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SLOVO ÚVODEM 

 

 

Vážení přátelé a příznivci školy, 

 

předkládáme Vám Výroční zprávu Obchodní akademie a Střední odborné školy cestovního ruchu Choceň za školní rok 
2015/2016. Je to již XXII. výroční zpráva Obchodní akademie, pátá po sloučení se Střední školu cestovního ruchu 
Choceň v roce 2011.  

Do školního roku 2015/2016 vstoupila Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň v dobré 
kondici. Po postupném snižování počtu žáků školy v předchozích letech se nám podařilo velmi dobře naplnit první 
ročník. V tomto ohledu byla OA a SOŠ CR Choceň jednou z nejúspěšnějších středních škol v Pardubickém kraji. Více než 
v předchozím školním roce bylo přijato do všech oborů vzdělání s výjimkou oboru Cukrář.  Celkový počet žáků dosáhl 
482 ve 20 třídách. Na jejich vzdělávání se podílelo 49 pedagogů. O chod školy pečovalo 20 nepedagogických 
pracovníků. 

Materiální zabezpečení doznalo změn k lepšímu. Nejvýznamnější z nich byly stavební úpravy v objektu Vysokomýtská 
1206. Úpravou schodiště a přilehlých prostor a vybudováním hlavního vstupu z Francouzské ulice narostla výrazně 
kvalita prostředí této školní budovy. Ještě významnější změny v tomto objektu připravujeme. Získali jsme souhlas 
a podporu zřizovatele pro významnou přestavbu celého areálu. V současné době je zadáno zhotovení projektové 
dokumentace. Stavba bude zahájena v červnu 2017.  

Vzdělávání probíhalo na třech pracovištích. V budově na T. G. Masaryka 1000, Choceň, kde je sídlo školy, probíhala 
výuka maturitního oboru vzdělání Obchodní akademie a část teoretického vzdělávání učebních oborů, na Tyršově 
nám. 220, Choceň, výuka maturitních oborů vzdělání Cestovní ruch a Veřejnosprávní činnost. V areálu Vysokomýtská 
1206, Choceň, probíhalo teoretické i praktické vzdělávání oborů s výučním listem Kuchař – číšník, Cukrář a Prodavač – 
lahůdkář.  

Dalším objektem školy je domov mládeže a školní jídelna na adrese Paraple 2000, Choceň. Zde bylo ubytováno 79 žáků 
školy. Ve školní jídelně se stravovalo 274 žáků, 50 zaměstnanců a v rámci doplňkové činnosti 98 cizích strávníků. 
Celkem bylo připraveno 45 331 obědů. 

 

Děkuji všem zaměstnancům školy za jejich práci v uplynulém školním roce. Absolventům přeji úspěšný vstup do praxe 
či dalšího studia.  

 

 

 

V Chocni 31. srpna 2016 

 

Mgr. Jaroslav Studnička, ředitel školy 
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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016  

1. Základní údaje o škole 

Název školy:  Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň 
Sídlo:   565 36 Choceň, T. G. Masaryka 1000 
 
IČ:   49314661 
DIČ:   CZ49314661 
Identifikátor:  600 013 031 
 
Právní forma: příspěvková organizace, právnická osoba vykonávající činnost střední školy, 

domova mládeže a školní jídelny  
 
Školský rejstřík Škola byla zřízena rozhodnutím MŠMT ČR k 1. září 1990, číslo zřizovací listiny 

12 692/92-24 ze dne 10. února 1992. Poslední změna zařazení upravena 
rozhodnutím MŠMT ČR čj.: MSMT-34637/2014-3 ze dne 14.11.2014. 

 
Součásti školy: Střední škola (IZO 049 314 661) – kapacita 660 žáků, poskytování středního 

vzdělávání v souladu s cíli středního vzdělávání dle § 57 zákona č. 561/2004 Sb., 
školský zákon 

Domov mládeže (IZO 110 032 144) – kapacita 79 lůžek, celodenní výchova, 
ubytování a stravování žáků podle § 117 odst. b) zákona č. 561/2004 Sb. 

Školní jídelna (IZO 110 032 152) – kapacita 580 osob, školní stravování žáků v době 
jejich pobytu ve škole a stravování zaměstnanců školy podle § 119 zákona 
 č. 561/2004 Sb. 

 
Odloučená pracoviště: 565 01  Choceň, Tyršovo náměstí 220 
   565 01  Choceň, Vysokomýtská 1206 

    565 01  Choceň, Paraple 2000  
 
Telefon:   + 420 465 471 338;  + 420 739 048 111   
Adresa pro dál.přístup: oachocen@oa-chocen.cz 
Internet:  www.oa-chocen.cz 
 
Ředitel školy: Mgr. Jaroslav Studnička, jmenován do funkce poprvé MŠMT ČR dne 21. 7. 1999, 

jmenovací dekret čj.: 25 683/99-26, dále Radou Pardubického kraje usnesením 
R/2548/12 ze dne 10. května 2012  

Zástupce stat. orgánu: Ing. Marie Michálková 
 
Zřizovatel: Pardubický kraj,  
Adresa:   532 11 Pardubice, Komenského náměstí 125 
Právní forma:  kraj 
IČO:   70892822 
Internet:  www.pardubickykraj.cz 
 
Školská rada:  Ing. Radek Kroulík, předseda, za pedagogické pracovníky  
   Ivan Havlík, člen, jmenovaný Radou Pardubického kraje 

    Tomáš Dvořák, člen za oprávněné voliče 
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2. Obory vzdělání 

29-54-H/01 Cukrář  
• (školní vzdělávací program Cukrář, schválený ředitelem školy dne 01.09.2014 pod č.j. OA 208/2014 
s účinností od 01.09.2014 počínaje prvním ročníkem) (1. – 3. ročník) 
 
65-42-M/02 Cestovní ruch  
• (školní vzdělávací program Cestovní ruch, schválený ředitelem školy dne 01.09.2013 pod č.j. OA 225-2/2013 
s účinností od  01.09.2013 počínaje prvním ročníkem) (2. – 4. ročník) 
• (školní vzdělávací program Cestovní ruch, schválený ředitelem školy dne 01.09.2015 pod č.j. OA 152/2015 
s účinností od  01.09.2015 počínaje prvním ročníkem) (1. ročník) 
 
65-51-H/01  Kuchař – číšník 
• (školní vzdělávací program Kuchař - číšník, schválený ředitelem školy dne 01.09.2013 pod č.j. OA 225-3/2013 
s účinností od 01.09.2013 počínaje prvním ročníkem) (1.- 3. ročník) 
 
63-41-M/02  Obchodní akademie   
• (školní vzdělávací program Obchodní akademie - daně a finance, schválený ředitelem školy dne 01.09.2012 pod  
č. j. OA 227/2012 s účinností od 01.09.2012 počínaje prvním ročníkem – platí pro 1. - 4. ročník) 
• (školní vzdělávací program Obchodní akademie - zahraniční obchod, schválený ředitelem školy dne 15.02.2013 pod 
č. j. OA 42/2013 s účinností od 01.09.2013 počínaje prvním ročníkem – platí pro 1. – 3.  ročník) 
• (školní vzdělávací program Obchodní akademie - ekonomika sportu, schválený ředitelem školy dne 12.02.2015 pod  
č. j. OA 35/2015 s účinností od 01.09.2015 počínaje prvním ročníkem – platí pro 1. ročník) 
 
66-51-H/01  Prodavač  
• (školní vzdělávací program Prodavač - výroba a prodej lahůdek, schválený ředitelem školy dne 01.09.2015 pod  
č.j. OA 157/2015 s účinností od 01.09.2015 počínaje prvním ročníkem) (1. ročník) 
 
68-43-M/01  Veřejnosprávní činnost   
•  (školní vzdělávací program Veřejnosprávní činnost, schválený ředitelem školy dne 01.09.2013 pod 
č.j. 225-1/2013 s účinností od  01.09.2013 počínaje prvním ročníkem) (1. – 4. ročník) 
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3. Personální zabezpečení činnosti školy 

Útvar ředitele školy 

Příjmení, jméno, titul Funkce, 
pracovní zařazení 

  

Studnička Jaroslav, Mgr. ředitel školy  
 

Studijní úsek Choceň, T. G. Masaryka 1000  (TGM) 

Příjmení, jméno, titul Funkce, pracovní zařazení Třída 

Drahošová Markéta, Ing. zástupce ředitele pro studium TGM --- 

Beková Zdeňka, Mgr. výchovný poradce, učitelka O1B 

Bek Tomáš, Mgr. učitel --- 

Plchová Eva asistent pedagoga --- 

Dalecká Pavlína, Ing. učitelka O3B 

Doskočilová Zdeňka, Mgr. učitelka --- 

Dostálová Stanislava, Ing. učitelka O3A 

Hájková Blanka, Mgr. učitelka --- 

Kotyzová Linda, Mgr. učitelka O4A 

Kroulík Radek, Ing. učitel --- 

Loučková Ilona, Ing. učitelka --- 

Marková Markéta, Mgr. učitelka --- 

Nešpoříková Hana, Mgr. učitelka O1A 

Ryjáček Milan, Mgr. učitel --- 

Smrčková Olga, Ing. učitelka --- 

Šedová Jitka, Mgr. učitelka --- 

Tomášová Dana, Mgr. učitelka O2A 

 

Studijní úsek Choceň, Tyršovo náměstí 220  (TYR) 

Příjmení, jméno, titul Funkce, 
pracovní zařazení 

Třída 

Zavřelová Petra, Mgr. zástupce ředitele pro studium TYR --- 

Bártová Hana, Ing. učitelka CR3 

Brabcová Diana, Mgr. učitelka --- 

Doležalová Jitka, Mgr. učitelka --- 

Chadima Lukáš, Bc. učitel --- 

Lesáková Blanka, Mgr. učitelka VS1 

Martinková Hana, Mgr. učitelka VS2 

Podhorníková Petra, Ing. učitelka CR4 

Půlpánová Václava, Mgr. učitelka CR2 

Schejbalová Zdenka, Ing. učitelka CR1 

Sixtová Lenka, Mgr. učitelka VS4 

Šedová Hana, Mgr. učitelka --- 

Tučková Blanka, Mgr. učitelka VS3 
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Studijní úsek a úsek praktického vyučování Choceň, Vysokomýtská 1206  (LIP) 

Příjmení, jméno, titul Funkce, pracovní zařazení Třída 

Michálková Marie, Ing. 
zástupce ředitele pro praktické vyučování 
LIP, statutární zástupce ředitele 

--- 

Koubová Alice, Mgr. výchovný poradce, učitelka --- 

Hašková Hana vedoucí učitelka OV --- 

Dušková Milena, Ing. učitelka KU2 

Horníčková Magdalena, Mgr. učitelka KU3 

Jandíková Vladimíra učitelka OV --- 

Janďourková Zdeňka učitelka OV --- 

Kolářová Iveta  učitelka OV --- 

Michalcová Hana, Ing. učitelka CU3 

Motl Pavel, Mgr. učitel CU2 

Myšáková Hana, Mgr. učitelka KU1 

Přibyl Martin, Mgr. učitel CP1 

Stoklasová Eva učitelka OV --- 

Šedová Pavlína učitelka OV --- 

Úsek domova mládeže Choceň, Paraple 2000  (DM) 

Příjmení, jméno, titul Funkce, pracovní zařazení 

Teplá Eva vedoucí vychovatelka 

Houdková Marie vychovatelka 

Jandíková Viera vychovatelka 

Ropková Stanislava vychovatelka 

Úsek ekonomický  (EKO) 

Příjmení, jméno, titul Funkce, pracovní zařazení 

Hlávková Hana vedoucí ekonomka 

Algerová Taťána personalistka a mzdová účetní 

Hánělová Ladislava účetní, správce majetku 

Komínková Alena odborná referentka 

Michalcová Jana odborná referentka 
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Úsek provozní  (PRO) 

Příjmení, jméno, titul Funkce, pracovní zařazení 

Vostal Jiří provozní vedoucí, školník 

Mattas Vladimír školník správce budov LIP 

Trejtnar Jiří školník správce budov TYR (úvazek 0,75) 

Čefelín Petr školník správce budov TYR 

Držmíšková Jitka uklízečka TGM (úvazek 0,75) 

Kopicová Milena uklízečka TGM (úvazek 0,75) 

Hanusová Zdeňka uklízečka TYR   (úvazek 0,75) 

Lesařová Ivana uklízečka TYR   (úvazek 0,75) 

Rafailová Eva uklízečka LIP    (úvazek 0,75) 

Křenková Věra uklízečka DM   (úvazek 0,75) 

Proroková Gabriela uklízečka DM   (úvazek 0,75) 

Úsek školní jídelny  (ŠJ) 

Janouchová Dana vedoucí školní jídelny 

Cejpová Vendula kuchařka  

Kvapilová Marie kuchařka (úvazek 0,75) 

Vanická Ivana kuchařka 

 

Ve školním roce 2015/2016 působilo na OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň 49 pedagogických pracovníků, z toho 39 
učitelů, 6 učitelek odborného výcviku a 4 vychovatelky na domově mládeže. Pedagogický sbor je stabilizovaný, 
nedochází k fluktuaci.  Dalšími zaměstnanci bylo 5 THP a 15 ostatních pracovníků. 

 

4. Přijímací řízení 

Přijímací řízení na OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň se v tomto školním roce řídilo zákonem č. 561/2004 Sb.,  
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR 
č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ve středních školách, v platném znění. 

Obory vzdělání s maturitní zkouškou 

Škola se přihlásila do pokusného ověřování jednotných přijímacích zkoušek vyhlášeného MŠMT ČR. 

Uchazeči byli přijímáni dle výsledků dosažených v přijímací zkoušce ve formě centrálně zadávaných jednotných testů 
z matematiky a z českého jazyka a literatury. 

Přijímací zkouška se konala v termínu 15. dubna 2016. 

Uchazeči o studium byli dále hodnoceni podle klasifikace všech předmětů na pololetním a výročním vysvědčení 
v předposledním ročníku a na pololetním vysvědčení v posledním ročníku předchozího studia na základní škole nebo 
odpovídajících ročníků víceletého gymnázia a dalších skutečností, které osvědčovaly vhodné schopnosti, vědomosti  
a zájmy uchazeče. 

Obory vzdělání s výučním listem 

Při přijímání do tříletých oborů s výučním listem byla do hodnocení uchazeče zahrnuta klasifikace všech předmětů 
na pololetním a výročním vysvědčení v předposledním ročníku a na pololetním vysvědčení v posledním ročníku 
předchozího studia na základní škole, hodnocení chování uchazeče na vysvědčení z předchozího vzdělávání a další 
skutečnosti, které osvědčovaly vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. 
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Přehled přijímacího řízení 

Obor vzdělání 
Délka 
studia 

Způsob 
ukončení 

1. termín 2. termín 3. termín 
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ři

h
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še
k 

p
ři
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to
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L 

Obchodní akademie 4 maturita 80 79 50 2 2 1 - - - 

Cestovní ruch 4 maturita 56 54 26 5 5 3 - - - 

Veřejnosprávní činnost 4 maturita 37 34 17 8 8 3 2 2 2 

Kuchař - číšník 3 výuční list 28 26 11 3 3 2 1 1 1 

Cukrář 3 výuční list 28 27 13 1 1 0 1 1 1 

Prodavač - lahůdkář 3 výuční list 4 4 2 1 1 1 - - - 

 

5. Výsledky výchovy a vzdělávání 

Výsledky maturitních zkoušek 

třída obor vzdělání 

žá
ků

 v
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ě

l  
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O4A 63-41-M/02 Obchodní akademie 25 3 22 0 - 2,456 

CR4 65-42-M/02 Cestovní ruch 23 3 18 2 - 2,339 

VS4 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost   16 1 12 3 - 2,513 

 

Výsledky závěrečných zkoušek 

třída obor vzdělání 

žá
ků
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íd
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ro

sp
ě

l  
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CU3 29-54-H/01 Cukrář 20 3 16 0 1 2,492 

KU3 65-51-H/01 Kuchař - číšník 23 0 22 0 1 3,074 
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Souhrnná statistika tříd  

2. pololetí školního roku 2015/2016 

třída žáků 

z toho hodnocení 
průměrný  
prospěch 

 
absence na žáka 

 třídní učitel 

V P 5 N 
snížená  

známka CH 
celkem neoml. 

Studijní obory s maturitní zkouškou 

VS4 16 1 15 0 0 - 2,166 35,37 - Mgr. Lenka Sixtová 

O1A 31 5 25 1 0 - 2,198 57,06 - Mgr. Hana Nešpoříková 

CR2 19 1 17 1 0 - 2,216 76,57 - Mgr. Václava Půlpánová 

CR3 31 2 28 1 0 - 2,217 82,67 0,03 Ing. Hana Bártová 

O2A 29 4 25 0 0 - 2,266 49,51 - Mgr. Dana Tomášová 

O1B 23 2 20 1 0 - 2,292 74,17 0,04 Mgr. Zdeňka Beková 

CR1 29 4 25 0 0 - 2,323 83,17 - Ing. Zdenka Schejbalová 

O3A 27 2 25 0 0 - 2,347 68,03 0,11 Ing. Stanislava Dostálová 

VS1 27 1 25 1 0 - 2,418 63,74 - Mgr. Blanka Lesáková 

O3B 17 0 16 1 0 - 2,498 72,17 - Ing. Pavlína Dalecká 

VS3 25 1 21 3 0 - 2,531 104,08 0,56 Mgr. Blanka Tučková 

CR4 23 1 22 0 0 - 2,540 37,87 - Ing. Petra Podhorníková 

VS2 25 3 22 0 0 - 2,563 54,96 - Mgr. Hana Martinková 

O4A 29 0 25 4 0 - 2,658 44,55 0,44 Mgr. Linda Kotyzová 

Učební obory s výučním listem 

KU2 17 3 13 1 0 1 2,259 94,53 0,82 Ing. Milena Dušková 

CU3 20 0 20 0 0 - 2,507 67,90 0,70 Ing. Hana Michalcová 

CU2 20 2 18 0 0 - 2,598 75,15 0,35 Mgr. Pavel Motl 

KU1 17 0 15 2 0 2 2,711 97,29 5,12 Mgr. Hana Myšáková 

KU3 26 0 23 3 0 1 2,789 61,19 3,07 Mgr. Magdalena Horníčková 

CP1 21 0 20 1 0 3 2,792 91,00 2,00 Mgr. Martin Přibyl 
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6. Školní poradenské pracoviště 

Prevence rizikového chování 

Ve školním roce 2015/2016 škola věnovala velkou pozornost prevenci rizikového chování. Do preventivního programu 
byly postupně zapracovány nové poznatky v prevenci a nové rozšířené Metodické pokyny Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy. Na provozních poradách pedagogických pracovníků byli všichni s těmito změnami seznámeni, 
aby v obdobných případech celá škola postupovala jednotně. 

I nadále spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí. Do společných akcí s PPP v Ústí nad 
Orlicí lze zařadit zejména interaktivní programy pro 1. a 2. ročníky školy, při kterých jsme společně s třídními učiteli 
hledali možnosti, jak zlepšit nejen studijní výsledky jednotlivých žáků, ale též celkovou atmosféru ve třídách. 
Neodmyslitelnou součástí prevence rizikového chování je i spolupráce s Policií ČR, která pro naše žáky připravila 
přednášku, týkala se právní odpovědnosti mladistvých. 
Pevné místo v plánu školy si získaly adaptační dny a kurzy pořádané v podzimních měsících pro žáky 1. ročníků a kurz 
praktických dovedností pro žáky 3. ročníků oboru Veřejnosprávní činnost. 
Preventivní akce byly postaveny na činnostech směřujících k aktivnímu využití volného času. Pravidelně probíhají 
zájezdy do divadel, účastní se postupně všechny ročníky.  Jsou podporovány sportovní akce. 

Všichni pedagogičtí pracovníci se podílejí ve spolupráci s metodiky prevence a výchovnými poradci na vytváření 
příjemné atmosféry ve škole. 

Metodikové prevence se pravidelně účastní nejen seminářů a přednášek pořádaných Pedagogicko- psychologickou 
poradnou v Ústí nad Orlicí, ale sebevzdělávají se dalšími formami studia. Získané poznatky předávají na pracovních 
poradách pedagogických pracovníků. 
 
Mgr. Zdenka Beková 
prevence rizikového chování žáků 
 
Zpráva školního metodika prevence 

V souladu se školním preventivním programem prošli žáci naší školy různými aktivitami, které se týkaly: využití 
volného času, jak se ubránit návykovým látkám, jak říci drogám ne. 
Škola se dlouhodobě účastní celorepublikového projektu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni. I v tomto 
školním roce probíhaly projekce filmů se sociální i globální tematikou.  
V průběhu roku žáci jednotlivých ročníků navštěvují různé divadelní scény. 

Školení a semináře metodika prevence: 
V průběhu tohoto školního roku proběhlo doplňující vzdělávání výchovného poradenství. 
 
Metodik prevence spolupracuje s ostatními vyučujícími, informuje je a vedení školy o konaných aktivitách. 
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Termínový kalendář akcí primární prevence a výchovného poradenství školní rok 2015-2016           

č. akce třída termín 

1. Adaptační den O1A 03. 09. 2015 

2.  Adaptační den O1B 03. 09. 2015 

3. Adaptační kurz  CR1 22. 09. - 26. 09. 2015 

3.  Adaptační den CU1, KU1 10. 09. 2015 

4.  Sportovně turistický kurz VS1 16. 09. – 20. 09. 2015 

5. Srdíčkový den TGM 22. 09. 2015 

6. Sportovně turistický kurz CR1 30.09 – 04. 10. 2015 

7. Divadlo Hradec Králové O4A Romeo a Julie 

8. Návštěva knihovny O1A, O1B 
Seznámení s nabídkou 

knihovny 

9. Výstava středních škol – Svitavy vybraní žáci 02. 10. 2015 

10. Beseda – spisovatelka Braunová 
01A,O1B, VS1,VS2, 

CR1,CR2 
01. 10. 2015 

     11. Výstava středních škol – Česká Třebová vybraní žáci 09. 10. – 10. 10. 2015 

12. Výstava středních škol – Chrudim vybraní žáci  22. 10. 2015 

13. 
Výstava středních škol – Rychnov nad 
Kněžnou 

vybraní žáci  18. 10. – 19. 10. 2015 

14. Divadélko pro školy celá škola 13. 10. 2015 

15. Memento O4A 03. 11. 2015 

16. Přednáška Mě Policie VM KU1, CU1, KU2                12. 11. 2015 

17. Seminář Běleč nad Orlicí 
Metodik prevence, 
výchovný poradce 

6. 11. - 7. 11. 2015 

18. Besedy – nikotinismus, „Řekni drogám ne!“ DM listopad 2015 

19. Přednáška Mě Policie VM KU3, CU3, CU2, O2A 28. 11. 2015 

20. Dny otevřených dveří vybraní žáci 30. 11. 2015 

21. 
Program Exit Tours – preventivní program 
na celý den 

TGM, TYR                 05. 02. 2016 

22. Divadlo Fidlovačka O3A, O3B 10. 03. 2016 

23.  Kurz praktických dovedností VS3 24. 03. - 28. 03. 2016 

24. 
Jeden svět na školách – film Amal, migrace, 
terorismus 

O1B, O2A 13. 04. 2016 

25. Islámský stát, terorismus O3A, O3B 14. 04.2016 

20. Divadlo Hradec Králové – Pěna dní první ročníky                28. 04. 2016 

21. Beseda – zdravověda (p. Stehlíková) I., II. ročníky 21. 05. 2016 

22. Kurz první pomoci 
 O1A- Ekonomika 

sportu + vybraní žáci 
19. 05. - 23. 05. 2016 

23. Květinový den vybraní žáci květen 

24. Filmové představení na závěr školního roku žáci TYR a LIP 26. 06. 2016 

Mgr. Zdeňka Beková, metodik prevence 
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7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Příjmení, jméno, titul Název vzdělávací akce Vzdělávací zařízení 

Bártová Hana, Ing. Aktuální problémy v účetnictví 
Ochrana spotřebitele 
Aktuální problémy v účetnictví 

VŠE Praha 
Josef Černý 
VŠE Praha 

Bek Tomáš, Mgr. Školení řidičů – referenti 
Ochrana spotřebitele 

Choceňská autoškola Choceň 
Ing. Josef Černý 

Beková Zdeňka, Mgr. Pravidla v organizaci 
Od demokracie zase k demokracii aneb dd Masaryka 
přes Havla k Zemanovi 
Odvaha odpustit 
Odborný seminář pro výchovné poradce 
Komunikace s rodiči a žáky 
Seminář metodiků prevence 

Change1st Brodce  
NIDV Pardubice 
 
Adra, o.p.s. 
PPP Ústí nad Orlicí 
FF Univerzita Karlovy Praha 
PPP Ústí nad Orlicí 

Brabcová Diana, Mgr. Pravidla v organizaci Change1st Brodce 

Dalecká Pavlína, Ing. Ochrana spotřebitele 
Aktuální obsahové a metodické otázky výuky EKO na SŠ 
Školení řidičů – referenti 

Josef Černý 
NIDV Praha 
Choceňská autoškola Choceň 

Doležalová Jitka, Mgr. Ochrana spotřebitele Josef Černý 

Doskočilová Zdeňka, Mgr. Pravidla v organizaci Change1st Brodce 

Dostálová Stanislava, Ing. Aktuální problémy v UCE 
Aktuální problémy účetnictví 
Státní zkoušky PEK 
Pravidla v organizaci 
Školení řidičů – referenti 

SVŠE Znojmo  
VŠE Praha 
Národní ústav pro vzdělávání 
Change1st Brodce 
Choceňská autoškola Choceň 

Drahošová Markéta, Ing. Syndrom vyhoření učitele 
Školení řidičů – referenti 
Aktuální obsahové a metodické otázky výuky EKO na SŠ 
Konzultační seminář k PZ 
Firmy pomáhají českým školám 

PhDr. M. Nádvorníková – INCIP Kroměříž 
Choceňská autoškola Choceň 
NIDV Praha 
NIDV, Cermat 
Junior Achievement o.p.s. 

Dušková Milena, Ing. Ochrana spotřebitele Josef Černý  

Hájková Blanka, Mgr. Ochrana spotřebitele 
Kurz všeobecné angličtiny 
Seminář –hodnotitel ústních zkoušek ANJ 
Seminář –hodnotitel ústních zkoušek ANJ 
Hry a jiné aktivity ve dvojích 

Josef Černý 
Galway Cultural Institute Irsko 
NIDV, Cermat 
NIDV, Cermat 
PhDr. Veronika Hutarová 

Hašková Hana Školení řidičů – referenti 
přednáška“ Agresivita u dětí i ze slušných rodin“ 
Pravidla v organizaci 

Choceňská autoškola Choceň 
Knihovna města Hradec Králové 
Change1st – Mgr. P. Knotek 

Horníčková Magdalena, Mgr. přednáška“ Agresivita u dětí i ze slušných rodin“ 

Pravidla v organizaci 

Knihovna města Hradec Králové 
Change1st Brodce 

Houdková Marie Sociálně patologické jevy  Hradec Králové 

Chadima Lukáš, Bc. Syndrom vyhoření učitele PhDr. M. Nádvorníková – INCIP Kroměříž 

Jandíková Viera Syndrom vyhoření učitele PhDr. M. Nádvorníková – INCIP Kroměříž 

Jandíková Vladimíra přednáška“ Agresivita u dětí i ze slušných rodin“ 

Syndrom vyhoření učitele 

Knihovna města Hradec Králové 
PhDr. M. Nádvorníková – INCIP Kroměříž 

Janďourková Zdeňka Ochrana spotřebitele Josef Černý 

Koubová Alice, Mgr. Běleč - Setkání výchovných poradců 
Pravidla v organizaci 
Veletrh pracovních příležitostí 

PPP Ústí nad Orlicí 
Change1st Brodce 
Pardubice 

Kolářová Iveta Syndrom vyhoření učitele PhDr. M. Nádvorníková – INCIP Kroměříž  
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Školení řidičů - referenti Choceňská autoškola Choceň 

Kotyzová Linda, Mgr. Pravidla v organizaci 
Školení řidičů – referenti 

Change1st Brodce 
Choceňská autoškola Choceň 

Kroulík Radek, Ing. Ochrana spotřebitele  
Novinky v daň. systému a řešené příp. studie 
Konference Sociálně prospěšné podnikání 
Školení řidičů – referenti 

Josef Černý 
VŠE Praha 
Karlínská OA a SOŠ ekonomická 
Choceňská autoškola Choceň 

Lesáková Blanka, Mgr. Pravidla v organizaci 
Školení řidičů - referenti 

Change1st Brodce  
Choceňská autoškola Choceň 

Loučková Ilona, Ing. Státní zkouška PEK 
Pravidla v organizaci 

Národní ústav pro vzdělávání 
Change1st Brodce 

Marková Markéta, Mgr. Pravidla v organizaci 
Tři dny s matematikou 

Change1st Brodce  
Jednota českých matematiků a fyziků 

Martinková Hana, Mgr. Parlament a jeho sídlo v proměnách času 

Pravidla v organizaci 

Školení řidičů – referenti 

Praha 

Change1st Brodce  

Choceňská autoškola Choceň 

Michalcová Hana, Ing. Energetika v 21. století i ve vzdálenější budoucnosti 
Ochrana spotřebitele 
Bezpečné zacházení s chem. látkami a s přípravky ve 
školách 

Descartes Praha 
Josef Černý 
NIDV Pardubice 

Michálková Marie, Ing. Školení řidičů – referenti 

přednáška“ Agresivita u dětí i ze slušných rodin“ 

seminář odpovědnost vedoucího prac. školy za BOZP 

Mimořádné události ve škole a jejich řešení 

Pravidla v organizaci 

Polytechnika a odborné vzdělávání – workshopy 

doškolení – Zdravotník zotavovacích akcí 

Choceňská autoškola Choceň 

Knihovna města Hradec Králové 

Paris 

NIDV Pardubice 

Change1st Brodce 

Krajský úřad Pardubického kraje 

ČČK Ústí nad Orlicí 

Motl Pavel, Mgr. Školení řidičů – referenti 
Syndrom vyhoření učitele 

Choceňská autoškola Choceň 
PhDr. M. Nádvorníková – INCIP Kroměříž 

Myšáková Hana, Mgr. Národní konference – e Twinning 
Pravidla v organizaci 
Den učitelů NEJ 

Národní podpůrné středisko pro eTwinning  Praha 

Change1st Brodce  
SGUN České Budějovice 

Nešpoříková Hana, Mgr. Pravidla v organizaci Change1st Brodce 

Plchová Eva Studium pro asistenty pedagoga CCV Pardubice 

Podhorníková Petra, Ing. Pravidla v organizaci Change1st Brodce 

Přibyl Martin, Mgr. Seminář vedoucích učitelů TEV a předsedů ŠK AŠSK 
Ochrana spotřebitele 
doškolení – Zdravotník zotavovacích akcí 
Školení řidičů - referenti 

AŠSK Ústí nad Orlicí 
Josef Černý 
ČČK Ústí nad Orlicí 
Choceňská autoškola Choceň 

Půlpánová Václava, Mgr. Syndrom vyhoření učitele PhDr. M. Nádvorníková – INCIP Kroměříž 

Ropková Stanislava Běleč - Setkání výchovných poradců 
Syndrom vyhoření učitele 

PPP Ústí nad Orlicí 
PhDr. M. Nádvorníková – INCIP Kroměříž 

Ryjáček Milan, Mgr. Syndrom vyhoření učitele PhDr. M. Nádvorníková – INCIP Kroměříž  

Sixtová Lenka, Mgr. Syndrom vyhoření učitele  

Hodnotitel maturitní zkoušky 

PhDr. M. Nádvorníková – INCIP Kroměříž 

Pardubice 

Schejbalová Zdenka, Ing. Ochrana spotřebitele 

Czech Tourism 

Czech Tourism 

Czech Tourism 

Czech Tourism 

Školení řidičů – referenti 

Josef Černý 

Praha 

Praha 

Praha 

Praha 

Choceňská autoškola Choceň 
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Smrčková Olga, Ing. Ochrana spotřebitele 

Novinky v daň. systému a řešené příp. studie 

Josef Černý 

VŠE Praha 

Stoklasová Eva Ochrana spotřebitele Josef Černý 

Studnička Jaroslav, Mgr. Školení řidičů – referenti 
Ochrana spotřebitele  
Školská legislativa a její aplikace do praxe 
Otázky a odpovědi při rozhodování ředitele školy ve 
správním řízení 
Firmy pomáhají českým školám 

Choceňská autoškola Choceň 
Josef Černý 
CCV Pardubice  
CCV Pardubice 
 
Junior Achievement o.p.s. 

Šedová Hana, Mgr. ECDL 
Pravidla v organizaci 

Hradec Králové 
Change1st Brodce 

Šedová Jitka, Mgr. Ochrana spotřebitele Josef Černý 

Šedová Pavlína přednáška“ Agresivita u dětí i ze slušných rodin“ 

Ochrana spotřebitele 
Praktická výuka moderních receptur pro ŠJ 

Knihovna města Hradec Králové 
Josef Černý 
Asociace zřizovatelů ŠJ Pardubice 

Teplá Eva Běleč – pro metodiky prevence  
ADMIN Hradec Králové 
Syndrom vyhoření učitele 
Školení řidičů - referenti 

PPP Ústí nad Orlicí 
ADMIN 
PhDr. M. Nádvorníková – INCIP Kroměříž 
Choceňská autoškola Choceň 

Tomášová Dana, Mgr. Syndrom vyhoření učitele 
Školení řidičů – referenti 

PhDr. M. Nádvorníková – INCIP Kroměříž  
Choceňská autoškola Choceň 

Tučková Blanka, Mgr. Pravidla v organizaci Change1st Brodce 

Zavřelová Petra, Mgr. Den s němčinou 
Na kafe s ERASMEM+ 
Úřad práce 

Pardubice 
Pardubice 
Ústí nad Orlicí 

    
 

    

8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

Dny otevřených dveří 

Termín Místo Čas 

28.11.2015 (sobota) Choceň 09:00 – 12:00 h 

20.01.2016 (středa) Choceň 13:30 – 17:00 h 

12.02.2016 (pátek) Choceň 13:30 – 17:00 h 

Výstavy a přehlídky středních škol 

Ve školním roce 2015/2016 jsme o sobě dávali vědět na přehlídkách středních škol, které se uskutečnily 
v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.  

Zájem byl o všechny čtyřleté maturitní obory. Zájem měli žáci z blízkého i vzdálenějšího okolí. Úspěšná byla též 
prezentace tříletých oborů s výučním listem (Kuchař – číšník, Cukrář a Prodavač – výroba a prodej lahůdek). 
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místo termín konání 

Česká Třebová SOŠ a SOU technických oborů Skalka 07.10.2015 - 08.10.2015 

Rychnov nad Kněžnou VOŠ a Střední průmyslová škola 16.10.2015 – 17.10.2015 

Chrudim Velký sál muzea 20.10.2015 

Svitavy Středisko kulturních služeb Fabrika 21.10.2015 

Pardubice Ideon 06.11.2015 – 07.11.2015 

Hradec Králové Kongresové centrum ALDIS 13.11.2015 – 14.11.2015 

 
 

Aktivity školy 

 

Akreditované středisko pro ECDL testování 

nabízí testování a přípravu na testy z následujících modulů: 

M1 Concepts of ICT (Základní pojmy informačních a komunikačních technologií) 
M2 Computer  Essentials (Používání počítače a správa souborů) 
M3 Word Processing (Zpracování textu) 
M4 Spreadsheets (Tabulkový procesor) 
M5 Using Databases (Použití databází) 
M6 Presentation (Prezentace) 
M7 Online Essentials (Práce s internetem a komunikace) 
M9 Image Editing (Úpravy digitálních obrázků a základy počítačové grafiky) 
M10  Web Editing (Tvorba webových stránek a publikace na Internetu) 
M12 IT Security (Bezpečnost při využívání informačních a komunikačních technologií) 
M13  Project Planning (Plánování projektů) 
M14 Online Collaboration (Spolupráce a výměna informací na internetu) 
a národních modulů 
DF1 Správa a archivace fotografií 
DF2 Úpravy a vylepšování fotografií 
DF3 Sdílení a prezentace fotografií 
 

Dále zvažujeme dosažení vyšší úrovně akreditace – ECDL Advanced – z modulů Word Processing, 
Spreadsheets, Using Databases a Presentation. 
 

ECDL/ICDL (European/International Computer Driving Licence), neboli „řidičák na počítač“, je celosvětově 
rozšířený certifikační koncept počítačové gramotnosti, počítačových znalostí a dovedností.  

Úspěšní absolventi ECDL testů získávají Certifikát, který má platnost  ve 148 zemích světa. Vlastníci certifikátu 
jsou konkurenceschopnější na trhu práce, zaměstnavatelé mohou rychle ověřit počítačovou dovednost svých 
zaměstnanců nebo účastníků konkurzů na obsazení pracovních míst. Některé vysoké školy absolventům certifikát 
uznávají místo zkoušek z informatiky.  

Od roku 2012 jsme uskutečnili více než 700 testů. Rozdali jsme více než 110 certifikátů, především žákům naší 
školy, ale i uchazečům z řad veřejnosti. 

Ing. Ilona Loučková 
manager testovacího střediska 
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Úspěchy žáků v grafických předmětech 

Krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech 

Dne 22. března 2016 se konalo na OA a VOŠE Svitavy krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech. Proběhla 
pouze soutěž v opisu, na jiné disciplíny se nikdo nepřihlásil.  Zúčastnilo se 21 soutěžících ze šesti škol Pardubického 
kraje. Naši školu reprezentovali žáci oboru Obchodní akademie – Kateřina Nováková (O3A), Ludmila Sojáková (O4A), 
Kryštof Kulhavý (O3A). 

Soutěžící opisovali po dobu 10 minut zadaný text.  Pro zařazení do výsledkové listiny bylo třeba dosáhnout přesnosti 
nejméně 99,50 % (nejvýše 0,50 % chyb) a rychlosti nejméně 200 čistých úhozů za minutu, za každou chybu se 
odečítalo 50 úhozů. Pořadí se stanovilo podle počtu čistých úhozů. 

Všichni soutěžící se snažili podat maximální a přesný výkon, pedagogický dozor a práci soutěžní komise vykonávali 
vyučující jednotlivých zúčastněných škol.  

První tři místa obsadili žáci OA a VOŠE Svitavy. Naše Kateřina Nováková (325) skončila na 5. místě, Ludmila Sojáková  
(288) vybojovala 9. místo a Kryštof Kulhavý (261) obsadil 14. místo.  
Pořadatelem Mistrovství republiky, které se konalo 18. a 19. dubna 2016, byla VOŠ a SOŠ Nový Bydžov. V příštím 
školním roce se bude Mistrovství republiky v grafických předmětech odehrávat na naší škole. 

 
 

Hradecká juniorka 

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní zkoušky, Hradec Králové pořádala dne 
9. června 2016 již 21. ročník soutěže v psaní na klávesnici – HRADECKOU JUNIORKU. 

V každé kategorii (1. ročníky středních škol a 2. ročníky středních škol) se mohli z jedné školy zúčastnit maximálně tři 
soutěžící. Žáci opisovali jeden text po dobu deseti minut. Penalizace u prvních ročníků byla 10 tr. bodů a u druhých 
ročníků 50 tr. bodů za chybu, limit maximálně 0,50 % chyb. 

Z naší školy se soutěže zúčastnili tři žáci oboru Obchodní akademie – Miroslav Vilček, Martin Skalický a Pavel Krása – 
všichni ze třídy O1A. Obor Veřejná správa reprezentovaly dvě žákyně – Veronika Podolská a Natálie Vavřinová ze třídy 
VS2. V konkurenci obchodních akademií převážně Královehradeckého kraje (Jičín, Náchod, Kostelec, Hradec Králové, 
Trutnov) se naši soutěžící nedokázali prosadit. V kategorii 2. ročníků jsme byli oslabeni o žáky třídy O2A, kteří by se 
s největší pravděpodobností umístili mezi prvními, ale zrovna v tomto termínu se účastnili STK Pastviny. 

  

Státní zkoušky z psaní na klávesnici 

Každý žák může být úspěšný. Někdo sbírá na poli sportovním jednu trofej za druhou, jiný je brilantní ekonom a účastní 
se úspěšně mnoha projektů. V čem mohou vyniknout ostatní žáci? Všichni žáci maturitních oborů na naší škole se učí 
od 1. ročníku psát všemi deseti a postupně od vyšších ročníků se učí tvořit dopisy a tabulky. Byla by velká škoda tuto 
dovednost nezúročit, a proto žákům byla nabídnuta možnost získat v tomto oboru vysvědčení - státní zkoušku z psaní 
na klávesnici. 

Co vyžaduje úspěšné složení státní zkoušky? 

 psát při 10minutovém opisu rychlostí nejméně 200 čistých úhozů za minutu při přesnosti nejméně 99,50 % 

(za chybu se odečítá 10 úhozů) 

 podle dispozic vypracovat v časovém intervalu 90 minut obchodní dopis a tabulku, a to bez podstatné 

odchylky od zadání a s maximálně dvěma hrubými chybami v každé z písemností 

Uchazeč musí úspěšně vykonat obě části zkoušky. Touto zkouškou prokazuje uchazeč schopnost účinně používat 

klávesnici v běžné administrativní a korespondenční praxi. Osvědčení o úspěšném složení těchto zkoušek 

zaměstnavatelé často vyžadují při přijímacích pohovorech při obsazovaní pracovních pozic, jako jsou asistentky, účetní, 

pracovnice soudů a dalších institucí. 

Pro velký zájem se na naší škole státní zkouška konala ve třech termínech: 
22. dubna 2016 – komisařka Mgr. Romana Pilařová, OA Nový Bydžov 
31. května 2016 – komisařka Mgr. Leona Čápová, OA Hradec Králové 
24. června 2016 – komisařka Mgr. Romana Pilařová, OA Nový Bydžov 
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Státní zkoušky se ve všech termínech zúčastnilo 90 žáků i absolventů OA, VS, CR. Z těchto 90 uchazečů jich státní 

zkoušku úspěšně složilo 79, pouze 9 jich neuspělo při opisu a 2 při úpravě písemností. 

Ing. Stanislava Dostálová 
předsedkyně odborné sekce grafických předmětů 
 

 
Účast v Literární soutěži o nejlepší studentskou esej 

V zimě roku 2015 jsem se zúčastnila soutěže o nejlepší studentskou esej, která byla 
vyhlášena Poslaneckou sněmovnou České republiky. 
Ze tří témat jsem si zvolila Snížení věkového limitu pro účast ve volbách, kde jsem se 
zastala nás mladých a bojovala za ně. O pár měsíců později mi přišel email s pozvánkou na 
výstavu úryvků ze zaslaných esejí, která se konala 14. září 2015 v předsálí jednacího sálu 
Poslanecké sněmovny v Praze.  
 
Byli jsme přivítání předsedou Poslanecké sněmovny, Janem Hamáčkem, který nás 
velkoryse pohostil a připil si s námi na budoucnost a prosperitu mladých lidí. Následovala 
prohlídka jednacího sálu a společná diskuze. 
Tímto chci říct, že nemá cenu bát se toho, jestli v jakékoliv soutěži uspějete nebo ne. Už 
jen to, že jsem se zúčastnila, pro mě něco znamenalo. 
 
Veronika Podolská 
 
Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Přejeme hodně dalších úspěchů 
 
Mgr. Hana Martinková 
třídní učitelka 
 
 

CR3 navštívila Itálii 

Od 5. do 10. června byla třída CR3 poznávat krásy Itálie. Jako první zastávku jsme si vybrali město umění, světové 
módy a designu Miláno. Zde jsme měli možnost 
navštívit gotickou katedrálu Duomo či překrásnou 
Galerii Viktora Emanuela II. 

  Po načerpání sil jsme v úterý vyrazili směr 
Florencie.  Prohlídku města jsme zahájili na Ponte 
Vecchio, poté následoval kostel San Lorenzo a kaple 
Medicejských s Michelangelovými náhrobky. Ovšem 
nejvíce nás zaujal gotický Dóm Santa Maria del Fiore, 
který svou kopulí dominuje panoramatu Florencie. 

Jak říká, známe přísloví "Všechny cesty vedou do 
Říma" tak i nás zavedla naše cesta do hlavního města 
Itálie Říma. Byli jsme tu doslova obklopeni památkami. 
Jako první na nás čekaly Španělské schody, poté 
následovala světoznámá fontána di Trevi či Pantheon 
a Forum Romanum. Nenechali jsme si ujít ani symbol 
města Koloseum. Poslední den zájezdu jsme navštívili nejmenší stát na světě Vatikán. Papeže Františka jsme tu 
bohužel nespatřili, ale zato jsme tu měli možnost obdivovat náměstí sv. Petra s obrovskými kolonádami z 284 dórských 
sloupů. Navštívili jsme i stejnojmennou baziliku. Neváhali jsme a vystoupali jsme na její kopuli, kde jsme mohli 
obdivovat krásný výhled na celý Řím. 

Celý zájezd jsme si užili od samého začátku až do samého konce. Počasí nám přálo a vše vyšlo tak jak mělo a tak 
můžeme označit náš zájezd jako úspěšný. 
 
Ing. Hana Bártová   
třídní učitelka 
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Tak jsme tam byli! Štrasburk byl náš! 

Evropský parlament, program Euroscola, každoročně začátkem září vyhlašuje soutěž o návštěvu Evropského 
parlamentu. Žáci třídy třetího ročníku oboru vzdělání Veřejnosprávní činnost se soutěže zúčastnili. 

Stačilo málo.  Vyplnili  jsme test o 10 otázkách. Vylosovali test Adély Liškové. Zajistila výhru celé třídě a dne 9. října 
2015 jsme vyrazili do Štrasburku. 

K jednodenní návštěvě Evropského parlamentu jsme si přidali, se souhlasem pana ředitele, dva dny, abychom měli 
možnost poznat kousek Francie. Program pro nás připravila paní učitelka. 

Neuvěřitelný kolotoč příprav vyvrcholil dne 6. října 2015. Ve večerních hodinách jsme se vydali autobusem směr 
Štrasburk, plni elánu a odhodlání, co nás tam čeká a nemine. 

V brzkých ranních hodinách ve středu 7. října 2015 jsme dorazili do cíle. První den byl věnován Štrasburku. Bylo co 
poznávat. Líbila se nám návštěva katedrály Notre-Dame jako krásná ukázka gotické architektury. Viděli jsme v chodu 
orloj umístěný v katedrále. Vystoupali jsme do 60 m na vrchol katedrály a to prosím všichni! Nezapomenutelná byla 
projížďka lodí okolo historického středu Štrasburku. Z lodi jsme poprvé zahlédli budovu Evropského parlamentu. 
Navštívili jsme Fine Arts Muzeum. Měli jsme čas i na nákup drobných upomínkových předmětů a na zakousnutí něčeho 
dobrého. Plni dojmů a notně unavení jsme se dostali do hotelu Première Classe a uložili se ke spánku, abychom 
načerpali síly na další den. 

Druhý den byl věnován Alsasku. Tak jako po Štrasburku, tak i tento den nás provázela naše výborná průvodkyně 
PhDr. Vanda Kopečková. První zastávka byla na honosném hradu, památce UNESCO, hradu Haut-Koenigsbourg. Další 
zastávkou bylo nádherné vinařské městečko Ribeauvillé. Poslední zastávkou bylo město Colmar, kde jsme navštívili 
Museum Bartholdi, slavného stavitele Sochy Svobody. 

Poslední den nás čekalo to, proč jsme do Francie jeli. Byl to náš den D. Zástupci Evropského parlamentu nás přivítali  
s spolu s pedagogy. Byli zde zástupci všech 27 členských států Evropské unie, kteří se zapojili do programu Euroscola. 
Žáci měli možnost strávit jeden den ve Štrasburku v roli poslance Evropského parlamentu. Každý stát byl krátce 
představen svými zástupci. Českou republiky a naši školu výborně představili Eliška Bielková a Anežka Špačková. 
Samozřejmě v angličtině. Po seznámení s chodem parlamentu jsme tak měli jedinečnou možnost zažít proces 
rozhodování v EU přímo z křesel jednacího sálu Evropského parlamentu. Debatovali jsme ve skupinách se žáky jiných 
členských států, zaujímali stanoviska, diskutovali na daný problém, který jsme si vybrali z šesti možných témat. 
Navrhovali jsme změny v evropské legislativě a přijímali usnesení. Nakonec jsme o jednotlivých usneseních hlasovali ve 
velkém sále EP. Všechna jednání probíhala v anglickém jazyce. Bylo tlumočeno do francouzského a německého jazyka. 
Den v parlamentu jsme zakončili slavnostním nástupem vlajkonošů. Českou vlajku nesli Eliška a Anežka.  
V podvečerních hodinách jsme se rozloučili s městem i Francii a dali jsme se na zpáteční cestu domů.   
 
 
Iva Stránská 
žákyně třídy VS4 
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Mezinárodní zkoušky  “English for Business“ 

Na začátku dubna se na naší škole už podesáté konaly zkoušky z obchodní angličtiny English for Business. Zúčastnilo se 
jich 19 žáků naší školy a 6 absolventů kurzu pro veřejnost. 
S velkým potěšením oznamujeme, že všichni zkoušku úspěšně složili, a navíc 21 z kandidátů dosáhlo ve výsledném 
hodnocení více než 75% bodů, což znamená, že zkoušku složili s vyznamenáním. 
Všem držitelům certifikátu English for Business blahopřejeme a zároveň děkujeme za zodpovědnou a svědomitou 
přípravu ke zkoušce, díky které dosáhli tak skvělých výsledků. 

Za vyučující obchodní angličtiny 

Mgr. Dana Tomášová 

 

 

Návštěva anglického divadla 

Žáci tříd O3A, O3B, O2A a CR2 navštívili anglické divadlo v Pardubicích. Představení se jmenovalo "Lord of the Flies"  
a bylo nacvičeno žáky z různých středních škol pod vedením Mgr. Štěpánkové. Žáci používali jednoduchou angličtinu, 
které bylo dobře rozumět a i ti, pro něž angličtina není koníčkem, mohli pochopit, oč ve hře jde. 
Představení trvalo 60 min, což je adekvátní doba pro udržení pozornosti při cizojazyčném poslechu. Dramatu 
nechyběla dějovost, napětí a hudba. 
 
Mgr. Blanka Hájková 
učitelka 
 

 

Ekonomické soutěže a aktivity 
 
Ekonomický tým 

Již podruhé se naše škola ujala organizace krajského kola soutěže, ve které žáci prokazují znalosti z účetnictví, 
ekonomiky, informačních technologií a práva, ale také prezentační dovednosti. V konkurenci deseti týmů z obchodních 
akademií z celého kraje zvítězil tým ze Svitav a postoupil do celostátního finále v Ústí nad Labem. 

 

Spolupráce s JA Czech 

Mnohaletá spolupráce s největší světovou neziskovou organizací se nadále úspěšně rozrůstá, v letošním školním roce 
jsme se zapojili do těchto aktivit: 
 

JA Titan 

Žáci 4. ročníku měli možnost pracovat v počítačové simulaci, která navozuje reálné podnikatelské prostředí. Hravou 
formou se seznámili se základy strategického řízení, učili se, jaké finanční i obchodní dopady mohou mít jejich 
rozhodnutí v konkurenci dalších firem. 
 

Innovation Camp 

Tradiční akce, při níž žáci tentokrát navrhovali sociální firmu zaměřenou na potřeby seniorů. Dne 7. října 2015 
nezisková vzdělávací organizace JA Czech a NN pojišťovna a penzijní společnost uspořádaly v Národní technické 
knihovně v Praze 6 Innovation Camp pro žáky středních škol. Jeho smyslem je umožnit žákům vyzkoušet si 
v praxi a ve spolupráci s profesionály ze světa byznysu tzv. měkké dovednosti. Vítězem soutěže se stal Projekt spojující 
domovy, který zaujal porotu svým konceptem spolupráce dětských domovů a domovů pro seniory. Podílela se na něm 
také Monika Rösslerová z Obchodní akademie a Střední odborné školy cestovního ruchu v Chocni. 
 

Social Innovation Relay 

Dva týmy z naší školy se dostaly do finále soutěže Social Innovation Relay. Lucka Částková s Kristýnou Páclovou, 
Matoušem Novotným a Dominikem  Hellerem a Tomáš Svatoš s Jirkou Urbánkem se díky svému projektu sociálního 
podnikání probojovali mezi dvacítku nejlepších týmů v ČR a měli možnost svůj nápad dále rozvíjet s konzultanty 
z praxe. The Social Innovation Relay (SIR) je mezinárodní vzdělávací projekt, který motivuje žáky vymyslet inovativní 

http://sir.jaeurope.org/
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podnikatelské řešení konkrétního společenského problému. Partnerem projektu je NN Group. Sociální podnikání jsou 
podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Sociální podnikání hraje důležitou roli v místním 
rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je 
z větší části použitý pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku jako 
zvýšení veřejného prospěchu.  

Projektové dny AT&T 

Poprvé jsme se zúčastnili brněnské akce v jedné z největších světových telekomunikačních společností AT&T. Žáci  
v týmech museli zpracovat projekt z oblasti personalistiky, se svými nápady uspěly především Monika Rösslerová  
a Jana Vojtíšková (3. místo), Katka Tulisová s Míšou Moravcovou (2.  místo) a ve vítězném týmu Lucka Částková 
a Kristýna Páclová. Zkušenosti z nadnárodní společnosti, která zaměstnává 52 národností, jsou k nezaplacení. 
 
 

Studentská firma 

Program, ve kterém žáci sami zakládají a vedou reálnou firmu, má na naší škole už dlouhou tradici. Také letos se do 

toho zapojili žáci třetího ročníku a měli jedinečnou příležitost si vyzkoušet podnikání na vlastní kůži. Obě dvě firmy 

(CYS a YummiArt) se již v prosinci zúčastnily veletrhu v hradecké obchodní akademii, odkud si dívky z YummiArtu 

odvezly cenu za logo firmy. Vyvrcholením celoročního úsilí byl dubnový veletrh v Praze, kde firma CYS zvítězila 

v kategorii Team Spirit Award pro firmu s nejlepším týmovým duchem. Třešinkou na dortu a asi největší odměnou pro 

žáky pak bylo slavnostní předávání ocenění v rezidenci amerického velvyslance. 

Ing. Radek Kroulík 
učitel 
 

Beseda s RNDr. Michaelou Vidlákovou 

Dne 31. března 2016 paní doktorka Vidláková poctila svou návštěvou naši školu. Všichni z řad žáků byli poněkud 
nervózní, jelikož beseda byla o vážném tématu druhé světové války. 

V úvodu besedy paní magistra Vavříková objasnila, co je to vlastně antisemitismus a proč následně docházelo k tak 
hrůzným událostem. 

Po vysvětlení pojmů z nedávné historie se ujal slova člověk, který tuto krušnou dobu zažil – paní doktorka Michaela 
Vidláková. Vyprávěla nám příhody ze soukromého života, o chvílích strávených ve shromažďovacím táboře Terezín. 
Poučila nás o tom, jak krásný a důležitý je život, ukázala nám kouzlo a smysl maličkostí, které dokážou ovlivnit 
prakticky cokoliv. Její přítomnost většinu z nás obohatila o kus svého pozitivního smýšlení a nadhledu.  

Životopisná data: Michaela Vidláková, rodným jménem Laušerová, se narodila v Praze 30. prosince 1936. Rodiče byli 
Židé a inklinovali k sionismu. Otec žil nějaký čas před válkou v Palestině. Po obsazení republiky se vyučil práci se 
dřevem. Matka učila do roku 1942 na židovské škole v Jáchymově ulici v Praze. V prosinci 1942 byla malá Michaela 
spolu s rodinou deportována do ghetta v Terezíně. Coby šestileté dítě neprožívala transport tragicky, těšila se, až se 
konečně uvidí s dědečkem a babičkou. Ti však v době jejího příjezdu byli na cestě do některého z koncentračních 
táborů v Polsku. 

Díky zkušenostem jejího otce s opracováváním dřeva nebyli Laušerovi odvezeni na východ. Zůstali všichni v Terezíně. 
Otec v mužské zóně, matka v ženské a paní Vidláková v dětském domově. Tam ji i přes zákaz komandantů učili 
vychovatelky psát, počítat a číst. Po několika dnech prodělala těžké nemoci: tzv. Terezínku - úplavici, tyfus, spálu, 
spalničky, žloutenku a těžké srdeční onemocnění a až na jaře 1944 opustila nemocnici. Poté bydlela s maminkou 
v jednom z půdních bytů a docházela do tzv. dětského denního domova. 

Dne 5. května 1945 převzal správu nad terezínským ghettem Červený kříž a pomáhal s  eliminací epidemie tyfu. Po 
osvobození se rodina vrátila do Prahy. Michaela nastoupila do čtvrté třídy základní školy. V roce 1953 byla i s rodiči 
zatčena na hranicích při pokusu o emigraci do Palestiny. Matka s dcerou vyvázly s podmínkou, otec byl odsouzen na 
dva roky. Přesto mohla Michaela vystudovat vysokou školu - obor biologie, chemie. Zabývala se problematikou klinické 
a experimentální medicíny. Vdala se, má syna a vnučku.  

Její osud nás velice zaujal a tímto bych ještě jednou chtěla za žáky i učitele poděkovat paní Vidlákové a paní Vavříkové 
za velice zajímavou a emocemi nabitou přednášku.  

 
Veronika Podolská 

žákyně VS2 
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Výstava – Rok po roce 

V pátek 15. ledna 2016 skončila výstava Rok po roce. Byl o ni velký zájem. Navštívily ji téměř všechny třídy oboru 
Obchodní akademie, Veřejné správy i Cestovního ruchu v rámci výuky dějepisu, občanské nauky a českého jazyka 
a literatury. 

 
Přijela i jedna třída ze Základní školy v Cerekvici na Loučnou. Byla tak využita možnost k doplnění informací 
o poválečných letech u nás i ve světě. Kdo má zájem, může podobné informace najít na portálu  www.moderni-
dejiny.cz.  

 
Mgr. Milan Ryjáček 
učitel 
 

 

Rok po roce na OA a SOŠ CR Choceň 

Členové občanského sdružení PANT spolu s učiteli a žáky Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě - Porubě vytvořili 
putovní výstavu Rok po roce, která zachycuje na poměrně malé ploše dvanácti panelů zlomové události poválečné 
historie a přináší výběr významných fenoménů československých dějin v kontextu dějin světových. Inspirací pro tvůrce 
výstavy, učitele a žáky Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě - Porubě, byl rozhlasový pořad, který pod názvem Rok po roce 
připravovali pro Český rozhlas publicistka Petruška Šustrová a historik Petr Koura. Původní scénáře přepracovala 
Petruška Šustrová do podoby výchozích podkladů pro potřeby stejnojmenného výukového kompletu. Vzniklo tak 
devět shrnujících textů, které vždy mapují pětileté období a jsou založeny na hojných citacích z dobových pramenů  
i prací renomovaných historiků. Autoři výstavy využili tyto hutné, shrnující a čtivé texty jako inspirační zdroj a podklad 
pro vytvoření jednotlivých výstavních panelů. Společně se žáky promysleli jejich konkrétní strukturu a obsah. Základem 
jsou krátké texty vystihující podstatné události a fenomény daného období, které jsou doplněny obrazovými prameny 
- fotografiemi, karikaturami nebo články a titulky z dobového tisku. 

Výstava pokrývá období světových i československých dějin od roku 1945 do roku 1989, přičemž oba tyto hraniční 
roky, tak bohaté na zlomové události, mají svůj vlastní výstavní panel. Celou výstavu tak zarámovaly a texty, které je 
divákům přibližují, připravila speciálně pro výstavu Petruška Šustrová. Ostatní panely zachycují vždy události 
konkrétních pěti let, texty pro ně vybírali učitelé a žáci. U všech citovaných textů jsou uváděni autoři či pramenné 
zdroje, neoznačené texty pocházejí ze shrnujících textů výukového kompletu Rok po roce. Pro každé pětileté období 
poválečných dějin nabízí výstava kaleidoskop textových a obrazových informací k dějinám světovým v horním pásu 
a paralelně k dějinám československým v pásu spodním. Oba jsou viditelně odlišeny barevně a předěl mezi nimi tvoří 
časová osa, ke které jsou konkrétní události a fenomény graficky přiřazeny. 

Názvy pětiletých údobí: 
1945 
– 
1949: Padá železná opona 
1950 
– 
1954: Horká studená válka 
1955 
– 
1959: Západní Evropa se sjednocuje 
1960 
– 
1964: Rovnováha strachu 
1965 
– 
1969: Mládí se bouří 
1970 
– 
1974: Klid? Jen v Evropě 
1975 
– 
1979: Pokusy o uvolnění 
1980 
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– 
1984: Druhá studená válka 
1985 
– 
1989: Kolaps východního bloku 
Koncepce výstavy, výběr textů z výukového kompletu Rok po roce: 
Jiří Sovadina a Petr Šimíček, Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě - Porubě (panely 3 až 11) 
 
 

Příběhy bezpráví – Měsíc filmu ve školách  

Naše škola se již tradičně zapojila do projektu organizace Člověk v tísni – Příběhy bezpráví – Měsíc filmu ve školách. 
Tématem 11. ročníku byly vzpomínky na okupaci v srpnu roku 1968.  

Součástí programu byl stručný výklad k událostem, vzpomínky pozvaného pamětníka a projekce tří krátkých filmů:   
U nás pomáhali taky, Filmový týdeník č. 35/1968 a Deset bodů. 

Žáci třídy O2A možná překvapilo, že tím pamětníkem byl jejich učitel Tomáš Bek. V dramatické době měl 12 let, ale 
vzpomínky na ony události má stále živé. Přesně 21. srpna 1968 si jeho rodiče mysleli, že by mohla začít válka,  
a poslali ho i s bratrem nakoupit zásobu potravin. Nebyli jediní, a proto museli vystát dlouhou frontu. O pár dní později 
létal nad Chocní sovětský vrtulník, malý Tomáš byl zrovna s tátou v zahrádkářské kolonii a tatínek ze vzteku, možná 
z pocitu zoufalství, vystřelil na ocelové monstrum ze své vzduchovky. Ta mohla vrtulníku sotva ublížit, ale oběma 
zatrnulo, když se stroj nad jejich hlavami na chvíli zastavil. Mohli dělat jediné, schovat se ve sklepení zahradního 
domku a čekat. Vše nakonec dobře dopadlo, vrtulník odletěl.  Třetí vzpomínka pana Beka se týkala cest do Děčína  
a setkání se sovětskými vojáky z posádky v Mimoni, kde často s tanky přejížděli frekventovanou silnici.  

Náš „pamětník“ zdůraznil, jak je důležité znát naši historii a chápat i současné dění v širších souvislostech.  Krátké filmy 
žákům připomněly ty nejdramatičtější fáze okupace, která si jen v prvních dnech vyžádala desítky obětí. Doufejme, 
když se někdo našich žáků zeptá na rok 1968,  že to pro ně nebude nepopsaný list. 

 
Mgr. Milan Ryjáček 
učitel 
 

 

Recepty na život paní Jiřiny Duchoslavové 

Žáci tříd O2A a O4A měli vzácnou možnost vyslechnout si životní příběh paní Jiřiny Duchoslavové – Smékalové.  

Snad každý v našem regionu zná vyhlášené pekařské a cukrářské výrobky Smékalova pekařství ve Vysokém Mýtě 
s přidruženými „kavárnami“ Smé-kafé ve Vysokém Mýtě a Chocni. Většina žáků asi netušila, jakou bohatou historii má 
tento rodinný podnik za sebou. 

Jistě je překvapilo, že tatínek paní Duchoslavové - Josef Smékal, zakladatel firmy Parní pekárny Josef Smékal, byl nejen 
vynikající a vyhlášený pekař, ale i statečný člověk, který za války pomáhal ruským partyzánům. Ukrýval u sebe i jejich 
vysílačku, což mohlo připravit celou rodinu o život. 

Toto hrdinství mu však vůbec nepomohlo, protože po nástupu komunistů v roce 1948 o svůj podnik přišel a byl s celou 
rodinou pronásledován jako živnostník. Domovní prohlídky, zabavování majetku a pasu, propuštění z práce, vězení – 
to jsou jen některé typické metody v totalitním komunistickém Československu v rámci „boje s třídním nepřítelem,“ 
jež zakusili i Smékalovi. 

Tatínek se revoluce v roce 1989 bohužel nedožil. Když byla umožněna restituce zabaveného majetku, pocítila 
nejmladší dcera obrovskou zodpovědnost za rodinu a její dědictví a pustila se do práce. Po obrovském úsilí obnovili 
Smékalovi a jejich blízcí rodinný podnik a vrátili mu původní lesk.  

Na uvedeném příběhu je patrné, jak mohly významné události 20. století poznamenat konkrétní rodinu. 

Vyprávění paní Duchoslavové se přetáhlo daleko přes vymezenou hodinu. O uvedené rodinné historii se můžeme 
dočíst v její knize  Recept na život. A jaké tedy byly některé recepty pana Josefa Smékala, které převzala jeho dcera? 
Nikdy nepodvádět! Nikdy se nebát konkurence, protože kdyby nebylo konkurence, nebylo by pokroku. Nikdy se nesmí 
říci: „Já to neumím.“ Má se říkat: „Ještě jsem to nikdy nedělal, ale pokusím se o to.“   

 

Mgr. Milan  Ryjáček    
učitel 
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Národní kolo Bobříka informatiky 2015 

V letošním Bobříku informatiky, který se konal v týdnu od 9. listopadu 2015, jsme se dočkali novinky – krajského kola 
v kategorii Senior. Tím se prestiž této soutěže posunula na úroveň olympiád z různých jiných předmětů.  
  
Do krajského kola, které se koná 18. února 2016 v Pardubicích, postoupilo z celého 
Pardubického kraje pouze 30 žáků. O to větší máme radost, že za naši školu nás 
pojedou reprezentovat dokonce čtyři žáci – Vašek Severa z O4A, který se umístil  
v rámci naší školy na prvním místě, dále Marek Dominik z CR4, Jitka Fuksová z KU3 
a Martin Konečný z CR3.  

V celé České republice soutěžilo v kategorii Senior 5 880 žáků. Nikdo z nich letos 
nedosáhl plného počtu 240 bodů. Za naši školu soutěžilo v této kategorii 115 žáků 
ze 3. a 4. ročníků ze všech úseků. Podle výsledků Jitky Fuksové z KU3 je vidět, že je 
škoda, že se nám dosud nedaří dosáhnout plné účasti v soutěži z úseku LIP – snad 
 v roce 2016… 

V kategorii Junior v celé České republice soutěžilo 8 360 žáků. Pouze 14 z nich dosáhlo maximálního počtu 240 bodů. 
Za naši školu soutěžilo v této kategorii 120 žáků z 1. a 2. ročníků ze všech úseků. 

 
Ing. Ilona Loučková 
učitelka  
 
 

Zúčastnili jsme se krajského kola soutěže Bobřík informatiky 

Ve čtvrtek 28. února 2016 proběhlo krajské kolo soutěže Bobřík informatiky, letos se konalo poprvé pod názvem 
BEBRAS CHALLENGE. Krajského kola se v každém kraji mohlo zúčastnit 30 nejlepších žáků (kategorie Senior) 
z národního kola z listopadu 2015, ve skutečnosti to bylo 334 soutěžících. 33 účastníků úspěšně vyřešilo test krajského 
kola. Tři nejlepší v každém kraji obdrželi věcné ceny. Nejlepšího výsledku 199 bodů dosáhl a absolutním vítězem se stal 
Petr Salaba z SPŠU Opava. V našem kraji se soutěž konala na SPŠE 
Pardubice. Do Pardubic přijela 1 žákyně a 21 žáků. Soutěž se 
skládala z 15 informatických, logických a algoritmických úloh, na 
které měli soutěžící 60 minut času. Ostatní pravidla byla stejná jako 
v národním kole v listopadu. Krajská soutěž se konala pod dohledem 
tříčlenné komise ze tří různých škol (SPŠE Pardubice, Gymnázium 
Litomyšl a OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň). 5 nejlepších 
soutěžících obdrželo diplom a 3 nejlepší také věcnou cenu 
(powerbanku). 
Z naší školy do krajského kola postoupili Martin Konečný z CR3, 
Dominik Marek z CR4, Václav Severa z O4A a Jitka Fuksová z KU3. 
Václav Severa a Dominik Marek se opravdu zúčastnili, zbývající 
nemohli odjet z technických nebo zdravotních důvodů, bohužel. Václav Severa se umístil na 14. místě v rámci 
pardubického kraje, před ním jsou většinou žáci gymnázií. 
 „Všem Vám gratuluji, všichni jste vyhráli, minimálně sami nad sebou a přirozenou lidskou leností. Věnujte se 
informatice dál, protože tak můžete svého koníčka proměnit na své budoucí povolání“, řekl ředitel pořádající školy 
všem účastníkům soutěže při předávání cen a nejen já s ním souhlasím. 
 
 
Hana Šedová 
koordinátor soutěže Bobřík informatiky 
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Krajské kolo Prezentiády 2016 

Ve čtvrtek 14. dubna se v Pardubicích na Gymnáziu Mozartova uskutečnilo krajské kolo již 14. ročníku soutěže  
v prezentování – Prezentiáda 2016. 

Do konkurenčního boje dvanácti týmů – šesti týmů z gymnázií 
a dvou z Delty – SŠ informatiky a ekonomie Pardubice – jsme vyslali 
za naši školu čtyři týmy: tým JELITA ze třídy O3A ve složení Lukáš 
Rulíšek a Roman Smejkal, dále tým Denča a Pája v obsazení Pavlína 
Hořejší a Denysa Rashki z O1A, potom tým Vidlačky ve složení Lucka 
Duchoslavová a Ája Janouchová z O3B a nakonec ze třídy O4A Milana 
Doležala a Zuzanu Kroulíkovou v týmu Aditus ad doctrinam. 

Na 1. místě se umístil tým z Gymnázia Dašická Pardubice s celkem 
425 body z 500 možných, na 2. místě soutěžící z Delta Pardubice 
a 3. pozice patří Gymnáziu Mozartova Pardubice. 

Naši soutěžící se ale umístili také na velmi pěkných místech. Na 5. místě je tým Aditus ad doctrinam s 365 body,  
6. pořadí patří JELITům z OA s počtem 360 bodů, 7. místo náleží týmu Denča a Pája s 319 body a tým Vidlačky obsadil 
10. místo s počtem 299 bodů. 

Věříme, že si soutěžící při přípravě prezentace užili spoustu legrace a přitom ještě získali zkušenost, kterou určitě  
v budoucnosti zúročí. 
 
Ing. Ilona Loučková 
školní koordinátor soutěže 
 
 
 

Soutěž "MÁ DÁTI - DAL 2016" 

Ve dnech 26.1. – 27.1.2016 se žáci třídy O4A Václav Severa a Hana Vaňousová zúčastnili 10. ročníku celostátní soutěže 
v účetnictví "MÁ DÁTI - DAL 2016", kterou pořádala SVŠE Znojmo. Soutěž je určena pro žáky čtvrtých ročníků 
obchodních akademií a ostatních středních odborných škol s výukou 
účetnictví. 
Žáci své znalosti prokazovali ve dvou dnech. První den účtovali příklady 
z jednotlivých oblastí. Tato část trvala čtyři hodiny, účastníci mohli použít 
účtový rozvrh a daňové zákony. Ve druhém dni vyplňovali devadesátiminutový 
znalostní elektronický test. 
Pro oba zúčastněné bylo absolvování soutěže velkou zkušeností. Václav Severa 
obsadil 20. místo a Hana Vaňousová 31. místo v konkurenci 105 hodnocených 
účastníků. Společným bodovým ziskem se oba zasloužili o celkové umístění 
naší školy na 11. pozici z 52 hodnocených.  
 
 
Ing. Pavlína Dalecká 
učitelka 
 
 
 

Český znakový jazyk - první  a druhý termín zkoušek 

Konec školního roku je spojen i s ukončením studia ve výuce českého znakového jazyka.  
Ve středu, dne 22. června 2016, konaly závěrečnou zkoušku žákyně třetího a čtvrtého modulu. V pondělí, dne 27. 
června 2016, závěrečnou zkoušku konaly žákyně prvého a druhého modulu českého znakového jazyka. 
Zkouška byla certifikovaná před tříčlennou komisí neslyšících. Předsedou komise byl Vojtěch Pražák a členkami komise 
Iveta Lešková a Radka Shánělová. 
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Žákyně byly velmi dobře připravené. Témat bylo více a vždy zahrnovala i znalost nižšího modulu. Po vylosování tématu 
uběhlo 15 minut přípravy jako voda. Žákyně, i přes velkou nervozitu, zkoušku řádně složily. Měly velkou radost. Po  
devadesáti výukových hodinách bylo nadšení oprávněné. Chce to nejen píli, ale i vytrvalost a hodně volného času. 
  

Mgr. Hana Martinková 
učitelka 
 
 
 
 

Aktivní účast školy na Českém dnu proti rakovině (20. ročník) 

Dne 11.05.2016 se žákyně třídy VS2 naší školy zúčastnily sbírky pořádané 
Ligou proti rakovině Praha. Prodávaly kytičky měsíčku lékařského po celé 
Chocni. Letos byla sbírka zaměřena na varování před rakovinou prsu u žen a u 
mužů. Vybrané finanční prostředky ve výši 16325 Kč se využijí na nádorovou 
prevenci, na zlepšení kvality života onkologických pacientů, na podporu 
onkologické výchovy, na výzkum a na vybavení onkologických pracovišť. 
 
Ing. Zdenka Schejbalová 
učitelka 
 
 
 
 
 
 

Jiří Kolbaba opět před Vánocemi v Chocni 

Dne 17. 12. 2015 naše škola uspořádala dvě besedy s cestovatelem Jiřím Kolbabou na téma Ostrov  Bali – můj druhý 
domov. 
Žáci byli nesmírně nadšeni z poutavé přednášky našeho známého cestovatele.  
Jeho zkušenosti a rady jsou pro žáky velice cenné. Přístup pana Kolbaby plní i výchovně vzdělávací cíle pro všechny 
obory vzdělávání, v komunikaci ve světě. 
 
Ing. Zdenka Schejbalová 
učitelka 
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Soutěže a aktivity úseku praktického vyučování 

 

Máme stříbro a bronz z IX. ročníku soutěže „O POHÁR BLANICKÝCH RYTÍŘŮ“ 

Dne 8. října 2015 na SOŠ a SOU ve Vlašimi se konala 
v zámeckém prostředí kuchařská a cukrářská soutěž. 5 žáků 
naší školy se zúčastnilo ve třech kategoriích : 
Teplá kuchyně   - soutěžil Denis Schulz  ze třídy KU2. Denis 
měl za úkol připravit 4 porce hlavního pokrmu včetně přílohy. 
Hlavní surovinou letošního ročníku bylo mleté maso. Časový 
limit byl 90 minut. Hotové jídlo s názvem „Daňčí ragú zapečené 
pod bramborovou pokličkou a pečená řepa v medové redukci“ 
bylo ohodnoceno bronzovou medailí. 
Příprava slavnostní tabule na téma „Přírodní živly“ – soutěžili 
z KU3 Lukáš Burda a Zdeněk Záruba. Ti prostřeli 
a připravili výseč tabule pro 2 osoby dle platných pravidel na 
téma „Námořnické posezení“. Komise jejich práci ocenila 2. 
místem. 
Cukrářský výrobek – soutěžila Zuzana Čermáková a Michaela 
Hájková z CU2. Děvčata musela dodržet zadání dortu „Domácí mazlíček“. Hlavní dekorační surovinou na dortu byla 
modelovací hmota.   
  
Ing. Marie Michálková 
zástupce ředitele pro úsek praktického vyučování 
 
 

4. místo na mistrovství ČR v přípravě bramborového salátu 

28. listopadu 2015 proběhl ve středočeském Mratíně 9. ročník Mistrovství 
ČR v přípravě bramborového salátu – Hellmann’s  Cup 2015.  

Za naší školu se zúčastnil tříčlenný tým (KU3 – Michal Kavka, KU2 – Denis 
Schulz, KU1 – Adéla Kužílková), který získal 4. místo z 20 soutěžících týmů.  

V šestičlenné hodnotitelské porotě vždy předsedá mediálně známá 
osobnost a tentokrát to byl Jakub Kohák. 
 
Podmínkou bylo připravit na místě za 60 minut 6 porcí bramborového 
salátu, který musel obsahovat brambory, majonézu a zbytek byl podle 
vlastní receptury soutěžících. A jaká byla naše receptura? Bramborový 
salát s karamelizovanými ořechy a koprem. 
 
 
Ing. Marie Michálková 
zástupce ředitele pro úsek praktického vyučování 
 

 

Zlatá medaile ze soutěže „Kouzlení z perníku“ 

Dne 17. března 2016 se na Střední škole gastronomie a služeb 
v Nové Pace uskutečnil 5. ročník soutěže Kouzlení  
z perníku. Žákyně naší školy Zuzana Čermáková ze třídy CU2 
a Jana Dvořáková ze třídy CP1 soutěžily ve dvou kategoriích.  
 
Kategorie A byla výstava předem připravených kompozic na 
zvolené velikonoční téma. Zuzka vytvořila práci s názvem 
„Kouzlo probouzení nového života“ a od komise získala zlatou 
medaili. Jana nazvala kompozici „Kvetoucí svátky jara“  
a umístila se ve stříbrném pásmu. V kategorii C se soutěžilo ve 
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zdobení perníku ve tvaru srdce 30 x 30 cm v časovém limitu 80 minut. V této kategorii se Zuzka umístila ve zlatém 
pásmu.  
 
Ing. Marie Michálková 
zástupce ředitele pro úsek praktického vyučování 
 
 

V Chocni se vaří nejlepší šípková omáčka 

Ve čtvrtek 14. dubna 2016 se Hradec Králové již po 21. proměnil na metropoli plnou vůní, chutí a dobrot.  
V kongresovém centru ALDIS začaly národní soutěže kuchařského a cukrářského umění GASTRO HRADEC. 
 
Žáci naší školy všech tříd učebních oborů Kuchař – číšník, Cukrář  
a Prodavač vyrazili třemi autobusy na tuto podívanou a i zároveň 
podpořit soutěžící spolužáky v několika disciplínách: 

V kategorii otevřené národní soutěži „Domácí buchty roku 2016“ 
školu zastupovali 2 žáci ze třídy KU1 - Oldřich Chmelíček a Tereza 
Vrbová se dvěma pekáči buchet. Tereza se umístila na stříbrné 
pozici. Její buchty byly s náplní jablek podušených na másle. Oldřich 
měl buchty potřené medem, sypané perníkem a s náplní  
z podušeného zelí. Jeho buchty se umístily v bronzovém pásmu. 

Ve velkém společenském sále v kategorii „Cukrář umělec“ se letos 
prezentovala ze třídy CU2 Zuzana Čermáková se svým atraktivně 
ztvárněným tématem „Probouzení jara“. Umístila se v bronzovém pásmu. 
 
Dále na výstavě bylo možno se zapojit do soutěže o nejlepší šípkovou omáčku. Veřejnosti byly nabídnuty degustační 
vzorky všech 17 soutěžících a každý pak mohl dát té své omáčce hlasovací žeton. Naší školu v šípkové omáčce 
reprezentovala z KU3 Jana Vavřínová. A při vyhlašování výsledků byla naše radost ohromná. Naše šípková omáčka 
měla nejvíc bodů a vyhrála 1. místo! 
 
Ing. Marie Michálková 
zástupce ředitele pro úsek praktického vyučování 
 
 

Máme 1. místo z Gastronomických slavností v Litomyšli 

Žákyně 1. ročníku Adéla Kužílková a Blanka Provazníková z oboru 
vzdělání Kuchař – číšník se v sobotu 21. května 2016 zúčastnily 
v rámci Gastronomických slavností M. D. Rettigové v Litomyšli 
soutěžní přehlídky s tématem „Hromový kořen, jinak řečeno 
špargl“. 
 
Soutěžním úkolem bylo připravit v časovém limitu 50 minut  
4 porce teplého pokrmu, inspirovaného uměním legendy české 
kuchyně M. D. Rettigové. Nosnou surovinou byl bílý chřest, který 
musel být v připraveném jídle hlavní složkou. 
Adéla s Blankou soutěžily s pokrmem „Domácí glazované taštičky plněné chřestovou nádivkou s uzeným lososem, 
podávané s citronovou omáčkou“. Soutěžící hodnotila odborná porota, ve které byli zastoupeni členové Asociace 
kuchařů a cukrářů ČR a další odborníci v oboru gastronomie. Nejlepším oceněním pak bylo umístění našich žákyň na 
zlatém stupni. 

Zároveň jsme naši školu prezentovali ve stánku, kde žáci oboru Cukrář prodávali své cukrářské výrobky. 
 
 
Ing. Marie Michálková 
zástupce ředitele pro úsek praktického vyučování  
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Melounový šampionát v Třebíči 

Dne 16. června 2016 se uskutečnil již 14. ročník Melounového šampionátu v Třebíči. Soutěž Junior show se konala 
tradičně v Kongresovém centru ve spolupráci s firmou CZECH CARVING STUDIA Luďka Procházky. 

Naše žákyně vyřezávaly v limitu 1 hodina a 15 minut do  
cukrového melounu.  

Ivana Chudobová, žákyně 2. ročníku oboru Kuchař – číšník 
získala diplom za účast. Žákyně z oboru Cukrář z 1. ročníku Šárka 
Dörnerová získala stříbrnou medaili a Zuzka Čermáková z 2. 
ročníku se umístila na prvním místě a přivezla tak naší škole 
zlatou medaili. Zuzka byla také oceněna za nejlepší vizitku, 
kterou na kurzech Luďka Procházky žáci malují na volné téma. 
 
Soutěž se děvčatům velmi vydařila a prokázala se tak dobrá 
připravenost, aby obstály v náročné konkurenci. 
 
Iveta Kolářová, Vladimíra Jandíková  
učitelky odborného výcviku 
  
 
 
 
 
 
 
 
Interaktivní programy pro SŠ 

ADAPTAČNÍ PROGRAM 

Dne 4. září 2015 a 11. září 2015 proběhly pro žáky třídy CP1 a KU1 adaptační programy pořádané pracovnicemi 
Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí. Cílem bylo navázání vztahů mezi žáky a třídními učiteli a zjištění  
atmosféry v třídním kolektivu. 
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Sportovní aktivity 

datum místo konání umístění 

Září 

3. Organizační zajištění TV soutěží a aktivit okresu UO   

8. Sportovní den pro první ročníky    

17. Okresní kolo v atletice v Ústí nad Orlicí dívky 4. místo, chlapci 6. místo 

20. 
Org. zajištění 8. ročníku závodu Cyklistický partyzán – časovky do vrchu 
v Chocni pro základní školy 

 

23. Mezitřídní turnaj smíšených družstev v softbalu  

25. Okresní kolo smíšených družstev v softbalu v Chocni 1. místo 

30. Přespolní běh, okresní kolo v Chocni  dívky 4. místo 

Říjen 

12. Nominace na fotbalovou/futsalovou reprezentaci chlapců  

16. Okrskové kolo ve fotbale chlapců v Chocni  2. místo 

23. Okresní kolo ve stolním tenise v Ústí nad Orlicí  dívky 2. místo, chlapci 3. místo  

30. Školní turnaj ve florbalu a futsalu 
 

Listopad 

3. Středoškolská futsalová liga chlapců v Holicích, 1. kolo   4. místo 

23. Okresní kolo ve florbalu chlapců pro 1. a 2. ročníky ve Vysokém Mýtě 3. místo 

Prosinec 

4. Florbal ve Vysokém Mýtě pro 1.- 4. ročníky, okrskové kolo chlapců  4. místo 

7. Školní turnaj ve florbalu dívek  

9. Florbal dívek pro 1.-4. ročník v Ústí nad Orlicí, okrskové kolo 1. místo 

10. Středoškolská futsalová liga dívek v Chocni, 1. kolo 1. místo 

14. 12-ti hodinovka v košíkové tříd A : B –  598 : 827;  celkově  8 : 20  

17. Florbal dívek ve Vysokém Mýtě – okresní kolo 1. místo 

Leden  

18. Krajské kolo ve florbalu dívek pro 1. a 2. ročníky ve Vysokém Mýtě 2. místo 

21. Krajské finále ve florbalu dívek pro 1. - 4. ročníky ve Svitavách 1. místo 

Březen 

1. Středoškolská futsalová liga – divizní finále dívek v Chocni 1. místo 

10. Šplh, okresní + krajské kolo v Ústí nad Orlicí  dívky 1. místo 

17.- 18.3. Republikové finále ve šplhu dívek v Trutnově 5. místo 

22. 
Středoškolská futsalová liga dívek – konferenční finále v Rousínově 
u Vyškova 

4. místo 

Duben 

24. Hokejbal chlapců v Letohradě – okresní kolo  1. místo 

Květen 

10. Krajské finále v hokejbale chlapců ve Svitavách 2. místo 

14. Deset dní florbalu v České Třebové, turnaj chlapců a dívek 2. místo, chlapci 7. místo 

Červen 

10. 
Organizační zajištění cyklistického závodu „Roadmaster“ na autodromu ve 
Vysokém Mýtě – nominační závod seriálu cyklozávodů pro žáky základních 
škol a víceletých gymnázií Pardubického kraje „Hledá se vítěz!“  

  

29. Sportovní den pro všechny ročníky a obory   
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Ve školním roce 2015/2016 se naše škola zúčastnila výše zmíněných sportovních soutěží, z nichž některé sama 
organizovala. Šlo především o softbal, futsal, fotbal a přespolní běh. Dále škola organizovala několik kurzů a závodů.  
Největšími letošními úspěchy byla hned dvě republiková umístění: 5. místo na republikovém finále dívek ve šplhu 
a 6. – 7. místo v ČR ve futsalu dívek. Dalším republikovým a v konečném součtu třetím umístěním by bylo vítězství 
v krajském kole ve florbalu dívek. Bohužel tento školní rok byl pro florbalistky pro 1. – 4. ročník na středních školách 
v krajském finále nepostupový. Za zmínku pak stojí ještě 2. místo v krajském finále ve florbalu dívek pro 1. – 2. ročníky. 
Největším úspěchem chlapců bylo 2. místo v krajském finále hokejbalu. 
 Tento školní rok tak považujeme za velmi úspěšný. Věřme, že tomu tak bude i nadále a třeba si přivezeme 
i nějaký cenný kov z republikových finále. 
 
 
Mgr. Pavel Motl 
učitel 

Kurzy 

Datum Název a místo kurzu Třída 
 

Vedoucí kurzu 
 

21.09. – 25.09.2015 Sportovně turistický kurz Zderaz VS1 
Mgr. Blanka Lesáková 
Mgr. Diana Brabcová 

05.10. – 09.10.2015 Sportovně turistický kurz Západočeské lázně CR1 
Ing. Zdenka Schejbalová  
Ing. Petra Podhorníková 

02.11. – 06.11.2015 Barmanský kurz (nepovinný), Choceň – Lípy CU3, KU3 Mgr. Magdalena Horníčková 

03.11. – 04.11.2015 Carvingový kurz (nepovinný), Choceň - Lípy CP1, KU1 Hana Hašková 

22.01. – 28.01.2016 Lyžařský kurz Karlov pod Pradědem O1A 
Mgr. Pavel Motl 
Mgr. Hana Nešpoříková 

08.02.2016 Carvingový kurz (nepovinný), Choceň - Lípy  Hana Hašková 

12.04. – 15.04.2016 Kurz praktických dovedností Běleč nad Orlicí VS3 
Mgr. Blanka Tučková 
Mgr. Diana Brabcová 

18.04. – 19.04.2016 Baristický kurz (nepovinný), Choceň - Lípy KU2, CU2 Mgr. Magdalena Horníčková 

16.05. – 20.05.2016 Kurz první pomoci CR2, O1A Ing. Ilonka Loučková 

30.05. – 03.06.2016 Poznávací zájezd  CR2 
Mgr. Václava Půlpánová 
Mgr. Linda Kotyzová 

06.06. – 10.06.2016  Sportovně turistický kurz Pastviny O2A 
Mgr. Tomáš Bek 
Mgr. Hana Nešpoříková 

06.10. – 10.26.2016 Poznávací zahraniční zájezd  CR3 
Ing. Hana Bártová 
Mgr. Lenka Sixtová 

 

9. Kontroly a inspekční činnost 

Kontrolní orgán:  Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, pobočka Hradec Králové, pracoviště Ústí nad Orlicí 
Datum kontroly:   9. prosince 2015 
Předmět kontroly:  kontrola plateb pojistného a dodržování ostatních povinností plátce pojistného – bez závad 

 
Kontrolní orgán:  Krajský úřad Pardubického kraje, odbor školství a kultury 
Datum kontroly:  15. června 2016  
Předmět kontroly: veřejnoprávní finanční kontrola – bez závad 
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10. Hospodaření školy  

Zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 (v tis. Kč) 
 

 
      Hlavní činnost  Doplňková činnost              Celkem 

 Platy 18 979 175 19 154 

 Ostatní osobní náklady v tom    

 Pojistné, FKSP 6 344 58 6 402 

 Učební pomůcky 70   70 

 Ostatní provozní nákl. 8 360 486 8 846 

 Daň z příjmů 0 0  

 Náklady celkem 33 752 719 34 471 

 Dotace 30 622 0 30 622 

 Zúčtování fondů 169 0 169 

 Ostatní výnosy 3 160 833 3 993 

 Výnosy celkem 33 951 833 34 784  

 Hospodářský výsledek 199 114 313 

 
    

 

     V souladu s usnesením Rady Pardubického kraje ze dne 22.8.2013 došlo od 1.1.2014 k bezúplatnému převodu 

movitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje, se kterým hospodaříme, do vlastnictví naší organizace. 
 

     

 
     Účetní hodnota 

   Software 205 

   Drobný dlouhodobý nehmotný 
majetek 

1 271 

   Ostatní dlouhodobý nehmotný 
majetek 

146 

   Samostatné hmotné movité věci 
a soubory 

7 505 

   Drobný dlouhodobý hmotný 
majetek 

21 343 

   Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 

175 

   Celkem 30 645 

   

     Stavby, pozemky a majetek pořízený v rámci projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU po dobu udržitelnosti projektu   

zůstávají nadále ve vlastnictví Pardubického kraje. 
   

     

 
      Účetní hodnota 

   Stavby 72 543 

   Pozemky 776 

   Drobný dlouhodobý hmotný 
majetek 

211 

   Kulturní předměty 10 

   Celkem 73 540 
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11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Ve dnech 8. - 10. října 2015 jsem se zúčastnila "Národní konference eTwinning". E-Twinning je aktivita iniciovaná 
Evropskou komisí a ministerstvy školství evropských zemí, která podporuje mezinárodní spolupráci škol na dálku 
prostřednictvím informačních technologií. Projekty e-Twinning jsou typem vzdělávací aktivity založené na spolupráci 
učitelů a žáků evropských škol prostřednictvím ICT nástrojů. Žáci si vyměňují informace, ve společném prostředí je 
sdílejí a vytvářejí společné výstupy. V současné době pracujeme se třídou  KU2 na projektu s francouzskou odbornou 
školou Lycée professional, Flora Tristan La ferté Macé. Žáci si budou na portálu vyměňovat prezentace, maily 
s recepty, kvízy, fotografie regionálních kuchařských specialit. Komunikace se bude odehrávat v německém jazyce. 
 
Mgr. Hana Myšáková 
učitelka 
 

12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

1. ECDL testování  

European Computer Driving Licence nebo-li „řidičák na počítač“ mají možnost na naší škole získat žáci i široká 
veřejnost. Jedná se o celosvětově rozšířený certifikační koncept počítačové gramotnosti, počítačových znalostí  
a dovedností. 

2. English for business 

Je obchodní angličtina, která je nabízena jako přípravný kurz zakončený zkouškou. Veřejnost i žáci naší školy tak 
mohou získat mezinárodně platný certifikát LCCI International Qualifications. 

3. Dílčí a úplná odborná kvalifikace 
 

Škola nabízí možnost získání osvědčení pro dílčí nebo úplnou odbornou kvalifikaci k výkonu povolání v oborech: 
Kuchař – číšník 
 Příprava teplých pokrmů 
 Příprava pokrmů studené kuchyně 
 Příprava minutek 
 Složitá obsluha hostů 
Cukrář 
 Výroba jemného pečiva 
 Výroba zákusků a dortů 
 Výroba restauračních moučníků 
 

4. Český znakový jazyk 

Žáci naší školy se zapojili do výuky modulu I. – začátečník, modul II. – mírné pokročilý I. a modul III. – mírně pokročilý 
II., kterou zajišťovala organizace PEVNOST České centrum znakového jazyka, o. s. Praha. Kurz je zakončen zkouškou. 
Absolvent kurzu obdrží po úspěšně vykonané zkoušce potvrzení o absolvování třetího modulu. Kurz je akreditovaný 
MŠMT ČR 18550/2011-25-464. 
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13. Realizované projekty financované z cizích zdrojů  

Vlastní projekty 
CZ.1.07/3.2.13/01.0043 Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve vazbě na dílčí kvalifikace národní soustavy kvalifikací 
v cukrářské výrobě (poskytovatel dotace Pardubický kraj)  
CZ.1.07/3.2.13/01.0044 Systém přípravy k uznávání výsledků dalšího vzdělávání na národní soustavu kvalifikací 
v gastronomických oborech (poskytovatel dotace Pardubický kraj)  
Oba projekty byly ukončeny ke dni 30. června 2012. Po dobu 5 let po ukončení jsou projekty rozvíjeny a doplňovány 
o nové poznatky a hrazeny z provozních nákladů školy. 
Další vzdělávací akce jsou připravovány a realizovány postupně dle finančních možností školy a situace na trhu 
vzdělávání. Vytvořené vzdělávací programy jsou zařazeny do stálé nabídky vzdělávacích programů školy pro další 
vzdělávání v oboru cukrářské výroby a gastronomie. 
Škola vzhledem k novým vědeckým poznatkům či novým trendům aktualizovala informační zdroje a vzdělávací 
materiály pro znalosti a dovednosti v cukrářské výrobě a v gastronomii. 
Škola dle zájmu veřejnosti ve školním roce 2015/2016 uskutečnila 3 kurzy profesních kvalifikací, ve kterých 7 osob 
úspěšně složilo zkoušky.  
Při kurzech profesních kvalifikací efektivně využíváme materiální zázemí vybudovaných moderních dílen cukrářské 
výroby a centra výroby pokrmů a odbytového střediska, které splňují náročné provozní a hygienické podmínky pro 
výkon praktických činností. 
 
Ing. Marie Michálková 
zástupce ředitele pro studium 
 
 
 

CZ.1.07/1.1.00/56.1944 Výzva č. 56 (poskytovatel dotace MŠMT)  

Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného 
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Projekt trval 6 měsíců a ukončen byl 31. prosince 2015. Jeho 
obsahem byla podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení a podpora výuky cizích jazyků a v cizích 
jazycích ve školách a školských zařízeních. V našem případě se jednalo o zkvalitnění a zefektivnění výuky 
prostřednictvím metodického vzdělávání vyučujících cizích jazyků. V rámci projektu učitelé cizích jazyků absolvovali 
4 zahraniční kurzy zaměřené na rozvoj jazykových kompetencí a metodiky. Výstupy projektu, ke kterým se škola 
zavázala, byly splněny. 
 
Mgr. Linda Kotyzová  
učitelka  
 
 
 

14. Členství v profesních organizacích  

Asociace obchodních akademií     
Asociace domovů mládeže a internátů 
Asociace průvodců České republiky 
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur 
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15. Mezinárodní spolupráce školy 

 

Zahraniční spolupráce se SOŠ služieb a lesnictva Banská Štiavnica 

Ve dnech 20. – 25. 6. 2016 navštívila skupina 10 žáků oboru vzdělání Cestovní ruch naši partnerskou školu 
v Banské Štiavnici. 
Žáci partnerské školy pod vedením vyučujících připravili bohatý program. Zorganizovali návštěvu hlavního města 
Slovenské republiky Bratislavy, procházky po Banské Štiavnici a okolních Štiavnických vrších spojené s odborným 
výkladem.  
Žáci si prohlédli banskoštiavnické památkové budovy zařazené na seznam památek světového kulturního dědictví pod 
ochranou UNESCO, mimo jiné kostel Svaté Kateřiny či městskou radnici na náměstí Svaté Trojice, v bočních ulicích 
např. Dům Mariny. Nevynechali ani dva městské hrady Starý a Nový zámok. V nabídce byl též soubor kostelíků 
a kapliček pod názvem Kalvárie na Ostrém vrchu nad Banskou Štiavnicí. Místní těžbu stříbra si žáci připomenuli 
návštěvou největšího slovenského báňského skanzenu, který se nachází nad městem. Úspěch měla též prohlídka 
kaštelu v obci Svätý Anton.  
Žáci partnerské školy a naši žáci si vyzkoušeli průvodcovskou činnost v praxi, při které se museli vyrovnat  
i s jazykovou bariérou sice dvou příbuzných, ale ne již tak zažitých jazyků.      
Žáci byli ubytováni na Domově mládeže patřícím partnerské škole, kde ve školní jídelně ochutnávali slovenské 
speciality. 
  
 
Mgr. Blanka Lesáková 
učitelka 
 

16. Spolupráce s odborovou organizací 

Při OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň existuje jedna základní organizace Českomoravského odborového svazu 
pracovníků školství (ZO ČMOS). Statutárním orgánem ZO je Ing. Ilonka Loučková.  Dne 29. června 2016 byla mezi 
školou a ZO uzavřena kolektivní smlouva účinná od 1. září 2016 s platností na dobu neurčitou. 
 
 
Mgr. Jaroslav Studnička, ředitel školy 
Ing. Ilonka Loučková, předseda ZO ČMOS 
                                       

17. Školská rada při OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň 

Školská rada: Ing. Radek Kroulík, předseda, za pedagogické pracovníky  
  Ivan Havlík, člen, jmenovaný Radou Pardubického kraje 

   Tomáš Dvořák, člen, za oprávněné voliče 

 školská rada na svém podzimním jednání schválila předchozí výroční zprávu, včetně zprávy o hospodaření;  

  jarní jednání rady se neslo v duchu seznamování se se školními aktivitami, které mají za cíl zefektivnit výuku 
a zlepšit jméno školy. 

 
Ing. Radek Kroulík 
předseda 
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18. Zpráva o poskytování informací za rok 2015 

Počet podaných písemných žádostí o informace 
Článek 1 
V roce 2015 neobdržela škola písemnou žádost o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím. 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 
Článek 2 
V roce 2015 nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace. 

Počet opisů podstatných částí rozsudku soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí 
informace 
Článek 3 
K přezkoumání rozhodnutí soudem nedošlo (viz článek 2). 

Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 106/1999 Sb. 
Článek 4 
Sankce za nedodržení zákona nebyly uděleny. 

Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb. 
Článek 5 
OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň poskytla informace o vyučovaných oborech vzdělání a o možnostech studia žákům 
základních škol v okrese Ústí nad Orlicí, Pardubice, Svitavy, Chrudim, Rychnov nad Kněžnou a Hradec Králové. Dále 
byly podány informace o studiu na výstavách středních škol, které se konaly v České Třebové, Pardubicích, Svitavách, 
Chrudimi, Rychnově nad Kněžnou, Hradci Králové. 

Formou inzerce v denním tisku byla zveřejněna informace o oborech vzdělání, které škola plánuje otevřít ve školním 
roce 2016/2017. Další informace o studiu byly podány žákům a jejich zákonným zástupcům na dnech otevřených dveří. 

V případech, kdy se zákonní zástupci o možnostech studia dotazovali telefonicky, byla jim tato informace podána 
pověřeným pracovníkem. 
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19. Seznamy žáků (podle stavu ke konci 2. pololetí školního roku) 

Třída: O1A (čtyřleté denní studium) 
Obor vzdělání:  63-41-M/02 Obchodní akademie 
Třídní učitelka: Mgr. Hana Nešpoříková 

 Michaela Bečičková, Nela Beranová, Kateřina Brůnová, Soňa Dundová, Pavlína Hořejší, Petr Hubáček, Kristýna 
Kaplanová, Michaela Kazdová, Libor Knypl, Pavel Krása, Eliška Křivánková, Markéta Kvapilová, Vojtěch Langer, 
Jana Líznerová, Sabina Možiešíková, Nikola Nekorancová, Michaela Nešporová, Anežka Pecháčková, Karolína 
Perná, Stanislava Pírková, Denysa Rashki, Barbora Schmidtová, Iva Skalická, Martin Skalický, Markéta 
Sršňová, Petr Škaroupka, Aneta Vavříková, Miroslav Vilček, Alena Votřelová, Kateřina Zimová, Karolína 
Zölflová 

 

Třída: O1B (čtyřleté denní studium) 
Obor vzdělání:  63-41-M/02 Obchodní akademie 
Třídní učitelka: Mgr. Zdeňka Beková 

 Karolína Bouchalová, Markéta Crhová, Gabriela Čtrnáctová, Dominik Dostál, Alexandr Gvozděckij, Izabela 
Jamborová, Simona Janischová, Luboš Jiráček, Radim Jiráský, Daniel Krčmář, Valérie Latová, Žaneta 
Marešová, Veronika Menčíková, Nikola Michalčáková, Adam Novotný, Andrea Palková, Dominik Pavelka, 
Radek Pelinka, Aneta Provazníková, Stefani Stojanovska, Martin Toman, Michaela Vrabcová, Eliška Záleská 

 

Třída: O2A (čtyřleté denní studium) 
Obor vzdělání:  63-41-M/02 Obchodní akademie 
Třídní učitelka: Mgr. Dana Tomášová 

 Lenka Barnová, Lucie Částková, Dominik Heller, Kristýna Hledíková, Lenka Jarošová, David Jelínek, Michaela 
Jiroutová, Jakub Kočí, David Michek, Michaela Moravcová, Matouš Novotný, Adriana Olivová, Kristýna 
Páclová, Nicole Prausová, Jan Procházka, Johana Prudičová, Michaela Rohlenová, Martin Rozlivka, Eliška 
Sáblíková, Simona Samková, Tereza Skalická, Filip Soušek, Karolína Srbová, Nikola Svobodová, Lukáš Tomšů, 
Filip Träger, Kateřina Tulisová, Adriana Vlasáková, Jana Zacharová 

 

Třída: O3A (čtyřleté denní studium) 
Obor vzdělání:  63-41-M/02 Obchodní akademie 
Třídní učitelka: Ing. Stanislava Dostálová 

 Josef Bárta, Denisa Dolníková, Diana Dubská, Andrea Dušková, David Fikejz, Adéla Hanusová, Vladyslav 
Hloba, Jan Hofman, Anastasiya Kohut, Michaela Kopecká, Klaudia Kotrbová, Kryštof Kulhavý, Kristýna 
Langerová, Adéla Lolková, Kateřina Mikulová, Kateřina Nováková, Natálie Pešková, Roman Smejkal, Tomáš 
Svatoš, Martina Šedivá, Viktorie Tillová, Romana Uhlíková, Jiří Urbánek, Daniel Večeřa, Tereza Novotná, Eva 
Prachařová, Lukáš Rulíšek 

 

Třída: O3B (čtyřleté denní studium) 
Obor vzdělání:  63-41-M/02 Obchodní akademie 
Třídní učitelka: Ing. Pavlína Dalecká 

 Tereza Drexlerová, Lucie Duchoslavová, Ladislav Dvořák, Gabriela Hradecká, Elena Hrišková, Anna 
Janouchová, Michaela Jiterská, Jakub Kotyza, Kateřina Kotyzová, Tereza Malinská, Kateřina Matějková, 
Vanesa Pajorová, Monika Rösslerová, Petr Svatoš, Lukáš Veselý, Jana Vojtíšková, Sandra Jurásková 

 

Třída: O4A(čtyřleté denní studium) 
Obor vzdělání:  63-41-M/02 Obchodní akademie 
Třídní učitelka: Mgr. Linda Kotyzová 

 Eva Aubusová, Milan Doležal, Adéla Doležalová, Kateřina Hrabčuková, Karolína Jeníčková, Emina Kartalová, 
Vojtěch Klička, Zuzana Kroulíková, Pavlína Kubátová, Adéla Kučerová, Karolína Kůstová, Petra Kutílková, 
Zdenka Morávková, Klára Moskalová, Petr Možiešík, Klára Ryšavá, Václav Severa, Ludmila Sojáková, Kateřina 
Suchá, Markéta Svobodová, Pavla Sýkorová, Adam Balážik, Miroslava Šmejdová, Hana Vaňousová, Jitka 
Vodehnalová, Kateřina Zemanová, Tereza Adámková, Michaela Jarkovská, Evelína Rudalská 
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Třída: CP1 (tříleté denní studium) 
Obor vzdělání:  29-54-H/01 Cukrář, 66-51-H/01 Prodavač – výroba a prodej lahůdek 
Třídní učitelka: Mgr. Martin Přibyl 

 Markéta Benešová, Darina Dolečková, Šárka Dörnerová, Pavla Drahošová, Kateřina Držmíšková, Jana 
Dvořáková, Nikola Hanzlová, Adéla Hladilová, Tereza Jiroušková, Lucie Kozlová, Barbora Marková, Nikola 
Norková, Miroslava Stříteská, Saskia Škápiková, Adam Peškar, Denis Kotyza, Veronika Aligerová, Natálie 
Nováková, Petra Nunvářová, Dominika Batelková, Kristýna Čiháková 

 

Třída: CU2 (tříleté denní studium) 
Obor vzdělání:  29-54-H/01 Cukrář 
Třídní učitelka: Mgr. Pavel Motl 

 Lucie Abrahamová, Vladimíra Bartošová, Zuzana Čermáková, Anežka Dočkalová, Klára Fišerová, Jakub 
Gajdošík, Michaela Hájková, Lenka Hnatová, Eliška Korosová, Michaela Lipnická, Nikola Mašterová, Nikola 
Neradová, Kristýna Novotná, Karolína Peczová, Veronika Pecháčková, Jaroslava Uchytilová, Veronika 
Vajrauchová, Tereza Výprachtická, Olga Zemanová, Kateřina Dolanská 

 

Třída: CU3 (tříleté denní studium) 
Obor vzdělání:  29-54-H/01 Cukrář 
Třídní učitelka: Ing. Hana Michalcová 

 Martin Barták, Dana Bártová, Karolína Cabalková, Anna Hanusová, Tereza Hobíková, Martina Horáčková, 
Lucie Hrouzková, Michaela Jelínková, Kateřina Klofandová, Lucie Kubjátová, Eliška Kutnarová, Jana 
Macháčková, Jana Pavlištová, Nikola Pospíšilová, Jitka Prachařová, Eliška Procházková, Nikola Stoklasová, 
Dominika Bisová, Kateřina Nešporová, Kristýna Sýkorová 

 

                                                                                                                                 Třída: KU1 (tříleté denní studium) 
Obor vzdělání:  65-51-H/01 Kuchař - číšník 
Třídní učitelka: Mgr. Hana Myšáková 

 Martin Brindzák, Petr Doleček, Martina Drahošová, Oldřich Chmelíček, Daniel Kuře, Kristýna Köhlerová, Adéla 
Kužílková, Jaroslav Martinek, Dominik Matějka, Nela Nováková, Petr Pešava, Blanka Provazníková, Milan 
Starý, Jana Stehlíková, Tereza Vrbová, Monika Wirknerová, Petr Horáček 

 

Třída: KU2(tříleté denní studium) 
Obor vzdělání:  65-51-H/01 Kuchař - číšník 
Třídní učitelka:  Ing. Milena Dušková 

 Karolína Bártová, Kristýna Břicháčková, Nela Dočkalová, David Giňa, Ivana Chudobová, Nikola Matoušová, 
Nikola Nájemníková, Ondřej Ribár, Denis Schulz, Adam Slezák, David Strasser, Martin Šimon, Pavlína 
Hrdličková, Lucie Šobrová, Petra Šilarová, Adam Kopřiva, Libor Fehér 

 

Třída: KU3 (tříleté denní studium) 
Obor vzdělání:  65-51-H/01 Kuchař - číšník 
Třídní učitelka: Mgr. Magdalena Horníčková 

 Michaela Bernátková, Markéta Cacková, Denisa Dostálová, Aneta Dundová, Jitka Fuksová, Tomáš Habrman, 
Tereza Jandová, Tomáš Jelínek, Michal Kavka, Lucie Lorencová, Tomáš Lustyk, Jan Majksner, Jana Motyčková, 
Lucie Němcová, Petra Norková, Lucie Pavlíčková, Anna Poláková, Jana Vavřínová, Marie Viktorínová, Zdeněk 
Záruba, Martin Bednář, Kristýna Satrapová, Diana Janečková, Lukáš Kašuba, Lukáš Burda, Lenka Špryňarová 

 

Třída: CR1 (čtyřleté denní studium) 
Obor vzdělání: 65-42-M/02 Cestovní ruch 
Třídní učitelka: Ing. Zdenka Schejbalová 

 Jaroslav Bártl, Nikola Bělková, Klára Braunová, Lucie Dušková, Michaela Foretová, Kristýna Hájková, Kristýna 
Hloušová, Diana Ilchenko, Monika Jiroušková, Vendula Kořínková, Petra Krejsová, Andrea Laposová, Monika 
Lorencová, Michaela Lukavská, Taťána Macková, Monika Macháčková, Veronika Maršíková, Jana 
Možiešíková, Sabina Nováková, Brenda Rafaelová, Adéla Rychterová, Markéta Seidlová, Nikola Šedivková, 
Vendula Ševčíková, Karolína Štěpánková, Andrea Šulcová, Adéla Zachařová, Monika Pauknerová, Adéla 
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Barcalová 
 

Třída: CR2 (čtyřleté denní studium) 
Obor vzdělání: 65-42-M/02 Cestovní ruch 
Třídní učitelka: Mgr. Václava Půlpánová 

          Karolína Bouchnerová, Eva Bramborová, Kateřina Dušková, Miroslava Frajdlová, Markéta Kacálková, Adam 
Kovář, Veronika Kršková, Jiří Kušička, Tereza Niklová, Vojtěch Paukrt, Jana Pýchová, Nikola Raisová, Eva 
Richtrová, Petra Sedláková, Karolína Shrbená, Michaela Svobodová, Lucie Vrťátková, Jan Stupka, Pavlína 
Bulová 

 

Třída: CR3 (čtyřleté denní studium) 
Obor vzdělání: 65-42-M/02 Cestovní ruch 
Třídní učitelka: Ing. Hana Bártová 

 Lenka Dostálová, Lenka Drvoštěpová, Eliška Fiedlerová, Adriena Hlaváčková, Romana Honová, Nikola 
Hušková, Denisa Kolínová, Martin Konečný, Jakub Křen, Lucie Křížová, Jana Kubínová, Monika Landová, Jitka 
Langerová, Yveta Malá, Anna - Kateřina Okurková, Kateřina Palečková, Gabriela Sauerová, Jiřina Schneidrová, 
Dominika Skalová, Klára Stříteská, Pavel Tesař, Veronika Tomanová, Miroslav Töth, Daniela Urbanová, Jana 
Vacková, David Vorlíček, Veronika Zastoupilová, Veronika Hanušová, Kateřina Možnarová, Daniel Sršeň, 
Barbora Shejbalová 

 

Třída: CR4 (čtyřleté denní studium) 
Obor vzdělání: 65-42-M/02 Cestovní ruch 
Třídní učitelka: Ing. Petra Podhorníková 

 Radan Báder, Martin Dostál, Kristýna Duspivová, Tomáš Dvořák, Karolína Josková, Nela Kaupová, Adéla 
Kopecká, Tomáš Denny Krejčí, Lucie Kubcová, Dominik Marek, Kateřina Maršíková, Dominika Procházková, 
Denisa Rollová, Michal Sedláček, Elodie Smolenová, Veronika Sochorová, Kateřina Šindelářová, Jan Tomíček, 
Miroslav Valenta, Jana Vaňásková, Sabina Voborníková, Andrea Petrláková, Ondřej Pavlák 

 

                                                                                                                                                        Třída: VS1 (čtyřleté denní studium) 
Obor vzdělání: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost                                          
Třídní učitelka: Mgr. Blanka Lesáková 

 Kamila Berounská, Anna Bielková, Šárka Bubnová, Renáta Dubská, Monika Dušková, Petra Dušková, Tereza 
Dvořáková, Denisa Fidlerová, Sabina Habrová, Michaela Hamerská, Klára Hanusová, Veronika Jankelová, 
Anna Jírková, Nelly Kožená, Adéla Mačátová, Veronika Moravčíková, Šárka Nádeníková, Hana Rosypalová, 
Aneta Sazimová, Kamila Stachovicová, Eliška Střítezská, Lucie Stuchlíková, Sára Tocháčková, Tereza Vaňková, 
Kristýna Zastoupilová, Natálie Kašparová, Aneta Francová 

 

 

Třída: VS2 (čtyřleté denní studium) 
Obor vzdělání: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 
Třídní učitelka: Mgr. Hana Martinková 

 Barbora Coufalová, Alena Divišková, Nikol Doležalová, Tereza Dvořáková, Kristýna Hendrychová, Dominika 
Charvátová, Patricie Jedličková, Kristýna Kaňuková, Jan Kňážek, Daniela Koblásová, Martina Kolářová, Tomáš 
Koukol, Lucie Kubištová, Markéta Malečková, Aneta Michálková, Veronika Motyčková, Lucie Nedvídková, 
Veronika Podolská, Petr Sauer, Tereza Stejskalová, Andrea Tomková, Michal Vaňous, Natálie Vavřínová, 
Nikola Víšková, Kristýna Klenková 

 

Třída: VS3 (čtyřleté denní studium) 
Obor vzdělání: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 
Třídní učitelka: Mgr. Blanka Tučková 

 Tereza Adamcová, Jan Bezdíček, Šárka Holmanová, Kristýna Hudousková, Anzhelika Ilchenko, Adéla Jandová, 
Lenka Kacálková, Simona Kociánová, Tereza Korandová, Patricie Kozarkova, Kristýna Michalcová, Kristýna 
Müllerová, Dominika Nedvídková, Evelína Nešporová, Michaela Novotná, Sára Rejchrtová, Denisa Rochlová, 
Magdaléna Rutrlová, Michaela Rybková, Radka Soušková, Nela Sršňová, Eva Sýkorová, Denisa Tašnerová, 
Ivana Vlasáková, Natálie Holmanová 
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Třída: VS4 (čtyřleté denní studium) 
Obor vzdělání: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 
Třídní učitelka: Mgr. Lenka Sixtová 

 Karolína Bartošová, Eliška Bielková, Klára Češková, Aneta Doležalová, Veronika Dušková, Tereza Hodrová, 
Simona Konárková, Karolína Kyselová, Adéla Lišková, Kateřina Minaříková, Iva Stránská, Veronika Synková, 
Anežka Špačková, Kateřina Štosková, Marie Vašátková, Adéla Caletková 

 

 

 

 


