
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva 

 

za školní rok 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

Schváleno Školskou radou při Obchodní akademii Kroměříž dne 13. října 2021 

 

 

  



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Výroční zpráva ........................................................................................................................... 1 

Úvodní slovo ředitele školy ........................................................................................................ 5 

1. Základní údaje ........................................................................................................................ 6 

1.1 Základní údaje o škole ...................................................................................................... 6 

1.2 Vedení školy ..................................................................................................................... 6 

1.3 Charakteristika školy ........................................................................................................ 6 

1.4 Školská rada ..................................................................................................................... 7 

1.4.1 Složení školské rady od 1. ledna 2018 ...................................................................... 7 

2. Přehled oborů vzdělání ........................................................................................................... 7 

3. Personální údaje ..................................................................................................................... 8 

3.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 31. 8. 2021 ............................................... 9 

3.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k 31. 8. 2021 .......................................... 9 

3.3 Členění ped. pracovníků podle odborné kval. k 31. 8. 2021 ............................................ 9 

3.4 Zařazení zaměstnanců do platových tříd k 31. 8. 2021 .................................................. 10 

3.5 Celkový údaj o vzniku a ukončení pracovního poměru zaměstnanců ve sledovaném 

období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 ..................................................................................... 10 

4. Údaje o přijímacím řízení ..................................................................................................... 10 

5. Údaje o počtu a výsledcích vzdělávání žáků ........................................................................ 11 

5.1 Celkové hodnocení žáků ................................................................................................ 12 

5.2 Hodnocení žáků u maturitní zkoušky (včetně opravného podzimního termínu) ........... 13 

5.3 Výchovná opatření – pochvaly ....................................................................................... 13 

5.4 Výchovná opatření – napomenutí, důtky a snížený stupeň z chování............................ 13 

5.5 Komisionální přezkoušení žáků ..................................................................................... 14 

5.6 Opakování ročníku ......................................................................................................... 15 

5.7 Počet omluvených / neomluvených hodin ..................................................................... 15 

6. Prevence sociálně patologických jevů .................................................................................. 15 

7. Výchovné poradenství .......................................................................................................... 16 



 

4 

 

 

 

 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků ....................................................................... 17 

8.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů ............................................................ 17 

8.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů ................................................ 17 

9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ............................................................. 19 

10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí........................ 19 

11. Základní údaje o hospodaření školy ................................................................................... 20 

12. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, údaje o předložených a školou 

realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů......................................................... 21 

13. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení ................................... 22 

14. Údaje o programu environmentálního vzdělávání ............................................................. 22 

15. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery 

při plnění úkolů ve vzdělávání ................................................................................................. 23 

 

  



 

5 

 

 

 

 

Úvodní slovo ředitele školy 

Téměř celý školní rok 2020/2021 byl zasažen mimořádnými opatřeními, která znemožňovala 

osobní přítomnost žáků ve škole, tudíž se vzdělávací aktivity přesunuly do virtuálního prostoru. 

Byli jsme na tuto skutečnost již připraveni z konce předcházejícího školního roku, a proto jsme 

nebyli zaskočeni a výuka tak mohla bez větších omezení pokračovat tímto způsobem. 

Pedagogičtí pracovníci školy se intenzivně vzdělávali v používání online výukových nástrojů. 

Soustředili jsme se především na využívání MS Teams, LS Moodle a IS Bakaláři. Využití 

informačních technologií ze strany žáků bylo téměř stoprocentní. Školská legislativa reagovala 

na nepříznivou situaci úpravou přijímacího řízení na střední školy a změnou organizace 

a výstupů maturitních zkoušek. 

Komplexní vzdělávání žáků zaměřené na rozvoj klíčových, odborných ekonomických 

a informatických kompetencí a výchovu bylo zcela naplněno, což odpovídá účelu zřízení školy 

jako příspěvkové organizace Zlínského kraje. Online aktivity se promítly i do podpory 

individuální integrace žáků prostřednictvím školního poradenského pracoviště, čímž bylo 

naplňováno vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Projekt s názvem „Rozvoj Obchodní akademie Kroměříž", finančně podporovaný MŠMT 

a Evropskou unií, v rámci kterého jsme se zaměřili na kariérové poradenství a další vzdělávání 

pedagogických pracovníků školy ve výuce čtenářské gramotnosti a informačních technologií, 

dále v tomto školním roce pokračoval, a navíc jsme zahájili od 1. ledna 2021 projekt 

„Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“. 

Datum ukončení je plánováno k 31. 8. 2023, předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu 

činí 4.765.139,28 Kč. Zaměřen je na polytechnické vzdělávání ve spolupráci s mateřskými, 

základními a středními školami. 

Pedagogičtí i nepedagogickým pracovníci školy odváděli po celou dobu mimořádných opatření 

práci s maximálním nasazením, aby dokázali organizačně zabezpečit chod školy za ztížených 

pracovních a hygienických podmínek, a zvláště pak pedagogičtí pracovníci, kteří zabezpečili 

distanční vzdělávání všech žáků školy.  Přeji nám všem, aby nastavená opatření pro následující 

školní rok nebyla již tak omezující a aby se naši žáci mohli bez větších zásahů vrátit do školních 

lavic.    

 

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 01 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:    Ing. Jana Kubíčková  

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 zajišťuje 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 připravuje 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 dne 1. ledna 2006. Má celkem šest členů. Dva členy jmenuje 

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

pedagogičtí pracovníci 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:      Monika Janišová  

Člen:      Michal Krška 

 

V souvislosti s opatřením obecné povahy č. j.: MSMT-40610/2020-1 uplynulo stávající 

(prodloužené) funkční období členů školských rad dne 11. 7. 2021. 

 

Nové tříleté funkční období začalo 12. 7. 2021. Zvoleni byli Bc. Hana Ančincová, PhDr. Hana 

Danielová, Mgr. Petr Gazdík, Mgr. Marcel Hábl, MBA, Ing. Ladislav Koutňák, Miroslav 

Žůrek. 

 

2. Přehled oborů vzdělání 

 

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

škola vyučovala ve školním roce 2020/2021. 

Kód oboru:     18-20-M/01 

Název oboru:     Informační technologie 

Forma vzdělávání:    Denní 
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Délka vzdělávání:    4 roky 

Kapacita oboru:    130 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:    30 žáků  

 

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

nevyučovala ve školním roce 2020/2021. 

Kód oboru:     78-42-M/02 

Název oboru:    Ekonomické lyceum 

Forma vzdělávání:    Denní 

Délka vzdělávání:   4 roky  

Kapacita oboru:    130 žáků  

 

3. Personální údaje 

 

Pedagogičtí pracovníci školy splňovali odbornou způsobilost pro výkon přímé pedagogické 

činnosti. Složení pedagogického sboru odpovídá potřebám školy. Fluktuace pedagogických 

pracovníků je velmi nízká. Počty zaměstnanců jsou uváděny včetně zaměstnankyň na 

rodičovské, případně mateřské dovolené.   
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3.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 31. 8. 2021 

Věk Muži Ženy Celkem       % 

do 20 let 0 0 0 0,00 

21 - 30 let 2 1 3 7,89 

31 - 40 let 3 5 8 21,05 

41 - 50 let 4 11 15 39,47 

51 - 60 let 3 6 9 23,68 

61 a více let 1 2 3 7,89 

celkem 13 25 38 100,00 

 

3.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k 31. 8. 2021 

Vzdělání  Muži Ženy Celkem       % 

základní 0 1 1 2,63 

střední s výučním listem 1 2 3 7,89 

střední odborné s 

maturitou 1 3 4 10,53 

vyšší odborné 0 1 1 2,63 

vysokoškolské 11 18 29 76,32 

celkem 13 25 38 100,00 

 

3.3 Členění ped. pracovníků podle odborné kval. k 31. 8. 2021 

Odborná kvalifikace Splňuje 

kvalifikaci 

Nesplňuje 

kvalifikaci 

Celkem % 

učitel všeobecně 

vzdělávacích předmětů 12 2 14 51,85 

učitel odborných 

předmětů 10 0 10 37,04 

asistent pedagoga 3 0 3 11,11 

celkem 25 2 27 100,00 
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Odborné složení pedagogického sboru odpovídá potřebám školy. Pedagogičtí pracovníci 

splňují kvalifikační předpoklady dle zákona o pedagogických pracovnících.  

 

3.4 Zařazení zaměstnanců do platových tříd k 31. 8. 2021 

Platová třída Počet zařazených 

pracovníků 

2 2 

3 0 

5 3 

7 2 

8 3 

10 2 

11 2 

12 22 

13 2 

celkem 38 

 

 

3.5 Celkový údaj o vzniku a ukončení pracovního poměru zaměstnanců ve 

sledovaném období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 

Nástupy a odchody Počet 

nástupy 4 

odchody 2 

celkem 6 

 

4. Údaje o přijímacím řízení 

 

Uchazeči byli přijímáni do oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie, denní forma vzdělávání, 

oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie, distanční forma vzdělávání, a do oboru18-20-M/01 
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Informační technologie, denní forma vzdělávání. Škola realizovala jednotnou přijímací 

zkoušku z českého jazyka a matematiky pro obor  obchodní akademie a informační technologie. 

Školní přijímací zkouška z testu základních znalostí z informačních technologií na PC byla 

realizována pro obor informační technologie. Bylo vyhlášeno pouze jedno kolo přijímacího 

řízení ve školním roce 2020/2021.  

 

Obor vzdělání   Počet přihlášek    Přijato    Počet odevzdaných 

v 1. kole př. řízení               zápisových lístků 

18-20-M/01 Informační technologie    71   31  31 

63-41-M/02 Obchodní akademie    74   30  30 

63-41-M/02 Obchodní akademie, DIS   2     1   - 

 

5. Údaje o počtu a výsledcích vzdělávání žáků 

 

Počet žáků k 30. 9. 2020 

 

Denní forma vzdělávání:   220 žáků 

Distanční forma vzdělávání:   11 žáků 

 

Zákonní zástupci žáků byli pravidelně informováni o výsledcích vzdělávání a chování žáků 

školy prostřednictvím informačního systému školy Bakaláři. Třídní schůzky byly organizovány 

dvakrát v průběhu školního roku online formou individuální konzultace v prostředí MS Teams.   

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 BAKALÁŘ s dálkovým 

přístupem.   
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5.1 Celkové hodnocení žáků 

Třída 
Prospěli  

s vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

1.A 3 23 0 

2.A 7 17 0 

3.A 2 20 2 

4.A 7 18 5 

celkem 19 78 7 

 

 

Třída 
Prospěli  

s vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

1.B 7 21 0 

2.B 13 16 0 

3.B 7 23 0 

4.B 3 23 1 

celkem 30 83 1 

 

 

Třída 
Prospěli  

s vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

1.E 0 0 0 

2.E 0 0 0 

3.E 0 0 1 

4.E 0 0 0 

5.E 0 2 1 

celkem 0 2 2 
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5.2 Hodnocení žáků u maturitní zkoušky (včetně opravného podzimního 

termínu) 

Třída 
Prospěli  

s vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

4.A 8 18 4 

4.B 7 20 0 

5.E 0 3 0 

celkem 15 41 4 

5.3 Výchovná opatření – pochvaly 

Třída Pochvala ředitele školy Pochvala třídního učitele 

1.A 0 0 

1.B 0 0 

2.A 1 13 

2.B 0 5 

3.A 1 5 

3.B 2 12 

4.A 5 2 

4.B 0 3 

celkem 9 40 

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

Třída 

Napomenutí 

třídního 

učitele 

Důtka 

třídního 

učitele 

Důtka 

ředitele 

školy 

Podmíněné 

vyloučení 

1.A 0 1 0 0 

1.B 6 0 0 0 

2.A 0 0 0 0 

2.B 0 1 1 0 

3.A 3 2 0 0 
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3.B 1 0 0 0 

4.A 0 0 0 0 

4.B 0 0 0 0 

celkem 10 4 1 0 

 

Třída Snížený stupeň z chování 

1.A 0 

1.B 0 

2.A 0 

2.B 0 

3.A 0 

3.B 0 

4.A 0 

4.B 0 

celkem 0 

5.5 Komisionální přezkoušení žáků 

Třída 
Opravné zkoušky a 

dodatečné hodnocení 

1.A 1  

1.B 0 

2.A 0 

2.B 2 

3.A 14 

3.B 2 

4.A 11 

4.B 1 

celkem 31 
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5.6 Opakování ročníku 

Opakování ročníku bylo povoleno 2 žákům školy. 3 žákům školy nebylo opakování ročníku 

povoleno. 

 

5.7 Počet omluvených / neomluvených hodin 

Třída 
Průměrná absence 

na žáka celkem 

Průměrný počet 

neomluvených hodin 

na žáka 

1.A 58,22 0,46 

1.B 38,64 0,36 

2.A 73,41 0,04 

2.B 53,23 0,07 

3.A 103,29 0,73 

3.B 62,52 0,17 

4.A 76,59 3,17 

4.B 65,87 0 

celkový průměr 66,47 0,63 

 

6. Prevence sociálně patologických jevů 

Ve škole zastával jeden pedagogický pracovník, splňující kvalifikační předpoklady 

absolvováním specializačního studia, funkci školního metodika prevence, který zpracoval 

minimální preventivní program na daný školní rok. V něm 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 v rámci 

činnosti Školního poradenského pracoviště, jemuž byla vyčleněna samostatná místnost. 

Vyhodnocení MPP bylo zasláno zřizovateli školy (preventivni-aktivity.cz) a byla s ním 

seznámena pedagogická rada školy.   

 



 

16 

 

 

 

 

7. Výchovné poradenství  

I. Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

II. Kariérní poradenství  

III. Metodická a informační činnost 

 

Činnost školského poradenského pracoviště byla velmi silně ovlivněna protiepidemickými 

opatřeními v důsledku pandemie covid-19. Poradenská činnost se přesunula z kontaktní do 

distanční formy, což nebylo v mnoha ohledech optimální. 

 

I. Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  

V měsíci září byla prováděna odborná intervence u žáků se specifickými poruchami učení 

a chování. Byla vytvořena databáze žáků s výchovnými problémy a databáze žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

Spolu s vyučujícími jednotlivých předmětů byli aktivně vyhledáváni a vytipováváni žáci 

s potenciálním ohrožením neúspěchem. Tito žáci byli sledováni a jejich vzdělávací problémy 

byly řešeny na pedagogických radách. Byly navrženy možné postupy řešení.  

Většina plánovaných činností se z výše uvedeného důvodu nepodařila zrealizovat a byly 

přesunuty do dalšího školního roku. Jednalo se zejména o akce výchovně-vzdělávacího 

charakteru a sportovní kurzy. 

 

II. Kariérní poradenství 

Žákům byl poskytován informační servis v otázkách profesní orientace v souladu s jejich zájmy 

a předpoklady, s perspektivou na trhu práce, s podmínkami přijímacího řízení na VŠ (talentové 

zkoušky, výkonnostní limity, lékařské potvrzení). Tyto informace byly předávány formou 

online konzultací. 

 

III. Metodická a informační činnost  

Ve spolupráci s metodikem prevence byly naplánovány přednášky a dotazníková šetření 

k problémovým tématům, k odhalování šikany, projevů diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

a jiných negativních jevů na škole. 

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami byly poskytovány online konzultace a pomoc.  
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Průběžně byla kontrolována schránka důvěry a řešeny problémy, na které měli žáci možnost 

anonymně upozornit. Z důvodu protiepidemických opatření nebylo možno plánované aktivity 

realizovat. 

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 

- 

 

 

Termín Počet PP Název  

září 1 Seminář – Adobe Photoshop 

 1 Seminář –Adobe Illustrator 

říjen 1 Seminář -  Adobe Illustrator - základní kurz 

 1 Webinář - "Výuka na dálku s Microsoft Teams a Office 365" 

 1 Webinář - "Změňte výuku s Microsoft Teams" 

 1 Webinář - "Začínáme s Microsoft Teams" 

 1 Webinář - "MIE Trainer Academy" 

 1 Webinář - "Distanční vzdělávání – druhé kolo, tak jak na to?" 

 1 

Webinář - "Jak jsou na tom revize RVP v oblasti digitální 

gramotnosti a informatického myšlení (ICT)" 

 22 webinář - "MS Teams" - OAKM 

 22 webinář - "LMS Moodle" - OAKM 

listopad 2 

Webinář -"Webové aplikace Bakalářů v kontextu 

epidemiologických opatření" 

 2 

Online seminář - "Legislativní novinky školního roku 

2020/2021" 
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 2 

Webinář - " Distančně snadno a bez problémů v jazykovém 

vzdělávání" 

 1 

Webinář -"Obtížné situace a konflikty na školách a jejich 

zvládání" 

 1 Online seminář - "Interaktivní web s pomocí JavaScriptu" 

prosinec 1 

IX. mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti – Výzvy 

ve výuce cizích jazyků ve školním roce 

 4 Webinář -"Aktuální otázky výuky ekonomiky na SŠ"  

 1 Online skupinová konzultace - "Management" 

 1 Webinář -"Finanční gramotnost" 

leden 2 Online kurz – Zadavatel pro žáky s PUP MZ 

 1 

Webinář - Skupinová intervize ICT - zařazení online kvízů na 

ZŠ a SŠ 

 1 Webinář – Adobe Illustrator – pro pokročilé 

 1 Webinář -"Aktuální otázky výuky ekonomiky na SŠ" 

únor 1 Online seminář "Inspirace pro rozvoj výuky cizích jazyků" 

 1 

Webinář MŠMT "Specifika ukončování vzdělávání maturitní 

zkouškou a absolutorii v roce 2021" 

 2 Online workshop - "Formativní hodnocení v praxi" 

 1 Webinář - "Praktické tipy na distanční výuku CJ" 

 1 Online seminář – didaktické testy – CJL 

 1 Webinář - "Výuka na dálku s MS Teams a Office 365" 

 1 Webinář - "Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře" 

 1 Webinář - "Online konzultační seminář pro PZMK" 

 1 Webinář - "Typy pro synchronní výuku CJL" 

březen 1 On-line seminář - didaktické testy - CJL 

 1 Online konzultační seminář pro PZMK 

 1 Webinář - "Základy inkluzivní výuky" 

 1 Webinář - "Digitální technologie ve výuce CJ" 

 1 Webinář - "Účetnictví ve výuce na SŠ" 

 2 Webinář - "Daň z příjmů právnických osob" 

duben 1 Webinář - "Záznamy z žákovské četby" 

květen 1 Webinář - "Úpravy ŠVP v rámci INSPIS" 

 1 Webinář - "Daňová evidence" 

 1 On-line workshop - "Formativní hodnocení v praxi" 

červen 1 Webinář - "Robotika s LEGO Mindstorms" 

Celkem 95  
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9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Termín Akce Počet žáků 

1.9.-4.9.2020 Adaptační kurz – žáci 1. ročník 56 

07.09.2020 Fotografování tříd 220 

5.10.- 9.10. 2020 Odborná exkurze – žáci 4. B 28 

27.10.2020 Workshop – Moodle 10 

23.11.- 04. 

12.2020 Školní kolo Ekonomické olympiády 50 

16.02.2021 Okresní kolo soutěže v AJ 1 

16.03.2021 Krajské kolo Ekonomické olympiády 5 

31.03.2021 M ČR žáků ve zprac. textu krajské kolo 1 

07.04.2021 M ČR žáků ve zprac. textu celost. finále 1 

22.04.2021 Krajské kolo soutěže v programování 3 

29.04.2021 Soutěž Můj první milion 1 

23.04.2021 Krajské kolo soutěže v AJ 1 

07.04.2021 

Kroužek pro žáky SŠ v rámci projektu IKAPII - 16. 

setkání 14 

13.05.2021 

Návštěva MŠ v rámci projektu IKAPII - 1. - 4. 

setkání 105 

26.05.2021 

Návštěva MŠ v rámci projektu IKAPII - 5. - 8. 

setkání 99 

18.06.2021 Předávání mat. vysvědčení 50 

28. - 29.06.2021 Cykloturistický kurz - 1. a 2. ročníky 30 

28.06.2021 Michael Jackson – přednáška 5 

29.06.2021 Kybernetická bezpečnost 25 

28.06.2021 Prohlídka Kroměříže – projektový den 30 

28.06.2021 Prohlídka Kroměříže – projektový den 15 

29.06.2021 Projektový den – Paintball 3.B  18 
 

 

 

  

10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 

Česká školní inspekce provedla ve školním roce 2020/2021 dubnové zjišťování dotazováním, 

a to se zaměřením na distanční výuku.   

Dále byla ze strany ČŠI provedena inspekční činnost v termínu 2. 6. 2021 se zaměřením na  

získávání a analyzování informací o činnosti škol a školských zařízení (dále „škola“) v období 

po návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání podle § 174 odst. 2 písm. a) školského zákona. 
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Výstup je uveden v Tematické zprávě ČŠI – Návrat žáků k prezenčnímu vzdělávání 

v základních a středních školách zveřejněné v srpnu 2021.   

 

11. Základní údaje o hospodaření školy 

Údaje o hospodaření k 31. 12. 2020   

  Náklady Kč Výnosy Kč 

 Hlavní činnost 31.681.591,96 31.681.593,96 

 Doplňková činnost 87.275,10 124.609,94 

 Celkem Kč 31.768.867,06 31.806.203,90 

    

 

  Náklady Hlavní činnost Kč 

Spotřeba materiálu 758.937,67 

Spotřeba energie 429.888,32 

Spotřeba vody 112.371,00 

Opravy a udržování 4.762.128,98 

Cestovné 22.388,52 

Náklady na reprezentaci 672 

Ostatní služby 474.199,43 

Mzdové náklady 16.596.356,00 

Sociální náklady 6.032.148,62 

Kurzové ztráty 47,92 

Daně a poplatky 475,00 

Prodaný materiál 41.110,00 

Úroky 0,27 

Odpisy 1.175.113,15 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 1.225.068,10 

Ostatní náklady 50.686,98  
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Celkem 31.681.591,96 

  Výnosy Hlavní činnost Kč 

Výnosy z prodeje služeb 352.887,65 

Kurzové zisky 5,26 

Výnosy z prodeje materiálu 41.110,00 

Čerpání fondů 606.720,93 

Ostatní výnosy 28.497,31 

Výnosy z transferů 30.652.372,81 

Celkem 31.681.593,96 

 

Zisk v hlavní činnosti činil 2,00 Kč, v doplňkové činnosti 37.334,84 Kč. 

 

12. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, 

údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

 

Dne 1. ledna 2020 byl zahájen projekt „Rozvoj Obchodní akademie Kroměříž“, reg. 

č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016662. Datum ukončení je plánováno k 31.12.2021, 

předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu činí 675.416,00 Kč. Projekt je financován 

z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva Šablony II. Projekt je zaměřen na 

personální podporu ve formě kariérního poradenství a osobnostně profesní rozvoj 

pedagogických pracovníků školy v DVPP. 

 

Dne 1. ledna 2021 byl zahájen projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje 

vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, kde 

jsme partnery projektu. Datum ukončení je plánováno k 31.8.2023, předpokládané celkové 

způsobilé výdaje projektu činí 4.765.139,28 Kč. Projekt je financován z Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je zaměřen na podporu zájmu dětí předškolního 

věku o techniku a digitální technologie, na podporu žáků na základních školách v jejich zájmu 
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o studium technických oborů na středních školách a učilištích a v budoucnosti i na vysokých 

školách technického zaměření, dále žáků na středních školách v jejich zájmu o studium 

technických oborů při případném dalším studiu na VŠ, žákům gymnázií umožňuje pracovat 

s nejnovější technikou z oblasti digitálních technologií a IT. 

Projekt zahrnuje následující aktivity polytechnického vzdělávání pro děti a žáky: 

Sdílení dílen/učeben pro žáky ZŠ  

Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ – Technický kroužek 

Volnočasové aktivity pro žáky SŠ – Tvorba webových stránek, Modelování a 3D tisk, 

Robotika a IoT 

Vzdělávací aktivity pro žáky gymnaziálních oborů 

Vzdělávací aktivity pro děti MŠ  

 

13. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 

 

Ve školním roce 2020/2021 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. 

 

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 
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(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, výcvikových kurzů (adaptační, 

cyklistický). Projektové dny, ve kterých bývá široký a bohatý program, bylo možné z důvodu 

pandemie covidu-19 realizovat pouze částečně. Byl navštíven Arcibiskupský zámek Kroměříž, 

Státní okresní archiv Kroměříž, Zámecká obrazárna – Zámek Kroměříž. Akce Skanzen Rymice, 

Šachova synagoga Holešov, Římskokatolická farnost Velehrad, Historie pod námi – mapování 

krajiny a její historie dronem a detektorem kovů – nebylo možné uskutečnit, obdobně jako 

tradiční přednášky a besedy – protidrogová prevence, vztahy, šikana, prevence krádeží 

a kriminálního chování i rizik v dopravě a sportu. 

 

15. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Sociální partneři a zaměstnavatelé spolupracovali v tomto školním roce se školou na úpravách 

ŠVP pro vzdělávání žáků, na zajištění odborných praxí a kariérovém poradenství. Odbornou 

praxi realizovali žáci v organizacích níže uvedených, kterých je více než padesát. Obchodní 

akademie Kroměříž je stále fakultní školou Provozně ekonomické fakulty Mendelovy 

univerzity v Brně. 

 

Spolek rodičů a přátel Obchodní akademie Kroměříž, působící ve škole, má za cíl zajištění úzké 

spolupráce s Obchodní akademií Kroměříž, a to na základě vzájemné důvěry 
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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. 

 

Seznam sociálních partnerů a zaměstnavatelů, kteří se školou ve školním roce 2020/21 

spolupracovali 

Poskytovatelé odborné praxe IT 

ALIACON, s.r.o., Přerov I-Město, Gen. Štefánika 185/38 

ALIKATE, s.r.o., Žalkovice 202, 768 23 Žalkovice 

AXIOM TECH, s.r.o., Kamenná 2525, 760 01 Zlín 

Brenntag CR, s.r.o., Mezi Úvozy 1850, Praha 9, 193 00 

cyrilek.net z.s., Spáčilova 3194, Kroměříž 

DC4 CZ, a.s., Hulínská 2352/28d, Kroměříž 

Delcom-CZ, s.r.o., Malý val 1552/9, 767 01 Kroměříž 

FastNet, Boršovská 2222/50, Kyjov 697 01 

Generali Česká pojišťovna, a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1 

HEADBOX, s.r.o., Mostní 993, Zlín 760 01 

Karosárna Jaroslav Šindelek, U Svaté Anny 586, 768 24 Hulín 

Ladislav Šamánek, Zdounky 16, 768 02 Zdounky 

Město Němčice nad Hanou, Palackého náměstí 3, Němčice nad Hanou 

NWT, a.s., tř. Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín 

Oldřich Otruba, OLCOMPUTERS, Biskupice 222, 763 41 Biskupice 

PC STAR, s.r.o., nám. Dr. E. Beneše 19/60, Holešov 769 01 

Počítačová záchranka - Bc. Lukáš Frkal, Rataje 161, 768 12 Rataje 

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži, Havlíčkova 1265, 767 40 Kroměříž 

RAAB Computer, s.r.o., Čs. brigády 421, Bystřice pod Hostýnem 
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Radovan Vašek, Josefa Černíka 409, Luhačovice 

Renewal CZ, s.r.o., Nábřeží 599, Zlín – Prštné 

Řempo Vega, s.r.o., Skopalíkova 2354/47A, Kroměříž 

SŠ COPT Kroměříž, Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž 

Statutární město Brno, Městská policie Brno, Štefánikova 112/43, 602 00 Brno 

SWIETELSKY stavební, s.r.o., Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, Brno 620 00 

TECHNOCAR, s.r.o., Na Sádkách 1935/1, Kroměříž 

Technodat Elektro, s.r.o., tř. Tomáše Bati 3295, Zlín 

Technodat, CAE – systémy, s.r.o., tř. Tomáše Bati 3295, Zlín 

Teva elektro, s.r.o., Kojetínská 3881, Kroměříž 

TON, a.s., Michaela Thoneta 148, Bystřice pod Hostýnem 

TRAXART company, s.r.o., Příčná 138/31, Kroměříž 

TRITCON, a.s., Nádražní 1381, 768 24 Hulín 

Tvorba webových stránek – Tomáš Valach, Bařice-Velké Těšany 

WAA invest, s.r.o., Velehradská 507/41, Kroměříž 

 

Poskytovatelé odborné praxe OA 

Plastika, a.s., Kaplanova 2830/4, 767 01 Kroměříž 

Prosperity Financial Services, a.s., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno – Štýřice 

Potraviny Žeranovice – Jana Hauptmannová, Žeranovice 171, 769 01 Holešov 

Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o., U Nikolajky 833/5, Smíchov, 150 00 Praha 5 

MORAVIA ŘETĚZY, a.s., Hulínská 1799/1, 767 01 Kroměříž 

SAKER, spol. s. r. o., Na Sádkách 3475/4c, 767 01 Kroměříž 

Elgas Kroměříž, s. r.o., Kaplanova 1780/1D, 767 01 Kroměříž 

Městský úřad Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Roškotova 

1225/1, 140 21 Praha 4, Pobočka OZP Zlín, Zarámí 92, 760 01 Zlín 

Charita Uherský Brod, Mariánské nám. 13, 688 01 Uherský Brod, Pečovatelská služba 

Korytná, Korytná 107, 687 52 Korytná 
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SPRÁVA DANÍ, s.r.o., M. Vydrové 580/30, 370 01 České Budějovice 6 

SP výroba, s.r.o., Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž 

Základní škola Zborovice, příspěvková organizace, Sokolská 211, 768 32 Zborovice 

WB Lacke CZ, s.r.o., Velíkovská 554, 763 14 Zlín – Štípa 

Tomáš Mojžíšek, MT – Marketing, Kotojedská 543, 767 01 Kroměříž 

Pavel Bidlo, autodoprava, nám. T.G. Masaryka 9, 534 01 Holice, Okružní 395, 274 01 Slaný 

Masáže Libor, Libor Plšek, Hlavní 1247, 765 02 Otrokovice 

Petr Šilhánek, Hradisko 43, 767 01 Kroměříž 

Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu, Veselská 733, 687 24 Uherský Ostroh, 

Uhřičice 29, 752 01 Kojetín 

Michaela Salvetová, s.r.o., Smetanova 2401, 760 01 Zlín 

 

 

 

 

 

V Kroměříži dne 13. října 2021                  PhDr. Mojmír Šemnický, MBA  

                              ředitel školy 

 

 

V Kroměříži dne 13. října 2021   Mgr. Marcel Hábl, MBA  

       předseda školské rady  

 

 

Projednáno pedagogickou radou Obchodní akademie Kroměříž dne 25.  října 2021. 


