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SLOVO ÚVODEM

Vážení přátelé a příznivci školy,
předkládáme Vám XXIV. Výroční zprávu Obchodní akademie a Střední odborné školy cestovního ruchu Choceň za školní
rok 2017/2018.
Do školního roku 2017/2018 vstoupila Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň s mírným
nárůstem počtu žáků. Podařilo se nám 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 čísla 503. O jejich vzdělávání usilovalo
51 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 79 žáků
školy. Ve školní jídelně se stravovalo 315 žáků, 54 zaměstnanců a v rámci doplňkové činnosti 94 cizích strávníků. Celkem
bylo připraveno 10 555 snídaní, 45 376 obědů a 8 547 večeří.
Ve školním roce 2017/2018 pořádala Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň dvě akce
mimořádného významu:
Druhý ročník konference „Choceň – Škola a podnikání“ 22. listopadu 2017, jejímž cílem bylo přispět k lepšímu propojení
školské sféry s podnikatelským prostředím, tentokrát s mottem „Jak začít podnikat, jak zrealizovat svůj podnikatelský
nápad.“ Konference se zúčastnilo 150 žáků a 34 učitelů z 9 škol, 32 hostů z 16 firem, neziskových organizací a veřejné
správy a 4 čestní hosté.
V sobotu 24. února 2018 se v budově Tyršovo nám. 220 a na území města konaly v rámci Mezinárodního dne průvodců
organizované prohlídky a bohatý doprovodný. Celkem se zúčastnilo 70 dospělých a 50 dětí.
Děkuji všem zaměstnancům školy za jejich práci v uplynulém školním roce.
Absolventům přeji úspěšný vstup do praxe či dalšího studia.

V Chocni 31. srpna 2018

Mgr. Jaroslav Studnička
ředitel školy
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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018
1. Základní údaje o škole
Název školy:
Sídlo:

Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň
565 01 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/1112/2018 ze dne 29. května 2018

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
Mgr. Lucie Fajfrová, člen, jmenovaný Radou Pardubického kraje
Pavlína Šedová, 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 (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. - 3. 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 (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 (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 (1. – 3. ročník)
66-51-H/01 Prodavač
• školní vzdělávací program 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. - 3. 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.
Jiroutová Barbora, Bc.
Kotyzová Linda, Mgr.
Kroulík Radek, Ing.
Lněnička Martin, Ing. PhD.
Loučková Ilona, Ing.
Marková Markéta, Mgr.
Motl Pavel, Mgr.
Nešpoříková Hana, Mgr.
Ryjáček Milan, Mgr.
Smrčková Olga, Ing.
Tomášová Dana, Mgr.

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

--O3B
----O1B
--O1A
O2B
--O2A
------CP3
--O3A
----O4A

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

Funkce,
pracovní zařazení

Třída

Zavřelová Petra, Mgr.
Bártová Hana, Ing.
Brabcová Diana, Mgr.
Černá Lucie, Ing.
Chadima Lukáš, Mgr.

zástupce ředitele pro studium TYR
učitelka
učitelka
učitelka
učitel

--CR1
----CR3

Lesáková Blanka, Mgr.
Martinková Hana, Mgr.
Novotná Ivana, Mgr.
Půlpánová Václava, Mgr.
Sixtová Lenka, Mgr.
Šedová Hana, Mgr.
Šedová Jitka, Mgr.
Tučková Blanka, Mgr.

učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka

VS3
VS4
--CR4
VS2
--CR2
VS1
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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.
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
učitelka
učitel
učitelka OV
učitelka OV
učitelka

--CU1
--KU1
KU2
------CP2
KU3
---------

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

Funkce, pracovní zařazení

Teplá Eva
Houdková Marie
Chadima David, DiS.
Ropková Stanislava

vedoucí vychovatelka
vychovatelka
vychovatel
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

vedoucí školník – správce budov
školník správce budov TYR
školník správce budov LIP
školník správce budov DM
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
Králová Iva
Vanická Ivana

vedoucí školní jídelny
kuchařka
kuchařka (úvazek 0,50)
kuchařka

Ve školním roce 2017/2018 působilo na OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň 51 pedagogických pracovníků, z toho
41 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 § 59 - § 60 zákonem č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 671/2004
Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění
a kritérii vyhlášenými ředitelem školy.
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 2018 a 16. dubna 2018.
Uchazeči o studium byli dále hodnoceni podle klasifikace všech předmětů na pololetním a výročním vysvědčení
v předposledním ročníku a na pololetním vysvědčení v posledním ročníku předchozího studia na základní škole nebo
odpovídajících ročníků víceletého gymnázia a dalších skutečností, které osvědčovaly vhodné schopnosti, vědomosti
a zájmy uchazeče.
Obory vzdělání s výučním listem
Při přijímání do tříletých oborů s výučním listem byla do hodnocení uchazeče zahrnuta klasifikace všech předmětů
na pololetním a výročním vysvědčení v předposledním ročníku a na pololetním vysvědčení v posledním ročníku
předchozího studia na základní škole, hodnocení chování uchazeče na vysvědčení z předchozího vzdělávání a další
skutečnosti, které osvědčovaly vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
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Přehled přijímacího řízení

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

116

60

53

11

3

1

-

-

-

Cestovní ruch

4

maturita

78

30

30

7

-

-

-

-

-

Veřejnosprávní činnost

4

maturita

36

30

16

16

14

7

-

-

-

Kuchař - číšník

3

výuční list

25

24

12

2

2

-

-

-

-

Cukrář

3

výuční list

36

34

19

2

2

2

-

-

-

Prodavač - lahůdkář

3

výuční list

7

7

1

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

29

2

27

0

-

2,255

CR4

65-42-M/02 Cestovní ruch

16

1

14

1

-

2,513

VS4

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

26

2

19

5

-

2,781

třída

obor vzdělání

žáků ve třídě

prospěl
s vyznamenáním

prospěl

neprospěl

nehodnocen

celkový průměrný
prospěch

Výsledky závěrečných zkoušek

CP3

29-54-H/01 Cukrář, 66-51-H/01
Prodavač

16

1

15

0

-

2,958

KU3

65-51-H/01 Kuchař - číšník

16

0

14

2

-

2,958

třída

obor vzdělání
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Souhrnná statistika tříd
2. pololetí školního roku 2017/2008
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
VS1

29

3 26 0 0

2,196

71,34

0,207

Mgr. Blanka Tučková

CR3

30

6 23 1 0

2,205

76,57

0

Mgr. Lukáš Chadima

O3A

29

1 28 0 0

2,266

67,07

0

Mgr. Hana Nešpoříková

O1B

22

0 21 1 0

2,284

47,90

0

Ing. Pavlína Dalecká

VS2

19

1 18 0 0

2,289

66,73

0

Mgr. Lenka Sixtová

O1A

31

2 27 2 0

2,317

72,45

0,065

Ing. Stanislava Dostálová

VS3

23

0 23 0 0

2,326

78,52

0,696

Mgr. Blanka Lesáková

CR1

34

1 32 1 0

2,355

68,09

0

O3B

20

1 19 0 0

2,358

81,55

1,350

Mgr. Zdeňka Beková

O4A

29

1 28 0 0

2,367

32,31

0

Mgr. Dana Tomášová

CR2

29

2 26 1 0

2,367

58,27

0,414

CR4

16

0 16 0 0

2,390

51,06

0

Mgr. Václava Půlpánová

VS4

27

3 23 1 0

2,584

52,33

0

Mgr. Hana Martinková

O2B

26

1 21 4 0

2,617

63,50

2,038

Mgr. Blanka Hájková

O2A

22

1 18 3 0

2,700

77,81

0,545

Mgr. Linda Kotyzová

2,345

81,31

10,231 Mgr. Magdalena Horníčková

Ing. Hana Bártová

Mgr. Jitka Šedová

Učební obory s výučním listem
KU2

13

1 10 2 0

3

CU1

21

0 21 0 0

2,497

70,90

1,143

KU3

16

1 15 0 0

2,555

63,81

0

Mgr. Hana Myšáková

CP2

15

2 12 1 0

2,589

91,53

0

Ing. Hana Michalcová

CP3

16

0 16 0 0

2

2,624

53,81

0,688

KU1

21

0 15 6 0

4

2,738

125,19 11,476 Ing. Milena Dušková

Mgr. Alice Koubová

Mgr. Markéta Marková
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6. Školní poradenské pracoviště
Prevence rizikového chování
Ve školním roce 2017/2018 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.
Pravidelné semináře metodika prevence
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 2017-2018
č.

akce

třída

termín

1.

Adaptační den

O1A

04. 09. 2017

2.

Adaptační den

O1B

04. 09. 2017

3.

Adaptační kurz

CR1

18. 09. - 22. 09. 2017

4.

Adaptační den

CU1, KU1

10. 09. 2017

5.

Sportovně turistický kurz

VS1

16. 09. – 20. 09. 2017

6.

Srdíčkový den

TGM

19. 09. 2017

7.

Sportovně turistický kurz

CR1

30.09 – 04. 10. 2017

8.

Divadlo Pardubice - Rasputin

1. ročníky

22. 11. 2017

9.

Návštěva knihovny

O1A, O1B

Seznámení s nabídkou
knihovny

10.

Výstava středních škol – Svitavy

vybraní žáci

19. 10. 2017

11.

Webinář AIDS

O4A, O4B

20. 10. 2017

12.

Výstava středních škol – Česká Třebová

vybraní žáci

11. 10. – 12. 10. 2017

13.

Výstava středních škol – Chrudim

vybraní žáci

24. 10. 2017

14.

Výstava středních škol – Rychnov nad
Kněžnou

vybraní žáci

06. 10. – 07. 10. 2017

15.

Seminář Běleč nad Orlicí

Metodik prevence,
výchovný poradce

9. 11. – 10. 11. 2017

16.

Divadélko pro školy

celá škola

05. 12. 2017

17.

Memento

O2A, O2B

26. 01. 2018

18.

Přednáška mluvčí Policie ÚO, p. Vilímková

1. ročníky celé školy

22. 02. 2018

19.

Vrstevnický program O3A

DM

02. 02.2018

20.

Přednáška Mě Policie VM

KU3, CU3, CU2, O2A

28. 02. 2018

21.

Divadlo Praha Romance pro křídlovku

3. ročník

02. 03. 2018

22.

Program Exit Tours – preventivní program
na celý den

TGM, TYR

02. 03. 2018

23.

Divadlo Fidlovačka

O3A, O3B

10. 03. 2018

24.

Kurz praktických dovedností

VS3

27. 03. - 31. 03. 2018

25.

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

O2A, O2B

11. 04. 2018

26.

Exkurze Ergotep, sociální podnikání

O3A, O2B

19. 04. 2018

27.

Vrstevnický program O1A, O3A

O3A, O3B

23. 04.2018

28.

Divadlo Pardubice – Bílá nemoc

první ročníky

11. 04. 2018

29.

Beseda – zdravověda (p. Stehlíková)

I., II. ročníky

21. 05. 2018

30.

Kurz první pomoci

O1A- Ekonomika
sportu + vybraní žáci

15. 05. - 19. 05. 2018

31.

Květinový den

vybraní žáci

16. 05. 2018

32.

Filmové představení na závěr školního roku

žáci TYR a LIP

28. 06. 2018

33.

Muzeum řemesel

3. ročníky

25. 06. 2018
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7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Příjmení, jméno, titul

Název vzdělávací akce

Vzdělávací zařízení

Bártová Hana, Ing.

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.
Podvojné účetnictví ve výuce na středních školách
Daně z příjmů, včetně aktuálních změn
Moderní marketingové metody

NIDV Pardubice
Vzdělávací středisko a jazyková škola Ing. Pavel
Štohl
Vzdělávací středisko a jazyková škola Ing. Pavel
Štohl
EDUKO Olomouc

Bek Tomáš, Mgr.

Školení řidičů – referenti
Netradiční a zážitkové hry v TV
Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.

Choceňská autoškola Choceň
Mgr. Jan Sauer Hradec Králové
NIDV Pardubice

Beková Zdeňka, Mgr.

Seminář pro výchovné poradce a metodiky prevence
Konference – Bezpečné klima na školách Pardubického
kraje
Výchovné poradenství
Současná česká literatura
Česká literatura aktuálně
Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.

PPP Ústí nad Orlicí
PPP Ústí nad Orlicí

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.
Současná ruština a její proměny

NIDV Pardubice

Černá Lucie, Ing.

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.

NIDV Pardubice

Dalecká Pavlína, Ing.

Aktuální otázky výuky ekonomiky na středních školách
Školení řidičů – referenti
Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.

NIDV Praha
Choceňská autoškola Choceň
NIDV Pardubice

Doskočilová Zdenka, Mgr.

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.
Sympozium SUF "L'interculturel au coeur du débat"

NIDV Pardubice

Mezinárodní účetní standardy

Vzdělávací středisko a jazyková škola Ing. Pavel
Štohl
Choceňská autoškola Choceň
NIDV Pardubice

Brabcová Diana, Mgr.

Dostálová Stanislava, Ing.

Školení řidičů – referenti
Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.

PPP Ústí nad Orlicí
Descartes Svratouch
Descartes Svratouch
NIDV Pardubice

Descartes Svratouch

Sdružení učitelů francouzštiny

Drahošová Markéta, Ing.

Konzultační seminář pro management škol
Školení řidičů – referenti
Mezinárodní účetní standardy
Jak zvládnout krizi a ještě se z ní poučit
Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.

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

Dušková Milena, Ing.

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.

NIDV Pardubice

Hájková Blanka, Mgr.

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.

NIDV Pardubice

Hašková Hana

Školení řidičů – referenti
Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.

Choceňská autoškola Choceň
NIDV Pardubice

Horníčková Magdalena,
Mgr.

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.

NIDV Pardubice

Houdková Marie

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.
Vzdělávací program „Kdo si hraje, nezlobí“

NIDV Pardubice
NIDV Praha
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Chadima David, Dis.

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.

NIDV Pardubice

Chadima Lukáš, Mgr.

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.
Školení řidičů - referenti
Konference o zahraniční spolupráci

NIDV Pardubice

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.
Kurz modelování květin

NIDV Pardubice

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.
Stáž pedagoga u zaměstnavatele

NIDV Pardubice

Jiroutová Barbora, Bc.

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.

NIDV Pardubice

Koubová Alice, Mgr.

Školení metodiků prevence
Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.

PPP Ústí nad Orlicí

Školení řidičů – referenti
Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.
Kurz modelování květin

Choceňská autoškola Choceň
NIDV Pardubice

Jandíková Vladimíra

Janďourková Zdeňka

Kolářová Iveta

Kotyzová Linda, Mgr.

Mentoring
Kurz kariérového poradenství pro střední školy
Školení řidičů – referenti
Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.

Choceňská autoškola Choceň
Brno

Dekordort Kroměříž

Albert Ústí nad Orlicí

NIDV Pardubice

Dekordort Kroměříž
Vzdělávací institut Středočeského kraje
Choceňská autoškola Choceň
NIDV Pardubice

Kroulík Radek, Ing.

BarCamp – kulatý stůl pro zástupce škol a firem
Školení řidičů – referenti
Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.

Praha
Choceňská autoškola Choceň
NIDV Pardubice

Lesáková Blanka, Mgr.

Školení řidičů – referenti
Metodické postupy pro práci se slovní zásobou v NEJ
Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.

Choceňská autoškola Choceň
Descartes Svratouch
NIDV Pardubice

Lněnička Martin, Ing.,
PhD.

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.

NIDV Pardubice

Loučková Ilona, Ing.

Konference Baka
Koncept ECDL a maturitní zkoušky
Moderní učitel v praxi
Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.
Prezentační nástroje jako podpora výuky

Bakaláři Software
Certicon Praha
Střední průmyslová škola Otrokovice
NIDV Pardubice

Marková Markéta, Mgr.

Prezentační nástroje jako podpora výuky
Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.

Střední průmyslová škola Otrokovice
NIDV Pardubice

Martinková Hana, Mgr.

Školení řidičů – referenti
Jak na studentské volby
Učitel koučem
Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.

Choceňská autoškola Choceň
Člověk v tísni Praha
Koučink akademie Libchavy
NIDV Pardubice

Michalcová Hana, Ing.

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.

NIDV Pardubice

Michálková Marie, Ing.

Školení řidičů – referenti
Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.

Choceňská autoškola Choceň
NIDV Pardubice

Zřetel
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Motl Pavel, Mgr.

Školení řidičů – referenti
Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.

Choceňská autoškola Choceň
NIDV Pardubice

Myšáková Hana, Mgr.

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.
Národní konference ERASMUS+/eTwinning
Kreativní metody ve výuce jazyků
Moderní přístupy ve výuce jazyků
Regionální setkání učitelů programů eTwinning
Mezinárodní konference
eTwinning tematická konference
Letní metodicko-jazyková akademie

NIDV Pardubice

Nešpoříková Hana, Mgr.

Školení řidičů – referenti
Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.

Choceňská autoškola Choceň
NIDV Pardubice

Novotná Iva, Mgr.

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.

NIDV Pardubice

Plchová Eva

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.

NIDV Pardubice

Přibyl Martin, Mgr.

Seminář vedoucích učitelů TEV a předsedů ŠK AŠSK
Porada předsedů ŠSK AŠSK ČR
Školení řidičů – referenti
Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.

AŠSK Ústí nad Orlicí
AŠSK Ústí nad Orlicí
Choceňská autoškola Choceň
NIDV Pardubice

Půlpánová Václava, Mgr.

Současná česká literatura
Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.

Descartes Olomouc
NIDV Pardubice

Ropková Stanislava

Prevence šikany
Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.

PPP Ústí nad Orlicí
NIDV Pardubice

Ryjáček Milan, Mgr.

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.

NIDV Pardubice

Sixtová Lenka, Mgr.

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.

NIDV Pardubice

Smrčková Olga, Ing.

Aktuální otázky výuky ekonomiky na středních školách
Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.

NIDV Praha
NIDV Pardubice

Stoklasová Eva

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.

NIDV Pardubice

Studnička Jaroslav, Mgr.

Školení řidičů – referenti
Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.
Konzultační seminář pro management škol
GDPR
Celostátní setkání učitelů matematiky SŠ - "Jak učit
matematiku na SŠ"

Choceňská autoškola Choceň
NIDV Pardubice

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.
Školení řidičů – referenti
Prezenční nástroje jako podpora výuky

NIDV Pardubice

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.
Školení řidičů – referenti

NIDV Pardubice

Královny koření – feferonky + úprava netradičního těsta
Stáž pedagoga u zaměstnavatele
Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.

Asociace cukrářů a kuchařů ČR
Restaurace BONTÉ Pardubice
NIDV Pardubice

Šedová Hana, Mgr.

Šedová Jitka, Mgr.

Šedová Pavlína

Dům zahraniční spolupráce Praha
Spolek germanistů a učitelů NJ ČR Praha
Asociace jazykových škol Praha
Spolek germanistů a učitelů NJ ČR Praha
Goethe-Institut Prag, Maďarsko
Rakouská národní agentura, Vídeň
Spolek germanistů a učitelů NJ ČR Praha

NIDV CISKOM
Praha
CCV Pardubice

Choceňská autoškola Choceň
Zřetel Pardubice

Choceňská autoškola Choceň

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň

15

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017/2018
Teplá Eva

Výjezdní zasedání členů ADMIN
Školení řidičů – referenti
Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.
2. pracovní setkání vedoucích domovů mládeže a internátů
Pardubického kraje

ADMIN Brno
Choceňská autoškola Choceň
NIDV Pardubice

Tomášová Dana, Mgr.

Studium pro výchovné poradce
Školení řidičů – referenti
Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.

Univerzita Palackého Olomouc
Choceňská autoškola Choceň
NIDV Pardubice

Tučková Blanka, Mgr.

Podnětné příklady na řešení (ne)rovnic a užití grafů funkcí
Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.

Descartes Olomouc
NIDV Pardubice

Vomáčková Markéta, Bc.

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.
AJ 178 Competetions and Games in English Lessons

NIDV Pardubice

Konzultační seminář pro management školy
Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické
praxi I.

NIDV Pardubice
NIDV Pardubice

Zavřelová Petra, Mgr.

KrÚ Pardubického kraje Pardubice

Descartes Svratouch

8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Dny otevřených dveří
Termín

Místo

Čas

24. 11. 2017 (pátek)

Choceň

13:30 – 17:00 h

25. 11. 2017 (sobota)

Choceň

09:00 – 12:00 h

19. 01. 2018 (pátek)

Choceň

13:30 – 17:00 h

20. 01. 2018 (sobota)

Choceň

09:00 – 12:00 h

Místo

Termín

třída O4A

Choceň, Panský dům

01. 12. 2017

třída CR4 a VS4

Choceň, Panský dům

08. 12. 2017

Maturitní plesy

Výstavy a přehlídky středních škol
Ve školním roce 2017/2018 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

Rychnov nad Kněžnou

VOŠ a Střední průmyslová škola

06. 10. 2017 – 07. 10. 2017

Česká Třebová

SOŠ a SOU technických oborů Skalka

11. 10. 2017 – 12. 10. 2017

Svitavy

Středisko kulturních služeb Fabrika

19. 10. 2017

Chrudim

Velký sál muzea

24. 10. 2017

Hradec Králové

Kongresové centrum ALDIS

03. 11. 2017 – 04. 11. 2017

Pardubice

Ideon

10. 11. 2017 – 11. 11. 2017
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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)
M16
Computing (Základy informatického myšlení a programování)
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 Certification of Digital Literacy je celosvětový vzdělávací a certifikační
koncept digitálních znalostí a dovedností, který vznikl za podpory Evropské komise v polovině 90. let minulého století.
Zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů, z nichž nejrozšířenější jsou programy ECDL Core
(počítačová, resp. digitální gramotnost a digitální kvalifikace) – právě pro tento program má Obchodní akademie
a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň akreditaci. 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.
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

Vyhráli jsme krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech
Dne 27. března 2018 se konalo na Gymnáziu Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči krajské kolo Mistrovství
ČR v grafických předmětech. Proběhla pouze soutěž v opisu, na jiné disciplíny se nikdo nepřihlásil. Zúčastnilo se 18
soutěžících, kteří byli rozděleni do dvou skupin. Obor Obchodní akademie reprezentovali Miroslav Vilček (O3A) a Ondřej
Nastoupil (O2A).
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.
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Na 1. místě se umístil Miroslav Vilček (s výkonem 3463 čistých úhozů), na 2. místě Ondřej Nastoupil (3169), 3. místo
obsadil Ghariba Tamer (3067) – z OA a JŠ Pardubice.
Pořadatelem Mistrovství republiky, které se konalo 5. a 6. června 2018, byla OA, SOŠ a JŠ s právem státní jaz. zk., Hradec
Králové.
Státní zkoušky z psaní na klávesnici
Státní zkouška měla u oboru obchodní akademie 100% úspěšnost a u oboru veřejnosprávní činnost a cestovní ruch
byla úspěšnost 70 %.
Státní zkoušky ze zpracování textu na PC
Zkoušku konalo 35 žáků oboru obchodní akademie a 31 žáků zkoušku úspěšně zvládlo.
Ing. Stanislava Dostálová
předsedkyně odborné sekce grafických předmětů

Švýcarskem k Mont Blancu 4. - 8. 6. 2018
První červnový týden strávili někteří žáci naší školy na poznávacím zájezdu do Švýcarska, na kterém měli možnost poznat
vše typické, co Švýcarsko nabízí. Upravená města – Bern, Luzern, Ženevu, Chamonix a další malá horská městečka.
Ochutnali typické švýcarské výrobky – sýr „gruéres“ v sýrárně přímo ve stejnojmenném městečku, výbornou čokoládu
v čokoládovně ve městě Broc. Největší dojem ve všech však zanechala úchvatná příroda, hory, jezera. Díky krásnému
počasí viděli nejvyšší horu Evropy Mont Blanc, vyjeli lanovkou a zubačkou k ledovci, prošli se překrásnou horskou
krajinou. Domů se vrátili všichni spokojeni s novými nezapomenutelnými zážitky.
Mgr. Zdenka Doskočilová
učitelka

Týden mediální výchovy
Naše škola se zapojila do projektu organizace Člověk v tísni – Týden mediální výchovy.
Jeho součástí byla menší výstava, která otevírala témata reklamy, dezinformací, propagandy dříve a nyní. Důležitou
kapitolou byla i bezpečnost na síti, kyberšikana a vydírání pomocí sociálních sítí.
Bezpečností na síti se již několik let zabývá i Martin Kožíšek, odborník na uvedené téma. Je autorem námětu krátkého
filmu Na Hory. Režíroval jej známý herec a dabér Braňo Holiček, roli oběti kyberšikany sehrál Lukáš Veřtát. Všichni
jmenovaní přijeli film představit. Po projekci se rozvinula zajímavá diskuze.
Dozvěděli jsme se třeba okolnosti vzniku filmu, který vychází ze skutečných, často tragických, příběhů. Možná by mnohé
z nás nenapadlo, že vydírání přes internet může oběť přimět až k sebevraždě. Značně nebezpečná je například síť
pedofilů na internetu. Žáci snad pochopili, jak tato nebezpečí rozpoznat. Atmosféra byla příjemná, naši hosté byli vstřícní
a více než hodina a půl rychle utekla.
Mgr. Milan Ryjáček
učitel

Jeden svět – festival dokumentárních filmů o lidských právech v Ústí nad Orlicí
Třídy O1A, O1B, O2A a O2B zhlédly na Malé scéně v Ústí nad Orlicí jeden z vybraných dokumentů festivalu Jeden svět –
Rádio Kobaní. Jde o strhující příběh kurdské reportérky Dilovan zakládající ve městě Kobaní, které se jako první ubránilo
útoku rozpínajícího se Islámského státu, rádiovou stanici. Rádio přináší obyčejným lidem, kurdským bojovníkům
a bojovnicím důležitá svědectví i povzbuzení. Část filmu ukazuje drastické záběry z bojů či z odklízení ostatků mrtvých.
Dramatický oblouk představuje příběh reportérky, která se pokouší žít normální život v nenormálních válečných
podmínkách. Je to i dokument o naději a o postupném návratu života do rozbombardovaného města.
Film holandského režiséra Rebera Doskyho můžeme vřele doporučit.
Po projekci následovala přednáška vynikající válečné reportérky Markéty Kutilové, která Sýrii, včetně Kobaní, navštívila
již šestkrát. Vysvětlila nám souvislosti konfliktu v Sýrii, roli Kurdů i dalších válčících stran. Popsala nám zajímavé detaily
o válce i o obnově města Kobaní. Reagovala také na naše dotazy. Zmínila zneužívání dětí tzv. Islámského státu při bojích.
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Pozastavovala se nad předsudky vůči migrantům v naší zemi a nad zneužíváním tématu některými politiky. Uvedená
akce je důležitým počinem při rozvíjení kritického myšlení.
Mgr. Milan Ryjáček
učitel

Ohlédnutí za Mezinárodním dnem průvodců 24. února 2018
V rámci Mezinárodního dne průvodců zorganizovala naše škola již
třetí ročník prohlídek.
Cílem akce bylo nabídnout široké veřejnosti profesionálně
vedené prohlídky po vlastním městě a doplnit si tak svoje
vědomosti.
Připravili jsme dvě prohlídkové trasy „Po stopách Kinských“. Zde
si mohli návštěvníci mj. prohlédnout zámeckou kapli, která patří
k nejkrásnějším stopám rodu Kinských v Chocni.
Nezapomněli jsme ani na malé návštěvníky, pro které byla
připravená trasa „Z pohádky do pohádky“, kde na stanovištích děti plnily různé úkoly. V budově školy byl pro návštěvníky
připraven doprovodný program v podobě divadelního představení O skřítku Pelinovi, jehož autorkou je naše žákyně
3. ročníku, oboru vzdělání Cestovní ruch, Lucie Dušková, která si ho i sama režírovala. Za zmínku stojí také hudební
vystoupení žáků naší školy pod vedením paní učitelky Mgr. Jitky Šedové. Dále si zde návštěvníci mohli prohlédnout
výstavu obrazů oblastního malíře a našeho kolegy Davida Chadimy. Návštěvníci si také zkoušeli malovat na hedvábí,
seznámili se s tvorbou paličkované krajky, výrobou šperků, patchworku, příp. si zakoupili ručně vyráběná mýdla
z Mýdlotéky U Tří lilií.
Občerstvení pro nás zajistili žáci oboru vzdělání Kuchař a Cukrář
a kavárna PAPU KAFÉ.
I přes velký mráz si dospěláckou trasu prošlo 70 návštěvníků
a dětskou trasu 50 návštěvníků. Akce se vydařila a již nyní
přemýšlíme, v jakém duchu uspořádáme další ročník.
Všem návštěvníkům děkujeme za účast.

Mgr. Petra Zavřelová
zástupce ředitele pro studium TYR

Soutěž v anglickém jazyce
V úterý 24. října 2017 se konalo v budově na Tyršově náměstí v Chocni školní kolo soutěže v anglickém jazyce. Soutěžící
byli rozděleni do dvou kategorií – kategorie A: žáci 3. a 4. ročníků, kategorie B: žáci 1. a 2. ročníků. V každé kategorii se
zúčastnilo bezmála 40 žáků. Soutěž se skládala ze dvou částí: nejprve proběhla četba a poslech
s porozuměním, po vyhodnocení ti nejúspěšnější postoupili do druhého kola, kde projevili své řečové dovednosti. Jejich
výkony nás velmi potěšili, nebylo jednoduché určit vítěze. V kategorii B se stal vítězem Pavel Berezovskyy.
A kategorii opanoval Adam Kovář. V úterý 14. listopadu 2017 jsme se zúčastnili krajské kola soutěže v anglickém jazyce
„Enjoy English“. Naše škola byla reprezentována nejlepšími soutěžícími ze školního kola soutěže
z anglického jazyka: Adamem Kovářem CR4 , Janem Procházkou O4A, Pavlem Berezovskyym VS1 a Annou Marií
Hanušovou CR1.
Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií – kategorie A: žáci 3. a 4. ročníků, kategorie B: žáci 1. a 2. ročníků. V kategorii
A se zúčastnilo 33 žáků a v kategorii B 38 žáků. Soutěž se skládala ze dvou částí: nejprve proběhla četba
a poslech s porozuměním, po vyhodnocení 10 nejúspěšnějších z každé kategorie postoupilo do druhého kola, kde byly
testovány jejich řečové dovednosti.
V konkurenci 11 středních odborných škol jsme dosáhli velkého úspěchu. V kategorii A získal Adam Kovář 1. místo a Jan
Procházka 3. místo a v kategorii B obsadil Pavel Berezovskyy 6. místo a Anna Marie Hanušová 12–13. místo.
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Zkoušky English for Business
Jako každý rok – letos už po dvanácté – se pro žáky 4. ročníku obchodní akademie a žáky 3. ročníků oborů cestovní ruch
a veřejnosprávní činnost konaly zkoušky English for Business, jejichž úspěšné složení znamená získání mezinárodního
certifikátu s celoživotní platností, který prokazuje zvládnutí problematiky obchodní angličtiny na úrovni B1 (dle CEFR).
Zkoušky se uskutečnily ve středu 4. dubna 2018. Zúčastnilo se 22 žáků oboru obchodní akademie a 11 žáků oborů
cestovní ruch a veřejnosprávní činnost. Letos do našeho zkušebního centra přijelo i 15 žáků z Obchodní akademie
z Kostelce nad Orlicí.
A jaké byly výsledky našich žáků?
Úspěšnost 100% a navíc 27 žáků (z celkového počtu 33) zkoušku složilo s vyznamenáním, což znamená, že jejich bodové
hodnocení bylo vyšší než 75%.
Za vyučující anglického jazyka
Mgr. Dana Tomášová

EDISON
V loňském školním roce se naše škola poprvé zapojila do projektu Edison. Jednalo se o skupinku zahraničních stážistů,
kteří týden pobývali v našem městě, chodili do hodin a představovali žákům svoji zemi. Používali k tomu své prezentace,
dovezené pomůcky, ukázky a výuku tanců, otázky a odpovědi. Naši žáci se mohli se stážisty sejít i ve svém volném čase
v odpoledních hodinách a procvičovat tak naprosto spontánně svoji angličtinu. Všichni jsme si užili příjemnou zábavu,
tento projekt byl zpestřením pro všechny zúčastněné. Věříme, že i letos se nám podaří jej znova uskutečnit.

Anglické divadlo
Dne 6. února 2018 se žáci tříd O2A a O2B zúčastnili anglického divadelního představení "Sen noci svatojánské". Divadlo
nacvičili žáci chrudimského gymnázia pod vedením paní Niky Štěpánkové z Nika Theatre. Představení nechyběla hudba
ani zábava a my jsme jako obvykle obdivovali schopnost žáků naučit se dané texty hrát celé v angličtině. Představení se
nám opět velmi líbilo a bylo, věřím, z velké části srozumitelné i pro ty, kteří mívají problémy s porozuměním.
Mgr. Blanka Hájková
učitelka

Choceň – Škola a podnikání podruhé
Dne 22. listopadu 2017 pořádala Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň 2. ročník
konference „Choceň – Škola a podnikání“, jejímž cílem bylo ukázat, že začít podnikat lze již na škole. Tento cíl se podařilo
dle mínění všech účastníků naplnit.
Hlavním bodem konference byl opět důraz na praktické vzdělávání, proti loňskému roku však došlo ke změně v tématech
– zatímco loňský rok se pro žáky nesl v duchu „Jak být dobrým zaměstnancem, jak získat co nejlepší pozici na trhu práce“,
letos by mottem mohlo být „Jak začít podnikat, jak zrealizovat svůj podnikatelský nápad.“
Této myšlence pak odpovídala volba témat a prezentujících – žáci mohli navštívit workshopy a přednášky pardubického
i královéhradeckého start-upového centra, seznámit se soutěžními podnikatelskými projekty, nechat se inspirovat
úspěšnými podnikateli nebo nahlédnout do alternativních přístupů v podobě sociálního podnikání.
A opět – jestliže pro učitele byl loňský ročník v duchu „Jak lépe učit“, tentokrát bychom mohli říci „Jak lépe vést“ –
v současné době by učitel měl být žákovi spíše průvodcem ve světě informací. I proto jsme se mohli seznámit s metodami
koučinku, s inovacemi ve vzdělávání i možnostmi, které mohou motivovat nejen žáky, ale i učitele.
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. Žáci
oboru Obchodní akademie v Chocni spolu s žáky ostatních obchodních akademií absolvovali řadu workshopů od
partnerů – Technologické centrum Hradec Králové, Soutěž a podnikej (Crouwdfunding), Impact First, Pragulic, Ergotep,
Koučink Akademie, P-PINK a dalších.
Čestnými hosty byli Ing. Bohumil Bernášek, radní Pardubického kraje, a Ing. Ladislav Valtr, MBA radní Pardubického
kraje, Mgr. Martin Kiss, vedoucí OŠK KrÚ, Ing. Vladimíra Lesenská, ředitelka Úřadu práce v Ústí nad Orlicí.
Sponzory konference byly firmy IVECO Czech republic, a. s., Concept - Jindřich Valenta, Isolit-Bravo spol. s r.o., Programm
s. r.o. 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.
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Celkem se konference zúčastnilo 150 žáků a 34 učitelů z 9 škol, 32 hostů z 16 firem, neziskových organizací a veřejné
správy a 4 čestní hosté.
Co však bylo nejdůležitější loni i letos? Fakt, že konference má být pouhým začátkem či impulsem pro další spolupráci
a zlepšení ekonomického vzdělávání.
Ing. Radek Kroulík
učitel

Vítězka Soutěž a Podnikej vás vtáhne do světa nevidomých
Dne 25. ledna 2018 proběhlo republikové finále Soutěž a Podnikej. Soutěže se ve školním roce 2017/2018 zúčastnilo
102 týmů, do finále postoupilo 6 soutěžních týmů z celé České republiky i ze Slovenska. Vítězkou se stala žákyně
4. ročníku Lucie Částková z Obchodní akademie a Střední odborné školy cestovního ruchu Choceň, která vytvořila
deskovou hru Olá. Tato hra je jako první na trhu určena jak pro vidomé, tak i pro lidi se zrakovým postižením,
prostřednictvím Olá mizí bariery a vznikají mosty mezi dvěma tak rozdílnými světy.
Soutěž a Podnikej dává možnost začít žákům ze středních škol plánovat nebo už rozjet své vlastní podnikaní. Soutěžící,
kteří se rozhodnou svůj projekt v soutěži představit, získají mentora, který jim pomáhá rozvíjet projekt a připravit se na
prezentaci před porotou. Během soutěže tak začínající podnikatelé získávají nové zkušenosti, znalosti a příležitost začít
pracovat sami na svých nápadech.
,,Do druhého ročníku se nám podařilo získat soutěžící ze všech krajů České republiky a poprvé byla soutěž mezinárodní
díky spojení se Slovenskem, odkud za námi na finále přijeli soutěžící až z Košic,’’ uvádí spoluzakladatel soutěže Martin
Vítek. Projekty byly stejně jako minulý rok opět zajímavé a velký boj byl mezi prvními dvěma místy,’’ doplnil Vítek. Finále
tohoto ročníku proběhlo v Praze a v porotě zasedli mimo jiné například Simona Kijonková z firmy Zásilkovna, Juraj Atlas
z Liftago, anebo Marian Fury z kreativní agentury Zaraguza.
Vítězkou se stala Lucie Částkové, která vyvinula společenskou hru s názvem Olá. Lucie díky nevidomé spolužačce přišla
na nápad postavit svůj produkt na pomoci jí a zbývajícím 10 000 Čechů, kteří trpí těžkým zrakovým postižením. Podle
Lucie se pro nevidomé vyrábí málo společenských her a neexistuje u nás žádná, kterou by si mohli zahrát dohromady se
svým vidomým okolím. Rozhodla se tedy propojit tyto dva tolik rozdílné světy pomocí zábavy.
Výhrou v této soutěži je pro Lucii obchodní cesta do Chicaga, startupový balíček v hodnotě 120 000 Kč a semináře na
obchodní témata. Všechny výhry jí pomůžou nadále rozvíjet její schopnosti i projekt.
Lucie uvedla, že by v budoucnosti chtěla představit další prototyp hry, která by byla určena například pro menší děti.
Ráda by distribuci rozšířila i na Slovensko. Při závěrečném hodnocení jeden z porotců uvedl, že věří dokonce ve světový
potenciál hry. Můžeme proto doufat, že časem by tomu mohlo tak být a hra bude k vidění i dál, než u našich slovenských
sousedů.
Luciiným vzorem je Tomáš Baťa, mimo jiné obdivuje, že dokázal proslavit svou značku po celém světě, nezbývá tedy než
přát stejný úspěch i jí. Lucie také zmínila, že by chtěla povzbudit žáky, aby se nebáli začít s podnikáním hned, jak budou
mít dobrý nápad a na nic nečekali. Stejně tak by se dalo shrnout i hlavní poselství celé soutěže, jejíž letošní ročník je nyní
u konce.
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Ekonomický tým 2017
Již 14. ročník soutěže Ekonomický tým se konal v úterý 3. října 2017. Soutěž za Pardubický kraj se uskutečnila po čtvrté
u nás ve škole.
V konkurenci šesti týmů ze Svitav, Chrudimě a Chocně se na prvních dvou pozicích umístili soutěžící ze Svitav, třetí místo
obsadil náš tým ve složení Lucie Částková, Filip Träger a Kateřina Tulisová z O4A.
Vítězný tým postupuje do celostátního finále 5. prosince 2017 v Brně.
Ing. Radek Kroulík
učitel

Vítězství v národním finále v ekonomické simulační hře UNISIM
Dva studentské týmy z 3. ročníku (Martin Toman a Dominik Dostál, Miroslav Vilček a Petr Škaroupka) se probojovaly do
celostátního finále v ekonomické simulační hře UNISIM. UNIkátní SIMulace ekonomického prostředí učí žáky
manažerskému
rozhodování
–
počínaje
investicemi, tvorbou sortimentu, přes kalkulace
až po volbu distribučních cest a způsobu
propagace. Finále proběhlo 18. a 19. dubna
v Plzni za účasti 10 nejlepších týmů. První den se
konalo semifinále, ze kterého postoupilo
5 nejlepších do velkého finále, na druhých 5 týmů
pak čekalo malé finále o konečné umístění.
Druhý den nás v malém finále zastupoval tým
„T&D“ (Martin Toman a Dominik Dostál ze třídy
O3B). Kluci v něm obsadili 3. místo a skončili tedy
osmí celkově. Druhý tým – „Škopci“ (Petr
Škaroupka a Miroslav Vilček že třídy O3A) ve
velkém finále zvítězil a stal se nejlepším týmem!
Účastníci získali krásné ceny nejen pro sebe, ale také pro školu – zajistili licenci této simulace na celý rok zdarma pro
všechny žáky!
Ing. Radek Kroulík
učitel

L4D – Leader for a day. A jak popisuje celou akci Andrea?
„Dne 15. – 17. dubna jsem letěla díky organizaci JA Czech a JA
Europe do Bruselu, abych se zúčastnila projektu Leaders for
a day. První den jsme se všichni seznamovali, protože zde byli
žáci z dalších 16 evropských zemí, čekaly nás různé workshopy
na téma programů JA – Leadership, spolupráce
s AT&T apod. Pak už jsme měli možnost si prohlédnout památky
ve městě a zajít na večeři do Hard Rock Café.
Druhý den ráno pro nás přijel taxík a zavezl nás do firmy, kde
jsme každý se svým leaderem strávili téměř celý den. Byli jsme
součástí jejich meetingu, pohovorů i obchodních jednání
s jinými firmami, já sama jsem stínovala manažerku Fedexu.
Večer jsme všichni s našimi manažery zašli na slavnostní večeři
na rozloučenou a druhý den ráno hurá domů. Věřím, že pro nás
všechny to byl nezapomenutelný zážitek!“
Andrea Palková
žákyně
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Soutěž Má dáti – Dal 2018 Znojmo
Ve dnech 24. až 25. ledna 2018 se žáci oboru Obchodní akademie Martin Rozlivka a Adriana Vlasáková zúčastnili
celorepublikové soutěže v účetnictví s názvem Má dáti – Dal 2018, konané jako obvykle na Soukromé vysoké škole
ekonomické Znojmo.
Soutěž se skládala ze dvou částí: první obsahovala případovou studii v účetnictví z celkem šesti různých tematických
okruhů a druhá psaná elektronicky na počítačích obsahovala 116 teoretických otázek ze všech oblastí účetnictví.
Této soutěže se celkem zúčastnilo 87 žáků čtvrtých ročníků ze 43 různých škol. Po sečtení bodů z obou částí se umístil
Martin Rozlivka na 36. pozici a Adriana Vlasáková na 41. pozici. Jako škola jsme se po sečtení bodů obou žáků umístili
na celkově 18. místě mezi školami s celkovým ziskem 228,5 bodu.
Ing. Markéta Drahošová
zástupce ředitele pro studium úsek TGM

Účetní tým 2018 – dva postupy do finále!
Dne 18. prosince 2017 se zástupci O4A zúčastnili základního kola soutěže
„Účetní tým 2018“ pořádaného SVŠE Znojmo. Soutěž měla tři části. V první žáci
řešili případovou studii na účtování jednotlivých agend. Do odpolední části
postoupilo 10 týmů z 15. Za naši školu tým ve složení Jana Zacharová, Johana
Prudičová a Martin Rozlivka postoupil ze třetího místa. Tým ve složení Eliška
Sáblíková, Kristýna Hledíková a Kateřina Tulisová postoupil z osmého místa.
Semifinále probíhalo formou hry Riskuj. Výchozí body byly počítány z dopolední
části. Do finále postoupilo pouze 6 týmů a mezi nimi dva z Chocně.
Finále bylo velmi dramatické a pro naši školu končilo výborným výsledkem. Mezi
4 týmy, které se utkají 15. ledna 2018 v superfinále postoupily obě skupiny z naší
školy.
Všem zúčastněným děkuji za příkladnou ukázku účetních znalostí a skvělý přístup k celé akci. Držím palce v lednu.

Ing. Markéta Drahošová
zástupce ředitele pro studium úsek TGM

Účetní tým 2018 – žáci oboru Obchodní akademie v Chocni jsou nejlepší v kraji a šestí v republice
Žáci Obchodní akademie a Střední odborné školy cestovního ruchu Choceň (OA a SOŠ CR Choceň) se dne 15. ledna 2018
zúčastnili finále soutěže družstev „Účetní tým 2018“. Prestižní akci již poněkolikáté pořádala Soukromá vysoká škola
ekonomická Znojmo (SVŠE), jejímž spoluzakladatelem a současným prorektorem je uznávaná kapacita v oblasti
účetnictví a daní, autor řady středoškolských učebnic a senátor Ing. Pavel Štohl.
Dvoukolová soutěž, jediná svého druhu, je koncipována tak, aby měli žáci středních škol ekonomického zaměření z celé
České republiky možnost konfrontovat a navzájem porovnat své znalosti a popřemýšlet o účetní problematice i z jiné,
praktičtější stránky. Úvodní kolo soutěže prověřilo v závěru prosince znalosti a dovednosti 41 tříčlenných týmů
z 38 obchodních akademií z celé České republiky. Naši žáci prokázali vysokou úroveň svých vědomostí, když se oba dva
týmy OA a SOŠ CR Choceň probojovaly do lednového finále.
První část finálového kola spočívala ve zpracování případové studie na účtování jednotlivých agend. Ve druhé části
a tzv. „Velkém finále“ si soutěžící vybírali otázky z pěti účetních okruhů (Dlouhodobý majetek, Zásoby, Krátkodobý
finanční majetek a zúčtovací vztahy, Náklady, Výnosy a časové rozlišování a Účetní uzávěrka a závěrka) a jejich úkolem
bylo zodpovědět správně položenou otázku ve stanoveném limitu 30 sekund. Naši žáci se soutěže „Riskuj“ nezalekli
a tým ve složení Johana Prudičová, Martin Rozlivka a Jana Zacharová obsadil v těžké konkurenci krásné šesté místo!
Potěšující zprávou je, že se zároveň stali nejlépe umístěným týmem z celého Pardubického kraje. Diplomy předávala
úspěšným řešitelům osobně rektorka SVŠE Znojmo doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
Žákům obou týmů děkujeme za příkladnou reprezentaci choceňské obchodní akademie a věříme, že je a jejich spolužáky
bude tento nádherný úspěch motivovat do další práce.
Ing. Markéta Drahošová
zástupce ředitele pro studium úsek TGM
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Výuka českého znakového jazyka v tomto školním roce začíná již po šesté
Již šestým školním rokem probíhá na OA a SOŠ cestovního ruchu výuka českého znakového jazyka. Kurz se skládá
z modulů, přičemž jeden modul žáci absolvují v délce 60 hodin. Celkem se výuka realizuje v sedmi modulech. Každý
týden jeden den odpoledne tráví žáci dobrovolně výukou českého znakového jazyka. Kurz je zakončen zkouškou před
tříčlennou komisí. Kurz vyučují neslyšící, kvalifikovaní pedagogové z Pevnosti- Českého centra znakového jazyka. Kurz je
certifikovaný MŠMT.
Na naší škole lze realizovat I. až IV. modul. Pak mohou žáci studovat na vyšší odborné škole v Hradci Králové nebo na
filozofických fakultách vysokých škol nebo soukromě.
V ČR je velký nedostatek tlumočníků českého znakového jazyka. Na jednoho tlumočníka připadá V ČR 140 klientů.
Například v USA je to na jednoho tlumočníka jen čtyři až pět lidí.
Za pět let prošlo výukou v některém z modulů 121 žáků, a to zejména z oboru vzdělání Veřejnosprávní činnost. Šest žáků
dokončilo IV. modul. Účastníci ČZJ z řad žáků Veřejnosprávní činnosti uplatňují znalosti při jednání s klienty na úřadech,
nebo v oblasti sociálních služeb, z řad žáků oboru cestovní ruch uplatňují znalosti na recepcích hotelů, nebo jako
animátoři.
Přeji všem žákům hodně úspěchů při studiu v letošním školním roce.

Mgr. Hana Martinková
koordinátorka výuky ČZJ

Choceňský Český den proti rakovině
Dne 16. května 2018 proběhl v Chocni již 22. ročník Českého dne proti rakovině. Naše škola
sbírku pořádala již po dvacáté prvé.
Touto cestou děkujeme občanům města, žákům a zaměstnancům školy za zakoupení žlutého
kvítku měsíčku lékařského, který jim nabízely naše žákyně ve žlutých tričkách.
V letošním roce sbírka vynesla 15.105 Kč.
Finanční prostředky Liga proti rakovině Praha z. s. používá nejen pro prevenci onkologických
onemocnění, ale i ke zlepšení života onkologických pacientů (www.lpr.cz).
Mgr. Hana Martinková
učitelka

Studentské volby 2018 – středoškoláci „nanečisto“ volili prezidenta
První kolo Studentských prezidentských voleb proběhlo 12. a 13. prosince 2017. Žáci z 384 středních škol z celé České
republiky si tak „nanečisto“ vyzkoušeli volit kandidáty, kteří se uchází o post prezidenta ČR. Zapojilo se 171 gymnázií,
170 středních odborných škol (SOŠ) a 43 učilišť (SOU). Bylo odevzdáno 43 559 platných hlasovacích lístků.
Naši žáci dali nejvíce hlasů v prvém kole Jiřímu Drahošovi. Jako druhý v pořadí se umístil Miloš Zeman.
Druhé kolo Studentských prezidentských voleb se konalo 16. a 17. ledna 2018. Žáci vybírali ze dvou kandidátů, kteří
postoupili v reálných volbách do druhého kola. Výsledky v řádném termínu odevzdalo 298 škol, z toho 145 gymnázií,
123 středních odborných škol (SOŠ) a 30 učilišť (SOU). Bylo odevzdáno 38 557 platných hlasovacích lístků.
Naši žáci dali nejvíce hlasů ve druhém kole Jiřímu Drahošovi.
Děkuji všem kolegům za pomoc při organizaci voleb, volební komisi, ale zejména děkuji žákům, že byli ochotni se voleb
zúčastnit a projevit svůj názor na prezidentské kandidáty.
Mgr. Hana Martinková
koordinátorka studentských voleb

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň

24

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017/2018
Soutěže a aktivity úseku praktického vyučování

Barmanský kurz
Ve dnech 9. 10. 2017 až 13. 10. 2017 se uskutečnil
barmanský kurz pro žáky čtvrtého ročníku oboru vzdělání
Cestovní ruch a třetího ročníku oboru Kuchař- číšník ve
spolupráci s 1. Českou barmanskou akademií pod
vedením pana Miloše Trettra. Účastníci kurzu měli
možnost seznámit se s technikou přípravy základních
drinků v šejkru, míchací sklenici i mixéru. Naučili se, jak
správně připravit pracoviště, seznámili se s pomůckami
barmana, barovým sklem a pomůckami na servis, dále
procvičovali 50 základních receptur cocktalů. Kromě
praktické části probíhala i teoretická část 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 se zástupkyní školy Mgr. Petrou Zavřelovou.
Mgr. Lenka Sixtová
učitelka

3. místo v soutěži „O pohár Blanických rytířů 2017“
Dne 12. října 2017 na SOŠ a SOU ve Vlašimi na zámku se již po jedenácté konala
kuchařská a cukrářská soutěž. Žáci naší školy se zúčastnili v kategorii Příprava
slavnostní tabule – soutěžila Blanka Provazníková a Oldřich Chmelíček
z 3. ročníku, oba z oboru Kuchař – číšník. Prostřeli a připravili výseč slavnostní
tabule pro 2 osoby dle platných pravidel na téma ze vzpomínek na prázdniny
„Smetanova Litomyšl“.
Na závěr celé soutěže v odpoledních hodinách bylo vyhlášení výsledků
v obřadní síni vlašimského zámku. I letos jsme si odváželi medaili – tentokrát
bronzovou za 3. místo.
Ing. Marie Michálková
zástupce ředitele pro studium LIP
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Úspěch na soutěži „O bramborovou pochoutku Vysočiny“
V pátek 13. října 2017 proběhl na OA a Hotelové škole
Havlíčkův Brod desátý ročník soutěže „O bramborovou
pochoutku Vysočiny“. Naši školu reprezentovala děvčata
– Soňa Dundová, žákyně 2. ročníku a Helena Horváthová,
žákyně 1. ročníku, obě z oboru Kuchař – číšník. Soutěž
měla tři části. Nejprve si soutěžící vyzkoušeli svoji
zručnost – v daném časovém limitu měli oškrábat
a
nakrájet
požadované
množství
brambor
v časovém limitu. V další části Helena Horváthová
připravila 1 kg přílohového bramborového salátu s bílou
ředkví a řeřichou v časovém limitu 60 minut podle
vlastního technologického postupu. Ve třetí části soutěže
Soňa Dundová uvařila 5 porcí bramborového guláše
s hlívou ústřičnou a cizrnovou zásmažkou také v časovém
limitu 60 minut. 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 Helena Horváthová na 1. místě. A v kategorii „Bramborový guláš“ se umístila Soňa Dundová na 2. místě.
Ing. Marie Michálková
zástupce ředitele pro studium LIP

Carvingový kurz pro CU1 a KU1
Ve dnech od 10. do 11. října 2017 a od 20. listopadu do 21. listopadu 2017 se
žáci 1. ročníku učebního oboru Cukrář zúčastnili 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 několik z nich se hned přihlásilo do pokračovacího nástavbového kurzu – vykrajování melounů. Kurz je přínosným
obohacením výuky, získané znalosti mohou žáci využít u profesního růstu.
Hana Hašková, Ing. Marie Michálková

Mistrovství ČR v přípravě bramborového salátu
Dne 2. prosince 2017 proběhlo ve středočeském Mratíně
Mistrovství ČR v přípravě bramborového salátu – Vitana Majonéza
Cup 2017. Za naši školu se zúčastnil tříčlenný tým (KU1 – Iva
Bartáková, Helena Horváthová, Filip Horníček), který získal
10. místo z 23 soutěžících týmů. V hodnotitelské porotě vždy
předsedá mediálně známá osobnost a tentokrát to byla Markéta
Hrubešová. Podmínkou bylo připravit na místě za 60 minut 2 kg
bramborového salátu podle vlastní receptury.
A jaká byla naše receptura?
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1 200 g brambory, 100 g cibule, 2 ks lahůdková cibulka, 1 sklenička sterilovaná zelenina Moravanka, 300 g majonéza,
1 lžíce hořčice, 3 ks vejce, 100 g zakysaná smetana, 1 lžíce worchesterová omáčka, pepř, sůl, pažitka
Ing. Marie Michálková
zástupce ředitele pro studium LIP

Vykrajování melounů v thajském stylu
Dne 16. ledna 2018 se 8 žáků 1. ročníků učebních oborů zúčastnilo carvingové
školy pana Luďka Procházky (majitele firmy Czech Carving Studio). Žáci
absolvovali kurz MELOUN II – Thajský styl. Jedná se o styl jemnějších řezů, kdy
s takto upraveným melounem lze ozdobit svátečně prostřený stůl nejenom na
velkých recepcích, ale i při soukromějších příležitostech.
Ing. Marie Michálková
zástupce ředitele pros studium LIP

Růže z melounů
Dne 25. ledna 2018 na budovu školy v Lípách opět zavítal pan
Luděk Procházka (majitel firmy Czech Carving Studio)
a pokračoval ve výuce vykrajování ovoce 7 žáků 1. a 2. ročníku
učebních oborů.
Tentokrát to bylo do cukrových melounů kantalupských, které
mají hladké slupky a vykrájené květy růží krásně vynikly.
Ing. Marie Michálková
zástupce ředitele pros studium LIP

Soutěž „Kouzlení z perníku“
Dne 22. března 2018 se na Střední škole gastronomie a služeb v Nové Pace
uskutečnil 7. ročník soutěže Kouzlení z perníku.
Žákyně naší školy Martina Paukertová a Natálie Vacková ze třídy CU1 soutěžily
v kategorii pro „nováčky“ – zdobení perníku v časovém limitu 80 minut. Obě
se umístily ve stříbrném pásmu.
Děvčatům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Ing. Marie Michálková
zástupce ředitele studium LIP
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Baristický kurz
Ve dnech 9. až 10. dubna 2018 se žáci 2. ročníků učebních oborů Cukrář a Kuchař – číšník zúčastnili pod vedením lektora
Tomáše Zahradila baristického kurzu. Během teoretické části získali žáci informace týkající se charakteristiky, způsobu
pěstování, sklizně a pražení kávy. Měli možnost
porovnat vzorky nepražené zelené, světle skořicové
i velmi silně pražené kávy. Seznámili se s funkcí,
údržbou a seřízením kávomlýnku. Vše bylo doplněno
krátkým výukovým videoprogramem. V praktické části
se žáci naučili obsluhovat kávovar, připravovali
espresso, cappuccino a osvojili si správné šlehání
mléka.
Na závěr kurzu byly prověřeny teoretické znalosti žáků
v krátkém testu a po té jim byl předán certifikát.
Kurz byl přínosným obohacením výuky, získané
znalosti a dovednosti mohou dobře využít v praxi.
Ing. Hana Michalcová
vedoucí kurzu

Gastronomické slavnosti v Litomyšli
Žákyně 1. ročníku Kateřina Hubáčková a Karolína Krátká z oboru vzdělání Kuchař –
číšník se v sobotu 19. května 2018 zúčastnily v rámci Gastronomických slavností
M. D. Rettigové v Litomyšli soutěžní přehlídky gastronomických škol
s tématem „Pečité a sedliny“. Soutěžním úkolem bylo připravit v časovém limitu
50 minut 4 porce teplého pokrmu, kde hlavní složkou bylo tepelně upravené maso.
Pokrm musel být inspirovaný kuchařským uměním legendy české kuchyně
Magdaleny Dobromily Rettigové. Katka s Karolínou soutěžily s pokrmem
„Bylinková vepřová panenka pečená v podmáslí, bramborové placky a zelí
z vodnice“. Soutěžící hodnotila odborná porota, ve které byli zastoupeni členové
Asociace kuchařů a cukrářů ČR a další odborníci v oboru gastronomie. V letošním
roce děvčata obhájila 4. místo.
Žákyním gratulujeme. 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 LIP
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Interaktivní programy pro SŠ
ADAPTAČNÍ PROGRAM
Dne 5. září 2017 a 12. září 2017 proběhly pro žáky třídy CU1 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.

Sportovní aktivity

datum

místo konání

umístění

Září
5.

Organizační zajištění TV soutěží a aktivit okresu UO

8.

21.

Sportovní den pro první ročníky všech oborů
Org. zajištění 10. ročníku závodu Cyklistický partyzán – časovka do vrchu
v Chocni pro základní školy
Okresní kolo v atletice Ústí nad Orlicí
dívky 1. místo, chlapci 3. místo

27.

Krajské kolo v atletice v Chrudimi

dívky 2. místo

3.

Přespolní běh, okresní kolo Choceň

chlapci 7. místo

4.

Okresní kolo smíšených družstev v softbalu v Chocni

1. místo

12.

Okrskové kolo ve fotbale chlapců v Chocni

2. místo

17.

Okresní kolo ve stolním tenise v Ústí nad Orlicí

chlapci 6. místo

Středoškolská futsalová liga chlapců Choceň, 1. kolo

1. místo

1.

Okresní kolo ve florbalu chlapců pro mladší ročníky ve Vysokém Mýtě

2. místo

6.

Okrskové kolo ve florbalu dívek pro 1. - 4. ročníky v Ústí nad Orlicí

1. místo

8.

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

2. místo

12.

2. kolo Středoškolské futsalové ligy chlapců Choceň

1. místo

13.

Florbal dívek v Ústí nad Orlicí

1. místo

14.

Středoškolská futsalová liga dívek v Chocni

1. místo

9.

Krajské kolo ve florbalu dívek pro mladší ročníky v Pardubicích

2. místo

18.

Krajské finále ve florbalu dívek pro 1. – 4. ročníky v Heřmanově Městci

2. místo

22.

3. kolo Středoškolské futsalové ligy chlapců v Poličce

2. místo

20.

Říjen

Listopad
7.
Prosinec

Leden

Únor
1.

12-tihodinovka v basketbalu

27.

Divizní futsalové finále dívek v Chocni

1. místo

15.

Šplh, okresní + krajské kolo Ústí nad Orlicí

dívky 1. místo

21.

Konferenční futsalové finále dívek v Rousínově

3. místo

22. - 23.

Celostátní finále středoškolských her ve šplhu

dívky 5. místo

Březen

Červen
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12.

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

25.

Sportovní den –„Škola hrou“ pro všechny ročníky a obory

Ve školním roce 2017/2018 se naše škola zúčastnila výše zmíněných sportovních soutěží, z nichž softbal, futsal, fotbal
a přespolní běh sama pořádala. Dále škola organizuje několik závodů či kurzů, z nichž některé jsou certifikované. Největší
letošní úspěch zaznamenala opět děvčata, když obsadila krásné 5. místo na republikovém finále ve šplhu a na
republikovém semifinálovém turnaji ve futsalu skončila třetí, celkově pak 5. – 6. v ČR. Chlapcům se v tomto školním roce
tolik nedařilo. Největším úspěchem bylo 2. místo ve třetím kole Středoškolské futsalové ligy, když skončili před branami
divizního finále.
Věřme, že v novém školním roce doplní úspěchy děvčat i větší úspěchy chlapců, a třeba se podaří přivézt
i nějaký ten cenný kov. I když v tak velké konkurenci je jakákoli účast na republikové úrovni obrovským úspěchem.

Mgr. Pavel Motl
učitel

Kurzy
Datum

Název a místo kurzu

Třída

Vedoucí kurzu
Ing. Hana Bártová
Mgr. Jitka Šedová
Mgr. Blanka Tučková
Mgr. Martin Přibyl

18. 09. - 22. 09. 2017

Sportovně turistický kurz Západočeské lázně

CR1

02. 10. – 06. 10. 2017

Sportovně turistický kurz, Zderaz

VS1

30. 10. – 03. 11. 2017

Barmanský kurz (nepovinný), Choceň – Lípy

CP3, KU3

Mgr. Hana Myšáková

20. 11. – 21. 11. 2017

Carvingový kurz (nepovinný), Choceň - Lípy

CU1, KU1

Hana Hašková

27. 11. – 29. 11. 2017

Kurz instruktora fitcentra, Choceň

08. 01. – 09. 01. 2018

Carvingový kurz - pokračovací (nepovinný),
Choceň - Lípy

CU1, KU1

Hana Hašková

18. 02. – 23. 02. 2018

Lyžařský kurz Karlov pod Pradědem

O1A, O1B

Mgr. Pavel Motl
Mgr. Hana Nešpoříková

09. 04. – 10. 04. 2018

Baristický kurz (nepovinný), Choceň - Lípy

KU2, CU2

Ing. Hana Michalcová

10. 04. - 13. 04. 2018

Kurz praktických dovedností, Běleč nad Orlicí

VS3

23. 04. – 27. 04. 2018

Poznávací zájezd

CR2

14. 05. – 18. 05. 2018

Kurz první pomoci

O1A, ES

Mgr. Linda Kotyzová

21. 05. – 25. 05. 2018

Kurz první pomoci

CR2

Mgr. Lukáš Chadima

21. 05. - 25. 05. 2018

Instruktor plavání, Ústí nad Orlicí

O3A, ES

27. 05. – 01. 06. 2018

Sportovně turistický kurz Pastviny

O2A

03. 06. – 08. 06. 2018

Poznávací zahraniční zájezd, Nizozemsko,
Belgie

CR3

22. 06. – 25. 06. 2018

Kurz vodní turistiky, Česká Vrbná

O2A, ES

O3A, ES

Mgr. Pavel Motl

Mgr. Blanka Lesáková
Mgr. Diana Brabcová
Mgr. Jitka Šedová
Ing. Hana Bártová

Mgr. Pavel Motl
Mgr. Tomáš Bek
Mgr. Hana Nešpoříková
Mgr. Lukáš Chadima
Mgr. Hana Martinková
Mgr. Martin Přibyl
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9. Kontroly a inspekční činnost
Kontrolní orgán:
Datum kontroly:
Předmět kontroly:

Krajský úřad Pardubického kraje, pracovníci kanceláře ředitele úřadu
a pracovnici odboru školství
18. až 25. června 2018
na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ustanovení § 15 odst.
2) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
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10. Hospodaření školy
Zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2017 (v tis. Kč)

Platy

Hlavní činnost
Doplňková činnost
22 535
207

Celkem
22 742

v tom: Ostatní osobní náklady

376

0

376

Pojistné, FKSP

7 551

68

7 619

Učební pomůcky

439

0

439

Ostatní provozní nákl.

8 260

482

8 742

Daň z příjmů

0

0

0

Náklady celkem

38 785

757

39 542

Dotace

34 930

0

34 930

Zúčtování fondů

337

0

337

Ostatní výnosy

3 518

836

4 354

Výnosy celkem

38 785

836

39 621

Hospodářský výsledek

0

79

79

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
205

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

1 288
146
7 306
21 463
201
30 609

Celkem

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
21 101
10
94 020
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11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve dnech 14. a 15. června 2018 jsem se zúčastnila konference
eTwinning "Thematic Conference learning, teaching, exchanging
- school cooperations in the Danube Region" Této konference se
zúčastnilo 80 učitelů z Rakouska, Německa, Slovenské republiky,
České republiky, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Srbska
a Slovinska. Vzhledem k tomu, že rok 2018 je "Rok kulturního
dědictví" sloužila tato konference k zapojení účastníků do
eTwinningových projektů na toto téma. Já jsem spolu
s kolegyněmi Rakouska, Německa, Slovenska založila projekt:
"Show me your CULTURE..", na tomto projektu budeme pracovat
ve školním roce 2018/2019 se žákyněmi třídy O2B. Práci na
projektu zahájíme při projektových dnech 22. 11. a 23. 11. 2018.
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.; modul III. – mírně pokročilý II.
a modul IV., 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.
Následně mohou žáci studovat na vyšší odborné škole v Hradci Králové nebo na filozofických fakultách vysokých škol
nebo soukromě.
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13. Realizované projekty financované z cizích zdrojů
CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006557 Výzva 35 (poskytovatel dotace MŠMT)
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání spolufinancovaného z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Projekt započal 1. září 2017 a bude trvat 24 měsíců. V našem případě je
obsahem podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomoc při společném vzdělávání žáků. Dále jsou
podporovány aktivity spolupráce školy a zaměstnavatelů (koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatelů, zapojení
odborníků do výuky a stáže pedagogů v praxi) a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.
Mgr. Linda Kotyzová
učitelka

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

15. Mezinárodní spolupráce školy
Zahraniční spolupráce
Dne 18. června se devatero žáků tříd CR1, CR2 a VS2 v doprovodu Mgr. Lenky Sixtové vydalo na týdenní cestu na
Slovensko na návštěvu partnerské SOŠ lesnictví a služeb v Banské Štiavnici. Prakticky celé pondělí padlo za oběť dopravě,
na ubytování na internát školy se tedy dorazilo až odpoledne kolem čtvrté hodiny; následovala pouze večeře a malé
seznámení s blízkým okolím.
V úterý jsme se z rána vydali na Starý zámek, umístěný nad Banskou Štiavnicí. Společně se (zřejmě) třídou třeťáčků jsme
absolvovali prohlídku velkého okruhu – střelnice, dílna na dýmky, azyl obrazů s biblickými reliéfy, etc. Odtud jsme pěšky
pokračovali přes jádro města až zpět k internátu. Po obědě nás čekala návštěva úseku Štiavnické Baně – důlního systému,
který se táhne pod celým městem, kde se těžilo zlato a stříbro.
Ve středu jsme strávili dopoledne zjišťováním, jak moc se výukový systém našich slovenských bratří liší od toho našeho
– absolvovali jsme hodiny slovenštiny a angličtiny, po nichž zřejmě můžeme uznat, že zase takové rozdíly tam nebyly.
Odpoledne jsme poté navštívili Základní školu Maximilliána Hella – jedinou školu na světě, kde je do běžné výuky zařazen
předmět sokolnictví. Zde jsme měli všichni možnost dostat se do voliéry k papouškům či si na rukavici podržet Nixona,
orla bělohlavého, jehož rodiče jsou k vidění v pražské Tróji. Následoval malý rozprch – žákovská část se pod vedením
jedné ze slovenských žákyň – prakticky naší celotýdenní průvodkyně – vydala lesem k jedné z uměle vytvořených nádrží,
kam se kdysi odváděla voda z baní, tzv. „tajch“. V horkém odpoledni jsme to pojali za skvělý způsob zchlazení se. Po
návratu k dospělým jsme se opět odebrali na internát.
Čtvrtek nás zanesl do hlavního města Slovenska, do Bratislavy. Za
pár hodin jsme stihli navštívit Bratislavský hrad
i s jeho vnitřní prohlídkou, projít si značnou část historického
centra Bratislavy. Čas se zde našel i na malý rozchod, po němž
jsme znovu zamířili zpět do Štiavnice. Cestou jsme zastavili ještě
za jedním cílem – ochutnáním trochy té slovenské kuchyně, což
většině z nás nakonec na talíř přineslo bryndzové halušky. Po
večerním návratu několik z nás zatoužilo i po vzdělání v rámci
slovenských zábav, ovšem to se díky nedostatku orientace v cizím
městě moc neosvědčilo.
V pátek ráno jsme se vydali na cestu zpět do Chocně.
Celý výlet se dá jistě hodnotit jako povedený. Těšíme se, až se
v září naše štiavnické protějšky podívají naopak k nám!

Karolína Křenová
žákyně CR1
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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
Mgr. Lucie Fajfrová, člen, jmenovaný Radou Pardubického kraje
Pavlína Šedová, 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

18. Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2017 (dle § 18 odst. 1 zákona
č. 106/1999 Sb.)
Počet podaných písemných žádostí o informace
Článek 1
V roce 2017 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 2017 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
V roce 2017 k přezkoumání rozhodnutí soudem nedošlo (viz článek 2).
Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 106/1999 Sb.
Článek 4
V roce 2017 nebyly sankce za nedodržení zákona 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
v následujícím školním roce. 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.

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň

35

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017/2018
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: Ing. Stanislava Dostálová
Adam Čermák, Jitka Dostálková, Petr Dvořáček, Zuzana Gregarová, Adéla Hánová, Denisa Hánová, Michaela
Hažmuková, Michaela Hermanová, Adéla Horáková, Magdaléna Chánová, Natálie Indráková, Adriana Beata
Jirčíková, Marek Kopecký, Jana Kopová, Marie Kotyzová, Lucie Luňáčková, Sabina Motyčková, Karolína
Pakostová, Adéla Peřinová, Štěpán Polzer, Tereza Pouková, Jakub Přikryl, Eliška Stolínová, Andrea Stráníková,
Ivan Škeřík, Nikol Šťastná, Filip Tomek, Patrik Volf, Andrea Zastoupilová
Třída: O1B (čtyřleté denní studium)
Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie
Třídní učitelka: Ing. Pavlína Dalecká

Daniel Bartoš, Dana Bednářová, Michaela Fišerová, Jan Janda, Natálie Jourová, Adéla Nápravníková, Klára
Nováková, Veronika Rybková, Sára Skalická, Markéta Sontáková, Kateřina Studená, Karolína Šabatová, Vojtěch
Šeda, Aneta Škopová, Barbora Špátová, Karolína Šulcová, Eliška Truhlářová, Anna Urbanová, Alena Vacková,
Veronika Víchová, Lucie Vomočilová, Valérie Vosková
Třída: O2A (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: O2B (čtyřleté denní studium)
Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie
Třídní učitelka: Mgr. Blanka Hájková

Tereza Bartoňková, Dominik Bílek, Klára Čermáková, Matěj Faltys, Jan Hudeček, 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,
Tereza Staňková, Tereza Šimková, Hana Uhrová, Pavlína Hořejší
Třída: O3A (čtyřleté denní studium)
Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie
Třídní učitelka: Mgr. Hana Nešpoříková

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, Jiřina Pravcová
Třída: O3B (čtyřleté denní studium)
Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie
Třídní učitelka: Mgr. Zdeňka Beková

Karolína Bouchalová, Markéta Crhová, Gabriela Čtrnáctová, 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
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Třída: O4A(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: CU1 (tříleté denní studium)
Obor vzdělání: 29-54-H/01 Cukrář
Třídní učitelka: Mgr. Alice Koubová

Kristýna Barnetová, Eliška Čáslavková, Kateřina Čermáková, Simona Filipiová, Gabriela Filipová, Natálie
Foretková, Karolína Hořeňovská, Tereza Jedlinská, Štěpánka Knapovská, Barbora Kovářová, Leona
Krummerová, Eliška Machková, Ester Nováčková, Natálie Nováčková, Marcela Osinková, Martina Paukertová,
Tereza Poláčková, Lenka Škrkoňová, Natálie Vacková, Veronika Líbalová, Pavlína Grafová
Třída: CP2 (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, Hana Kulhánková, Radka Motyčková, Anna Novotná,
Veronika Stříhavková, Martina Suchánková, Denisa Syrová, Anežka Veselá, Barbora Víchová, Kamila
Zavoralová, Pavlína Zemanová, Pavla Špičáková, Veronika Bauerová
Třída: CP3 (tříleté denní studium)
Obor vzdělání: 29-54-H/01 Cukrář, 66-51-H/01 Prodavač – výroba a prodej lahůdek
Třídní učitel: 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, Veronika Aligerová, Natálie Nováková, Kristýna Čiháková
Třída: KU1 (tříleté denní studium)
Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník
Třídní učitelka: Ing. Milena Dušková

Simona Bělohlávková, Mariana Carbolová, Petr Čerňanský, Martina Habětínová, Jan Michal Holub, Adriana
Holubová, Filip Horníček, Helena Horváthová, Luboš Hrnčíř, Žaneta Kotýrová, Dominika Kozarkova, Karolína
Krátká, Jaroslav Křikava, Barbora Leimerová, Tomáš Pelikán, Eliška Sýkorová, Irena Šabatová, Iva Bartáková
Třída: KU2(tříleté denní studium)
Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník
Třídní učitelka: Mgr. Magdalena Horníčková

Lenka Čermáková, Soňa Dundová, Žaneta Hartmanová, Michal Jagob, Petra Jurásková, Natálie Kindlová, Jana
Kirková, Jan Langer, Aneta Neugebauerová, Nikola Peřinová, Jana Rejnušová, Simona Venclová, Radim Krátký
Třída: KU3 (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, Petr Horáček, Helena Koutníková
Třída: CR1 (čtyřleté denní studium)
Obor vzdělání: 65-42-M/02 Cestovní ruch
Třídní učitelka: Ing. Hana Bártová

Radka Budišová, Aneta Dorčiaková, Daniel Drahoš, Kristýna Filipová, Pavel Fogl, Natálie Gašpareková, Anna
Marie Hanušová, Adriana Hervertová, Denisa Holmanová, Vladimíra Hošková, Karolína Hudcová, Šárka
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Kastelíková, Kristýna Koukolová, Filip Koutný, Iveta Králová, Aneta Krčmářová, Karolína Křenová, Tereza
Kulhavá, Kateřina Leksová, Magdaléna Ludvíčková, Eliška Mašková, Kateřina Midlochová, Eliška Myšková, Jan
Novák, Monika Paukertová, Tomáš Pecza, Tereza Rýdlová, Kateřina Stehlíková, Nela Šiklová, Ranko Vašek,
Barbora Vavřínová, Nikolas Adam Černušák, Daniela Kubačáková
Třída: CR2 (čtyřleté denní studium)
Obor vzdělání: 65-42-M/02 Cestovní ruch
Třídní učitelka: Mgr. Jitka Šedová

Sára Bajerová, Markéta Bednářová, Michaela Benešová, Kamila Dudychová, Aneta Francová, Andrea
Horáková, 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
Třída: CR3 (čtyřleté denní studium)
Obor vzdělání: 65-42-M/02 Cestovní ruch
Třídní učitelka: Mgr. Lukáš Chadima

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, Dominik Mádle, Barbora Shejbalová,
Nikola Raisová
Třída: CR4 (čtyřleté denní studium)
Obor vzdělání: 65-42-M/02 Cestovní ruch
Třídní učitelka: Mgr. Václava Půlpánová

Karolína Bouchnerová, Eva Bramborová, Kateřina Dušková, Miroslava Frajdlová, Markéta Kacálková, Adam
Kovář, Veronika Kršková, Jiří Kušička, Tereza Niklová, Vojtěch Paukrt, Jana Pýchová, Eva Richtrová, Petra
Sedláková, Karolína Shrbená, Lucie Vrťátková, Jan Stupka
Třída: VS1 (čtyřleté denní studium)
Obor vzdělání: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
Třídní učitelka: Mgr. Blanka Tučková

Josef Barvínek, Martina Baťová, Pavlo Berezovskyy, Eva Drábková, Lucie Farago, Marie Halbrštátová, Michaela
Hanousková, Vojtěch Jarkovský, Natálie Jiroutová, Michaela Kohoutková, Veronika Korbářová, Tereza
Kubcová, Štěpánka Matějková, Helena Melková, Simona Petruželková, Ondřej Posel, Petra Pospíšilová, Eliška
Preclíková, Nela Procházková, Tereza Salavcová, Denisa Štarmanová, Hanh Tran Kim, Karolína Alena
Urbanová, Nicola Wetterová, Monika Žerníčková, Noemi Pavlištová, Alena Bartošová, Natálie Šťovíčková,
Nikola Faltejsková
Třída: VS2 (čtyřleté denní studium)
Obor vzdělání: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
Třídní učitelka: Mgr. Lena Sixtová

Lucie Brzlínková, 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, Martina
Zdražilová, Eliška Filipiová
Třída: VS3 (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
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Třída: VS4 (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, Danny Vlasáků
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