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Základní údaje o škole

Charakteristika školy
Obchodní akademie Neveklov je zřízena jako univerzální střední odborná škola ekonomicko –
podnikatelského zaměření, připravující absolventy na výkon různorodých činností spojených
s podnikáním v podmínkách tržního hospodářství a na studium na vyšších odborných a vysokých
školách.
Škola byla založena usnesením zastupitelstva obce Neveklov dne 20. listopadu 1997, do sítě škol byla
zařazena rozhodnutím MŠMT ČR č. j. 14 783/98–21 ze dne 19. března 1998 s názvem Ekonomická
akademie, Neveklov. Pod názvem Obchodní akademie Neveklov byla zařazena do rejstříku škol
rozhodnutím MŠMT č. j. 12 234/06–21 ze dne 22. 6. 2006.
Název a sídlo školy: Obchodní akademie Neveklov
Školní 303, 257 56 Neveklov
Zřizovatel školy:

Město Neveklov, nám. Jana Heřmana 333, 257 56 Neveklov
obec@neveklov.cz

Ředitelka školy:

Mgr. Soňa Veisová

Bydliště:

Pavlíkova 1525/17, 256 01 Benešov

Telefon:

725 187 444

Škola sdružuje:

Obchodní akademie – kapacita 300 žáků
Domov mládeže – kapacita 64 lůžek

Dálkový přístup:

www.oaneveklov.cz

E–mailová adresa: oa@oaneveklov.cz
Telefony:

škola 317 741 794, domov mládeže 317 744 200

Datová schránka:

ex8k6sc

Školská rada:

Mgr. Barbora Votrubová – předsedkyně ŠR
Petra Janišová
Ing. Martin Mládek
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Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny
ve školském rejstříku

2

Na Obchodní akademii v Neveklově se vyučují následující obory vzdělávání:
63–41–M/02
63–41–M/02
78–42–M/02
63–42–M/01

Obchodní akademie – ŠVP Obchodní akademie Neveklov zaměření informatika
Obchodní akademie – ŠVP Obchodní akademie Neveklov zaměření cizí jazyky
Ekonomické lyceum – ŠVP Ekonomické lyceum Neveklov
Ekonomika a podnikání – ŠVP Sportovní management

Tyto obory se vyučovaly v 6 třídách. Přehled je znázorněn v následující tabulce:
Třídy:
TŘÍDA

TŘÍDNÍ UČITEL(KA)

1. A

Ing. Dana Roušavá

1. B

Mgr. Michal Švarc

2. A

OBOR
Obchodní akademie – zaměření
cizí jazyky a informatika
Ekonomika a podnikání –
sportovní management
Obchodní akademie – zaměření
cizí jazyky a informatika
Ekonomika a podnikání –
sportovní management

Mgr. Eva Škopková

Mgr. Jaroslava Keharová

3. B

Mgr. Jan Hendrych

4. A

Mgr. Miroslava Hulanová

Ekonomické lyceum
Ekonomika a podnikání –
sportovní management
Obchodní akademie – zaměření
cizí jazyky a informatika
Ekonomické lyceum
Ekonomika a podnikání –
sportovní management

Počty žáků dle zahajovacího výkazu:
Dívek
66

kombinovaná
třída

Obchodní akademie – zaměření
cizí jazyky a informatika

3. A

Žáků celkem
126

POZNÁMKA

Chlapců
60
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Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Obchodní akademie Neveklov uskutečňuje svoji základní činnost ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, ve dvou budovách – v budově školy a domova mládeže. Tato činnost byla v roce
2020 – 2021 zabezpečována pedagogickými pracovníky školy a domova mládeže a provozními
pracovníky. Veškerou činnost na Obchodní akademii v Neveklově řídila prostřednictvím
odpovědných pracovníků Mgr. Soňa Veisová, ředitelka školy.
Výchovnou a vzdělávací činnost na obchodní akademii vykonávalo 17 pedagogických pracovníků
školy (pedagogický sbor). Jejich organizační a pedagogickou činnost řídila zástupkyně ředitelky Mgr.
Barbora Votrubová. Ve škole byly prováděny specializované činnosti – výchovné poradenství,
environmentální výchova, prevence patologických jevů. Tyto činnosti zajišťovali z větší části
pedagogové, kteří získali na tuto činnost kvalifikaci ve specializovaném studiu v rámci celoživotního
vzdělávání, případně se vzdělávají na pravidelně organizovaných školeních. Všichni pedagogové byli
vysokoškolsky vzdělaní a měli pedagogické vzdělání, jedna vyučující pokračovala v magisterském
studiu. Výuka anglického jazyka byla zkvalitňována výukou cizojazyčným lektorem.
Provoz na obchodní akademii a domově mládeže byl řízen vedoucí provozu paní Věrou Kulhánkovou.
Byl zajišťován provozní (úklid a správa budov, BOZP), personální a částečně ekonomický úsek
4 technickými a hospodářskými pracovníky, z nichž někteří pracovali na částečný pracovní úvazek.
Výchovnou, organizační, případně vzdělávací činnost na domově mládeže zajišťovalo celkem
5 zaměstnanců: vedoucí vychovatelka paní Dagmar Kupšové, 2 pedagogičtí pracovníci domova
mládeže – vychovatelé a 1 bezpečnostní pracovník - dozory a noční služby. Pracovníci domova
mládeže spolupracovali s vyučujícími z obchodní akademie při plánovaných akcích či při řešení
případných výchovně vzdělávacích či jiných problémů. Provozní činnost na domově mládeže – úklid
– zajišťovala 1 uklízečka.
V rámci provozu školy fungovala i doplňková činnost (ubytování veřejnosti, zájmových sdružení a
především ubytování sportovců v období letních prázdnin), která byla zajišťována vedoucí
vychovatelkou domova mládeže, paní Dagmar Kupšovou, a vedoucí provozu, paní Věrou
Kulhánkovou.
Zpracovala Věra Kulhánková
asistentka ředitelky a vedoucí provozu
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Přijímací řízení

Ve školním roce 2020/2021 byli v rámci přijímacího řízení přijímáni uchazeči do oborů 63-41-M/02
Obchodní akademie se zaměřením na informatiku, 63-41-M/02 Obchodní akademie se zaměřením na
cizí jazyky, 78-42-M/02 Ekonomické lyceum a 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – Sportovní
management. Celé přijímací řízení bylo velmi negativně ovlivněno uzavřením škol v říjnu 2020.
Vzhledem ke koronavirové krizi vydalo MŠMT další předpisy k zajištění přijímacího řízení – opatření
obecné povahy ze dne 5. ledna 2021 č. j. MSMT-43073/2020-3 včetně dodatků. Dle uvedených
předpisů bylo konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení na rozhodnutí
ředitele školy. Pokud se nekonala jednotná přijímací zkouška, konala se školní zkouška. V případě, že
počet přihlášených žáků nepřesáhl počet volných míst, nemusela se konat ani školní přijímací zkouška.
Ředitelka Obchodní akademie Neveklov rozhodla o nekonání jednotné přijímací zkoušky a vzhledem
k počtu přihlášených uchazečů v 1. kole přijímacího řízení rozhodla i o nekonání školní přijímací
zkoušky. Žáci přijímáni pouze podle prospěchového kritéria.
V prvním kole přijímacího řízení se přihlásilo celkem 73 uchazečů. V hodnocení byl bodově hodnocen
prospěch dosažený v přechozím vzdělávání, tedy na ZŠ (první pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy).
Na základě tohoto hodnocení bylo přijato 24 uchazečů na obor obchodní akademie se zaměřením na
informatiku, 23 uchazečů na obor obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky, 7 uchazečů na
obor ekonomické lyceum a 18 uchazečů na obor ekonomika a podnikání – sportovní management.
V oboru ekonomika a podnikání – sportovní management nebyl přijat 1 uchazeč, neboť nesplnil
prospěchové kritérium. Z celkového počtu bylo 14 uchazečů přihlášeno na dva obory na zdejší školu.
Individuálně byli posuzováni žáci se specifickými poruchami učení, případně se změněnou pracovní
schopností.
V souladu s platnými předpisy mají žáci – uchazeči v rámci přijímacího řízení možnost podat dvě
přihlášky na střední školy. Svůj úmysl vzdělávat se v konkrétní škole potvrzují zasláním tzv.
zápisového lístku. Zároveň mají možnost zápisový lístek stáhnout.
Zápisové lístky podalo v rámci prvního kola přijímacího řízení v oboru obchodní akademie se
zaměřením na informatiku 11 uchazečů, v oboru obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky
podalo zápisový lístek 16 uchazečů, v oboru ekonomické lyceum 2 uchazeči, v oboru ekonomika a
podnikání – sportovní management podalo zápisový lístek 12 uchazečů. Jedna uchazečka v oboru
obchodní akademie zaměření na cizí jazyky stáhla zápisový lístek po přijetí na odvolání na jinou školu.
Průběžně od 20. května do 27. srpna 2021 probíhalo druhé kolo přijímacího řízení v oborech obchodní
akademie, ekonomické lyceum a ekonomika a podnikání. V tomto kole se již nekonala jednotná
přijímací zkouška a kritériem pro přijetí byl prospěch ze ZŠ uvedený na přihlášce ke studiu.
Ve druhém kole přijímacího řízení se přihlásilo 14 uchazečů na obor obchodní akademie se zaměřením
na informatiku, byli přijati a 10 podalo zápisový lístek. V oboru obchodní akademie se zaměřením cizí
jazyky se ve druhém kole přihlásilo 22 uchazečů, byli přijati, a 13 podalo zápisový lístek. Na obor
ekonomické lyceum podaly přihlášku 8 uchazečů, byli přijati, ale zápisový lístek podali pouze dva
uchazeči. Vzhledem k počtu uchazečů v oboru ekonomické lyceum rozhodla ředitelka školy po
domluvě s rodiči – zákonnými zástupci o neotevření tohoto oboru od září 2021. V oboru ekonomika a
podnikání - sportovní management, se přihlásilo 15 uchazečů, všichni byli přijati, 13 podalo zápisový
lístek. Z výše uvedeného počtu odevzdaných zápisových lístků ve druhém kole vzali zpět lístek
1 uchazeč z oboru obchodní akademie se zaměřením na informatiku, 2 uchazeči v oboru obchodní
akademie se zaměřením na cizí jazyky a 2 uchazeči z oboru ekonomika a podnikání – sportovní
management. Tito žáci byli přijati na odvolání na jiné střední školy.
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Celkový počet nastupujících žáků do prvního ročníku 2021/2022 činí 70 žáků. Třída 1. A celkem 27
žáků a to v oboru obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky, třída 1. B celkem 20 žáků v oboru
obchodní akademie se zaměřením na informatiku, třída 1. C 23 žáků v oboru ekonomika a podnikání
– sportovní management.
Přehled přihlášených, přijatých a zapsaných uchazečů dle oborů:
Obor

1. kolo
přihlášení

1. kolo

1. kolo

přijatí

zapsaní

Obchodní
akademie
se zaměřením na
informatiku

24

24

Obchodní
akademie
se zaměřením na
cizí jazyky

23

Ekonomické
lyceum
Ekonomika a
podnikání –
sportovní
management

2. kolo
přihlášení

2. kolo

2. kolo

přijatí

zapsaní

11

14

14

9

23

16

22

22

11

7

7

2

8

8

2

18

17

12

15

15

11

Ve sloupci „zapsaní“ je počet uchazečů uveden bez těch, kteří zápisové lístky stáhli.

Zpracovala Věra Kulhánková
asistentka ředitelky a vedoucí provozu
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Výsledky vzdělávání žáků
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6 Prevence rizikových jevů
Ve funkci metodika prevence rizikových jevů působila ve škole ve školním roce 2018 – 2019
Mgr. Miroslava Hulanová.
Komplexní přístup a činnosti školy přispívající k prevenci rizikových jevů byly naplánovány
v Minimálním preventivním programu (dále jen MPP) pro školní rok 2020 – 2021, který vycházel
z Národní strategie prevence na 2019 – 2027. MPP byl průběžně realizován, kontrolován
a vyhodnocován metodičkou prevence a ředitelkou školy. Do MPP byly aktuálně včleňovány pokyny
týkající se šikany a hazardního hraní.
Na financování programu se podílelo SRPŠ.
Ve škole byla plánována specifická i nespecifická primární prevence s širokou nabídkou
volnočasových aktivit pro žáky školy a také pro žáky ubytované v domově mládeže. Veškeré aktivity
byly ovlivněny uzavřením škol od 5. října 2020.
Dokumenty k této oblasti jsou zpracovány formou výkazu metodika prevence rizikových jevů.
Výkaz metodika prevence rizikových jevů pro školní rok 2020/2021

Základní údaje
Výkaz vyplnil:
IČ organizace:
Název organizace:
Ředitel/ka (Statutární zástupce):
Adresa:
Místo:
PSČ:
Kraj:
Zřizovatel:

Mgr. Miroslava Hulanová
68422709
Obchodní akademie Neveklov
Mgr. Soňa Veisová
Školní 303
Neveklov
25756
Středočeský kraj
Obec

Část 1: Škola a její preventivní program
1) Má vaše škola písemně vytvořený vlastní preventivní program školy?
Ano
2) Na základě čeho je preventivní program školy vypracováván?
 Profesního citu (intuice)
 Diskuzí s vedením školy a učitelským sborem
 Analýzy aktuální situace školy
 Sledování výskytu rizikového chování na škole v uplynulém školním roce
 Šetření/mapování klima školy realizovaného v uplynulém školním roce
 Evaluací (zhodnocení) jednotlivých realizovaných aktivit v uplynulém školním roce
3) Identifikovali jste při přípravě preventivního programu školy nějaké specifické rizikové
faktory vaší školy?
Ne
4) Stanovuje preventivní program školy cíle, které jsou konkrétní, měřitelné, dosažitelné,
realistické a časově ohraničené?
Ano
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5) Jací další specialisté, mimo školního metodika prevence, působí přímo na vaší škole:
 Výchovný poradce
 Školní psycholog
6) Kolik vyučovacích hodin je za měsíc věnováno třídnickým hodinám v jedné třídě
(průměrně za celou školu)?
3
7) Jaká témata převažují při třídnických hodinách na vaší škole?
 Řešení provozních záležitostí (kontrola omluvenek, sdělování informací ze strany školy)
 Práce se vztahy ve třídě (otevřená diskuse o vztazích, řešení problémů mezi žáky)
 Práce s pravidly a řešení problémů třídy (otevírání témat důležitých pro třídu,
vyjasňování pravidel chování, péče o individuální spokojenost žáků)
 Cílený rozvoj dovedností žáků (techniky na trénink komunikace, spolupráce,
seberegulace apod.)
 Aktivity a programy specifické prevence pro různé typy rizikového chování
8) Uveďte počet tříd a žáků vaší školy v jednotlivých ročnících:

1. ročník SŠ / kvinta
2. ročník SŠ / sexta
3. ročník SŠ / septima
4. ročník SŠ / oktáva
Suma řádků

Počet tříd Počet žáků
2
38
1
27
2
35
1
2837
6

128

Část 2: Školní metodik prevence
1) Jméno a příjmení školního metodika prevence:
Mgr. Miroslava Hulanová
2) Kolik let celkem Vy osobně vykonáváte funkci školního metodika prevence?
10
3)

Zastáváte Vy osobně na vaší škole, mimo školního metodika prevence, také nějaké
další funkce?
 Ano, třídní učitel/ka
 Ano, výchovný poradce/kyně – kariérové poradenství

Doplňující text: tutor studentské skupiny DOORS
4) Máte ukončené akreditované studium k výkonu specializovaných činností pro školní
metodiky prevence podle § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb.?
Ano
5) Poskytuje Vám škola za výkon funkce školního metodika prevence nějaké finanční
ohodnocení?
Ano, formou příplatku podle Zákoníku práce ve výši 1 000 Kč až 2 000 Kč měsíčně
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6) Absolvoval/a jste v posledních třech letech nějaké akreditované vzdělávací kurzy,
semináře, konference či výcviky k tématu primární prevence rizikového chování
(kromě specializačního studia)?
Ano, v celkovém rozsahu do 16 hodin
7) Máte jako školní metodik prevence externí odbornou supervizi?
Ne, ale mám o ni zájem
8) Věnujete se v roli školního metodika prevence následujícím činnostem? Pokud ano,
zkuste odhadnout, kolik hodin práce průměrně za kalendářní měsíc Vám dané
činnosti zaberou.
Počet
hodin
Koordinace tvorby preventivního programu školy a jeho evaluace
4
Osobní participace na realizaci preventivních aktivit školy (podílení se na přímé práci se
6
žáky při preventivních aktivitách)
Metodické vedení pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového
2
chování.
Individuální práce s žáky (včetně práce s malými skupinami žáků) s potenciálem k
6
rozvoji rizikového chování
Zajišťování spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, policií, orgány
2
sociálně-právní ochrany dětí, nestátními organizacemi působícími v oblasti prevence atd.
Vedení písemných záznamů všeho druhu
1
Komunikace se zákonnými zástupci (rodiči)
6
Účast na pracovních seminářích kraje, obce, PPP atd., setkávání se za účelem
2
metodického vedení ze strany pedagogicko-psychologické poradny
Vzdělávání a rozvoj v oblasti primární prevence rizikového chování
1
Suma řádků
30
9) Stručně uveďte, co byste aktuálně nejvíce potřeboval/a ke zvýšení kvality vaší práce
při vykonávání funkce školního metodika prevence:
Časový prostor pro skupinovou i individuální práci s žáky.
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Část 3: Specifická prevence obsažená ve školním vzdělávacím
programu
1) Pokuste se realisticky odhadnout, jaký rozsah specifické prevence je podle plánu
obsažen ve školním vzdělávacím programu pro jednotlivé ročníky. Cílem je zmapovat
reálný stav na škole, tj. kolik času učitelé věnují specifické prevenci v rámci výuky. Při
stanovování rozsahu je vhodná spolupráce s jednotlivými vyučujícími.
Příklad: Velmi často se může aktivita týkat více typů rizikového chování zároveň,
v takovém případě čas započítejte jen jednou, a to do toho typu rizikového chování,
který danou aktivitu co nejvíce vystihuje. Vyplňujte pouze v ročnících, které jsou pro
vaši školu relevantní. Zaokrouhlete údaj na celé číslo.

Prevence šikany a projevů agrese
Prevence kyberšikany
Prevence záškoláctví
Prevence rizikových sportů
Prevence rizikového chování v dopravě
Prevence rasismu a xenofobie
Prevence působení sekt a extrémistických
náboženských směrů
Prevence rizikového sexuálního chování
Prevence užívání tabáku
Prevence užívání alkoholu
Prevence užívání dalších návykových látek
Prevence závislostního chování pro nelátkové
závislosti (hazard, počítačové hry apod.)
Prevence poruch příjmu potravy
Prevence kriminálního chování
Suma řádků

1. r. SŠ / 2. r. SŠ / 3. r. SŠ / 4. r. SŠ / Suma
kvinta
sexta septima oktáva sloupců
1
2
2
2
7
5
4
2
2
13
1
2
1
1
5
3
1
0
1
5
0
0
1
1
2
4
1
0
2
7
3
0
2
1
0
3
1
1
1

3
0
2
1

0
2
0
0

0
0
2
3

1

1

2

0

2
1
24

3
2
24

2
5
18

2
1
17
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Část 4: Specifická prevence realizovaná v samostatných
preventivních aktivitách a programech
Program 1 - Sám sebou
1) Název programu:
Sám sebou
2) Úroveň programu:
Všeobecná prevence
3) Název poskytovatele programu:
Pedagogická, právní a psychologická poradna Dr. Z. Kašparová & Dr. K. Kašpar
4) Typ poskytovatele programu:
Nestátní organizace (např. nezisková organizace, zapsaný spolek, občanské sdružení,
nadace)
5) Je tento preventivní program certifikovaný?
Ne
6) Vyberte certifikovaného poskytovatele programu:
7) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce:
 Přednáška, prezentace informací
 Interaktivní skupinová diskuse
 Zážitkový program
 Individuální práce s dítětem, rozhovor či edukace
8) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena?
Velmi spokojena
9) Program byl hrazen převážně
Jinak: (prosím, stručně specifikujte)
Doplňující text: rodiče + SRPŠ
10) Označte třídy, kde byl tento program realizován, a doplňte počet vyučovacích hodin,
které tímto programem třídy celkově strávily.
Počet tříd
1. ročník SŠ / kvinta 2
2. ročník SŠ / sexta 1
3. ročník SŠ / septima 2
4. ročník SŠ / oktáva 1
Suma řádků
6

Počet hodin
24
0
0
0
24

11) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.
 Prevence šikany a projevů agrese
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Prevence kyberšikany
Prevence záškoláctví
Prevence rizikových sportů
Prevence rasismu a xenofobie
Prevence užívání tabáku
Prevence užívání alkoholu
Prevence užívání dalších návykových látek
Prevence poruch příjmu potravy
Prevence kriminálního chování

Program 2 – 72 hodin
1) Název programu:
Pomáhám, protože chci
2) Úroveň programu:
Všeobecná prevence
3) Název poskytovatele programu:
Nadace 72 hodin
4) Typ poskytovatele programu:
Nadace
5) Je tento preventivní program certifikovaný?
Ne
6) Vyberte certifikovaného poskytovatele programu:
7) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce:
 Interaktivní skupinová diskuse
 Zážitkový program
8) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena?
Velmi spokojena
9) Program byl hrazen převážně
Doplňující text: nadace 72 hodin, škola
10) Označte třídy, kde byl tento program realizován, a doplňte počet vyučovacích hodin,
které tímto programem třídy celkově strávily.
Počet tříd Počet hodin
1. ročník SŠ / kvinta
2
2
2. ročník SŠ / sexta
1
2
3. ročník SŠ / septima
2
6
4. ročník SŠ / oktáva
1
2
Suma řádků

6

12
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11) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.
 Prevence šikany a projevů agrese
 Prevence rasismu a xenofobie
 Prevence užívání alkoholu
 Prevence kriminálního chování

Program 3 – Sportujeme pro své zdraví
1) Název programu:
Sportujeme pro své zdraví
2) Úroveň programu:
Všeobecná prevence
3) Název poskytovatele programu:
škola sama
4) Typ poskytovatele programu:
Škola sama
5) Je tento preventivní program certifikovaný?
Ne
6) Vyberte certifikovaného poskytovatele programu:
7) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce:
 Nácvik a trénink dovedností
 Jiné (prosím, doplňte)
Doplňující text: Kolektivní i individuální sporty, sportovní kurzy – letní, zimní
8) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena?
Velmi spokojena
9) Program byl hrazen převážně
Cílovou skupinou (žáky)
10) Označte třídy, kde byl tento program realizován, a doplňte počet vyučovacích hodin,
které tímto programem třídy celkově strávily.
Počet tříd Počet hodin
1. ročník SŠ / kvinta
2
10
2. ročník SŠ / sexta
1
8
3. ročník SŠ / septima
2
12
4. ročník SŠ / oktáva
1
16
Suma řádků

6

46

11) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.
 Prevence šikany a projevů agrese
 Prevence rizikových sportů
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Prevence rasismu a xenofobie
Prevence užívání tabáku
Prevence užívání alkoholu
Prevence užívání dalších návykových látek
Prevence poruch příjmu potravy
Prevence kriminálního chování

Program 4 – It is time to take an action for Technology Addict..
1) Název programu:
It is time to take an action for Technolog Addiction
2) Úroveň programu:
Všeobecná prevence
3) Název poskytovatele programu:
Erasmus plus, SOS
4) Typ poskytovatele programu:
Jiný typ subjektu
5) Je tento preventivní program certifikovaný?
Ne
6) Vyberte certifikovaného poskytovatele programu:
7) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce:
 Interaktivní skupinová diskuse
 Nácvik a trénink dovedností
8) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena?
Spokojena
9) Program byl hrazen převážně
Z dotace získané na národní úrovni
10) Označte třídy, kde byl tento program realizován, a doplňte počet vyučovacích hodin,
které tímto programem třídy celkově strávily.

1. ročník SŠ / kvinta
2. ročník SŠ / sexta
3. ročník SŠ / septima
4. ročník SŠ / oktáva
Suma řádků

Počet tříd Počet hodin
2
4
1
6
2
2
1
0
6

12

11) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.
 Prevence šikany a projevů agrese
 Prevence záškoláctví
 Prevence závislostního chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.)
 Prevence kriminálního chování
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Část 5: Práce s dalšími cílovými skupinami – pedagogičtí
pracovníci školy
Aktivita 1 – Vytváření vhodných strategií pro práci s žáky
1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co bylo
výsledkem).
Vytváření vhodných strategií pro práce se žáky
2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě.
4

Část 6: Práce s dalšími cílovými skupinami – rodiče a ostatní
Aktivita 1 - Poskytování odborných konzultací rodičům
1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co bylo
výsledkem).
Poskytování odborných konzultací rodičům
2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě.
14

Část 7: Výskyt rizikového chování
1) Do následující tabulky uveďte ke každému jevu počet žáků/studentů vaší školy, u nichž
se daný problém v průběhu jednoho školního roku objevil či objevuje.

Špatné vztahy mezi žáky
(počet případů, nikoliv počet žáků)
Vyloučení určitých jedinců z kolektivu,
ostrakizace
(počet případů, nikoliv počet žáků)
Případy opakovaného záměrného psychického i
fyzického ubližování
(počet případů, nikoliv počet žáků)
Případy využití elektronických prostředků (např.
mobilní telefon, sociální sítě) k opakovanému
záměrnému psychickému ubližování
(počet případů, nikoliv počet žáků)
Projevy rasismu a xenofobie
(počet případů, nikoliv počet žáků)

1. r. SŠ / 2. r. SŠ 3. r. SŠ / 4. r. SŠ / Suma
kvinta / sexta septima oktáva sloupců
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Slovní či fyzické útoky na pracovníky školy
(výskyt u počtu žáků)
Záškoláctví
(výskyt u počtu žáků)
Podezření na skryté záškoláctví (záškoláctví s
vědomím rodičů)
(výskyt u počtu žáků)
Rizikové chování ve sportu, rizikové pohybové
aktivity, extrémní sporty atd.
(výskyt u počtu žáků)
Rizikové chování v dopravě
(výskyt u počtu žáků)
Rizikové sexuální chování a nevhodné projevy
sexuality (výskyt u počtu žáků)
Poruchy příjmu potravy
(výskyt u počtu žáků)
Sebepoškozování a autoagrese
(výskyt u počtu žáků)
Kriminální chování - přestupky, provinění,
trestné činy
(výskyt u počtu žáků)
Zanedbávání, zneužívání či týrání dítěte
(výskyt u počtu žáků)
Užívání* tabáku
(výskyt u počtu žáků)
*Pod termín „užívání“ zahrnujeme užití
opakované i jednorázové, experimentování s
látkou atd.
Užívání* alkoholu
(výskyt u počtu žáků)
Užívání* konopných látek (např. marihuana,
hašiš) (výskyt u počtu žáků)
Užívání* dalších návykových látek (např.
extáze, pervitin atd.)
(výskyt u počtu žáků)
Závislostní chování pro nelátkové závislosti
(hazard, počítačové hry apod.)
(výskyt u počtu žáků)
Suma řádků

1. r. SŠ / 2. r. SŠ 3. r. SŠ / 4. r. SŠ / Suma
kvinta / sexta septima oktáva sloupců
0
0
0
0
0
2

0

1

1

0

1

2

2

2

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

3

2

10

0
0
1
0
0
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Část 8: Vyhodnocení (evaluace) preventivních aktivit školy
1) Do jaké míry se Vám podařilo naplnit cíle stanovené v preventivním programu školy?
2 - stanovené cíle se spíše podařilo naplnit
2) Co se Vám během školního roku v souvislosti s prevencí rizikového chování obzvláště
podařilo a díky čemu?
Cíle se podařilo splnit pouze částečně, neboť od října 2021 byla přerušena školní docházka
díky mimořádným vládním opatřením v souvislosti s koronavirovou epidemií. Docházka
byla obnovena v květnu 2021. Výuka probíhala on-line formou. Tato forma práce přinesla
vyšší nároky jak na vyučující, tak na žáky samotné. Přesto je možno říci, že byla velice
úspěšná. S prevencí rizikových jevů souvisí i dodržování stanovených hygienických
pravidel - maturitní zkoušky, konzultace, třídnické hodiny. Všichni zúčastnění tato pravidla
bez výjimky respektovali. Rizikové chování žáků se objevovalo pouze sporadicky, a to
zejména neúčastí na on-line výuce. Díky koordinaci v působení pedagogů, DM i rodičovské
veřejnosti se dařilo předcházet rizikovému chování či jej vyřešit již v prvopočátku. Přesto
proběhly výchovné komise, kde byla absence řešena ve spolupráci s rodiči. Žáci měli
mnoho možností, jak se zapojit do života školy. Díky nabízenému spektru školních i
mimoškolních aktivit se dařilo začleňovat i introvertní žáky, podporovat ve všech žácích
zdravé sebevědomí a ochotu spolupracovat (zejména sportovní kurzy, projekt 72 hodin …).
Díky realizované charitativní činnosti (sbírky...) si žáci uvědomovali sociální různorodost,
zdravotní hendikepy či generační rozdílnost. Dokázali však tyto jedince (skupiny)
respektovat, pomoci jim a podpořit je. Některé aktivity byly zaměřeny i k sociálním sítím a
jejich vlivu na jedince. Podařilo se objasňovat, jakým způsobem jsou tato média schopna
ovlivňovat myšlení a chování lidí (ročníkové, maturitní práce). Rovněž byla realizována
prevence pro žáky ZŠ (maturitní práce).
3) Co byste rádi v souvislosti s prevencí rizikového chování na vaší škole v příštím školním
roce zlepšili či změnili?
Přesunout jej zpět do reálného školního prostředí
Oblast prevence rizikových jevů ve společnosti zpracovala
Mgr. Miroslava Hulanová
metodička prevence patologických jevů
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Projekt „Sám sebou“ obsahoval ve školním roce 2019/2020 tyto konkrétní aktivity:
Projekt „Sám sebou“ obsahoval ve školním roce 2020-21 pouze adaptační pobyt.
Adaptační kurz pro žáky 1. ročníků - Dobronice
Ve středu 23. září 2020 ráno se žáci 1. A a 1. B sešli a pod dozorem učitelů Ing. Dany Roušavé a Mgr.
Jana Hendrycha odjeli z Benešova vlakem na třídenní adaptační kurz do Výcvikového střediska VŠE
v Dobronicích, jehož smyslem bylo především blíže poznat své nové spolužáky, začlenit se a stmelit
kolektiv společnými zážitky.
První den pobytu si třídu 1. A si převzala PaedDr. Zdena Kašparová, třídu 1. B JUDr. Karel Kašpar a
začal prvotní seznamovací program. Druhý den, ve čtvrtek po snídani, následoval opět program
vedený PaedDr. Zdenou Kašparovou a JUDr. Karlem Kašparem. Tento program, který proběhl od
9.00 do 12.20 hod. v přírodním prostředí, byl zaměřen na tvorbu třídního kolektivu, vzájemné
poznávání a seznamování, komunikaci, spolupráci a sebepoznávání. JUDr. Karel Kašpar seznámil
studenty s jejich právy, ale i povinnostmi, s prevencí rizikového chování a šikany a s prevencí
kriminality. Po obědě a poledním klidu si lektoři kolektivy vyměnili. Přednášky probíhaly od 14.00
do 16.00 hod., žáci se o problematiku zajímali a ochotně spolupracovali s přednášejícími. Do
programu byla také vhodně zasazena volba třídní samosprávy. Se třídou 1. A převážně pracovala
PaedDr. Zdena Kašparová a naopak, se třídou 1. B JUDr. Karel Kašpar. V pátek po snídani žáci
odevzdali klíče od svých uklizených chatek a společně zamířili k domovu.
Jednodenní preventivní akce pro jednotlivé třídy
Preventivní akce, které jsou v kompetenci školního psychologa, se v tomto školním roce podobně jako
v loňském školním roce neuskutečňovaly vzhledem k distanční výuce po větší část školního roku.

Ing. Ivana Jiráčková, Ph.D.
výchovná poradkyně
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7

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Další vzdělávání pedagogických pracovníků se řídí ustanoveními § 227 až 235 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, § 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, vyhláškou č. 317/2005 Sb., o
dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, všechny předpisy v aktuálním znění (dále jen vyhláška).
V souladu se schváleným plánem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Obchodní akademie
Neveklov probíhalo v průběhu školního roku 2020/2021 další vzdělávání. Plnění plánu bylo ovlivněno
koronavirovou pandemií, od října 2020 došlo k uzavření škol a omezení vzdělávacích aktivit. Vzdělávací akce
byly v některých případech nabízeny formou on-line. Při znovuzavedení distanční výuky zorganizovalo vedení
školy pro pedagogické pracovníky několik interních webinářů k využívání programů Moodle, Zoom, Teams.
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
Dle § 2 vyhlášky – studium v oblasti pedagogických věd
Jedna vyučující ukončila úspěšně na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze program CŽV
učitelství pro střední školy a jedna vyučující pokračovala v magisterském studijním programu na
Fakultě sportovních studií na Masarykově univerzitě v Brně, program Učitelství tělesné výchovy pro
základní a střední školy.

Studium k prohlubování odborné kvalifikace
Dle § 10 vyhlášky – průběžné vzdělávání
Průběžné vzdělávání bylo zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem
vzdělávání a výchovy a vycházelo z konkrétních potřeb výuky a organizace školy.
Ředitelka školy aktivně pracovala v Radě asociace obchodních akademií.
Pro pedagogické pracovníky domova mládeže nebyly vybrány žádné vhodné akce.
Z plánovaných školení a seminářů byly využity nabídky v oblastech:

školení v rámci přípravy na státní maturity – KOOS Management – skupinová konzultace online,
CISKOM – Cermat – vedení školy, Konzultační seminář pro školní maturitní komisaře, CISKOM
– NIDV Praha – nominovaný učitel, Konzultační seminář k didaktickým testům z českého jazyka
– vyučující češtiny, Zadavatel pro žáky s PUP MZ, Cermat – nominovaní učitelé

vyučující ruského jazyka absolvovala cyklus webinářů pořádaných nakladatelstvím Klett
a RUDN univerzitou

metodické školení pro metodika prevence pořádané KUSK Praha – metodik prevence

školení z oblasti ekonomiky a účetnictví – vzdělávací program Aktuální otázky výuky
ekonomiky na SŠ pořádaný EDUKO Praha – vyučující ekonomiky

praktický seminář Kurz vodní turistiky pro pedagogické pracovníky pořádaný Vodáckou
školou záchrany Náchod – vyučující tělesné výchovy

školení k výuce písemné a elektronické komunikace – Moderní korespondence od A do Z
– vyučující písemné a elektronické komunikace

školení z oblasti legislativy – vedení školy – Legislativní novinky školního roku 2020/2021

doškolovací kurz zdravotníka zotavovacích akcí pořádaní ČČK Praha – vyučující tělesné
výchovy

interní webináře k práci s programy Moodle, Zoom, Teams – pedagogičtí pracovníci
Zpracovala Věra Kulhánková
asistentka ředitelky a vedoucí provozu
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Aktivity a prezentace školy na veřejnosti

Školní i mimoškolní aktivity vždy směřují k obohacení výchovy a vzdělání žáků, vhodně doplňují
výuku a zároveň zasahují i do volnočasových činností žáků. Můžeme je rozdělit do několika skupin:

Jazykové aktivity
BARIÉROVÉ TESTY
Anglický jazyk
Písemná zkouška nanečisto neboli mock test = bariérový test se konala na OA Neveklov dne 29. 9.
2020. Test zajistila Obchodní akademie Neveklov, která získala licenci k organizování těchto
testů v roce 2016 pod záštitou PeopleCert. Bariérové testy jsou základem pro úspěšné složení
mezinárodních zkoušek úrovně B1, B2 a výše, navíc tyto testy přispívají k větší připravenosti žáků ke
státní maturitě z cizího jazyka. Výsledky též vyučujícím slouží k získání přehledu o jazykových
vědomostech žáků, zejména 1. ročníku, příp. poskytují srovnání s výsledky z předchozích let. Testy
jsou hodnoceny vyučujícími anglického jazyka.
Testování se v tomto roce zúčastnili studenti všech ročníků OA Neveklov, celkem 112 studentů.
Někteří studenti se z různých důvodů nedostavili, a proto byl ředitelkou školy stanoven náhradní
termín.
Test na úrovni A2 Evropského referenčního rámce skládalo celkem 28 studentů, úspěšně ho
složilo 17 studentů (59%). Žádný student nezískal First Class Pass ve všech částech LISTENING,
READING a WRITING. 4 studenti získalo First Class Pass v obou částech LISTENING i READING.
Adéla Kucharská dosáhla celkově nejvyššího percentilu 94% v části LISTENING a 92% v části
READING. Nad 90% se dostali ještě Daniel Korbel v části LISTENING (92%) a
Eliška Pohořalová v části READING (96%).
Test na úrovni B1 Evropského referenčního rámce skládalo celkem 49 studentů, úspěšně ho
složilo 33 studentů (67%). Nejlepšího celkového výsledku 86 % dosáhly Lucie Stehlíková a
Darina Šnajdrová. Lucie Stehlíková navíc dosáhla nejvyššího skóre v části READING (94%). V části
READING získali dále nad 90% Veronika Phamová, Darina Šnajdrová a Šimon Zadražil (všichni
shodně
92%).
V části
LISTENING
měli
nejlepší
skóre
Jan Pecháček (98%),
Veronika Phamová (96%), Tomáš Kukla a Anna Slavíčková (oba 90%). First Class Pass nezískal
žádný ze studentů.
Test na úrovni B2 Evropského referenčního rámce skládalo celkem 28 studentů, přičemž
úspěšně ho složilo 12 studentů, tj. 43%. Pět studentů získalo First Class Pass v části LISTENING
(Nikola Hornová a Tereza Oralová, obě 77%, Filip Kahoun a Andrea Mikerová, oba 79%,
Barbora Kudibalová a Boris Placer, oba 81%). V části READING získali First Class Pass dva studenti
(Filip Kahoun 85% a Nikola Hornová oba 81%). Celkově nejlepšího skóre 78 % dosáhl Boris Placer.
Test na úrovni C1 Evropského referenčního rámce skládali celkem 4 studenti, z nichž dvěma se
podařilo zkoušku složit, tj 50%. Dva studenti dosáhli First Class Pass v obou částech LISTENING
a READING, Alexandr Zoulík 94% v části LISTENING, 77% v části READING a Nikola Vlášková
77% v části LISTENING a 81% v části READING. Filip Hruška dosáhl First Class Pass v části
LISTENING, 77%. Alexandr Zoulík dosáhl zároveň nejlepšího celkového výsledku, 80%.
Test na úrovni C2 Evropského referenčního rámce skládali 2 studenti. Oběma se podařilo
zkoušku složit. Ema Stránská dosáhla First Class Pass v obou částech LISTENING 85% a
READING 77%. Zároveň měla Ema Stránská nejvyšší celkové skóre, 74%.
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Výsledky byly školou zpracovány tak, aby odrážely skutečné výsledky u skutečné zkoušky; tj. pokud
student neuspěl v jedné ze tří částí („listening“, „reading“, „writing“), neuspěl ani celkově.
Nejobtížnější napříč všemi úrovněmi byla pro studenty část WRITING, zejména z důvodu nesplnění
zadání nebo způsobu zpracování. V části WRITING se v letošním roce nepodařilo nikomu napříč
všemi úrovněmi dosáhnout na First Class Pass.
Výsledky byly školou zpracovány tak, aby odrážely skutečné výsledky u skutečné zkoušky; tj. pokud
student neuspěl v jedné ze tří částí („listening“ (poslech), „reading“ (práce s textem),
„writing“ (písemný projev)), neuspěl ani celkově.
Nejobtížnější napříč všemi úrovněmi byla pro studenty část WRITING, zejména z důvodu
nesplnění zadání nebo způsobu zpracování. Jako obtížná se jevila také část READING na úrovni C1.
Celkovým poměrem byli nejúspěšnější studenti, kteří skládali zkoušku na úrovni A2.
BT z ANJ pro příští školní rok jsou plánovány v prvním týdnu v září 2021.
Německý a ruský jazyk
Bariérové testy v německém a ruském jazyce v letošním školním roce neproběhly z důvodu uzavření
škol v období od 5. 10. 2020 – 23. 5. 2021.
MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKY
Úspěšně vykonaná standardizovaná mezinárodní zkouška podle Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky nahradí zkoušku z cizího jazyka v rámci profilové/školní části maturitní zkoušky
(viz novela vyhlášky 177 k ukončování studia). Studenti jsou povinni podat žádost k rukám ředitelce
školy. V rámci ústní maturitní zkoušky posléze tito studenti volí druhý cizí jazyk nebo matematiku.
V letošním školním roce 2020/21 měli naši žáci opět příležitost absolvovat různé typy mezinárodních
zkoušek z anglického a německého jazyka. Jedná se o zkoušky LanguageCert, ÖSD a Deutsch
Zertifikat. Školní rok byl poznamenán uzavřením školy a zavedením distanční výuky, proto bylo
dvojnásobně obtížné studenty motivovat k absolvování mezinárodních jazykových zkoušek. Příprava
studentů 4. ročníku probíhala prostřednictvím online schůzek i osobních konzultací v průběhu
několika měsíců.
LANGUAGECERT
V tomto roce se k jazykové zkoušce z anglického jazyka (v úrovních B1-B2) přihlásilo celkem
11 studentů 3. a 4. ročníku OA Neveklov. Zkoušky proběhly ve spolupráci Mgr. E. Škopkové s Mgr. J.
Hendrychem a Mgr. J. Zemanovou ve 2 termínech, a to 1. 3. 2021, kdy skupina studentů 4. A ve
složení Nela Červená, Michaela Kosíková, Kateřina Kutová, Tereza Oralová, Khrystyna Perebziak,
Kamila Sládková, Jiří Studnička a Andrea Vimmerová úspěšně vykonali ústní a písemné zkoušky
(ISESOL, IESOL (paper-based)) s hodnocením „High Pass“ (výborně). Datum další zkoušky připadl
na 24. 6. 2021, ke které přistoupili premiérově studenti 3. ročníku, Barbora Kudibalová, Václav
Šobíšek a Tomáš Velebný. Taktéž se jednalo o ústní a písemnou zkoušku úrovně B1 a B2.
ÖSD a DEUTSCH ZERTIFIKAT jsou další jazykovou zkouškou, kterou mají žáci OA Neveklov
možnost vykonat. V letošním školním roce se k této zkoušce pod vedením Mgr. Barbory Votrubové
připravily 2 studentky 4. A Kateřina Kutová a Kamila Sládková. Zkouška proběhla 20. 2. 2021 na
půdě Gymnázia Příbram. Obě studentky úspěšně zvládly všechny části zkoušky.
Pro budoucí fungování Obchodní akademie jako akreditovaného centra pro konání zkoušek
LanguageCert, obzvláště s ohledem na určité změny a požadavky organizace PeopleCert na fungování
jednotlivých center a další úpravu a aktualizaci cen (přijatelnější pro zájemce), stejně tak jako možnost
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absolvovat i další mezinárodní jazykové zkoušky našimi studenty, je potřeba soustavně a cíleně
pracovat v oblasti marketingu pro získávání více zájemců o tyto zkoušky, tzn. zejména motivovat
„domácí“ studenty, věnovat pozornost nadaným a ambiciozním studentům a propagovat zkoušky na
veřejnosti prostřednictvím webových stránek školy a dalších médií. Zavazující je i poplatek
1.000,- eur za kalendářní rok, kterým naše centrum hradí organizaci PeopleCert za 26 zkoušek
dopředu. V polovině roku již proběhlo 15 zkoušek. V příštím školním roce 2021/22 jsou plánovány
jazykové zkoušky dalších studentů 3. ročníku, zájemci se rekrutují i z řad studentů 2. ročníku. Více
napoví výsledky bariérových testů v září 2021. Je patrný i lehce zvýšený zájem o zkoušky z řad
veřejnosti i bývalých studentů OA Neveklov.
OLYMPIÁDY V CIZÍCH JAZYCÍCH
Jazyková výuka byla v období distančního vzdělávání limitována. V jejím rámci však i v letošním roce
byli žáci jednotlivých ročníků OA Neveklov motivováni, vybráni a připravováni k účasti v okresních
i krajských kolech konverzace v cizích jazycích, tzv. olympiádách, pouze však v jazyce anglickém a
ruském. Žákům byla poskytnuta konverzační témata k přípravě, stejně tak i konzultační podpora ze
strany vyučujících. Školní kola olympiád neproběhla, žáci byli přímo nominováni svými vyučujícími
do kol vyšších na základě jejich jazykových kompetencí i projevenému zájmu.
Anglický jazyk
Okresní kolo soutěže se konalo v ISŠT Černoleská Benešov 19. 3. 2021, tentokrát však online na
platformě Google Meet. Soutěže se zúčastnily 2 studentky 2. A Andrea Mikerová a Ema
Stránská. V den konání soutěže v úvodu proběhla zkouška spojení s příslušným žákem dané kategorie.
Soutěžící obdrželi pořadí a byli informováni o způsobu losování konverzačního tématu. Po dobu
čekání na zkoušení byl účastník odpojen, ale byl v dosahu pomocí chatu. Po dobu konání soutěže
(příprava a zkoušení) měl žák zapnutou kameru bez nastaveného pozadí. Nikdo další do průběhu
soutěže nezasahoval. Hodnocení všech účastníků proběhlo v závěru soutěžního dne i za přítomnosti
pedagogů. Hodnoceny byly zejména samostatný projev na vylosované téma, šíře použité slovní
zásoby, gramatická správnost, plynulost a správná výslovnost i pohotovost odpovědí. Obě studentky
projevily vysokou úroveň připravenosti i osobního svědomitého přístupu v překonání jisté bariéry
v ústním projevu prostřednictvím webové platformy.
Konverzační témata:
1. Healthy lifestyle
2. Housing and living
3. My future career
4. The environenmtal problems
5. School and education
6. Importance of learning foreign languages
7. My shopping
8. Transport and travelling
Výsledky a umístění: Ema Stránská (4. místo), Andrea Mikerová (7. místo).
Ruský jazyk
Krajské kolo soutěže již tradičně proběhlo (okresní kola nejsou organizována z důvodu malého počtu
škol vyučující RUJ) 25. 3. 2021 na Gymnáziu v Příbrami. Cílem soutěže je mluvený projev před
komisí, porovnání vlastního výkonu s ostatními studenty na této úrovni. Stejně tak jako jiné soutěže
z důvodu uzavření škol akce proběhla online prostřednictvím platformy Zoom. Této soutěže se
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účastnily 2 studentky 2. A Olesja Chymyncova a Nikolietta Matola a studentka 4. A Khrystyna
Perebziak.
Soutěž proběhla ve formě konverzace se členy soutěžní poroty na dané téma (představení se, řízená
konverzace, beseda s monologickými projevy žáka + řešení jazykové situace za pomocí obrázků a
zadané situace). Hodnoceny byly pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost,
gramatická správnost i adekvátnost odpovědí.
Konverzační témata pro kategorii SŠ I:
1. Rodina
2. Škola a povolání
3. Místo, kde žiji
4. Voný čas a zájmy
5. Cestování a prázdniny
6. Nákupy a móda
7. Kultura
Konverzační témata pro kategorii SŠ I, II a III:
1. Stravování
2. Ruská a česká kuchyně, zdravá výživa
3. Roční období, počasí, předpověď
4. Ochrana životního prostředí
5. Škola, povolání
6. Místo, kde žiji
7. Kultura
8. Nákupy a móda
9. Zdraví, životní styl
10. Cestování, prázdniny
11. Významné osobnosti ruské společnosti (sport, kultura, věda a technika atd.)
12. Média a jejich účinky na jednotlivce a společnost (tisk, rozhlas, film, internet)
Výsledky a umístění: Olesja Chymyncova (5. místo, SŠ I), Nikolietta Matola (5. místo, SŠ II)
a Khrystyna Perebziak (2. místo, SŠ III).
Dne 21. 4. 2021 proběhlo online celostátní kolo Olympiády v ruském jazce v Domě ruské vědy a
kultury Praha, Na Zátorce. Studentka 4. A Khrystyna Perebziak se účastnila soutěže z 2. místa
v krajském kole jako náhradník.
Účastníci byli seznámeni s časovým harmonogramem a způsobem prezentování svého mluveného
projevu. Výsledky byly vyhlášeny za přítomnosti účastníků všech kategorií. Studentka OA Neveklov
obsadila krásné a vysoce ceněné 2. místo v kategorii SŠ III.
Německý jazyk
Školní a ani okresní kolo nebylo z důvodu uzavření škol a distanční výuky organizováno.
Společenské vědy v anglickém jazyce
V rámci výuky SVA neproběhly žádné plánované exkurze týkající se témat „Multiculturalism“
s názvem „Guided Tour in Benešov / Prague“.
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Další plánované aktivity na půdě OA Neveklov z důvodu pokračujícího nouzového stavu a uzavření
škol neproběhly.
Europass
Zpracovávání Europassů pokračovalo i v tomto školním roce. Europass je soubor dokumentů o
vzdělání, kompetencích a pracovních zkušenostech, který má jednotný formát a je používán v celé
Evropě. Je to tedy osvědčení o platnosti českých maturitních vysvědčení v daném oboru v zemích celé
Evropské unie. V tomto školním roce obdrželi absolventi Europassy v české, v anglické verzi a
německé verzi.
Europassy byly předány letošním maturitním ročníkům na slavnostním vyřazení maturantů.
Výuka anglickým lektorem
I v uplynulém školním roce 2020/21 vyučoval na OA anglický lektor Mark Chawner předměty
Jazykový seminář v 2. ročníku, zaměření na cizí jazyky a Konverzace v anglickém jazyce v 4. ročníku
jako povinně-volitelný předmět.
Cílem výuky jazykových lektorů – rodilých mluvčí na škole je odbourání obav žáků z rozhovoru
s rodilým mluvčím, možnost promluvit si s rodilým mluvčím, všimnout si rozdílnosti kultur naší země
v porovnání se zvyklostmi anglických, německých a ruských občanů na základě informací podaných
rodilým mluvčím o životě obyvatel příslušných zemí.
Působení anglického lektora na škole je hodnoceno jako přínosné pro žáky a rozvoj jejich
komunikativních dovedností, samotní žáci shledávají jeho hodiny užitečnými z důvodu přímého
kontaktu s cizím jazykem.
ŽÁKOVSKÉ PROJEKTOVÉ PRÁCE V OBLASTI CIZÍCH JAZYKŮ
Ročníkové a maturitní práce
V uplynulém školním roce 2020/21 se do vypracování ročníkových (dále RP) a maturitních prací (dále
MP) v anglickém, německém a ruském jazyce zapojilo 11 žáků (4x RP z 3. A, 3x RP z 3. B a 4x MP
ze 4. A). V loňském roce těchto prací bylo 10, předloňském roce 8. Vedoucími těchto prací byly Mgr.
Eva Škopková (5x RP ANJ), Mgr. Jana Zemanová (2x MP ANJ), Mgr. Miroslava Hulanová (1x MP
RUJ), Mgr. Barbora Votrubová (1x MP NEJ), Mgr. Jan Hendrych (1x RP ANJ) a Mgr. Antonín Pártl
(1x RP ANJ)
3. A
Business Plan – Used-car Dealer / Podnikatelský plán – Autobazar (Václav Šobíšek)
Modern Technologies
– Good Servant, Evil Lord or Pathological Phenomenon in Teenagers´ Lives / Moderní
technologie - dobrý sluha, zlý pán, aneb patologické jevy v životě teenagerů (Filip Kahoun)

Learning Difficulties of Primary and Secondary Students during Lockdown caused by Cor
onavirus / Výukové potíže žáků ZŠ A SŠ v době karantény způsobené
COVID19 (Alexandr Zoulík)

Cooperative and Collaborative Applications/ Užitečné kooperativní a kolaborativní webové
aplikace pro výuku (Matěj Randáček)



3. B
Attractive All-day Sports Outdoor Programme/ Atraktivní celodenní sportovní program
(Karel Hodík)

Business Plan – Starting a Café/ Podnikatelský plán - Kavárna (Barbora Kudibalová)
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Non-traditional Sport Activities during Physical Education Classes – Lacrosse,
Intercrosse/Netradiční sportovní hry ve výuce tělesné výchovy (Tomáš Sigmund)


4. A
Activation Games in English Language for Elementary Schools / Aktivizační hry v hodinách
anglického jazyka pro ZŠ (realizace projektu) - (Michaela Kosíková)

Mapping of OA Neveklov Students´ Ambitions and Plans for their Future / Plány a cíle
studentů OA Neveklov do budoucna (průzkum) - (Kateřina Kutová)

Sprachübungen im Deutschunterricht (Kamila Sládková)

Дидактическое пособие для обучения русскому языку / Didaktická pomůcka pro výuku
RUJ (Khrystyna Perebziak)


Zpracování témat proběhlo dle harmonogramu stanoveného ředitelkou školy. Všechny práce byly ve
své první ucelené i finální verzi odevzdány včas (25. 1. 2021 a 22. 3. 2021). Po jmenování oponentů
a vypracování posudků prací proběhly obhajoby maturitních prací v rámci ústní maturitní
zkoušky 27. a 28. 5. 2021. Termín obhajob ročníkových prací byl stanoven na 17. a 18. 6. 2021.
Letošní maturitní
práce
se
vyznačovaly nadprůměrným zpracováním
obsahu
a ve
většině případů byly odevzdány ve vhodné finální formální podobě. Stále je však potřeba žáky
směřovat ke kvalitnímu zpracování prací vhodným vedením, konzultovat nejasnosti a pochybnosti, a
tak dospět k finální podobě a obhajobě prací před komisí. Jazykové práce si většinou volí studenti
jazykově nadaní, což se projevilo nejen v samotném zpracování, ale i v ústní prezentaci a obhajobě
práce. I v letošním roce se vyskytla řada nedostatků, které se nejvíce projevily v průběhu zpracování
práce. Jedná se zejména o přesnost a preciznost zpracování zvoleného tématu, korektnost formální
úrovně práce a zejména důsledné dodržování pokynů vedoucí práce v rámci
pravidelných povinných konzultací.
Cizojazyčné knihovny
Stejně jako v minulých letech fungovaly na škole cizojazyčné žákovské knihovny angličtiny, němčiny
a ruštiny. Žáci se v rámci výuky jednotlivých cizích jazyků (povinná četba) průběžně seznamují s
cizojazyčnou literaturou a jejím prostřednictvím si rozšiřují slovní zásobu daného jazyka. Rozšiřování
knihovních fondů probíhá na základě požadavků jazykových vyučujících.
Fungující knihovny ANJ, NEJ a RUJ byly vyučujícími i studenty hojně využity v rámci hodin a
zejména samostatné domácí četby a následné prezentace ve třídě. I nadále budou dle finančních
možností školy rozšiřovány v průběhu příštího školního roku. Zde je potřeba motivovat žáky k jejich
využívání, tj. četbě a případné následné prezentaci v rámci jazykových skupin. Cílem této aktivity je
rozvoj čtenářské cizojazyčné kompetence studentů (zejm. v oblasti rozšiřování slovní zásoby a
orientace v gramatických jevech) a aktivní řečové dovednosti souvisle, plynule a srozumitelně
prezentovat literární dílo v hodinách.
Časopisy „Bridge“ a „Freundschaft“ byly jazykovými vyučujícími v hodinách aktivně využívány ke
zlepšení jazykových kompetencí i faktografického rozhledu studentů a budou i nadále objednány pro
žáky na základě jejich zájmu začátkem příštího školního roku, popř. budou k dispozici vyučujícím.
Ruský časopis „Davaj“ byl a je v dalším období k dispozici jen v elektronické podobě.
Zpracovala Mgr. Eva Škopková
předsedkyně předmětové komise cizích jazyků
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Akce v českém jazyce a literatuře
Ve školním roce 2020 - 2021 byly v rámci výuky českého jazyka a literatury sice předem zajištěny
návštěvy mnoha divadelních, filmových i jiných kulturních představení či exkurze, ale vzhledem
k nastalé epidemiologické situaci musely být zrušeny. Uskutečnily se tedy jen akce, které bylo možno
pořádat on-line formou:



13. 11. 2020 – olympiáda z ČJ – školní kolo (celkem 22 žáků ze všech ročníků)
10. 1. 2020 – olympiáda z ČJ – okresní kolo na SOŠ a SZŠ Benešov – Kateřina Kudrnová
z 2. A obsadila 4. místo a Michaela Kosíková ze 4. A skončila na 5. místě z 10 soutěžících

Pro studenty byla na zbytek školního roku zajištěna i řada dalších kulturních akcí, která však byla
z důvodu preventivních opatření proti nákaze COVID-19 zrušena.
Školní kolo 47. ročníku Soutěže v českém jazyce proběhlo 13. 11. 2020 on-line za účasti 22
soutěžících ze všech ročníků. Do kola okresního, které se konalo v Benešově 29. 1. 2019, postoupili
z 1. a 2. místa studenti Michaela Kosíková ze 4. A a Kateřina Kudrnová z 2. A.
Okresní kolo 47. ročníku Soutěže v českém jazyce se konalo 10. 1. 2021 na SOŠ a SZŠ
v Benešově. V tomto kole obsadila Kateřina Kudrnová 4. místo a Michaela Kosíková 5. místo
z celkem 10 soutěžících.
Mgr. Jaroslava Keharová
předsedkyně předmětové komise českého jazyka a literatury

Odborné aktivity
Soutěže v grafických disciplínách
Mezinárodní internetová soutěž ZAV-100
Ve dnech 22. a 24. listopadu 2020 se konala v internetovém prostředí mezinárodní internetová
soutěž ZAV 100 Celkově se soutěže zúčastnilo 1132 závodníků, kteří byli rozdělení do 4 věkových
kategorií: děti do 12 let, žáci 13-16 let, junioři 17-20 let, senioři 20 a více let. Z naší školy se zúčastnilo
5 studentů. V celkovém pořadí se umístili následovně: Jiří Slaba byl 125., František Putík 301.,
Kristýna Varga 405., Tomáš Velebný500., Zuzana Bílková 703.
Mistrovství republiky v grafických disciplínách
V letošním školním roce se konalo i krajské a republikové kolo soutěže v grafických disciplínách on
line. Soutěž organizoval NPI ve spolupráci s INTERINFO. Z naší školy se krajské soutěže účastnili
Jiří Slaba, Vojtěch Rada a František Putík. Vojtěch Rada se místil v opise na 10 minut s penalizací 50
úhozů na 2. místě a postoupil do celostátního kola. Toho se ale bohužel nezúčastnil, protože se zalekl
velké konkurence. Ve stejné disciplíně byl Jiří Slaba 8. a František Putík 38. z celkem 73
soutěžících. V minutovkách byl Vojtěch Rada 3. a Jiří Slaba 10. ze 74 soutěžících. V anglickém opise
byl Jiří Slaba 4. a Vojtěch Rada 5. z celkového počtu 58 soutěžících.
Zpracovala Ing. Ivana Jiráčková, Ph.D.
předsedkyně předmětové komise písemné a elektronické komunikace a informatiky
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Soutěže pro ZŠ
V letošním školním roce měly proběhnout ve škole pro žáky ZŠ tyto akce:
a) Ovládněte s námi trh! – z důvodu pandemie Covid-19 se akce nekonala
b) Projektový týden – z důvodu pandemie Covid-19 se akce nekonala
Ekonomické soutěže, olympiády, fiktivní firmy
V letošním školním roce se naše škola opět zapojila do několika soutěží:
a)

EKOTÝM 2020 – v letošním školním roce se tato soutěž z důvodu pandemie Covid-19
nekonala

b) Účetní tým 2021 – naši školu reprezentovali online 26. 5. 2021 2 týmy ve
složení Václav Šobíšek, Veronika Fryšová, Kateřina Dvořáková, Filip Šimsa, Kristýna Varga,
Aneta Urbanová. Soutěž se skládala ze 3 částí. První část, zahájena v 10:00 hod. se týkala
vypracování případové studie na účtování jednotlivých agend. Za tento úkol mohl tým získat
až 300 bodů a čas na vypracování byl 60 minut. Případová studie byla rozdělena do
následujících agend: dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy, zaměstnanci, krátkodobý
finanční majetek. Žáci si předem jednotlivé agendy mezi sebou rozdělili.
V 11:45 proběhlo vyhlášení výsledků 1. části soutěže. Oba naše týmy postoupily do 2. kola soutěže
V případové studii (v 1. části) dosáhli naši žáci 252 a 139 bodů. Z 11 týmů se umístili na 7. a 10. místě.
Do další části soutěže postupovalo pouze 10 nejlepších týmů.
Druhá část - semifinále se konalo od 13:00 h. V této části si studenti vybírali otázky z pěti účetních
okruhů (dlouhodobý majetek, zásoby, krátkodobý majetek a zúčtovací vztahy, náklady, výnosy a
časové rozlišení, účetnictví obecně). Mohli si zvolit otázku dle obtížnosti (od 10 do 50 bodů).
V případě správné odpovědi získal tým příslušný počet bodů, naopak chybné odpovědi byly
penalizovány zápornými body.
V druhé části získal tým č. 1 280 bodů a tým č. 2 240 bodů. Tým č. 1 v této soutěži uspěl a postupuje
tak do velkého finále soutěže, které se bude konat 22. 6. 2021 opět online formou. Celkem
z přihlášených 39 soutěžních týmů tak náš tým postoupil do finále jako jeden z 14 nejlepších týmů.
Finanční gramotnost – školní kolo tato soutěž proběhla formou on-line testu 15. 12. 2020.
Této soutěže se zúčastnilo 113 žáků z celé školy. Soutěž probíhala formou testu v časovém
limitu 30 min.
d) Ekonomická
olympiáda – školní kolo tato soutěž proběhla formou on-line
testu v termínu 23. 11. – 4. 12. 2020. Této olympiády se zúčastnili žáci 4. A. Ve školním kole
uspěli nejlépe žáci Kateřina Kutová, Jiří Studnička a Lenka Sadílková. Tito žáci postupují do
krajského kola, které proběhne také online v termínu 16. 3. 2021.
e) Ekonomická olympiáda – krajské kolo tato soutěž proběhla formou on-line testu 16. 3.
2021. Do krajských kol postoupili nejlepší studenti z kol školských. Z každé školy poustoupil
vždy jeden (pokud splnil hranici pro úspěšného řešitele školního kola) a maximálně 5 studentů.
Testování v krajských kolech proběhlo písemnou online formou. Test se skládal z otevřených
i uzavřených otázek. Obsah testu a testovaných oblastí z ekonomie a financí odpovídá
školnímu kolu EO. Náročnost testu je vyšší než ve školním kole, doporučená učebnice je
Ekonomie (prof. Robert Holman).
f) Na základě výsledků krajských kol postoupilo 50 nejlepších studentů z celé ČR do slavnostního
finále konaného v České národní bance.
Naši tři žáci do slavnostního finále nepostoupili.
c)
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i)

Účetnictví versus účtování – v letošním školním roce se tato soutěž z důvodu pandemie
Covid-19 nekonala
Regionální veletrh fiktivních firem - v letošním školním roce se tato soutěž z důvodu
pandemie Covid-19 nekonala.
Mezinárodní veletrh fiktivních firem – 27. mezinárodní veletrh fiktivních firem se konal
online v termínu od 17. – 18. 3. 2021. Soutěže se zúčastnila celá 3. A se svými dvěma fiktivními
firmami. Z důvodu epidemie Covid-19 a distanční výuce, neměli žáci možnost
přípravy výstavního stánku. V soutěži 90 sekund ve výtahu dosáhla firma G&T na 9. místo
z 21. V soutěži Nejlepší prezentace skončila firma E-Jay na 9. místě ze 74 soutěžních firem.
V soutěži Nejlepší katalog obsadila E-Jay 17. místo z 56 soutěžících. V hlavní soutěži Nejlepší
firma veletrhu obsadila E-Jay 10. místo a G&T 56. místo ze 74 soutěžních firem.

Oproti předchozím rokům neměli žáci možnost vyzkoušet si obchodování mezi sebou navzájem.
EKOTÝM školní kolo - školní kolo soutěže Ekonomický tým pro 3. ročníky bylo z důvodu
pandemie Covid-19 zrušeno.
k) Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti - proběhlo on-line dne 26. 4. 2021. V
ekonomické sekci – obor č. 13 Ekonomika a podnikání prezentovali Kateřina
Dvořáková – 1. místo, Karolína Kahounová – 2. místo.
l) MD DAL 2021 - soutěže se zúčastnili online formou dne 26. – 28. 1. 2021 Kateřina Kutová ze
4. A, Tereza Oralová ze 4. A a Lenka Sadílková ze 4. A. Přihlášeno bylo celkem 82 studentů z
31 středních škol, kteří stejně jako v minulých letech prokazovali své znalosti ve dvou dnech
soutěže. Žákyně obsadily: 52. místo Kateřina Kutová (z 82 soutěžících) s celkovým počtem
bodů 235,97 z 300 bodů, 79. místo Tereza Oralová a 80. místo Lenka Sadílková.
m) Účetní tým – finále – se bude konat opět online 22. 6. 2021 – účastnit se ho bude postupující
tým z předešlého kola: Václav Šobíšek, Veronika Fryšová a Kateřina Dvořáková
n) Finanční gramotnost – okresní kolo – soutěž probíhala online a zúčastnily se jí nejlepší
žákyně ze školního kola: 1. Šimoníková Tereza (2. B), Oralová Tereza (4. A), Červená Nela
(4. A), Brzáková Natálie (4. A) a další (viz výsledková listina).
o) Do okresního kola se omluvila ze zdravotních důvodů Tereza Šimoníková, proto ji nahradila
ze 4. pozice Natálie Brzáková (4. A)
j)
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Odborné práce a odborné praxe
Odborné praxe se měly konat: 10. 5. – 21. 5. 2021. Praxe se ale z důvodu pandemie Covid19 nekonaly.
Odborné přednášky na škole a exkurze
Dne 31. 5. 2021 se konal online workshop pro 3. ročníky JAK PŘIPRAVIT SVŮJ PRVNÍ EVENT.
Beseda Můžeš podnikat a beseda Kofroňovi byly z důvodu pandemie Covid-19 zrušeny.
Akce mimo školu
Exkurze v ČNB v Praze – exkurze konané 29. 9. 2020 se zúčastnili žáci třídy 3. A, B. Žáci se
seznámili s historií peněz a měnového vývoje českých zemí.
Žádné další exkurze se z důvodu pandemie Covid-19 nekonaly.
Zpracovala Ing. Klára Matějovská
předsedkyně předmětové komise ekonomických předmětů
SOČ – středoškolská odborná činnost
Středoškolská odborná činnost (dále SOČ) je soutěž s bohatou tradicí – letos proběhl již 43. ročník.
Žáci Obchodní akademie Neveklov se zúčastňují pravidelně od roku 2009 a přípravu vede Mgr.
Miroslava Hulanová.
Od října do dubna probíhala výuka distanční formou, proto nebyla jednoduchá ani komunikace, ani
příprava prací. Přesto se podařilo do krajského kola nominovat 4 práce.
Žáci soutěžili v kategorii č. 13 - Ekonomika a řízení – Kateřina Dvořáková – práce: Komunikační
mix HC Sparta Praha; Karolína Kahounová – práce: Pracovní příležitosti pro hendikepované; č. 14
- Pedagogika, psychologie a sociologie – Natalie Brzáková – práce: Problematika návykových látek
u dětí a mladistvých; obor č. 17 – Filosofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
- Veronika Fryšová - práce: Národnostní menšiny v ČR.
Pořadatelstvím krajského kola bylo pověřeno Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře. Díky krizovým
opatřením (koronavirus) byla soutěž prezenční formou opět zrušena. Celá se přesunula do
internetového prostředí. Studenti tak dostali možnost připravit videoprezentaci, kterou nahráli do
systému SOČ, a následně krajská kola probíhala online formou videohovorů, videoobhajob či
videokonzultací. Studenti tak nebyli připraveni o možnost svou práci prezentovat, objasňovat porotě
případné nejasnosti, vysvětlovat své postupy a obhajovat své závěry.
Problémem se ukázala právě tvorba videoprezentací, kde vznikla časová tíseň. Nicméně vše jsme
zdárně vyřešili, prezentace byly prokonzultovány, upraveny a nahrány.
Naši žáci získávají tradičně velice pěkné výsledky a ani letos tomu nebylo jinak. Kateřina Dvořáková
obsadila 1. místo; Karolina Kahounová odsadila 2. místo; Veronika Fryšová obsadila 4. místo a Natalie
Brzáková obsadila 6. místo
Do celostátního kola postoupila Kateřina Dvořáková. Bohužel celostátní kolo proběhlo v sobotu
12. 6. 2021. V tomto termínu se Kateřina účastnila vodáckého výcviku, přesto se soutěže zúčastnila
online a obsadila 13. místo.
Zpracovala Mgr. Miroslava Hulanová
učitelka, garantka SOČ
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Sportovní aktivity
Ve školním roce 2020 - 2021 se z důvodu pandemie nekonaly žádné sportovní turnaje. Také branně
bezpečnostní den byl zrušen.
V září se uskutečnily dva sportovní kurzy přesunuté z předchozího školního roku. Žáci čtvrtého
ročníku se zúčastnili sportovního kurzu ve středisku v Dobronicích u Bechyně a žáci 2. a 3. ročníku
SM absolvovali cyklistický kurz v Tisé.
Zimní kurzy byly kvůli pokračující pandemii přesunuty do dalšího školního roku.
Jarní kurz vodní turistiky pro 1. a 2. ročník SM proběhl v termínu 12. - 17. 6. 2021 na řece Vltavě.
Sportovně turistický kurz třetích ročníků proběhl tradičně na řece Lužnici a ve středisku
v Dobronicích v termínu 9. - 15. 6. 2021.
Závěrečný sportovní den byl opět v režii sportovního managementu třetího ročníku. Konal se 28. 6. a
jeho náplní byly turnaje ve florbalu a vybíjené.
Masérský kurz – příprava na státní zkoušku
Ve školním roce 2020 – 2021 byla pro žáky oboru Ekonomika a podnikání – ŠVP Sportovní
management plánovaná příprava ke složení státní zkoušky ze sportovní masáže. Vzhledem k uzavření
škol od října 2020 nemohl být kurz realizován. Koronavirová krize ovlivnila i uzavření masérského
kurzu ze školního roku 2019/2020. Přípravu vedl Mgr. Michal Švarc, kurz probíhal od října 2019 a
vzhledem ke zrušení prezenční výuky v březnu 2020 byl přerušen. Plánovaná státní zkouška se
nakonec uskutečnila v červnu 2021 a všichni zúčastnění žáci získali osvědčení o státní zkoušce ze
sportovní masáže.
Zpracoval Mgr. Jan Hendrych
předseda předmětové komise sportovních předmětů
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Aktivity školy v rámci environmentální výchovy
Škola
ZÁŘÍ A ŘÍJEN
Besedy ke třídění odpadu 1. a 2. roč., v hodinách biologie
Úprava truhlíků s květinami v areálu školy / u parkoviště/
Ekologické havárie a jejich důsledky 1. B – biologie
KVĚTEN A ČERVEN
Úklid okolí školy a pletí záhonů a truhlíků s květinami – 29. 6. – celá škola
Další aktivity nebylo možné zrealizovat z důvodu pandemie Covid-19.
Spolupráce školy s okolím
Nadále pokračuje prezentace školy v ekologických aktivitách na webových
školy. Spolupráce s Městským úřadem Neveklov při úpravě zeleně v okolí školy.

stránkách

Domov mládeže
ZÁŘÍ
První pravidelná společná vycházka – pěší procházka po místních komunikacích orientace ve městě –
(důležité pro 1. ročníky), dále procházka zelení neveklovského náměstí, parkem u zámku
DÚSP Tloskov – prohlídka skleníků, farmy Skalka s domácími zvířaty, procházka a vyhlídka z kopců
„Šibinka“.
Informativní schůzka pro 1. – 4. ročníky – rozbor plánů zájmové činnosti na školní rok 2020
- 21. Poučení a praktická účast všech ubytovaných na třídění odpadu
ČERVEN
Závěrečný úklid areálu školy, DM a přilehlého hřiště
Další aktivity nebylo možné zrealizovat vzhledem k pandemii Covid-19.
Recyklohraní
V rámci zapojení do projektu firmy EKOKOM „Recyklohraní“ – funguje ve škole třídění odpadu
v kontejnerech na tonery, sběr baterií, sběr drobné elektroniky.
Ocenění KUSK a Klubu ekologické výchovy
Na jaře 2018 požádala škola o zhodnocení aktivit v rámci ekologické výchovy v projektu Škola
udržitelného rozvoje. Krajský úřad Středočeského kraje ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy
udělil Obchodní akademii Neveklov na léta 2018 – 2020 titul ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE 1. STUPNĚ.
Zpracovala:
Ing. Klára Matějovská
Metodik EVVO
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Další aktivity

DOORS aneb S námi máte kliku
DOORS je studentská společnost při Obchodní akademii Neveklov. Společnost je otevřená každému,
komu nejsou lhostejní ostatní, každému, kdo chce přinášet radost. Jejím hlavním cílem je pomáhat.
Pomáhat ve škole, pomáhat lidem i němým tvářím.
Ve školním roce 2020/2021 opět pracovala studentská skupina DOORS pod vedením Mgr. Miroslavy
Hulanové. Skupina pracovala ve složení: Lenka Sadílková, Nikola Vlášková, Tomáš Úterský, Tereza
Sedláková, Simona Šejblová, Jana Zdvihalová a Ondřej Povejšil.
Aktivity, na kterých se studenti podíleli nebo které přímo organizovali, probíhaly z důvodu
epidemiologických opatření pouze v září až říjnu, kdy byla zahájena výuka online. Zúčastnili jsme se
sbírky pro Světlušku – výtěžek byl ve výši 6237,- Kč.
Květinový den, který byl přeložený z jara 2020, proběhl 30. 9. Podařilo se prodat 100 ks kytiček.
Studenti DOORS se rovněž aktivně zapojili do přípravy Neveklovských slavností, které se
uskutečnily v sobotu 5. 9. 2020.
Dalším projektem, do něhož se skupina DOORS zapojila, byl projekt „Úsměv pomáhá“ a účast
v celorepublikové akci "72 hodin" - tři dny plné dobrovolnictví. V rámci tohoto projektu jsme
upravovali prostranství okolo školy. Z důvodu hygienických opatření byl projekt zrealizován
v termínu 1. - 2. 10. 2021 - úklid okolí a výsadba keřů - 1. 10., dokončení výsadby a závěrečné úpravy
- 2. 10. Projektu se zúčastnili nejen členové skupiny DOORS, ale i další studenti, kteří rádi přiloží
ruku k dílu, pokud jde o dobrou věc.
Celkově však celá akce proběhla v duchu spolupráce, v příjemné a tvůrčí atmosféře a radostné náladě.
Mgr. Miroslava Hulanová za DOORS
učitelka, koordinátorka DOORS
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Aktivity školy v rámci výchovného poradenství

Práce výchovného poradenství ve škole byly průběžně realizovány v souladu s plánem vypracovaným
a schváleným v září 2020.
Vzhledem k ustanovením vyhl. č. 72/2005 Sb. byly činnosti výchovného poradce, kariérového
poradce a školního metodika prevence rozděleny. Práci metodika prevence v tomto roce opět
vykonávala Mgr. Miroslava Hulanová, funkcí výchovného poradce pro profesní záležitosti byla ve
školním roce 2020/2021 pověřena Mgr. Miroslava Hulanová, třídní 4. ročníku, a v ostatních
činnostech výchovného poradenství pokračovala Ing. Ivana Jiráčková, Ph.D.

Hodnocení uskutečněných aktivit
Výchovné poradenství
Práce výchovného poradenství ve škole byly průběžně realizovány v souladu s plánem vypracovaným
a schváleným v září 2020. Vzhledem k velké části školního roku, kdy výuka probíhala distanční
formou, muselo se i výchovné poradenství přenést do on line prostředí.
Podle vyhl. č. 72/2005 Sb. o poskytování služeb ve školách a poradenských zařízeních byli rodiče
písemně informováni o nabízených poradenských službách ve škole. Svůj souhlas s poskytováním
těchto služeb ve škole vyjádřili rodiče svým podpisem. Výchovné poradkyně na začátku školního
roku
osobně
v jednotlivých
třídách
informovaly
žáky
o
době
konzultačních
hodin a seznámily žáky s možnostmi využití služeb výchovného poradenství. Zvláštní pozornost byla
věnována 1. ročníkům a 4. ročníkům. Stanovení konzultačních hodin výchovného poradenství
v rozsahu čtyř hodin týdně (2 konzultační hodiny na každou poradkyni) bylo operativně doplňováno
on-line konzultacemi. Případné problémy, dotazy apod. se i nadále řešily aktuálně a s vědomím, že
poskytované poradenství hájí vždy zájmy žáka. Konzultační hodiny byly stanoveny tak, aby byla
zachována přístupnost této služby všem studentům.
Prostřednictvím nástěnek byli žáci informováni o konzultačních hodinách, možnostech studijních
pobytů a dalšího studia a jiných volnočasových aktivitách. Nástěnky byly pravidelně obnovovány.
Materiály s informacemi o možnostech dalšího studia dostávali studenti průběžně během školního
roku i do svých tříd i písemně formou e-mailů od výchovné poradkyně. V letošním roce měli žáci
možnost sami studovat materiály s nabídkou VŠ a VOŠ. Shromažďování a možnost zapůjčení
materiálů k problematice výchovného a kariérového poradenství bylo ve školní knihovně – tištěné
materiály byly opět aktualizovány. Tato literatura a prospekty jsou pedagogům, rodičům i žákům na
vyžádání k dispozici u výchovné poradkyně. Žáci byli průběžně informováni formou e-mailové
komunikace o akcích týkajících se možností studia v zahraničí, byly jim nabízeny on-line semináře,
besedy a veletrhy zamřené na jejich další uplatnění.
I v letošním školním roce se v měsících, kdy fungovala prezenční výuka, konaly schůzky předsedů tříd
za
přítomnosti
ředitelky
školy
Mgr. Soni Veisové,
zástupkyně
ředitelky
školy
Mgr. Barbory Votrubové a výchovné poradkyně Ing. Ivany Jiráčkové, Ph.D., kde byly vyhodnocovány
nejrůznější aktivity školy, řešeny připomínky a případné problémy tříd či jednotlivců. Diagnostická
činnost z výchovných, vzdělávacích, profesionálně orientačních, sociálních aj. důvodů byla metodicky
usměrňována, sjednocována a průběžně prováděna dle aktuální situace ve spolupráci s metodikem
prevence, třídními učiteli a ostatními vyučujícími.
Zvýšená pozornost byla věnována žákům se speciálními poruchami učení, sociálními a zdravotními
riziky. V této souvislosti je třeba klást důraz na monitoring prováděný třídními učiteli a ostatními
pedagogy. Využívány byly zprávy z pedagogicko-psychologických vyšetření. Ve šk. roce
2020 - 21 mělo 13 žáků se SVP pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým
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centrem přiznáno podpůrná opatření. 4 žáci měli přiznaný 1. stupeň podpůrných opatření, 8 žáků druhý
stupeň a 1 žák třetí stupeň podpůrných opatření.
Mezi jazykově nadané žáky s I. stupněm podpůrných opatření bylo zařazeno 6 žáků školy.
Výuka u nich byla zabezpečována formou úpravy metod, organizace a hodnocení vzdělávání. Jedná
se o doplňování, rozšiřování nebo prohlubování vzdělávacího obsahu, zrychlování postupu ve výuce,
zajišťování účasti na projektech, olympiádách, předmětových soutěžích nebo středoškolské odborné
činnosti, doporučuje se samostudium odborné literatury, samostatné vyhledávání informací na
internetu, rozšiřování obzorů formou e-learning, atd. Tyto způsoby se vzájemně doplňují. Žáci si
tak mohli rozšiřovat a prohlubovat znalosti z oblastí, které nejsou obsaženy v RVP a o které se zajímá.
Vyučující nabízejí bezplatné konzultace v rámci konzultačních hodin.
Důsledně bylo sledováno dodržování ustanovení školního řádu, domácího řádu DM – řádné omlouvání
absence, zákaz kouření, požívání drog, alkoholu i jejich donášení do školy, apod. Řešeny byly tyto
výchovné problémy - neplnění povinností, vyrušování při vyučování, včasné a řádné omlouvání
absencí, neomluvené hodiny a podobné porušování školního řádu. Spolupráce s rodiči se
uskutečňovala na třídních schůzkách nebo podle potřeby při osobních schůzkách, případně při jednání
výchovné komise.
Spolupráce školy se školní psycholožkou PaedDr. Zdenou Kašparovou
Od ledna 2005 ve škole pravidelně se žáky a případně jejich rodiči pracuje PaedDr. Zdena Kašparová
jako školní psycholog v rámci projektu primární prevence „Sám sebou“. V minulých letech spolu s ní
začal působit na naší škole i její manžel JUDr. Karel Kašpar. V letošní školním roce ale k prezenčním
schůzkám nedocházelo.
Adaptační pobyt pro 1. ročníky se konal v termínu 23. -25. září 2020 ve výcvikovém středisku VŠE
v Dobronicích. Jeho smyslem bylo především blíže poznat své nové spolužáky, začlenit se a stmelit
kolektiv společnými zážitky. Součástí programu jsou vždy i sportovní aktivity a první z nich byl i cca
7 km pěší přesun z vlakové stanice Třebelice do Dobronic, který obě třídy zvládly bez
problémů. Odpoledne začala první část programu s psychology školy - manžely Kašparovými. Třídu
1. A si převzala PaedDr. Zdena Kašparová a třídu 1. B JUDr. Karel Kašpar a začal prvotní seznamovací
program. Druhý den, ve čtvrtek po snídani, následoval opět program vedený PaedDr. Zdenou
Kašparovou a JUDr. Karlem Kašparem. Tento program, který proběhl od 9.00 do 12.20 hod.
v přírodním prostředí, byl zaměřen na tvorbu třídního kolektivu, vzájemné poznávání a seznamování,
komunikaci, spolupráci a sebepoznávání. JUDr. Karel Kašpar seznámil studenty s jejich právy, ale i
povinnostmi, s prevencí rizikového chování a šikany a s prevencí kriminality. Se třídou 1. A převážně
pracovala PaedDr. Zdena Kašparová a naopak, se třídou 1. B JUDr. Karel Kašpar.
Preventivní akce, které jsou v kompetenci školního psychologa, byly naplánovány pro všechny třídy
kromě 4. ročníků. Bohužel k jejich realizaci, vzhledem ke coronakrizi, nedošlo.
Uplatňování našich absolventů
Bylo podporováno poskytování poradenské činnosti pro studenty i rodiče v rámci možností školy
(informační schůzky o možnostech studia na VŠ, VOŠ, hledání zaměstnání, příprava na přijímací
pohovor). Výchovná poradkyně čerpala z aktuálních publikací o VŠ a VOŠ, evidovala a předávala
čtvrtým ročníkům doručené nabídky škol, informovala o dnech otevřených dveří. Potvrzování a
kontrola vyplněných přihlášek probíhaly operativně dle potřeb žáků. Potvrzené přihlášky byly
evidovány pro provedení následného vyhodnocení úspěšnosti v přijímacím řízení na vysoké školy a
vyšší odborné školy.
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Přehled o úspěšnosti absolventů a jejich umístění byl zpracován po obdržení všech údajů od studentů
v měsíci
říjnu
Ing.
Jiráčkovu,
Ph.D.
V minulém roce
nastoupilo
na
vysoké
školy 13 studentů z celkového počtu 37 žáků. Studenti si volili především ekonomické, sportovní a
pedagogické vysoké školy. Dále si studenti vybírali vysoké školy i humanitního směru. 15 studentů
našlo práci v oblasti účetnictví, podnikání, služeb i ve výrobní sféře. Další studenti vycestovali do
zahraničí, studují na VOŠ nebo jazykových školách. Absolventi minulých let pracují například
v pojišťovnictví, marketingu, školství, neziskových organizacích a především ve výrobních a
soukromých podnicích na pozicích recepční, účetní, obchodní ředitel jako finanční poradci apod.
Někteří absolventi podnikají.
Kariérové poradenství
Ve školním roce 2020/21 byly poskytovány poradenské činnosti pro studenty i rodiče v rámci
možností školy a s přihlédnutím k aktuálním platným hygienickým opatřením (informační schůzky o
možnostech studia na VŠ, VOŠ, hledání zaměstnání, příprava na přijímací pohovor).
Výchovná poradkyně čerpala z aktuálních publikací o VŠ a VOŠ, evidovala a předávala
čtvrtým ročníkům doručené nabídky škol a informovala o Dnech otevřených dveří. Bohužel veškeré
tyto aktivity se přesunuly do on-line prostoru (DOD na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze,
VŠO aj.). Žákům i rodičům byly předávány e-maily s informacemi o otevíraných studijních oborech i
odkazy na on-line Dny otevřených dveří. Rovněž třídní schůzky, které byly také zaměřeny na podávání
informací o přijímacím řízení na VŠ a VOŠ, probíhaly on-line. Celkem se rodiče s výchovnou
poradkyní sešli za tímto účelem třikrát.
On-line proběhla i setkání se zástupci VŠ – v programu ZOOMe a TEAMS byly vytvořeny platformy
pro zástupce VŠ, výchovnou poradkyni a žáky.
Tímto způsobem byla prezentována VŠE Praha a VŠO a VŠPP (Vysoká škola obchodní a Vysoká
škola podnikání a práva Praha aj.). Potvrzování a kontrola vyplněných přihlášek probíhaly operativně
dle potřeb žáků. Za tímto účelem byly sjednávány individuální schůzky ve škole. Absolventi podávají
přihlášky především na pedagogické a ekonomické obory.
V minulém roce nastoupilo na vysoké školy 39 % studentů. Studenti si volili především ekonomické,
sportovní a pedagogické vysoké školy. 45 % studentů našlo práci v oblasti účetnictví, podnikání,
služeb, ale i ve výrobní sféře. 6 % studentů nepodalo zpětnou vazbu.
Po nástupu do školy (květen 2021) proběhla prezenčně náborová akce Policie ČR. Další připravované
akce, vzhledem k situaci (distanční výuka), bohužel nemohly být zrealizovány.
Závěr
Škola bude pokračovat v soustavném výchovném působení na žáky, v organizování jednorázových
akcí v nejrůznějších formách i v započatém programu primární péče pod odborným vedením PaedDr.
Zdeny Kašparové a JUDr. Karla Kašpara.
Důležitá je spolupráce učitelů s rodiči na rozvoji schopností žáků, na vytváření kladných
charakterových vlastností a odstraňování negativních jevů např. agresivity, kouření, záškoláctví,
lhostejnosti apod. Za rozhodující by měl být považován osobní příklad rodičů i pedagogických
pracovníků.
Mgr. Miroslava Hulanová a Ing. Ivana Jiráčková, Ph.D.
výchovné poradkyně
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Akce školy uskutečněné ve školním roce
2020 – 2021
Září
6. – 11. 9. 2020
9. 9. 2020
10. 9. 2020
20. 9. - 25. 9. 2020
23. – 25. 9. 2020
25. 9. 2020
29. 9. 2020
30. 9. 2020

Cyklokurz – 3. Bsm, 2. Asm
Sbírkový projekt SVĚTLUŠKA – výtěžek pro nevidomé spoluobčany
Ekotým – školní kolo
Sportovně turistický kurz – Dobronice - 3. A, 3. B
Adaptační pobyt - Dobronice - PaedDr. Kašparová – 1. AB
Exkurze – ČNB - 3. A, 3. B
Mock test – bariérové testy z anglického jazyka – všichni žáci v úrovních A2 –
C2
Policie ČR – testy tělesné zdatnosti 4. roč.

Říjen
1. 10. 2020

Projekt 72 hodin – studentská společnost DOORS

Prezenční výuka byla nařízením vlády od 5. 10. 2020 zrušena.

Listopad
23. 11. 2020
23. 11. 2020
25. 11. 2020

Olympiáda v ekonomice online – školní kolo
Olympiáda v českém jazyce online – školní kolo
Den otevřených dveří – informace pro žáky 9. tříd a jejich rodiče

Prezenční výuka byla nařízením vlády od 5. 10. 2020 zrušena, od 25. 11. tvořily výjimku maturitní
ročníky.

Prosinec
3. 12. 2020
15. 12. 2020

Den otevřených dveří – informace pro žáky 9. tříd a jejich rodiče
Soutěž ve finanční gramotnosti online – školní kolo

Prezenční výuka byla nařízením vlády od 5. 10. 2020 zrušena, od 25. 11. tvořily výjimku maturitní
ročníky, od 7. 12. se rotačně vrátily 1. – 3. ročník.

Leden
10. 1. 2021
18. 1. 2021
19. 1. 2021
26. - 28. 1. 2021

Olympiáda v českém jazyce online – okresní kolo
Burza škol online – přehlídka škol Benešovska
Den otevřených dveří – informace pro žáky 9. tříd a jejich rodiče
Soutěž Má dáti – dal online

Prezenční výuka byla nařízením vlády od 4. 1. 2021 zrušena.
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Únor
10. 2. 2021
20. 2. 2021

Soutěž ve finanční gramotnosti online – okresní kolo
Mezinárodní zkoušky „ÖSD“ – německý jazyk

Prezenční výuka byla nařízením vlády od 4. 1. 2021 zrušena.

Březen
1. 3. 2021
16. 3. 2021
17. – 18. 3. 2021
19. 3. 2021
25. 3. 2021

Mezinárodní zkoušky „LCQ“ – anglický jazyk
Olympiáda v ekonomice online – krajské kolo
Mezinárodní veletrh fiktivních firem online
Olympiáda v anglickém jazyce online – okresní kolo
Olympiáda v ruském jazyce – krajské kolo, Příbram

Prezenční výuka byla nařízením vlády od 4. 1. 2021 zrušena.

Duben
21. 4. 2021
26. 4. 2021

Olympiáda v ruském jazyce online – celostátní kolo
Soutěž Středoškolská odborná činnost (SOČ) online – krajské kolo

Prezenční výuka byla nařízením vlády od 4. 1. 2021 zrušena.

Květen
3. – 4. 5. 2021
12. 5. 2021
26. 5. 2021
31. 5. 2021

1. kolo přijímacích zkoušek
Den boje proti rakovině – „Květinový den“ – Liga proti rakovině
UCE-tým 2021 – školní kolo
Přednáška VŠE online – Workshop Jak připravit svůj první event – 4. AB

Návrat žáků po distanční výuce dne 24. 5. 2021.

Červen
9. - 15. 6. 2021
10. 6. 2021
12. – 17. 6. 2021
22. 6. 2021
23. 6. 2021
28. 6. 2021
29. 6. 2021
29. 6. 2021

Sportovně turistický kurz – Dobronice - 3. A, 3. B
Slavnostní vyřazení studentů 4. ročníku
Cyklokurz – 3. Bsm, 2. Asm
UCE-tým 2021 online – celostátní kolo
Mezinárodní zkoušky „LCQ“ – anglický jazyk
Sportovní den
Mezinárodní zkouška – profesní kvalifikace „sportovní masér“
Školní výlet – 2. A
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Údaje o inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí

Ve školním roce 2020 – 2021 neproběhla na Obchodní akademii Neveklov žádná inspekční činnost.
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Zřizovatelem školy je Město Neveklov.
Obchodní akademie využívá ke své činnosti budovy a zařízení budov ve vlastnictví zřizovatele, ke
kterým má smlouvu o výpůjčce. Dále hospodaří s vlastním majetkem (zařízení učeben, domova
mládeže). Hodnota vlastního majetku (brutto) k 31. 12. 2020 činila 5 655 450,52 Kč.
Obchodní akademie dosáhla v roce 2020 zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 3 763,77 Kč,
z toho v doplňkové činnosti 123 831,60 Kč (převážně ubytování v domově mládeže v letních
měsících). Z toho vyplývá, že doplňková činnost se podílela na úhradě nákladů v hlavní činnosti ve
výši 120 067,83 Kč.
V roce 2020 bylo čerpáno z fondů. Z rezervního fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku a
z fondu reprodukce bylo čerpáno na opravy (14 690,57 Kč) a z fondu odměn (26 320 Kč).
V roce 2020 organizace pořídila majetek z vlastních zdrojů ve výši 76 330,61 Kč (drobný dlouhodobý
majetek). Hodnota dalších aktiv – zůstatek pokladny, běžných účtů a pohledávek byla 3 169 329,39
Kč (bez účtu 388 - transfery od KÚ).
Závazky činily (bez záloh na transfery) 1 556 241,64 Kč.
Obchodní akademie Neveklov obdržela v roce 2020 tyto účelové transfery:
s účelovým znakem 33353:

13 356 514 Kč - vyčerpán

s účelovým znakem 33166:

13 840 Kč - vyčerpán

Transfer od zřizovatele na provoz: 1 703 624 Kč – vyčerpán
Výnosy celkem (v Kč):

15 675 682,96

Z toho:
672001 Provozní dotace-zřizovatel
672002 Provozní dotace-krajský úřad (platy, odvody, ONIV)
649001 Ubytování v domově mládeže
649,648 Vlastní výnosy, čerpání fondů
662,663 Vlastní výnosy (úroky, kurzový zisk)
602000 Doplňková činnost

1 703 624,13 370 354,78 000,41 010,57
18 459,39
464 235,-

Náklady celkem:

15 671 919,19

Z toho:
501
502
511
512
513
518
521
524
525
527

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Sociální pojištění
Jiné soc. pojištění
Zákonné soc. náklady

307 672,35
562 163,21
57 317,78
43 597,2 287,26
719 999,39
10 109 089,3 340 057,41 376,210 942,80
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538 Jiné daně a poplatky
549 Jiné ostatní náklady
551 Odpisy majetku
558 Náklady z DDHM
563 Kurzové ztráty
591 Daň z příjmů

8 136,54 476,38
135 349,61
73 658,93
5 491,22
305,26

Výsledek hospodaření

3 763,77

Příloha: Výsledek hospodaření za rok 2020 – doplňková činnost
V Neveklově 29. 9. 2021
Zpracovala: Ing. Jana Rabiňáková
ekonomka školy
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Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení

V minulém školním roce nebyla škola zapojena do žádného projektu celoživotního vzdělávání. Byly
nabízeny kurzy pro dospělé v oblasti cizích jazyků – anglického a německého jazyka, příprava na
mezinárodní zkoušky LC, dále v oblasti účetnictví a sportovní masáže. Žádný z těchto kurzů nebyl
veřejností využit vzhledem ke komplikované epidemiologické situaci.
Zpracovala Mgr. Soňa Veisová
ředitelka školy
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Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů

Od minulého roku je škola účastníkem projektu Erasmus plus KA229 určeného pro studentské
mobility. Jedná se o projekt prevence proti závislosti na technologiích pod názvem SOS: It is time to
take action for Technology Addiction. Koordinátor projektu je z Rumunska, další partneři z Polska,
Nizozemí, Itálie a Turecka.
Program mobility je založen na různých aktivitách, které by měly studenty zaujmout a odlákat od
nadměrného užívání technologií. V projektu jsou zahrnuty umělecké, sportovní a naučné aktivity.
První mobilita měla být uskutečněna v listopadu 2020 v Polsku, ovšem vzhledem ke koronavirové
epidemii bylo nutné termíny výjezdů odložit. I přes tato úskalí se podařilo uskutečnit několik online
setkání s koordinátory z ostatních zemí a připravit se studenty materiály k projektu.
Naše Erasmus skupina zahrnuje 12 studentek a studentů, kteří připravili prezentaci v angličtině o naší
škole, jejím blízkém okolí a také o naší zemi, hlavním městě, kultuře a významných postavách
z historie i současnosti. Kromě toho studenti připravili několik návrhů loga projektu a na naší škole
proběhlo hlasování o nejlepší z nich. Ten potom soutěžil s návrhy ostatních zemí. Poslední aktivitou,
kterou žáci zvládli, bylo vytvoření videa týmu, na kterém se naši studenti představili ostatním.
Vzhledem k tomu, že na školách probíhala online výuka a kontakty byly omezené, bylo
stanoveno koordinátory projektu, že bude projekt o rok prodloužen a věříme, že se v následujícím
školním roce podaří uskutečnit výjezdy, které jsou naplánované.
Mgr. Petra MacGregor
koordinátorka mezinárodních projektů
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Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi,
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění
úkolů ve vzdělávání

Na Obchodní akademii Neveklov není zřízena odborová organizace.
Nedílnou součástí chodu školy je spolupráce se sociálními partnery. Mezi hlavní sociální partnery pro žáky
obchodní akademie patří nejen firmy a instituce, ve kterých vykonávají naši žáci povinnou školní praxi a
dále podniky a organizace, ve kterých naši absolventi najdou své první uplatnění, ale i firmy, s kterými
naši žáci spolupracují v oblasti zpracování ročníkových a maturitních prací nebo prací pro SOČ.
Sociálními partnery školy jsou i zástupci hospodářské komory, městské a obecní úřady a Úřad práce
Benešov, se kterým škola spolupracuje a který mimo jiné zajišťuje ve škole pro žáky 4. ročníku besedy
pro zmapování trhu práce. Další partnerskou firmou je Pioneer Investments, která pravidelně zajišťuje
odborné přednášky, dále VHS Benešov, která spolupracuje např. na žákovských projektech. Do
spolupráce se školou jsou zapojeny i další regionální firmy jako např. Kofroň, daňová kancelář, Mavel,
a.s.
Pro vykonání souvislé praxe během studia si žáci vybírají firmy dle svého bydliště a dle zaměření
svého oboru vzdělání - zabírají tedy jak poměrně široký region, tak také široké oborové spektrum.
Řada žáků využívá praxi v našich partnerských firmách – Mavel, a.s., VHS Benešov, s.r.o., Allcomp,
a.s. Netvořice. Velmi kvalitní spolupráce je mezi školou a podniky služeb - zejména z oblasti
pojišťovnictví, bankovnictví a ekonomického a účetního poradenství (např. s Českou spořitelnou a.s.,
Českou pojišťovnou a.s., Kooperativou a.s., s účetními firmami a dalšími).
Žáci sportovního oboru se specifikují na výběr sportovních zařízení, ve kterých se podílejí např. na
organizaci akcí nebo spoluorganizují tréninky. Jednou z takových firem je např. PULSE, jedno
z největších fitnesscenter v České republice.
Praxi rovněž žáci vykonávají na jednotlivých odborech městských a obecních úřadů. Tradičně velice
dobrá spolupráce se zpětnou vazbou je s městskými úřady v Benešově, Neveklově, Jílovém u Prahy,
Týnci nad Sázavou, Dobříši, Novém Kníně a Sedlčanech. Ti všichni pomáhají vytvořit podmínky pro
co nejlepší naplnění hlavních vzdělávacích cílů a poskytují žákům nejnovější praktické informace a
zkušenosti. Tradičně také obchodní akademie v rámci výuky organizuje pro žáky tematické exkurze
do řady výrobních podniků (Coca-Cola, TPC Kolín, s.r.o., Škoda Auto a.s., MARS Poříčí nad Sázavou
a.s., Nestlé) a dále do Centra Evropské unie v Praze a do České národní banky. Zde si žáci ověřují a
rozšiřují poznatky, které ve škole získali, a učitelé odborných předmětů zde získávají nové informace
z praxe. Škola tak propojuje výuku s praxí, žáci dostávají vždy aktuální informace a vytvářejí si
přehled o ekonomickém dění.
Pro další rozvoj žáků je důležitá spolupráce s terciárním stupněm vzdělávání. Škola reaguje na
požadavky vysokých škol, doporučuje žákům navštěvovat přípravné kurzy a organizuje návštěvy v
rámci Dní otevřených dveří. Nejdůležitějšími partnery v této oblasti jsou Vysoká škola ekonomická v
Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta ekonomická,
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, a Vysoká škola technická a ekonomická v Českých
Budějovicích.
V loňském školním roce se jmenované aktivity neuskutečnily vzhledem k epidemii Covid 19 a
příslušným epidemiologickým opatřením.
Zpracovala Mgr. Soňa Veisová
ředitelka školy
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V Neveklově 15. října 2021
Výroční zprávu zpracovala a texty upravila Mgr. Soňa Veisová, ředitelka školy.

Výroční zpráva byla schválena Školskou radou při Obchodní akademii Neveklov dne 20. 10. 2021.

Za Školskou radu při OA Neveklov

Mgr. Barbora Votrubová
předsedkyně Školské rady při OA Neveklov
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