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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 

 

Název školy: Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková 

organizace 

Adresa školy: náměstí Osvobození 422, 470 01 Česká Lípa 

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie 

Název ŠVP: Počítačová grafika 

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma vzdělávání: čtyřleté denní 

Platnost: od 1. 9. 2015 

 
Kategorie a názvy vyučovacích 

předmětů Zkratka 

Počet týdenních vyučovacích hodin 

v ročníku Celkem 

Povinné vyučovací předměty 1. 2. 3. 4. 

Český jazyk a literatura CJL 4 3 3 3 13 

První cizí jazyk xxJ 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) 12(12) 

Druhý cizí jazyk xxJ 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 8(8) 

Cizojazyčná obch. korespondence COK 0 0 0 1(1) 1(1) 

Matematika MAT 4 3 3 2 12 

Dějepis DEJ 2 0 0 0 2 

Hospodářský zeměpis HOZ 3 0 0 0 3 

Základy společenských věd ZSV 3 0 0 0 3 

Základy přírodních věd ZPV 2 2 0 0 4 

Informační a komunikační 

technologie 
IKT 2(2) 2(2) 2(2) 0 6(6) 

Písemná a elektronická komunikace PEK 2 2(2) 2(2) 2(2) 8(6) 

Ekonomika EKO 3 4 3 3 13 

Právo PRA 0 2 2 0 4 

Účetnictví UCE 0 3(3) 4(4) 4(4) 11(11) 

Statistika STA 0 0 0 2 2 

Ekonomie EKI 0 0 0 2 2 

Daně DAN 0 0 2 0 2 

Grafický design GRD 0 2 0 0 2 

Tvorba webových stránek TWS 0 0 2 0 2 

Základy programování ZAP 0 0 0 2 2 

Personalistika PER 0 0 0 2 2 

Tělesná výchova TEV 2 2 2  2 8 

Odborná praxe po dobu 4 týdnů za dobu vzdělávání 

Volitelné vyučovací předměty  

Konverzace v cizím jazyce KOx 0 2(2) 2(2) 2(2) 6(6) 

Celkem vyučovacích hodin 32 32 32 32 128 



 

 
Název školy: Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková 

organizace 

Adresa školy: náměstí Osvobození 422, 470 01 Česká Lípa 

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie 

Název ŠVP: Firemní management 

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma vzdělávání: čtyřleté denní 

Platnost: od 1. 9. 2015 

 
Kategorie a názvy vyučovacích 

předmětů Zkratka 

Počet týdenních vyučovacích hodin  

v ročníku Celkem 

Povinné vyučovací předměty 1. 2. 3. 4. 

Český jazyk a literatura CJL 4 3 3 3 13 

První cizí jazyk xxJ 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) 12(12) 

Druhý cizí jazyk xxJ 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 8(8) 

Cizojazyčná obch. korespondence COK 0 0 0 1(1) 1(1) 

Matematika MAT 4 3 3 2 12 

Dějepis DEJ 2 0 0 0 2 

Hospodářský zeměpis HOZ 3 0 0 0 3 

Základy společenských věd ZSV 3 0 0 0 3 

Základy přírodních věd ZPV 2 2 0 0 4 

Informační a komunikační 

technologie 
IKT 2(2) 2(2) 2(2) 0 6(6) 

Písemná a elektronická komunikace PEK 2 2(2) 2(2) 2(2) 8(6) 

Ekonomika EKO 3 4 3 3 13 

Právo PRA 0 2 2 0 4 

Účetnictví UCE 0 3(3) 4(4) 4(4) 11(11) 

Statistika STA 0 0 0 2 2 

Ekonomie EKI 0 0 0 2 2 

Daně DAN 0 0 2 0 2 

Cestovní ruch CRP 0 2 0 0 2 

Finance FCE 0 0 2 0 2 

Fiskální politika FIP 0 0 0 2 2 

Personalistika PER 0 0 0 2 2 

Tělesná výchova TEV 2 2 2  2 8 

Odborná praxe po dobu 4 týdnů za dobu vzdělávání 

Volitelné vyučovací předměty  

Konverzace v cizím jazyce KOx 0 2(2) 2(2) 2(2) 6(6) 

Celkem vyučovacích hodin 32 32 32 32 128 

 

 

 

 



 

 
Název školy: Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková 

organizace 

Adresa školy: náměstí Osvobození 422, 470 01 Česká Lípa 

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie 

Název ŠVP: Jazyková akademie 

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma vzdělávání: čtyřleté denní 

Platnost: od 1. 9. 2017 

 
Kategorie a názvy vyučovacích 

předmětů Zkratka 

Počet týdenních vyučovacích hodin  

v ročníku Celkem 

Povinné vyučovací předměty 1. 2. 3. 4. 

Český jazyk a literatura CJL 4 3 3 3 13 

První cizí jazyk xxJ 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) 12(12) 

Druhý cizí jazyk xxJ 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 8(8) 

Cizojazyčná obch. korespondence COK 0 0 0 1(1) 1(1) 

Matematika MAT 4 3 3 2 12 

Dějepis DEJ 2 0 0 0 2 

Hospodářský zeměpis HOZ 3 0 0 0 3 

Základy společenských věd ZSV 3 0 0 0 3 

Základy přírodních věd ZPV 2 2 0 0 4 

Informační a komunikační 

technologie 
IKT 2(2) 2(2) 2(2) 0 6(6) 

Písemná a elektronická komunikace PEK 2 2(2) 2(2) 2(2) 8(6) 

Ekonomika EKO 3 4 3 3 13 

Právo PRA 0 2 2 0 4 

Účetnictví UCE 0 3(3) 4(4) 4(4) 11(11) 

Statistika STA 0 0 0 2 2 

Ekonomie EKI 0 0 0 2 2 

Daně DAN 0 0 2 0 2 

Personalistika PER 0 0 0 2 2 

Tělesná výchova TEV 2 2 2  2 8 

Odborná praxe po dobu 4 týdnů za dobu vzdělávání 

Volitelné vyučovací předměty  

Konverzace v cizím jazyce I KOx 0 2(2) 2(2) 2(2) 6(6) 

Třetí cizí jazyk xxJ 0 2(2) 2(2) 2(2) 6(6) 

Konverzace v cizím jazyce II KOx 0 2(2) 2(2) 2(2) 6(6) 

Celkem vyučovacích hodin 32 32 32 32 128 

 

 

 

 

 

 



 

 
Název školy: Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková 

organizace 

Adresa školy: náměstí Osvobození 422, 470 01   Česká Lípa 

Kód a název oboru vzdělání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 

Název ŠVP: Ekonomické lyceum 

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma vzdělávání: čtyřleté denní 

Platnost: od 1. 9. 2015 

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 
Zkratka 

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku 
Celkem 

Povinné vyučovací předměty 1. 2. 3. 4. 

Český jazyk a literatura CJL 4 3 3 3 13 

První cizí jazyk xxJ 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) 12(12) 

Druhý cizí jazyk xxJ 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) 12(12) 

Daně DAN 0 0   2 0 2 

Cizojazyčná obchodní korespondence COK 0 0 1(1) 0 1(1) 

Marketing MAR 0 2 0 0 2 

Finance FCE 0 0 0 2 2 

Matematika MAT 3 3 3 3 12 

Dějepis DEJ 2 2 2 0 6 

Zeměpis ZEM 2 0 0 0 2 

Základy společenských věd ZSV 2 0 0 0 2 

Společenská kultura SPK 0 2 0 0 2 

Psychologie PSY 0 0 0 2 2 

Informační a komunikační technologie IKT 2(2) 2(2) 0 0 4(4) 

Písemná a elektronická komunikace PEK 2 2(2) 0 0 4(2) 

Cestovní ruch CRP 2 0 0 0 2 

Personalistika PER 0 2 0 0 2 

Ekonomie EKI 0 0 0 2 2 

Ekonomika EKO 2 3 2 2 9 

Právo PRA 0 0 2 2 4 

Účetnictví UCE 0 0 4(4) 4(4) 8(8) 

Biologie BIO 3 0 0 0 3 

Fyzika FYZ 0 3 0 0 3 

Chemie CHE 0 0 3 0 3 

Ekologie EKG 0 0 0 2 2 

Tělesná výchova TEV 2 2 2  2 8 

Odborná praxe po dobu 2 týdnů za dobu vzdělávání 

Volitelné vyučovací předměty  

Konverzace v cizím jazyce KOx 0 0 2(2) 2(2) 4(4) 

Celkem vyučovacích hodin 32 32 32 32 128 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Název školy: Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková 

organizace 

Adresa školy: náměstí Osvobození 422, 470 01  Česká Lípa 

Kód a název oboru vzdělání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 

Název ŠVP: Jazykové lyceum 

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma vzdělávání: čtyřleté denní 

Platnost: od 1. 9. 2015 

 
Kategorie a názvy vyučovacích 

předmětů Zkratka 

Počet týdenních vyučovacích hodin v 

ročníku Celkem 

Povinné vyučovací předměty 1. 2. 3. 4. 

Český jazyk a literatura CJL 4 3 3 3 13 

První cizí jazyk xxJ 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) 12(12) 

Druhý cizí jazyk xxJ 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) 12(12) 

Třetí cizí jazyk xxJ 0 2(2) 2(2) 2(2) 6(6) 

Cizojazyčná obchodní korespondence COK 0 0 1(1) 0 1(1) 

Matematika MAT 3 3 3 3 12 

Dějepis DEJ 2 2 2 0 6 

Zeměpis ZEM 2 0 0 0 2 

Základy společenských věd ZSV 2 0 0 0 2 

Společenská kultura SPK 0 2 0 0 2 

Psychologie PSY 0 0 0 2 2 

Informační a komunikační 

technologie 
IKT 2(2) 2(2) 0 0 4(4) 

Písemná a elektronická komunikace PEK 2 2(2) 0 0 4(2) 

Průvodcovské a hotelové služby PHS 2 0 0 0 2 

Překladatelství a tlumočnictví PTL 0 0 0 2(2) 2(2) 

Ekonomika EKO 2 3 2 2 9 

Právo PRA 0 0 2 2 4 

Účetnictví UCE 0 0 4(4) 4(4) 8(8) 

Biologie BIO 3 0 0 0 3 

Fyzika FYZ 0 3 0 0 3 

Chemie CHE 0 0 3 0 3 

Ekologie EKG 0 0 0 2 2 

Tělesná výchova TEV 2 2 2  2 8 

Odborná praxe po dobu 2 týdnů za dobu vzdělávání 

Volitelné vyučovací předměty  

Konverzace v cizím jazyce KOx 0 2(2) 2(2) 2(2) 6(6) 

Celkem vyučovacích hodin 32 32 32 32 128 

 

 

 

 



 

 
Název školy: Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková 

organizace 

Adresa školy: náměstí Osvobození 422, 470 01  Česká Lípa 

Kód a název oboru vzdělání: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

Název ŠVP: Právní asistent 

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma vzdělávání: čtyřleté denní 

Platnost: od 1. 9. 2015 

 
Kategorie a názvy vyučovacích 

předmětů Zkratka 
Počet týdenních vyučovacích hodin v r. 

ročníku ročníku Celkem 
Povinné vyučovací předměty 1. 2. 3. 4. 

Český jazyk a literatura CJL 4 3 3 3 13 

První cizí jazyk **J 5(5) 3(3) 3(3) 3(3) 14(14) 

Druhý cizí jazyk **J 0 2(2) 2(2) 2(2) 6(6) 

Cizojazyčná korespondence CIK 0 0 0 1(1) 1(1) 

Matematika MAT 3 3 4 0 10 

Dějepis DEJ 2 0 0 0 2 

Zeměpis ZEM 2 0 0 0 2 

Základy přírodních věd ZPV 3 0 0 0 3 

Inform. a komunikační technologie 

technologie 
IKT 2(2) 2(2) 0 0 4(4) 

Písemná a elektronická komunikace PEK 3 2(2) 0 0 5(2) 

Právní administrativa PAD 0 0 2(2) 0 2(2) 

Ekonomika EKO 2 3 2 0 7 

Účetnictví UCE 0 0 2(2) 3(3) 5(5) 

Právo PRA 2 2 2 2 8 

Veřejná správa VES 2 2 2 2 8 

Sociální politika SOP 0 0 0 2 2 

Veřejné finance VEF 0 0 0 2 2 

Psychologie PSY 0 0 0 2 2 

Sociologie a politologie SAP 0 0 2 0 2 

Společenská kultura SPK 0 2 0 0 2 

Statistika a demografie STD 0 0 2 0 2 

Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8 

Legislativa EU LEU 0 0 0 2 2 

Personalistika PER 0 0 2 0 2 

Konverzace v cizím jazyce KO* 0 2(2) 2(2) 2(2) 6(6) 

Ekologie EKG 0 2 0 0 2 

Historie státní správy HSS 0 2 0 0 2 

Komunikace s veřejností KSV 0 0 0 2 2 

Odborná praxe po dobu 4 týdnů za dobu vzdělávání 

Volitelné vyučovací předměty  

Matematický seminář MTS 0 0 0 2(2) 2(2) 

Právní seminář PRS 0 0 0 2(2) 2(2) 

Celkem vyučovacích hodin 32 32 32 32 128 

 

 

 

 

 



 

 
Název školy: Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková 

organizace 

Adresa školy: náměstí Osvobození 422, 470 01  Česká Lípa 

Kód a název oboru vzdělání: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

Název ŠVP: Veřejná správa 

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma vzdělávání: čtyřleté denní 

Platnost: od 1. 9. 2015 

 

 
Kategorie a názvy vyučovacích 

předmětů Zkratka 
Počet týdenních vyučovacích hodin v r. 

ročníku ročníku Celkem 
Povinné vyučovací předměty 1. 2. 3. 4. 

Český jazyk a literatura CJL 4 3 3 3 13 

První cizí jazyk **J 5(5) 3(3) 3(3) 3(3) 14(14) 

Druhý cizí jazyk **J 0 2(2) 2(2) 2(2) 6(6) 

Cizojazyčná korespondence CIK 0 0 0 1(1) 1(1) 

Matematika MAT 3 3 4 0 10 

Dějepis DEJ 2 0 0 0 2 

Zeměpis ZEM 2 0 0 0 2 

Základy přírodních věd ZPV 3 0 0 0 3 

Inform. a komunikační technologie 

technologie 
IKT 2(2) 2(2) 0 0 4(4) 

Písemná a elektronická komunikace PEK 3 2(2) 0 0 5(2) 

Úřední korespondence UKO 0 0 2(2) 0 2(2) 

Ekonomika EKO 2 3 2 0 7 

Účetnictví UCE 0 0 2(2) 3(3) 5(5) 

Právo PRA 2 2 2 2 8 

Veřejná správa VES 2 2 2 2 8 

Sociální politika SOP 0 0 0 2 2 

Veřejné finance VEF 0 0 0 2 2 

Psychologie PSY 0 0 0 2 2 

Sociologie a politologie SAP 0 0 2 0 2 

Společenská kultura SPK 0 2 0 0 2 

Statistika a demografie STD 0 0 2 0 2 

Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8 

Evropská unie EVU 0 0 0 2 2 

Personalistika PER 0 0 2 0 2 

Konverzace v cizím jazyce KO* 0 2(2) 2(2) 2(2) 6(6) 

Ekologie EKG 0 2 0 0 2 

Historie státní správy HSS 0 2 0 0 2 

Komunikace s veřejností KSV 0 0 0 2 2 

Odborná praxe po dobu 4 týdnů za dobu vzdělávání 

Volitelné vyučovací předměty  

Matematický seminář MTS 0 0 0 2(2) 2(2) 

Internetové služby a aplikace ISA 0 0 0 2(2) 2(2) 

Celkem vyučovacích hodin 32 32 32 32 128 

 

 

 

 



 

 
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 9,72 9,00 1,00 22,72 

z toho ženy 0,00 2,00 5,72 5,00 0,00 12,72 

 

 

Na škole působili ve školním roce 3 nepedagogičtí pracovníci (2 administrativní pracovnice, 

a 1 školník).  

Dva pedagogové byli uvolněni pro výkon funkce starosty města. 

Nenastoupil žádný čerstvý absolvent. 

V roce 2017 byla průměrná mzda na škole Kč 35 146,--, z toho pedagogové Kč 36 722,--   a 

nepedagogové  25 205,--  (čtyři pedagogové 13. platová třída, 20 pedagogů 12. platová třída, 

nepedagogičtí pracovníci jedna 10. platová třída, jedna 9. platová třída, jedna 5. platová 

třída). 

Řada zaměstnanců se účastnila dalšího vzdělávání, např. řady seminářů zaměřených na výuku 

grafických disciplín, ekonomiky, účetnictví, daní, práva i všeobecně vzdělávacích předmětů. 

Z 24 učitelů pracovali dva na částečný úvazek, žádný externista. Průměrný věk 

pedagogického sboru byl k 30. 9. 2017  49,29 roků. 

 

 

 
Odborná způsobilost pro přímou pedagogickou činnost (včetně externistů)  

v přepočtených úvazcích    

     

počet                      
(přepočtení na plně 

zaměstnané) 

z toho bez odborné 
kvalifikace 

 

  

22,72 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. 2017. 

 

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

13 291 22,38 12,65 

 

Ročník OA VČ EL Počet žáků 

I. 38 21 17 76 

II. 23 26 30 79 

III. 25 21 29 75 

IV. 17 18 26 61 

Celkem 103 86 102 291 

 

Na škole studovali 4 cizí státní příslušníci. Z toho 1 Vietnam, 1 Mongolsko, 1 Ukrajina a 1 

Bulharsko. 

 

Z celkového počtu 291 žáků bylo 224 dívek a 67 chlapců.  

 

 

 
Údaje o přijímacím řízení  
počet  

  
SŠ a VOŠ počet 

Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 167 

Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 13 

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 120 

Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 47 

Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 22 

        z toho vyřešeno autoremedurou 22 

        z toho postoupeno krajskému úřadu 0 

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 11 

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

řízení 2 

Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 1 

Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 0 

Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do VOŠ 0 

Počet podaných přihlášek do 2.a dalších kol přijímacího řízení do VOŠ 0 

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 0 

Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 0 

Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do VOŠ 0 

        z toho vyřešeno autoremedurou 0 

        z toho postoupeno krajskému úřadu 0 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Rozhodnutí vydaná ředitelem školy  

  

  
Rozhodnutí: počet 

o přestupu do jiné SŠ 13 

o změně oboru vzdělání 1 

o přerušení vzdělávání 0 

o opakování ročníku 6 

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

o podmíněném vyloučení podle § 31 ŠZ 0 

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 20 

 

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 

58 45 13 0 0 0 29 12 17 

 

 

5.2 Údaje o výchovných opatřeních 

 
Výchovná opatření   
počet   

   

   

 1. pololetí 2. pololetí 

pochvala třídního učitele 17 6 

pochvala učitele odbor. 
výcviku 

0 0 

pochvala ředitele školy 31 37 

jiná ocenění 0 0 

napomenutí 37 13 

důtka třídního učitele 22 10 

důtka učitele odbor. výcviku 0 0 

důtka ředitele školy 2 0 



 

 
5.3 Přehled prospěchu žáků   

 
Prospěchu žáků   
počet   

   

 1. pololetí 2. pololetí 

prospěl s vyznamenáním 32 34 

prospěl 220 253 

neprospěl 25 4 

nehodnocen 16 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 23 55,04  23 61,47 0,09 

1.B 16 62,43 0,44 15 68,60  

1.C 18 61,50  17 75,00  

1.D 22 62,40  23 77,04 8,61 

1. ročník 79 60,06 0,09 78 70,38 2,56 

2.A 23 70,34 0,35 23 72,65 1,39 

2.C 30 63,26  29 63,62 0,45 

2.D 24 74,04 0,21 24 78,12 0,04 

2. ročník 77 68,74 0,17 76 70,93 0,61 

3.A 26 83,57 3,35 26 98,00  

3.C 30 74,80 0,10 30 84,06 1,03 

3.D 22 95,40  22 90,59 0,32 

3. ročník 78 83,54 1,15 78 90,55 0,49 

4.A 17 79,47  17 48,00  

4.C 25 64,40  25 36,52  

4.D 17 78,00  17 49,35  

4. ročník 59 72,66  59 43,53  

C E L K E M 293 71,13 0,38 291 70,49 0,98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
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 v anglickém nebo německém jazyce, případně se 

účastnit kroužku ruského jazyka. 

 

 

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. Uskutečnila se individuální i 

skupinová setkání s žáky kvůli jejich profesní orientaci, dalšímu vzdělávání a výběru 

povolání při vstupu na trhu práce. Konaly se přednášky a konzultace o výběru vysoké školy, 

zaměstnání, vyplňování elektronických přihlášek a vykonání Národních srovnávacích 

zkoušek.  

 

Z 59 žáků čtvrtých ročníků si 42 žáků podalo celkem 109 přihlášek na VŠ: 

 

TŘÍDA TUL UJEP VŠE ČZU UK 
OSTATNÍ 

ŠKOLY 
CELKEM 

4. A 

10 ze 17 
9 2 6 0 2 5 24 

4. C 

20 z 25 
21 5 8 13 8 9 64 

4. D 

12 ze 17 
7 7 0 2 2 3 21 

42 z 59 

žáků 
37 14 14 15 12 17 109 

 

 

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

úředníci, státní úředníci, soukromí podnikatelé, apod. 

Úspěšnost přijetí na VŠ činila 79 % u oboru Obchodní akademie, 96 % u oboru Ekonomické 

lyceum a 87 % u oboru Veřejnosprávní činnost. 

 

 

 

6 Údaje o spolupráci se sociálními partnery 

 

Spolupráce se sociálními partnery spočívá v organizaci exkurzí do firem a institucí, besed 

s odborníky z praxe, stáží pro pedagogy, povinných praxí 3. a 4. ročníků, besed na úřadu 

práce o volbě povolání, konzultaci školních vzdělávacích programů a účasti na charitativních 

akcích. Škola spolupracuje i se zahraničními institucemi v programu Erasmus +. 

Významné partnery obsahuje níže uvedená tabulka (nejsou zde partneři, u kterých žáci 

absolvují své praxe). 

 

 



 

 
 

 

 
Sociální partneři   
počet   
 

 

    

Zaměstnavatel Forma spolupráce Počet žáků 
Počet 

pedagogů 

JIFENG AUTOMOTIV INTERIOR CZ, 
s. r. o., Česká Lípa 

stáž pedagoga  
1 

Úřad práce, Česká Lípa stáž pedagoga  1 

Obecní úřad Kytlice (starostka)  
vedení maturitní práce, účast 
na obhajobě 

2 
 

 
spolupráce na tvorbě ŠVP pro 
obor VČ 

 
 

 exkurze 21 2 

Městský úřad Nový Bor (starosta) 
spolupráce na tvorbě ŠVP pro 
obor VČ 

 
 

Preciosa Lustry Kamenický Šenov 

přednáška o činnosti 

personalisty 50 1 

 exkurze 30 1 

Festool Česká Lípa 
přednáška o činnosti 
personalisty  21 1 

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa 

přednáška a ukázky 

resuscitace  51 2 

Transfúzní stanice Česká Lípa přednáška 61 3 

Modus, s. r. o., Česká Lípa exkurze 23 1 

Věznice Stráž p. Ralskem a 

Akademie vězeňské služby Stráž p. 
R. 

exkurze  47 
2 

Bombardier Trasportation Česká 

Lípa 
exkurze 26 

1 

Český porcelán, a. s., Dubí u Teplic exkurze 29 2 

Finanční úřad Česká Lípa exkurze, účast na dražbě 26 1 

Různé podniky, městské a obecní 

úřady, zdravotní pojišťovny, OSSZ, 
soud, banky 

odborná praxe 3. a 4. ročníků 
139  

Denní a pobytové služby Česká 

Lípa, denní stacionář 

organizace vánoční besídky 

pro klienty stacionáře 12 1 

Sdružení zdravotně postižených ČR organizace MDD  40 2 

Základní praktická škola Moskevská 

ČL 

organizace volnočasových 

aktivit 10 1 

Dětský domov Česká Lípa organizace sbírky oděvů 20 1 

Státní zdravotní ústav ČR 
organizace akce Hrou proti 
AIDS 12 2 

AIM AT SUPPORT workshopy s cizinci v ANJ 80 1 

Ježek Software naplňování ŠVP 80 3 

 

 

 

 

 



 

 
7 Údaje o poskytování dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

název programu akreditace 
počet 

účastníků 

počet 

absolventů 
sociální partneři  

ANJ - certifikát FCE 
 

3 3 
 

NEJ 
 

5 3 
 

     

 

 

 

 

 

8 Zapojení do projektů 

 

    
Projekty    

    
Název projektu Dotační titul Příjemce / partner Získané prostředky 
Excelence středních škol 
2017 

účelová neinvestiční 
dotace MŠMT 

příjemce 13963 

Šablony 2017 
Operační program 
Výzkum, vývoj a 
vzdělávání 

příjemce 664518 

        

 
Mezinárodní programy  

  
Název programu Počet zúčastněných dětí/ žáků/ studentů 

Asistent ve výuce anglického jazyka 293 

EVS (Evropská dobrovolná služba) - Erasmus+ 71 

 

9 Údaje o dalších aktivitách a prezentaci 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. 

 

9.1 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 

Čelní místa obsadili žáci školy v krajském kole Mistrovství ČR v grafických disciplínách 

v psaní na klávesnici. 

 

9.2 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, 

Preciosy, Thunu, Bombardieru, okresního soudu a věznice ve Stráži pod Ralskem. 

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

 

Škola uspořádala školní akademii, kde představila talenty z řad studentů v mimoškolní 

činnosti. 

 

 

 

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. VP se zúčastnili kurzu Postup učitele 

ZŠ a SŠ při uplatňování podpůrných opatření pořádaném Centrem vzdělanosti Libereckého 

kraje v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro Šablony 4.6 Podpora 

inkluze. 

 

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. 

 

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 11 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 preventivního programu školy 

 

 

Zpráva o prevenci rizikového chování na Obchodní akademii Česká Lípa 

 2017/2018 

 

 

 

Ve školním roce 2017/18 jsme se zaměřili na prevenci rizikového chování zejména v prvním 

ročníku. Během adaptačních dnů žáci prvních ročníků poznali lépe své třídní učitele, 

seznámili se se svými novými spolužáky. 

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 metodik prevence rizikových 

jevů. 

Úzce spolupracujeme se Střediskem výchovné péče, Státním zdravotním ústavem (Hrou proti 

AIDS) 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 2017/18. 



 

 
 

 komentář 

Vzdělávání  

Školní metodik prevence Schůzky pořádané okresním metodikem 

prevence a Střediském výchovné péče, školení 

Právní rámec působení metodika prevence na škole 

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 adaptačních dnů - 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, viz. přehled pod tabulkou. 

Organizace prevence  

Preventivní program vytvořen pro rok 2017/18 

Využití volného času žáků Divadelní klub, možnost využívání počítačových 

učeben, tělocvičny a posilovny, jazykové kurzy, 

knihovna, studovna, sportovní kurzy ve školní 

tělocvičně, 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 a výchovných poradců 

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, Státním zdravotním ústavem 

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 2017/18 tvořících a doplňujících preventivní 

program 

 

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018  

I letos jsme slavnostně přivítali žáky prvních ročníků. Ředitel školy, Ing. Rostislav Lád, společně se 

statutární náměstkyní hejtmana a zároveň i absolventkou naší školy,  Ing. Jitkou Volfovou představili 

novým žákům učitele a zaměstnance školy. 

 

CORNY Středoškolský atletický pohár 2017  

Ve středu 13. září proběhlo na Městském stadionu v České Lípě okresní kolo již 36. ročníku CORNY 

Středoškolského atletického poháru. Naši školu opět reprezentovali chlapci i dívky, kteří statečně bojovali 

se soupeři a s nepřízní počasí. Obě družstva nakon 

 

Kroužek němčiny a kurz vedoucí ke zkoušce Zertifikat Deutsch  

Na naší škole bude otevřen kroužek němčiny pro začátečníky i pokročilejší. Pro nejpokročilejší nabízíme 

kurz němčiny připravující účastníky ke zkoušce Zertifikat Deutsch.  

American culture club na OA  

Od října byl na naší škole otevřen American culture club s  rodilou mluvčí Sarah Kidder, aby se žáci 

dozvěděli více o amerických tradicích, kultuře, filmech, aktuálních událostech či si jen volně 

pokonverzovali. 

 

Umění resuscitace  

Dne 31. 10. 2017 se uskutečnila beseda s MUDr. Tomášem Zmekem, zástupcem ZZS LK (Záchranné 

zdravotnické služby Libereckého kraje), pro žáky 1.D VS a 2.C EL. 

 

Halloween na škole  

V pondělí 30. října připravili vybraní žáci druhých a třetích ročníků školy program na téma Halloween pro 

své spolužáky z prvních ročníků. Celá akce probíhala v anglickém jazyce pod vedením naší americké 

asistentky učitele Sarah Kidder. 

 

Halloweenský projektový den 2.D  

Dne 25. 10 .2017 proběhl ve 2. D Halloweenský projektový den. Pod rukama žáků se objevily strašidelné 

dýně, strašidla ze sklenic i papíroví netopýři. 

 

Poděkování pro žákyně 2.C  

31. října obdržely žákyně 2.C (Kateřina Zaplatílková, Kateřina Teplá a Kristýna Otavová) poděkování od 

Gabriely Medwell z neziskové organizace Aim at Support za přínos a aktivní účast v rámci mezinárodního 

projektu Let‘s Peer to Peer Volunteer. 

 

Hrou proti AIDS  

V týdnu od 30. října do 3. listopadu 2017 proběhl na naší škole již tradiční peer program „Hrou proti 

AIDS“. Moderátoři z řad našich studentů 2. a 3. ročníků byli nejdříve důkladně proškoleni zástupcem 
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Státního zdravotního ústavu panem Jiřím Stupkou. Sami pak Hrou provázeli žáky 8. tříd základních škol 

z České Lípy a okolí. 

 

Exkurze Drážďany  

Jako každým rokem se i letos konala oblíbená exkurze do vánočních Drážďan. Termín : 7. 12. 2017.  

Den otevřených dveří  

Ve středu 29. listopadu 2017 se konal od 8:00 do 16:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Návštěvníci se 

mohli podívat, jak probíhá výuka ekonomických i humanitních předmětů nebo jazyků v našich moderních 

prostorách. Budovou provázeli návštěvníky vybraní žáci školy.  

 

Sběr papíru pro dobrou věc  

V týdnu od 4. do 8. 12. proběhl sběr papíru na pomoc Dennímu stacionáři v České Lípě. 

 

Adventní dílny  

V pondělí 27. listopadu 2017 proběhly již tradiční adventní dílny, ve kterých letos žáci vyráběli papírové 

vločky na řetězy k předvánoční výzdobě školy. V rámci soutěže vybrala porota složená z pedagogů 

„netřídních“ nejkrásnější vločkový řetěz. 

 

Beseda “Daruj krev, daruj život”  

Beseda „Daruj krev, daruj život“ proběhla 30. listopadu 2017. Již tradičně s žáky přišel besedovat MUDr. 

Ivo Turek z českolipské transfúzní stanice. Tato beseda je určená převážné žákům 4.  ročníků, neboť 

základní podmínkou darování krve je věk dárce 18 let.  

 

Dobrovolníci z ERASMU+ na škole  

Naše škola pravidelně spolupracuje s neziskovou organizací Aim at Support. Na začátku prosince začala 

další ze společných aktivit – workshopy pro žáky naší školy vedené dobrovolníky z programu Erasmus +. 

 

Exkurze 2. C do Preciosy, a.s.  

Ve středu 22.11. se třída 2. C zúčastnila exkurze v rámci ekonomického vzdělávání. Třída se vydala do 

Preciosy, a.s.. 

 

Okresní kolo středních škol ve florbalu  

Úzký výběr našich dívek a hochů se zúčastnil dne 6. prosince okresního kola středních škol ve florbalu ve 

sportovní hale u Kauflandu v České Lípě. Ve velice silné konkurence naše dívky a hoši obsadili 4. místo.  

 

Souboj bicepsů  

V rámci hodin tělesné výchovy se v listopadu a prosinci konala vánoční soutěž dívek a chlapc ů obchodní 

akademie s výmluvným názvem SOUBOJ BICEPSů. 

 

DKM hraje pro děti  

Divadelní klub mladých navázal v novém školním roce 2017/18 na úspěšná jarní představení pohádky 

Kocourek Modroočko v České Lípě a Novém Boru, kde získal několik ocenění. V říjnu se pohádka 

reprízovala v České Lípě, v listopadu v Hrádku nad Nisou.  
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Vánoční turnaj ve fotbálku  

Ve dnech 20. 11. – 12. 12. 2017 se na naší škole konal vánoční turnaj ve stolním fotbálku. Turnaje se 

zúčastnilo 12 dvojic ze všech čtyř ročníků.  

 

The Bear Theatre ve škole  

Již tradičně měli žáci školy možnost zhlédnout představení anglického výukového divadla The Bear v aule 

naší školy. Tentokrát to bylo představení o anglické gramatice s názvem Do -It-Yourself Theatre a The 

Alien Grammar Show. 

 

DKM na Vánoční slavnostech města Česká Lípa  

Ve dnech 12. 12. a 21. 12. 2017 sehráli členové Divadelního klubu mladých Vánoční pohádku na náměstí 

TGM v České Lípě. Příběh o putování Marie a Josefa, narození Ježíška a klanění tří králů, doplnily české 

lidové koledy, které si mohly zazpívat i diváci. 

 

Hvězdy akademie 2017  

V předvánočním čase, dne 20. 12. 2017, se uskutečnilo symbolicky hvězdné slavnostn í dopoledne naší 

školy v Jiráskově divadle v České Lípě. Záměrem celé akce bylo představit žáky naší školy, kteří jsou 

skvělí v nejrůznějších zájmových oborech. 

 

Den otevřených dveří 17. ledna 2018  

Návštěvníci se mohli podívat, jak probíhá výuka ekonomických i humanitních předmětů nebo jazyků v 

našich moderních prostorách. Budovou provázeli návštěvníky vybraní žáci školy.  

 

Modrá tradice – „cibulák“ – exkurze do porcelánky  

Studenti 4. C ekonomického lycea navštívili 18. ledna porcelánku v Dubí u Teplic, kde se vyrábí tradiční 

český porcelán. Nejznámějším druhem z vyráběného porcelánového sortimentu je světoznámý „cibulák“.  

 

Teplákový den na obchodce  

V úterý 16. ledna proběhl na škole teplákový den, kterého se mohli zúčastnit všichni studenti i učitelé. 

Stačilo doma najít nějaké tepláky a vzít si je do školy.  

 

Darování krve  

Opět po roce se naši žáci vypravili na transfúzní stanici v České Lípě, aby bezplatně darovali krev. 

Mladých dárců krve ubývá, a proto pravidelně (1x ve školním roce) organizujeme akci bezplatného 

darování krve převážně z řad žáků 4. ročníků. 

 

Pololetní vysvědčení na ledě  

Ve středu 31. ledna zakončili žáci i učitelé naší školy 1. pololetí školního roku 2017/2018 předáváním 

vysvědčení na ledě. Všichni měli možnost zabruslit si 90 minut se svými spolužáky i s učiteli. Třídy mezi 

sebou soutěžily, kdo bude mít nejvíce bruslařů. 

 

Obchodka v kině na Dunkerku  

Úplnou tečkou za 1. pololetím letošního školního roku byla návštěva kina a zhlédnutí válečného dramatu 

Dunkerk.  
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Erasmus+  

Projekty z programu Erasmus+ už patří k tradicím naší školy, a proto jsme ani letos nezůstali pozadu a 

podali žádost ve Výzvě 2018 na projekt „Getting Experience Abroad“. Ten zahrnuje 14 -denní praxe pro 15 

žáků v Londýně, 3-týdenní praxe pro 5 žáků v Berlíně. Náš projekt byl v květnu schválen a finančně 

podpořen. 

 

Okresní kolo ve sjezdovém lyžování 

V pátek 9. února 2018 proběhlo ve Ski-areálu Polevsko okresní kolo ve sjezdovém lyžování  a 

snowboardingu. 

 

Členové Divadelního klubu mladých zabojovali!  

V sobotu 11. 2. se v Jiráskově divadle tradičně konala krajská přehlídka Pohárku SČDO divadelních  

monologů a dialogů. Naše škola měla hned „tři želízka v ohni“, a sice Kristiana Buštu s monologem 

Hamleta a dialog ze hry Williama Shakespeara Jak se vám líb..  

 

Wolkrův Prostějov – umělecký přednes poezie a prózy  

Ve čtvrtek 15. 2. 2018 se DDM Libertin uskutečnilo okresní kolo soutěže v uměleckém přednesu poezie a 

prózy Wolkrův Prostějov 2018.  

 

Netradiční výuka dějepisu  

Ve třídě 3.C žáci prožili netradiční výuku dějepisu na téma „život v období komunistické normalizace“. Ve 

spolupráci s rodiči a prarodiči přinesli do školy zajímavé předměty ze 70. a 80. let minulého stolet.  

 

Exkurze 2.A do MODUS, s. r. o.  

Dne 21. února 2018 navštívila třída 2.A podnik MODUS, s. r. o., v České Lípě. Při téměř dvě hodiny 

trvající exkurzi se žáci dozvěděli spoustu zajímavých informací o této firmě, která je největším výrobcem 

kancelářských a průmyslových svítidel ve střední Evropě.  

 

Soutěž o nejzdatnějšího žáka OA  

V lednu a únoru 2018 se v rámci hodin tělesné výchovy konala soutěž o nejzdatnějšího žáka OA (soutěž 

vyhlašuje Svaz kulturistiky a fitness České republiky).  

 

Okresní kolo ve volejbale dívek a chlapců  

V úterý se tým dívek a v pátek tým chlapců zúčastnily okresního kola ve volejbale na palubovce Gymnázia 

Česká Lípa. Naše dívky obsadily 3. místo. 

 

Divadelní představení Úplné zatmění Mladá Boleslav  

V úterý 24. dubna se konal školní zájezd do Městského divadla Mladá Boleslav na kvalitní divadelní 

představení „Úplné zatmění“, které zachycuje výstřední život prokletých básníků Arthura Rimbauda a 

Paula Verlaina. 
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Pohár Josefa Masopusta  

Ve středu 18. dubna 2018 se fotbalové družstvo OA zúčastnilo Poháru Josefa Masopusta na stadionu SOŠ 

a SOU v České Lípě. Naši hoši se probojovali do finále a získali 3. místo. 

 

Exkurze Amsterdam – Paříž 2018  

V uplynulém týdnu se skupina žáků naší školy zúčastnila exkurze do Amsterdamu a Paříže.  

  

Exkurze do pevnosti Terezín  

Dne 16. dubna se žáci 1., 2. a 3. ročníku vypravili na exkurzi do pevnosti Terezín. Účelem exkurze bylo 

dozvědět se více informací a zajímavostí především o méně dostupné části Terezína.  

 

Exkurze Bombardier Transportation  

Dne 25. dubna 2018 se žáci 2. D vypravili na odbornou exkurzi do společnosti Bombardier Transportation 

v České Lípě, která se zabývá výrobou kolejových vozidel pro osobní přepravu. 

 

Den dětí se zdravotním postižením v Doksech  

Stalo se již tradicí, že žáci naší školy pomáhají s organizací Dne dětí se zdravotním postižením, které 

pořádá Sdružení tělesně postižených Česká Lípa, o. p. s. Letos se tato akce konala v pátek 1. června na 

hřišti v areálu Termit v Doksech. Pomyslnou šta.. 

 

Sportovně turistický kurz 2.A  

Dne 11. června 2018 vyjela 2. A na týdenní sportovní výcvikový kurz na vodní nádrž Kristýna do Hrádku 

nad Nisou. Pro žáky byl připraven pestrý zážitkový program.  

 

Sportovně turistický kurz 2.D  

Žáci 2.D se v termínu od 11. – 15. 6. 2018 zúčastnili sportovně turistického kurzu. Pro absolvování kurzu 

byla zvolena jedna z nejkrásnějších oblastí severu Čech – Malá Skála. 

 

Sportovně turistický kurz 2.C  

Studenti 2.C EL prožili svůj sportovní kurz stylem ryze turistickým a poznávacím. V  pěti dnech naběhali 

po Krkonoších více než 50 km, a to stylem – kdo bude první, vyhraje. 

  

Exkurze do věznice ve Stráži pod Ralskem  

Dne 1. června se třída 2. D vydala na exkurzi do Stráže pod Ralskem. Nejdříve žáci ale navštívil i 

Akademii Vězeňské služby ČR ve Stráži pod Ralskem, která sídlí vedle věznice a vzdělává se zde všechen 

personál, který pracuje ve věznicích.  

 

EKO den 2018  

Jako tradičně se na závěr školního roku uskutečnil EKO den věnovaný přírodovědnému vzdělávání 

soutěživou formou. Tentokrát pod heslem „Poznej svůj park“! Třídní kolektivy ve stylu geocachingu 

pobíhaly po parku, poznávaly a určovaly stromy a významné objekty.  

 

https://www.oacl.cz/2018/04/23/pohar-josefa-masopusta/
https://www.oacl.cz/2018/04/23/exkurze-amsterdam-pariz-2018/
https://www.oacl.cz/2018/04/29/exkurze-do-pevnosti-terezin/
https://www.oacl.cz/2018/05/03/exkurze-bombardier-transportation/
https://www.oacl.cz/2018/06/06/den-deti-se-zdravotnim-postizenim-v-doksech/
https://www.oacl.cz/2018/06/19/sportovne-turisticky-kurz-2-a/
https://www.oacl.cz/2018/06/19/sportovne-turisticky-kurz-2-d/
https://www.oacl.cz/2018/06/20/krkonose-2018-aneb-50-km-v-nohach-sportovne-turisticky-kurz-2-c/
https://www.oacl.cz/2018/06/20/exkurze-do-veznice-ve-strazi-pod-ralskem/
https://www.oacl.cz/2018/06/26/eko-den-2018/


 

 
Počet výskytu rizikových jevů, které škola řešila 

 

Rizikové chování počet 

Drogová závislost 2 

Alkohol 0 

Kouření 20 

Kriminalita a delikvence 0 

Virtuální drogy (počítač, televize, video) 0 

Patologické hráčství (gambling) 0 

Záškoláctví 27 záškoláctví a/nebo vysoká absence 

Šikanování 0 

Vandalismus 0 

Násilné chování 0 

Xenofobie 0 

Rasismus 0 

 

 

Výkaz preventivních aktivit je přílohou výroční zprávy. 

 

 

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. 



 

 
 

11.3 Hodnocení práce předmětových komisí 

 

 
 

Zpráva o činnosti komise všeobecných předmětů za školní rok 2017/2018 

 

 

 

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 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 

Mladá Boleslav - divadelní představení Úplné zatmění -  Hd,Hr 

Ročníkové testy – Hr, Hd, Hc, Ba 

Exkurze – Městská knihovna CL– organizace Hc 

                                                           Hd, Hc, Ba 

Film. představení – Dunkerk – organizace Hr 

Divadelní představení Jak se vám líbí – Ba, Hr 

Práce ve školní knihovně – St 

 

 

 

Anglický jazyk 

 
Během školního roku proběhl kurz na certifikát PET a FCE  

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

schválena. 

 

září -    zajištění časopisů Bridge pro všechny žáky školy 

  objednávka učebnic Maturita Solutions 

  uvedení americké asistentky učitele do školy 

  zahájení American Culture Club 

   

 říjen –   18. 12. navštívilo školu anglické divadlo The Bear  

   30. 10. proběhl projektový den “Halloween“ 

 Účast v projektu Let‘s Peer to Peer Volunteer 

od října 2017 do dubna 2018 doučovací kroužek ANJ pro maturitní ročník  

 

listopad – 4. 11. návštěva divadla Oliver Twist 

 



 

 
prosinec – workshopy ve spolupráci s Aim at Support 

  18. 12. navštívilo školu anglické divadlo The Bear 

 

leden -   18. 1. školní kolo olympiády  

  

únor -   ročníkové testy – všechny ročníky 

  14. 2. okresní kolo olympiády v anglickém jazyce 

  23. 2. předání mezinárodních certifikátů 

  podání žádosti projekt Erasmus + 

   

březen -  22. 3. krajské kolo olympiády v anglickém jazyce 

 

duben -  kontrola a příprava maturitních listů a ostatních materiálů                                     

objednávka učebnic Maturita Solutions 

květen -  schválení žádosti Erasmus + 

 

červen -  ukončení projektu Fulbrightovy komise (asistentka učitele ve výuce ANJ), 

závěrečná zpráva a hodnocení, návštěva zástupců Fulbrightovy komise na OA 

  

 

Ruský jazyk 

 
 

Naplánovaných cílů bylo většinově dosaženo.  

Naši žáci se již tradičně zapojili do Olympiády v RUJ i soutěže ARS POETICA.  

Výsledky: 

 

- olympiáda v RUJ- kategorie I školní kolo –  1. místo: Zdeňka Navrátilová 

(2.C) 

2. místo: Kolář Adam (1.A) 

3. místo: Velková Jana (1.A) 

- olympiáda v RUJ- kategorie II školní kolo –  1. místo: Kubátová Eliška (4.C) 

2. místo: Potenská Lucie (4.C) 

3. místo: Szabová Veronika (3.D) 

 

- ARS POETICA– kategorie pěvecké trio  školní kolo – 1. místo 

(Zaplatílková K., Navrátilová Z., Jirsáková V. – 3.C) 

  krajské kolo – 1. místo 

  republiková přehlídka 

 

 

 

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, Rc) 

 

- účast v projektovém dni cizích jazyků 



 

 
Německý jazyk 

 

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

 

S prvními ročníky jsme si připomněli kvízem Evropský den jazyků. 

 

Dne 7. 12. 2017 proběhla exkurze do Drážďan. 

 

Dne 18. 1. 2018 proběhlo školní kolo soutěže v německém jazyce.  

 

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

 

Podle plánu byly upraveny maturitní listy. 

 

 

Přírodovědné předměty, ekologie, zájmová mimoškolní činnost 

 

září 

- příprava karet ISIC pro nové žáky 

- školní kolo Logické olympiády, nikdo nepostoupil do kraje 

 

říjen 

- návštěva zeměpisného pořadu z cyklu Svět kolem nás (Vietnam) 

- 11. října proběhla tradičně soutěž soutěž Přírodovědný klokan 2017 – na předních místech 

v zisku  

  bodů se umístili studenti z EL: 1. C – K. Houžvičková, B. Vlčková, E. Marinská  

  a 2. C -   R. Klimentová, T. Fabiánová, N. Ouhrabková 

- 31. 10. 2017 se uskutečnila beseda o resuscitaci s MUDr. Tomášem Zmekem 

- Divadelní klub mladých se zúčastnil s pohádkou Kocourek Modroočko divadelního 

festivalu 

   Českolipský divadelní podzim 2017 

 

listopad 

- proběhla soutěž v Pišqworkách 

- Divadelní klub mladých reprízoval pohádku Kocourek Modroočko na divadelním festivalu 

v Hrádku 

   nad Nisou 

 

prosinec 

- studenti 2. ročníků vytvořili plakáty s ekologickou tématikou 

- domácí kolo soutěže Genius Logicus 

- Divadelní klub mladých uvedl novou pohádku Špalíček v MŠ Zahrádky a zúčastnil se s Ván 

  pohádkou městských slavností na náměstí TGM v České Lípě 

- 20. 12. se uskutečnila vánoční akademie školy s názvem Hvězdy OA, kde se představili žáci 

úspěšní  

  v mimoškolní činnosti 



 

 
 

únor  

- ročníkové testy z MAT 1. – 4. ročník 

- okresní kolo Wolkrova Prostějova v uměleckém přednesu (15. 2. 2018) v Libertinu; na 

prvních 

  místech se umístili Kristián Bušta a Kateřina Zaplatílková a Tereza Fabiánová 

- krajské kolo Pohárku SČDO se uskutečnilo v Jiráskově divadle v České Lípě (účast R. 

Klimentová, 

  N. Ouhrabková, K. Bušta), K. Bušta získal s monologem Hamleta postup do národního kola 

 

březen 

- soutěže Matematický klokan a Celostátní matematická soutěž 

- školní kolo soutěže Genius Logicus 

- exkurze 1. C do NPP Peklo – za jarní bledulí 

- Maturita nanečisto (4. ročníky) 

 

květen 

- zeměpisný pořad z cyklu Planeta Země 3000 

červen 

- 1. 6.  a 2. 6. oslavy 50 let DKM  

- 11. 6. – 15. 6.  sportovní kurz 2. C v Krkonoších 

- 26. 6. – EKO den – v městském parku formou geocachingu (celá škola,) 

 
Společenskovědní předměty 

 
      Během školního roku se uskutečnily následující akce: 

- sbírka Liga proti rakovině 

- exkurze „Historie a architektura České Lípy“ 

- exkurze na vodní hrad Lipý 

- Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa 

- Okresní archiv Česká Lípa 

- exkurze do archeologického muzea „Šatlava“ v České Lípě  

- návštěva „Neviditelné výstavy“ v Praze 

- internetová soutěž EUROPASECURA 

- Den dětí se zdravotním postižením  

- Hrou proti AIDS 

- sběr papíru – spolupráce s Denním stacionářem v České Lípě 

- exkurze na Krajském úřadě v Liberci 

- pomoc žáků školy na akcích pro osoby se zdravotním postižením 

- exkurze do pevnosti Terezín 

- účast žáků na pietní akci ke Dni válečných veteránů 



 

 
- návštěva divadelního představení v Mladé Boleslavi 

- exkurze do Národního divadla v Praze + divadelní představení „Sen čarovné noci“ 

 

 
Tělesná výchova 

 
Výsledky soutěže týmů dívek a hochů v školním roce 2017-2018 

 
1. Středoškolský atletický pohár. Okresní kolo: D a H 3. místo. 

2. Okresní kolo středních škol ve stolní tenisu: 3. místo. 

3. Mezi školní fotbalový turnaj: 4. místo. 

4. Okresní kolo středních škol ve florbalu: 3. místo. 

5. Okresní kolo středních škol ve volejbalu: D – 3. místo, H – 4. místo. 

6. Školní soutěž o nejzdatnějšího žáka: 

1. Herák David /2.D/ 

2. Stejskal Martin /2.A/ 

3. Brož Domini /4.C/ 

7. Školní soutěž souboj bicepsů: 

dívky: 1. Zemanová Michaela /3.C/ 
            2. Petrová Hana /3.D/ 
            3. Znamenáčková Barbora /3.C/ 
hoši:   1. Stejskal Martin /3.C/ 
            2. Lanzarotti Tomáš /2.A/ 
            3. Zemek Filip /2.A/ 

       

        

 

 
 

Zpráva o činnosti komise odborných předmětů za školní rok 2017/18 

 

Učitelé odborných předmětů v souladu s plánem práce a aktuálními nabídkami uskutečnili 

nebo zajistili účast na následujících soutěžích a dalších akcích:  

 

Soutěže 

 

• Ekonomický tým JUNIOR 2017 (září 2017). Naše škola pořádala krajské kolo soutěže  

a stala se tak místem setkání osmi týmů složených ze studentů 4. ročníků oborů Obchodní 

akademie a Ekonomické lyceum. Soutěže se zúčastnily týmy z obchodních akademií 

Liberec, Jablonec nad Nisou a z České Lípy. Nejprve studenti museli v testech prokázat 

své znalosti z oblasti mezd a personalistiky, podnikového majetku, financí a informačních 

technologií.  V druhé části naopak prezentovali předem neznámé ekonomické téma. Celá 

soutěž je postavena na týmové spolupráci a podporuje u studentů kolektivní přístup 

k řešení problémů. Naši studenti obsadili 3. a 4. místo. 

 

• EKONOM OA Česká Lípa (prosinec 2017 až březen 2018). Soutěž s mnohaletou tradicí 

v různých formách ve  znalostech odborných předmětů. Letos opět ve formě Účetní 

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



 

 
studenti, finálové kolo pro 14 nejúspěšnějších žáků proběhlo formou interaktivního kvízu 

na počítači. 

 

• SOČ školní kolo (únor 2018). Nejlepší ročníkové práce z ekonomiky studentů 3. ročníku 

všech oborů byly vybrány pro školní kolo SOČ. Autoři prezentovali a obhajovali své práce 

před komisí složenou z učitelů.  

V krajském kole SOČ (květen 2018) na TUL v Liberci naši školu reprezentovali 3 autoři 

nejlepších prací. Obsadili ve svých kategoriích dvě 3. místa a jedno 6. místo.  

 

• Školní soutěž v psaní na klávesnici (únor 2018). 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 2018. 

 

• Účast v krajském kole Mistrovství ČR v grafických předmětech na VOŠMOA v Jablonci 

n. N. Naši zástupci dosáhli vynikajících výsledků (v opisu 1. místo, ve wordprocessingu 

1., 5. a 11. místo). Nejlepší reprezentovali naši školu ve státním kole v Hradci Králové. 

 

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

Zúčastnili se žáci 2. a 3. ročníku v rámci školního kola. 

 

• Testování ČŠI informatické gramotnosti 2. ročníků. 

 

 

 

Pořádané akce 

Adventní dílny (prosinec 2018). Tradiční výroba papírových řetězů k výzdobě školy. 

Účastnili se všechny třídy školy. Akce byla spojena se soutěží o nejhezčí řetěz se sladkou 

odměnou. 

Den dětí se zdravotním postižením v Doksech (červen 2018). Třídy 1. C a 2. C pomáhaly při 

organizačním zajištění soutěží pro děti na základě několikaleté spolupráce. 

 

Exkurze  

Úřad práce v České Lípě (4. ročník), Preciosa - Lustry Kamenický Šenov (2. C), FÚ Česká 

Lípa a dražba (3. A), Akademie vězeňské služby a Věznice Stráž p. Ralskem (2. D), Věznice 

Stráž p. Ralskem (3. D), Bombardier Transportation Česká Lípa (2. D), MODUS, s. r. o. 

Česká Lípa (2. A), Český porcelán, a. s. Dubí u Teplic, Obecní úřad Kytlice (3. D 

 

Přednášky  

Umění resuscitovat – MUDr. Tomáš Zmek, NsP Česká Lípa (1. D, 2. C) 

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

Přednáška o trestním právu – JUDr. Kříž (3. A) 

Činnost personalisty – Ing. Kohoutková, Festool Česká Lípa (3. D) 

Činnost personalisty – Mgr. Havlíčková, Preciosa – Lustry Kamenický Šenov (3. D, 2. C) 

Kriminalita mládeže – JUDr. Truhlářová  

 

Odborná praxe 

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

týdny v září 2017 (4. ročník oborů Obchodní akademie a Veřejnosprávní činnost) a další dva 

týdny v květnu 2018 (3. ročník všechny obory včetně Ekonomického lycea).  



 

 
Žáci opět pracovali v souladu se studovanými obory v administrativních odděleních 

výrobních, obchodních, finančních podniků a podniků služeb, v organizacích veřejné správy  

i v neziskových organizacích.  

 

Maturitní zkoušky  

Učitelé odborných předmětů vedli a konzultovali maturitní práce s obhajobou 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 ve výuce ekonomiky (Eduko Praha) – Ládová 

- Daň z příjmů (Štohl Vzdělávací středisko Znojmo, Praha) – Ládová 

- Mezinárodní účetní standardy (Štohl Vzdělávací středisko Znojmo, Praha) – Ládová  

- Roadshow (MŠ, Liberec) – Grolmus 

- GDPR (Liberec) – Grolmus, Kabrna 

- GDPR (Praha) – Kabrna  

- Novinky ve výuce pracovního práva (Eduko Praha) – Kabrna 

 

 

 

11.4 Školská rada 

 

Školská rada byla zvolena v řádných volbách v prosinci 2017 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 Ing. Jitka Volfová (zástupci zřizovatele), 

Anna Vorlíčková a Jan Vlček (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. 

 

 

 

 

 

11.5 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. 

 

11.6 Mezinárodní spolupráce 

 

Škola pořádala zahraniční exkurze do Německa, Francie a Nizozemí. Pravidelně se účastní 

programu Erasmus+. 

 

 

12 Další záměry školy, zhodnocení, závěr 

 

Vzdělávací nabídka je vhodně rozložena a splňuje záměr zřizovatele o koncentraci 

ekonomických oborů na obchodních akademiích. Škola vytvořila nové školní vzdělávací 

programy, které odpovídají poptávce. Záměrem je dokončit akci zaměřenou na problematiku 

nuceného větrání s rekuperací a zateplením. Bylo by vhodné dořešit sportovní zázemí – 

nevyhovující venkovní sportoviště a absence tělocvičny. 

Pro dokončení celkové rekonstrukce budovy zbývá vyměnit střešní krytinu, která „slouží“ již 

10 let po předpokládané době životnosti a v případě zatečení hrozí nemalé škody na majetku 

zřizovatele. 

 

 

13 Údaje o výsledcích kontrol 

 

Na škole proběhla v uplynulém roce kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení Česká 

Lípa, která nezjistila žádné závady. Dále zde proběhla kontrola hospodaření Krajského úřadu 

Libereckého kraje, která nezjistila žádné nedostatky. 

 

14 Základní údaje o hospodaření školy 

 

V dubnu 2018 byla zřizovateli předložena zpráva o činnosti organizace za rok 2017, která 

zhodnotila hospodaření. Škola dosáhla zisku Kč 21 082,74 v hospodářské činnosti. Zisk byl 

převeden do rezervního fondu. Při inventarizaci k 31. 12. 2017 nebyly shledány žádné 

rozdíly. 

 

 

 

 

 

Přílohy 

 

Ukázky prezentace školy v tisku 

Protokol o kontrole OSSZ 

Protokol o kontrole KÚ LK odbor kontroly 

Výkaz preventivních aktivit 


