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Úvodní slovo ředitele školy 

Výroční zpráva o činnosti Obchodní akademie Kroměříž za školní rok 2014/2015 je uceleným 

přehledem o naplňování účelu zřízení organizace při poskytování vzdělávání, výchovy 

a stravování. Nedílnou součástí této zprávy jsou informace o dalších aktivitách, které 

podporují rozvoj schopností a dovedností žáků školy. 

Škola byla celý školní rok rozvíjena na principech otevřené, učící se a efektivní organizace, 

která klade důraz na zapojení digitálních technologií do všech vzdělávacích a pracovních 

oblastí. Rozvoj spolupráce s partnery ze státní i soukromé sféry a partnery ze zahraničí 

umožňoval implementaci moderních trendů do výuky všeobecných i odborných předmětů.  

Škola dále potvrzuje, že je moderní organizací, která je úspěšná, má v kroměřížském regionu 

nezastupitelné místo a poskytuje výchovu a vzdělávání na vysoké úrovni.  

Cíle školních vzdělávacích programů byly naplňovány všemi pedagogickými pracovníky 

školy a žáci pak skládali maturitní zkoušky dle všech legislativních pravidel, což potvrdila ve 

svých závěrech i přítomnost České školní inspekce. 

Škola dále podporovala aktivity zaměřené na rozvoj odborných kompetencí žáků v průběhu 

zahraničních stáží, kde se stala naší novou partnerskou organizací mnichovská škola 

s obdobným zaměřením Therese-von-Bayern-Schule Staatliche Berufliche Oberschule für 

Wirtschaft München. Spolupráce s Obchodní akademií v Českém Těšíně v projektu Inovace 

ve výuce odborných předmětů prohlubovala praktické dovednosti žáků školy v oblasti 

podnikání. Tradiční návštěva zahraničních studentů v projektu Edison, který organizuje 

společnost AIESEC, zvýšila zájem žáků školy o studium cizích jazyků.  

Koncept otevřené školy, která je připravena integrovat a plnohodnotně vzdělávat žáky 

s tělesným postižením, byl naplněn zdárným ukončením vzdělávání a složením maturitní 

zkoušky jedním individuálně integrovaným žákem a postup dalšího individuálně 

integrovaného žáka do maturitního ročníku.  

Za úspěšný rozvoj organizace je nutno ocenit všechny pedagogické pracovníky a ostatní 

zaměstnance školy, kteří svým vysoce profesionálním přístupem ke svým povinnostem 

naplnili cíle školy. Poděkování také patří všem sociálním partnerům za podporu a propagaci 

školy. 

         

PhDr. Mojmír Šemnický, MBA 



 

5 

 

 

 

 

 

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  

 

1.2 Vedení školy 

 

Ředitel školy:     PhDr. Mojmír Šemnický 

Ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby. 

Zástupce ředitele školy:   Ing. Miroslav Spáčil 

Hlavní účetní:    Ing. Jana Coufalová 

Vedoucí školní jídelny:   Ing. Ivanka Buksová 

 

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 
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počet žáků je 416. Školní jídelna poskytuje stravu žákům a zaměstnancům školy v hlavní 

činnosti a v doplňkové činnosti veřejnosti. Nejvyšší povolený počet stravovaných je 350.   

 

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 2012 do 31. 12. 2014  

Zástupci jmenovaní za zřizovatele/Zlínský kraj 

 Předseda školské rady:   Ing. Bronislav Fuksa 

Člen:      Ing. Lubomír Gerák  

Zástupci zvolení za pedagogické pracovníky školy 

Člen:      Ing. Ladislav Mlčák 

Člen:      Ing. Soňa Kartousová 

Zástupci zvolení za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky školy  

Člen:      Vladimíra Motalíková  

Člen:      Vladislav Šrámek  

 

1.4.2 Složení školské rady od 1. ledna 2015  

Zástupci jmenovaní za zřizovatele/Zlínský kraj 

Člen:      Bc. Michal Kostka  

Člen:      PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D  

Zástupci zvolení za pedagogické pracovníky školy 

Předseda školské rady:  Ing. Ladislav Mlčák 

Člen:      Ing. Soňa Kartousová  

Zástupci zvolení za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky školy 

Člen:      Bc. Jan Pšeja  

Člen:      Alena Vaníčková 
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2. Přehled oborů vzdělání 

 

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

škola vyučovala ve školním roce 2014/2015. 

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 

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:    15 žáků  

 

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

nevyučovala ve školním roce 2014/2015. 

Kód oboru:     78-42-M/02 

Název oboru:    Ekonomické lyceum 

Forma vzdělávání:    Denní 

Délka vzdělávání:   4 roky  

Kapacita oboru:    130 žáků  
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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. 

 

3.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 31. 8. 2015 

Věk  Muži Ženy Celkem % 

do 20 let 0 0 0  0,00 

21 - 30 let 1 1 2  7,69 

31 - 40 let 1 3 4  15,38 

41 - 50 let 3 5 8  30,77 

51 - 60 let 2 9 11  42,31 

61 a více let 1 0 1  3,85 

celkem  8 18 26  100,00 

 

3.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k 31. 8. 2015 

Vzdělání    Muži Ženy Celkem % 

základní   0 2 2  7,69 

střední s výučním listem 1 2 3  11,54 

střední odborné s maturitou 0 2 2  7,69 

vyšší odborné   0 1 1  3,85 

vysokoškolské   7 11 18  69,23 

celkem    8 18 26  100,00 
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3.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

      k 31. 8. 2015 

        Splňuje   Nesplňuje  Celkem  % 

Odborná kvalifikace           kvalifikaci  kvalifikaci 

učitel všeobecně vzdělávacích předmětů 7       0        7    41,18 

učitel odborných předmětů   9       0        9  52,94 

asistent pedagoga    1       0        1  5,88 

celkem      17       0        17         100 

 

3.4 Zařazení zaměstnanců do platových tříd k 31. 8. 2015 

Platová třída Počet zařazených pracovníků 

2  2 

3  1 

5  3 

7  1 

8  2 

10  1 

12  14 

13  2 

celkem   26 

 

3.5 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců ve 

sledovaném období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 

Nástupy a odchody Počet 

nástupy  3 

odchody  8 

celkem   11 
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4. Údaje o přijímacím řízení 

 

Škola byla zapojena do pilotního ověřování organizace přijímacího řízení s využitím jednotně 

zadávaných testů 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. Celkem byla vyhlášena čtyři kola přijímacího řízení. 

 

Obor vzdělání   Počet přihlášek   Přijato   Počet odevzdaných zápisových lístků 

18-20-M/01 Informační technologie    44  29  29 

63-41-M/02 Obchodní akademie    51  29  20 

63-41-M/02 Obchodní akademie, DIS   7    7    7 (nastoupilo) 

 

5. Údaje o počtu a výsledcích vzdělávání žáků 

 

Počet žáků k 30. 9. 2014 

 

Denní forma vzdělávání:   172 žáků 

Distanční forma vzdělávání:   10 žáků 

 

Zákonní zástupci žáků jsou pravidelně informováni na třídních schůzkách o chování 

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

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

Rodiče byli informováni o závažných záležitostech prospěchového nebo výchovného 

charakteru elektronicky, doporučeným dopisem nebo telefonicky. Zákonní zástupci žáků 

mohou průběžně využívat elektronický systém hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

s dálkovým přístupem.   
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5.1 Celkové hodnocení žáků 

Třída Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli 

1.A  3   21  2 

2.A  3   26  1 

3.A  1   15  3 

celkem  7   62  6 

 

Třída Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli 

1.B  2   23  3 

3.B  5   18  1 

4.B  1   19  1 

celkem  8   60  5 

 

Třída Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli 

4.C  4   16  1 

Celkem 4   16  1 

 

5.2 Hodnocení žáků u maturitní zkoušky (včetně opravného termínu) 

Třída Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli 

4.B  1   18  1 

4.C  3   16  1 

celkem  4   34  2 

 

5.3 Výchovná opatření – pochvaly 

Třída Pochvala ředitele školy Pochvala třídního učitele 

1.A  0   2 

1.B  0   1 

2.A  0   6 

3.A  1   5 

3.B  0   10 
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4.B  4   0 

4.C  6   0 

celkem  11   24 

 

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

Třída  Napomenutí  Důtka   Důtka   Podmíněné 

  třídního učitele  třídního učitele  ředitele školy   vyloučení 

1.A  0   0   2   2 

1.B  0   5   7   0 

2.A  0   4   3   0 

3.A  0   2   0   0 

3.B  0   0   0   0 

4.B  0   0   3   0 

4.C  0   0   0   0 

celkem  0   11   15   2 

 

Třída  Snížený stupeň z chování 

1.A  2 

1.B  0 

2.A  0 

3.A  0 

3.B  0 

4.B  1 

4.C  0 

celkem  3 

 

5.5 Komisionální přezkoušení žáků 

Třída  Opravné zkoušky a dodatečné hodnocení 

1.A  5 

1.B  4 
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2.A  7 

3.A  4 

3.B  2 

4.B  0 

4. C   2 

celkem   24 

 

5.6 Opakování ročníku 

Opakování ročníku bylo povoleno 7 žákům školy. Jednomu žákovi nebylo povoleno 

opakování ročníku. 

 

5.7 Počet omluvených / neomluvených hodin 

Třída Průměrná absence na žáka celkem Průměrný počet neomluvených hodin na žáka 

1.A   123,38     0 

1.B   149,82     0 

2.A   184,6     1,43 

3.A   198,01     9,21 

3.B   183,38     0,41 

4.B   185,81     6,62 

4.C   164,57     0,52 

celkový průměr 169,94     2,6 

 

6. Prevence sociálně patologických jevů a výchovné poradenství 

 

Ve škole je zřízena funkce školního metodika prevence, který zpracovává minimální 

preventivní program na každý školní rok.  Zde se primárně škola zaměřuje na průběžné 

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

Poradenskou službu škola zajišťuje ve spolupráci s výchovným poradcem. Školní řád 

obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy 

a odpovídající sankce.  
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Zpráva o výchovném poradenství 

 

Oblast výchovného poradenství je zaměřena na:  

a) Oblast výchovy  

b) Oblast řešení výchovných problémů 

c) Oblast kariérového poradenství 

 

ad a) Během školního roku 2014/2015 proběhlo několik seminářů, přednášek a besed. Byly 

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

 

ad b) Během 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. Vážnější problém 

byl řešen na konci školního roku ve třídě 1. A, kde docházelo k náznakům šikany 

a kyberšikany. Byla přijata výchovná opatření, za účasti zákonných zástupců obou žáků, na 

základě kterých byl problém úplně vyřešen. 

 

ad c) Kariérové poradenství v roce 2014/2015 bylo zaměřeno především na žáky 4. ročníku. 

V říjnu proběhla beseda o VŠ, NSZ a SCIO-testech. V listopadu se žáci měli možnost 

zúčastnit veletrhu pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS 2014 Brno. V prosinci proběhla 

beseda pro zájemce o studium na UTB ve Zlíně, kterou pro žáky připravili 2 absolventi 

Obchodní akademie Kroměříž, kteří jsou nyní studenty UTB Zlín. V prosinci proběhla 

i beseda na ÚP Kroměříž, kde byli žáci podrobně seznámeni se situací na trhu práce. Únor 

2015 byl již tradičně záležitostí podávání přihlášek na VŠ, kde výchovný poradce působí 

v roli konzultanta.  

 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

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

zákona o pedagogických pracovnících a vyhláškou o dalším vzdělávání. 
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7.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

Druh studia       Počet pedagogických pracovníků 

Studium k rozšíření odborné kvalifikace  

 Technická a informační výchova pro SŠ      1  

7.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

Druh studia       Počet pedagogických pracovníků 

Specializační studium    

Koordinátor školního vzdělávacího programu     1 

 

7.3 Přehled dalšího vzdělávání k prohlubování odborné kvalifikace 

Termín    Vzdělávací oblast    Počet účastníků 

Září  Výchovné poradenství – přednáška „Sex mladistvých“   1 

Prosinec Školení řidičů referenčních vozidel      7 

  Seminář „Aktuální obsahové a metodické otázky výuky práva“ 1 

Leden  Achievement Gap – seminář pro učitele anglického jazyka  1 

   Seminář pro vyučující fiktivních firem    1 

   Aktualizační školení pro hodnotitele maturitních zkoušek CJL 1 

Únor  Hodnotitel ústní maturitní zkoušky pro žáky s PUP   1 

   Konzultační seminář pro předsedy maturitních komisí  2 

Březen  Hodnotitel ústní maturitní zkoušky pro žáky s PUP   1 

Duben  Práce se systémem Moodle      15 

   Školení první pomoci       10 

Květen  Vzdělávací program ČŠI – využívání nového elektronického  

systému InspIS ŠVP pro úpravy ŠVP SOŠ    2 

  How to teach vocabulary – seminář pro učitele anglického jazyka 2 

Červen  Procvičování gramatiky ve výuce AJ -   

seminář pro učitele anglického jazyka    1 

  9. ročník odborné konference - oblast     

  primární prevence  v boji proti drogám    1 
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Termín  Akce       Zapojeno žáků 

16. 9. 2014 Sedláčkův memoriál     20 

22. 9. 2014 Srdíčkový den      8 

26. 9. 2014 Přednáška - preventivní program   23 

8. 10. 2014 Talentovky - soutěž PEK    40 

10. 10. 2014 Beseda - vztahy, AIDS, sex    1. ročník 

10. 10. 2014 Divadlo Zlín      3. ročník 

15. 10. 2014 Turnaj - florbal hoši     15 

24. 10. 2014 Seminář SCIO      4. ročník 

5. 11. 2014 Gaudeamus Brno     4. ročník 

12. 11. 2014 Turnaj – futsal hoši     11 

12. 11. 2014 Turnaj pišqworky     krajské kolo 

18. 11. 2014 Exkurze - Marlenka     40 

20. 11. 2014 Artediem - M. Zikmund    všechny třídy 

25. 11. 2014 ANJ - divadelní představení    3. + 4. ročník 

16. - 18. 12. Školní turnaj - florbal     všechny třídy 

13. 1. 2015 Beseda - drogy     1. ročník 

23. 1. 2015 Beseda - Úřad práce KM    4. ročník 

2. 2. 2015 Beseda – jazyková škola Olomouc   4. ročník 

9. - 14. 2. 2015 Zahraniční stážisté ve škole     všechny třídy 

12. 2. 2015 Beseda - dárcovství kostní dřeně   30 

23. - 27. 2. 2015 Lyžařský kurz - 1. ročník    35 

27. 2. 2015 Reprezentační ples OA   

2. 3. 2015 UCE - přednáška     4. ročník 

18. 3. 2015 Ekonomicko-manažerská olympiáda   3. ročník 

23. 3. 2015 Návštěva z Polska      2. ročník 

24. 3. 2015 Soutěž PEK - krajské kolo    2 

27. 3. 2015 Divadlo Brno      3. ročník 

1. 4. 2015 Veletrh FF Český Těšín    40 
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13. 4. 2015 Exkurze - Baťova vila Zlín    2.A 

13. 4. 2015 Finále soutěže "EBG"     5 

17. 4. 2015 Soutěž Eurorebus     6 

18. 4.-2. 5. 2015 Odborná praxe -  Německo    4 

21. 4. 2015 Beseda o Etiopii     1. a 2. ročník 

28. 4. 2015 Exkurze - Hyundai Nošovice    3. ročník 

13. 5. 2015 Den boje proti rakovině    8 

19.-21. 5. 2015 Exkurze - výstavy v Kroměříži   1.A, 1.B, 2.A 

1. 6. 2015 Exkurze ČNB Praha     3. ročník 

2. 6. 2015 Beseda – biodiverzita     1.A 

8. 6. 2015 Předávání maturitních vysvědčení   4. ročník 

11. 6. 2015 Beseda – dobrovolnictví    2.A 

23. 6. 2015 Exkurze – superpočítač Ostrava   1.B 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 

 

Česká školní inspekce provedla dne 21. 5. 2015 kontrolu 

1. plnění povinností ředitele školy k zajištění společné části maturitní zkoušky podle 

ustanovení § 80 odst. 5 písm. a), b), c) školského zákona, ve znění pozdějších právních 

předpisů, v jarním zkušebním období roku 2015k datu kontroly s výsledkem, že nebylo 

zjištěno porušení právních předpisů.  

2. dodržování podmínek a průběhu konání ústní zkoušky třídy 4. B oboru vzdělání 63-41-

M/02 obchodní akademie podle ustanovení § 80a odst. 1 věty první a druhé školského zákona, 

ve znění pozdějších právních předpisů, a § 6 odst. 1 a § 16 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., 

o bližších podmínkách ukončení vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve 

znění pozdějších právních předpisů, v jarním zkušebním období roku 2015k datu kontroly 

s výsledkem, že nebylo zjištěno porušení právních předpisů.  
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10. Základní údaje o hospodaření školy 

 

Údaje o hospodaření k 31. 12. 2014 

   Náklady Kč   Výnosy Kč 

Hlavní činnost  14.360.824,95   14.360.825,92 

Doplňková činnost 866.657,68   972.132,95 

Celkem Kč  15.227.482,63   15.332.958,87 

Zisk v hlavní činnosti představoval 0,97 Kč, v doplňkové činnosti 105.475,27 Kč. 

 

       Náklady Hlavní činnost Kč 

Spotřeba materiálu     710.105,05 

Spotřeba energie     609.357,03 

Opravy a udržování     402.752,57 

Cestovné      52.451,86 

Ostatní služby      512.637,75 

Mzdové náklady     10.490.065,67 

Sociální náklady     159.119,67 

Odpisy       819.793,84 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku  430.171,49 

Ostatní náklady     174.370,02 

Celkem      14.360.824,95 

 

       Výnosy Hlavní činnost Kč 

Výnosy z prodeje služeb    582.209,94 

Ostatní výnosy     87.361,44 

Výnosy z transferů     13.691.254,54 

Celkem      14.360.825,92 
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11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Obchodní akademie Kroměříž v tomto školním roce spolupracovala s organizací AIESEC na 

projektu zaměřeném na mezikulturní vzdělávaní zvaném „EDISON“. V rámci tohoto projektu 

byli ve škole na týdenním pobytu čtyři zahraničních studenti za účelem prezentace jejich 

země původu a jejich kultury v anglickém jazyce. 

Dále škola organizovala výměnné praxe žáků naší školy a mnichovské Therese-von-Bayern-

Schule Staatliche Berufliche Oberschule für Wirtschaft. Partnerskou školu pomohlo vyhledat 

koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem. Společně jsme pak připravili 

výměnnou praxi čtyř žáků, 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. 

Příspěvek ve výši 28.302,00 Kč. 

Spolupráce s partnerskou školou v Polsku - Zespół Szkół nr 1 Piekary Śląskie a Vyšší 

policejní školou a Střední policejní školou Ministerstva vnitra v Holešově na realizaci 

partnerského setkání a ukázek výuky v březnu 2015. 

 

12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 

 

Ve školním roce 2014/2015 nebyly ve škole realizovány akce v rámci dalšího vzdělávání 

v rámci celoživotního učení. 

 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

 

Realizace projektu "Inovace ve výuce odborných ekonomických předmětů" od září 2014 ve 

spolupráci s partnerskou školou - Obchodní akademie Český Těšín. Příspěvek na spotřební 

materiál pro výuku žáků ve výši 8.969,00 Kč a zapůjčená technika ve výši cca 50.000 Kč. 
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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. 

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 výchova, základy společenských věd, hospodářský zeměpis a tělesná výchova, 

dále pak různých aktivit (Srdíčkový den, Den boje proti rakovině, zahraniční stážisté ve škole 

– přírodovědné a geografické informace, 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, biodiverzita, Etiopie, 

dárcovství kostní dřeně). 

 

15. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Škola spolupracuje přibližně se sedmdesáti ziskovými i neziskovými organizacemi, které jí 

pomáhají zabezpečovat odbornou praxi žáků. Jedná se o organizace sídlící převážně ve 

Zlínském, případně Moravskoslezském kraji. Spolupráce s některými zaměstnavateli je 

dlouhodobě na velmi dobré úrovni. Škola prostřednictvím těchto organizací získává zpětnou 
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vazbu týkající se obsahu a kvality odborného vzdělávání ve vztahu k potřebám hospodářské 

praxe. 

 

SRP OA - je dobrovolným spolkem rodičů a přátel Obchodní akademie Kroměříž, kteří se 

zajímají o výchovu a vzdělávání dětí a mládeže, práci školy a jiných výchovných zařízení. 

Činnost sdružení je zaměřena na koordinaci výchovného působení rodiny, školy a přátel, dále 

na účinnou a dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání. Přispívá škole dobrovolnou 

pomocí svých členů materiálními i finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti 

a zlepšování školního prostředí. Zasedání sdružení proběhlo dvakrát v tomto školním roce. 

 

 

 

V Kroměříži dne 30. září 2015                  PhDr. Mojmír Šemnický, MBA v.r. 

                         ředitel školy 

 

Projednáno pedagogickou radou Obchodní akademie Kroměříž dne 5. října 2015. 

 

 

V Kroměříži dne 8. října 2015    Ing. Ladislav Mlčák v.r. 

         předseda školské rady 


