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SLOVO ÚVODEM

Vážení přátelé a příznivci školy,
předkládáme Vám XXIII. Výroční zprávu Obchodní akademie a Střední odborné školy cestovního ruchu Choceň za školní
rok 2016/2017.
Do školního roku 2016/2017 vstoupila Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň v dobré
kondici. Snižování počtu žáků školy v předchozích letech bylo nahrazeno jeho růstem. Opakovaně 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. Celkový počet žáků dosáhl rovných 500, tj. o 18 více než v předchozím školním roce. Na jejich
vzdělávání se podílelo 49 pedagogů. O chod školy pečovalo 20 nepedagogických pracovníků.
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 po celý
školní rok 79 žáků školy. Ve školní jídelně se stravovalo 293 žáků, 51 zaměstnanců a v rámci doplňkové činnosti 92 cizích
strávníků. Celkem bylo připraveno 10 185 snídaní, 46 225 obědů a 8 149 večeří.
Velká pozornost byla věnována materiálnímu zabezpečení vzdělávání žáků a zlepšování pracovního prostředí
zaměstnanců. Byla zhotovena projektové dokumentace pro stavební úpravy v objektu Vysokomýtská 1206. Stavba bude
zahájena po získání povolení stavby v roce 2018. Připravujeme rekonstrukci střechy historické části budovy Tyršovo
nám. 220, realizace je podmíněna poskytnutím dotace od zřizovatele.
Ve školním roce 2016/2017 pořádala Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň dvě akce
mimořádného významu:
Konferenci „Choceň – Škola a podnikání“ 9. listopadu, jejímž cílem bylo přispět k lepšímu propojení školské sféry
s podnikatelským prostředím. Konference zúčastnilo 99 hostů, 30 žáků a 38 učitelů z 11 škol, 27 hostů z 9 firem
a 7 neziskových organizací a 4 čestní hosté.
Ve dnech 25. – 26. května 2017 proběhlo na Obchodní akademii a Střední odborné škole cestovního ruchu Choceň
Mistrovství ČR v grafických předmětech, kterého se zúčastnilo se 60 soutěžících z celé republiky a 31 pedagogů, jako
jejich doprovod. Osobní záštitu soutěži udělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
Děkuji všem zaměstnancům školy za jejich práci v uplynulém školním roce. Absolventům přeji úspěšný vstup do praxe
či dalšího studia.
V Chocni 31. srpna 2017

Mgr. Jaroslav Studnička, ředitel školy
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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017
1. Základní údaje o škole
Název školy:
Sídlo:

Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň
565 36 Choceň, T. G. Masaryka 1000

IČ:
DIČ:
Identifikátor:
datová schránka

49314661
CZ49314661
600 013 031
f4dhbtt

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:
Adresa pro dál. přístup:
Internet:

+ 420 465 471 338; + 420 739 048 111
oachocen@oa-chocen.cz
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:
Adresa:
Právní forma:
IČO:
Internet:

Pardubický kraj,
532 11 Pardubice, Komenského náměstí 125
kraj
70892822
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) (3. – 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. - 2. 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. – 4. 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. - 2. 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. a 2. 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.
Beková Zdeňka, Mgr.
Bek Tomáš, Mgr.
Plchová Eva
Dalecká Pavlína, Ing.
Doskočilová Zdeňka, Mgr.
Dostálová Stanislava, Ing.
Hájková Blanka, Mgr.
Kotyzová Linda, Mgr.
Kroulík Radek, Ing.
Loučková Ilona, Ing.
Marková Markéta, Mgr.
Nešpoříková Hana, Mgr.
Ryjáček Milan, Mgr.
Smrčková Olga, Ing.
Šedová Jitka, Mgr.
Tomášová Dana, Mgr.

zástupce ředitele pro studium TGM
výchovný poradce, učitelka
učitel
asistent pedagoga
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitel
učitelka
učitelka
učitelka
učitel
učitelka
učitelka
učitelka

--O2B
----O4B
--O4A
O1B
O1A
----CP2
O2A
----CR1
O3A

Studijní úsek Choceň, Tyršovo náměstí 220 (TYR)
Příjmení, jméno, titul

Funkce,
pracovní zařazení

Třída

Zavřelová Petra, Mgr.
Bártová Hana, Ing.
Brabcová Diana, Mgr.
Chadima Lukáš, Mgr..
Lesáková Blanka, Mgr.
Martinková Hana, Mgr.
Půlpánová Václava, Mgr.
Schejbalová Zdenka, Ing.
Sixtová Lenka, Mgr.
Šedová Hana, Mgr.
Tučková Blanka, Mgr.

zástupce ředitele pro studium TYR
učitelka
učitelka
učitel
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka

--CR4
----VS2
VS3
CR3
CR2
VS1
--VS4
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Studijní úsek a úsek praktického vyučování Choceň, Vysokomýtská 1206 (LIP)
Příjmení, jméno, titul
Michálková Marie, Ing.
Koubová Alice, Mgr.
Hašková Hana
Dušková Milena, Ing.
Horníčková Magdalena, Mgr.
Jandíková Vladimíra
Janďourková Zdeňka
Kolářová Iveta
Michalcová Hana, Ing.
Motl Pavel, Mgr.
Myšáková Hana, Mgr.
Přibyl Martin, Mgr.
Stoklasová Eva
Šedová Pavlína
Vomáčková Markéta, Bc.

Funkce, pracovní zařazení

Třída

zástupce ředitele pro praktické vyučování
LIP, statutární zástupce ředitele
výchovný poradce, učitelka
vedoucí učitelka OV
učitelka
učitelka
učitelka OV
učitelka OV
učitelka OV
učitelka
učitel
učitelka
učitel
učitelka OV
učitelka OV
učitelka

------KU3
KU1
------CP1
CU3
KU2
---------

Úsek domova mládeže Choceň, Paraple 2000 (DM)
Příjmení, jméno, titul

Funkce, pracovní zařazení

Teplá Eva
Houdková Marie
Jandíková Viera
Ropková Stanislava

vedoucí vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka

Úsek ekonomický (EKO)
Příjmení, jméno, titul

Funkce, pracovní zařazení

Hlávková Hana
Algerová Taťána
Hánělová Ladislava
Komínková Alena
Michalcová Jana

vedoucí ekonomka
personalistka a mzdová účetní
účetní, správce majetku
odborná referentka
odborná referentka
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Úsek provozní (PRO)
Příjmení, jméno, titul

Funkce, pracovní zařazení

Vostal Jiří
Čefelín Petr
Mattas Vladimír
Rafail Enea
Držmíšková Jitka
Kopicová Milena
Křenková Věra
Lesařová Ivana
Nešporová Jiřina
Rafailová Eva
Proroková Gabriela

provozní vedoucí, školník
školník správce budov TYR
školník správce budov LIP
školník správce budov DM (úvazek 0,75)
uklízečka TGM (úvazek 0,75)
uklízečka TGM (úvazek 0,75)
uklízečka DM (úvazek 0,75)
uklízečka TYR (úvazek 0,75)
uklízečka TYR (úvazek 0,75)
uklízečka LIP (úvazek 0,75)
uklízečka DM (úvazek 0,75)

Úsek školní jídelny (ŠJ)
Janouchová Dana
Cejpová Vendula
Kvapilová Marie
Vanická Ivana

vedoucí školní jídelny
kuchařka
kuchařka (úvazek 0,75)
kuchařka

Ve školním roce 2016/2017 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 do 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. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ve středních školách, v platném znění.
Obory vzdělání s maturitní zkouškou
Součástí přijímacího řízení byli jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky podle § 60 odst.
5 školského zákona.
Jednotné testy se konaly ve dvou termínech 12. dubna 2017 a 19. dubna 2017.
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.

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň
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Přehled přijímacího řízení

Délka
studia

Způsob
ukončení

přijato ZL

počet
přihlášek

přijato

přijato ZL

počet
přihlášek

přijato

přijato ZL

3. termín

přijato

2. termín

počet
přihlášek

1. termín

Obchodní akademie

4

maturita

114

60

54

6

6

-

1

1

-

Cestovní ruch

4

maturita

61

30

24

7

7

1

-

-

-

Veřejnosprávní činnost

4

maturita

57

30

26

4

4

3

-

-

-

Kuchař - číšník

3

výuční list

32

28

11

3

3

2

3

3

3

Cukrář

3

výuční list

26

25

17

1

1

-

1

1

-

Prodavač - lahůdkář

3

výuční list

2

2

2

-

-

-

-

-

-

Obor vzdělání

5. Výsledky výchovy a vzdělávání

žáků ve třídě

prospěl
s vyznamenáním

prospěl

neprospěl

nehodnocen

celkový průměrný
prospěch

Výsledky maturitních zkoušek

O4A

63-41-M/02 Obchodní akademie

27

1

24

2

-

2,612

O4B

63-41-M/02 Obchodní akademie

19

0

15

3

1

2,883

CR4

65-42-M/02 Cestovní ruch

29

2

24

3

-

2,607

VS4

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

21

1

16

4

-

2,752

třída

obor vzdělání

žáků ve třídě

prospěl
s vyznamenáním

prospěl

neprospěl

nehodnocen

celkový průměrný
prospěch

Výsledky závěrečných zkoušek

CU3

29-54-H/01 Cukrář

20

1

16

3

-

3,100

KU3

65-51-H/01 Kuchař - číšník

16

2

14

0

-

2,938

třída

obor vzdělání
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Souhrnná statistika tříd
2. pololetí školního roku 2016/2017
z toho hodnocení
třída žáků
snížená
V P 5 N
známka CH

průměrný
prospěch

absence na žáka
třídní učitel
celkem neoml.

Studijní obory s maturitní zkouškou
CR3

18

1 15 2 0

-

2,105

92,83

-

Mgr. Václava Půlpánová

CR2

28

6 21 1 0

-

2,191

60,93

-

Ing. Zdenka Schejbalová

O3A

29

1 28 0 0

-

2,245

79,03

-

Mgr. Dana Tomášová

O2A

30

1 27 2 0

-

2,367

68,77

-

Mgr. Hana Nešpoříková

VS2

23

0 23 0 0

-

2,368

74,043

-

Mgr. Blanka Lesáková

VS1

21

1 20 0 0

-

2,391

64,76

-

Mgr. Lenka Sixtová

O1B

26

3 23 0 0

-

2,392

59,45

-

Mgr. Blanka Hájková

O2B

20

1 19 0 0

-

2,415

54,70

-

Mgr. Zdeňka Beková

O1A

23

1 21 1 0

-

2,529

68,00

-

Mgr. Linda Kotyzová

VS3

27

5 22 0 0

-

2,543

75,11

-

Mgr. Hana Martinková

O4A

27

2 25 0 0

-

2,556

34,41

-

Ing. Stanislava Dostálová

CR1

33

3 26 4 0

-

2,588

70,36

0,848

O4B

19

0 19 0 0

-

2,614

26,42

-

Ing. Pavlína Dalecká

VS4

21

1 20 0 0

-

2,670

36,10

-

Mgr. Blanka Tučková

CR4

30

0 29 1 0

-

2,874

50,17

0,300

Ing. Hana Bártová

Mgr. Jitka Šedová

Učební obory s výučním listem
KU3

17

1 15 1 0

2

2,481

92,94

0,412

Ing. Milena Dušková

KU2

17

1 14 1 0

1

2,497

62,18

7,824

Mgr. Hana Myšáková

CU3

20

2 18 0 0

-

2,523

54,25

0,100

Mgr. Pavel Motl

KU1

17

1 14 2 0

2

2,537

102,06

4,765

Mgr. Magdalena Horníčková

CP2

18

1 16 1 0

1

2,658

110,78

2,389

Mgr. Markéta Marková

CP1

17

0 16 1 0

-

2,698

78,77

1,059

Ing. Hana Michalcová
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6. Školní poradenské pracoviště
Prevence rizikového chování
Ve školním roce 2016/2017 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.
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.

Mgr. Zdenka Beková, metodik prevence
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Termínový kalendář akcí primární prevence a výchovného poradenství školní rok 2016-2017
č.

akce

třída

termín

1.

Adaptační den

O1A

02. 09. 2016

2.

Adaptační den

O1B

02. 09. 2016

3.

Adaptační den

CU1, KU1

10. 09. 2016

4.

Srdíčkový den

TGM

19. 09. 2016

5.

Divadlo Hradec Králové – Evžen Oněgin

O4A

21. 09. 2016

6.

Návštěva knihovny

O1A, O1B

Seznámení s nabídkou
knihovny

7.

Výstava středních škol – Svitavy

vybraní žáci

03. 10. 2016

8.

Webinář AIDS

O4A, O4B

20. 10. 2016

9.

Výstava středních škol – Česká Třebová

vybraní žáci

12. 10. – 13. 10. 2016

10.

Výstava středních škol – Chrudim

vybraní žáci

21. 10. 2016

11.

Výstava středních škol – Rychnov nad
Kněžnou

vybraní žáci

18. 10. – 19. 10. 2016

12.

Seminář Běleč nad Orlicí

Metodik prevence,
výchovný poradce

9. 11. – 10. 11. 2016

13.

Divadélko pro školy

celá škola

05. 12. 2016

14.

Memento

O2A, O2B

26. 01. 2017

15.

Přednáška mluvčí Policie ÚO, p. Vilímková

1. ročníky celé školy

22. 02. 2017

16.

Vrstevnický program O3A

DM

02. 02.2017

17.

Přednáška Mě Policie VM

KU3, CU3, CU2, O2A

28. 02. 2017

18.

Divadlo Hradec Králové

3. ročník

01. 03. 2017

19.

Program Exit Tours – preventivní program
na celý den

TGM, TYR

02. 03. 2017

20.

Divadlo Fidlovačka

O3A, O3B

10. 03. 2017

21.

Jeden svět na školách – film Zemřít pro
desing, porušování lidských práv

O2A, O2B

05. 04. 2017

22.

Exkurze Ergotep, sociální podnikání

O3A, O2B

19. 04. 2017

23.

Vrstevnický program O1A, O3A

O3A, O3B

23. 04.2017

24.

Divadlo Pardubice – Bílá nemoc

první ročníky

11. 04. 2017

25.

Beseda – zdravověda (p. Stehlíková)

I., II. ročníky

21. 05. 2017

26.

Květinový den

vybraní žáci

10. 05. 2017

27.

Filmové představení na závěr školního roku

žáci TYR a LIP

29. 06. 2017

28.

Vrstevnické programy

2. ročníky

29. 06. 2017
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7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Příjmení, jméno, titul

Název vzdělávací akce

Vzdělávací zařízení

Bek Tomáš, Mgr.

Školení řidičů – referenti
Netradiční sportovní hry síťové
Školení požárních hlídek

Choceňská autoškola Choceň
Descartes
Ladislav Janouch

Beková Zdeňka, Mgr.

Supervize metodika primární prevence
Zkušenosti se zajištěním podpory žáků se SVP
Odborný seminář pro výchovné poradce

NÚV Pardubice
KIPR Praha
PPP Ústí nad Orlicí

Dalecká Pavlína, Ing.

Aktuální obsahové a metodické otázky výuky EKO
Školení řidičů – referenti

NIDV Praha
Choceňská autoškola Choceň

Dostálová Stanislava, Ing.

Konzultace ke státním zkouškám PEK
Školení komisařů
Aktuální problémy účetnictví
Školení řidičů – referenti

Státní těsnopisný ústav
Národní ústav pro vzdělávání Praha
VŠE Praha
Choceňská autoškola Choceň

Drahošová Markéta, Ing.

Konzultační seminář pro management škol
Školení řidičů – referenti
Účetní a daňový seminář 2016
Informace k výkazu R44-99
Seminář pro zadavatele MZ a PZ

NIDV Praha
Choceňská autoškola Choceň
Ing. Pavel Štohl Znojmo
NIDV Pardubice
NIDV Praha

Hašková Hana

Školení řidičů – referenti
přednáška“ Agresivita u dětí i ze slušných rodin“

Choceňská autoškola Choceň
Knihovna města Hradec Králové

Horníčková Magdalena,
Mgr.

přednáška“ Agresivita u dětí i ze slušných rodin“
Vzdělávací akce "Dítě, poruchy chování, …"

Knihovna města Hradec Králové
MAS Ústí nad Orlicí

Koubová Alice, Mgr.

Zkušenosti se zajištěním podpory ve vzdělávání žáků se
speciálně vzdělávacími potřebami

PPP Ústí nad Orlicí

Kolářová Iveta

Školení řidičů - referenti

Choceňská autoškola Choceň

Kotyzová Linda, Mgr.

Matematika pro život - střední školy
Setkání zástupců SŠ
Seminář pro žadatele ve výzvě č. 36
Školení řidičů – referenti

NIDV Pardubice
Univerzita Pardubice
CCV Pardubice
Choceňská autoškola Choceň

Kroulík Radek, Ing.

Učitel, žák a rodič ve škole 21. století
Školení řidičů – referenti

Karlínská obchodní akademie a VOŠE, Praha
Choceňská autoškola Choceň

Lesáková Blanka, Mgr.

DEUTSCHLEHRERTAG
Školení řidičů – referenti
Školní maturitní komisař

Praha
Choceňská autoškola Choceň
NIDV Pardubice

Loučková Ilona, Ing.

Školení komisařů
ECDL - e-Citizen

Národní ústav pro vzdělávání Praha
ECDL Praha

Marková Markéta, Mgr.

Akademie programování

DELTA Pardubice

Martinková Hana, Mgr.

Jak poskytovat informace a data?
Správní právo - aktuální obsahové a metodické otázky
výuky práva na SŠ
Školení řidičů – referenti
Jak na studentské volby
Učitel koučem

Otevřená společnost, AK/PV-389/2014
EDUKO Praha
Choceňská autoškola Choceň

Michalcová Hana, Ing.

Seminář "Alchymie kosmu"
Ochrana spotřebitele
Bezpečné zacházení s chem. látkami a s přípravky ve
školách

Descartes Praha
Josef Černý
NIDV Pardubice

Michálková Marie, Ing.

Školení řidičů – referenti
Studium a práce v zahraničí

Choceňská autoškola Choceň
Úřad práce Ústí nad Orlicí

Člověk v tísni Praha
Koučink akademie Libchavy
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Motl Pavel, Mgr.

Školení řidičů – referenti
doškolení - Zdravotník zotavovacích akcí

Choceňská autoškola Choceň
ČČK Ústí nad Orlicí

Myšáková Hana, Mgr.

Mediální gramotnost ve vzdělávání dospělých
metodická konference pro učitele NEJ
informační seminář pro žadatele KA1
vzdělávací akce "Den učitelů NEJ"
Hospitační pobyt v Německu (Bavorsko)

EPALE Praha

Nešpoříková Hana, Mgr.

Školení řidičů - referenti

Choceňská autoškola Choceň

Přibyl Martin, Mgr.

Seminář vedoucích učitelů TEV a předsedů ŠK AŠSK
Porada předsedů ŠSK AŠSK ČR
Školení řidičů - referenti

AŠSK Ústí nad Orlicí
AŠSK Ústí nad Orlicí
Choceňská autoškola Choceň

Půlpánová Václava, Mgr.

Současná česká literatura

Descartes Olomouc

Ropková Stanislava

Celostátní konference pracovníků
domovů mládeže a internátů

ADMIN Hradec Králové

Ryjáček Milan, Mgr.

Školení požárních hlídek
Semin. pro maturitní zkoušky - úprava pro nevidomé

Ladislav Janouch
Gymnázium Radlická Praha

Schejbalová Zdenka, Ing.

CZECH TOURISM
CZECH TOURISM

Praha
Praha

Smrčková Olga, Ing.

Aktuální obsahové a metodické otázky výuky EKO
Aktuální problémy daní

NIDV Praha
VŠE Praha

Studnička Jaroslav, Mgr.

Školení řidičů – referenti
Seminář ke společnému vzdělávání - inkluze
Porada ředitelů škol
Na kafe s Erasmem
Seminář pro žadatele ve výzvě č. 35
Zadávání veř. zakázek malého rozsahu
Úprava ŠVP v souvislosti s legislativními změnami
Seminář - zákon o pedag. pracovnících, kariérní řád

Choceňská autoškola Choceň
PPP Ústí nad Orlicí
KrÚ Pardubice
KrÚ Pardubice
CCV Pardubuice
CCV Pardubice
CCV Pardubice
KRÚ Pardubice

Šedová Hana, Mgr.

Předseda maturitní komise

NIDV Pardubice

Šedová Pavlína

Kurz studené kuchyně
přednáška“ Agresivita u dětí i ze slušných rodin“

Hotelová škola Poděbrady
Knihovna Hradec Králové

Teplá Eva

Celostátní konference pracovníků
domovů mládeže a internátů
Školení řidičů - referenti

ADMIN Hradec Králové

Tomášová Dana, Mgr.

Maturita pro nevidomého žáka – konzultace
Life is Great
Školení řidičů – referenti

Gymnázium Radlická Praha
Bridge Publishing House
Choceňská autoškola Choceň

Tučková Blanka, Mgr.

Matematika

Descartes Olomouc

Zavřelová Petra, Mgr.

Význam spolupráce odborných škol a zaměstnavatelů
Aktuální úprava úřední korespondence

Hospodářská komora
NIDV Pardubice

KLETT Praha
Dům zahraniční spolupráce Praha
Spolek germanistů a učitelů NJ ČR Praha
Dům zahraniční spolupráce Praha

Choceňská autoškola Choceň

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň

14

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016/2017
8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Dny otevřených dveří
Termín

Místo

Čas

26.11.2016 (sobota)

Choceň

09:00 – 12:00 h

18.01.2017 (středa)

Choceň

13:30 – 17:00 h

10.02.2017 (pátek)

Choceň

13:30 – 17:00 h

Místo

Termín

třída O4A a O4B

Choceň, Panský dům

2.12.2016

třída CR4 a VS4

Choceň, Panský dům

9.12.2016

Maturitní plesy

Výstavy a přehlídky středních škol
Ve školním roce 2016/2017 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).
místo

termín konání

Česká Třebová

SOŠ a SOU technických oborů Skalka

12. 10. 2016 – 13. 10. 2016

Rychnov nad Kněžnou

VOŠ a Střední průmyslová škola

14. 10. 2016 – 15. 10. 2016

Chrudim

Velký sál muzea

25. 10. 2016

Svitavy

Středisko kulturních služeb Fabrika

20. 10. 2016

Pardubice

Ideon

04. 11. 2016 – 05. 11. 2016

Hradec Králové

Kongresové centrum ALDIS

11. 11. 2016 – 12. 11. 2016
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Aktivity školy
Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň,
akreditované středisko pro ECDL testování,
nabízí testování a přípravu na testy
z následujících modulů:
M1
Concepts of ICT (Základní pojmy informačních a komunikačních technologií)
od roku 2016 se již v ČR netestuje
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)
M15
Managing Online Information (Práce s informacemi na internetu)
a národních modulů
DF1
Správa a archivace fotografií
DF2
Úpravy a vylepšování fotografií
DF3
Sdílení a prezentace fotografií
Postupně rozšiřujeme akreditaci z nově vznikajících modulů.
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. Úřady práce považují certifikát za důkaz
počítačové gramotnosti a kvalifikace. 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.
Více informací ke konceptu ECDL na www.ecdl.cz
Bližší informace k organizaci testování na www.oa-chocen.cz
Dotazy na louckova@oa-chocen.cz nebo na tel. 702 292 290
Ing. Ilona Loučková
manager testovacího střediska

25. Mistrovství ČR v grafických předmětech
Ve dnech 25.–26. května 2017 proběhlo na naší škole vůbec poprvé v historii Mistrovství ČR v grafických předmětech.
Nominaci z krajských soutěží přijalo celkem 60 soutěžících z celé republiky. S nimi přijelo 31 pedagogů, jako jejich
doprovod.
Soutěžilo se ve 4 disciplínách - Psaní na klávesnici (10min opis textu z papírové předlohy), Korektura textu (oprava již
napsaného textu podle zadaných korektur), Wordprocessing (úprava a zpracování textu dle pokynů) a Záznam
mluveného slova (opis z diktátu).
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Na celý průběh soutěže dohlížel za hlavního pořadatele - Národní ústav vzdělávání, Státní těsnopisný ústav Mgr. Vít Valeš a za Interinfo ČR Jaroslav Zaviačič a Ing. Helena Zaviačičová.
Při slavnostním zahájení v Orlickém muzeu přivítal přítomné ředitel školy Mgr. Jaroslav Studnička, za Pardubický kraj,
odbor školství je pozdravil jeho vedoucí Mgr. Martin Kiss. Město Choceň zastupoval starosta Miroslav Kučera a Státní
těsnopisný ústav Mgr. Vít Valeš.
Pro účastníky soutěže byl po oba dny připraven zajímavý doprovodný program – ve čtvrtek odpoledne si prohlédli zámek
v Litomyšli a v pátek absolvovali komentovanou prohlídku Chocně. Po oba dny měli možnost navštívit výstavu Čeští
veteráni z 2. sv. války.
První tři místa v každé kategorii byla odměněna diplomy, poháry a cenou.
Soutěž podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR; Pardubický kraj; Město Choceň; Choceňská
mlékárna; Iveco Vysoké Mýto; Konzum, obchodní družstvo; Hewlett-Packard, BOKI.

Krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech
Dne 28. března 2017 se naši žáci účastnili krajského kola Mistrovství ČR v grafických disciplínách. Soutěž se konala na
SOŠ cestovního ruchu v Pardubicích. Soutěže se celkem zúčastnilo 19 žáků. A jaké byly výsledky? Krásné druhé místo
obhájil Miroslav Vilček z třídy O2A. Podařilo se mu dosáhnout 340 čistých úhozů za minutu bez chyb. Páté místo získal
Daniel Krčmář z třídy O2B a osmé místo obsadil žák O3A Matouš Novotný.
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.

Hradecká juniorka
Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní zkoušky, Hradec Králové pořádala dne
9. června 2017 již 22. 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 zúčastnilo žáků oboru Obchodní akademie – Miroslav Vilček, Martin Skalický a Pavel Krása –
všichni ze třídy O2A, Klára Hegrová O1A a Nikola Soukupová O1B. V konkurenci obchodních akademií převážně
Královehradeckého kraje (Jičín, Náchod, Kostelec nad Orlicí, Hradec Králové, Trutnov) dokázal Miroslav Vilček vybojovat
3. místo v kategorii 2. ročníků.

Státní zkoušky z psaní na klávesnici
Státní zkoušky se zúčastnilo 36 žáků i absolventů OA, VS, CR. Z těchto uchazečů jich státní zkoušku úspěšně složilo 27.

Státní zkoušky ze zpracování textu na PC
Zpracovávaný text má 5 stran.
první strana – korektura textu na obrazovce podle tištěné předlohy – 24 korektur
druhá strana – opis textu opraveného korekturními značkami – 36 korektur
třetí strana – opis textu s vynechanými znaky (řešení pravopisných jevů) – 12krát na stránce
čtvrtá strana – prostý opis textu
pátá strana – prostý opis textu
Za bezchybné zpracování předlohy získá žák 10 000 bodů, chyba se penalizuje 50 body. Chybou je nesprávné písmeno,
chybějící písmeno, neprovedená korektura, špatně provedená korektura, nesprávně doplněný gramatický jev.
Klasifikační stupnice je čtyřstupňová:
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8 000 bodů "výborný"
7 000 bodů "chvalitebný"
6 000 bodů "dobrý"
5 999 bodů a méně "neprospěl"
Výkony v jednotlivých disciplínách se kumulují, může se tedy velmi rychlé psaní kompenzovat menším počtem
provedených korektur a naopak. V průměru je třeba umět přibližně 40 korektur za 10 minut a mít rychlost kolem 240
čistých úhozů za minutu. Zkouška trvá 30 minut.
Státní zkoušky se zúčastnilo 34 žáků OA. Z těchto uchazečů jich státní zkoušku úspěšně složilo 33, pouze 1 žákyně
neuspěla.
Ing. Stanislava Dostálová
předsedkyně odborné sekce grafických předmětů

Zahraniční zájezd do Anglie od pondělí 5. června do soboty 10. června 2017
Zájezdu se zúčastnilo 40 žáků naší školy za pedagogického dozoru Mgr. Dany Tomášové, Mgr. Lenky Sixtové
a Mgr. Hany Myšákové.
Prolog - pondělí 5.6.
V 10 hod odjíždíme od naší školy směr Praha, Rozvadov, Calais, kde se nad ránem ve 4:30 naloďujeme na trajekt. I přes
dvojitou dávku Kinedrylu se nedá nevšimnout, že moře v kanálu La Manche je dnes poněkud neklidné…
Etapa první - úterý 6.6.
Rozvlněné moře bylo předzvěstí počasí, které nás přivítalo v Londýně v 8 hodin ráno, kdy jsme po 22 hodinách
strávených v autobuse vystoupili u London Eye. Kvůli silnému větru déšť “pršel“ vodorovně a kdo si naivně rozevřel
deštník, ten o něj během několika sekund přišel. Nicméně díky naší zkušené průvodkyni jsme tuto slotu přestáli bez
dalších ztrát. McDonald, londýnská Tube a obchody na Piccadilly Circus nám poskytly azyl do doby, než mraky nad
Londýnem začaly propouštět první sluneční paprsky. Lodí po Temži jsme se přesunuli z Westminstru do čtvrti Greenwich,
kde jsme návštěvu Londýna zakončili společným fotem u nultého poledníku.
Pak už nás čekal přesun do přímořského Ramsgate k “našim“ rodinám.
Etapa druhá – středa 7.6.
Dover – slunečno, oblázková pláž, foto s “White cliffs“, krásný rozlehlý hrad přezdívaný pro svou strategickou polohu
“Key of England“ a všudypřítomný VÍTR.
Chatham – proslulé loděnice připomínající britskou válečnou minulost, prohlídka posledního britského torpédoborce
2. světové války HMS Cavalier (HMS = Her Majesty Ship) a také “průlezka“ ponorkou Ocelot, která sloužila Kanadě během
studené války.
Etapa třetí – čtvrtek 8.6.
Leeds Castle – jeden z nejkrásnějších a nejromantičtějších anglických hradů s překrásným parkem, voliérami i bludištěm
(podobným jaké známe z Brandýsa nad Orlicí  ).
Ramsgate Tunnels – síť podzemních tunelů sloužících jako protiletecké kryty během “Bitvy o Británii“. Úkryt během
krutého nacistického bombardování zde mohlo najednou najít až 60 000 lidí. Prožitek o to silnější, že náš průvodce sám
v krytech jako čtyřletý chlapec pobýval.
Závěr dne jsme si užili opět na pláži – tentokrát písčité.
Etapa čtvrtá, poslední – pátek 9.6.
Canterbury – historické městečko patřící mezi památky UNESCO, proslavené svou katedrálou a spisovatelem Geoffrey
Chaucerem a jeho Canterburskými povídkami – příběhy vyprávěné poutníky k hrobu anglického světce Thomase
Becketa. Nás asi nejvíce nadchla projížďka na lodičkách po řece Stour, kdy jsme mohli “na dotek“ obdivovat ta nejstarší
a nejmalebnější zákoutí tohoto místa.
Špatný začátek, dobrý konec – tak bychom snad nejlépe mohli charakterizovat naše letošní putování po jihovýchodní
Anglii. Tak zase za dva roky.
Mgr. Dana Tomášová
učitelka
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Známá i neznámá Itálie
Ve dnech od 7. června 2017 do 11.června 2017 proběhl tradiční zahraniční poznávací zájezd třídy CR3, tentokrát pod
názvem : Ligurie – italské námořní republiky. Jednalo se hlavně o Janovskou republiku a Pisu. Jako první jsme poznali
námořní přístav Janov, prošli jsme si hlavní památky: katedrálu, Dóžecí palác, románské kostelíky, rodný dům Kryštofa
Kolumba, renesanční Stradu Nuovu, náměstíčka, fontánu, nábřeží a další a další. Pokračovali jsme vlakem a lodí po
Levantské riviéře, kde jsme si prošli středověká městečka Camogli a Portofino, lázeňské městečko Santa Margherita
a mohli se vykoupat v Ligurském moři.
Následující den jsme měli v plánu prohlídku Pisy, hlavně Pole zázraků, kde se nachází opravdu šikmá věž, katedrála,
baptisterium, prošli jsme historické jádro města, nábřeží řeky Arna, projeli se turistickým vláčkem. Odpoledne jsme
koupali pro změnu v Tyrhénském moři.
Následný den jsme přejeli do přístavu La Spezia a lodí se vydali do Zátoky básníků na rozhraní už zmíněných moří,
prohlédli jsme si městečko Portoverene, proslaveného výrobou ligurského pesta. Také jsme neodolali a přivezli si tuto
pochutinu dobrou, jak jinak, na těstoviny. Vyhlídková plavba pokračovala podél Unescem chráněným pobřežím Cinque
Terre – městečka Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza, Monterosso, opět jsme se osvěžovali koupáním.
Kombinovali jsme cestu lodí i vlakem, např. město Riomaggiore, kde jsme se loučili krásným pohledem na moře ze staré
věže.
Zájezd nás nadchl, viděli jsme vše, co bylo v oblasti i vzhledem k času možné, projeli se lodí, vlakem, vláčkem, zkusili si
nocleh v čtyřhvězdičkovém hotelu, okusili místní speciality, po zmrzlinách se nám bude asi stýskat a to vše díky
úžasnému průvodci Mgr. Michalu Hrazdilovi. Byl výborně připravený a Itálii opravdu zná. Nechtělo se nám zpátky a všem
tuto zemi doporučujeme.
kolektiv třídy CR3

Cesta do Margate
Moje cesta za dobrodružstvím směr Margate (malebné pobřežní městečko na jihovýchodě Anglie) započala 3. září
tohoto roku.
Nepatřím mezi lidi, kteří by stáli na stupni vítězů v počtu prospaných hodin na cestách, ale díky vybavenosti
a pohodlnosti autobusů Student Agency byla moje dvacetihodinová cesta mnohem příjemnější. Po příjezdu do Margate
na mě již čekala má hostitelka Sandra, se kterou jsem byla v kontaktu před odjezdem z České republiky.
První den jsem byla vyčerpaná a mluvení mi moc nešlo, proto jsem se vydala na procházku po okolí a již tehdy při pohledu
na zapadající slunce nad Severním mořem jsem si městečko Margate velice oblíbila. Druhý den ráno jsem nastoupila do
školy. Poznala jsem se tam se slečnou, která byla z České republiky, ale i tak jsme se po celou dobu snažily spolu mluvit
anglicky.
Jelikož jsem měla Standardní lekce, zúčastnila jsem se pouze ranních hodin. Výuka začínala každý den v 9:00, poté byla
půlhodinová přestávka na občerstvení a ve 13:00 vyučovací hodina končila. Vyučování probíhalo fantasticky. Učitelé
kladli důraz nejen na plnohodnotnou výuku gramatiky, ale také do ní byla zapojena zábava. Nechávali nás hodně mluvit,
což mi pomohlo s nervozitou, která po pár dnech opadla.
Ve škole jsme se setkávali nejen s učiteli, ale také se stejně starými žáky, kteří v prostorách školy pomáhali. Všichni byli
velice milí a ochotní a pořád s námi komunikovali. Učitelé byli velice trpěliví a za každou cenu se nám snažili porozumět
nebo nám něco vysvětlit.
Měla jsem pro sebe pokoj vybavený lépe než můj vlastní. Zabudovaná televize u postele, připojení k síti WiFi a spoustu
podobných věcí mi bylo k dispozici každý den. Milovala jsem tu velikou osvětlenou zahradu, o kterou se Sandra (má
hostitelka) se svým manželem tak pečlivě starala. Sedávala jsem tam večer na gauči a učila se nebo si se Sandrou
povídala. Sandra byla skvělou hostitelkou a stále jsme spolu v kontaktu.
Škola nabízela širokou škálu činností ve volném čase, sama jsem se zúčastnila například karaoke večeru, kde jsme zažili
nejen spoustu zábavy, ale zároveň jsme se při konverzování učili anglicky. Také jsme přímo v budově školy měli například
pingpongový nebo kulečníkový stůl, který jsme ve volném čase také velice často využívali. Škola pořádala různé výlety
do okolních měst. Já však chtěla prozkoumat krásy Londýna, který byl v plánu až poté, co jsem měla jet domů, a tak
jsem požádala Alici (jednu studentku – recepční) a ta mi celý výlet včetně dopravy pomohla zajistit.
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Stravování jsem měla částečně zajištěné u hostitelky, jednalo se o snídaně a večeře, obědy jsem si zajišťovala sama.
Způsob stravování v odpoledních hodinách mě překvapil, většinou jsme si s kamarádkou koupily v obchodě nějaké
studené saláty či jiné občerstvení a šly si sednout do parku. Obědvání v parku na dece jsem si velice oblíbila.
Na závěr bych chtěla velice poděkovat naší škole, díky které jsem si mohla splnit svůj sen. Rozhodně bych doporučila
ostatním žákům využít tuto nabídku (zda mají možnost), není se rozhodně čeho bát.
Být sám daleko od domova to není jen o tom najít krásy dané země, ale hlavně najít sám sebe.
Gabriela Sauerová
žákyně CR4

Návštěva Bournemouthu
V létě jsem se zúčastnila jazykového pobytu na jihu Anglie ve městě Bournemouth. Doprava tam i zpět byla
bezproblémová, i když trochu dlouhá. Cestovala jsem se společností Student Agency a na jejich služby si nemůžu
stěžovat. Odvahu mi dodávalo, že se mnou ve stejný termín jela ještě dvě děvčata, se kterými jsem se rychle spřátelila
už před cestou.
Do Bournemouthu jsme dorazili v sobotu navečer a naše rodiny si nás vyzvedly na autobusovém nádraží. Zprvu jsem
z toho byla trochu vyděšená, když na mě hned spustili, ale po chvíli jsem si zvykla a vcelku jim rozuměla. Byla jsem
ubytována v tradičním anglickém domku, kde žila britsko-vietnamská rodina, skládající se z manželů a jejich osmiměsíční
dcery. S rodinou jsem komunikovala pomocí e-mailů už před cestou a zodpověděli mi všechny mé dotazy. Po celou dobu
na mě byli moc milí, komunikativní a nenaskytl se žádný problém.
Den po příjezdu jsem šla s mými českými kamarádkami, které bydlely nedaleko ode mě, prozkoumat město a den jsme
si moc užily.
V pondělí ráno se všichni noví studenti sešli ve škole a v prostorách jídelny jsme psali rozřazovací test, který se skládal
z poslechu a gramatické části. Po něm jsme společně s vedoucím mimoškolních aktivit Fernandem jeli dvoupatrovým
autobusem na prohlídku města. Když jsme se vrátili, podle výsledků testů jsme se rozešli do svých tříd. Kurz využije
opravdu každý, protože zde byly úrovně od A2 až po C1 a v každé třídě bylo okolo 10-12 lidí.
Od pondělí do pátku probíhala výuka od 9:00 do 15:00 s hodinovou pauzou na oběd a ve středu bylo jen dopolední
vyučování. Během dvou týdnů se nám střídali různí učitelé, kteří byli moc milí a ochotní nám vše vysvětlit a pomoci nám.
V hodinách jsme pracovali s učebnicí dle své úrovně, hráli různé hry nebo si povídali. Všechny hodiny byly opravdu
zajímavé a člověk si ani nepřipadal jako ve škole. A vzhledem k tomu, že ve škole byli studenti z Japonska, Saudské
Arábie, Německa, Polska, Česka, Turecka, Francie…, tak člověk slyšel více typů angličtiny a dozvěděl se mnoho
zajímavých věcí o jednotlivých zemích.
Během pobytu jsme se seznámili s dalšími dvěma Češkami a jedním Čechem, kteří na kurz přijeli o týden dříve. A ještě
s pár dalšími lidmi ze školy jsme si utvořili svou partu a chodili společně ven.
Ve volném čase jsme poznávali město, chodili na pláž, nakupovat, posedět do restaurací a tak podobně. Město bylo
opravdu krásné, člověk se zde neměl šanci nudit. Na večerní koupání v moři při poslechu živé hudby nebo na páteční
večerní ohňostroj nad mořem, pozorovaný při sezení na pláži, nikdy nezapomenu. Vyšlo nám i krásné počasí, za dva
týdny, co jsem tam byla, pršelo jen jeden den.
Byl to úžasný zážitek, který jsem si moc užila a můžu ho všem jenom doporučit. Sama jsem se před cestou hodně bála,
jak to všechno zvládnu, ale kdybych nejela, vyčítala bych si to. Kurz mi doslova změnil život, pochopila jsem, nejen že to
zvládnu a anglicky se do určité míry domluvím, ale získala jsem i spoustu nových přátel a jednu lásku k tomu.
Veronika Motyčková
žákyně VS4
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Dostali jsme Osvědčení!
Dne 24. ledna 2017 se konalo slavnostní předávání Osvědčení ze vzdělávacího programu pro průběžné vzdělávání
úředníků územně samosprávných celků „Jak poskytovat informace a data?“.
Uvedeného vzdělávacího kurzu se mohli zúčastnit žáci třetího a čtvrtého ročníku oboru vzdělání Veřejnosprávní činnost.
V říjnu 2016 byla žákům dána možnost se zaregistrovat do e-learningového kurzu, který organizuje Otevřená společnost
(www.otevrenaspolecnost.cz). Kurz měl dva předměty: Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a Praktický
návod pro zveřejňování otevřených dat.
Osvědčení žákům předával manažer programu Právo na informace Mgr. Adam Rut, který také krátce zdůraznil ve své
prezentaci záměr této neziskové organizace a zástupkyně ředitele Mgr. Petra Zavřelová.
Celkem se zúčastnilo 11 žáků ze čtvrtého ročníku (50 %) a 16 žáků ze třetího ročníku (57 %).
Děkuji všem žákům, kteří byli ochotni věnovat svůj volný čas dalšímu vzdělávání a současně dobře reprezentovat školu.
Mgr. Hana Martinková
učitelka

Hola Praha volá!!
V pátek 7. dubna 2017 se naše třída VS1 vydala vlakem do Prahy, kde navštívila Úřad vlády, sídlo Senátu České republiky
a Neviditelnou výstavu. Exkurze byla zaměřena na probíranou látku v odborných předmětech právo a veřejná správa.
V 9:00 hodin nás čekala přednáška na téma: „Co je to vláda“. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací od
pracovníka ze Sekce kabinetu předsedy vlády. Seminář probíhal v tiskovém středisku Úřadu vlády a my jsme se mohli
vyfotit u stolku s mikrofonem, nebo před „tabulí“ s logem Úřadu vlády, přesně tam, kde vždy stojí členové vlády při
televizních rozhovorech.
Po skončení odborné přednášky jsme se vydali směrem k Valdštejnskému paláci, kde sídlí Senát Parlamentu ČR, kde
jsme opět prošli přísnou kontrolou osobní i batohů. Měli jsme možnost projít si část Valdštejnského paláce a nahlédnout
do hlavní jednací síně Konírny, kterou jsme do té doby viděli jen v televizi. Po skončení prohlídky jsme měli možnost se
podívat do Trčkovy galerie, kde jsou vystaveny dary Senátu od různých zemí a dary, které Senát dává na zahraničních
cestách. Pro nevlídnost počasí jsme pouze nahlédli do Valdštejnských zahrad.
Následoval hodinový rozchod, který jsme strávili každý po svém a poté se vydali na Karlovo náměstí, kde jsme měli
možnost se zúčastnit interaktivní Neviditelné výstavy. Cílem bylo poznat, jaké je to žít v absolutní tmě a vyzkoušet si
různé pomůcky a hry pro nevidomé. Výstava byla skvělým zakončením dne, a i když nás provázelo nepříznivé počasí,
všem se nám první odborná exkurze líbila.

Adéla Mihulková
žákyně VS1

Mezinárodní zkoušky “English for Business“
I v letošním testovacím klání z obchodní angličtiny naši žáci uspěli na výbornou. Z celkového počtu 47 uchazečů
30 žáků prospělo s vyznamenáním, což znamená, že získali více než 75% z celkového počtu bodů. Spolu s dalšími
13 žáky, kteří splnili všechny testové úlohy na více než 60% tedy obdrželi certifikát úrovně B1 dle CEFR. Jednomu
uchazeči se bohužel nepodařilo dosáhnout požadované hranice 50%, zbývající 3 obdrželi certifikát úrovně A2.
Všem čerstvým držitelům certifikátu English for Business gratulujeme a děkujeme za příkladnou a svědomitou přípravu.
Za vyučující obchodní angličtiny
Mgr. Dana Tomášová
učitelka
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Návštěva anglického divadla
Dne 1. prosince 2016 jsme znovu, tentokrát s třídami O1B a VS1 navštívili anglické představení divadelní skupiny
"Domino Theater" v Chrudimi. Jednalo se o představení s názvem "Winter's Tale" a šlo o upravené zpracování
Shakespearovy Zimní pohádky.
Divadlu opět nechyběla hudba a taneční doprovod, které v nás, věřím, opětovně zanechalo příjemný dojem a to i přesto,
že téma bylo tentokrát vážnější. Budeme se těšit na další zdařilé "kousky".
Mgr. Blanka Hájková
učitelka

Výstava – Čeští veteráni z druhé světové války
Žáci Obchodní akademie a Střední odborné školy cestovního ruchu ze třídy O3A – Kristýna Hledíková
a Filip Soušek začali již v minulém školním roce sbírat fotografie českých veteránů z druhé světové války, získali na
některé z nich kontakty a rozhodli se zmapovat jejich životní osudy.
Navštívili dva z nich osobně – Bedřicha Kudláče a Vladimíra
Wintera. Během prázdnin zapsali jejich životopis, nahráli
interview a získali další… cenné fotografie. V jejich činnosti
jsme je podpořili a společně připravili výstavu
o veteránech druhé světové války. Celé čtyři panely výstavy
jsou věnovány zmíněným dvěma veteránům.
Pan Kudláč byl ze smíšeného manželství, maminka byla
Němka a tudíž i on byl považován za Němce. Byl, aniž o to sám
usiloval, nasazen k německému námořnictvu v Kielu, Kodani
a nakonec v norském Trondheimu. Byl velmi mladý, zaučoval
se a nebyl naštěstí nucen nikoho zabít. Nejdramatičtější
událostí, kterou zažil, bylo potopení jejich lodi po útoku
anglického letadla. Všichni přežili.
Vladimír Winter žil s rodinou v Rusku, protože otec pracoval v traktorovém závodě. Za války vstoupil do 1. čs. armádního
sboru a účastnil se bojů na východní frontě jako řidič vojín například na Dukle, v Krosnu, na Slovensku i jinde. Zásoboval
první bojovou linii a byl vystaven mnohým nebezpečím, třeba minám. Naštěstí se konce války dožil.
Na třech výstavních panelech jsou obecně vysvětleny osudy Čechů bojujících proti své vůli ve wehrmachtu a na východní
frontě v řadách naší armády. Další panely obsahují zmíněné životopisy dvou pamětníků, interview s nimi, fotografie
a mapy.
Výstava byla zahájena při příležitosti konference Choceň- Škola a podnikání. Dne 10. listopadu 2016 proběhla malá
vernisáž. Je to zároveň příspěvek naší školy ke Dni veteránů – 11. listopadu 2016.
Jsme moc rádi, že se naši žáci pustili ve volném čase do takového náročného projektu a měli energii ho dokončit. Patří
jim za to velké díky. Setkávání s živými svědky pohnutých událostí bývají velmi dojemná. Pamětníků bojů za druhé
světové války bohužel stále ubývá a nemělo by se na ně zapomínat.
Mgr. Milan Ryjáček
učitel

Studentská firma z choceňské obchodní akademie v celosvětovém finále
Vítězem dalšího ročníku soutěže o nejlepší studentskou firmu, kterou pořádá nezisková vzdělávací organizace JA Czech,
se stal tým LAMcuties z Obchodní akademie a Střední odborné školy cestovního ruchu Choceň s hrou OLÁ, která spojuje
svět nevidomých a zdravých dětí. Nevidomá žákyně Michaela Moravcová spolu se svojí spolužačkou Lucií Částkovou si
tak zajistily účast v celosvětovém finále, které se uskuteční 11. července 2017 v Bruselu.
„V rámci mezinárodní soutěže žáci středních škol vymýšlejí reálný podnikatelský záměr, který má kromě zisku přinést
i řešení aktuálního společenského problému. Žáci do firmy vkládají svůj vlastní kapitál, snaží se svůj nápad zhodnotit,
prodat. Musí přitom dbát na udržitelnost, rentabilitu, aby nebyl závislý například na dotacích nebo dobročinnosti,“
vysvětluje učitel Radek Kroulík.
„Na českém trhu je nedostatek společenských her pro nevidomé. Zájem o hry obecně přitom roste. Proto jsme vytvořili
hru OLÁ, kterou mohou hrát zdraví i nevidomí a navzájem se tak lépe poznat,“ říká Lucie Částková. Hráči mají v průběhu
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hry zavázané oči a snaží se po hmatu rozpoznat různé tvary, které musejí v časovém limitu správně roztřídit. Zdravé děti
si tak mohou vyzkoušet, jaké to je být nevidomý, a nevidomé děti si zase mohou zahrát hru, v níž mají stejné podmínky
jako ostatní. „Hru chceme nabízet školkám i školám k obohacení výuky. Představili jsme ji také v dalších organizacích,
jako jsou například Světluška, Tyflocentrum Pardubice nebo choceňské Mateřské centrum Kamínek,“ doplňuje Lucie
Částková.
Se stejnou hrou dívky zvítězily i v národním finále soutěže Social Innovation Relay – soutěže o nejlepší společensky
prospěšný podnikatelský projekt. Mezi nejlepšími v České republice byly letos čtyři žákovské týmy z choceňské ´akády´.
Na cenné třetí místo dosáhli Andrea Palková a Martin Toman, jejichž záměrem je vytvořit aplikaci umožňující snazší
komunikaci mezi firmami a žáky středních škol v oblasti odborných praxí či studentských brigád.
Projekt
studentských
firem
zastřešuje společnost JA Czech,
která má celosvětovou působnost.
Vznikla v roce 1919 ve Spojených
státech amerických, českou pobočku
založil v roce 1992 vnuk slavného
českého podnikatele Tomáš A. Baťa,
který se snaží podporovat praktické
vzdělávání žáků. Do programu je
choceňská škola zapojena patnáct
let. „Chceme podporovat aktivní
žáky s vlastní motivací. Jako učitelé
si uvědomujeme, že největším
učitelským úspěchem je okamžik,
kdy žák již učitele příliš nepotřebuje
a využívá jej pouze jako svého
průvodce či koordinátora. Máme
ohromnou radost, že někteří naši
žáci na tuto vlnu již naskočili,“
uzavírá Radek Kroulík.
Ing. Radek Kroulík
učitel

Konference škola a podnikání – Choceň 9. listopadu 2016
Dne 9. listopadu 2016 pořádala Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň konferenci
„Choceň – Škola a podnikání“, jejímž cílem bylo přispět k lepšímu propojení školské sféry s podnikatelským prostředím.
Tento cíl se podařilo dle mínění všech účastníků naplnit.
Dílčími cíli bylo propojit teoretickou přípravu žáků s reálnými požadavky z praxe, navázat kontakty a spolupráci mezi
konkrétními žáky a firmami s perspektivou získání zajímavé pracovní pozice, dlouhodobě spolupracovat v podobě
exkurzí, stáží, přednášek, workshopů či pracovních projektů a případových studií, zmapovat možnosti firem ovlivnit
vzdělávací proces, tak aby lépe reflektoval aktuální požadavky zaměstnavatelů.
Na konferenci byli pozváni ředitelé a učitelé všech obchodních akademií z Pardubického a Královéhradeckého kraje
a žáci těchto škol. U pedagogů šlo o setkání, o vzájemnou inspiraci, o nové pohledy na výuku a další spolupráci. Pro týmy
vytvořené z žáků byla připravena práce na reálných podnikatelských úkolech zadaných na místě přítomnými zástupci
podniků, kteří byli týmům i mentory. Výsledky této práce žákovské týmy na konferenci prezentovaly.
Čestnými hosty byli Ing. Bohumil Bernášek, radní Pardubického kraje, Mgr. Martin Kiss, vedoucí OŠK KrÚ, Ing. Vladimíra
Lesenská, ředitelka Úřadu práce v Ústí nad Orlicí a Ing. Vojtěch Štancl, místostarosta Chocně.
Sponzory a aktivními účastníky konference byly firmy Mikroelektronika spol. s r. o., Comfort Energy Prodej s. r. o.,
Choceňská mlékárna s. r. o., Concept – Jindřich Valenta, BOKI Indrustries a. s., Konzum, obchodní družstvo, IMS – Drašnar
s. r. o., Programm s. r. o., ČSOB a.s.
Partnery konference byly neziskové organizace Nadace Tomáše Bati, JA Czech, Ergotep, d. i. , Social Impact Award,
Smarter Training & Consulting a Podnikavá škola.
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Zatímco zástupci firem pracovali s žáky, neziskové organizace prezentovaly učitelům a dalším hostům své méně tradiční
pohledy na výuku a podnikání. A témata byla opravdu zajímavá – Podnikejme už na škole, Baťův odkaz stále aktuální,
Podnikání může pomáhat, Lázně ekonomického vzdělávání, Nastartujte svůj projekt a Ekonomika hrou.
Občerstvení a obsluhu hostů při podávání oběda zajistili žáci školy z oborů kuchař – číšník a cukrář.
O doprovodný program v podobě komentované prohlídky Chocně se postarali žáci z oboru cestovní ruch.
V prostorech budovy měly své stánky reálné studentské firmy žáků oboru obchodní akademie.
Celkem se konference zúčastnilo 99 hostů, 30 žáků a 38 učitelů z 11 škol, 27 hostů z 9 firem a 7 neziskových organizací
a 4 čestní hosté.
Hosté hodnotili konferenci jako velmi přínosnou, organizaci jako výbornou a pořádající škola už přemýšlí nad druhým
ročníkem.
Ing. Radek Kroulík
učitel

Krajské kolo soutěže Ekonomický tým 2016
V úterý 27. září 2016 na naší škole proběhlo krajské kolo
soutěže Ekonomický tým 2016, letos pod záštitou
Pardubického kraje. Tato soutěž prověřuje žáky nejen po
stránce vědomostní, ale i v prezentačních dovednostech.
Znalostní test obsahoval problematiku účetnictví, ekonomiky,
daní, financí, práva i informatiky, v prezentacích pak žáci
museli obhájit své názory a postoje, tentokrát na téma „Kam
kráčíš EU?“
V konkurenci 9 týmů ze 4 obchodních akademií zvítězil tým ze
Svitav, ve složení Jaroslav Hanák, Ivana Kučerová a Pavla
Polášková. Vítězům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů
na celostátním finále v Opavě!
Ing. Radek Kroulík
učitel

Soutěž „MÁ DÁTI – DAL 2017“
Ve dnech 25. – 26. ledna 2017 se žákyně třídy O4A Romana Uhlíková a Kateřina Mikulová zúčastnily 11. ročníku
celostátní soutěže v účetnictví „MÁ DÁTI – DAL 2017“, kterou pořádala SVŠE Znojmo. Soutěž je určena pro žáky čtvrtých
ročníků obchodních akademií a ostatních středních odborných škol s výukou účetnictví.
Žákyně své znalosti prokazovaly ve dvou dnech. První den účtovaly příklady z jednotlivých oblastí. Tato část trvala čtyři
hodiny, mohly použít účtový rozvrh a daňové zákony. Ve druhém dni vyplňovaly devadesátiminutový znalostní
elektronický test.
Pro obě zúčastněné bylo absolvování soutěže velkou zkušeností. Romana Uhlíková obsadila 49. místo a Kateřina
Mikulová 47. místo v konkurenci 90 hodnocených účastníků. Společným bodovým ziskem se obě zasloužily o celkové
umístění naší školy na 22. pozici z 46 hodnocených.
Ing. Pavlína Dalecká
učitelka
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Český znakový jazyk
Již pátým školním rokem probíhá na naší škole výuka českého znakového jazyka. Kurz žáci absolvují v délce
60 hodin. Výuka probíhá každý týden v odpoledních hodinách. Kurz vyučují neslyšící, kvalifikovaní
pedagogové z Pevnosti- Českého centra znakového jazyka, z. ú.
V letošním školním roce dokončilo studium zkouškou před komisí v prvém a ve druhém modulu 27 žáků.
Za pět let absolvovalo některý z modulů 121 žáků. Nejvíce žáků bylo z oboru veřejnosprávní činnost.
Mgr. Hana Martinková
učitelka

Aktivní účast školy na Českém dnu proti rakovině (21. ročník)
Dne 10. května 2017 se žákyně naší školy zúčastnily sbírky pořádané Ligou proti rakovině Praha. Prodávaly kytičky
měsíčku lékařského po celé Chocni. Vybrané finanční prostředky ve výši 15407 Kč se využijí na nádorovou prevenci, na
zlepšení kvality života onkologických pacientů, na podporu onkologické výchovy, na výzkum a na vybavení onkologických
pracovišť.
Mgr. Hana Martinková
učitelka

Jiří Kolbaba opět před Vánocemi v Chocni
Dne 14.12.2016 naše škola uspořádala přednášku s cestovatelem Jiřím Kolbabou na téma Fotograf na cestách – splněný
sen.
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

Studentské volby 2016
Žáci a žákyně se zapojili do pořádání studentských voleb do krajských zastupitelstev. Nanečisto se tak vyzkoušeli, jak
fungují základy demokratických procesů. Volby se uskutečnili během dní 20. a 21. září 2016. V celé České republice se
zapojilo 260 škol.
Mgr. Hana Martinková
učitelka

Soutěže a aktivity úseku praktického vyučování

Máme 1. místo z X. ročníku soutěže „O POHÁR BLANICKÝCH RYTÍŘŮ 2016“
Dne 13. října 2016 na SOŠ a SOU ve Vlašimi na zámku se opět letos konala kuchařská a cukrářská soutěž.
Brzy ráno paní učitelky odborného výcviku a 5 žáků učebních oborů vyrazili směr Vlašim. Soutěžili jsme
ve 3 kategoriích.
Příprava slavnostní tabule – soutěžili Libor Fehér z 3. ročníku a Oldřich Chmelíček z 2. ročníku, oba z oboru Kuchař číšník. Prostřeli a připravili výseč slavnostní tabule pro 2 osoby dle platných pravidel na téma „Čarovné květy
chryzantém“.
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Teplá kuchyně - soutěžila Adéla Kužílková, 2. ročník oboru vzdělání Kuchař - číšník. Adéla měla za úkol připravit
4 porce hlavního pokrmu včetně přílohy. Hlavní surovinou letošního ročníku bylo telecí maso. Časový limit přípravy byl
90 minut. Její pokrm byl italského původu „Telecí saltimbocca podávaná s dýňovým ragú, bramborovým pyré
s bazalkovým pesto a pyré s červenou řepou“.
Cukrářský výrobek – soutěžila Zuzana Čermáková a Nikola Neradová ze 3. ročníku oboru vzdělání Cukrář. Děvčata
musela dodržet zadání dortu „Podzim čaruje“. Hlavní dekorační surovinou na dortu byla modelovací hmota.
Na závěr celé soutěže v odpoledních hodinách bylo vyhlášení výsledků v obřadní síni vlašimského zámku.
I letos jsme si odváželi medaili – tentokrát zlatou za 1. místo ve slavnostních tabulích.
Ing. Marie Michálková
zástupce ředitele pro studium

2. a 3. místo na gastronomické soutěži „O bramborovou pochoutku Vysočiny“
V pátek 21. října 2016 proběhl na Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod devátý ročník soutěže
„O bramborovou pochoutku Vysočiny“, kterou
připravila škola ve spolupráci s Českým
bramborářským svazem.
Naši školu reprezentovalo dvoučlenné družstvo
z KU2 - Blanka Provazníková a Dominik
Matějka.
Soutěž měla tři části. Nejprve si soutěžící
vyzkoušeli svoji zručnost - v daném časovém
limitu měli oloupat co největší množství
brambor a z nich poté nakrájet hranolky. V další
části Dominik připravoval bramborovou polévku
a Blanka přílohový bramborový salát.
Každou ze soutěžních disciplín posuzovala odborná komise složená z odborníků z praxe, kteří hodnotili především vzhled,
vůni a chuť jednotlivých pokrmů.
Na závěr bylo vyhlášení výsledků. V kategorii „Bramborový salát“ se umístila Blanka Provazníková
na 2. místě. A v kategorii „Bramborová polévka“ se umístil Dominik Matějka na 3. místě.
Ing. Marie Michálková
zástupce ředitele pro studium
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Barmanský kurz třídy KU3 a CU3
Ve dnech 31. 10. 2016 – 4. 11. 2016 se uskutečnil barmanský kurz pro žáky třetího ročníku obor Kuchař- číšník a Cukrář
ve spolupráci s 1. Českou barmanskou akademií pod vedením
pana Miloše Trettra. Žáci měli možnost, se seznámit s technikou
přípravy základních drinků v šejkru, míchací sklenici i mixéru.
Naučili se okolo 80 receptur. Vedle praktické části probíhala
i teoretická o zbožíznalství, destilaci, nejznámějších značkách
nápojů a jejich využití na baru. Po celou dobu kurzu na nás pan
Tretter působil pozitivně a doplňoval teorii o své poznatky ze
zahraničí, života i práce za barem. Na základě úspěšné teoretické
i praktické zkoušky obdrželi žáci certifikáty, které jim slavnostně
předal pan Tretter ve spolupráci s ředitelem školy.
Ing. Dušková Milena
vedoucí kurzu

Carvingový kurz pro CP1 a KU1
Ve dnech 14. listopadu až 16. listopadu 2016 se 16 žáků 1. ročníku učebních oborů Kuchař – číšník a Cukrář zúčastnilo
carvingového kurzu pod vedením lektora Luďka
Procházky z firmy Czech Carving Studio z Benešova
u Prahy, vítěze několika světových olympiád
v dekorativním vyřezávání ovoce a zeleniny.
Cílem kurzu bylo předvedení a nácvik jednoduchých
ozdob z ovoce a zeleniny. Kurz byl určen pro
začátečníky.
Lektor Luděk Procházka vedl praktický nácvik
profesionálně, předvedl správnou techniku řezu, držení
dlátek a nožů a upozornil na nejčastější chyby, kterých
je třeba se vyvarovat.
Žáci se kurzu zúčastnili s nadšením a 6 z nich se hned přihlásilo do pokračovacího nástavbového kurzu, který se konal
další týden 23. listopadu a 24. listopadu 2016. Kurz byl náročnější, cílem bylo vyřezávání vodních melounů.
Kurzy byly přínosným obohacením výuky, získané znalosti mohou žáci využít u profesního růstu.

Hana Hašková
vedoucí učitelka odborného výcviku
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Cukráři a kuchaři se prezentovali na Mistru
Choceňském
V neděli 26. února 2017 se v sále Orlického muzea
v Chocni uskutečnil 2. ročník předávání titulu Mistr
Choceňský vybraným občanům našeho města.
Žáci oborů Cukrář a Kuchař – číšník připravili pro
zúčastněné pohoštění a při samotné akci se starali
o nabídkové stoly, servis nápojů a uklízeli použitý
inventář.
Ing. Marie Michálková
zástupce ředitelem pro studium

KU3 na exkurzi v Ústí nad Orlicí
Dne 13. března 2017 organizovalo praktické vyučování pro žáky 3. ročníku oboru vzdělání Kuchař - číšník exkurzi na Úřad
práce v Ústí nad Orlicí.
Cílem naší návštěvy bylo seznámit žáky s možností uplatnění na trhu práce po dokončení studia na naší škole. Dále získali
informace o sebevzdělávání, případně jak postupovat, když se stanou uchazeči o zaměstnání na ÚP.
Pavlína Šedová
učitelka odborného výcviku

Soutěž „Kouzlení z perníku“
Dne 23. března 2017 se na Střední škole gastronomie a služeb v Nové Pace uskutečnil 6. ročník soutěže Kouzlení
z perníku.
Žákyně naší školy Veronika Bauerová a Anežka Veselá ze třídy CP1 soutěžily ve dvou kategoriích.
Kategorie A byla výstava předem připravených kompozic na zvolené téma „Dárková kazeta“. Veronika vytvořila práci
s názvem „Oddech gentlemana“ a od komise získala ocenění ve stříbrném pásmu. Anežka nazvala kompozici „Poklady
naší Anežky“ a umístila se v bronzovém pásmu.
V kategorii C se soutěžilo ve zdobení
perníku ve tvaru obdélníku 30 x 30 cm
v časovém limitu 80 minut. V této
kategorii se Anežka umístila ve
stříbrném pásmu a Veronika
v bronzovém.

Ing. Marie Michálková
zástupce ředitele pro studium
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Beránek jako z obláčku získal 1. místo
Ve čtvrtek 30. března 2017 se Hradec Králové již po 22. stal místem setkání všech milovníků moderní a tradiční
gastronomie. V kongresovém centru ALDIS začaly soutěže kuchařského a cukrářského umění GASTRO HRADEC – Vitana
Cup 2017.
Žáci naší školy 1. a 2. ročníků učebních oborů Kuchař – číšník, Cukrář a Prodavač vyrazili na tuto podívanou
a i zároveň podpořit soutěžící spolužáky v několika disciplínách:
V kategorii „Velikonoční beránek“ soutěžila Olga Zemanová a Eliška Korosová, obě ze třídy CU3. Olgy bílý beránek jako
z obláčku získal 1. místo. Čokoládový beránek pro štěstí od Elišky se umístil na 3. místě.
V kategorii „Velikonoční nádivka“ soutěžil Petr Doleček a Petr Horáček, oba ze třídy KU2. Nádivka Petra Horáčka byla
s kuřecími játry a umístila se ve stříbrném pásmu. Nádivka Petra Dolečka byla s kopřivami a umístila se v bronzovém
pásmu.
V kategorii „Carving = vyřezávaná zelenina a ovoce“ se s probouzejícím jarem prostřednictvím cukrových melounů
a jablek mohly pochlubit žákyně z KU1 Jana Rejnušová a Lenka Čermáková. Děvčata se umístila ve stříbrném pásmu.
Dále na výstavě bylo možno se zapojit do soutěže o nejlepší paprikovou omáčku. Veřejnosti byly nabídnuty degustační
vzorky všech soutěžících a každý pak mohl dát té své „lahodné“ omáčce hlasovací žeton. Omáčku za naší školu uvařil
a nás i reprezentoval z KU3 Libor Fehér. A že se mu povedla, dokazuje medaile. Naše omáčka vyhrála 2. místo.
Marie Michálková
zástupce ředitele pro studium

Baristický kurz CU2 a KU2
Ve dnech 18. a 19. dubna 2017 se konal baristický kurz pod vedením lektora Michala Křižky. Byl určen pro
žáky, kteří měli chuť se naučit připravovat espresso a cappuccino. Kurzu se účastnilo dvacet žáků
2. ročníků Kuchař-číšník, Cukrář. V úvodu proběhla teoretická část, ve které účastníci získali znalosti
o původu kávy, jejím pěstování, způsobu zpracování a pražení. Vše bylo doplněno o fotografie, krátké video
ukázky a osobními poznatky lektora. Seznámili jsme se i s posledními trendy servisu kávy, oblečení baristů
a zařízením kaváren. V praktické části se žáci věnovali nejprve druhům kávy, její degustaci, pravidlům
a přípravě základního nápoje espressa, poté se naučili napěnit mléko a následovalo kompletování cappuccina.
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Když všichni účastníci zvládli uvedené činnosti, zhlédli dokumentární film o kávě. Na závěr obdrželi certifikát
o absolvování kurzu a jsou připraveni prakticky vykonávat práci baristy.
Hana Myšáková
vedoucí kurzu

Získání titulu „CHAMPION Gastronomických slavností v Litomyšli“
Žákyně 1. ročníku Soňa Dundová a Jana Kirková z oboru vzdělání Kuchař – číšník se v sobotu 20. května 2017 zúčastnily
v rámci Gastronomických slavností M. D. Rettigové v Litomyšli soutěžní přehlídky gastronomických škol s tématem
„Šmorny a knedlíky“.
Soutěžním úkolem bylo připravit v časovém limitu 50 minut 4 porce teplého pokrmu, kde hlavní složkou byly knedlíky,
noky, šmorny ať sladké či slané. Pokrm musel být inspirovaný kuchařským uměním legendy české kuchyně Magdaleny
Dobromily Rettigové.
Soňa s Janou soutěžily s pokrmem „Jablkové noky vařené ve smetaně, obalené ořechovou drobenkou, doložené
pivní ovocnou omáčkou a citronovo-meduňkovým krémem“.
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 stupni nejvyšším a získání titulu
CHAMPION Gastroslavností M. D. Rettigové 2017.
Žákyním gratuluji za nejvyšší umístění. Poděkování patří i paní učitelce odborného výcviku Pavlíně Šedové za přípravu
a inspiraci žákyň.
Zároveň jsme naši školu prezentovali v prodejním stánku, kde žáci oboru Cukrář prodávali své zákusky a dorty.

Ing. Marie Michálková
zástupce ředitele pro studium
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Interaktivní programy pro SŠ
ADAPTAČNÍ PROGRAM
Dne 2. září 2016 a 9. září 2016 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
7.

Organizační zajištění TV soutěží a aktivit okresu UO

7.

Sportovní den pro první ročníky

17.

dívky 2. místo, chlapci 6. místo

21.

Okresní kolo v atletice Ústí nad Orlicí
Org. zajištění 9. ročníku závodu Cyklistický partyzán – časovky do vrchu
v Chocni pro základní školy
Okresní kolo smíšených družstev v softbalu v Chocni

27.

Krajské kolo v atletice Ústí nad Orllicí

dívky 4. místo

4.

Přespolní běh, okresní kolo Choceň

dívky 3. místo, chlapci 4. místo

10.

Nominace na fotbalovou/futsalovou reprezentaci chlapců

12.

Okrskové kolo ve fotbale chlapců v Chocni

3. místo

19.

Okresní kolo ve stolním tenise v Ústí nad Orlicí

dívky 3. místo, chlapci 2. místo

8.

Středoškolská futsalová liga chlapců Choceň, 1. kolo

1. místo

28.

Okrskové kolo ve florbalu chlapců pro 1. - 4. ročníky ve Vysokém Mýtě

4. místo

1.

Okresní kolo ve florbalu chlapců pro 1. a 2. ročníky Lanškroun

1. místo

8.

Středoškolská futsalová liga dívek Choceň

2. místo

14.

Okresní finále florbalu dívek Ústí nad Orlicí

1. místo

20.

Středoškolská futsalová liga chlapců Polička

2. místo

13

Středoškolská futsalová liga chlapců Choceň – 3. kolo

2. místo

19.

Krajské finále ve florbalu dívek pro 1. – 4. ročníky Litomyšl

1. místo

30.

Krajské kolo ve florbalu dívek pro 1. a 2. ročníky Pardubice

1. místo

Krajské kolo ve florbalu chlapců pro 1. a 2. ročníky Pardubice

4. místo

Šplh, okresní + krajské kolo Ústí nad Orlicí
Kvalifikační turnaj (republikové semifinále) ve florbalu dívek pro 1. – 2.
ročníky Brno

1. místo

20.

1. místo

Říjen

Listopad

Prosinec

Leden

Únor
7.
Březen
14.
30.

5. místo

Duben
4.
28.

Kvalifikační turnaj (republikové semifinále) ve florbalu dívek pro 1. – 4.
ročníky Jihlava
Hokejbal chlapců v České Třebové – okresní kolo

3. místo
2. místo

Květen
25.

Deset dní florbalu v České Třebové, turnaj chlapců a dívek

2. místo, chlapci 7. místo

Červen

13.

Organizační zajištění cyklistického závodu „Roadmaster 2017“ na
autodromu ve Vysokém Mýtě – nominační závod seriálu cyklozávodů
pro žáky základních škol a víceletých gymnázií Pardubického kraje

29.

Sportovní den pro všechny ročníky a obory

Ve školním roce 2016/2017 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.
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Největšími letošními úspěchy byla hned dvojnásobná účast na kvalifikačních turnajích (republiková semifinále) ve
florbalu dívek mladší i starší kategorie. Dalším úspěchem je pak tradiční šplh dívek, ve kterém jsme v kraji již několik let
neporaženi. Republikové finále jsme však letos odřekli.
Největším úspěchem chlapců poté bylo 2. místo ve třetím kole Středoškolské futsalové ligy a 4. místo v krajském finále
ve florbalu pro 1. – 2. ročníky.
I tento školní rok tak, stejně jako ten předchozí, hodnotíme velice kladně. Především děvčatům se totiž kromě
šplhu, v posledních letech daří i ve florbalu. Věřme, že tomu tak bude i nadále, úspěchy děvčat doplní i větší úspěchy
chlapců, ze kterých si třeba přivezeme i nějaký cenný kov.

Mgr. Pavel Motl
učitel

Kurzy
Datum

Název a místo kurzu

Třída

Vedoucí kurzu
Mgr. Lenka Sixtová
Mgr. Martin Přibyl
Ing. Zdenka Schejbalová
Ing. Petra Podhorníková

19. 09. -23. 9. 2016

Sportovně turistický kurz Zderaz

VS1

03. 10. – 07.10.2016

Sportovně turistický kurz Západočeské lázně

CR1

31. 10. - 04. 11. 2016

Barmanský kurz (nepovinný), Choceň – Lípy

CU3, KU3

Ing. Milena Dušková

14. 11. – 16. 11. 2016 Carvingový kurz (nepovinný), Choceň - Lípy

CP1, KU1

Hana Hašková

26. 02. – 03. 03. 2017 Lyžařský kurz Karlov pod Pradědem

O1A

30. 05. – 02. 06. 2017 Kurz praktických dovedností Běleč nad Orlicí

VS3

18. 04. – 19. 04. 2017 Baristický kurz (nepovinný), Choceň - Lípy

KU2, CU2

15. 05. – 19. 05. 2017 Kurz první pomoci

CR2

22. 05. – 26. 05. 2017 Kurz první pomoci

O1A, ES

24. 04. – 28. 04. 2017 Poznávací zájezd

CR2

28. 05. – 02. 06. 2017 Sportovně turistický kurz Pastviny

O2A

05. 06. - 09. 06. 2017

CR3

Poznávací zahraniční zájezd

Mgr. Pavel Motl
Mgr. Hana Nešpoříková
Mgr. Hana Martinková
Mgr. Martin Přibyl
Mgr. Hana Myšáková
Mgr. Lenka Sixtová
Ing. Petra Podhorníková
Ing. Zdenka Schejbalová
Ing. Petra Podhorníková
Mgr. Tomáš Bek
Mgr. Hana Nešpoříková
Mgr. Václava Půlpánová
Mgr. Blanka Lesáková

9. Kontroly a inspekční činnost
Kontrolní orgán:
Datum kontroly:
Předmět kontroly:

Česká školní inspekce, Pardubický inspektorát
8. a 16. června 2017
dle § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb. – závěrečné zkoušky
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10. Hospodaření školy
Zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2016 (v tis. Kč)

Platy

Hlavní činnost
Doplňková činnost
20 580
187

Celkem
20767

Ostatní osobní náklady

v tom

Pojistné, FKSP

6 911

Učební pomůcky

64

Ostatní provozní nákl.

8 157

469

Daň z příjmů

0

0

Náklady celkem

35 712

724

36 436

68

6 979
64
8 626

Dotace

32 498

0

32 498

Zúčtování fondů

55

0

55

Ostatní výnosy

3 445

724

4 169

Výnosy celkem

35 998

836

36 834

Hospodářský výsledek

286

112

398

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
Drobný dlouhodobý nehmotný
majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný
majetek
Samostatné hmotné movité věci
a soubory
Drobný dlouhodobý hmotný
majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný
majetek
Celkem

205
1 288
146
7 306
21 463
201
30 609

Stavby, pozemky a majetek pořízený v rámci projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU po dobu udržitelnosti projektu
zůstávají nadále ve vlastnictví Pardubického kraje.

Stavby
Pozemky
Drobný dlouhodobý hmotný
majetek
Kulturní předměty
Celkem

Účetní hodnota
72 177
732
21 463
10
94 382
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11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2016/2017 žáci třídy KU2 pracovali již na druhém projektu eTwinning, tentokrát pod názvem
"Geographie und Küche" V tomto projektu spolupracovali se školou Flora Tristan z Francie. Žáci vytvářeli prezentace,
podle receptů z francouzské školy uvařili francouzské menu, vše dokumentovali na fotografiích, které pak vkládali do
deníku projektu. V poslední části projektu se k nám připojila polská škola Zespół Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących. Za tento projekt získali žáci certifikát.
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 do roku 2017 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 2016/2017 uskutečnila v projektu CZ.1.07/3.2.13/01.0043 4 kurzy profesních
kvalifikací, kterých se zúčastnilo 24 osob a v projektu CZ.1.07/3.2.13/01.0044 se uskutečnily 3 kurzy, které absolvovalo
11 osob.
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

14. Členství v profesních organizacích
Asociace obchodních akademií
Asociace domovů mládeže a internátů
Asociace průvodců České republiky
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

15. Mezinárodní spolupráce školy
Zahraniční spolupráce se SOŠ služieb a lesnictva Banská Štiavnica
V ranních hodinách pondělka 19. 6. 2017, se vybraní žáci CR2 a CR3 sešli na nádraží s paní učitelkou Schejbalovou, aby
vyrazili na týdenní poznávací zájezd za naší partnerskou Střední odbornou školou lesnictví a služeb do Banské Štiavnice.
Po dlouhé cestě a ubytování na internátě jsme vystoupali na dominantu města – Kalvárii.
Druhý den nás čekal zajímavý program, nejprve prohlídka Starého a Nového zámku v Banské Štiavnici. Odpoledne jsme
navštívili Banské muzeum v přírodě, kde nás čekala návštěva baní (dolů).
Třetí den, který byl pro nás spíše odpočinkový, započal vyučováním. Nahlédli jsme do hodin ekonomiky a angličtiny, kde
hodinu vedli studenti, kteří přijeli na Slovensko v rámci projektu Erasmus z Indie. Den dále pokračoval ukázkou
sokolnictví na základní škole Maximilliána Hella v Štiavnické Bani a ukončen byl příjemnou projížďkou na šlapadlech
u Vindšachtského jezera.
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Předposlední den na Slovensku jsme navštívili obec Kremnické Baně, kde se nachází pomyslný střed Evropy, a poté jsme
si prohlédli město Kremnica, kde jsme se zúčastnili prohlídky mincovny, která razí mince pro Slovensko a státy Asie
a také pro Slovinsko. Po této exkurzi jsme měli
naplánovanou zastávku na oběd v obci
Kozelník. Naším obědem se staly pravé
slovenské halušky s brynzou. Po zastávce jsme
pokračovali na naši poslední aktivitu tohoto
dne – prohlídku zámku v obci Svatý Anton.
Poslední den ráno se nesl v duchu oslav. Paní
učitelka Schejbalová zde oslavila svůj svátek.
Po rozloučení s milým personálem
následovala cesta zpátky do České republiky.
Na závěr bychom chtěli poděkovat za
doprovod paní učitelce, dále kuchařkám,
které nám celý týden vyvářely samé dobroty
a v neposlední řadě úžasné paní Renatě
Krištoffové. Těšíme se na brzké shledání při slovenské návštěvě u nás v Chocni.
Seidlová, Richtrová, Kušička
žáci

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. Vztahy spolupráci a upravuje kolektivní
smlouva, uzavřená 29. června 2016, 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 2016
Počet podaných písemných žádostí o informace
Článek 1
V roce 2016 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 2016 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 2017/2018. 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.

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. Linda Kotyzová
Aneta Bartušková, Tereza Černá, Alexandr Gvozděckij, Klára Hegrová, Denisa Hořínková, Markéta Hricinová,
Vít Jakubec, Natálie Kotrčová, Matěj Krčmář, Marie Krejsová, Nela Křivohlávková, David Leksa, Ondřej
Nastoupil, Hana Navrátilová, Jana Plivová, David Poláček, Veronika Pospíšilová, Simona Schweidlerová, Adéla
Stoklasová, Kateřina Vejdová, Jan Wich, Tereza Židová
Třída: O1B (čtyřleté denní studium)
Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie
Třídní učitelka: Mgr. Blanka Hájková

Tereza Bartoňková, Adam Batala, Dominik Bílek, Klára Čermáková, Matěj Faltys, Jan Hudeček, Pavlína
Chadimová, Michaela Chvátalová, Kateřina Jiskrová, Jiří Kada, Simona Kalousová, Pavlína Knytlová, Magdalena
Koblásová, Iveta Kodytková, Karolína Koutná, Kristýna Kubasová, Tereza Kubová, Lukáš Matějka, Daniel
Molnár, Adam Motyčka, Natálie Pitrová, Nikola Soukupová, Tereza Staňková, Tereza Šimková, Hana Uhrová,
Marek Veselý
Třída: O2A (čtyřleté denní studium)
Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie
Třídní učitelka: Mgr. Hana Nešpoříková
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Michaela Bečičková, Nela Beranová, Kateřina Brůnová, Pavlína Hořejší, Petr Hubáček, 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: O2B (čtyřleté denní studium)
Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie
Třídní učitelka: Mgr. Zdeňka Beková

Karolína Bouchalová, Markéta Crhová, Gabriela Čtrnáctová, Dominik Dostál, Izabela Jamborová, Simona
Janischová, Luboš Jiráček, Radim Jiráský, Daniel Krčmář, Žaneta Marešová, Nikola Michalčáková, Adam
Novotný, Andrea Palková, Dominik Pavelka, Radek Pelinka, Aneta Provazníková, Stefani Stojanovska, Martin
Toman, Michaela Vrabcová, Eliška Záleská
Třída: O3A (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: O4A (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: O4B(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, Vojtěch Klička, Klára
Moskalová, Evelína Rudalská
Třída: CP1 (tříleté denní studium)
Obor vzdělání: 29-54-H/01 Cukrář, 66-51-H/01 Prodavač – výroba a prodej lahůdek
Třídní učitelka: Ing. Hana Michalcová

Barbora Blažková, Iva Lochmanová, Sára Loufková, Kateřina Macháčková, Hana Kulhánková, Radka
Motyčková, Anna Novotná, Veronika Stříhavková, Martina Suchánková, Denisa Syrová, Adriana Meszarošová,
Anežka Veselá, Barbora Víchová, Kamila Zavoralová, Pavlína Zemanová, Pavla Špičáková, Veronika Bauerová
Třída: CP2 (tříleté denní studium)
Obor vzdělání: 29-54-H/01 Cukrář, 66-51-H/01 Prodavač – výroba a prodej lahůdek
Třídní učitelka: Mgr. Markéta Marková

Markéta Benešová, Darina Dolečková, Šárka Dörnerová, Pavla Drahošová, Kateřina Držmíšková, Jana
Dvořáková, Adéla Hladilová, Tereza Jiroušková, Lucie Kozlová, Barbora Marková, Nikola Norková, Miroslava
Stříteská, Adam Peškar, Denis Kotyza, Veronika Aligerová, Natálie Nováková, Petra Nunvářová, Kristýna
Čiháková
Třída: CU3 (tříleté denní studium)
Obor vzdělání: 29-54-H/01 Cukrář
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Třídní učitel: 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: KU1 (tříleté denní studium)
Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník
Třídní učitelka: Mgr. Magdalena Horníčková

Lenka Čermáková, Soňa Dundová, Žaneta Hartmanová, Kristýna Hrabalová, Michal Jagob, Petra Jurásková,
Natálie Kindlová, Jana Kirková, Kristýna Köhlerová, Jan Langer, Aneta Neugebauerová, Nikola Peřinová, Jana
Rejnušová, Simona Venclová, Natálie Verešová, Radim Krátký, Aneta Havrlantová
Třída: KU2(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, Adéla Kužílková, Jaroslav
Martinek, Dominik Matějka, Nela Nováková, Petr Pešava, Blanka Provazníková, Milan Starý, Jana Stehlíková,
Tereza Vrbová, Monika Wirknerová, Petr Horáček
Třída: KU3 (tříleté denní studium)
Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník
Třídní učitelka: Ing. Milena Dušková

Karolína Bártová, Nela Dočkalová, David Giňa, Ivana Chudobová, Nikola Matoušová, Nikola Nájemníková,
Ondřej Ribár, Denis Schulz, Adam Slezák, David Strasser, Martin Šimon, Pavlína Hrdličková, Lucie Šobrová,
Adam Kopřiva, Libor Fehér, Lukáš Kašuba, Aneta Dundová
Třída: CR1 (čtyřleté denní studium)
Obor vzdělání: 65-42-M/02 Cestovní ruch
Třídní učitelka: Mgr. Jitka Šedová

Sára Bajerová, Markéta Bednářová, Michaela Benešová, Tereza Dúbravová, Kamila Dudychová, Aneta
Francová, Andrea Hlaváčková, Andrea Horáková, Vladimíra Hošková, Samanta Húsková, Tereza Jansová,
Adriana Jurásková, Michaela Kocúrová, Anna Kopecká, Radek Kovačič, Hana Kučerová, Adriana Ladičová,
Tereza Marešová, Miroslava Martinková, Aneta Němečková, Natálie Ničová, Vojtěch Novohradský, Lucie
Pavlíčková, Natálie Petružálková, Monika Pokorná, Klaudie Rounová, Vojtěch Saňák, Kristýna Valterová, Iva
Večeřová, Jakub Vyskočil, Kamila Zahradníková, Kristýna Barnetová
Třída: CR2 (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, Monika Macháčková, Veronika Maršíková, Sabina Nováková, Brenda
Rafaelová, Adéla Rychterová, Markéta Seidlová, Nikola Šedivková, Vendula Ševčíková, Karolína Štěpánková,
Andrea Šulcová, Adéla Zachařová, Monika Pauknerová, Adéla Barcalová
Třída: CR3 (čtyřleté denní studium)
Obor vzdělání: 65-42-M/02 Cestovní ruch
Třídní učitelka: Ing. 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, Lucie Vrťátková, Jan Stupka
Třída: CR4 (čtyřleté denní studium)
Obor vzdělání: 65-42-M/02 Cestovní ruch
Třídní učitelka: Ing. Hana Bártová
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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
Třída: VS1 (čtyřleté denní studium)
Obor vzdělání: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
Třídní učitelka: Mgr. Lenka Sixtová

Lucie Brzlinková, Lukáš Dryml, Lucie Faltusová, Eliška Felgrová, Nela Hajzlerová, Eliška Havlíčková, Barbora
Jánová, Tereza Jiskrová, Adéla Kubátová, Babora Maršíková, Adéla Mihulková, Veronika Nykodýmová, Eliška
Procházková, Vendula Procházková, Šárka Sláničková, Pavlína Šecová, Dominika Šejvlová, Tereza Šrámková,
Kateřina Zacharová, Martina Zdražilová, Eliška Filipiová
Třída: VS2 (čtyřleté denní studium)
Obor vzdělání: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
Třídní učitelka: Mgr. Blanka Lesáková

Kamila Berounská, 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, Šárka Nádeníková, Hana Rosypalová, Aneta Sazimová, Kamila Stachovicová,
Eliška Střítezská, Lucie Stuchlíková, Tereza Vaňková, Kristýna Zastoupilová, Natálie Kašparová
Třída: VS3 (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, Tereza Adamcová, Ivana Vlasáková
Třída: VS4 (čtyřleté denní studium)
Obor vzdělání: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
Třídní učitelka: Mgr. Blanka Tučková

Jan Bezdíček, Šárka Holmanová, Kristýna Hudousková, Anzhelika Ilchenko, Adéla Jandová, Lenka Kacálková,
Simona Kociánová, Tereza Korandová, Kristýna Michalcová, Kristýna Müllerová, Dominika Nedvídková,
Evelína Nešporová, Sára Rejchrtová, Denisa Rochlová, Magdaléna Rutrlová, Michaela Rybková, Radka
Soušková, Nela Sršňová, Eva Sýkorová, Denisa Tašnerová, Natálie Holmanová

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň

41

