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1 Údaje o škole 

Název    Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, Kaplice 

Adresa:   Pohorská 86, 382 41 Kaplice 

IČO:   750 500 81 

DIČ   CZ 750 500 81 

RED-IZO:  651016029 

IZO:   107 830 281 

 

Ředitelka školy:  PhDr. Zdeňka Lovčí (jmenována od 1. 11. 2018) 

   Pohorská 86, 382 41 Kaplice 

   telefon: 725 874 782 

   lovci@geukaplice.cz 

 

Statutární zástupce: Ing. Václav Ondok (jmenován od 1. 11. 2019) 

   Pohorská 86, 382 41 Kaplice 

 

Další kontakty:  telefon: 380 312 852 

   web: www.geukaplice.cz 

 

Zřizovatel:  Jihočeský kraj 

Adresa:   U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

IČO:   708 906 50 

Kontakty:  web: www.kraj-jihocesky.cz 

   telefon: 386 720 835 

   e-mail: brablecova@kraj-jihocesky.cz 
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2 Přehled oborů vzdělání 

Ročník Učební obor Chlapci Dívky Celkem Značka třídy 

1. Kuchař - číšník, 65-51H/01 3 16 19 1. KČ 

2. Kuchař - číšník, 65-51H/01 3 12 15 2. KČ 

3. Kuchař - číšník, 65-51H/01 4 8 12 3. KČ 

1. Mechanik opravář motorových 
vozidel, 23-68-H/01 

10 0 10 1. MZ/MO 

2. Mechanik opravář motorových 
vozidel, 23-68-H/01 

11 0 11 2. MZ/MO 

3. Mechanik opravář motorových 
vozidel, 23-68-H/01 

6 0 6 3. MZ/MO 

1. Opravář zemědělských strojů, 41-
55-H/01 

11 0 11 1. MZ/OZ 

2. Opravář zemědělských strojů, 41-
55-H/01 

8 0 8 2. MZ/OZ 

3. Opravář zemědělských strojů, 41-
55-H/01 

9 0 9 3. MZ/OZ 

1. Strojní mechanik, 23-51-H/01 1 0 1 1. MZ/SM 

2. Strojní mechanik, 23-51-H/01 2 0 2 2. MZ/SM 

3. Strojní mechanik, 23-51-H/01 5 0 5 3. MZ/SM 

2. Podnikání, 64-41-L/51 5 11 16 2. PO 

Celkový počet žáků 78 47 125 
  

 

Ročník Maturitní obor Dívky Chlapci  Celkem  Značka třídy 

1 Obchodní akademie, 63-41-M/02 14 4 18 OA1 

3 Obchodní akademie, 63-41-M/02 12 2 14 OA3 

4 Obchodní akademie, 63-41-M/02 6 6 12 OA4 

Celkový počet žáků 32 12 44   
 

  



Stránka 6 z 34 
 

3 Učební plány 

3.1 Obchodní akademie 
Název ŠVP:    Logistika a ekonomika dopravy 
Kód a název oboru vzdělání:  63-41-M/02 Obchodní akademie 
Délka a forma vzdělávání:  čtyřleté denní 
Stupeň vzdělání:   střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Platnost:    1. září 2015 počínaje 1. ročníkem 

 

Vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 
Počet 
hodin 

Český jazyk a literatura 4 - 4 4 16 

1.cizí jazyk 3 - 3 4 13 

2. cizí jazyk 3 - 3 4 13 

Dějepis 2 - - - 2 

Základy společenských věd 1 - - 2 5 

Právo - - 2 - 2 

Zeměpis 2 - - - 2 

Ekologie - - - - 2 

Tělesná výchova 2 - 2 2 8 

Matematika 3 - 3 4 13 

Informační technologie 2 - 2 - 6 

Fyzika 2 - - - 2 

Chemie 2 - - - 2 

Doprava a přeprava 2 - - - 4 

Dopravní logistika - - 2 2 4 

Dopravní zeměpis - - - - 1 

Účetnictví - - 4 4 12 

Bankovnictví - - 2 - 2 

Obchodní korespondence - - 2 1 3 

Písemná a elektronická 
komunikace 

2 - - - 3 

Ekonomika 3 - 4 3 13 

Ekonomická cvičení - - - 2 2 

Celkový počet hodin 33 - 33 32 130 

  - Odborná 
praxe 

  

Kurzy Adaptační 
kurz 

Kulturně-
historická 
exkurze v 

Praze 
 

- Vodácký 
kurz 
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3.2 Kuchař-číšník 
Název ŠVP:    Kuchař-číšník 
Kód a název oboru vzdělání:  65-51-H/01 Kuchař - číšník 
Délka a forma vzdělávání:  tříleté denní 
Stupeň vzdělání:   střední vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou 
Platnost:    1. září 2015 počínaje 1. ročníkem 
 

Vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem 

Český jazyk a literatura 1,5 1,5 2 5 

Anglický jazyk 1,5 1,5 2 5 

Německý jazyk 1,5 1,5 2 5 

Občanská nauka 1 1 1 3 

Matematika 1 1 1 3 

Zeměpis 1 1 0 2 

Základy ekologie 1 0 0 1 

Tělesná výchova 1 1 1 3 

Společenská výchova 1 0 0 1 

Informační technologie 1 1 1 3 

Potraviny a výživa 1 2 1 4 

Technologie 2 2 1 5 

Stolničení 1 2 1 4 

Zařízení provozoven 1 0 0 1 

Ekonomika 0 1 1 2 

Základy podnikání 0 0 1 1 

Speciální technologie a obsluha 0 0 0,5 0,5 

Cestovní ruch 0 0 1 1 

Odborný výcvik 15 16,5 16,5 48 

Celkem 31,5 33 33 97,5 
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3.3 Mechanik opravář motorových vozidel 
Název ŠVP:    Automechanik 
Kód a název oboru vzdělání:  23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 
Délka a forma vzdělávání:  tříleté denní 
Stupeň vzdělání:   střední vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou 
Platnost:    1. září 2015 počínaje 1. ročníkem 
 

Vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem 

Český jazyk a literatura 1,5 1,5 2 5 

Anglický/Německý jazyk 2/0 2/0 2/2 6 

Občanská nauka 1 1 1 3 

Matematika 1 2 2 5 

Fyzika 1 1 1 3 

Základy ekologie 1 0 0 1 

Tělesná výchova 1 1 1 3 

Informační technologie 1 1 1 3 

Technické kreslení 1,5 0 0 1,5 

Strojírenská technologie 1,5 0 0 1,5 

Strojnictví 1,5 0 0 1,5 

Opravárenství a diagnostika 1,5 2 2 5,5 

Automobily 1,5 1,5 1 4 

Ekonomika 0 0 2 2 

Elektrotechnika 0 2 1 3 

Řízení motorových vozidel 0 1 1,5 2,5 

Odborný výcvik 15 16,5 16,5 48 

Celkem 32 32,5 34 98,5 
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3.4 Opravář zemědělských strojů 
Název ŠVP:    Opravář zemědělských strojů 
Kód a název oboru vzdělání:  41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 
Délka a forma vzdělávání:  tříleté denní 
Stupeň vzdělání:   střední vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou 
Platnost:    1. září 2015 počínaje 1. ročníkem 
 

Vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem 

Český jazyk a literatura 1,5 1,5 2 5 

Německý/Anglický jazyk 2/0 2/0 2/2 6 

Občanská nauka 1 1 1 3 

Matematika 1 1 1 3 

Fyzika 1 1 1 3 

Základy ekologie 1 0 0 1 

Tělesná výchova 1 1 1 3 

Informační technologie 1 1 1 3 

Technické kreslení 1,5 0 0 1,5 

Strojírenská technologie 1,5 0 0 1,5 

Strojnictví 1,5 0 0 1,5 

Technologie oprav 1 2 2 5 

Základy zemědělské výroby 1 1 0 2 

Zemědělské stroje a zařízení 1 2 2 5 

Motorová vozidla 0 3 2,5 5,5 

Ekonomika 0 0 2 2 

Odborný výcvik 15 16,5 16,5 48 

Celkem 32 33 34 99 
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3.5 Strojní mechanik 
Název ŠVP:    Zámečník 
Kód a název oboru vzdělání:  23-68- H/01 Strojní mechanik 
Délka a forma vzdělávání:  tříleté denní 
Stupeň vzdělání:   střední vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou 
Platnost:    1. září 2015 počínaje 1. ročníkem 
 

Vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem 

Český jazyk a literatura 1,5 1,5 2 5 

Německý jazyk 2 2 2 6 

Občanská nauka 1 1 1 3 

Matematika 1 2 2 5 

Fyzika 1 1 1 3 

Základy ekologie 1 0 0 1 

Tělesná výchova 1 1 1 3 

Informační technologie 1 1 1 3 

Technické kreslení 1,5 1,5 1 4 

Strojírenská technologie 1,5 2 0 3,5 

Strojnictví 1,5 1,5 2 5 

Technologie 2 2 2 6 

Ekonomika 0 0 2 2 

Odborný výcvik 15 16,5 16,5 48 

Celkem 31 33 33,5 97,5 
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3.6 Podnikání 
Název ŠVP:                                  Podnikání 
Kód a název oboru vzdělání:        64-41-L/51 Podnikání 
Délka a forma vzdělávání:  dvouleté denní 
Stupeň vzdělání:                           střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Platnost:                                        1. září 2017 počínaje 1. ročníkem 
 

Vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník Celkem 

Český jazyk a literatura 5 5 10 

Cizí jazyk 5 5 10 

Základy společenských věd - 2 2 

Právo 2 - 2 

Tělesná výchova 2 2 4 

Matematika 5 5 10 

Informační a komunikační technologie 2 - 2 

Marketing a management 2 - 2 

Písemná a elektronická 
komunikace 

3 3 6 

Učební praxe - 3 3 

Ekonomika 4 4 8 

Účetnictví 4 4 8 

ODBORNÁ PRAXE Na konci 1. ročníku   

 2 týdny   

Disponibilní hodiny    

Celkem 34 33 67 

 



Stránka 12 z 34 
 

 

4 Výsledky vzdělávání 

Třída 
Průměrný 
prospěch 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

OA1 1,826 5 14 0 

OA3 1,877 5 7 1 

OA4 1,992 2 10  

2.PO 3,391 0 8 4 

1.SM 3,385 0 1 0 

2.SM 2,792 0 2 0 

3.SM 2,883 0 5 0 

1.OZS 3,200 0 7 3 

2.OZS 3,250 0 7 1 

3.OZS 3,094 0 8 0 

1.MO 2,964 0 6 2 

2.MO 2,991 0 9 0 

3.MO 2,338 0 5 0 

1.KČ 2,937 2 12 5 

2.KČ 2,913 0 13 2 

3.KČ 2,784 0 10 0 
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5 Personální zabezpečení činnosti školy 

Vedení školy    ředitelka školy 

     zástupce statutárního orgánu 

     vedoucí učitel odloučeného pracoviště 

     vedoucí učitel pro odborný výcvik 

zástupce ředitelky pro odloučené pracoviště Slovanský dům 

     vedoucí vychovatel domova mládeže 

Pedagogičtí pracovníci   22 

Externí pedagogičtí pracovníci  3 

Ostatní pracovníci   sekretářka ředitelky 

hlavní ekonomka 

     2 účetní 

     2 školníci 

4 uklízečky 

1 vedoucí kuchařka 

2 kuchařky 

1 pomocná kuchařka 

5.1 Pedagogové 
V současné době je výuka zajištěna pedagogickými pracovníky na plný nebo částečný úvazek. Odborná 
kvalifikace učitelů je splněna a realizována v souladu s příslušným právním předpisem. V učitelském sboru jsou 
zastoupeny všechny věkové kategorie.  

Učitelé se vzdělávají účelně v oblastech své odborné kvalifikace a v souladu s cíli školy. Většina pedagogických 
pracovníků si průběžně obnovuje, udržuje a doplňuje kvalifikaci v rámci svého dalšího vzdělávání. 

Ve škole pracuje kromě výchovného poradce i metodik prevence sociálně patologických jevů, metodik IKT a 
metodik EVVO, který mimo jiné koordinuje činnost školního Ekotýmu. 
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Jméno a příjmení Aprobace Vyučovací předměty 

Ing. Marta Caisová ekonomické předměty ekonomické předměty 

Mgr. Martina Cábová český jazyk, německý jazyk německý jazyk 

Mgr. Jana Čandová chemie, biologie chemie 

Jiří Čurda odborný výcvik odborný výcvik 

Ing. Jaroslava Dánová ekonomické předměty ekonomické předměty 

Mgr. Jiří Drdák odborné technické předměty odborné technické předměty 

František Grill odborný výcvik odborný výcvik 

Jana Hosenseidlová odborný výcvik odborný výcvik 

Mgr. Miroslav Kněz anglický jazyk anglický jazyk 

Mgr. Jana Kopúnová český jazyk, základy společenských věd český jazyk, základy společenských věd 

Helena Kozlová odborné předměty K-Č odborné předměty K-Č 

Jan Laštovička odborný výcvik odborný výcvik 

Ing. Jitka Lejsková ekonomické předměty ekonomické předměty 

PhDr. Zdeňka Lovčí český jazyk, německý jazyk německý jazyk 

Ing. Marta Maršíková ekonomické předměty matematika, tělesná výchova, zeměpis 

Mgr. Jana Matrasová český jazyk český jazyk, občanská nauka 

Vladislav Městecký odborný výcvik odborný výcvik 

Josef Peraus odborný výcvik odborný výcvik 

Mgr. Josef Rezničák všeobecně vzdělávací předměty informatika, fyzika, technické předměty 

Mgr. Ilona Straková odborné předměty K-Č odborné předměty K-Č, odborný výcvik 

Miloslav Šauer řízení motorových vozidel řízení motorových vozidel 

Ing. Ladislav Šolc, Ph.D. ekonomické předměty anglický jazyk, tělesná výchova 
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6 Přijímací řízení 

Kód oboru Název oboru Počet přijatých 
žáků 

Počet zápisových lístků 

63-41-M/02 Obchodní akademie 31 19 

23-51-H/01 Strojní mechanik 4 1 

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 16 12 

23-68-H/01 Mechanik opravář 
motorových vozidel 

25 10 

65-51-H/01 Kuchař - číšník 12 8 

66-53-H/01 Operátor skladování 3 0 

7 Maturitní zkoušky 

Třída 
Počet 

žáků ve 
třídě 

Počet 
maturantů 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli Procenta 

OA 4 

12 12 1 9 3 83,0 % 

63-41-M/02 

2. PO 

11 8 0 0 8 0,00 % 

64-41-L/51 
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Závěrečné zkoušky 

Třída 
3. KČ 

65-51-H/01  

3. MO 
23-68-H/01  

3. OZS 
41-55-H/01  

3. SM 
23-51-H/01  

Celkem Procenta 

Počet žáků ve 
třídě 

11 5 8 5 29  

K ZZ 10 5 5 5 25  

Prospěli 10 5 5 3 23 92,0 % 

Vyznamenání 0 0 0 1 1 4 % 

Neprospěli 0 0 3 1 4 4 % 
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8 Prevence sociálně patologických jevů  

8.1 Akce 
8. – 12. 10. 2018 zahraniční exkurze studentů obchodní akademie za poznáním Slovinska, Itálie a Rakouska, 
prohlídky měst, historických center, katedrál, mostů a přírodních krás.  

Akce zaměřená na stmelování skupiny studentů, prožití společných zážitků, prohloubení všeobecných znalostí, 
poznávání zahraničních kultur, znalostí a dovedností v oblasti mezilidských vztahů, komunikaci v cizím jazyce, 
získání a rozvíjení měkkých dovedností, formování osobnosti studentů. 

25. 10. 2018 Mezinárodní projekt „Krokus“, do kterého se zapojili studenti třídy OA 1. Tento projekt realizuje 
irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu 
Židovského muzea v Praze. Na podzim žáci zasadí cibulky žlutých krokusů, a jako připomínku jednoho a půl 
milionu židovských dětí, které zahynuly během holocaustu (šoa). Projekt Krokus nabízí konkrétní možnost, jak 
přiblížit tematiku šoa nejen mladým lidem, ale také dospělým, kteří mnohdy na tyto události z 20. století 
zapomínají.  

Tento projekt se snaží symbolicky zvyšovat povědomí o nebezpečí diskriminace, předsudků a fanatismu, 
výchova ke správnému sociálnímu chování. 

31. 10. 2018 proběhla návštěva Městské knihovny v Kaplici, kterou navštívili studenti OA 1. Studenti se 
dozvěděli mnoho o historii a chodu knihovny, mohli si prohlédnout největší a nejmenší knihu, zalistovat v 
nejdražší i v nejstarší knize, kterou se místní knihovna může pochlubit. Jako bonus bylo studentům umožněno 
roční zápisné zdarma, čehož rádi využili. 

Exkurze zaměřená na rozvíjení osobních kvalit studentů, vytvoření prostoru pro smysluplné trávení volného 
času, prevenci sociálně patologických jevů. 

10. – 14. 11. 2018 celosvětová kampaň Maraton psaní dopisů na podporu lidských práv, kterou již od roku 
2010 tradičně pořádá Amnesty International ČR. Jde o pomoc bojovat s bezprávím. Díky ručně psaným 
dopisům s výzvami vládám či úřadům příslušných zemí studenti pomáhali nespravedlivě vězněným a 
utlačovaným obráncům lidských práv. Dopisy našich studentů putovaly do Brazílie, Iránu, Švýcarska, 
Kyrgystánu, Jihoafrické republiky a na Ukrajinu. 

Projekt zaměřený na rozvoj korespondenční gramotnosti, poznávání života různých kultur, rozvoj znalostí a 
dovedností při vyhledávání podkladů k danému tématu, prevenci patologických jevů ve společnosti, rozvoj 
morálně volních vlastností, rozvoj lidskosti a humanity. 

7. 12. 2018 se studenti obchodní akademie vypravili do Českých Budějovic na předvánoční návštěvu 
Jihočeského muzea a adventních trhů. Na programu byla komentovaná prohlídka velmi úspěšné výstavy 
„První světová válka – léta zkázy a bolesti“, pod záštitou Jihočeského kraje. Výklad o minulosti, která se dotkla 
i rodin nás všech, byl zpestřen možností vyzkoušet uniformu rakousko-uherského vojáka s plnou výbavou. Na 
náměstí Přemysla Otakara II. studenti využili veřejného kluziště a ochutnali předvánoční dobroty v rámci 
adventních trhů. 

Exkurze zaměřená na rozvíjení osobních kvalit studentů, prevenci zaměřenou na symbolické vědomí o 
nebezpečí xenofobie, rasismu, národní nesnášenlivosti, prevenci patologických jevů ve společnosti, podporu 
rozvoje naslouchání, sdílení pocitů, obav i radostí, rozvoj kompetence sociální interakce. 

9. 1. 2019 proběhla odborná přenáška Island = energie + příroda + volnost, pod názvem „Island – drsná, ale 
krásná země polárního kruhu“. Účastnili se žáci všech ročníků obchodní akademie. Přednáška byla dalším 
krokem bližší spolupráce naší školy a Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity.  

Přednáška zaměřená na rozvoj komunikace, rozvoj a umění spolupráce, poznávání života různých kultur, 
prevenci patologických jevů. 
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26. 2. 2019 první ročníky SOU navštívily kaplickou, nově zrekonstruovanou knihovnu. Knihovnice připravily 
pro žáky testy a zkušební otázky z historie knihovny a přednášely mnoho dalších zajímavostí. Zároveň žákům 
pustily krátký film zaměřený na kyberšikanu a její důsledky. 

Exkurze zaměřená na prevenci a předcházení výskytu rizikového chování žáků, zejména na důsledky 
kyberšikany a snížení rizika ohrožení kyberšikanou, zvládání konfliktních a zátěžových situací, na umění 
používat různé informační zdroje, kriticky zhodnotit a porovnat informace, výchovu ke zdravému životnímu 
stylu. 

27. 2. 2019 studenti obchodní akademie zavítali na exkurzi do jaderné elektrárny v Temelíně. Studenti se 
seznámili s principy výroby elektřiny z jádra a viděli film o technickém vybavení strojovny elektrárny. Dozvěděli 
se, že díky přísným kontrolám na výstupu z elektrárny nebyli ozářeni radioaktivním zářením, že jaderná 
energetika má velkou budoucnost a že pracovat pro ČEZ je rozhodně zajímavé. 

Exkurze zaměřená na vytváření vlastního názoru, životního postoje, na spolupráci s dalšími institucemi, na 
rozvoj vědomí zodpovědnosti, rozvoj sociálních dovedností. 

5. 3. 2019 setkání se spisovatelem, všestranným člověkem panem Václavem Votrubou, který je nejen 
novinářem, spisovatelem, ale také hudebníkem. Studenti mohli nakouknout pod pokličku psaní a vydávání 
knih, jak nelehké je prosadit knihu na trhu a jaké požadavky mají nakladatelství apod.  V. Votruba zavzpomínal 
na své veselé muzikantské začátky a přiblížil studentům českou i světovou metalovou scénu. 

Setkání se známou osobností zaměřené na rozvoj kompetence studentů v oblasti sociálních dovedností, 
otevřenou komunikaci, navazování zdravých vztahů, rozvoj osobnostních kvalit, zdravé sebevědomí, empatii, 
asertivitu, vůli, rozvoj morálního vědomí, vzájemné soužití. 

21. – 22. 3. 2019 stmelovací kurz pro studenty 1. ročníků SOU. Kurz plný aktivit a zážitků v přírodě po okolí 
Kaplicka i na půdě obou budov naší školy. Turistická výprava z Besednice do Kaplice s mnoha zajímavými 
zastávkami. Výhled a poznávání okolí z rozhledny Slabošovka, dále přes obec Malči podél řeky na hrad Pořešín, 
kde studenty s nezapomenutelným výkladem provedl pan Kocanda. Dále údolím Malše směrem ke Kaplici, 
cestou opékání špekáčků, návštěva vesničky Pořešínce a návštěva paní třídní učitelky, která připravila 
občerstvení.  

V Kaplici pak zhlédnutí vystoupení tanečních skupin z DDM, které se konalo v našem učňovském středisku, ve 
Slovanském domě. Dále proběhlo večerní společné chystání večeře a společné aktivity a hry na půdě školy 
Pohorská SOU. Druhý den šli studenti procházkou do druhé budovy školy Linecká G, SOŠE a společně malovali 
a tvořili plakát třídy a obraz společného stromu, který charakterizuje každého žáka i paní učitelky.  

Kurz zaměřený na stmelování kolektivu prvního ročníku studentů SOU, vytvoření prostoru pro smysluplné 
trávení volného času, prevenci sociálně patologických jevů, zajišťování dobrého klimatu ve třídě, aktivity 
zaměřené na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování. 

26. 3. 2019 proběhla návštěva a zhlédnutí soudního líčení v Českém Krumlově, které navštívili studenti OA3 
a OA4. Studenti mohli podiskutovat se soudkyní okresního soudu, ta jim ochotně zodpověděla dotazy z oblasti 
trestního práva a také je upozornila na mnohá úskalí, která by mohla člověka právě před soud přivést. 

Exkurze zaměřená na výchovu ke správnému sociálnímu chování, snižování rizikových projevů chování, 
předcházení možnému experimentování s drogami, vedení studentů k přijetí osobní zodpovědnosti k daným 
právům a povinnostem. 

12. 4. 2019 do jarního úklidu „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ se zapojili studenti 1. ročníku KČ a 3. ročníku OA 
a společně uklízeli Kaplici. Sbírali odhozené odpadky po vytyčené trase Kaplicí. 

Akce zaměřená na sociální dovednosti, týmovou práci, rozvoj osobnostních kvalit, rozvoj morálního vědomí a 
vědomí zodpovědnosti. 
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3. 5. 2019 proběhlo vyhlášení „sběrače“ umělohmotných víček, které se sbírají pro handicapované děti, 
hlavně s tělesným postižením. První místo Dominik Koller 3. KČ, druhý J. Břečka 2. OZS a 3. místo třída 2. KČ.  

Sbírková akce zaměřená na rozvoj osobnostních kvalit, altruismus, rozvoj morálního vědomí. 

17. – 21. 6. 2019 týdenní poznávací zájezd architektonické a kulturní krásy našeho hlavního města Prahy 
absolvovali studenti obchodní akademie. Ubytováni byli v areálu Loretánského náměstí a odtud vyráželi každý 
den na prohlídky Pražského hradu, Národního divadla, Karlova mostu i na exkurzi do České televize. Studenti 
zažili plavbu lodí po Vltavě a vystoupali na Petřín. Strávili den v Terezíně, navštívili Malou pevnost a také zhlédli 
večerní představení hry Revizor ve Vinohradském divadle. 

Exkurze zaměřená na zajišťování dobrého klima ve třídě, aktivity zaměřené na předcházení a omezování 
výskytu jednotlivých forem rizikového chování, vytváření atmosféry vzájemnosti, důvěry a bezpečí ve 
školním kolektivu, podporu a rozvoj komunikace, týmovou spolupráci. 

24. – 26. 6. 2019 vodácký kurz studentů obchodní akademie. Sjíždění řeky Vltavy na raftech a pozorování krás 
přírody plavbou z Vyššího Brodu po Zlatou Korunu.  

Kurz zaměřený na udržování a podporu komunikace v kolektivu, týmovou spolupráci, vytváření atmosféry 
vzájemnosti, výchovu ke zdravému životnímu stylu, prevenci, prožití společných zážitku, předcházení výskytu 
rizikového chování studentů. 

Minimální preventivní program vychází z metodických pokynů MŠMT v souladu s § 29 odst. 1 a § 30 odst. 3 
zákona č. 561/2004 Sb. a metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže. 

Cíle minimálního preventivního programu ve spolupráci s učiteli, zaměstnanci školy a rodiči byly naplňovány 
průběžně celý školní rok a jsou postaveny na formování takové osobnosti studenta, který je s ohledem na svůj 
věk, schopný orientovat se v dané problematice, zkoumat ji a ptát se na ni. Cílem MPP a všech konaných akcí 
je formovat osobnost, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat 
základní sociální dovednosti mladého člověka schopného zodpovědně přistupovat ke každodenním 
problémům a zodpovědně pracovat jako jedinec i v kolektivu. 

V rámci teoretické i odborné výuky studentů proběhlo ve školním roce 2018/2019 mnoho kurzů, exkurzí, 
výletů, akcí, sbírkových a charitativních akcí, setkání, přednášek a mimoškolních aktivit viz výše uvedené a viz 
seznam charitativních akcí, všechny aktivity jsou umístěny na stránkách školy s popisem akcí a dokumentací. 

Do akcí se zapojovali průběžně učitelé teoretické i odborné výuky, třídní učitelé i vychovatelé z domova 
mládeže. Pravidelně zasedala Školská rada. V rámci prevence sociálně patologických jevů škola spolupracovala 
s odborníky, byly pořádány přednášky s odborníky z Policie České republiky (17. 6. 2019 kyberkriminalita), 
přednášky vedené školním psychologem (12. 2. 2019, 12. 3. 2019). Pravidelně byly uskutečňovány schůzky 
rodičů na G, SOŠE a SOU dle organizace školního roku a kalendáře akcí na stránkách školy. 

Významnou součástí MPP je volně dostupná schránka důvěry, která je umístěna v obou budovách školy. 
Fungování schránky důvěry má na starosti školní metodik prevence Mgr. Ilona Straková. 2x do týdne byl 
kontrolován obsah schránky. Pokud by byl ve schránce dotaz, jakákoli připomínka, ihned se jimi začne zabývat 
a vyřizovat potřebné kroky. Školní metodik prevence pravidelně provádí zápisy. 

Ve školním roce 2018/2019 nebyl ve schránkách důvěry žádný dotaz. 

Školní metodik prevence pravidelně spolupracuje s výchovnou poradkyní školy Mgr. Janou Kopúnovou, se 
všemi učiteli a zaměstnanci školy a bylo řešeno společně s výchovnou komisí a vedením školy problémové a 
rizikové chování studentů. Společně je vytvářena atmosféra vzájemnosti, důvěry, respektu a bezpečí na škole.  

Na základě vytipování studentů s problémovým chováním a signálů známek užívání návykových látek byly 
průběžně aktuální situace řešeny, společně s učiteli, vedením školy a rodiči studentů. 
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V obou budovách školy na viditelném volně přístupném místě jsou vedeny nástěnky školního metodika 
prevence i výchovné poradkyně. 

Minimální preventivní program je na stránkách školy www.geukaplice.cz v sekci Úvodní strana-GEU KAPLICE-
dokumenty. 

Konzultační hodiny školního metodika prevence, Mgr. Ilona Straková, úterky, čtvrtky 9:35 – 10:20 hodin. Další 
konzultace probíhaly dle potřeb žáků a na základě vzájemné domluvy. Kabinet metodika prevence dveře č. 49, 
budova SOU, Pohorská 86.  

8.2 Absolvované semináře školního metodika prevence za školní rok 2018/2019 
Bezpečnostně právní aspekty rizikového chování, 1. 11. 2018 České Budějovice, pod záštitou Krajského úřadu 
Jihočeského kraje. 

Kázeňské problémy žáků středních škol a způsoby jejich řešení ve školních řádech, 5. 11. 2018 České 
Budějovice, pod záštitou Krajského úřadu Jihočeského kraje. 

Rizika virtuálního světa ve školství, 21. 11. 2018, České Budějovice, pod záštitou Krajského úřadu Jihočeského 
kraje. 

23. 11. 2018 byla zakoupena licence na interaktivní výukový program „Drogy trochu jinak“, jde o časově 
neomezenou multilicenci webové aplikace, na kterou dostali registrační kód vedoucí učitelé, kteří předali všem 
učitelům k využívání při hodinách teoretické výuky studentů školy.  

Na poradách vedení školy, učitelů a zaměstnanců školy byly průběžně předávány informace o minimálním 
preventivním programu, fungování prevence a postupu při řešení sociálně patologických jevů na škole. 
Průběžně předávány informace a tištěné materiály – Jak postupovat při odhalování a řešení šikany ve škole, 
adresář organizací zabývajících se prevencí, co dělat a jak postupovat při jednotlivém řešení rizikového chování 
žáků. 

9 Výchovné a kariérové poradenství 

9.1 Zpracování Individuálních vzdělávacích plánů 
V průběhu měsíce září podalo celkem 10 studentů žádost o Individuální vzdělávací plán, vždy z důvodu 
zaměstnání. Všem studentům byl plán vypracován. 

9.2 Zpracování doporučení z poradenských zařízení 
Celkem byla do školy doručena 2 doporučení z poradenského zařízení. Tato doporučení byla výchovnou 
poradkyní zpracována a následně byli všichni pedagogové informováni. 

9.3 Poradenská činnost v oblasti kariérového poradenství 
V květnu 2019 proběhl pro všechny 3. ročníky učebních oborů workshop týkající se světa práce. Workshop byl 
zaměřen nejen na základní informace z oblasti pracovního práva, ale především na pracovní pohovor z hlediska 
legislativy. Dále byli žáci informováni o možnostech, jak se orientovat na pracovním trhu při hledání 
zaměstnání. 

9.4 Poradenská činnost v oblasti dalšího studia 
Žákům maturitního oboru po dobu celého čtvrtého ročníku byly předávány veškeré informace o možnostech 
dalšího studia, o dnech otevřených dveří, o veletrhu Gaudeamus. 

Dále byly žákům poskytnuty veškeré informace o přijímacích zkouškách SCIO. Byla jim nabídnuta možnost 
objednat Učitelské noviny s přehledem všech vysokých škol. Pravidelně jim byl předáván časopis Kam po 
maturitě. 

http://www.geukaplice.cz/
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9.5 Stmelovací kurz 
V březnu proběhl ve škole stmelovací kurz pro 1. ročníky učebních oborů. Výchovnou poradkyní byl připraven 
program zaměřující se na stmelení kolektivu formou různých her. 

10 Ekoškola 

V průběhu školního roku třídíme odpad, snažíme se předcházet vzniku odpadu, na chodbách školy jsou nádoby 
na separovaný odpad. Ve třídách a na chodbách školy regulujeme teplotu (ústřední topení je vybaveno 
termoregulátory, probíhá nárazové intenzivní větrání v rámci potřeby, ve třídách jsou teploměry). 
Aktualizujeme nástěnky s EKO tématikou.  

Koordinátor EVVO dbá, aby byl školní program EVVO v souladu s dalšími dokumentacemi školy, v souladu se 
Státním programem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 
2016 – 2025 a Akčním plánem na léta 2016 - 2018. Spolupracuje s ostatními pracovníky školy a dalšími partnery 
školy při realizaci školního vzdělávacího programu a naplňování jeho vize, koordinuje realizaci EVVO ve škole, 
iniciujeme spolupráci s dalšími partnery v rámci EVVO. 

V rámci vedení studentských firem byl kladen důraz na environmentální vzdělávání a činnost podnikání 
studentských firem byla vedena v souladu a důrazem na trvale udržitelných rozvoj v oblasti EV. Pravidelně se 
škola účastní celorepublikové akce „Ukliďme svět“, kdy žáci uklidili okolí školy. Zapojili jsme se do akce „Den 
bez palmového oleje“. Cílem bylo poukázat na problematiku používání palmového oleje v potravinách a 
pokusit se připravit si svačinu bez palmového oleje.  

Průběžně jsme věnovali péči bylinkové zahrádce. 
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11 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Předmětové zaměření Téma semináře (školení) 
Výchovné poradenství Studium výchovného poradenství 

Prevence sociálně patologických jevů Studium metodika prevence 

ICT Využití mezinárodního konceptu ECDL ve 
výuce ICT 

Ekonomika a management Výchova k podnikavosti 

Šablony Šablony II. 

ICT  Efektivní práce s textem v textovém 
editoru 

ICT  Word pro učitele - dokumenty bez trápení 

Písemná a elektronická komunikace Písemná a elektronická komunikace v praxi 

Ekonomika a management Výchova k podnikavosti 

Pedagogika Inovace ve výuce 

ICT ECDL 

Matematika Moderní metody výuky matematiky 

Maturita Zadavatel MZ 

Anglický jazyk Jazykové vzdělávání AJ v rozsahu 80 hodin 

Cizí jazyky Brána jazyků otevřena 

Anglický jazyk Jazykový kurz AJ 

Školení IT PC kurz 

Anglický jazyk Jazykový kurz AJ 

Maturita HOPP ČJL 
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12 Akce školy 

12.1 Charitativní akce 

 

31. 10. 2018 Sbírkový den Světlušky pro Nadační fond Českého rozhlasu Praha, na pomoc nevidomým. 

Charitativní sbírku do lucerniček zajišťovali žáci oboru Kuchař – číšník. 

Vybraná částka 9.054,- Kč. 

 

3. 12. 2018 Srdíčkový den v rámci charitativní sbírky Srdíčkové dny pro nadaci Život dětem, o.p.s., Praha, na 
pomoc vážně nemocným dětem v domácí péči svých rodičů.  

Prodej srdíček v rámci charitativní akce zajišťovali žáci oboru Kuchař – číšník. 

Vybraná částka 6.633,- Kč. 

 

25. 3. 2019 Srdíčkový den v rámci charitativní sbírky Jarní srdíčkové dny pro nadaci Život dětem, o.p.s., Praha, 
na pomoc vážně nemocným dětem v domácí péči svých rodičů.  

Prodej srdíček v rámci charitativní akce zajišťovali žáci oboru Kuchař – číšník. 

Vybraná částka 7.300,- Kč. 
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23. 4. 2019 Peříčková sbírka v rámci celorepublikové charitativní sbírkové akce „Peříčkový týden“ pro Nadaci 
rozvoje občanské společnosti. Formou sbírky zajišťovali žáci obchodní akademie. 

 Vybraná částka 9.641,- Kč. 

 

15. 5. 2019 celonárodní charitativní kytičková sbírka Český den proti rakovině pro nadaci Liga proti rakovině 
Praha.  

Prodej kytiček v rámci charitativní akce zajišťovali žáci oboru Kuchař – číšník. 

Vybraná částka 6.186,- Kč. 

 

27. 6. 2019 Sluníčková charitativní sbírka pro Nadaci pro transplantace kostní dřeně. Studenti 1. ročníku 
obchodní akademie pomáhali formou sbírky této nadaci. Prodávali krásná sluníčka, která vyrobili žáci ZŠ 
Omlenická, ve spolupráci s naší školou.  

Vybraná částka 1.143,- Kč. 
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12.2 Akce G, SOŠE 
 

 

 

Místo konání Název akce Třídy 

České Budějovice  Výstava Vzdělání a řemeslo v ČB Vybraní žáci OA 

Kaplice Filmový projekt Měsíc filmu na školách Všichni žáci OA 

Kaplice 
Přednáška Spoření a investice – Česká 
spořitelna, a. s 

OA1, OA3 

Kaplice Ekonomická olympiáda OA3 

Kaplice Čerti ve škole Všichni žáci OA 

Kaplice Čerti pro Budíček OA4 

České Budějovice 
Výstava První světová válka (Léta zkázy a 
bolesti), bruslení 

OA1 

Kaplice 
Přednáška Spoření a investice – Česká 
spořitelna, a.s. (druhá část) 

OA1, OA3 

Kaplice Maraton psaní dopisů Všichni žáci OA 

Český Krumlov 
Turnaj ve volejbale na Gymnáziu Český 
Krumlov 

OA1 

České Budějovice Adventní trhy OA3 

Kaplice Přednáška Finanční gramotnost p. Weber OA4 

Kaplice Ježíškův turnaj Všichni žáci OA 

Kaplice Maturitní ples OA4 OA4 

Kaplice Přednáška Cestovní ruch OA1, OA3, OA4 

Český Krumlov Okresní kolo ve florbale Vybraní žáci 

Kaplice Prezentace VŠTE OA4 

Kaplice Ukázka výcviku Armády ČR OA4 

Kaplice Prezentace VSERS OA4 

Kaplice Filmové představení Bohemian Rhapsody OA1, OA3, OA4 

Kaplice Den otevřených dveří  Všichni žáci OA 

Kaplice Exkurze do firmy Inotech OA1 

Temelín  Exkurze do Temelína OA1, OA3 

Kaplice Přednáška bankovnictví OA3 

Kaplice Přednáška bankovnictví OA4 

Český Krumlov Veletrh práce  OA4 

Praha  Veletrh JA firem Praha OA1, OA3 

Kaplice Ukliďme svět OA3 

Kaplice Peříčkový den OA1 

Kaplice Odborná praxe  OA3 

Kaplice Brain & Breakfast OA1 

Planá Exkurze na letiště v Plané OA1, OA3 

Praha  Poznávací exkurze v Praze OA1 

Vltava Vodácký kurz OA3 

Kaplice Sluníčková sbírka OA1 
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12.3 Akce SOU 
Místo 
konání 

Název akce Třídy 

Kaplice - SD Maturitní ples třídy 2. PO  Vybraní žáci oboru KČ 

Velešín  Florbalový turnaj Vybraní žáci SOU 

Kaplice - SD Catering - Školení techniků Oknotherm  Vybraní žáci oboru KČ 

Kaplice - SD Catering - Ples Lesy  Vybraní žáci oboru KČ 

Kaplice Bohemian Rhapsody filmové představení  Všichni žáci SOU 

Kaplice - SD Baristický kurz  1. KČ, 3. KČ 

Kaplice - SD Catering  - Hasičský ples  Vybraní žáci oboru KČ 

Kaplice - SD Catering - Maškarní ples Vybraní žáci oboru KČ 

Kaplice - SD Catering  - Křesťanský ples  Vybraní žáci oboru KČ 

Kaplice - SD Valentýnské menu ve Slovanském domě Vybraní žáci oboru KČ 

Kaplice - SD Kurz moderního vaření  3. KČ 

Kaplice Catering  - Masopust Vybraní žáci oboru KČ 

Kaplice Catering - Masopustní zábava  Vybraní žáci oboru KČ 

Kaplice Beseda s účastníky rallye Monte Carlo historic 2019 Všichni žáci ubytovaní v DM 

Kaplice Nabídka práce v zahraničí  2. PO, 3. KČ 

Kaplice Nabídka práce v zahraničí  3. MZ 

Kaplice Stmelovací kurz pro první ročníky  1. KČ, 1. MZ 

Kaplice Exkurze do firmy Engel Kaplice 2. MZ 

Český 
Krumlov  

Veletrh práce  3. MO, 3. OZS, 3. SM 

Kaplice - SD Soutěž odborných dovedností 3. KČ 

Kaplice - SD Catering  - Jednota Kaplice, členská schůze  Vybraní žáci oboru KČ 

Kaplice - SD Barmanská soutěž  2. KČ 

Kaplice - SD Catering - Zábavné odpoledne pro seniory Vybraní žáci oboru KČ 

Kaplice Soutěž ve svařování  3. MO, 3. SM 

Kaplice Beseda s pamětníkem 2. světové války 1. KČ 

Praha  Den otevřených dveří reprezentačních prostor Pražského 
hradu 

3. MZ 

Kaplice - SD Catering - Taneční odpoledne pro seniory  Vybraní žáci oboru KČ 

Kaplice - SD Baristická soutěž  3. KČ 
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České 
Budějovice 

Dobrodružství s technikou  1. MZ, 2. KČ 

Kaplice Letní olympiáda seniorů 1. KČ 

13 Prezentace školy na veřejnosti 

Naše škola se aktivně podílí na životě města Kaplice. Dvakrát do roka pořádáme den otevřených dveří, ve 
kterém představujeme nejen naši školu, ale snažíme si i pomoci žákům 9. tříd s přípravou na přijímací zkoušky. 

Společně s firmou Kučera, s.r.o. se zúčastňujeme městských slavností, Kaplického Ušáka a masopustu, které si 
už návštěvníci nedovedou představit bez naší kaplické cmundy, guláše a jiných tradičních českých pokrmů. 

Pomáháme potřebným pořádáním charitativních akcí viz 10.1 

Poskytujeme díky skladbě učebních oborů cateringové služby a služby automobilového opravárenství. 

Maturitní plesy patří k těm nejnavštěvovanějším během plesové sezony. 

Tělocvičnu a jiné volné prostory školy poskytujeme k provozování zájmové činnosti kaplických dětí, ale i 
dospělých.  

Pravidelně se zúčastňujeme Burzy škol v Českém Krumlově a výstavy Vzdělání a řemeslo v Českých 
Budějovicích, na kterých prezentujeme obory vzdělání, které lze na naší škole studovat. 

 

Obrázek 1: Vzdělání a řemeslo 2018, náš stánek 
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Obrázek 2 Naše kuchařinky v akci 
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13.1 Akce pro základní školy 
Dny otevřených dveří 
Filmový projekt Jeden svět na školách 
Projektový den v naší škole 
Přijímací zkoušky nanečisto 
Workshop oboru Kuchař-číšník 

14 Studentský senát 

Studentský senát funguje v budově gymnázia a soše. V září proběhly v rámci třídy volby dvou kandidátů do 
senátu. Senát se scházel jedenkrát měsíčně, a to každou první středu v měsíci o velké přestávce ve studovně, 
nebo dle potřeby žáků či učitelů. Schůzky koordinuje Mgr. Jana Kopúnová. 

Na senátu byly řešeny nejen stížnosti, ale také přání a nápady žáků. Z každé schůzky byl pořízen zápis, který je 
zveřejňován na internetových stránkách školy. 

15 JA Firmy 

Ve školním roce fungovaly u nás 2 studentské firmy:  

Catch a dream 

Firmu Catch a dream tvořilo 7 členů. Firma se zabývala výrobou plátěných tašek, které byly zdobeny ruční 
malbou a dále lapačů snů. Tašky byly vyráběny s motivy dle přání zákazníků. Lapače snů firma vyráběla ve 3 
velikostech a různých barevných odstínech.  

Zodiac 

Firmu Zodiac tvořilo šest členů. Zabývala se výrobou a prodejem náramků s minerály pro každé znamení a 
domácí pečené čaje. Náramky se vyráběly v černé i bílé barvě. Pečené čaje jsme připravovali malé i velké. 
Každý náramek je rozdělen podle znamení. A každý čaj dle živlů zvěrokruhu. 

Studentské firmy se účastnily Českobudějovického adventu na náměstí v Českých Budějovicích, kde se 
prezentovaly se svými zkušenostmi a prodávaly své výrobky. 

12. dubna 2019 firmy čekal soutěžní veletrh, který se uskutečnil v Praze. Zde mohly porovnat nejen výrobky 
jednotlivých firem, ale i rozdílnou prezentaci výrobků. Zároveň musely svými dovednostmi obstát před 
nepříjemnými otázkami zvědavých porotců.  

Jarní období je časem konání Kaplických dní tvoření, kde se studentské firmy taktéž prezentovaly a nabízely 
své výrobky.  Studentské výrobky pak bylo možné ještě zakoupit v Masné ulici.  

Po ročním úsilí pak žáci obchodní akademie skládali mezinárodní zkoušku z podnikatelských dovedností. 
Přípravou jim byla roční praxe ve studentské firmě, kterou si založili a sami vedli. Testování obsahovalo otázky 
z oblasti podnikatelských kompetencí. Složit test nebylo nic jednoduchého. Otázky jsou zaměřeny na různé 
oblasti podnikání, jako např. financování podnikání, výběr právní formy podnikání, stanovení cen, ekonomické 
výpočty atd. Certifikát umožní žákům doložit již roční praxi a je mezinárodně uznávaný. 

16 Stali jsme se akreditovaným střediskem ECDL 

Naše škola získala po několika měsících pečlivých příprav akreditaci mezinárodního konceptu digitální 
gramotnosti ECDL. Studenti naší školy budou mít nově možnost, přímo na půdě své školy, absolvovat vybrané 
mezinárodně platné zkoušky a získat tak do života více, než je v řadě jiných škol obvyklé. 

Stejnou možnost poskytneme i veřejnosti včetně žáků základních škol. 
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17 Hospodaření školy 

viz přílohy 

• výkaz zisků a ztrát 

• rozvaha 

• příloha účetní závěrky 

18 Spolupráce se sociálními partnery 

Našimi partnery jsou  

• Firmy, ve kterých naši žáci absolvují odborný výcvik  

Engel Strojírenská, spol. s r. o., Českobudějovická 314, Kaplice 

Školní jídelna, Základní škola Kaplice, Školní 226 

Školní jídelna, Základní škola Kaplice, Fantova 446 

Školní jídelna, Mateřská škola Kaplice, Nové Domovy 221 

Restaurace Selský Dvůr, Dolní Dvořiště 40 

Restaurace Sportcentrum Dvořák, Hluboká nad Vltavou, Podskalí 980 

Kavárna Kap Café, Kaplice, Masná 200 

Penzion Jelení Vyhlídka, Pohorská Ves, Janova Ves 2 

Restaurace U Sedláčků, Kaplice, Náměstí 206 

Country Saloon Clondike, Kaplice, Českobudějovická 778 

Restaurace Bašta Kaplice, Pobřežní 741 

Restaurace pod Lipou, Loučovice 261 

Kučera - zemědělská s.r.o. Dolní Dvořiště  

ADM Mášl s.r.o. Ráveň 16, Kaplice 

• Firmy, ve kterých naši žáci absolvují odbornou praxi 

Daňová a účetní kancelář JUDr. Milan Marko, Linecká 345, Kaplice 

Obec Netřebice, Netřebice 6, 382 32 Velešín 

Městský úřad Kaplice, Náměstí 70, Kaplice 

Linde, s. r. o., Tovární 118, Český Krumlov 

MP Besednice, s. r. o., Luční 294, Besednice 

Parners Financial services, a. s., Omlenická 372, Kaplice 

Engel Strojírenská, spol. s r. o., Českobudějovická 314, Kaplice 

MěÚ Kaplice, KIC města Kaplice, Linecká 305, Kaplice 

Pohoří servis, s. r. o., Janova Ves 36, Pohorská Ves 

Engel Strojírenská, spol. s r. o., Českobudějovická 314, Kaplice 

• Městský úřad Kaplice – poskytuje žákům náborové a prospěchové stipendium 

• Základní školy na Kaplicku 

• Jihočeská univerzita – účast na přednáškách a projektech pořádaných univerzitou 

• VŠTE 
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19 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

V souladu s podmínkami pro poskytování finančních prostředků stanovenými Operačním programem Výzkum, 
vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) získala škola 697 600,00 Kč na Osobnostní a profesní rozvoj pedagogů 
a žáků (Šablony I.) Škola využila díky tomuto projektu finanční prostředky na získání akreditace v rámci ECDL, 
učitelé absolvovali semináře zaměřené na získání ICT dovedností, jazykové kurzy, semináře zaměřené na 
výchovu k podnikavosti na osobnostní a sociální rozvoj. Žáci a učitelé odborných předmětů se zúčastnili 
workshopů pod vedením odborníka z praxe napříč všemi učebními obory i třídami obchodní akademie. 
Šablony I. nám umožnily i vést doučování pro žáky ohroženými školním neúspěchem v předmětech cizí jazyky, 
matematika, český jazyk a ekonomika. 

Z tohoto projektu získala škola 168 101,00 Kč, které využila především na modernizaci ICT vybavení a učebních 
pomůcek. 
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20 Revize ŠVP obchodní akademie – ŠVP Logistika a ekonomika dopravy 

V rámci Šablon I. – spolupráce s odborníky z praxe jsme požádali – Ing. Petra Štumpfa, Ph.D. z Ekonomické 
fakulty Jihočeské univerzity, aby provedl revizi školního vzdělávacího programu obchodní akademie tak, aby 
odpovídal současným trendům a svou strukturou přispěl k lepší uplatnitelnosti našich absolventů na trhu 
práce.  Z této vzájemné spolupráce vzešel inovovaný učební plán, podle kterého se začne vyučovat 1. ročník 
obchodní akademie 2019/2020. Vzhledem ke skladbě předmětů byl změněn i název ŠVP –  Logistika a turismus 
v ekonomice. 

Učební plán 

Název ŠVP:   Logistika a turismus v ekonomice 
Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie  
Délka a forma vzdělávání: čtyřleté denní 
Stupeň vzdělání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Platnost:   1. září 2019 počínaje 1. ročníkem 

Vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 
Počet 
hodin 

Český jazyk a literatura 4 4 4 4 16 

1.cizí jazyk 3 3 3 4 13 

2. cizí jazyk 3 3 3 4 13 

Základy společenských věd 2 2 2 - 6 

Právo - - - 2 2 

Základy přírodních věd 2 - - - 2 

Ekologie - 2 - - 2 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Matematika 3 3 4 4 14 

Informační technologie 2 2 2 - 6 

Doprava a přeprava 2 2 - - 4 

Dopravní logistika - - 2 2 4 

Dopravně- 
turistický zeměpis 

2 - - - 2 

Management a marketing 2 - - - 2 

Turismus - 2 - - 2 

Účetnictví - 4 4 4 12 

Bankovnictví - - 2 - 2 

Obchodní korespondence - - 2 1 3 

Písemná a elektronická 
komunikace 

2 1 - - 3 

Ekonomika 3 3 3 3 12 

Ekonomická cvičení - - - 2 2 

Celkový počet hodin 32 33 33 33 131 

  Odborná 
praxe 

Odborná 
praxe 

  

Kurzy Adaptační 
kurz 
Kulturně-
historická 
exkurze v 
Praze 
 

Lyžařský 
kurz 
Turisticko-
zdravovědný 
kurz 

Vodácký 
kurz 
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21 Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

viz příloha 

 

Kaplice 7. 10. 2019 

 

 

………………………………..       ……………………………… 

podpis ředitele/ředitelky školy       podpis člena školské rady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stránka 34 z 34 
 

22 Přílohy 


