kolo, 93 žáků, oblastní kolo, tým školy 3. místo 

- Webseminář HIV, žáci 1. ročníků 

- odborná exkurze pivovar Starobrno, žáci 1.C 

- odborná exkurze botanická zahrada a Mendlovo muzeum, žáci 1. a 2. ročníků 

- exkurze do ZOO Brno, žáci 1.L 

- Hvězdárna Brno, pořad Cesta za miliardou hvězd, žáci 1. ročníků 

- odborná exkurze Spalovna odpadů Brno, žáci 2.L 

- Recyklohraní, škola se zapojila do třídění odpadu, vybavení učeben nádobami na třídění 

plastů a papíru 

 

Předmětová komise IKT: 

- příprava propagačních materiálů školy (Veletrh SŠ, Kotlanda) 

- grafická soutěž O nejkrásnější PF 2017, školní kolo, 65 žáků 

- Wordprocessing, školní kolo, krajské kolo Břeclav, celostátní kolo Choceň 

- Prezentiáda 2017, školní kolo, krajské kolo, celostátní kolo 

- soutěž v počítačové grafice „Protiklady světa“, školní kolo, 48 prací SOŠ, 65 prací VOŠ 

- srovnávací testy ČŠI 
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Předmětová komise písemné a elektronické komunikace: 

- soutěž v psaní na klávesnici, školní kolo, žáci 1. ročníků 

- soutěž v psaní na klávesnici, školní kolo, žáci 2. – 4. ročníků 

- soutěž v grafických disciplínách, krajské kolo, 3 žákyně 

- soutěž v grafických disciplínách, mistrovství republiky, 1 žákyně 

- mezinárodní internetová soutěž v psaní na klávesnici, 1 žákyně 

- mistrovství světa v psaní na klávesnici, 1 žákyně 

- státní zkouška v psaní na klávesnici, červen 2016, 14 žáků  

 

Předmětová komise tělesné výchovy a zeměpisu: 

- soutěž v atletice, ve fotbale, volejbale, městská kola 

- soutěž ve šplhu, školní, okresní a krajské kolo 

- Aerobic Master Class, školní kolo, městské kolo 

- Vánoční turnaj v odbíjené, školní kolo 

- běh Lužánkami 

- soutěž v pohybových skladbách, krajské kolo 

- soutěž malá kopaná, městské kolo 

- soutěž beachvolejbal, městské kolo, krajské kolo 

- lyžařské výcvikové kurzy žáků 1. ročníků, Slovensko, Donovaly 

- sportovně turistické kurzy žáků 3. ročníků, Chorvatsko, Baška Voda 

- vodácký kurz žáků 3. ročníků, Sázava 

 

Předmětová komise odborných předmětů IS: 

- exkurze 1. ročníků do školního Knihovnického a informačního centra 

- Týden knihoven, akce pro žáky vzdělávacího oboru informační služby 

- literární akce Listování, podpora čtenářství 

- předčítání dětem ve fakultní Dětské nemocnici, darování knížek 

- odborná exkurze Rajhradský klášter a knihovna, Lenice, Moravská zemská knihovna, 1.K 

- odborná exkurze Knihovna Jiřího Mahena, Moravská zemská knihovna, 2.K a 3.K 

- beseda Nevidomí, 3.K 

- odborná exkurze Knihovna PřF MU Brno, 4.K 

- propagace školy v KIC na Dni otevřených dveří 

 

8.2 Aktivity VOŠ (akce, projekty, workshopy, odborné přednášky, 

odborné exkurze) 

Aktivity VOŠ se odvíjí od jednotlivých vzdělávacích programů. Na základě plánů 

jednotlivých metodických sekcí proběhla v průběhu školního roku řada přednášek, 

workshopů, odborných exkurzí a akcí, které doplňují výuku a mají zásadní vliv na výsledky 

vzdělávání studentů VOŠ. 

Metodická sekce ekonomických předmětů: 

- psychosociální výcviky pro studenty 1. ročníků „Pluralita, základ demokracie“ 

- cyklus právně – politologických mezioborových seminářů „Mezinárodní události a jejich 

dopad na ekonomiku“ 

- cyklus právně – historických seminářů „Smlouva je vztah a Pacta sunt servanda“  

- v rámci předmětu Aplikované ekonomie pracovaly dvě studentské společnosti dle 

výukového programu Junior Achievement. Výtěžek z činnosti předán Centru Kociánka 

v Brně a Útulku pro opuštěná zvířata v Marefách 
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- workshopy “Mind the Mind” v rámci destigmatizační kampaně zaměřené na téma 

duševního zdraví a nemoci 

- worskshopy pro SŠ v rámci projektu Příjemná podnikavá Pionýrská: „Nesnesitelná lehkost 

reklamy“, “Daňové zatížení v EU”, „Obchodní due diligence“ 

 

 Metodická sekce sociální práce: 

- účast studentů na následujících dobrovolnických akcí např. Srdíčkové dny, Dny duševního 

zdraví, Konference Modré linky, Bílá pastelka, Strom splněných přání atd. 

- „Charitativní bazárek“, jehož výtěžek byl věnován na provoz mobilního hospice 

- tradiční odborné workshopy v posledním týdnu zimního a letního výukového období  

- aktivity v rámci oslavy Světového dne sociální práce: prezentace aktivity Unie ROSKA  
„Pět žen na Kilimanjaro“, přednáška „Transformace sociálních služeb - výzkum a praxe“, 

seminář „V zájmu dítěte“, prezentace projektu RAPID RE-HOUSING, seminář 

k problematice sociálně právní ochrany 

- worskshopy pro SŠ v rámci projektu Příjemná podnikavá Pionýrská: „"Sociální pracovník 

- jak komunikovat a vyhnout se stereotypům" 

Metodická sekce cizích jazyků: 

- beseda se zahraničními studenty v rámci programu Erasmus in Schools 

- mezinárodní zkouška English for Business – 4 studenti zkoušku úspěšně absolvovali 

s nejvyšším možným ohodnocením 

- worskshopy pro SŠ v rámci projektu Příjemná podnikavá Pionýrská: "DON´T WORRY, 

BE READY", "Sociální pracovník - jeho klient a činnost, charitativní organizace. Závislost 

na alkoholu" 

Metodická sekce odborných knihovnických předmětů: 

- Březen měsíc čtenářů, Pasování prvňáčků v knihovně v Měníně a Rozdrojovicích, 2.VK 

- předčítání dětem ve Fakultní dětské nemocnici, darování knih, 2.VK 

- literární akce Listování (herci pražských divadel), podpora čtenářství, 1.VK a 2.VK 

- odborná exkurze Moravská galerie, Galerie Pitevna – Timo, Digitalizační centrum MZK, 

1.VK 

- odborná třídenní exkurze Polsko, Krakov, 2.VK 

- setkání se sociálními partnery, prezentace aktivit studentů, návštěva knihovnického 

a informačního centra školy,  

 

8.3 Prezentace školy na veřejnosti 

Žáci SOŠ prezentují školu účastí v soutěžích, odborných exkurzích a aktivitách mimo školu. 

Úspěchy a aktivity našich žáků a studentů prezentujeme celoročně na webovských stránkách 

školy a pravidelně také ve Zpravodaji městské části Brno-střed. 

Každoročně prezentujeme obory vzdělání na Veletrhu středních škol, který probíhá na 

brněnském výstavišti a je určen žákům devátých tříd. Také se pravidelně zúčastňujeme 

veletrhu vzdělávání Gaudeamus, který je určen pro absolventy středních škol. Zde 

prezentujeme jednotlivé vzdělávací programy VOŠ. 

Tradičně organizujeme Dny otevřených dveří, kdy si žáci základních škol, studenti středních 

škol a veřejnost může prohlédnout prostory školy a seznámit se s nabízenými obory vzdělání 

a vzdělávacími programy. Pro zájemce z řad žáků 9. ročníku základních škol nabízíme a 

organizujeme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky, českého a anglického 

jazyka. 
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Žáci i studenti školy se zapojili do akcí organizovaných v rámci společenské odpovědnosti: 

bazar JA firem (dobrovolnictví pro Elišku Spurnou z Brna), vánoční finanční sbírka pro 

brněnskou Školu pro výcvik vodících a asistenčních psů pro nevidomé a slabozraké, Sbírka 

hraček pro děti (dětské domovy, sociálně slabé rodiny), Panenky pro UNICEF (Adoptuj 

panenku a zachráníš dítě), charitativní bazárek (zisk věnován neziskové organizaci 

Veronika) a žáci 3. L se stali patrony vodícího psa. 

Studenti vyšší odborné školy se v rámci Programu společenské odpovědnosti zapojili do: 

projektu „Motýlí párty pro slečnu Pavlu“ (každoroční setkání pro dívku s handicapem 

z Ústavu sociální péče Kociánka), konference „Kruh radosti“ (workshopy pro děti ze 

sociálně vyloučených oblastí a beseda s Ing. Karlem Holomkem členem Rady vlády pro 

záležitosti romské menšiny), projektu Adopce na dálku (podpora ukrajinského chlapce). 
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9 Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí (ČŠI) 

Ve dnech 4. 4. – 12. 4. 2017 proběhla ve škole komplexní inspekční činnost  ČŠI - 

hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona  

č. 561/2004 Sb., zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich 

souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle § 174, odst. 2,  

písm. c). Inspekce neshledala žádná závažná pochybení. Zpráva z inspekční činnosti je 

zveřejněna na stránkách školy www.oabrno.cz. 

 

Ve dnech 4., 7. a 12. 4. 2017 prošetřila ČŠI stížnost dle ustanovení §174, odst. 6 školského 

zákona, zaměřenou zejména na postup školy při ukončení vzdělávání studenta VOŠ.  

Stížnost byla vyhodnocena ČŠI jako neopodstatněná. Zpráva z inspekční činnosti je 

zveřejněna na stránkách školy www.oabrno.cz. 
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10 Základní údaje o hospodaření školy 

Základní údaje o hospodaření školy jsou přehledně zpracovány ve Zprávě o činnosti 

příspěvkové organizace za sledované období: rok 2016, organizace č. 2810 

10.1 Plnění úkolů v oblasti hospodaření 

VÝNOSY v hlavní činnosti celkem 67.175.671,33 

NÁKLADY v hlavní činnosti celkem ve výši 67.175.671,33 

 
Škola hospodařila v hlavní činnosti s hospodářským výsledkem ve výši 0 Kč. 

 
Organizace nemá žádné závazky ani pohledávky ve vymáhacím řízení. 

 

V současné době je organizace v soudním sporu s bývalým zaměstnancem o neplatnost 

výpovědi z pracovního poměr a dále v soudním sporu o neoprávněné obývání služebního 

bytu v budově školy. 

 

10.2 Dotace a příspěvky 

Organizace obdržela následující transfery: 

 

 ze státního rozpočtu na přímé náklady ve výši 52.878.000 Kč, který byl plně 

vyčerpán 

 účelově určenou dotaci z MŠMT „Podpora organizace a ukončování středního 

vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním 

období ve výši 117.651,00 Kč, skutečně vyčerpána byla ve výši 114.692,50 Kč 

 účelově určenou dotaci z MŠMT „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ 

ve výši 1.210.773,00 Kč, která byla plně vyčerpána 

 od zřizovatele příspěvek na provoz ve výši 8.369.000 Kč, který byl plně vyčerpán 

 účelově určenou dotaci z MŠMT „Excelence středních škol“ ve výši 5.585,00 Kč, 

která byla vyčerpána ve výši 5.857,85 Kč 

 zahraniční projekt ERASMUS – výjezd žáků do Anglie – čerpání bylo ve výši 

1.929.513,20 Kč  

 

10.3 Investice 

Investiční fond je tvořen účetními odpisy.  

 

Z investičního fondu byly hrazeny z vlastních zdrojů tyto akce: 

 

Název akce 
Finanční náklady na realizaci 

akce v Kč 

Elektropráce             168.716,35 

Nápis VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA              46.851,20       

Odvod z odpisů zřizovateli            1.206.000,00 
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10.4 Doplňková činnost 

Organizace má povolenou doplňkovou činnost, ve které hospodařila ziskově. Jedná se 

o pronájmy nebytových prostor a pořádání přípravných kurzů k přijímacím zkouškám na 

SOŠ. 

 

V roce 2016 byly pronajímány tyto prostory: 

 

 tělocvična – soukromým osobám k rekreační sportovní činnosti 

 kanceláře a učebny – soukromá škola 

 kantýna – zajištění občerstvení žáků a studentů 

 nápojové automaty – pronájem místa 

 reklamní panely – pronájem místa 

 

Výnosy v doplňkové činnosti činily 1.201.056,24 Kč. 

 

Náklady v doplňkové činnosti činily   895.954,36 Kč. 

 

Doplňková činnost byla zisková, a to ve výši 305.101,88 Kč. 

 

10.5 Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 

Přírůstky jsou v souladu s potřebami organizace: 

 

021 technické zhodnocení budovy - elektropráce 

022 nápis VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA 

028 PC a monitory do učeben, stoly do učeben, židle do učeben, úklidové vozíky, lednice  

902 repro do učeben, vozíky pod PC, DVD do učeben 

 

Úbytky jsou vyřazené - neopravitelné a technicky zastaralé a dále bezúplatné předání 

majetku jiné organizaci zřízené JMK: 

 

018 vyřazení zastaralých softwarů Windows 

021 předání budovy Hapalova 

028 vyřazení zastaralých videorekordérů, pláten, konvic, monitorů, PC, úklidových vozíků, 

stolů, židlí 

031 předání pozemku Hapalova 

901 vyřazení zastaralých softwarů Office 

902 vyřazení židlí, nástěnek, skříněk, stolků, radiomagnetofonů, varných konvic 
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11 Zapojení školy do mezinárodních programů 

11.1 Erasmus Plus 

V období 4. – 17. 12. 2016 se 15 žáků zúčastnilo dvoutýdenní stáže v Londýně. Taktéž se 

dvoutýdenní stáže v Londýně zúčastnilo 15 žáků v období od 26. 3. – 8. 4. 2017. Jednalo se 

o praxi ve firmách pro žáky 2. a 3. ročníků oboru vzdělání obchodní akademie a ekonomické 

lyceum. Veškeré náklady byly hrazeny Evropskou unií v rámci projektu Erasmus Plus 

(projekt 2016-1-CZ01-KA102-022817, Erasmus+KA1). 

Cílem stáže bylo rozšířit profesionální kompetence žáků v oblasti jejich studia, poznat 

rozdíly v práci v českých a anglických firmách, spojit teoretické znalosti s praktickými 

zkušenostmi, zdokonalit znalost jazyka a rovněž umožnit žákům získat sebedůvěru při 

používání angličtiny jak v každodenním životě, tak i v pracovní sféře. 

Na závěr pobytu účastníci obdrželi dokument Europass-Mobility, účastnický certifikát  

a mnozí i reference od zaměstnavatele. Tyto dokumenty poskytnou potencionálnímu 

zaměstnavateli (případně vysoké škole) podrobné informace a stáži ve firmě, dovednostech  

a schopnostech, které si žáci osvojili. Umožní tak žákům získat lepší startovací pozici na 

trhu práce. Zaměstnavatelé vysoce hodnotili komunikační dovednosti, odborné znalosti  

i pracovní morálku našich žáků. 

11.2 Firemní praktikum 

V rámci projektu Firemní praktikum navštívili ve dnech 18. – 24. 9. 2016 Brno studenti 

z německé partnerské školy Andreas-Schneider Schule z Heilbronnu. Během svého pobytu 

absolvovali praxi ve firmách např. Marbach, Sberbank, Efi hotel, Investiční akce, Rotork, 

Tart, Lufthansa. Při svém pobytu také navštívili Moravský kras, propast Macochu, 

interaktivní expozici v Domě přírody, nákupní centrum Olympia. 

Ve dnech 26. 3. – 1. 4. 2017 se zúčastnili naši žáci 2. a 3. ročníků výměnného pobytu 

v německé partnerské škole v Heilbronnnu, Andreas-Schneider Schule. Během svého pobytu 

absolvovali praxi v německých firmách, např. Salzwerke, Theater Heilbronn, Marbach, 

Mercedes a Kaufland. 

11.3 English for Business 

Dne 6. dubna 2017 proběhla na naší škole mezinárodní zkouška z angličtiny v podnikání, 

která je zařazena mezi akreditované jazykové zkoušky MŠMT a může nahradit profilovou 

maturitní zkoušku z anglického jazyka. Zkoušku konalo 56 žáků SOŠ a 4 studenti VOŠ. 53 

prospělo s vyznamenáním, 6 chvalitebně a 1 dobře. 

11.4 Erasmus In Schools - Social lessons 

V polovině listopadu 2016 k nám zavítalo celkem 23 studentů z 16 zemí z Masarykovy 

univerzity, Mendelovy univerzity a VUT. Ve vybraných hodinách prezentovali svoje země  

a konverzovali s našimi žáky v angličtině nebo němčině o problémech a situacích tamního 

života. 
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Tato spolupráce pokračovala ve dnech 3. – 7. 4. a 25. – 26. 4. 2017. Tentokrát nás navštívili 

zástupci studentů z Portugalska, Slovinska, Finska, Turecka, Chorvatska, Bulharska, Litvy, 

Brazílie, Taiwanu a Ruska. Konverzovali s našimi žáky v angličtině a seznámili je s jejich 

zeměmi, kulturou, a tradicemi. 

11.5 Spolupráce s Bfi Wien 

V rámci projektu s Bfi Wien nás navštívili dne 21. 2. 2017 žáci z vídeňské partnerské školy. 

Zapojili se aktivně do konverzační soutěže našich žáků v německém jazyce. Žáci 

v konverzační části konverzovali o běžných, každodenních tématech a zálibách. Rakouští 

žáci se také podíleli na vyhodnocení celé soutěže. 

Ve dnech 6. – 7. 4. 2017 navštívili naši žáci v rámci výměnného pobytu partnerskou školu 

ve Vídni. Žáci si prohlédli školu a poté řešili připravené úkoly, které se vázaly k tématu 

komunikace, elektronických médií a sociálních sítí. Součástí výměnného pobytu byla 

návštěva Technického muzea a prohlídka historické části města i s exotickým trhem 

Naschmarkt. 

Ve dnech 22. a 23. 6. 2017 nás navštívili v rámci spolupráce žáci partnerské školy Bfi Wien. 

Prohlédli si Otevřenou zahradu na Údolní a Kostnici u kostela Sv. Jakuba. Navštívili 

Mohylu Míru u Slavkova. Zúčastnili se večerního koncertu v klubu M13, kde hrála kapela 

žáka naší školy. Účelem programu byla návštěva Sokolnic jako vesnice, Slavkova jako 

maloměsta a Brna jako velkoměsta. 

11.6 Do Německa na zkušenou 

V rámci spolupráce s Goethe Institutem se dne 30. 5. 2017 uskutečnila pro 180 žáků školy 

akce Do Německa na zkušenou. Cílem projektu je motivovat žáky k různě zaměřeným 

krátkodobým i dlouhodobějším pobytům v Evropě, zejména v Německu. Účastníci 

jednorázového setkání byli seznámeni se studiem, dobrovolnictvím, možnostmi účasti na 

mezinárodních setkáních a interkulturních projektech a v neposlední řadě s aktivitami na 

rozšiřování jazykových kompetencí. 
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12 Spolupráce s odborovými organizacemi a dalšími 

partnery 

Při škole působí dvě odborové organizace - ZO ČMOS PŠ pracoviště Kotlářská 

a ZO ČMOS PŠ pracoviště Pionýrská.  S oběma organizacemi ředitel školy podepsal 

Kolektivní smlouvu.  Vedení školy se dle potřeby schází s odborovými organizacemi 

v pravidelném čase k jednání, projednávání či schvalování potřebných dokumentů v souladu 

se zákoníkem práce. S výsledky jednání a s dokumenty jsou seznámeni všichni zaměstnanci 

školy a jsou zveřejněny na dostupném místě. 

 

Ředitel školy je členem Asociace obchodních akademií ČR, která se sdružuje s ostatními 

asociacemi do Unie školských asociací ČR – CZESHA. Dále je členem Asociace vyšších 

odborných škol ČR. Na pravidelných setkáních se její členové zabývají a řeší aktuální 

problémy v oblasti školství. 

 

Při škole působí Sdružení rodičů a přátel školy SRPŠ Kotlářská 9, z.s. Sdružení se podílí na 

akcích a soutěžích pořádaných školou. Na základě rozpočtu fondu poskytuje SRPŠ finanční 

prostředky převážně na odměny a ocenění žáků. Sdružení také přispívá na pořádání 

odborných exkurzí žáků školy. Dokumenty sdružení jsou zpřístupněny v informačním 

systému na webových stránkách školy. 

 

Škola spolupracuje s profesními organizacemi a na pravidelných setkáních řeší aktuální 

problémy a úkoly jednotlivých oborů vzdělání SOŠ a vzdělávacích programů VOŠ zejména 

v oblasti zajištění, organizace a náplně odborné praxe žáků a studentů školy. 

 

Vedení školy úzce spolupracuje se svým zřizovatelem prostřednictvím Odboru školství JmK 

ve všech oblastech týkajících se jak vzdělávání žáků a studentů školy tak i hospodaření 

školy. 
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13 Hodnocení a závěr 

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, 

příspěvková organizace, nabízí bohatý vzdělávací program absolventům základních 

a středních škol.  

Ve škole pracují kvalitní a erudovaní pedagogové. Věnují se žákům a studentům i mimo 

vlastní výuku v konzultačních hodinách, kde připravují žáky a studenty převážně na úspěšné 

vykonání maturitních zkoušek a zkoušek absolutoria. Pro žáky i studenty připravují soutěže, 

olympiády, přednášky, odborné exkurze, výměnné pobyty a stáže v zahraničí. Vedou 

seminární práce žáků, práce SOČ, maturitní práce na SOŠ a absolventské práce na VOŠ. 

Pro zkvalitnění výuky a práce pedagogů každoročně doplňujeme potřebné učební pomůcky 

a obměňujeme a modernizujeme výpočetní techniku. Žákům a studentům školy 

zpříjemňujeme prostředí vymalováním tříd, měníme dle potřeby školní tabule a podlahy 

v učebnách. Pedagogům jsou dle požadavků a možností školy vybavovány kabinety. 

Proběhla úspěšná spolupráce koordinátorů ŠVP s Českou školní inspekcí na digitalizaci ŠVP 

do informačního systému INSPIS. Tato spolupráce bude pokračovat i nadále. 

V průběhu roku se pravidelně scházelo vedení školy s předsedy předmětových komisí SOŠ 

a metodiky VOŠ, kde se řešila zejména problematika výchovně vzdělávacího procesu. 

V měsíci listopadu a březnu proběhly třídní schůzky a hovorové hodiny s rodiči žáků. 

Příkladné jsou aktivity výchovných poradkyň, preventisty sociálně patologických jevů, 

koordinátora environmentálního vzdělávání, asistentky pedagoga a školního psychologa, 

které se především podílejí na výchově žáků a studentů.  

Pokračovaly schůzky Studentského parlamentu se žáky SOŠ a Studentské rady se studenty 

VOŠ, kde se řešily návrhy a připomínky života školy. 

Tradičně byly studentům VOŠ slavnostně předávány diplomy a závěrečná vysvědčení 

absolutoria v aule VUT Brno a v Moravské zemské knihovně Brno.  

Uskutečnilo se několik společných setkání zaměstnanců školy, včetně tradičního setkání 

s důchodci a bývalými zaměstnanci školy v měsíci březnu ke Dni vzdělanosti.  

Nedílnou součástí naší školy je Informační a knihovnickém centrum v budově Kotlářská. 

Knihovnické a informační centrum (KIC) slouží jako půjčovna knih, časopisů 

a absolventských prací, a současně jako studovna. K dispozici měli žáci, studenti 

i pedagogové v uplynulém školním roce 22 167 knih. KIC odebírá 16 titulů časopisů. 

K prezenčnímu studiu lze rovněž využít několik stovek absolventských prací bývalých 

studentů naší VOŠ.V roce 2016/2017 přibylo v KIC 513 nových přírůstků knih. Studovna 

má k dispozici 10 počítačů s přístupem na Internet a dalších 12 míst pro práci na notebooku 

(v prostoru knihovny funguje WIFI). Uvažujeme-li kromě absenčních výpůjček také 

prezenční výpůjčky, práci na počítači a využití v rámci výuky odborné praxe, mělo KIC 

v roce 2016/2017 více než 1000 uživatelů. V tomto roce se uskutečnilo celkem 

11 192 výpůjček knih a časopisů. 

 
Prostor KIC je také využíván při výuce odborných předmětů oboru vzdělání informační 

služby se zaměřením na knihovnictví a informační služby. Dále zde probíhají motivační 
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akce pro potenciální žáky a studenty školy z řad žáků ZŠ a SŠ, jako pasování prvňáčků 

a dny otevřených dveří pro budoucí žáky SOŠ i studenty VOŠ. Příjemné prostředí, nabídka 

odborné literatury i beletrie včetně novinek a možnost práce na počítači vytvořily z KIC 

místo, kde se setkávají žáci i studenti se zájmem o kulturu a kam chodí trávit svůj čas. 

 

Při škole působí Školská rada, která se sešla během školního roku 2016/2017 ke třem 

jednáním. Školská rada projednala a schválila výroční zprávu školy za školní rok 

2015/2016, školní řády pro SOŠ a VOŠ a přílohu školního řádu Kritéria hodnocení žáků 

SOŠ. Dále školská rada projednala novou akreditaci vzdělávacího programu sociální práce 

denní a dálkové formy studia, dodatek ŠVP oboru vzdělání IS a OA, změnu učebního plánu 

a ŠVP pro EL, inspekční zprávu ČŠI. 

Hlavních cílů školního roku bylo dosaženo. Proběhlo úspěšně přijímací řízení, maturitní 

zkoušky a absolutoria. Na začátku školního roku jsme se úspěšně zhostili projektu 

podzimních maturitních zkoušek jako spádová škola.  

        

 

 

 

 

 

        Ing. Mgr. Jiří Haičman 

         ředitel školy 
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Přílohy 

Příloha č. 1  Tabulkový přehled 

Příloha č. 2  Schválení výroční zprávy školskou radou 



 

Příloha 1 

 

Tabulkový přehled 

 



 

 

ŠKOLA: Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace   

          název dle zřizovací listiny 
         

  
               

                

                

 
Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech 

 

C1A.   

1 Dlouhodobá mezinárodní spolupráce se školou ve Vídni (Schulen des bfi Wien), v období 6. - 7. 4. 2017 se uskutečnil výměnný pobyt našich žáků ve Vídni (22 žáků), 

 
žáci se zúčastnili výuky informačních technologií, navštívili technické muzeum a historickou část města, A 

2 Dlouhodobá mezinárodní spolupráce se školou ve Vídni (Schulen des bfi Wien), 22. - 23. 6. 2017, dvoudenní návštěva rakouských žáků v naší škole, návštěva 

 
památných míst na jižní Moravě, A 

3 Projekt ERASMUS Social lessons,  31. 10. - 11. 11. 2017, návštěva zahraničních studentů z MENDELU Brno, VUT Brno a MU Brno - prezentace studentů ze 16 zemí  

 
  

4 Projekt ERASMUS Social lessons,  3. - 7. 4. a 25. a 26. 4. 2017, návštěva zahraničních studentů z MENDELU Brno, VUT Brno a MU Brno - prezentace studentů z 10  

 
Zemí 

5 Mezinárodní zkouška EFB (English for Business), 6. duben 2017, 56 žáků SŠ a 4 studenti VOŠ získalo mezinárodně a celoživotně platný certifikát Londýnské komory  

 
obchodu a průmyslu. 

6   

 
  

C1B. Stáže žáků v zahraničí v délce nad 1 týden 

počet 
dnů 

počet 
žáků 

1 Studium bez hranic (projekt 2016-01-CZ 1-KA102-022817, Erasmus+KA1, Vzdělávací mobilita jednotlivců v odborném vzdělávání), 4. - 17. 12. 2016,  

14 15 
 

GB 

2 Studium bez hranic (projekt 2016-1-CZ01-KA102-022817, Erasmus+KA1, Vzdělávací mobilita jednotlivců v odborném vzdělávání), 26. 3. - 8. 4. 2017, 

14 15 
 

GB 

3 Firemní praktikum, spolupráce s německou školou Wirtschaftsgymnasium Andreas- Schneiderschule, Heilbronn, 18. - 24. 9. 2016, D 

7 15 
 

  

4 Firemní praktikum, spolupráce s německou školou Wirtschaftsgymnasium Andreas- Schneiderschule, Heilbronn, 26. 3. - 1. 4. 2017, D 

7 15 
 

  



 

 
Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty 

 
                

 

   

 C2A. Nově navázaná spolupráce (školní rok 2016/2017) 
 1 Business for Breakfast Brno město 

 
 

  

 2 Becomes, s.r.o. 

 
 

odborné praxe pro studenty VOŠ vzdělávacího programu ekonomicko-právní činnost a zahraniční obchod 

 3 EKOTERN – servis, s.r.o 

 
 

odborné přednášky a odborné praxe pro studenty VOŠ vzdělávacího programu ekonomicko-právní činnost a zahraniční obchod 

 4 MYJÓMI družstvo invalidů 

 
 

odborné přednášky a odborné praxe pro studenty VOŠ vzdělávacího programu ekonomicko-právní činnost a zahraniční obchod 

 5 Centrum ANABELL, z.ú. 

 
 

zajištění praxe studentů VOŠ vzdělávacího programu sociální práce, vedení absolventských prací 

 6 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje 

 
 

odborné přednášky pro studenty VOŠ vzdělávacího programu sociální práce 

 7 Věznice Rapotice 

 
 

zajištění praxe studentů VOŠ vzdělávacího programu sociální práce, vedení absolventských prací 

 8 Občanské sdružení Logo 

 
 

zajištění odborné praxe studentů VOŠ vzdělávacího programu sociální práce 

 9 Ekonomicko správní fakulta MU 

 
 

odborná praxe žáků SOŠ 

 10 Městská knihovna Židlochovice, Moravský Krumlov, Pohořelice, Mikulov, knihovna Nejvyššího soudu 

   odborná praxe žáků SOŠ 

 11 Úřad práce  

 odborná praxe žáků SOŠ  

12 Muzeum města Tišnova  

 odborná praxe žáků SOŠ  

13 NPÚ Vila Stiassni  

 odborná praxe žáků SOŠ  

14 Manon – Účto, s.r.o.  

 odborná praxe žáků SOŠ  

15 Makro Cash and Carry ČR, s.r.o.  

 odborná praxe žáků SOŠ  



 

C2B. Odborníci z firem a počet hodin, které odučili 

počet 
odučených 

hodin 

1 VOŠ - Ing. Bc. Petr Karásek, výuka odborných předmětů 

64 
 

Tyfloservis, o.p.s. 

2 VOŠ - PhDr. Tereza Houšťová, výuka odborných předmětů 

352 
 

Fond ohrožených dětí 

3 VOŠ - Mgr. Eva Maláčová, odborná přednáška 

4 
 

ÚMČ Brno – střed 

4 VOŠ - Kpt. Ing. Bc. Michal Hanuška, odborná přednáška 

4 
 

PČR, Krajské ředitelství JMK 

5 VOŠ - Bc. Kristina Čadeni, DiS., odborná přednáška 

4 
 

Centrum Anabell, z.ú. 

6 VOŠ - Mjr. Bc. Jan Doležal, odborná přednáška 

4 
 

Věznice Rapotice 

7 VOŠ - Mária Plevová, DiS., odborná přednáška 

3 
 

Habrovanský zámek, o.p.s. 

8 VOŠ - Eva Vítová, DiS., odborná přednáška 

3 
 

ÚMČ Brno-Sever, OSPOD 

9 VOŠ - Mgr. Adam Fialík, odborná přednáška 

3 
 

IQ Roma Servis, z.s. 

10 VOŠ - JUDr. Igor Uličný, advokát 
338 

  výuka soukromého práva 

11 VOŠ – PhDr. Radomír Ševčík, výuka odborných archivnických předmětů 
49  

 
 Moravský zemský archiv Brno 

12 VOŠ – Doc. PhDr. Bohumil Smutný, Dr., výuka odborných archivnických předmětů 
 59 

 
Moravský zemský archiv Brno 

13 VOŠ – Bc. Alena Hejtmanová, výuka odborných archivnických předmětů 
27  

 
Moravský zemský archiv Brno 

  14 VOŠ – PhDr. Jiřina Štouračová, výuka odborných archivnických předmětů 
34  

 

FF MU Brno 

  15 VOŠ – Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D., výuka odborných archivnických předmětů 
41 

 FF MU Brno 



 

 
C2C. Odborný výcvik žáků (pouze firmy, u kterých absolvují více jak 30 % odborného výcviku) 

 1   

 
 

  

 2   

 
 

  

 3   

 
 

  

 

                

                C2D. Praxe žáků (uveďte 10 nejvýznamnějších partnerů) 
 1  SOŠ, VOŠ – Knihovna Jiřího Mahena, Moravská zemská knihovna 

 
 

  

 2  SOŠ, VOŠ – Moravský zemský archiv, Brno 

 
 

  

 3  SOŠ, VOŠ – MU Brno, VUT Brno, MENDELU Brno, knihovny jednotlivých fakult 

 
 

  

 4  SOŠ, VOŠ – Komerční banka, a. s. 

 
 

  

 5  SOŠ – Česká spořitelna, a. s. 

 
 

  

 6  SOŠ – Collegas, s. r. o. 

 
 

  

 7  VOŠ – ACCONTES, s. r. o., Celní úřad pro Jihomoravský kraj 

 
 

  

 8  VOŠ – Tyflocentrum Brno, CSS pro lidi se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích 

 
 

  

 9  VOŠ – úřady městských částí města Brna 

 
 

  

 10  VOŠ – Diecézní charita Brno, Centrum sociálních služeb, Armáda spásy 

     

 

                C2E. Počet firem, se kterými škola 
spolupracuje (smluvní vztahy) 

310 

    



 

 

 
Účast žáků a studentů školy v soutěžích, fiktivní firmy, příklady projektové výuky a výuka metodou CLIL 

 
  

C3A. Celostátní soutěže 

1 SOŠ Má Dáti/Dal, celostátní kolo, SVŠE Znojmo, 25. - 26. 1. 2017, tým naší školy - 5. místo, Marie Drápalová - 8. místo 

 
  

2 SOŠ Účetní olympiáda, VŠE Praha, 2. 12. 2016, tým naší školy - 1. místo 

 
  

3 SOŠ Účetní tým 2017, SVŠE Znojmo, 6. 1. 2017, tým naší školy - 3. místo 

 
  

4 SOŠ Business Point 2017, VUT Brno, 27. - 28. 1. 2017, tým naší školy - 2. místo 

 
  

5 SOŠ Veletrh fiktivních firem, Brno, 2. 3. 2017, 1. místo - O nejlepší obchodní stánek, 2. místo - Nejlepší reklamní video spot 

 
  

6 SOŠ Mistrovství republiky v grafických disciplínách, OA Choceň, 25. - 26. 5. 2017, Veronika Kotlánová - 5. místo, psaní na klávesnici, Hana Bartlová - 10. místo, Wordprocessing 

 
  

7 SOŠ Prezentiáda, VŠE Brno, 28. - 29. 5. 2017, tým naší školy - 14. místo 

 
  

 
                            

C3B. Mezinárodní soutěže                         

1 SOŠ Internetová soutěž v psaní na klávesnici, Veronika Kotlánová - 13. místo 

 
  

2 SOŠ Mistrovství světa v grafických disciplínách, Berlín, 22. - 28. 7. 2017, Veronika Kotlánová - 9. místo v juniorské kategorii psaní na klávesnici (30 min. opis textu), 5. místo  

 

v záznamu mluveného slova, 12. místo v stenotypistice 

 

              

 
   

C3C. Počet fiktivních firem fungujících ve škole ve 
sledovaném období 

 fiktivní firmy 4, cvičné firmy 13       

 

       

 

   



 

 

 

   

C3D. Projektová výuka - příklady dobré praxe   

1 VOŠ Hodnoty=Hoď noty? Projekt hodnotového vzdělávání, vzdělávací program ekonomicko-právní činnost a zahraniční obchod 

 

  

2 VOŠ Adopce na dálku, vzdělávací program sociální práce, adopce ukrajinského chlapce 

 

  

3 VOŠ Pasování prvňáčků, vzdělávací program Knihovnictví a informační služby, pasování nových čtenářů v knihovnách 

 

  

4 VOŠ Březen měsíc knihy, vzdělávací program Knihovnictví a informační služby, akce na podporu čtenářství, čtení v nemocnicích, Listování, čtenářský maraton, knihovnická  

 

Konference 

5   

 

  

               

               
C3E. 

Využití výuky cizích jazyků metodou 
CLIL 

          

       

předmět 
cizí 

jazyk* 
počet 
žáků 

     

 

Ve škole jsou metodou CLIL vyučovány následující 
předměty:       

     

       
      

     

       
      

     

       
      

     

       
      

     

       
      

     

       
      

     

       
      

     

       

* uvádějte pouze zkratku jazyka: AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ, 
LAT apod. 

     



 

 

 
Spolupráce školy s ostatními vzdělávacími institucemi 

 
                C4A Nově navázaná spolupráce (školní rok 2016/2017) 

 1 VOŠ – MENDELU Brno 

 
 

  

 2 SOŠ – ZŠ Horácké náměstí, Brno 

 
 

  

 3   

 
 

  

 4   

 
 

  

 5   

 
 

  

 

                

                C4B Partnerské smlouvy (písemné) se ZŠ a VŠ (uveďte konkrétní ZŠ nebo VŠ a k tomu v jaké formě toto partnerství probíhá) 
 1 VOŠ MZLU Brno v rámci projektu trenérská škola – praxe studentů VŠ 

 
 

  

 2 VOŠ PEF MENDELU Brno, uznávání absolvovaných předmětů studentů VOŠ Brno v bakalářském studijním oboru Sociálně-ekonomickém a přijímání  

 
 

úspěšných absolventů ekonomických programů VOŠ Brno 

 3 VOŠ Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – prostupnost absolventů VOŠ ke studiu v bakalářském studijním oboru Sociální a  

 
 

charitativní práce  

 

                

                C4C Počet základních škol, se kterými Vaše škola spolupracuje  
(stačí číslo)   20        

       

                C4D Počet středních škol, se kterými Vaše škola spolupracuje     
(stačí číslo)  10       

       

                

                



 

C4E. Akce SŠ pro žáky partnerské (či jiné) ZŠ 

počet 
zúčastněných 

žáků ZŠ 

1  Prezentace školy na Veletrhu středních škol na brněnském výstavišti 
  

 
  

2 Odpoledne na Kotlandě, prezentační akce se soutěží pro žáky ZŠ 
120  

 
  

3  Dny otevřených dveří – návštěva a prohlídka školy žáky ZŠ, seznámení s obory vzdělání a aktivitami žáků školy 
300  

 
  

4  Pasování prvňáčků – přijímání nových čtenářů do knihoven 
100  

 
  

5  Kruh radosti – workshopy pro děti z vyloučené lokality, podpora čtenářství, sbírka knih 
20  

 
  

6  ZŠ Horácké náměstí, Brno – informační lekce v knihovně 
20  

 
  

7   
  

 
  

8   
  

 
  

9   
  

 
  

10   
  

    

 



 

Příloha č. 2 

 

Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2016/2017 

školskou radou 

Školská rada Obchodní akademie, Střední odborné školy knihovnické a Vyšší odborné školy 

Brno, příspěvkové organizace, projednala a schválila na svém zasedání dne 19. října 2017 

výroční zprávu o činnosti Obchodní akademie, Střední odborné školy knihovnické a Vyšší 

odborné školy Brno, příspěvkové organizace za školní rok 2016/2017 bez připomínek. 

 

 

Brno 19. října 2017 

 

 

 

 

 

         

Ing. Jarmila Hnidáková Pecková 

       předsedkyně školské rady 


