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Charakteristika školy 
Nově postavená budova s moderním vybavením nabízí výuku s bezbariérovými vstupy, 
počítačové učebny, notebookové učebny, projektové učebny, CISCO laboratoř, jazykové 
učebny, tělocvičnu, posilovnu, atletickou dráhu a hřiště s umělým povrchem, žákovskou 
knihovnu, stravování. Žáci Obchodní akademie i Středního odborného učiliště se pravidelně 
účastní regionálních, celostátních i mezinárodních soutěží, kde mnozí z nich dosahují 
vynikajících výsledků. Škola pravidelně organizuje kulturní akce, exkurze, adaptační kurzy, 
charitativní akce, zahraniční zájezdy, poznávací zájezdy, sportovní kurzy (sportovně-turistický 
kurz v Itálii, lyžařský kurzu, cyklistický kurz) aj. Absolventi během studia získávají profesní 
osvědčení, díky kterým mají jistotu uplatnění na trhu práce. Žáci učebních oborů mají možnost 
ve 2. a 3. ročníku absolvovat odborný výcvik na smluvních pracovištích firem regionu. Za 
odvedenou práci dostávají ve firmách měsíční finanční odměny. Pokud se osvědčí, získávají 
jistotu stabilního zaměstnání. 
 

Vybavení školy 

Budova Obchodní akademie 

Nově postavená budova s velmi moderním vybavením nabízí: 

• Výuku v budově s bezbariérovými vstupy pro bezproblémový pohyb vozíčkářů po celé 
budově školy, s přístupem do všech pater i dalších prostor školy. 

• Počítačové učebny pro výuku výpočetní techniky, účetnictví, obchodní korespondence, 
grafických předmětů, programování apod.. 

• Notebookové učebny 

• Projektové učebny vybavené dataprojektory a interaktivní tabulí. 

• CISCO laboratoř pro výuku správy počítačových sítí. 

• Jazykové učebny pro výuku anglického, německého, francouzského a ruského jazyka, 
vybavené počítači a interaktivní tabulí. 

• Tělocvičnu, posilovnu, atletickou dráhu a hřiště s umělým povrchem. 

• Žákovskou knihovnu s možností zapůjčení elektronických čteček a tabletů. 

• Vybrané prostory s pokrytím WIFI signálem. 

• Stravování v pěkném prostředí, výběr ze dvou druhů jídel, zeleninový bufet. 

 

Webové stránky a sociální sítě – www.oaveseli.cz 
V loňském roce proběhla kompletní obnova a modernizace webových stránek, takže 
v současné době splňují veškeré legislativní nároky i požadavky dnešní doby. 
Umožňují přehledné zveřejňování důležitých informací na veřejně přístupném místě ve všech 
existujících formátech a zajišťují podporu informovanosti žáků, rodičů i veřejnosti. Jejich 
funkčnost je posílena propojením se sociálními sítěmi Facebook, Instagram a systémem 
agendy školy Bakaláři, které umožňuje studentům a rodičům využívat on-line aplikace např. 
Elektronická žákovská knížka, Rozvrh hodin, Suplování aj.  
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Na webových stránkách školy jsou zveřejňovány veškeré plánované akce školy a v oddíle 
Úřední deska povinně zveřejňované informace. 
V samostatné sekci „Přijímací řízení“ jsou informace pro uchazeče o studium, kde jsou 
přehledně stanovena veškerá kritéria přijímacího řízení. 
Nechybí ani informace týkající se dnů otevřených dveří a dalších prezentací školy určených pro 
potenciální zájemce o studium. 
V minulém školním roce byly také zřízeny školní sociální platformy Facebook a Instagram, 
které umožňují otevřenější komunikaci a zlepšují zpřístupnění informací také mladší generaci. 
 
Výroční zpráva je zpracována v rozsahu a členění, požadovaném vyhláškou 15/2005 Sb., 
kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení 
školy, dle § 7, odst. 1, písm. a) až n). 
 

a)   školská rada 
Členové školské rady voleni pedagogy: 

• Ing. Jiří Zábelka - předseda 

• Mgr. Lenka Horňáčková 

• Ing. Jitka Kovaříková 

Do školské rady byli zvoleni zástupci nezletilých žáků a žáky zletilými: 

• paní Libuše Jeglová 

• Ing. Věra Svobodová 

• paní Jana Popelková 
 

Jmenováni zřizovatelem: 

• Bc. Miroslav Mořický, MBA    

• RNDr. Jaroslav Hanák   

• prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.  

 

b)   přehled oborů vzdělání 
Název oboru      Kód 
 
Obchodní akademie    → 63-41-M/02 
Informační technologie    → 18-20-M/01 
 
Provozní technika     → 23-43-L/51 
 
Obráběč kovů     → 23-56-H/01 
Strojní mechanik    → 23-51-H/01 
Opravář zemědělských strojů  → 41-55-H/01 
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OBORY OBCHODNÍ AKADEMIE 
 

63-41-M/02 Obchodní akademie 
Studijní obor, čtyřleté denní studium s maturitou. 
Žáci jsou připraveni pro spektrum odborných činností ekonomických, podnikatelských 
a administrativních, ovládají informační technologie. Mohou pracovat v soukromých 
podnicích i v oblasti veřejné správy. 
Žáci standardně získávají přední umístění v celostátních soutěžích ekonomického zaměření. 
Do učebního plánu byla zavedena výuka ve fiktivních firmách, což žákům přinese další 
dovednosti důležité pro praktické uplatnění. 
Po složení maturitní zkoušky jsou připraveni nastoupit k dalšímu studiu na vysoké škole. 
 

18-20-M/01 Informační technologie 
Studijní obor, čtyřleté denní studium s maturitou. 
Žáci jsou připravováni pro činnost odborníků v oblastech řešení informatické (oblast HW, SW, 
sítí) a ekonomické problematik. Ovládají údržbu prostředků IT z hlediska HW i SW, 
programování, práci s grafikou, vývoj uživatelských, databázových a webových řešení, instalaci 
a správu OS a aplikačního SW, umí navrhnout, realizovat a spravovat sítě. Jsou připraveni pro 
studium na technických a ekonomických vysokých školách. V rámci výuky ve školní CISCO 
Academy získávají mezinárodně uznávaný certifikát v oblasti správy počítačových sítí. 
 
OBORY STŘEDNÍHO ODBORNÉHO UČILIŠTĚ 
 

23-51-H/01 Strojní mechanik 
3letý obor, výuční list 
Strojírenský obor se širokým uplatněním často poptávaný na trhu práce. Provádí montáže, 
demontáže, údržbu a opravy strojů v různých oblastech průmyslu. Žáci získávají v rámci výuky 
bezplatně svářečský průkaz na svařování obalovanou elektrodou, CO a řezání plamenem. 
 

23-56-H/01 Obráběč kovů 
3letý obor, výuční list 
Odbornost, která je v praxi velmi dobře uplatnitelná. Žáci se naučí pracovat na běžných i CNC 
strojích. Ve třetím ročníku vykonávají praxi na smluvních pracovištích v předních obráběčských 
firmách v regionu s možností následného pracovního uplatnění a samostatně vytváří 
výkresovou dokumentaci (např. Inventor). 
 

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 
3letý obor, výuční list 
Výhodou pro žáky je bezplatné získání řidičského oprávnění skupin B, C a T a svářečských 
průkazů na svařování obalovanou elektrodou a řezání plamenem. Možné pracovní uplatnění 
jako řidič nákladních aut, kamionů či traktorů či opravář motorových vozidel. 
 

23-43-L/51 Provozní technika 
2letá nástavba, maturita 
Absolventi všech našich tříletých oborů mohou získat maturitní zkoušku studiem na nástavbě 
strojírenského zaměření s možností rozvinout odbornost jazykových a ekonomických znalostí 
nejen pro práci v zahraničí, ale také ve vedení vlastní firmy. 
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c)   seznam zaměstnanců školy 

 

Pedagogičtí pracovníci 

P. č. Příjmení, jméno, titul Vyučuje předměty 

1.  Kobidová Alena, Mgr.  ředitelka školy, TEV, ZSV, EKO  

2.  Horňáčková Lenka, Mgr.  zástupkyně ředitelky školy pro TV, UCE  

3. Maňák František, Ing. zástupce ředitelky školy pro OV, odborné 
předměty strojírenské 

4. Doležalová Hana, Mgr. NEJ, TEV 

5.  Gazárková Anna, Mgr. RUJ, ANJ, KVA 

6. Hálková Iva, Mgr. MAT, ZPV 

7.  Hánová Michaela, Mgr. ANJ, KVA, TAN 

8. Hoffingerová Zuzana, Mgr. INT, MAT, HWS, PRG, OPS – na mateřské dovolené 

9. Konečná Eva, Ing. EKO, EOŘ, PEK – zánik PP k 18. 3. 2020 

10. Kovaříková Jitka, Ing. EKO, EVS, UCE, USF, CVE 

11. Krmíček Jaroslav, Ing. odborné předměty zemědělské – PP od 2. 3. 2020 

12. Krupica Jaroslav, Ing. OPS, HWS 

13. Lažková Andrea, Mgr. ANJ, KVA 

14. Lužová Lucie, Mgr. ANJ, KVA 

15. Matůšová Soňa, Mgr. ČJL, OBN 

16. Míček Jan, Mgr. TEV, INT, APC, IKT 

17. Miškeříková Martina NEJ, ČJL, ZSV, OBN 

18. Niklová Milada, Mgr. TEV, OBN, ZSV 

19. Rieglová Jana, Ing. MAT, ZPV, PRV, FYZ, INT 

20. Řepová Yvona ČJL, EFK, ZSV 



 

   Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 

  se sídlem Kollárova 1669, 698 01 Veselí nad Moravou 

5 

 

21. Šalomoun Pavel, Ing. odborné předměty zemědělské 

22. Štulíková Yvona, Ing. MAT, odborné předměty strojírenské 

23. Třináctý Jiří, Ing. IKT, odborné předměty zemědělské 

24. Veverka Petr, Ing. EKO, DAS, HOZ, UCE, USF, IEP 

25. Veverková Taťána, Ing. UCE, PEK, ZPD, USF, IEP 

26.  Vojáček Karel, Mgr. ELP, PRG, INT 

27. Všetulová Ludmila, Ing. EKO – PP od 18. 3. 2020 

28. Zábelka Jiří, Ing. odborné předměty strojírenské 

29. Zajíčková Miroslava, PhDr. ČJL, DEJ 

30. Zdráhal Jindřich, Ing. PRG, GRA, APC, INT, FYZ – PP od 1. 9. 2020 

31. Hanáková Karolína  asistentka pedagoga – PP ukončen k 16. 1. 2020   

32. Bílek Jaroslav vrchní učitel OV – PP ukončen k 31. 1. 2020 

33. Brož Zbyněk učitel OV – autoškola – PP od 23. 9. 2019 

34. Gajda Lubomír učitel OV – zemědělské předměty 

35. Kolský Pavel učitel OV – strojírenské předměty, svařování 

36. Procházka Milan učitel OV – strojírenské předměty 

37. Veverka Vladislav učitel OV – zemědělské předměty 

38. Šnajdr Pavel učitel OV – strojírenské předměty 

39. Valenta Luděk učitel OV – strojírenské předměty 

 
 
Externisté 

P. č. Příjmení, jméno, titul Vyučuje předměty 

1.  Fiala Josef, JUDr. PRA – odborník z praxe, částečný úvazek, dohoda 
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Provozní a správní pracovníci školy 

P.č. Příjmení, jméno, titul Funkce 

1.  Svobodová Věra, Ing. vedoucí ekonomického úseku 

2. Babičová Katarína uklízečka  

3. Bačíková Miroslava pracovnice ŠJ 

4. Buráňová Eleonora uklízečka  

5. Damborská Ludmila pracovnice ŠJ 

6.  Jeglová Libuše mzdová účetní      

7. Konečná Zuzana hlavní účetní 

8. Machalová Iveta sekretářka 

9. Machová Marie uklízečka  

10.  Maňáková Eva uklízečka 

11. Mičková Miroslava uklízečka 

12. Ondroušková Emílie           pracovnice ŠJ 

13. Páčová Marie uklízečka 

14. Pavliňáková Marie     výdejčí      

    15.    Pelcová Marta uklízečka 

16. Petraturová Milada     uklízečka do 15.1.2020         

17.  Poláchová Zděňka účetní 

18. Popelková Jana vedoucí ŠJ 

19. Sporyszová Radka pracovnice ŠJ  

20. Vrbová Hana uklízečka od 2.1.2020 
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21.  Vyskočil Ladislav školník 

22. Zdráhal Jindřich, Ing. správce sítě, od 1.9.2019, část. úv. 

d)   údaje o přijímacím řízení (k 31. 8. 2020) 
 

Obor vzdělání Přihlášených Přijatých Zápisové lístky 

Obchodní akademie 49 30 26 

Informační technologie 55 30 29 

Obráběč kovů 20 20 9 

Strojní mechanik 7 7 2 

Opravář zemědělských 
strojů 

28 24 23 

Elektromechanik pro 
zařízení a přístroje 

10 10 9 

Provozní technika 36 30 - 

 

Všeobecné podmínky pro přijímací řízení 

• Uchazeč musí splňovat zákonné podmínky pro přijetí. 

• Uchazeči o střední vzdělávání předloží přihlášku potvrzenou ZŠ, popř. přiloží k přihlášce 

úředně ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků základního vzdělání (obvykle 

z 8. a 9. třídy ZŠ). 

• Do tříletých oborů vzdělání s výučním listem Elektromechanik pro zařízení a přístroje, 

Obráběč kovů, Strojní mechanik, Opravář zemědělských strojů se přijímací zkoušky 

nekonají, uchazeči budou přijímáni dle prospěchu na ZŠ. Předpokladem přijetí uchazeče ke 

vzdělávání je splnění podmínek zdravotní způsobilosti. 

• Do všech učebních oborů se mohou hlásit i dívky. 

• Potvrzení o zdravotní způsobilosti se bude vyžadovat pouze u uchazečů na tříleté obory 

vzdělání s výučním listem. 
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• Snahou školy bude přijmout plný počet žáků již v prvním kole přijímacího řízení, nebudou 

ponechána volná místa pro odvolání a pro druhé kolo přijímacího řízení. 

• Uchazeč může v prvním kole podat nejvýše dvě přihlášky, uvádí se 1. a 2. škola ve stejném 

pořadí na obou přihláškách. 

• Jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ) z matematiky a z českého jazyka a literatury 

vykonají uchazeči na obory Obchodní akademie, Informační technologie a Provozní 

technika. Jednotná přijímací zkouška je ze zákona povinnou součástí prvního kola 

přijímacího řízení do všech maturitních oborů. Nevykonání přijímací zkoušky je nesplněním 

podmínek přijímacího řízení a žák nemůže být přijat ani na odvolání. 

• Minimální hranice úspěšnosti JPZ není centrálně stanovena. 

• Povolenými pomůckami při konání testů JPZ je pouze modře či černě píšící propisovací 

tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací 

potřeby. Jakékoli slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačka či matematicko-fyzikální 

tabulky jsou u zkoušek zakázány. 

• Didaktický test z ČJL trvá 60 minut, z matematiky 70 minut. Uchazeči se speciálními 

vzdělávacími potřebami mohou mít časový limit pro konání testů prodloužen dle instrukcí 

v doporučení školského poradenského zařízení. 

• Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami (např. uchazeči s poruchami učení 

či zdravotně znevýhodnění uchazeči), kteří spolu s přihláškou odevzdají doporučení 

školského poradenského zařízení, mají možnost konat jednotné testy v uzpůsobených 

podmínkách. Tito uchazeči přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského 

zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení. 

• Na úpravu přijímacího řízení mají za podmínek stanovených právními předpisy nárok 

také uchazeči vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí. 

• Školní přijímací zkouška 

V souladu s § 60 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se školní přijímací 

zkouška do čtyřletých oborů vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, 18-20-M/01 

Informační technologie a do nástavbového studia 23-43-L/51 Provozní technika nebude 

konat.  
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Otevírané obory pro školní rok 2019/2020 

Obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou 

• Obchodní akademie, dle RVP 63-41-M/02, 4letý, forma studia denní   - 30 žáků 

• Informační technologie, dle RVP 18-20-M/01, 4letý, forma studia denní  - 30 žáků 

 

Obory středního vzdělání s výučním listem ukončené závěrečnou zkouškou 

• Strojní mechanik (Zámečník), dle RVP 23-51-H/01, 3letý, forma studia denní  - 24 žáků 

• Obráběč kovů, dle RVP 23-56-H/01, 3letý, forma studia denní    - 24 žáků 

• Opravář zemědělských strojů, dle RVP 41-55-H/01, 3letý, forma studia denní - 24 žáků 

Do všech učňovských oborů se mohou hlásit i dívky! 

 

Nástavbový obor, ukončený maturitní zkouškou 

Provozní technika, 23-43-L/51, 2letá nástavba, maturita     - 30 žáků 
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e)   údaje o výsledcích vzdělávání 
 
Závěrečné zkoušky – obory vzdělání s výučním listem 

 OK SM OZS Celkem 

Počet žáků před klasifikační 
poradou 

10 5 18 33 

Opakuje ročník, odešel ze školy 1 0 0 1 

Nepřipuštěn v jarním termínu 0 0 0 0 

Konal ZZ v jarním termínu 9 5 18 32 

Uspěl v jarním termínu 9 5 17 31 

Neuspěl v jarním termínu 0 0 1 1 

Konal ZZ v podzimním termínu 0 0 1 1 

Uspěl v podzimním termínu 0 0 1 1 

Neuspěl v podzimním termínu 0 0 0 0 

Uspělo celkem 9 5 18 32 

Neuspělo celkem 0 0 0 0 

 
 
 
 

U JZZZ uspělo 32 z 32 žáků, to je 100 %. 
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Maturitní zkoušky – obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou 

 4. A (OA) 4. C (IT) 2. PT Celkem 

Počet žáků před klasifikační 
poradou 

26 18 19 63 

Opakuje ročník, odešel ze školy 0 0 0 0 

Nepřipuštěn v jarním termínu 0 0 0 0 

Maturoval v jarním termínu 26 18 19 63 

Uspěl v jarním termínu 18 12 7 37 

Neuspěl v jarním termínu 8 6 11 25 

Omluven v jarním termínu 0 0 1 1 

Maturoval v podzimním 
termínu 

8 6 11 25 

Uspěl v podzimním termínu 5 4 7 16 

Neuspěl v podzimním termínu 3 2 4 9 

Uspělo celkem 23 16 14 53 

Neuspělo celkem 3 2 5 10 

 

 

 
Uspělo 53 z 63 novo-maturantů, to je 84,13 %. 
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f)   údaje o prevenci rizikového chování 
 
Metodik prevence vypracovává na školní rok minimální preventivní program a krizový plán 
školy, jehož náplní jsou různé aktivity v rámci prevence určené především žákům, ale také 
rodičům a pedagogům. V rámci preventivních programů pro žáky se osvědčila zejména 
spolupráce s Policií ČR.  
Ve školním roce 2019/2020 proběhl projekt realizovaný v rámci dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje – Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními 
v roce 2019. Letošní projekt navazuje na prgram „Stálé kroky k bezpečí IV“. Projektu se 
účastnilo cca 177 studentů OA a 147 žáků z učebních oborů. 
 

V projektu se nám podařilo zaměřit na primární, specifickou a efektivní prevenci rizikového 
chování žáků a posílení socioklimatu tříd. Byly použity techniky pracující na principu vlastního 
prožitku a zkušeností, nácviku psychosociálních dovedností komunikace, umění naslouchat, 
sebeprosazování, zvládání konfliktů a stresu, řešení problematických životních situací. Snažili 
jsme se naučit žáky kvalitně vyplňovat volný čas pomocí volnočasových aktivit, motivovat 
ke kreativitě, zaměřit se na zdravý životní styl. Studenti se zapojili i do různých sportovních 
aktivit a soutěží pořádaných školou, např. futsalová liga-„Futsal ano-drogy ne“, volejbalová 
liga, nohejbal, basketbal, stolní tenis, cvičení v posilovně, pohár českého florbalu SŠ Challange 
cup, vánoční turnaj tříd ve volejbalu a futsalu aj. Pro studenty byly organizovány i jiné zážitkové 
aktivity např. účast na sportovní akci „Veselí v pohybu“, zájezd do Prahy a Vídně. Také 
návštěva různých kulturních akcí, taneční kurz, divadelního představení v Brně.  

Žáci se také účastnili programu Policie ČR – „Den s Policií ČR“, uskutečnila se přednášku pro 
studenty 1. ročníku právní vědomí. Snažili jsme se působit na rozvoj osobnostních, 
komunikačních dovedností i kompetencí jak studentů, tak pedagogů. Proběhly semináře nebo 
besedy s diskuzí s dalšími odborníky, kteří se zabývají programy primární prevence, kariérové 
poradenství aj.  

Největším přínosem projektu bylo mapování sociálního klimatu tříd pod vedením psychologa 
PPP Hodonín a paní Mgr. Moniky Fojtáchové. Studenti si zmapovali aktuální situaci ve své 
třídě. Seznámili se s názory svých spolužáků na rizikové chování a různé krizové situace svých 
vrstevníků. Nacvičili psychosociální techniky zaměřené na sebepoznávání, poznání druhých, 
na nácvik sociálních a komunikačních dovedností, modelové situace ke zvládání zátěžových 
stavů a řešení problémů, techniky vedoucí ke schopnosti čelit tlaku vrstevníků, na práci 
s vlastními pocity, uvolňovací techniky i základní mechanismy psychické adaptace, způsoby 
jednání s lidmi. Motivovat studenty ke zdravému životnímu stylu. Pracovník PPP odborně 
zpracoval, vyhodnotil informace o jednotlivých třídách a konzultoval s třídními učiteli. 
Pedagogové byli aktivně zapojeni do průběhu programu (problematika šikany, komunikace 
v krizových situacích, konfliktech, s problémovými žáky, s rodiči atd.). 

Dalším přínosem projektu byla dvoudenní adaptační akce pro žáky 1. ročníků pod 
vedením psychologa PPP Hodonín a aktivita zaměřená na upevňování vzájemných sociálních 
vztahů a preventivního působení v oblasti rizikového chování s využitím technik na principu 
vlastního prožitku a zkušeností, nácviku psychosociálních dovedností za spoluúčasti třídního 
učitele. 

Projekt byl pro školu a všechny zúčastněné velkým přínosem a prostředky vložené do oblasti 
prevence jsou určitě velmi přínosné.  
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Škola bude v prevenci dále pokračovat, zaměří se na komunikaci, mezilidské vztahy, na 
rozvíjení pozitivních vztahů ve třídě. 
 
Školní metodik prevence OA pro školní rok 2019/2020: 
- Mgr. Milada Niklová  

Školní metodik prevence SOU pro školní rok 2019/2020: 
- Ing. Yvona Štulíková  
 
Činnost v oblasti prevence rizikového chování probíhala v souladu s Minimálním preventivním 
programem a s Krizovým plánem školy pro školní rok 2019/2020. 
 
Na škole pracuje také výchovná poradkyně PhDr. Miroslava Zajíčková, která úzce spolupracuje 
s PPP pro oblasti Hodonín, Uherské Hradiště, Kyjov, Staré Město, Veselí nad Moravou a Brno. 
Dále škola spolupracuje s psychology PPP Hodonín Mgr. Mrkvou, Mgr. Vlkovou. 
 

Výchovné a kariérové poradenství 
Spolupráce v oblasti výchovného a kariérového poradenství ve školním roce 2019/2020 
v rámci školy probíhala především mezi výchovným poradcem, metodiky prevence, vedením 
školy, třídními učiteli, vyučujícími a rodiči problémových žáků či žáky samotnými nebo třídními 
kolektivy. Na webových stránkách školy se uvádí užitečné kontakty na různá poradenská 
pracoviště pro naše žáky v případě potřeby či nouze. V budově OA i SOU máme pro žáky 
informační nástěnku a schránku důvěry. Rovněž byl zaktualizován a do kompletní podoby 
přepracován školní řád.  
 
Činnost výchovného poradce se zaměřuje na: 

• poradenskou činnost pro žáky, jejich rodiče a učitele 
o speciálně vzdělávací potřeby 
o problémy se zařazením do kolektivu třídy 
o náročné životní situace 
o výukové a výchovné obtíže 
o pomoc při hledání vzdělávací cesty, volba typu studia 
o zařazení autisty do kolektivu a jeho příprava k MZ 

 

• spolupráce s PPP a SPC 
o navrhování žáků k odbornému vyšetření ve specializovaném poradenském pracovišti 
o konzultace opatření a postupů při řešení výchovných a výukových problémů 

s odbornými pracovníky poradny 
o konzultace vhodných forem práce, ověřování znalostí a hodnocení žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami 
o diagnosticko-poradenská činnost zaměřená k volbě další vzdělávací cesty žáka 

(konzultace, prezentace VŠ, aj.) 
o řešení neomluvené absence 
o výchovné komise problémových žáků 
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• nejčastější výchovné problémy 
o neomluvená školní absence (opakovaná tendence vyhýbat se docházce do školy) 
o nerespektování obecně platných pravidel chování 
o nevhodné chování, které mají negativní vliv na školní práci  

 
Kariérní poradenství se zaměřuje na: 

• individuální konzultace a doporučení o možnostech dalšího studia 

• v případě studijních obtíží pomoc při hledání vhodnějšího typu studia 

• poskytování informačních materiálů VŠ a VOŠ studentům maturitního ročníku 

• zajištění účasti žáků 4. ročníku na Veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání 
Gaudeamus 

• seznámení s možnostmi studia a práce v ČR i v zahraničí 

• zajištění seminářů o přijímacím řízení a možnostech studia na VŠ a VOŠ 

• aktualizace nástěnky s informacemi o dalších studijních a pracovních možnostech 

• pomoc při podávání přihlášek na VŠ, VOŠ 

• nabídka volných pracovních pozic – na nástěnce 

• využívání pravidelné nabídky časopisu – Kam po maturitě a dalších nabídek VŠ a nabídek 
organizující přípravné kurzy 

• nabídka dnů otevřených dveří na VŠ a VOŠ 
  
Kariérní poradenství pro absolventy naší školy je poskytováno na základě aktuálních nabídek 
VŠ a VOŠ. Školy nás pravidelně informují o konání dnů otevřených dveří a o podmínkách konání 
přijímacího řízení na dané škole. Pro žáky vyšších ročníků se v naší škole konaly přednášky, 
besedy a prezentace různých studijních oborů. Žáci maturitního ročníku se i v letošním roce 
zúčastnili veletrhu nabídky studia a dalšího vzdělávání po maturitě Gaudeamus. Žákům se 
studijními problémy byla nabízena pomoc se zvládnutím studia či s přestupem na jiný druh 
vzdělávání. 
V současné době je jeden pedagogický pracovník zapojen do programu kariérového 
poradenství a dalšího vzdělávání KAPODAV. 
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g)   údaje o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků 
 

 
DVPP probíhalo dle plánu DVPP vydaného v září 2019. Cílem bylo podpořit profesní růst 
pedagogických pracovníků v oblasti využívání efektivních vyučovacích metod a formativního 
hodnocení, prohloubení odbornosti, digitálních technologií, vedení distanční výuky 
a dostatečně personálně zajistit průběh státních maturit. 
 

h)   údaje o aktivitách a prezentaci školy 
na veřejnosti 
Naše škola se zapojila nebo pořádala následující aktivity: 

Září 2019 

Kulturně-historická exkurze Praha – 4. ročníky OA a IT 

Adaptační kurz 1. ročníky OA, IT, OZS, OSM 

Výstava zemědělské a vojenské techniky Vnorovy – 2. ročník OZS 
a 2. ročník PT 

Říjen 2019 

XXIII. Veletrh vzdělávání Hodonín  

XXIII. Veletrh vzdělávání Břeclav 

Strojírenský veletrh Brno – 3. ročník OSM a 2. ročník PT 

Evropský týden programování – CodeWeek 2019 – 1. ročník IT 

Exkurze do firmy Marlenka international s.r.o. Frýdek-Místek a Hyundai 
Nošovice – 1. ročník OA a 2. ročník IT 

Gaudeamus Brno 2019 – 4. ročníky OA a IT 

Listopad 2019 

Přehlídka středních škol a pracovního uplatnění Uherské Hradiště 

XXV. Veletrh středních škol 2019 Brno 

Právní vědomí – přednáška Policie ČR – 1. ročníky OSM, OA a IT 

Testování žáků ČŠI v oblasti sociální gramotnosti – 3. ročníky OA a IT 

Filmové představení v kině Morava 

Interaktivní dopoledne pro žáky ZŠ 

Dny otevřených dveří 

Stálé kroky k bezpečí V – socioklima třídy – 1. ročník OSM 

Virtuální realita táboru v Letech u Písku – 3. ročníky OA a IT 

Videoherní firmy otevřeny pedagogům – exkurze Brno 
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Setkání informatiků Brno 

Setkání školních metodiků prevence Břeclav 

Prosinec 2019 

Interaktivní dopoledne pro žáky ZŠ  

Dny otevřených dveří  

Stálé kroky k bezpečí V – socioklima třídy – 1. ročník OZS, 2. ročník OSM 
a 3. ročník IT 

Stálé kroky k bezpečí V – přednáška s psychologem PPP Hodonín pro 
2. ročníky OA a IT na téma závislost  

Exkurze do firmy T Machinery a. s. – 2. ročník OSM 

Exkurze Vídeň  

Divadelní představení Lucerna Brno – 1. ročníky OA a IT 

Beseda s personalistou – přednáška pro 4. ročníky OA a IT, 2. ročník PT 

Beseda se zástupci Armády ČR – přednáška pro 4. ročníky OA a IT 
a 2. ročník nástavbového studia 

Vánoční turnaj ve volejbalu a futsalu 

Leden 2020 
Lyžařský kurz – 1. ročníky 

Dny otevřených dveří  

Únor 2020 Divadelní představení Dobové tance Brno – 2. ročník IT 

Dále se naši žáci zapojili do následujících soutěží: 

Září 2019 

15. ročník Krajské soutěže v orbě Znojmo 

Okresní kolo v přespolním běhu Hodonín 

Moravské finále – „Máš na to“ – Brno 

Říjen 2019 

Stolní tenis – okresní kolo Hodonín 

Pišqworky – školní kolo 

Okresní kolo SŠ v basketbale Kyjov 

 
Listopad 2019 

Stolní tenis – krajské kolo Hodonín 

Středoškolská futsalová liga – regionální kolo Veselí nad Moravou 

Pišqworky – okresní kolo Hodonín 

Okresní kolo ve volejbalu SŠ a SOU Hodonín 

Pišqworky – krajské kolo Brno 

Jazyková online soutěž ″Best in English″ 
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Prosinec 2019 

Ekonomická olympiáda – 3. a 4. ročník OA 

Finanční gramotnost – 1. – 4. ročník OA a IT 

Florbal Challenge Cup Hodonín 

Středoškolská futsalová liga – okresní kolo Hodonín 

Leden 2020 
Soutěž v psaní na PC – školní kolo 

Soutěž v účetnictví Má dáti dal – celostátní finále Znojmo  

Únor 2020 Účetní tým 2020 – celostátní finále Praha  

Březen 2020 

Školní kolo matematické soutěže  

Okresní kolo SŠ ve florbalu Hodonín 

Finanční gramotnost – krajské kolo 

KOVO JUNIOR 2020 oboru Obráběč kovů Brno 

 

 
Další plánované aktivity a soutěže nebyly realizovány v důsledku pandemie nemoci Covid-19. 
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i)   údaje o výsledcích inspekční činnosti 
 

 
Ve školním roce 2019/2020 proběhla tematická inspekční činnost, která byla zaměřena na 
rozvoj sociální gramotnosti. Inspekční zprávy z minulých let je možno prohlédnout na 
stránkách ČŠI: http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy 
 
 

j)   základní údaje o hospodaření školy 
 

 
Prostřednictvím zřizovatele byla škole poskytnuta účelová dotace z MŠMT: 
- Dotace na přímé náklady na vzdělávání ve výši Kč 26 101 934,--, UZ 33353; 
- Dotace ve výši Kč 6 345 570,-- bez bližšího účelového čerpání (provozní rozpočet). Provozní 

rozpočet byl zřizovatelem mimořádně a účelově navýšen o Kč 500 000,-- na dofinancování 
nákupů drobného dlouhodobého majetku se zaměřením na ICT; 

- Příspěvek na provoz z rozpočtu JMK – stanovení závazných ukazatelů příspěvků na provoz 
účelově určených na krytí nákladů souvisejících s posuzováním zdravotní způsobilosti žáků 
a studentů k praktickému vyučování nebo praktické přípravy – ÚZ 83 – Lékařské prohlídky. 
Poskytnuto Kč 14 050,-, zůstatek z roku 2018 Kč 5 750,--, vyčerpáno v roce 2019 Kč 17 250,-
nevyčerpané finanční prostředky ve výši Kč 2 550,- navrženy zřizovateli k ponechání za 
stejným účelem pro rok 2020;  

- Preventivní projekt financovaný Jihomoravským krajem pod názvem Stálé kroky 
k bezpečí V. (ÚZ 83). Hodnota projektu činila Kč 35 000,-- a projekt obsáhl primární, 
specifickou a efektivní prevenci rizikového chování žáků a posiloval sociálního klima tříd 
a školy. Finanční prostředky byly plně vyčerpány; 

- Příspěvek na provoz z rozpočtu JMK – na úhradu řádné dovolené po mateřské dovolené ve 
výši Kč 77 520,--, vyčerpáno Kč 76 956,38, vratka ve výši Kč 563,62; 

- Účelová dotace z MŠMT na realizaci Rozvojového programu MŠMT na podporu odborného 
vzdělávání víceoborových tříd strojírenských oborů – ÚZ 33049 ve výši  
 Kč  183 820,--. Dotace byla plně vyčerpána; 

- Účelová dotace z MŠMT na hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích „Excelence“, 
ÚZ 33038, výše dotace Kč 12 954,--, dotace byla plně vyčerpána, vratka z titulu orientačního 
ukazatele FKSP ve výši Kč 0,50; 

- Účelová dotace z MŠMT – Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování 
pedagogických pracovníků v MŠ, ZŠ a SŠ v roce 2019, ÚZ 33075 ve výši 81 935,--  
dotace byla plně vyčerpána, vratka z titulu orientačního ukazatele FKSP ve výši Kč 0,30; 

-   Účelová dotace z MŠMT – Podpora financování základní a středních škol při zavádění           
změny systému financování regionálního školství, ÚZ 33077, dotace ve výši Kč 277 523,--, 
nevyčerpaná část dotace ve výši 22 517,40 vrácena na účet MŠMT. 

 
 
  



 

   Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 

  se sídlem Kollárova 1669, 698 01 Veselí nad Moravou 

19 

 

Přehled jednotlivých účelových dotací v roce 2019 v Kč  

 
Poskytovatel Účel dotace I/P Poskytnutá částka v Kč Vyčerpaná částka v Kč Komentář 

MŠMT PVV r. 2019 P 26 101 934,00 26 101 934,00 ÚZ 33053 

JMK přísp. na provoz P 6 345 570,00 6 345 570,00 ÚZ 0 

JMK lékařské prohlídky P 19 800,00 17 250,00 ÚZ 83 

JMK preventivní program P 35 000,00 35 000,00 ÚZ 83 

MŠMT Soutěž „Excelence“ P 12 954,00 12 653,50 ÚZ 33038 

MŠMT Víceoborové třídy P 183 820,00 183 820,00 ÚZ 33049 

MŠMT Vyrovnání mezikr.r. P 111 432,00 111 431,70 ÚZ 33076 

MŠMT Zavádění změn finan. P 277 523,00 255 005,60 ÚZ 33077 

ESF, SR ČR Šablony II. P 778 420,00 778 420,00 DVPP 

JMK Přísp. na úhadu MD P 77 520,00 76 956,38 ÚZ 83 

JMK Oprava lapolu-havar. P 250 000,00 204 389,34 úč.dotace 

JMK Traktor pro výuku I 1 500 000,00 1 500 000,00 úč. dotace 

  P – provozní akce, I – investiční akce 

 

 
Interpretace výsledku hospodaření k 31.12.2019 
 
Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 
dosáhla k datu 31. 12. 2019 hospodářského výsledku- čistého zisku ve výši Kč + 236 599,80. 
 
Tento výsledek je tvořen: 
Kap. č. 1 – Přímé náklady na vzdělávání:  Kč                 0,00 
Kap. č. 2 – Provozní rozpočet OA, SOU a ŠJ  Kč  -  516 894,19 
Celkem hlavní činnost    Kč  -  516 894,19 
 
Doplňková činnost školy celkem   Kč  + 753 493,99 
 
 
Organizace celkem (HČ + DČ) – čistý zisk Kč   + 236 599,80 
 
Přímé náklady na vzdělávání (kap. 1) – výsledek ve výši Kč 0,-- byl dosažen zapojením fondu 
odměn ve výši Kč 25 540,--. 
Provozní rozpočet všech tří součástí školy (OA, SOU a ŠJ) vykazoval sumárně ztrátu ve výši  
Kč 516 894,19, která byla pokryta zlepšeným hospodářským výsledkem doplňkové činnosti. 
Ztráta byla způsobena vyššími provozními výdaji školy v oblasti spotřeby materiálu 
a nakupovaných služeb. 
Doplňková činnost vykazuje kladný výsledek hospodaření ve výši Kč 753 493,99 a je zisková na 
každém svém středisku (ŠJ - vaření pro cizí strávníky, kurzy a nájmy movitého majetku, 
ubytování, pronájmy nebytových prostor). Mimořádný hospodářský výsledek v doplňkové 
činnosti školy bude využit jednak k sanaci hlavní činnosti školy v roce 2020, dále k nezbytně 
nutným opravám na budovách školy (převod do investičního fondu organizace) a částečně 
také k pořízení nového zařízení pro nově otevíraný obor Elektromechanik pro stroje a zařízení 
k datu 1. 9. 2020.  
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k)   údaje o zapojení školy do rozvojových 
a mezinárodních programů 
 

Ve školním roce 2019/2020 navštívili naši školu v rámci vzdělávacího programu Erasmus+ 
vyučující a žáci ze Střední odborné školy polytechnické Dolný Kubín – Kňažia za účelem 
spolupráce v odborné přípravě žáků strojírenských oborů v oblasti výuky na CNC strojích 
a konstruování na PC.  
 

l)   údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání 
v rámci celoživotního učení 
Ve škole proběhly v loňském školním roce 3 obnovovací svářečské kurzy (viz tabulková část). 
 

m)   údaje o projektech financovaných z cizích 
zdrojů 
 

Škola se pravidelně zapojuje do preventivních projektů vyhlašovaných Jihomoravským 
krajem. V roce 2019 zřizovatel úspěšně podpořil preventivní projekt školy pod názvem „Stálé 
kroky k bezpečí V“, který byl zaměřen na primární, specifickou a efektivní prevenci rizikového 
chování žáků a posílení sociálního klimatu tříd a školy. Byly vybrány různé oblasti k podpoře 
osobnostního a sociálního rozvoje studentů. Hodnota podpořeného projektu Jihomoravským 
krajem Kč 35 000,--, vlastní finanční zapojení školy ve výši Kč 200,--. 
 
Škola je aktivně zapojena do projektu KAPODAV – projekt kariérového poradenství 
Jihomoravského kraje. 
Další program, ve kterém má škola aktivní členství již několik let je projekt KAP – Krajský akční 
plán, tematická skupina pro odborné vzdělávání.  
Oba programy zaštiťuje zřizovatel školy – Jihomoravský kraj. 
 
V rámci enviromentální výchovy je naše škola zařazena do programu MRKEV, spolupracujeme 
se školským zařízením Lipka pro EVVO vzdělávání, využíváme časopisy (Bedrník, Jihomoravské 
listy) a nabízené výukové pomůcky. 
Ve městě má sídlo vzdělávací a informační středisko VIS Bílé Karpaty, které je členem sdružení 
středisek ekologické výchovy PAVUČINA. S tímto střediskem spolupracujeme dle potřeby. 
 

n)   spolupráce s odborovou organizací a dalšími 
partnery 
 

V průběhu školního roku 2019/2020 byly s odborovou organizací na škole projednány 
zejména: 

• rozpočet FKSP na kalendářní rok 2020 
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• roční plán čerpání dovolené 

• plán DVPP 

• personální otázky 

• zásady pro čerpání FKSP v roce 2020 

• provozní rozpočet školy v roce 2020 a rozpočet na přímé výdaje na vzdělávání 
s ohledem na nový způsob financování prostřednictvím MŠMT. 

 
V rámci odborného výcviku byly pro žáky oborů Obráběč kovů a Strojní mechanik zajišťovány 
odborné praxe na pracovištích smluvních partnerů (firem) v regionu školy s možností zajistit 
pro žáky 3. ročníků možné zaměstnání po dokončení studia. 
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Poskytování informací 
Poskytování informací, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

§ 18, odst. (1), (2) - ve školním roce 2019/2020 
 

a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 
 
nebyly podány žádné žádosti. 

 
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 
 

nebylo podáno žádné odvolání. 
 

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti 
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled 
všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech 
a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance 
a nákladů na právní zastoupení: 

 
nebyly podány žádné stížnosti. 

 
d) Počet stížností podaných podle §16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich 

vyřízení:  
 

nebyly podány žádné stížnosti. 
 
 
  

Ve Veselí nad Moravou, 9. 9. 2020 
 
 
 
 
Mgr. Alena Kobidová 
ředitelka školy 
 

 

Školská rada na svém zasedání dne 14. 10. 2020 schválila výroční zprávu o činnosti školy ve školním 
roce 2019/2020. 

 
 

         Ing. Yvona Štulíková, 
předsedkyně ŠR 
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Krátká obrazová příloha 
 

Soutěž v účetnictví pro studenty středních škol 
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Praha 4. A 
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Exkurze do Marlenky včetně ochutnávky 
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Exkurze do automobilky Hyundai 
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Krajská soutěž v orbě Znojmo 
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Projekt Krajského ředitelství policie „Máš na to?“ 

 

 

 
 

 
 

 


