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Slovo ředitele školy úvodem 

 

 

 

V uplynulém roce škola oslavila 70. výročí od svého založení. Přestože několikrát změnila 

své jméno i budovu, tak jako ekonomicky zaměřená škola  měla vždy pevné místo mezi 

vzdělávacími institucemi v České Lípě a věřím, že tomu bude i nadále. Aby to tak bylo, 

nezbývá než vymýšlet stále něco nového a pro uchazeče o studium přitažlivého. V minulém 

roce to byly nové školní vzdělávací programy, které v letošním roce doplní Jazyková 

akademie. Škola pokračuje v mezinárodním programu Erasmus+, kde vysílá na pracovní 

stáže žáky do Velké Británie a nyní i do Rakouska, aby se zdokonalili v cizím jazyce a 

poznali, jak funguje pracovní trh v jiných unijních státech. 

Pro zlepšení podmínek ke studiu byl ve škole otevřen školní klub, dovybavena školní 

knihovna a pořízeny nové barevné síťové tiskárny. Životní prostředí by mělo zlepšit i 

zateplení budovy, výměna vchodových dveří a zbývajících okenních výplní a vybudování 

moderní vzduchotechniky, která bude sloužit k nucené výměně vzduchu a rekuperaci 

energie. Dosáhne se tím naplnění hygienických norem v oblasti vytápění, větrání a dodávce 

teplé užitkové vody na sociální zařízení. Škola tak bude patřit v této oblasti 

k nejmodernějším v republice a zcela určitě „nejzdravějším“ v kraji. Budou zde tak moci bez 

problémů studovat nejen fyzicky postižení, ale i žáci trpící astmatem, alergiemi a ostatními 

civilizačními chorobami. 

Věřím, že toto vše přispěje k větší pohodě a nastolený trend vyššího zájmu o studium na naší 

škole bude pokračovat. 

 

 

 

 

Ing. Rostislav Lád 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1. Základní údaje o škole 

 

Název:   Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422 

Právní forma:  příspěvková organizace 

Adresa:   náměstí Osvobození 422, 470 01 Česká Lípa 

Zřizovatel:   Liberecký kraj 

IČ:    49864637 

IZO:   102145776 

Identifikátor zařízení: 600010015 

Kapacita:   480 žáků 

www stránky:  oa.clnet.cz 

email:   oa-cl@clnet.cz 

Ředitel:   Ing. Rostislav Lád 

Zástupce ředitele:  PhDr. Martin Kabrna 

Předseda školské rady: PhDr. Martin Kabrna 

Druh školy:  střední (střední odborná škola) 

Datum zařazení do rejstříku: 25. 7. 1996 (č.j. 11 785/2002-21) 

Studijní obory:  63-41-M/02   Obchodní akademie 

    78-42-M/02   Ekonomické lyceum 

    68-43-M/01   Veřejnosprávní činnost 

Studium:   denní      

Délka studia:  čtyřleté     

Stupeň vzdělání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou    

 

 

 

Organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělání a výchovy žáků, je součástí výchovně 

vzdělávací soustavy. Činnost organizace je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb. Zákon o 

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

v platném znění a dalšími prováděcími předpisy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2. Organizace studia 

 

 

 Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie 
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 Kód a název oboru vzdělání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  Kód a název oboru vzdělání: 68-43-M/02 Veřejnosprávní činnost 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Kód a název oboru vzdělání: 68-43-M/02 Veřejnosprávní činnost 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

 
Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů)   

v přepočtených úvazcích      

       

počet        
(přepočtení na plně 

zaměstnané) 

< 30 let 
31 - 40 

let 
41 - 50 

let 
51 let - 

důchodový věk 
důchodový 

věk 
celkem 

celkem 0,00 3,00 8,71 11,00 0,00 22,71 

z toho ženy 0,00 2,00 4,71 6,00 0,00 12,71 

 

 

Na škole působili ve školním roce 4 nepedagogických pracovníků (2 administrativní 

pracovnice, 1 uklízečka a 1 školník).  

Dva pedagogové byli uvolněni pro výkon funkce starosty města. 

Nenastoupil žádný čerstvý absolvent. 30 869,--, z toho V roce 2015 byla průměrná mzda na 

škole Kč pedagogové 32 393,-- a nepedagogové  21 837,--  (čtyři pedagogové 13. platová 

třída, 19 pedagogů 12. platová třída, nepedagogičtí pracovníci jedna 10. platová třída, jedna 

9. platová třída, jedna 2. platová třídy, jedna 5. platová třída). 

Řada zaměstnanců se účastnila dalšího vzdělávání: Pedagogové školy se zúčastnili řady 

seminářů zaměřených na výuku grafických disciplín, ekonomiky, účetnictví, daní, práva i 

všeobecně vzdělávacích předmětů. 

Z 23 učitelů pracoval jeden na částečný úvazek, žádný externista. Průměrný věk 

pedagogického sboru byl k 30. 9. 2015  50,26 roků. 

 

 

 

Odborná způsobilost pro přímou pedagogickou činnost (včetně externistů)  

v přepočtených úvazcích    

     

počet                      
(přepočtení na plně 

zaměstnané) 

z toho bez odborné 

kvalifikace 
 

  

22,71 0,00    

     

     

Z toho: 

počet 
(přepočtení 

na plně 
zaměstnané) 

z toho bez 

kvalifikace 

výchovný poradce 2,00 0,00 

koordinátor informačních a komunikačních technologií 1,00 0,00 

koordinátor školního vzdělávacího programu a vzdělávacích programů 
VOŠ 1,00 0,00 

školní metodik prevence 1,00 0,00 

koordinátor environmentální výchovy 1,00 0,00 

 

 

 

 

 



 

 
4. Údaje o počtu žáků  

 

Údaje jsou podle stavu k 30. 9. 2015. 

 

Počet tříd Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu Průměrný počet žáků na učitele 

12 300 25,00 13,04 

 

Ročník OA VČ EL Počet žáků 

I. 22 22 30 74 

II. 20 18 25 65 

III. 27 28 30 85 

IV. 28 29 19 76 

Celkem 97 97 106 300 

 

Na škole studovalo 5 cizích státních příslušníků. Z toho 1 Ukrajina, 2 Vietnam, 1 Mongolsko 

a 1 Bulharsko. 

 

Z celkového počtu 300 žáků bylo 231 dívek a 69 chlapců.  

 

 

 

Údaje o přijímacím řízení 
 počet 

 
  SŠ a VOŠ počet 

Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 117 

Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 9 

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 116 

Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 1 

Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 20 

        z toho vyřešeno autoremedurou 20 

        z toho postoupeno krajskému úřadu 0 

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 9 

Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího 
řízení 0 

Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 1 

Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 0 

Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do VOŠ   

Počet podaných přihlášek do 2.a dalších kol přijímacího řízení do VOŠ   

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení   

Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení   

Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do VOŠ   

        z toho vyřešeno autoremedurou   

        z toho postoupeno krajskému úřadu   

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Rozhodnutí vydaná ředitelem školy 

 počet 
 

  Rozhodnutí: počet 

o přestupu do jiné SŠ 13 

o změně oboru vzdělání 1 

o přerušení vzdělávání 1 

o opakování ročníku 5 

o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 ŠZ 0 

o podmíněném vyloučení podle § 31 ŠZ 2 

o vyloučení podle § 31 ŠZ 0 

o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a § 100 ŠZ 0 

o povolení individuálního vzdělávání žáka 0 

o zrušení povolení  individuálního vzdělávání žáka 0 

o odkladu povinné školní docházky 0 

o snížení úplaty za poskytování školských služeb 0 

o prominutí úplaty za poskytování školských služeb 0 

celkem 22 

 

5. Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

5.1. Údaje o maturitních zkouškách 

 
Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách - počet 

     
zkoušky v jarním zkušebním období 

bez opravných zkoušek 

zkoušky v podzimním 

zkušebním období bez 
opravných zkoušek 

opravné zkoušky v 

jarním i podzimním 
zkušebním období 

počet žáků, 
kt. konali 

zkoušku 

počet žáků, 

kteří prospěli 

počet žáků, 
kt. 

neprospěli 

počet žáků, 
kt. konali 

zkoušku 

počet 

žáků, 

kteří 
prospěli 

počet 
žáků, kt. 

neprospěli 

počet 

žáků, 
kt. 

konali 

zkoušku 

počet 

žáků, 

kteří 
prospěli 

počet 
žáků, kt. 

neprospěli 

59 34 25 10 4 6 34 19 15 

 

 

5.2. Údaje o výchovných opatřeních 

 

Výchovná opatření 
  počet 
  

   

 

1. pololetí 2. pololetí 

pochvala třídního učitele 33 17 

pochvala učitele odbor. 
výcviku 

0 0 

pochvala ředitele školy 28 34 

jiná ocenění 0 0 

napomenutí 17 15 

důtka třídního učitele 12 24 

důtka učitele odbor. výcviku 0 0 

důtka ředitele školy 2 3 

sníž. známka  z chování 0 2 



 

 
5.3. Přehled prospěchu žáků   

 
Prospěchu žáků 

  počet 
  

   

 

1. pololetí 2. pololetí 

prospěl s vyznamenáním 30 37 

prospěl 218 246 

neprospěl 35 12 

nehodnocen 13 0 

 

 

 

5.4. Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin 

 

Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin  

Třída 

1. pololetí 2. pololetí 

Žáků 
Průměrná absence na žáka 

Žáků 
Průměrná absence na žáka 

celkem neomluveno celkem neomluveno 

1.A 27 61.51 - 27 72.00 4.22 

1.C 30 51.10 - 30 73.60 0.23 

1.D 22 49.40 - 22 76.22 - 

1. ročník 79 54.19 - 79 73.78 1.53 

2.A 19 107.10 - 17 88.82 0.24 

2.C 26 50.38 - 26 59.61 - 

2.D 17 76.88 - 17 101.35 0.65 

2. ročník 62 75.03 - 60 79.72 0.25 

3.A 27 70.62 - 26 98.00 - 

3.C 29 53.17 0.24 29 61.44 - 

3.D 28 80.14 - 28 91.82 2.07 

3. ročník 84 67.77 0.08 83 83.14 0.70 

4.A 25 86.48 0.24 25 63.04 - 

4.C 19 71.89 - 19 55.26 - 

4.D 29 82.44 - 29 53.41 - 

4. ročník 73 81.08 0.08 73 57.19 - 

C E L K E M 298 68.94 0.04 295 73.52 0.66 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Přehled prezentace výsledků zájmové činnosti 

  

Při škole působí úspěšně řadu let Divadelní klub mladých, který se představuje svými hrami 

spolužákům, rodičům i široké veřejnosti.  



 

 
Pro vyznavače pohybových aktivit ve škole v odpoledních hodinách probíhají břišní tance, 

jóga, aerobic a je k dispozici školní posilovna. Příznivci cizích jazyků se mohou připravovat 

na mezinárodní certifikační zkoušky. 

 

 

5.6. Uplatnění absolventů 

 

V oblasti kariérového poradenství byla zorganizována exkurze 4. ročníků na Úřad 

práce v České Lípě a uskutečnily se přijímací pohovory nanečisto. Konaly se přednášky a 

konzultace o výběru vysoké školy, zaměstnání, vyplňování elektronických přihlášek a 

vykonání Národních srovnávacích zkoušek. Ze 73 žáků čtvrtých ročníků si 41 žáků podalo 

celkem 96 přihlášek. Přehled přihlášek podle jednotlivých vysokých škol je v následující 

tabulce. 

 

Třída TUL 

UJEP 

Ústí nad 

Labem 

ČZU 

Praha 

VŠE 

Praha 

Ostatní 

VŠ 
Celkem 

4. A 

 9 z 25 
15 3 0 0 1 19 

4. C 

16 z 19 
14 9 9 6 9 47 

4. D 

16 z 29 
9 10 0 0 11 30 

Celkem 

41 ze 73 
38 22 9 6 21 96 

 

Ostatní absolventi se uplatňují v praxi jako ekonomové, administrativní síly, bankovní 

úředníci, státní úředníci, soukromí podnikatelé, apod. 

Úspěšnost přijetí na VŠ činila 67 % u oboru Obchodní akademie, 91 % u oboru Ekonomické 

lyceum a 86 % u oboru Veřejnosprávní činnost. 

 

 

 

6. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání, resp. celoživotního učení 

 

název programu akreditace 
počet 

účastníků 

počet 

absolventů 
sociální partneři  

Anglický jazyk - přípravný kurz 

PET/FCE 
 

 25 22  

     

     

 

 

 

 

 



 

 
7. Zapojení do projektů 

 

    Název projektu Dotační titul Příjemce / partner Získané prostředky 

Odborná praxe v Londýně Erasmus+ příjemce 32 428,00 eur 

Obchodní akademie 
Česká Lípa na cestách 

OPVK příjemce 950 855,00 Kč 

Excelence středních škol 
2015 

účelová neinvestiční 
dotace MŠMT 

příjemce 21 479,00 Kč 

Krajské kolo Mistrovství v 
grafických předmětech 
2016 

účelový neinvestiční 
příspěvek LK 

příjemce 14 000,00 Kč 

Vocational Experience for 
Business Academy 
Students 

Erasmus+ příjemce 58 628,00 eur 

 

Mezinárodní programy 
 

  Název programu Počet zúčastněných dětí/ žáků/ studentů 

Obchodní akademie Česká Lípa na cestách 60 

Odborná praxe v Londýně 16 

Vocational Experience for Business Academy 
Students 

26 

 

 

8. Spolupráce se sociálními partnery 

 

Se sociálními partnery regionu je udržován pravidelný kontakt z důvodu praxí třetích a 

čtvrtých ročníků, exkurzí i besed. Dále probíhá užší spolupráce s Úřadem práce Česká Lípa, 

Městem Doksy, Městem Nový Bor, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Centrem pro 

zdravotně postižené LK a zejména Městem Česká Lípa, Městem Nový Bor a Městem Doksy. 

 

8.1. Školská rada 

 

Školská rada byla zvolena v řádných volbách v prosinci 2014 na dobu tří let. Předsedou byl 

zvolen PhDr. Martin Kabrna. Dalšími členy rady jsou Mgr. Petr Rückel (spolu s PhDr. 

Kabrnou zástupce pedagogů), Mgr. Petr Pokorný a PaedDr. Jiřina Ledvinková (zástupci 

zřizovatele), Miloš Hotový a Bohdan Bláha (zástupci žáků a rodičů). Školská rada se podílela 

na správě školy v souladu se zákonem č. 561/2004  Sb. (školský zákon) v platném znění. 

 

Rada se pravidelně scházela, projednávala a schvalovala dokumenty na základě školského 

zákona. 

 

 

8.2. Spolupráce s rodiči, školami  

 

Dvakrát za školní rok se konají třídní schůzky, na kterých rodiče získají informace o 

prospěchu a chování svých dětí. Pro zlepšení informovanosti rodičů škola používá 

elektronické studijní průkazy, pomocí kterých si rodiče mohou každý den kontrolovat 

prospěch a docházku svých dětí. Pravidelně se konají dny otevřených dveří pro zájemce o 

studium na škole. Všichni učitelé, výchovný poradce i preventista sociálně patologických 



 

 
jevů mají konzultační hodiny pro žáky i jejich rodiče. V naléhavých případech jsou 

k dispozici po dohodě.  

Vedení školy a výchovný poradce poskytují na základních školách vycházejícím ročníkům 

informace o možnosti studia na naší škole. Podobně je tomu na burzách škol nebo na 

poradách, které organizuje úřad práce a pedagogicko-psychologická poradna. 

Při škole funguje občanské sdružení rodičů, které spolupracuje s vedením školy při 

organizování a materiálním zajištění různých akcí. 

 

8.3. Mezinárodní spolupráce 

 

Škola pořádala zahraniční exkurze do Rakouska, Beneluxu, Velké Británie, Německa a 

Polska. Pravidelně se účastní programu Erasmus+. 

 

 

9. Další aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti 

 

K prezentaci je využíván především tisk, dále pak rozhlas a televize. Nejlépe je škola 

prezentována především svou činností na vzdělávacích kurzech, humanitárními akcemi, 

kulturními akcemi, sportovními úspěchy a v neposlední řadě úspěchy absolventů v dalším 

studiu a praxi. Vizitkou školy jsou i její webové stránky. 

Ukázky různých článků z tisku jsou v příloze. 

 

 

10.1. Soutěže a přehlídky 

 

Žáci školy se v letošním roce účastnili vědomostních a sportovních soutěží, ve kterých 

dosahovali okresních i krajských úspěchů. 

Školní kola se konala v těchto oborech: 

Soutěž v písemné a elektronické komunikaci a obchodní korespondenci 

Olympiáda v českém jazyce 

Olympiáda v německém jazyce 

Olympiáda v anglickém jazyce 

Soutěž o reklamní plakát 

Středoškolská odborná činnost 

Soutěž v uměleckém přednesu poezie a prózy 

Soutěž o ekonoma školy 

Soutěž o znalosti  zeměpisu 

Soutěž v piškvorkách 

Soutěž „Matematický klokan“ a „Genius logicus“ 

Sportovní soutěže – basketbal, volejbal, florbal, sálová kopaná, atletika, stolní tenis 

1. a 3. místo obsadili žáci školy v krajském kole Mistrovství ČR v grafických disciplínách 

v psaní na klávesnici. 

 

10.2. Zajímavé akce a aktivity 

 

Žáci pomohli při humanitárních sbírkách Ligy proti rakovině „Český den proti rakovině“, 

humanitární organizace Adra a jako pořadatelé na krajských hrách zdravotně postižených. 

 

Školu navštívila a se studenty besedovala řada významných osobností. 

 



 

 
Řada studentů získala v průběhu školního roku mezinárodní certifikáty v anglickém jazyce 

(Britská rada a Australská rada). 

 

Tradičně se žáci školy účastní řady exkurzí, kde k nejzajímavějším patřila návštěva ČNB, 

Českého rozhlasu a Kofoly. 

Žáci se aktivně zapojili do humanitárních a dobrovolnických akcí Farní charity. 

 

 

10. Poradenské služby 

 

10.1. Zpráva výchovných poradců 

 

 

 V péči výchovných poradců bylo 12 žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, 

byly vypracovány dotazníky pro PPP pro žáky s PUP pro státní maturity. Zvýšená pozornost 

byla věnována žákům cizincům. 

 

Ve spolupráci s třídními učiteli jednali výchovní poradci s žáky, kteří měli kázeňské a 

studijní problémy, v závažných případech byl veden osobní pohovor i s rodiči. Konaly se 

osobní pohovory s žáky, kteří opakovali ročník a s neprospívajícími žáky.  

 

Výchovní poradci pomáhali řešit osobní problémy žáků, jednalo se především o 

mezilidské vztahy ve škole a v rodině, zdravotní problémy aj. Pro jednání byla využívána 

konzultační místnost. 

 

Společně s metodičkou sociálně patologických jevů se uskutečnily adaptační dny pro 

první ročníky, konaly se preventivní akce proti sociálně negativním jevům a řešily se případy 

sociálně negativního chování, především záškoláctví. Byly poskytovány metodické rady a 

postupy ostatním učitelům pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, práci 

s nadanými i problémovými žáky. 

 

 Pokračovala spolupráce s odbornými institucemi a zprostředkování jejich pomoc 

žákům, rodičům a učitelům. Jednalo se především o mezioborová supervizní setkání pro 

pracovníky pomáhajících profesí v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 

Česká Lípa; schůzky výchovných poradců středních škol a zástupců Pedagogicko-

psychologické poradny na Úřadu práce Česká Lípa; Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

MěÚ v České Lípě aj. 

 

 

  

  

10.2. Práce s žáky se specifickými poruchami učení a chování 

 

Na škole bylo v uplynulém školním roce 13 žáků s diagnostikovanými specifickými 

poruchami učení. Těmto žákům je věnována zvýšená pozornost všech učitelů, řízená třídními 

učiteli a koordinovaná výchovným poradcem. Úzká spolupráce je s Pedagogicko-

psychologickou poradnou v České Lípě. Pedagogové byli seznámeni s metodickým pokynem 

pro vzdělávání těchto žáků, který vychází z platných předpisů. Pro dva žáky s vážnějšími 

postiženími byly upraveny prostory školy a metody výuky ve spolupráci se Speciálním 

pedagogickým centrem pro tělesně postižené v Liberci. 



 

 
Řada žáků má částečné, nebo úplné osvobození z tělesné výchovy, případně částečné 

uvolnění z písemné a elektronické komunikace. 

 

 

 

10.3. Plnění minimálního preventivního programu školy 

 

 

Zpráva o prevenci rizikového chování na Obchodní akademii Česká Lípa   

 2015/2016 

 

 

 

Ve školním roce 2015/16 jsme se zaměřili na prevenci rizikového chování zejména v prvním 

ročníku. Základem prevence prvních ročníků byly adaptační dny v Poslově Mlýně u Doks, 

které proběhly 8. a 9. 9. 2015 pro všechny první ročníky. Žáci byli seznámeni s výchovnými 

poradci Mgr. Michalem Hrdličkou a Mgr. Růženou Rückelovou. Všichni žáci prvních 

ročníků poznali lépe své třídní učitele, seznámili se se svými novými spolužáky. Adaptační 

kurz byl zaměřen na prevenci šikany, užívání návykových látek, ale i na prevenci záškoláctví 

a zdravý životní styl. 

Ve škole nově vznikl Školní klub, tedy místo, kde se mohou žáci setkávat v době přestávek 

nebo volných hodin. Je zde k dispozici fotbálek a další možnosti trávení volného času. 

Prevence v celé škole byla ve spolupráci s ostatními učiteli prováděna v rámci výuky 

jednotlivých předmětů.  

V prvním i druhém pololetí jsme opět spolupracovali s rodiči žáků a to jak frontálně při 

rodičovských sdruženích, tak i individuálně při řešení konkrétních problémů jednotlivých 

žáků. 

Žákům jsme nabídli mimoškolní aktivity sportovní i kulturní. 

Ve spolupráci s ředitelem školy, výchovnými poradci a třídními učiteli jsme jednotně 

postupovali podle školního řádu a metodiky, kterou vypracoval výchovný poradce. 

Začali jsme  úzce spolupracovat se Střediskem výchovné péče a Dobrovolnickým centrem 

Farní charity Česká Lípa. 

Cílem primární prevence na škole byla snaha o snížení vlivu rizikových jevů na naše žáky, 

informovat je o možných nebezpečích. Žáci byli seznámeni s tím, kam se mohou v případě 

potřeby obrátit. 

 

V následující tabulce je uveden stručný přehled aktivit ve školním roce 2015/16. 
 

 komentář 

Vzdělávání  

Školní metodik prevence Schůzky pořádané okresním metodikem 

prevence a Střediském výchovné péče 

Pedagogičtí pracovníci školy Informováni metodikem prevence 

Školní vzdělávací program  

Etika a právní výchova Základy společenských věd, Společenská kultura, 

Právo, Veřejná správa, Sociální politika, 

Filozofie a etika dle ŠVP 

Výchova ke zdravému životnímu stylu Základy společenských věd, 1. a 2. roč. OA, 2. 

roč. EL, Tělesná výchova, 1. - 4. roč. OA, EL a 

VSČ 



 

 
V rámci adaptačního kurzu - 1. roč. 

Přednáška „S tebou o tobě“ – dívky, 1. roč. 

Preventivní výchova ve výuce jednotlivých 

předmětů 

Ve všech předmětech všeobecně vzdělávacích, 

viz ŠPP 

Formy a metody působení na žáky, které se 

zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování 

Adaptační kurz  

Společné akce třídní a školní – školní exkurze, 

sportovní akce, návštěvy divadel a přednášek, 

soutěže a olympiády 

Organizace prevence  

Minimální preventivní program vytvořen pro rok 2015/16 

Využití volného času žáků Divadelní klub, možnost využívání počítačových 

učeben, tělocvičny a posilovny, jazykové kurzy, 

knihovna, studovna, kurz power yogy, pilates, 

moderního tance, piloxingu, školní klub 

Průběžné sledování podmínek a situace ve škole 

z hlediska rizik výskytu sociálně patologických 

jevů 

V rámci třídnických hodin a besed  

s žáky za spolupráce s metodikem prevence. 

Uplatňování forem a metod umožňující včasné 

zachycení ohrožených dětí 

Poskytování informačních materiálů  

a pomoci v rámci konzultačních hodin. 

Poradenská služba školního metodika prevence Poskytování informačních materiálů  

a pomoci v rámci konzultačních hodin, nástěnka 

metodika prevence 

Poradenská služba výchovného poradce Poskytování informačních materiálů  

a pomoci v rámci konzultačních hodin, nástěnka 

výchovného poradce. 

Zajištění poradenských služeb speciálních 

pracovišť a preventivních zařízení 

Aktivní spolupráce s PPP ČL, Policie ČR, OSSZ 

ČL, MÚ ČL, K-centrem, Střediskem výchovné 

péče 

Vybavení školy odbornými a metodickými 

materiály a dalšími pomůckami 

Knihovna metodika prevence, časopisy  

o prevenci, materiály získané v rámci 

vzdělávacího kurzu „Studijní program pro školní 

metodiky prevence“ 

Školní řád  Bod 2 e, f školního řádu obsahuje zákaz nošení, 

držení, distribuci a zneužívání návykových látek 

v areálu školy. Celkově školní řád upravuje 

pravidla školy, která mají napomáhat snížení 

výskytu rizikového chování ve škole. 

 

 

Přehled akcí školy ve školním roce 2015/16 tvořících a doplňujících preventivní 

program 

 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - 1. září 2015 
Přivítali jsme žáky prvních ročníků. Ředitel školy Ing. Rostislav Lád v 9 hodin představil novým 
žákům učitele, zaměstnance a žáky vyšších ročníků a předal jim pamětní list. 

OBCHODNÍ AKADEMIE NA CESTÁCH - PROJEKT EU  
Sportovně turistický kurz pro 2. ročníky se uskutečnil v rámci projektu EU „Obchodní akademie 
na cestách“. Žáci navštívili Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Irskou 
republiku. Během 13 dnů poznají Nizozemí, Anglii, Skotsko, Wales a Irsko 

ADAPTAČNÍ DNY PRVNÍCH ROČNÍKŮ 



 

 
V pondělí a úterý 7. - 8. září 2015 se již tradičně konal adaptační kurz pro žáky prvních ročníků 
naší školy, jehož cílem je neformálním způsobem sblížit žáky různých tříd, navázat osobní 
vztahy v kolektivu i s třídními učiteli. Letos kurz probíhal v rekreačním areálu Poslův mlýn u 
Doks. 

JAK RESUSCITOVAT - PŘEDNÁŠKA - 9. září 2015 
Povídání o tom, jak správně dávat první pomoc, ale také o nejrůznějších úrazech či kolapsech, 
se kterými se mohu lidé v běžném životě setkat, si vyslechli dne 9. září 2015 žáci 1.D a žáci 2.C. 
Poučit žáky přišel MUDr. Tomáš Zmek ze Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. 
Součástí odborné přednášky byly také praktické ukázky, při kterých si studenti mohli vyzkoušet 
správný postup při resuscitaci. Srdeční masáž si studenti cvičili na několika figurínách. 

BĚH ČESKOU LÍPOU - 19. září 2015 
V sobotu 19. září se konal již 4. ročník obnoveného Běhu Českou Lípou, který je určen 
především dětem a mládeži. V juniorské kategorii na téměř tříkilometrové trati reprezentovali 
naši školu pouze dva zástupci. Petra Glaserová (4.C) obsadila 2. místo a Jakub France (4.C) 
vybojoval 4. místo. 

CORNY - STŘEDOŠKOLSKÝ ATLETICKÝ POHÁR - okresní a krajské kolo - 22. a 29. září 2015 
V úterý 22. září proběhlo na Městském stadionu v České Lípě okresní kolo již 34. ročníku 
CORNY Středoškolského atletického poháru. Družstvo dívek naší školy obsadilo 3. místo, 
chlapci byli druzí a zajistili si tak spolu s vítězným českolipským gymnáziem postup do krajského 
kola, které se konalo další týden v Turnově. 

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ – 26. září 2015 
Dne 26. září se každoročně slaví Evropský den jazyků.  

PŘEDNÁŠKA O HOLOCAUSTU - 5. října 2015 
Dne 5. října se studenti 2. a 3. ročníku zúčastnili přednášky na téma antisemitismus a holocaust. 
Paní lektorka Miroslava Kadlecová pojala toto téma netradičně, neomezila se jen na historická 
fakta, ale citovala z literárních děl židovských spisovatelů, např. Jiřího Ortena nebo Oty Krause, 
vyprávěla o vlastních zkušenostech ze současného Izraele a ukazovala fotografie rodin, jejichž 
příslušníci se stali oběťmi holocaustu 

OKRESNÍ KOLO VE STOLNÍM TENISE - 8. října 2015 
Dne 8. října 2015 se naše škola zúčastnila okresního kola ve stolním tenise, které se konalo na 
ZŠ náměsti Míru v Novém Boru. Dívčí družstvo obsadilo 2. místo a družstvo chlapců 4. místo. 

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ - 15. října 2015 
Soutěž o nejhezčí fotografii ve dvou kategoriích – kategorie I. „Obchodka na cestách – Spojené 
království Velké Británie a Severního Irska a Irská republika“ a kategorie II. „Česká Lípa – jak ji 
vidím já“.  

PROJEKT "HROU PROTI AIDS" - 2. října 2015 
V týdnu od 5. do 9. 10. 2015 se konal na naší škole vloni velmi úspěšný peer program „Hrou 
proti AIDS“. Naši žáci byli vyškoleni zástupcem Státního zdravotního ústavu, aby mohli 
moderovat soutěž, během níž vzdělávali své mladší spolužáky a žáky 8. a 9. tříd ZŠ v oblasti 
antikoncepce, pohlavně přenosných chorob a především v problematice AIDS.  

POHÁR JOSEFA MASOPUSTA - 20. října 2015 
V úterý 20. října 2015 se fotbalové družstvo OA zúčastnilo poháru Josefa Masopusta na 
stadionu SOŠ a SOU Uran. Naši hoši se umístili  na 5. místě 

HALLOWEEN VE ŠKOLE - 27. října 2015 
Poslední den před podzimními prázdninami uspořádala 3.C pro žáky prvních ročníků již tradiční 
oslavu anglosaského svátku Halloween. Po škole se pohybovala spousta zombie, mrtvých 
nevěst, kostlivců a dalších příšer. Celá oslava probíhala formou soutěže mezi jednotlivými týmy.  

EXKURZE DO DRÁŽĎAN - 5. listopadu 2015 
V pátek 4. prosince 2015 se uskutečnila celodenní exkurze do Drážďan. 

ŠKOLNÍ KLUB – 8. listopadu 2015 
V pondělí 9. listopadu 2015 byl otevřen ŠKOLNÍ KLUB v bývalé učebně SV ve druhém patře. 
Klub je k dispozici po celý den pro všechny studenty školy. Mohou zde relaxovat a zahrát si 



 

 
fotbálek o přestávkách nebo ve volných hodinách. Je třeba dodržovat řád místnosti, který je 
vyvěšen vedle dveří. 

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ – 11. listopadu 2015 
Žáci naší školy si společně s Vlastivědným spolkem Českolipska, Klubem vojenské historie, 
Jednotou československé obce legionářské, Okresním výborem Svazu bojovníků za svobodu a 
zástupci města Česká Lípa v čele se starostkou Mgr. Romanou Žateckou, připomněli Den 
válečných veteránů. 

DIVADELNÍ KLUB MLADÝCH A FESTIVALY - 18. listopadu 2015 
Podzim 2015 byl ve znamení divadelních festivalů – „Kosmonoské zámecké slavnosti“, 
„Českolipský divadelní podzim“, „Budějcká Thálie“ a celostátní přehlídka „Popelka Rakovník“, 
odkud jsme si odvezli čestné uznání za kolektivní herectví. 

OKRESNÍ KOLO POHÁRU SŠ VE FLORBALE – 25. listopadu 2015 
Dne 25. 11. se výběr chlapců zúčastnil okresního kola mládežnického poháru středních škol ve 
florbale. 

PÁRTY NA OBCHODCE - 27. listopadu 2015 
V pátek, 27. listopadu 2015, uspořádali žáci narozeninovou párty na Obchodce s bohatým 
programem. Návštěvníci se tak mohli od 18 do 22 hodin bavit např. u karetních her a fotbálku, 
zatančit si na diskotéce, při tanečním workshopu či podle Xboxu. Zasmát se mohli také při 
pantomimě, twisteru, karaoke nebo u „Hádej, kdo jsem?“. Fandit mohli při cvičení ve fitness. 
Připraveno bylo také občerstvení v kantýně a při hádance „Poznáš, co jíš?“. 

ADVENTNÍ DÍLNY - 30. listopadu 2015 
V pondělí 30. listopadu 2015 proběhly ve třídách 1., 2. a 3. ročníku již tradiční adventní dílny. 
Žáci vyráběli řetězy k předvánoční výzdobě školy, tentokrát z papírových hvězd. Součástí dílen 
byla i soutěž o nejkrásnější velkou hvězdu vyrobenou za třídu. S velkou převahou zvítězila třída 
3.C, která tak získala sladkou odměnu. 

BESEDA O DAROVÁNÍ KRVE - 10. prosince 2015 
Pro 4. ročníky se dne 10. prosince 2015 uskutečnila beseda „Daruj krev, daruj život“. Se 
studenty přišel besedovat MUDr. Ivo Turek z českolipské transfuzní stanice. Tato spolupráce 
funguje již několik let a vždy se nám podaří vytvořit alespoň malou skupinku nových dárců krve. 
Snaha je motivovat žáky k pomoci druhým. 

NÁVŠTĚVA KINA - STEEVE JOBS - 16. prosince 2015 
Dne 16. prosince 2015 zhlédli žáci naší školy životopisné drama Steve Jobs o jednom z 
největších vizionářů počítačového průmyslu. 

VÁNOČNÍ PROJEKTOVÝ DEN NA OBCHODCE - 18. prosince 2015 
V pátek 18. 12. 2015 se na naší škole konal projektový den. Všechny třídy se zúčastnily 
celoškolní hry, ale k dispozici byly pro dříve přihlášené i dopolední EXTRA aktivity. Jednalo se o 
cvičení v naší školní posilovně, žáci 3.A organizovali soutěž o pohár FIFA na playstationu a hru 
Hearthstone. Se 4.D si mhli žáci zahrát League of Legends. 

PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ NA LEDĚ - 28. ledna 2016 
Ve čtvrtek 28. ledna zakončili žáci i učitelé naší školy 1. pololetí školního roku 2015/2016 
předáváním vysvědčení na ledě. Žáci měli možnost zabruslit si bezmála dvě hodiny se svými 
spolužáky i s učiteli. 

DAROVÁNÍ KRVE - 3. února 2016 
Již tradičně žáci naší školy bezplatně darovali krev na transfúzní stanici v České Lípě. Tuto akci 
konáme pravidelně každý školní rok. Mladých dárců krve ubývá, proto se snažíme tuto situaci 
alespoň trochu vylepšit. Šest žáků našlo odvahu a v úterý 2. února 2016 šlo poprvé darovat krev. 
Záměr všech žáků se uskutečnit nepodařilo vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu. 

TURNAJ SŠ V SÁLOVÉ KOPANÉ - 25. února 2016 
Ve čtvrtek 25. února se v České Lípě na místním učilišti konal turnaj v sálové kopané. Turnaje se 
účastnilo 9 mužstev z více než dvou měst. 

OKRESNÍ KOLO SŠ VE FLORBALU – 8. března 2016 



 

 
Dne 8. března 2016 se družstvo chlapců OA Česká Lípa zúčastnilo okresního kola středních škol 
ve florbalu v nové sportovní hale u Kauflandu. Turnaje se účastnilo 8 mužstev. My jsme obsadili 
3. místo. 

BENEFIČNÍ AKCE „POMOZTE NÁM POMÁHAT“ - 16. března 2016 
V úterý 15. března proběhla v prostorách ZUŠ Česká Lípa benefiční akce s názvem Pomozte 
nám pomáhat, kterou uspořádali dobrovolníci z řad studentů Obchodní akademie Česká Lípa a 
Dobrovolnického centra Farní charity Česká Lípa ve spolupráci s Nadací VIA a ČSOB. Cílem 
bylo během zábavného odpoledne pro děti v duchu jara a Velikonoc vybrat peníze, za něž se 
zajistí divadelní představení pro zdravotně a mentálně postižené děti z českolipské speciální ZŠ.  

OKRESNÍ KOLO VE VOLEJBALE – 30. a 31. března 2016. 
Ve středu se tým dívek a ve čtvrtek tým chlapců zúčastnily okresního kola ve volejbale na 
palubovce Gymnázia Česká Lípa. Naše dívky ve velice ostré konkurenci obsadily 2. místo.  

KURZY PILOXINGU - 4. dubna 2016 
Nová možnost sportovního vyžití pro naše žáky! Od 5. dubna 2016 jsme zahájili kurzy piloxingu, 
které povede Markéta Jonášová. Ukázky jejích hodin si žáci vyzkoušeli při akčních hodinách 
tělocviků v únoru letošního roku. 

DIVADELNÍ KLUB MLADÝCH ZABODOVAL - 15. dubna 2016 
Ve dnech 7. 4. a 8. 4. 2016 odehráli členové DKM pět představení nové divadelní hry Carla 
Goldoniho TREPERENDY (účast cca 1500 diváků). Na choreografii se podílely členky pražské 
Budilovy školy pohybového divadla. 

DEN ZEMĚ - UKLIĎME ČESKOU LÍPU - 18. dubna 2016 
Každoročně se žáci obchodní akademie účastní - v rámci Dne Země - úklidu České Lípy. 
Tentokrát se na dubnové aktivitě podíleli studenti 1. C Ekonomického lycea. Více než dvacet 
mladých lidí, vybavených pracovními rukavicemi a pytli na odpad, prověřilo čistotu areálu 
klášterní zahrady, parkoviště před KD Crystal a lokalitu Městského parku.  

VÝTVARNĚ-LITERÁRNÍ SOUTĚŽ „EVROPA VE ŠKOLE“ - 25. dubna 2016 
Ve školním roce 2015/2016 proběhl 25. ročník výtvarné a literární soutěže Evropa ve škole. 
Základní myšlenkou je propagovat mezi dětmi, žáky, studenty a učiteli ideje vzájemné 
sounáležitosti evropských zemí a podporovat v nich pocit spoluodpovědnosti za osud Evropy. I 
naše škola měla v této soutěži zastoupení. Literární část zastupovala Radka Merková (3. C) se 
svou prací Příběh domácího násilí. Výtvarnou část reprezentovala Ilona Růžičková (4. D) s 
výkresem Vyber si sám sebe.  

EXKURZE NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LK V 

ČESKÉ LÍPĚ – 13. května 2016 
Dne 13. května třída 2. A navštívila v rámci Dne otevřených dveří Hasičský záchranný sbor 
Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa. Žáci měli možnost si prohlédnout vozový park 
hasičů včetně výbavy, ochranné obleky a další ochranné pomůcky. V závěru byli žáci pozváni do 
samotného zázemí pracovníků HZS, kde mohli vidět jídelnu, odpočinkovou místnost, posilovnu, 
sklady materiálů i místnost na testování přítomnosti chemických látek. 

LIDICKÁ HRUŠEŇ – 23. května 2016 
U příležitosti smutného výročí vypálení obce Lidice se žáci 1. D 23. května 2016 zúčastnili 
sázení Lidické hrušně před budovou školy na náměstí Osvobození. Jedná se o symbolický akt, 
který probíhá již několik let v různých městech po celé České republice 

CESTA K NEZÁVISLOSTI - BESEDA – 25. května 2016 
Dne 25. 5. 2016 se uskutečnila beseda pro žáky 1. C, 1. D, 2. C a 2. D o snaze člověka žít v 
souladu s přírodou, o cestě, která, svým způsobem, vede k prapůvodním hodnotám bytí. 
Studentům se představil Ondřej Kano Landa - spisovatel, hudebník, mim a především 
cestovatel, člověk, který procestoval řadu zemí, studoval různé druhy náboženství, způsob života 
původních národů na Novém Zélandu, v Malajsii, v Japonsku apod. 

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ - 27. května a 2. června 2016 
Dne 27. května a 2. června 2016 proběhlo slavnostní předávání maturitních vysvědčení 
úspěšným žákům tříd 4. A (Obchodní akademie), 4. C (Ekonomické lyceum) a 4. D 
(Veřejnosprávní činnost).  
INFORMAČNÍ SCHŮZKY RODIČŮ ŽÁKŮ PŘIJATÝCH DO PRVNÍHO ROČNÍKU 



 

 
Srdečně zveme rodiče žáků přijatých do prvního ročníku pro školní rok 2016/2017 na informační 
schůzku, která se bude konat pro všechny obory dne 7. června 2016 od 16:30 hodin v budově 
školy. 
S sebou na schůzku přineste, prosím, vyplněný dotazník, který naleznete ZDE. Program: 1. 
informace o studiu, harmonogram školního roku, výuka cizích jazyků; 2. informace o Sdružení 
rodičů a přátel školy; 3. různé; 4. odpovědi na dotazy. 

DEN DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - 3. června 2016 
Stalo se již tradicí, že žáci naší školy tráví jedno páteční červnové dopoledne v rekreačním 
středisku Termit v Doksech a pomáhají s organizací Dne dětí se zdravotním postižením, které 
pořádá Sdružení tělesně postižených Česká Lípa, o. p. s. Také letos se žáci tříd 2. A a 2. D 
zúčastnili této akce a připravili na svých stanovištích zábavné soutěže a úkoly.  

FOTBALOVÝ TURNAJ STŘEDNÍCH ŠKOL - 8. června 2016 
Dne 8. června 2016 odehrál výběr 12 žáků naší školy fotbalový turnaj v České Lípě na hřišti SOŠ 
a SOU. 

SPORTOVNÍ DEN S EKOLOGICKOU TÉMATIKOU - 29. června 2016 
Ve středu 29. června 2016 se uskutečnil druhý sportovní den doplněný soutěžními 
přírodovědnými hrami.  

 

Počet výskytu rizikových jevů, které škola řešila 

 

Rizikové chování počet 

Drogová závislost 0 

Alkohol 0 

Kouření 21 

Kriminalita a delikvence 0 

Virtuální drogy (počítač, televize, video) 0 

Patologické hráčství (gambling) 0 

Záškoláctví 8 (20 vysoká absence, řešení) 

Šikanování 0 

Vandalismus 0 

Násilné chování 0 

Xenofobie 0 

Rasismus 0 

 

http://www.oacl.cz/docs/dotaznik_zak_OA_2016.jpg


 

 
 

10.4. Práce s talentovanými žáky 

 

Na škole jsou nadprůměrně studijně nadaní žáci, ale žádný není tak extrémně nadaný, aby 

požadoval individuální studijní plán.  

Žáci s jazykovým nadáním se mohou zúčastnit olympiád, případně navštěvovat kurz třetího 

cizího jazyka (španělštiny). Dále mohou získat mezinárodní certifikáty a státní zkoušky 

z cizích jazyků a účastnit se zahraničních exkurzí a studijních pobytů. 

Žáci ekonomicky nadaní mohou pracovat na projektech v rámci studentské odborné činnosti, 

účastnit se odborných exkurzí, získat státní zkoušku v psaní na klávesnici a účastnit se 

mistrovství ČR v grafických disciplínách. 

Žáci talentovaní v jiných oblastech se mohou realizovat v divadelní, recitační, fotografické, 

ekologické a sportovní činnosti školy. 

Pokud potřebují žáci pro rozvoj svého talentu, případně pro přípravu na vyučování, techniku, 

jsou jim mimo vyučování k dispozici učebny informačních technologií, které jsou vybaveny 

výkonnými počítači, tiskárnami, skenery, dataprojektory, počítačovou sítí a 

vysokorychlostním internetem. 

Působí zde Divadelní klub mladých a recitační kroužek. Pro sportovní vyžití slouží posilovna 

a gymnastický sál. 

 

 

 

 

11. Řízení školy 

 

11.1. Interní kontrolní činnost 

 

Tato činnost vycházela z plánu práce na školní rok. Kontrolováno bylo zejména: 

- povinná pedagogická dokumentace, 

- účetnictví, 

- dozory, 

- úklid,  

- BOZP, PO, vedení knihy úrazů. 

Průběžně byla prováděna hospitační činnost u jednotlivých pedagogů.  

V závěru 2. pololetí byly uskutečněny srovnávací testy v profilových předmětech 

(matematika, český jazyk, cizí jazyky, ekonomika, účetnictví, písemná a elektronická 

komunikace). Žádné závažnější nedostatky nebyly shledány a výsledky odrážely hodnocení 

na vysvědčení. Bylo konstatováno, že klasifikace jednotlivých vyučujících je na srovnatelné 

úrovni. Ve všech předmětech byla probrána veškerá látka stanovená učebními plány. 

 

 

 

11.2. Plnění ročního plánu práce  

 

 

Hlavní úkoly: 

 

A. Záměry pro školní rok 

 

Důsledně uplatňovat všechny pokyny a nařízení k prevenci zneužívání návykových látek. 



 

 
Dodržovat úmluvu o právech dětí v práci všech pracovníků školy. 

Systematicky působit proti vandalismu a násilí. 

Vytvářet ve škole přátelskou atmosféru. 

Podporovat zájem učitelů o další vzdělávání. 

Zajišťovat informovanost rodičů o prospěchu, docházce a chování žáků. 

Zlepšit informovanost žáků ZŠ a jejich rodičů o studiu na OA. 

Spolupracovat s odborovou organizací při zajišťování úkolů školy. 

Vést žáky a zaměstnance k dodržování předpisů BOZP a PO. 

Usměrňovat žáky při výběru VŠ a dalšího povolání. 

Zapojit školu do grantových programů. 

Začlenit školu do mezinárodní spolupráce. 

Rozvinout spolupráci s podniky a institucemi v regionu k zajištění odborných praxí.  

 

 

B. Výchova a vyučování 

 

Rozvíjet osobnost žáka v jednotném působení všech pedagogických pracovníků ve výchovně 

vzdělávacím procesu, vycházet z profilu absolventa a volit vhodné výchovně vzdělávací 

prostředky a metody. 

Umožňovat svobodné a samostatné rozhodování učitele o metodách a formách výchovně 

vzdělávací práce. 

Při vyučování používat vhodné didaktické pomůcky a prostředky ICT. 

Zapojit žáky do soutěží a olympiád. 

Umožnit žákům vykonání státních jazykových zkoušek, certifikačních jazykových zkoušek a 

státních zkoušek v grafických disciplínách. 

Zapojit žáky do mimoškolní činnosti – hudební, divadelní, recitační a sportovní kroužek, 

využívání PC a internetu po vyučování, humanitární akce, akce na zlepšení životního 

prostředí, autoškola, dětský parlament. 

Připravit adaptační dny pro nové první ročníky. 

 

C. Řízení 

 

Vytvořit plány předmětových komisí, plán výchovného poradce a minimální preventivní 

program. 

Předkládat pedagogickému sboru dílčí plán činnosti na následující měsíc. 

Porady pedagogického sboru dle časového plánu – vždy v úterý. 

Provozní porady a porady předmětových komisí – dle potřeby. 

Provádět kontroly na základě směrnice o vnitřním kontrolním systému. 

Provádět periodické školení zaměstnanců z PO a BOZP. 

Provádět hospitace na vyučovacích hodinách – minimálně jednu u každého učitele za školní 

rok, jinak dle aktuální potřeby. 

 

D. Materiální vybavení školy 

 

Modernizovat učebny informačních a komunikačních technologií. 

Připravit zateplení budovy a rekuperaci energie. 

Zkvalitnit vybavení kabinetů, knihoven a odborných učeben. 

 

E. Základní dokumentace 

 



 

 
Rozhodnutí MŠMT o zařazení do sítě škol. 

Zřizovací listina. 

Třídní knihy. 

Evidence žáků – školní matrika 

Třídní výkazy. 

Školní řád a rozvrh hodin. 

Protokoly o konání zkoušek. 

Kniha úrazů. 

Požární kniha. 

Tématické plány. 

Vysvědčení. 

Osobní dokumentace zaměstnanců. 

Dbát na to, aby veškerá dokumentace byla vedena v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 

(školský zákon). 

 

F. Pedagogicko organizační zajištění školního roku 

 

Zveřejňováno na www stránkách MŠMT a konkretizováno na stránkách školy. 

 

Plán splněn ve většině bodů. Nepodařilo se dokončení rekonstrukce budovy z důvodu 

nedostatku finančních prostředků.  

 

 

 

11.3. Hodnocení práce předmětových komisí 

 

 
 

Zpráva o činnosti komise všeobecných předmětů za školní rok 2015/2016 
 

 

 

 

Český jazyk a literatura 

 
V 1. ročnících bylo provedeno testování znalosti učiva ZŠ a po vyhodnocení výsledků došlo 

k individuálnímu opakování. 

Všechny ročníky prošly srovnávacími ročníkovými testy, které jsme nově upravili dle 

požadavků k nové maturitě. Výsledky testů byly následně vyhodnoceny. 

V 1. pololetí proběhl projekt Čtenářské dílny. V rámci tohoto projektu bylo zakoupeno 100 

nových titulů do školní knihovny a byla zřízena čtenářská místnost. 

V rámci výuky jsme prováděli vzájemné hospitace a následně na schůzkách diskutovali  

o problémech ve výuce a hledali možná řešení. 

 

 



 

 
 

Přehled pořádaných akcí: 

Olympiáda CJL  -  Hr, St, Hc 

Mladá Boleslav - divadelní představení Ostře sledované vlaky -  Hd 

Ročníkové testy – Hr, Hd, Hc, St 

Exkurze – Městská knihovna CL– organizace Hr 

                                                           Hd, Hc, St 

Film. představení – Steeve Jobs – organizace Hr 

Práce ve školní knihovně – St 

Literární exkurze Praha – Hr 

Literární exkurze Litoměřice – Hr 

Příprava doprovodného programu soutěže Europasecura – Hr 

 

 

 

Anglický jazyk 

 
Během školního roku proběhl kurz na certifikát PET  

Byla podána žádost o grant v rámci projektu Erasmus +, která byla pro následující rok 

schválena. 

 

září -  zajištění časopisů Bridge a Gate pro všechny žáky školy 

 objednávka učebnic Maturita Solutions 

 výběr účastníků pro projekt Erasmus + 

 26. 9. proběhl Evropský den jazyků 

 říjen - 27. 10. proběhl projektový den “Halloween“ 

listopad - 23. 11. navštívilo školu anglické divadlo The Bear  

prosinec – workshopy s účastníky projektu ESV 

leden - 26. 1. školní kolo olympiády v anglickém jazyce 

únor - ročníkové testy – všechny ročníky 

 okresní kolo olympiády v anglickém jazyce 

 stáže v Londýně 



 

 
březen - duben kontrola a příprava maturitních listů a ostatních materiálů objednávka učebnic 

Maturita Solutions 

 netradiční výuka ANJ – účastníci projektu ESV 

květen - konference k projektu Erasmus + 

červen – 16. 6. divadelní představení Peter Black II    

 

 

 

Ruský jazyk 

 

Naplánovaných cílů bylo většinově dosaženo.  

Naši žáci se již tradičně zapojili do Olympiády v RUJ.  

Výsledky: 

- olympiáda v RUJ- kategorie I - školní kolo    

1. místo: Nikola Růžičková (3.C) 

2. místo: Langr Martin (3.C) 

3. místo: Sujová Kateřina (2.C)) a 

    Ondřejová Viktorie 2.C) 

   

 

 

 

 

Další výsledky práce komise: 

 

- příprava ústní části státní maturity z RUJ ve VES, 3. částí PL MZ RUJ (ústní 

zkouška) 

 

- používání sady 20 DUMů RUJ (Rü) 

 

- účast v projektovém dni cizích jazyků 

 

 

 

 



 

 

Německý jazyk  

 

V září byly zajištěny nové učební materiály pro 1. a 3. ročníky a upraven ŠVP a maturitní 

témata. 

 

Dne 26. 9. 2015 jsme si s prvními ročníky připomněli kvízem Evropský den jazyků. 

 

Dne 4. 12. 2015 proběhla exkurze do Drážďan. 

 

Dne 25. 1. 2016 proběhlo školní kolo soutěže v německém jazyce.  

 

V březnu a červnu proběhly podle plánu a byly vyhodnoceny ročníkové testy. 

 

V červnu proběhly jazykové testy skupiny žáků vybraných na pracovní stáž do Rakouska 

v rámci programu Erasmus + 

 

 

Přírodovědné předměty, ekologie, zájmová mimoškolní činnost 

 

září 

- příprava karet ISIC pro nové žáky 

 

říjen 

- proběhla tradiční soutěž Přírodovědný klokan 2015 – na předních místech v zisku bodů se 

  umístili:   Petra Kovářová, Natálie Čermáková, Andrea Sykáčková, Otto Vrba 

- Českolipský divadelní podzim – účast Divadelního klubu mladých s divadelní hrou  

  „Pojďte a poslyšte…“ 

- návštěva zeměpisného pořadu z cyklu Svět kolem nás – Indie – všechny barvy Orientu 

 

listopad 

- národní přehlídka „Popelka Rakovník 2015“, účast DKM s divadelní hrou „Pojďte a  

  poslyšte…“ 

- proběhla soutěž v Pišqworkách 

 

prosinec 

- studenti 2. ročníků vytvořili plakáty s ekologickou tématikou 

- divadelní přehlídka „Budějcká Thálie 2016“ (Pojďte a poslyšte…“) 

- beseda o energetice 

- soutěž SUDOKU 



 

 
- domácí kolo soutěže Genius Logicus 

 

únor  

- okresní kolo Wolkrova Prostějova v Libertinu (15. 2. 2016), které se úspěšně zúčastnily tyto  

   studentky: Veronika Vindušková, Iva Růžičková 

- ročníkové testy z MAT 1. – 4. ročník 

 

březen 

- účast Andrey Sykáčkové na školním kole SOČ s přírodovědnou prací na téma Plísně  

  na potravinách 

- Pohárek SČDO – ve své kategorii s divadelním monologem zvítězil Kristián Bušta  

  a vybojoval si postup na národní přehlídku v Brandýse nad Labem 

- soutěže Matematický klokan a Celostátní matematická soutěž 

- školní kolo soutěže Genius Logicus 

 

duben 

- úklid areálu KD Crystal a městského parku (akce Ukliďme Českou Lípu) 

- premiéra Divadelního klubu mladých v Jiráskově divadle  – divadelní hra Carla Goldoniho  

  TREPERENDY (s účastí cca 1500 diváků), poprvé využita profesionální pomoc Budilovy  

  školy v Praze 

- vítězství na divadelním festivalu PRKNA v Hradci Králové 

- zeměpisný pořad z cyklu Planeta Země 3000 – Filipíny – za obry a trpaslíky 

 

květen 

- účast DKM na přehlídce „Prima sezóna 2016“ v Náchodě  

 

červen 

- 29.6. EKO den – proběhl v areálu Keramo, kde se plnily úkoly s přírodovědným zaměřením   

     (spoluorganizátoři – 2.C EL) 

- Sportovní den – 28.6.2016 – atletický víceboj třídních družstev v areálu městského stadionu 

 

 

 

 



 

 

Tělesná výchova 

 

Září 

Běh Českou Lípou – P. Glaserová 2. místo 

   J. France 4. místo 

 

Středoškolský atletický pohár CORNY 

- okresní kolo: družstvo dívek 3. místo, družstvo chlapců 2. místo 

- krajské kolo: družstvo chlapců 7. místo 

 

Říjen 

Turnaj ve stolním tenise – okresní kolo: dívky 2. místo, chlapci 4. místo 

Fotbal – Pohár Josefa Masopusta – 5. místo 

 

Listopad 

Pohár SŠ ve florbale – okresní kolo – bez postupu 

 

Únor 

Turnaj SŠ v sálové kopané – bez umístění 

 

Březen 

Okresní kolo ve florbale – 3. místo 

 

Červen 

Fotbalový turnaj SŠ – 4. místo 

Sportovní den ve škole a na stadionu 

 

Společenskovědní předměty 

 

      Během školního roku se uskutečnily následující akce: 

- sbírka ADRA a Liga proti rakovině 

- exkurze „Historie a architektura České Lípy“ 

- exkurze na vodní hrad Lipý 



 

 
- Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa 

- Okresní archiv Česká Lípa 

- internetová soutěž EUROSCOLA, EUROPASECURA 

- Den dětí se zdravotním postižením  

- Člověk v tísní – komiksová soutěž „Bohouš a Dáša mění svět“ 

- „DOBROVOLNICTVÍ“ – spolupráce s Farní charitou a Denním stacionářem v České 

Lípě 

- pomoc žáků školy na akcích pro osoby se zdravotním postižením 

- přednáška na téma „Antisemitismus a holocaust“ vedená Mirkou Kadlecovou, 

lektorkou Centra vzdělávání a dialogu 

- besedy s poslancem Martinem Komárkem  

- účast žáků na pietní akci ke Dni válečných veteránů 

- Pomozte nám pomáhat – benefiční akce 

 

 

 

 

 

 

Odborné předměty 

 

rámci komise odborných předmětů učitelé uskutečnili nebo zajistili účast na následujících 

soutěžích a dalších akcích:  

 

Soutěže 

 

 Ekonomický tým JUNIOR 2015 (září 2015). Krajské kolo této soutěže proběhlo v Liberci 

a naše škola byla zastoupena dvěma týmy z oboru Obchodní akademie a Ekonomického 

lycea. Soutěžilo se ve znalostech z oblasti mezd a personalistiky, podnikového majetku, 

financí a informačních technologií. V druhé části žáci prezentovali předem neznámé 

ekonomické téma. Soutěžící musí spolupracovat v týmu a kolektivně přistupovat k řešení 

problémů. Naše týmy obsadily 2. a 4. místo. 

 

 EKONOM OA Česká Lípa (prosinec 2015 až duben 2016). Tato soutěž již tradičně 

prověřuje znalosti odborných předmětů a letos opět proběhla ve formě Účetní olympiády 

určené pro 4. ročníky oborů OA a EL. Základní kolo absolvovali všichni studenti a finále 

ve formě netradičního účetního kvízu se zúčastnilo 11 nejlepších. 

  

 SOČ školní kolo (březen 2016). Nejlepší ročníkové práce z ekonomiky studentů 3. ročníku 

všech oborů jsou základem pro školní kolo SOČ. Autoři prezentovali a obhajovali své 



 

 
práce před komisí složenou z učitelů odborných předmětů. V krajském kole SOČ (květen 

2016) na TUL v Liberci naši školu reprezentovali autoři nejlepších prací. Obsadili ve 

svých kategoriích 3., 7. a 8. místo).  

 

 Školní soutěž v psaní na klávesnici (únor 2016). V kategorii pokročilí se zúčastnili žáci  

2. – 4. ročníku studijního oboru Obchodní akademie i Ekonomického lycea. Nejlepší žáci  

reprezentovali školu v krajském kole. 

Pro žáky 1. ročníku proběhlo školní kolo soutěže v kategorii začátečníci v červnu 2016. 

 

 Krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech ve školním roce 2015/16 pořádala 

naše škola a přivítala celkem 26 účastníků z celého kraje, kteří soutěžili ve 3 disciplínách: 

psaní na klávesnici, korektura textu a wordprocessing. Naši zástupci dosáhli vynikajících 

výsledků (v opisu 1. a 3. místo, ve wordprocessingu 2. místo). 

 

 Finanční gramotnost (listopad 2015). Již 7. ročníku celostátní soutěže pro střední školy 

vyhlášené MŠMT ČR se zúčastnili žáci naší školy. Vítězové školního kola reprezentovali 

školu v okresním kole.  

 

 EUROPASECURA. Celostátní soutěž týkající se EU a Severoatlantické aliance. Žákyně  

2. ročníku Ekonomického lycea obsadila v regionálním kole v Praze 2. místo a postoupila 

do celostátního kola. 

 

 SAPERE – Vědět, jak žít (únor 2016). Soutěž ve vědomostech v oblasti zdravého 

životního stylu a zdravé výživy. V okresním kole naše škola získala 1. místo a postoupila 

do krajského kola v Liberci.  

 

 Logická olympiáda (říjen 2015). Školní kolo proběhlo elektronickou formou a z něho 5 

žáků postoupilo do krajského kola v Liberci. 

 

 Baťova manažerská olympiáda 2016 (duben 2016). Vybraní žáci se tradičně zúčastnili 

předkola již 8. ročníku tohoto studentského projektu fakulty managementu a ekonomiky 

Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Soutěž je určena pro 3. ročníky obchodních akademií. 

Soutěží se v oblasti všeobecných a odborných znalostí, matematiky a angličtiny. Do finále 

ve Zlíně postoupil 1 žák. 

 

 

Pořádané akce 
Adventní dílny (listopad 2015). Tradiční výroby řetězů k výzdobě školy se účastnili žáci 1., 

2. a 3. ročníku. Akce byla spojena se soutěží O nejkrásnější hvězdu. 

Den dětí se zdravotním postižením v Doksech (červen 2016). Třídy 2. A a 2. D pomáhaly již 

na 12. ročníku akce při organizačním zajištění soutěží pro děti. 

„Datlování s obchodkou“ (leden 2016). Zábavná forma soutěže v ovládání klávesnice pro 

základní školy. Již 2. ročníku se zúčastnily týmy ze ZŠ Pátova a ZŠ Partyzánská z České 

Lípy. 

Darování krve (únor 2016). Tradičně darovali krev žáci 4. ročníku.  

Exkurze do Ústí nad Labem (červen 2016). Akce pořádaná studenty 1. C, která byla 

výsledkem práce v předmětech Cestovní ruch a Průvodcovské služby. Studenti pracovali 

v týmech a celou exkurzi organizačně zajistili. 

 

 



 

 
Exkurze  
Úřad práce v České Lípě (4. ročník), MěÚ Česká Lípa (3. D), Preciosa Kamenický Šenov  

(2. A), Den otevřených dveří Hasičského záchranného sboru LK v České Lípě (2. A), 

Poslanecká sněmovna a Pražský hrad (1. D a 2. D), Evropský dům a Národní knihovna 

v Praze (4. D), Český porcelán, a. s., Dubí (4. C), Krajská vědecká knihovna Liberec (2. D), 

Mezinárodní veletrh World of Beauty and SPA Praha (2. C, 3. C), výstava Titanic Praha, 

Johnson Controls Česká Lípa (2. D a 4. A, spojeno s přednáškou Jak se připravit na přijímací 

pohovor) 

 

Přednášky.  

Jak resuscitovat – MUDr. Tomáš Zmek, NsP Česká Lípa a ZZS Libereckého kraje (1. D, 2. 

C) 

Daruj krev, daruj život – MUDr. Ivo Turek, Transfúzní stanice Česká Lípa (4. ročník) 

Marketing v praxi – Ing. Markéta Lorenzová, marketingová manažerka Spectrum Brands 

Trestní právo hmotné a procesní – JUDr. Mgr. Pavel Kříž (3. ročník) 

Spotřební daně a celní správa – zaměstnanci celní správy (3. A a 3. D) 

VZPoura úrazům (2. ročník) 

 

Odborná praxe 
Povinnou odbornou praxi absolvovali žáci Obchodní akademie rozdělenou do dvou částí, dva 

týdny v září 2015 (4. ročník oborů Obchodní akademie a Veřejnosprávní činnost) a další dva 

týdny v květnu 2016 (3. ročník všechny obory včetně Ekonomického lycea).  

Žáci opět pracovali v administrativních odděleních výrobních, obchodních, finančních 

podniků a podniků služeb, v organizacích veřejné správy i v neziskových organizacích. Díky 

této spolupráci žáci získávají praktické zkušenosti, rozšiřují a ověřují si teoretické znalosti. 

Část žáků mohla v únoru a březnu 2016 díky finančním prostředkům z programu Erasmus+ 

absolvovat praxi ve firmách a organizacích v Londýně. 

 

 

 

Maturitní zkoušky  

Učitelé odborných předmětů vedli a konzultovali maturitní práce s ekonomickým zaměřením 

žáků 4. ročníku Ekonomického lycea a Veřejnosprávní činnosti, kteří je museli v rámci 

maturitní zkoušky prezentovat a obhájit. Učitelé také vypracovávali oponentské posudky.  

Připravovali také praktické a ústní zkoušky profilové části maturitních zkoušek z odborných 

předmětů ve všech oborech. 

   

Ročníkové testy 
Učitelé odborných předmětů připravovali testy znalostí v předmětech ekonomika a účetnictví 

postupně v průběhu celého školního roku. Zúčastnili se jich všichni žáci všech studijních 

oborů. Výsledky testů byly analyzovány a vyhodnoceny na předmětové komisi. Ročníkový 

test v předmětu Písemná a elektronická komunikace proběhl jako školní soutěž v psaní na 

klávesnici. 

 

Vzdělávání učitelů 

- Novinky v daňovém systému (VŠE Praha) – Salavcová 

- Novinky ve výuce ekonomiky (Eduko, Praha) - Ládová 

 

 Soutěž „Zasněžená škola“. Soutěže na začátku adventu se zúčastnily všechny třídy. 

Vyráběly řetězy z papírových vloček a hvězd, kterými pak byla vyzdobena škola. 



 

 
  

Akce 
Den dětí se zdravotním postižením v Doksech (červen 2015). Třídy 1. A a 1. D pomáhaly již 

na 11. ročníku akce při organizačním zajištěním. 

„Datlování s obchodkou“ (prosinec 2014). Zábavná forma soutěže v ovládání klávesnice pro 

základní školy. Zúčastnily se týmy ze ZŠ Pátova z České Lípy, z Mimoně a ze Zákup. 

Dnešní finanční svět – finanční svoboda (květen 2015). V rámci tohoto projektu se uskutečnil 

projektový den pro třídu 2. A, kde formou deskové hry zlepšovali žáci svou finanční 

gramotnost. 

Darování krve (únor 2015). Tradičně darovali krev žáci 4. ročníku. Osobně jim poděkoval při 

své návštěvě školy hejtman Libereckého kraje Martin Půta. 

 

Exkurze  
ČNB Praha (4. ročník), Úřad práce v České Lípě (4. ročník), MěÚ Česká Lípa (1. D), Den 

otevřených dveří sídla LBC kraje (3. D), Kofola Mnichovo Hradiště (3. C), Probační  

a mediační služba (3. C), Preciosa Kamenický Šenov (1. D, 2. A), Veletrh vzdělávání 

Gaudeamus Praha (4. D, 4. C) 

 

Přednášky 

Jak resuscitovat – MUDr. Tomáš Zmek, NsP Česká Lípa a ZZS Libereckého kraje  

Daruj krev, daruj život – Transfúzní stanice Česká Lípa (4. ročník) 

Přijímací pohovory „nanečisto“ – personalistka firmy Johnson Controls (3. D) 

 

Odborná praxe 
Povinnou odbornou praxi absolvovali žáci Obchodní akademie rozdělenou do dvou částí, dva 

týdny v září 2014 (4. ročník) a další dva týdny v květnu 2015 (3. ročník). V tomto jarním 

termínu ji absolvovali i žáci 3. ročníku Ekonomického lycea. 

Žáci opět pracovali v administrativních odděleních výrobních, obchodních, finančních 

podniků a podniků služeb i v neziskových organizacích. Zpráva, kterou vyhotovili, slouží 

učitelům ekonomických předmětů k hodnocení praxe, jejího přínosu pro žáky a rozhodování  

o další spolupráci s firmami.  

Část žáků mohla díky finančním prostředkům z programu Erasmus+ absolvovat praxi ve 

firmách a organizacích státní správy v Londýně. 

 

Maturitní zkoušky  

Učitelé odborných předmětů vedli a konzultovali maturitní práce s ekonomickým zaměřením 

žáků 4. ročníku Ekonomického lycea a Veřejnosprávní činnosti, kteří je museli v rámci 

maturitní zkoušky prezentovat a obhájit. Učitelé také vypracovávali oponentské posudky 

k vybraným projektům. Dále připravili zkoušky oboru Veřejnosprávní činnost, který 

maturoval poprvé.   

 

   

Ročníkové testy 
Učitelé odborných předmětů připravovali testy znalostí v předmětech ekonomika a účetnictví 

postupně v průběhu celého školního roku. Zúčastnili se jich všichni žáci všech studijních 

oborů. Výsledky testů byly analyzovány a vyhodnoceny na předmětové komisi. Ročníkový 

test v předmětu Písemná a elektronická komunikace proběhl jako školní soutěž v psaní na 

klávesnici. 

 

 



 

 
Vzdělávání učitelů 

Učitelé se v průběhu roku zúčastnili různých seminářů, školení a kurzů 

- Dnešní finanční svět (Česká spořitelna) - Salavcová, Vondrová 

Databázový systém ČŠI – Grolmus 

  

 

12. Další záměry školy, zhodnocení, závěr 

 

Vzdělávací nabídka je vhodně rozložena a splňuje záměr zřizovatele o koncentraci 

ekonomických oborů na obchodních akademiích. Problematické jsou rozdílné podmínky pro 

přijímání uchazečů v soukromých školách. Škola vytvořila nové školní vzdělávací programy, 

které odpovídají poptávce. Záměrem je řešit problematiku nuceného větrání s rekuperací a 

zateplením. Bylo by vhodné dořešit sportovní zázemí – nevyhovující venkovní sportoviště a 

absence tělocvičny. 

Škola má pevné místo na trhu vzdělávací nabídky Českolipska již od roku 1945.  

 

 

13. Údaje o výsledcích kontrol 

 

Na škole proběhla v uplynulém roce kontrola VZP, která zjistila přeplatek pojistného Kč 23,- 

a porušení ohlašovací povinnosti u předsedů maturitních komisí v roce 2012. 

 

14. Základní údaje o hospodaření školy 

 

V dubnu 2016 byla zřizovateli předložena zpráva o činnosti organizace za rok 2015, která 

zhodnotila hospodaření. Škola dosáhla zisku Kč 351 013,55 v hospodářské činnosti. Zisk byl 

převeden do rezervního fondu. Při inventarizaci k 31. 12. 2015 nebyly shledány žádné 

rozdíly. 

 

Přílohy 

 

Ukázky prezentace školy v tisku 

Protokol o kontrole VZP 


