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Úvodní slovo ředitele školy 

Přehled činností školy za školní rok 2017/2018 je souhrnnou zprávou nejen o výsledcích 

a kvalitě vzdělávání, ale i tradicích a aktivitách školy, které utvářejí komplexní přístup 

Obchodní akademii Kroměříž k výchově a vzdělávání naší mladé generace. Jsme škola 

moderního typu jednadvacátého století, která nabízí ekonomické studium a studium 

informačních technologií jako jediná v regionu.  

Byl zcela naplněn účel zřízení školy, tedy zajištění komplexního vzdělávání žáků se zaměřením 

na rozvoj klíčových a odborných kompetencí, výchovu a poskytování stravování. V oblasti 

individuální integrace pak byl dokončen plán a následná realizace bezbariérového přístupu pro 

osoby se sníženou možností pohybu ve všech prostorách školní budovy.  

Ve druhé polovině školního roku 2017/2018 jsme zahájili realizaci stavby „Laboratoře 

výpočetní techniky“ v rámci projektu IROP. Ukončení tohoto projektu a zprovoznění odborné 

učebny proběhne v následujícím školním roce. 

Kladli jsme a stále klademe velký důraz na rozvoj jazykových kompetencí žáků, což se nám 

podařilo také díky projektu s názvem „Mobilita žáků Obchodní akademie Kroměříž“, který je 

finančně zajištěn grantem Evropské unie v programu Erasmus+. Projekt umožnil 20 žákům 

školy pobyt v zahraničí v délce 3 týdnů.  

Zaměření na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání 

žáků a aktivity rozvíjející ICT nám dovolil další projekt podporovaný MŠMT a Evropskou unií 

s názvem "Vzděláváním k rozvoji Obchodní akademie Kroměříž". Oba projekty budou 

pokračovat i v nadcházejícím školním roce. 

Tradičně mohly konat také v loňském školním roce tři žákyně 2 týdenní odbornou zahraniční 

stáž v rámci partnerství s mnichovskou školou s obdobným zaměřením - Therese-von-Bayern-

Schule Staatliche Berufliche Oberschule für Wirtschaft München.  

Stanovené cíle školního vzdělávacího programu byly splněny v souladu s výchovně 

vzdělávacími požadavky moderních trendů pojetí výuky. Významnou měrou k tomu přispěly 

kulturní, občanské a sportovní aktivity, které podporovaly rozvoj kompetencí žáků.  

Poděkování patří všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy za naplňování 

koncepčních cílů a zajištění chodu školy. Velmi kladně hodnotíme také pomoc sociálních 

partnerů při podpoře a propagaci školy. 

PhDr. Mojmír Šemnický, MBA 
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1. Základní údaje 

1.1 Základní údaje o škole  

 

Název školy:     Obchodní akademie Kroměříž 

Adresa školy:     Obvodová 3503/7, 767 11 Kroměříž 

IČ:      63458730 

DIČ:      CZ63458730 

RED IZO:    600014959 

Tel.:     725 761 100 

Email:     info@oakm.cz 

Web:      http://www.oakm.cz 

ID datové schránky:    48w77vy  

Zřizovatel:    Zlínský kraj 

 

1.2 Vedení školy 

Ředitel školy:     PhDr. Mojmír Šemnický, MBA 

Ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby. 

Zástupce ředitele školy:   Ing. Soňa Kartousová 

Hlavní účetní:    Bc. Hana Mozgová 

Vedoucí školní jídelny:   Helena Čadová 

 

1.3 Charakteristika školy 

Obchodní akademie Kroměříž je střední škola zřizovaná Zlínským krajem ve formě 

příspěvkové organizace. Organizace vykonává činnost střední školy a školní jídelny. Hlavním 

účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy. Škola poskytuje střední 

vzdělání s maturitní zkouškou v oboru obchodní akademie v denní i distanční formě vzdělávání 

a v oboru informační technologie v denní formě vzdělávání. Nejvyšší povolený počet žáků je 

416. Školní jídelna poskytuje stravu žákům a zaměstnancům školy v hlavní činnosti. Nejvyšší 

povolený počet stravovaných je 350.   
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1.4 Školská rada 

Školská rada byla zřízena dnem 1. ledna 2006. Má celkem šest členů. Dva členy jmenuje 

zřizovatel. Další čtyři jsou voleni - dva zástupci rodičů, resp. zletilých žáků, a další dva 

pedagogickými pracovníky školy. 

 

1.4.1 Složení školské rady od 1. ledna 2018  

Zástupci jmenovaní za zřizovatele/Zlínský kraj 

Člen:      Ing. Iveta Matisová 

Člen:      PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D  

Zástupci zvolení za pedagogické pracovníky školy 

Předseda školské rady:  Mgr. Marcel Hábl, MBA 

Člen:      PhDr. Hana Danielová  

Zástupci zvolení za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky školy 

Člen:      Silvie Dostálová  

Člen:      Mgr. Ivana Hašová  

 

2. Přehled oborů vzdělání 

 

Přehled oborů vzdělání, které má škola zapsané v rejstříku škol a školských zařízení a které 

škola vyučovala ve školním roce 2017/2018. 

Kód oboru:     18-20-M/01 

Název oboru:     Informační technologie 

Forma vzdělávání:    Denní 

Délka vzdělávání:    4 roky 

Kapacita oboru:    120 žáků  

 

Kód oboru:     63-41-M/02 

Název oboru:     Obchodní akademie  

Forma vzdělávání:    Denní 
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Délka vzdělávání:    4 roky 

Kapacita oboru:    416 žáků  

  

Kód oboru:     63-41-M/02 

Název oboru:     Obchodní akademie  

Forma vzdělávání:    Distanční 

Délka vzdělávání:    5 let 

Kapacita oboru:    30 žáků  

 

Přehled oborů vzdělání, které má škola zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, ale které 

nevyučovala ve školním roce 2017/2018. 

Kód oboru:     78-42-M/02 

Název oboru:    Ekonomické lyceum 

Forma vzdělávání:    Denní 

Délka vzdělávání:   4 roky  

Kapacita oboru:    130 žáků  

3. Personální údaje 

 

Odborné složení pedagogického sboru odpovídá potřebám školy. Pedagogičtí pracovníci 

splňují kvalifikační předpoklady dle zákona o pedagogických pracovnících. Stabilita 

pedagogického sboru je relativně vysoká. 

Počty zaměstnanců jsou uváděny bez zaměstnankyň na rodičovské dovolené.   

 

3.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 31. 8. 2018 

Věk Muži Ženy Celkem % 

do 20 let 0 0 0 0,00 

21 - 30 let 2 1 3 9,09 

31 - 40 let 3 8 11 33,33 

41 - 50 let 3 5 8 24,24 
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51 - 60 let 3 6 9 27,27 

61 a více let 1 1 2 6,06 

celkem 12 21 33 100,00 

 

 

3.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k 31. 8. 2018 

Vzdělání  Muži Ženy Celkem % 

základní 0 1 1 3,03 

střední s výučním listem 1 2 3 9,09 

střední odborné s 

maturitou 

1 3 4 12,12 

vyšší odborné 0 1 1 3,03 

vysokoškolské 10 14 24 72,73 

celkem 12 21 33 100,00 

 

 

3.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

      k 31. 8. 2018 

Odborná kvalifikace Splňuje 

kvalifikaci 

Nesplňuje 

kvalifikaci 

Celkem % 

učitel všeobecně 

vzdělávacích předmětů 

11 0 11 44,00 

učitel odborných 

předmětů 

11 0 11 44,00 

asistent pedagoga 3 0 3 12,00 

celkem 25 0 25 100,00 
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3.4 Zařazení zaměstnanců do platových tříd k 31. 8. 2018 

Platová třída Počet zařazených 

pracovníků 

2 2 

3 0 

5 3 

7 1 

8 3 

10 2 

11 0 
 

12 20 

13 2 

celkem 33 

 

 

3.5 Celkový údaj o vzniku a ukončení pracovního poměru zaměstnanců ve 

sledovaném období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 

Nástupy a odchody Počet 

nástupy 3 

odchody 3 

celkem 6 

 

4. Údaje o přijímacím řízení 

 

Škola realizovala jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Uchazeči byli 

přijímáni do oboru 18-20-M/01 Informační technologie, denní forma vzdělávání, do oboru 63-

41-M/02 Obchodní akademie, denní forma vzdělávání, a oboru 63-41-M/02 Obchodní 

akademie, distanční forma vzdělávání. Bylo vyhlášeno jedno kolo přijímacího řízení pro obor 

Informační technologie, dvě kola pro obor Obchodní akademie, denní forma vzdělávání, a dvě 

kola pro obor Obchodní akademie, distanční forma vzdělávání. 
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Obor vzdělání   Počet přihlášek    Přijato    Počet odevzdaných 

v 1. kole př. řízení   zápisových lístků 

18-20-M/01 Informační technologie    57  40  30 

63-41-M/02 Obchodní akademie    52  46  23 

63-41-M/02 Obchodní akademie, DIS   0    0    0 (nastoupilo) 

5. Údaje o počtu a výsledcích vzdělávání žáků 

 

Počet žáků k 30. 9. 2017 

 

Denní forma vzdělávání:   214 žáků 

Distanční forma vzdělávání:   10 žáků 

 

Zákonní zástupci žáků byli pravidelně informováni na třídních schůzkách o chování 

a výsledcích vzdělávání žáků. Třídní schůzky byly organizovány jednou v každém pololetí 

školního roku. Pro první ročníky byly organizovány mimořádné třídní schůzky v měsíci září. 

Zákonní zástupci byli informováni o závažných záležitostech prospěchového nebo výchovného 

charakteru elektronicky, doporučeným dopisem nebo telefonicky. Zákonní zástupci žáků mohli 

průběžně využívat elektronický systém hodnocení výsledků vzdělávání žáků iSAS s dálkovým 

přístupem.   

  

5.1 Celkové hodnocení žáků 

Třída  Prospěli  

s vyznamenáním Prospěli Neprospěli 

1.A  4   24  1 

2.A  7   20  1 

3.A  2   17  1 

4.A  3   17  2 

celkem 16   78  5 
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Třída  Prospěli  

s vyznamenáním Prospěli Neprospěli 

1.B  3   27  0 

2.B  2   27  1 

3.B  3   26  0 

4.B  2   24  0 

Celkem 10   104  1 

 

Třída  Prospěli  

s vyznamenáním Prospěli Neprospěli 

2.E  0   0  1 

3.E  0   1  0 

4.E  0   1  1 

5.E  0   1  0 

celkem 0   3  2  

 

5.2 Hodnocení žáků u maturitní zkoušky (včetně opravného podzimního 

termínu) 

Třída  Prospěli  

s vyznamenáním Prospěli Neprospěli 

4.A  2   17  1 

4.B  0   20  6 

5.E  0   0  1 

Celkem 2   37  8 

 

5.3 Výchovná opatření – pochvaly 

Třída  Pochvala ředitele školy Pochvala třídního učitele 

1.A  0    3 

1.B  0    6 

2.A  6    8 
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2.B  0    3 

3.A  4    7 

3.B  1    8 

4.A  5    0 

4.B  0    0 

celkem 16    35 

    

5.4 Výchovná opatření – napomenutí, důtky a snížený stupeň z chování 

Třída Napomenutí tř. učitele Důtka tř. učitele Důtka ředitele školy Pod. vylouč.  

1.A 1    1   0   0 

1.B 5    4   2   2 

2.A 0    0   0   0 

2.B 2    1   0   0 

3.A 0    2   1   0 

3.B 0    3   0   0 

4.A 0    1   0   0 

4.B 0    1   0   0 

Celkem8    13   3   2 

 

Třída  Snížený stupeň z chování 

1.A  1 

1.B  0 

2.A  1 

2.B  0 

3.A  0 

3.B  0 

4.A  0 

Celkem 2 
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5.5 Komisionální přezkoušení žáků 

Třída  počet žáků  

1.A  1 

1.B  2 

2.A  2 

2.B  0 

3.A  1 

3.B  0 

4.A  1 

4.B  1 

2.E  1 

3.E  1 

celkem 10 

 

5.6 Opakování ročníku 

Opakování ročníku bylo povoleno 6 žákům školy.  

5.7 Počet omluvených / neomluvených hodin 

Třída Průměrná absence na žáka celkem Průměrný počet neomluvených hodin 

na žáka 

1.A   117,7    0,1 

1.B   116,9    1 

2.A   136,2    0 

2.B   128,8    0,8 

3.A   169,3    0,8 

3.B   140,4    0 

4.A   129    0,2 

4.B   113    0  

celkový průměr 130,1    0,4 
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6. Prevence sociálně patologických jevů 

 

Ve škole byla zřízena funkce školního metodika prevence, který zpracoval minimální 

preventivní program na daný školní rok.  Zde se škola primárně zaměřila na průběžné sledování 

podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů. Poradenskou 

službu škola zajišťovala ve spolupráci s výchovným poradcem. Školní řád obsahuje zákaz 

nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy 

a odpovídající sankce.  Vyhodnocení MPP bylo zasláno zřizovateli školy a byla s ním 

seznámena pedagogická rada školy. 

7. Výchovné poradenství  

 

Oblast výchovného poradenství je zaměřena na:  

a) Oblast výchovy  

b) Oblast řešení výchovných problémů 

c) Charitativní oblast 

ad a) Během školního roku 2017/2018 proběhlo několik seminářů, přednášek a besed. Byly 

zaměřeny na partnerské vztahy, sex, AIDS, alkohol a drogy. 

ad b) V průběhu školního roku bylo řešeno několik méně vážných výchovných problémů, které 

vyplývaly především z nedocházení do vyučování, a tudíž neomluvených hodin. Většina těchto 

problémů byla řešena pomocí tzv. výchovné komise za účasti žáka, případně jeho zákonného 

zástupce, třídního učitele, výchovného poradce a ředitele školy. Z vážnějších záležitostí bylo 

opakované řešení problémů integrovaného žáka třídy 1. B. Vzhledem k závažnosti byly svolány 

2 případové konference za účasti rodičů žáka, třídního učitele, ředitele školy, výchovného 

poradce a 2 pracovnic SPC.  

ad c) Během školního roku 2017/2018 proběhly 2 charitativní akce. Jedna na pomoc těžce 

nemocným dětem – „Srdíčkové dny“ – v září 2017. Druhá pak na přelomu listopadu 

a prosince 2017 s názvem „Vánoční hvězda“, jejíž výtěžek je určen dětskému oddělení Hemato-

onkologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci. 

Problematiku kariérového poradenství prováděl od 1. 9. 2017 ředitelem jmenovaný kariérový 

poradce – Mgr. Marcel Hábl, MBA. 

Výchovný poradce působil i ve funkci předsedy Školské rady OAKM do 31. 12. 2017, je stálým 

hostem Spolku rodičů a přátel OAKM a koordinátorem žákovského Parlamentu OAKM.  
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8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Škola postupovala v souladu s plánem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, dle 

zákona o pedagogických pracovnících a vyhláškou o dalším vzdělávání. 

 

8.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

Druh studia       Počet pedagogických pracovníků 

Studium k rozšíření odborné kvalifikace   0 

8.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

Druh studia       Počet pedagogických pracovníků 

Specializační studium    

Koordinátor ŠVP      1 

 

8.3 Přehled dalšího vzdělávání k prohlubování odborné kvalifikace 

Termín          Vzdělávací oblast                                       Počet účastníků 

září 

Pracovní setkání školních metodiků 

prevence 1 

 Seminář Odb. vzděl. a spolupr.škol 1 

   
říjen Polytech. a odb.vzděl. ve ZK 1 

 Microsoft - Roadshow 1 

 Studium pro koordinátory ŠVP 1 

 Primární prev.rizik.chování ve školách 1 

 Konference PP-atm.a klima ve škole 1 

 Konzult. seminář pro management 1 

 Administrace IROP 1 

 Licence EES resp. SA 1 

 Workshop GDPR 1 

   
Listopad Seminář pro učitele ANJ 1 

 Jazyk.konf.-sem.pro učitele NEJ 1 

 Seminář-hodnotitel ÚMZ ANJ 1 

 Konference "Etická výchova" 1 

   
Prosinec Účetní a daňový seminář 1 
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 Seminář "Moderní korespondence" 1 

 Sem. Aktuální otázky výuky EKO 2 

   
Leden Seminář-hodnotitel ÚMZ CJL 2x 1 

 GDPR - Workshop GDPR I3 Consultans 1 

   
Únor Seminář GDPR   1 

 Seminář-Pracovní právo 2 

 Konference-Kariérové poradenství 1 

   
Duben Seminář GDPR   1 

 Konference-Primární prevence 1 

   
Červen Konference karier. poradců-Dny řemesel 1 

 Konference- IT-Moderní výuka 1 

 Školení NEN ve veř. zakázkách 1 

 Seminář MENDELU Brno "Academic Day" 2 

 Seminář "Bakaláři" 1 

 Moderní výuka pro generaci digitálních dětí 1 

 Seminář pro management škol MŠMT 1 

Celkem                35 

 

9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Termín Akce 

                                                                   

Počet žáků  

    

19.9.2017 Sedláčkův memoriál 12 

   20.9.2017 Běh Naděje 60 

 18 - 19. 9. 2017 Srdíčkové dny 8 

   26.9.2017 
Ekonomický tým -soutěž-

krajské kolo 

3 

      18.10.2017 Pohár J.Masopusta-kopaná 18 

19.10.2017 Okr.kolo-minikopaná dívek 10 

31.10.2017 Gaudeamus Brno 48 

3.11.2017 Workshop MENDELU PEF 48 

7.11.2017 Oblastní kolo - pIšQworky 100 

7.11.2017 Výstava - technika (knihovna) 29 (1.B) 
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15.11.2017 
Středoškol.futsalová liga - 

Otrokovice 
11 

12.11.-2.12.2017 Erasmus+ - Londýn 10 

22.11.2017 

"Nehodou to začíná" - 

přednáška 50 (3.A+3.B) 

15.11.2017 Přednáška "Severní Amerika" 58 (1.A,2.A) 

13.-14.11.2017 

Bobřík informatiky - soutěž -

škol.kolo 

116 

(1.B,2.B,3.B,4.B) 

5.12.2017 Turnaj SŠ a ZŠ v šachu 6 

5.12.2017 SŠ turbaj ve florbalu 15 

5.-9.12.2017 Euroscola Štrasburk 24 

18.12.2017 "Můžeš podnikat" přednáška 50 

18.12.2017 "Kryptoměny" přednáška 55 

12.12.2017 Beseda - ÚP Kroměříž 57 

22.12.2017 Film.předst. "Milada" 170 

19.-20.12.2017 Šk.kolo Fin.gram-Prezentace 50 

19.-20.12.2017 Florbal - školní turnaj všechny třídy 

15.12.,21.12.2017 Workshop IT-odb.z praxe 50 

listopad/prosinec Vánoční hvězda - sbírka Vybráno: 7800 Kč 

24.1.-25.1.2018 Republik.kolo-soutěž UCE 2 

24.1.2018 UTB FAI Zlín pro 4. B 26 

29.1.2018 Krajské kolo Florbal dívky 14 

30.1.2018 Krajské kolo Florbal hoši 14 

31.1.2018 Dárcovství kostní dřeně-předn. 56 

1.2.2018 Bobřík informatiky-ústř.kolo 1 

9.2.2018 Přebor v šachu-krajskékolo 6 

9.2.2018 Ples OA Kroměříž 150 

7.2.2018 Soutěž ANJ (konverzace) 2 

13.2.2018 

Soutěž  T-PROFI SPŠ 

Otrokovice 4 
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16.2.2018 

MENDELI PEF Brno-Den 

studenta 11 

27.2.2018 Veletrh fikt.firem - Český Těšín 22 

26.2. - 2.3.2018 Lyžařský kurz 45 

11.3.-31.3.2018 Erasmus+ - Irsko-Dublin 10 

15.3.2018 Školní přebor v šachu 25 

28.3.2018 Soutěž v programování 4 

27.3.2018 Soutěž v grafic.discipl. 4 

4.4.2018 Soutěž v grafic.discipl. ZAV 4 

5.4.2018 Soutěž v grafic.discipl. ZAV 4 

19.4.2018 Kr.kolo soutěže v progr. 2 

11.4.2018 Přednáška ČOI 80 

27.4.2018 Majáles 2018 200 

11.5.2018 Beseda s posl.EP Teličkou 30 

11.5.2018 Synagoga Holešov 30 

31.5.2018 Kroměříž bez hranic 28 

14.6.2018 
ČNB Praha, Posl.sněmovna, 

Památník heydrichiády 
45 (3.ročník) 

14.6.2018 ČNB Praha, Posl.sněmovna 45 (3.ročník) 

14.6.-17.6.2018 Vodácký kurz 15 

27.6.2018 

"Chování v mimořádných 

situacích". První pomoc, Policie 

ČR 

58 

26.6.2018 Projektový den 140 

27.6.2018 Projektový den 140 
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10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 

 

Česká školní inspekce provedla ve školním roce 2017/2018 výběrové zjišťování výsledků žáků 

prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET se zaměřením na 

žáky 2. ročníků v oblasti matematické gramotnosti. 

Dále byla ze strany ČŠI provedena kontrola dne 23. 5. 2018 na dodržování vybraných 

ustanovení školského zákona a souvisejících právních předpisů, které se vztahují k organizaci 

a průběhu ukončování středního vzdělávání v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou. 

Výsledkem bylo zjištění, že nebyly porušeny právní předpisy a vše probíhalo v souladu 

s požadavky na zajištění podmínek a průběhu maturitních zkoušek ve společné 

i profilové části. 

   

11. Základní údaje o hospodaření školy 

 

Údaje o hospodaření k 31. 12. 2017 
  

 
 Náklady Kč Výnosy Kč 

 
Hlavní činnost 16.849.759,80 16.849.759,82 

 
Doplňková činnost 389.280,61 447.430,61 

 
Celkem Kč 17.239.040,41 17.297.190,43 

 
   

Zisk v hlavní činnosti představoval 0,02 Kč, v doplňkové činnosti 58.150,00 Kč. 

                         Náklady Hlavní činnost Kč 

Spotřeba materiálu 700 286,27 

Spotřeba energie 445 946,06 

Spotřeba vody 126 002,60 

Opravy a udržování 214 548,71 

Cestovné 114 615,76 

Náklady na reprezentaci 774,00 

Ostatní služby 1 156 274,79 
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Mzdové náklady 12 030 177,48 

Sociální náklady 33 061,15 

Prodaný materiál 82 976,94 

Daně a poplatky 140 

Odpisy 1 065 172,30 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 741 408,42 

Ostatní náklady 138 375,32 

Celkem 16 849 759,80 

       

 

Výnosy Hlavní činnost Kč 

Výnosy z prodeje služeb 553 480,23 

Výnosy z prodeje materiálu 82 976,94 

Čerpání fondů 91 026,97 

Ostatní výnosy 19 133,38 

Výnosy z transferů 16 103 142,30 

Celkem 16 849 759,82 

 

 

12. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, 

údaje  o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

 

Se spolupracující školou Therese-von-Bayern-Schule Staatliche Berufliche Oberschule für 

Wirtschaft jsme připravili výměnnou praxi 3 žákyň, která byla finančně podpořena Česko-

německým fondem budoucnosti. Základním cílem projektu je umožnit účastníkům získat 

nové profesní zkušenosti a poznat pracovní prostředí a zároveň kulturu a způsob života v 

sousední zemi. Škola čerpala příspěvek ve výši 27.170 Kč. 

Obchodní akademie zahájila projekt s názvem „Mobilita žáků Obchodní akademie 

Kroměříž“, 017-1-CZ01-KA102-034534, který je finančně zajištěn grantem Evropské unie 



 

21 

 

 

 

 

v programu Erasmus+ ve výši 109 796 EUR. V průběhu školního roku 2017/2018 se 

uskutečnily dvě stáže 20 vybraných žáků v délce trvání 3 týdnů v Londýně a Dublinu. Projekt 

bude pokračovat i v nadcházejícím školním roce. 

Další projekt podporovaný MŠMT a Evropskou unií s názvem "Vzděláváním k rozvoji 

Obchodní akademie Kroměříž", reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0./16_035/0006977, je zaměřen 

na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, 

aktivity rozvíjející ICT. Celková výše podpory je 590.509,00 Kč. Projekt byl zahájen 1. 6. 2017 

a bude pokračovat také v nadcházejícím školním roce. 

Škola byla také podpořena projektem Evropské unie a Ministerstva pro místní rozvoj 

s názvem IROP. Název projektu je „Laboratoř výpočetní techniky“. Celková finanční 

podpora je ve výši 3 304 834 Kč. 

Cílem projektu "Laboratoř výpočetní techniky" je vybudování Laboratoře výpočetní techniky 

pro žáky OA Kroměříž a vybudování bezbariérového WC. Součástí vybudování Laboratoře 

výpočetní techniky je pořízení nového vybavení této učebny – nábytek a výpočetní technika. 

Cílem je také zvýšit kvalitu ve výuce žáků OA Kroměříž, která povede k získání dalších 

odborných znalostí žáků v souvislosti s klíčovými kompetencemi a ulehčit jim tak vstup na trh 

práce. Projekt bude dokončen do konce roku 2018. 

 

13. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 

 

Ve školním roce 2017/2018 nebyly ve škole realizovány akce dalšího vzdělávání 

v rámci celoživotního učení. 

 

14. Údaje o programu environmentálního vzdělávání 

 

Cílem EVVO bylo dosažení znalostí, dovedností, postojů a návyků k ochraně a zlepšování 

životního prostředí, utváření životních hodnot slučitelných s udržitelným rozvojem, 

smysluplnému jednání a tvořivosti ve prospěch životního prostředí, udržitelnému způsobu 

života, ochraně zdraví a podpoře zdravého životního stylu. 
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Došlo k rozvíjení klíčových kompetencí zejména v oblasti kompetencí k řešení problémů, 

komunikativní, sociální a personální (hledat různé varianty řešení problémů životního prostředí, 

schopnost kriticky posuzovat a vyhodnocovat informace související s životním prostředím), 

v oblasti pracovních kompetencí (odpovědně a ekonomicky nakládat s přírodními zdroji 

a odpady, minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí), v oblasti občanských kompetencí 

(orientovat se ve vývoji vztahu člověka a přírody a poučit se z problémů životního prostředí, 

odpovědně jednat vůči přírodě a životnímu prostředí v každodenním životě, aktivně se účastnit 

ochrany životního prostředí, projevovat pokoru a úctu k životu ve všech jeho formách 

a k hodnotám, které neumí člověk vytvořit, vnímat a hodnotit různé postoje a chování člověka 

vůči přírodě). 

K realizaci EVVO bylo využito třídnických hodin a učiva v předmětech základy přírodních věd, 

občanská nauka, informační a komunikační technologie, hospodářský zeměpis, základy 

společenských věd a tělesná výchova, dále pak různých aktivit (Srdíčkový den, Den boje proti 

rakovině, zařazení ekologických her Ekopolis, Globopolis a kufříku „Zlatá nit“ do výuky, 

ekologické vycházky – určování vlastností vody a půdy, přednášky a besedy – protidrogová 

prevence, vztahy, AIDS, sex, zásady první pomoci, biodiverzita), exkurzí (Podzámecká 

zahrada, Květná zahrada, ZOO Zlín), výcvikových kurzů (lyžařský, vodácký) a projektových 

dnů (Kulturně – technické památky Kroměříže: areál lokomotivního depa a točna na vlakovém 

nádraží, protiatomový kryt, větrný mlýn u Velkých Těšan; turistický výlet na Hostýn, mapování 

krajiny a její historie dronem a detektorem kovů). 

 

15. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Spolupráce školy a zaměstnavatelů se v tomto školním roce stala nedílnou součástí nově 

zavedené služby kariérového poradenství pro žáky. Žáci absolvovali odbornou praxi ve více 

jak 60 organizacích. Nově byla 16. března 2018 podepsána smlouva o spolupráci s Provozně 

ekonomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně.  Obchodní akademie Kroměříž se stala 

Fakultní školou PEF MENDELU. 

 

http://www.kromeriz.eu/trasy/detail/233-Areal-lokomotivniho-depa-a-tocna-na-vlakovem-nadrazi.html
http://www.kromeriz.eu/trasy/detail/233-Areal-lokomotivniho-depa-a-tocna-na-vlakovem-nadrazi.html
http://www.kromeriz.eu/trasy/detail/231-Protiatomovy-kryt.html
http://www.muzeum-km.cz/tesany_main.php
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Spolek rodičů a přátel Obchodní akademie Kroměříž má za cíl zajištění úzké spolupráce 

s Obchodní akademií Kroměříž, a to na základě vzájemné důvěry a rovnoprávných 

partnerských vztahů, s cílem harmonického rozvoje žáků. Spolupráce mezi spolkem a školou 

byla zaměřena především na účinnou pomoc škole při plnění jejího výchovného 

a vzdělávacího poslání, podporu spolupráce mezi rodiči a učiteli, organizaci společenských, 

vzdělávacích a sportovních akcí zaměřených na podporu školy a bezpečnost žáků, materiální 

a finanční pomoc při akcích kulturního, vzdělávacího a sportovního rázu, poskytování darů 

a pomoc při získávání darů od sponzorů. 

 

 

V Kroměříži dne 10. října 2018                  PhDr. Mojmír Šemnický, MBA  

                         ředitel školy 

 

 

 

 

V Kroměříži dne 11. října 2018    Mgr. Marcel Hábl, MBA  

         předseda školské rady  

 

 

 

Projednáno pedagogickou radou Obchodní akademie Kroměříž dne 22. října 2018. 


