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SLOVO ÚVODEM 

 

Vážení přátelé a příznivci školy, 

předkládáme Vám XXVIII. výroční zprávu Obchodní akademie a Střední odborné školy cestovního ruchu 

Choceň.  

Ve školním roce 2021/2022 chod školy znovu ovlivnila pokračující epidemie onemocnění covid-19 

a s ní související mimořádná opatření MZdr a  MŠMT. Výuka sice nebyla ani jednou plošně zastavena, museli 

jsme se však testovat a narušení vzdělávání způsobovaly opakované karantény některých třídních kolektivů 

a učitelů. Přesto mohu konstatovat, že školní vzdělávací programy byly ve všech třídách splněny.  

Dne 1. září 2021 zahájila  Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň školní rok 

v dobré kondici. Stabilní a kvalifikovaný pedagogický sbor 50 učitelů usiloval o kvalitní vzdělání 536 žáků,  

4 vychovatelé pečovali o 79 ubytovaných na domově mládeže. Provoz a stravování zajišťoval zkušený tým  

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, 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 a Cukrář. 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 241 žáků, 48 zaměstnanců a v rámci doplňkové činnosti cca  

45 cizích strávníků. Podrobnější popis průběhu školního roku 2021/2022 a výsledků vzdělávání  najdete na 

dalších stránkách předkládané výroční zprávy. 

Hlavní podzimní událostí ve školním roce 2021/2022 byly oslavy stoletého výročí založení školy. To sice 

připadlo na rok 2020 a v tomto roce byly oslavy také připravovány. Ovšem epidemická situace se vyvíjela tak 

nepříznivě, že byly o rok odloženy, na podzim 2021. Vydali jsme almanach mapující minulých 100 let školy  

i její přítomnost. Dne 8. září jsme v Panském domě uspořádali velmi dobře hodnocený koncert uskupení 

Prague Cello Quartet. Hlavním dnem oslav byla sobota 2. října 2021, kdy se konalo setkání zaměstnanců, žáků 

a absolventů školy. Jejich průvod městem byl velkým zážitkem pro každého příznivce školy. 

Děkuji všem zaměstnancům školy za přípravu a organizaci oslav i za veškerou další dobře odvedenou práci 

v uplynulém školním roce a většině žáků za jejich zodpovědný přístup ke studiu.  

 

V Chocni 31. srpna 2022   Mgr. Jaroslav Studnička, ředitel školy  
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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022 

1. Základní údaje o škole 

Název školy:  Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň 
Sídlo:   565 01  Choceň, T. G. Masaryka 1000 
 
IČ:   49314661 
DIČ:   CZ49314661 
Identifikátor:  600 013 031 
datová schránka  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:   + 420 465 471 338;  + 420 739 048 111   
Adresa pro dál. přístup: oachocen@oa-chocen.cz 
Internet:  www.oa-chocen.cz 
 
Ředitel školy: Mgr. Jaroslav Studnička, jmenován do funkce poprvé MŠMT ČR dne 21. 7. 1999, 

jmenovací dekret čj.: 25 683/99-26, dále Radou Pardubického kraje usnesením 
R/1112/2018 ze dne 29. května 2018 

Zástupce stat. orgánu: Ing. Marie Michálková 
 
Zřizovatel: Pardubický kraj,  
Adresa:   532 11 Pardubice, Komenského náměstí 125 
Právní forma:  kraj 
IČO:   70892822 
Internet:  www.pardubickykraj.cz 
 
Školská rada:  Mgr. Linda Kotyzová, předsedkyně, za pedagogické pracovníky 

   Lenka Bulisová, člen, jmenovaná Radou Pardubického kraje 
   Pavlína Drahošová, 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. 2018 pod č. j. OA 753/2018 
s účinností od 01. 09. 2018 počínaje prvním ročníkem  
 
65-42-M/02 Cestovní ruch  
• školní vzdělávací program Cestovní ruch, schválený ředitelem školy dne 20. 06. 2018 pod č. j. OA 635/2018 
s účinností od  01. 09. 2018 počínaje prvním ročníkem  
 
65-51-H/01  Kuchař – číšník 
•  školní vzdělávací program Kuchař - číšník, schválený ředitelem školy dne 01. 09. 2018 pod č. j. OA 754/2018 
s účinností od 01. 09. 2018 počínaje prvním ročníkem  
 
63-41-M/02  Obchodní akademie   
•  školní vzdělávací program Obchodní akademie - daně a finance, schválený ředitelem školy dne 19. 06. 2018 pod  
č. j. OA 695/2018 s účinností od 01. 09. 2018 počínaje prvním ročníkem  
• školní vzdělávací program Obchodní akademie - zahraniční obchod, schválený ředitelem školy dne 19. 06. 2018 pod 
č. j. OA 696/2018 s účinností od 01. 09. 2018 počínaje prvním ročníkem  
• školní vzdělávací program Obchodní akademie - ekonomika sportu, schválený ředitelem školy dne 19. 06. 2018 pod 
č. j. OA 697/2018 s účinností od 01. 09. 2018 počínaje prvním ročníkem  
 
68-43-M/01  Veřejnosprávní činnost   
• školní vzdělávací program Veřejnosprávní činnost, schválený ředitelem školy dne 20. 06. 2018 pod 
č. j. OA 636/2018 s účinností od  01. 09. 2018 počínaje prvním ročníkem  
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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 

Drahošová Markéta, Ing. zástupce ředitele  

Bek Tomáš, Mgr. učitel 

Dalecká Pavlína, Ing. učitelka 

Doskočilová Zdeňka, Mgr. učitelka 

Dostálová Stanislava, Ing. učitelka 

Hájková Blanka, Mgr. učitelka 

Kotyzová Linda, Mgr. učitelka 

Kroulík Radek, Ing. učitel 

Lněnička Martin, Ing. PhD. učitel 

Loučková Ilona, Ing. učitelka 

Marková Markéta, Mgr. učitelka 

Marušová Barbora, Mgr. učitelka 

Motl Pavel, Mgr. učitel 

Nešpoříková Hana, Mgr. učitelka 

Ryjáček Milan, Mgr. učitel 

Sejtková Pavla, Ing. učitelka 

Šeba Martin, Mgr. učitel 

Tomášová Dana, Mgr. výchovný poradce, učitelka 

Urbanová Dagmar, Ing. učitelka 

Všetička Milan, Mgr. učitel 

Studijní úsek Choceň, Tyršovo náměstí 220  (TYR) 

Příjmení, jméno, titul Funkce, pracovní zařazení 

Zavřelová Petra, Mgr. zástupce ředitele  

Koubová Alice, Mgr. výchovný poradce, učitelka 

Bártová Hana, Ing. učitelka 

Brabcová Diana, Mgr. učitelka 

Černá Lucie, Ing. učitelka 

Chadima Lukáš, Mgr. učitel 

Lesáková Blanka, Mgr. učitelka 

Martinková Hana, Mgr. učitelka 

Pavlíčková Lenka, M. A. učitelka 

Pirochtová Milena, Mgr. učitelka 

Půlpánová Václava, Mgr. učitelka 

Sixtová Lenka, Mgr. učitelka 

Šedová Hana, Mgr. učitelka 

Šedová Jitka, Mgr. učitelka 

Šilarová Markéta, Mgr. učitelka 
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Studijní úsek a úsek praktického vyučování Choceň, Vysokomýtská 1206  (LIP) 

Příjmení, jméno, titul Funkce, pracovní zařazení 

Michálková Marie, Ing. zástupce ředitele, statutární zástupce ředitele 

Hašková Hana vedoucí učitelka OV 

Dušková Milena, Ing. učitelka 

Horníčková Magdalena, Mgr. učitelka 

Jandíková Vladimíra učitelka OV 

Janďourková Zdeňka učitelka OV 

Kolářová Iveta  učitelka OV 

Lněničková Jana, Mgr. učitelka 

Michalcová Hana, Ing. učitelka 

Myšáková Hana, Mgr. učitelka 

Novotná Iva, Mgr. učitelka 

Přibyl Martin, Mgr. učitel 

Rybková Martina, Mgr. učitelka 

Šedová Pavlína učitelka OV 

Úsek domova mládeže Choceň, Paraple 2000  (DM) 

Příjmení, jméno, titul Funkce, pracovní zařazení 

Teplá Eva vedoucí vychovatelka 

Herzog Alžběta, DiS. vychovatelka 

Chadima David, DiS. vychovatel 

Ropková Stanislava vychovatelka 

Úsek ekonomický  (EKO) 

Příjmení, jméno, titul Funkce, pracovní zařazení 

Hlávková Hana vedoucí ekonomka 

Janouchová Martina personalistka a mzdová účetní 

Hánělová Ladislava účetní, správce majetku 

Komínková Alena odborná referentka 

Michalcová Jana odborná referentka 

Úsek školní jídelny  (ŠJ) 

Příjmení, jméno, titul Funkce, pracovní zařazení 

Janouchová Dana vedoucí školní jídelny 

Borová Kristýna kuchařka 

Proroková Gabriela pomocná síla 

Vanická Ivana kuchařka 
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Úsek provozní  (PRO) 

Příjmení, jméno, titul Funkce, pracovní zařazení 

Vostal Jiří vedoucí školník, správce budov TGM 

Čefelín Petr školník, správce budov TYR 

Mattas Vladimír školník, správce budov LIP 

Rafail Enea školník, správce budov DM  

Držmíšková Jitka uklízečka TGM 

Melšová Jana uklízečka TGM  

Lesařová Ivana uklízečka TYR    

Nešporová Jiřina uklízečka TYR    

Rafailová Eva uklízečka LIP     

Kuchtová Viera uklízečka DM   

Kadrmasová Romana uklízečka DM    

Ve školním roce 2021/2022 působilo na OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň 54 pedagogických pracovníků, z toho 
45 učitelů, 5 učitelek odborného výcviku a 4 vychovatelé 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 řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhláškou MŠMT České republiky  
č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, vyhláškou MŠMT České republiky  
č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při SARS CoV-
2 a zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění. 

Obory vzdělání s maturitní zkouškou 

Součástí přijímacího řízení byla jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky podle § 60 odst.  
5 školského zákona. Přípravu zadání, distribuci a vyhodnocení výsledků zkoušek zajistilo Centrum pro zjišťování výsledků 
vzdělávání (CZVV), http://www.cermat.cz/.  

Jednotné testy se konaly dne 12. dubna 2022 a 13. dubna 2022. 

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. 

Přehled přijímacího řízení 

Obor vzdělání 
Délka 
studia 

Způsob 
ukončení 

1. termín 2. termín 3. termín 
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Obchodní akademie 4 maturita 150 60 60 - - - - - - 

Cestovní ruch 4 maturita 83 30 30 - - - - - - 
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Veřejnosprávní činnost 4 maturita 70 30 29 - - - - - - 

Kuchař-číšník 3 výuční list 33 30 16 5 5 4 - - - 

Cukrář 3 výuční list 39 30 23 7 7 3 - - - 

Prodavač-lahůdkář 3 výuční list 7 7 0 4 2 0 - - - 

 

5. Naplňování cílů školního vzdělávacího programu  

 

Školní vzdělávací program (ŠVP) Naplnění cílů ŠVP 

Cukrář,  č. j. OA 753/2018 s účinností od 01.09.2018  

Cíle všech ŠVP byly ve školním roce 
2021/2022 naplněny. Distanční 

výuka byla velmi dobře realizována 
přes platformu MS Teams a žáci se i 

tímto způsobem vzdělávali v 
souladu s ŠVP. Žádná část ŠVP 

nebyla redukována. 

Kuchař - číšník, č. j. OA 754/2018  s účinností od 01.09.2018 

Cestovní ruch,  č. j. OA 635/2018 s účinností od  01.09.2018  

Obchodní akademie - daně a finance, č. j. OA 695/2018 s účinností od 
01.09.2018  

Obchodní akademie - zahraniční obchod,  č. j. OA 696/2018 s účinností od 
01.09.2018  

Obchodní akademie - ekonomika sportu,  č. j. OA 697/2018 s účinností od 
01.09.2018  

Veřejnosprávní činnost,  č. j. OA 636/2018 s účinností od  01.09.2018  

 

6. Výsledky výchovy a vzdělávání 

Výsledky maturitních zkoušek 

třída obor vzdělání 
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O4A 63-41-M/02 Obchodní akademie 30 4 25 1 0 2,703 

O4B 63-41-M/02 Obchodní akademie 22 8 14 0 0 1,991 

CR4 65-42-M/02 Cestovní ruch 29 3 25 1 0 2,146 

VS4 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost   18 2 16 0 0 2,300 
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Výsledky závěrečných zkoušek 

třída obor vzdělání 
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CU3 29-54-H/01 Cukrář 20 1 19 0 0 2,950 

KU3 65-51-H/01 Kuchař-číšník 13 1 10 2 0 2,686 

 
 

Souhrnná statistika tříd  

2. pololetí školního roku 2021/2022 

třída žáků 

z toho hodnocení 

průměrný  
prospěch 

 
absence na žáka 

 
třídní učitel 

V P 5 N 
snížená  
známka 

CH 
celkem neoml. 

Studijní obory s maturitní zkouškou 

CR1 26 5 20 1 - - 2,182 63,19 - Mgr. Jitka Šedová 

CR2 32 6 25 1 - - 2,106 85,12 0,13 Mgr. Lenka Sixtová 

CR3 31 3 28 - - - 1,700 54,90 - Mgr. Lukáš Chadima 

CR4 29 0 29 - - - 2,167 36,48 - Ing. Lucie Černá 

O1A 28 2 26 - - - 2,334 65,10 0,86 Ing. Stanislava Dostálová 

O1B 26 4 20 2 - - 2,144 87,84 - Ing. Pavlína Dalecká 

O2A 28 2 23 3 - - 2,446 79,67 - Ing. Radek Kroulík 

O2B 25 6 18 1 - - 1,914 50,76 0,04 Mgr. Blanka Hájková 

O3A 30 2 27 1 - - 2,267 77,36 - Mgr. Hana Nešpoříková 

O3B 29 3 24 2 - 1(1+0) 2,409 85,58 1,00 Mgr. Pavel Motl 

O4A 31 4 26 1 - - 2,369 43,54 - Mgr. Dana Tomášová 

O4B 22 4 18 - - - 1,970 47,68 - Mgr. Markéta Marková 

VS1 29 3 25 1 - 1(1+0) 2,255 77,48 3,10 Pavlíčková Lenka, M. A. 

VS2 24 7 16 1 - - 1,884 76,29 - Mgr. Milena Pirochtová 

VS3 24 0 20 4 - - 2,650 86,29 0,25 Mgr. Blanka Lesáková 

VS4 19 0 18 1 - - 2,332 37,89 - Mgr. Hana Martinková 

Učební obory s výučním listem 

CK1 24 2 20 2 - 3(3+0) 2,670 98,58 2,63 Mgr. Iva Novotná 

CU2 16 0 16 - - - 2,440 87,93 0,63 Mgr. Martina Rybková 

CU3 21 1 19 1 - - 2,513 75,52 0,29 Mgr. Magdalena Horníčková 

KU2 13 1 10 2 - 1(1+0) 2,644 96,30 2,77 Ing. Milena Dušková 

KU3 14 1 12 1 - 1(1+0) 2,448 74,64 2,07 Ing. Hana Michalcová 
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7. Školní poradenské pracoviště 

Průběh školního roku 2021/22 je po dvou letech ovlivněných pandemií a distanční výukou možné považovat za relativně 
normální, a to jak z hlediska výuky, tak z hlediska akcí primární prevence organizovaných pro žáky. 
 
Přehled akcí primární prevence 
V měsíci září proběhly jako obvykle adaptační dny našich prvních ročníků. Obory vzdělání Obchodní akademie měly tyto 
dny organizovány třídními učiteli ve spolupráci s výchovným poradcem a metodikem prevence. Adaptační dny oborů 
Cestovní ruch a Veřejnosprávní činnost probíhají jako součást sportovně turistických kurzů. Pro první ročníky učebních 
oborů je adaptační program připravován pracovníky pedagogicko-psychologické poradny ve spolupráci s výchovným 
poradcem a metodikem prevence. 
V měsíci říjnu se pro první a druhé ročníky učebních oborů uskutečnil program na upevňování sociálních vztahů mezi 
žáky „Spolu po Covidu“. 
Žáci naší školy se již tradičně zapojili do charitativních sbírek nadačního fondu Život dětem a Den proti rakovině. Dále 
také do akce Srdíčkový den - pomoci hendikepovaným dětem. 
V prosinci potom pro všechny ročníky proběhly přednášky na aktuální témata „Nebezpečí v kyberprostoru“, 
„Netolismus“ a „Fake news“.  
Žáci druhých ročníků se zúčastnili projekce filmů se sociální a globální tématikou v rámci projektu Jeden svět na školách, 
který je organizován nadací Člověk v tísni.  
V rámci projektu „Otevřená škola“ se uskutečnila online přednáška „Jak komunikovat s „kyberdětmi“, která byla určena 
primárně pro rodiče našich žáků.  
Jako součást výuky předmětu hospodářský zeměpis byly zorganizovány přednášky „Úvod do světa islámu“ a „Arabové  
a ti druzí“. Jejich cílem bylo nahlédnout do problematiky různorodosti náboženství a multikulturalismu. 
Žákyně druhých ročníků byly v rámci prevence kriminality zapojeny do akce „Stop násilí na školách“, kdy při hodinách 
tělesné výchovy prošly základním kurzem sebeobrany. 
Dále pak byla mezi našimi žáky prezentována akce Policie ČR „Chraň svůj svět“. 
V dubnu se uskutečnila série přednášek na témata „Etiketa“, „Neverbální komunikace“ a „Finanční gramotnost“. 
 
Další aktivity 
V rámci projektu Pardubického kraje IKAP II se škole podařilo navázat spolupráci s psychologem, který poskytuje zdarma 
konzultace žákům ohroženým psychickými problémy. Obecný trend nárůstu těchto potíží a nutnosti zvýšené péče  
o duševní zdraví žáků se v postcovidovém období potvrzuje i na naší škole. 
S tím souvisí i problematika nedostatků ve zvládání učiva během distanční výuky. Většina našich vyučujících se proto 
zapojila do Národního plánu doučování, který je zaměřen na žáky ohrožené školním neúspěchem nejen v důsledku 
distanční výuky, ale i žáků s nevyhovujícím zázemím či klesající motivací. 
Ve školním roce 2021/22 se žákyní školy stala dívka mongolské národnosti, pro kterou byl vzhledem k nedostatečné 
znalosti českého jazyka vypracován individuální vzdělávací plán. Hlavním cílem bylo navýšit počet hodin českého jazyka 
a upravit požadavky na výstupy v nematuritních předmětech.  

Školení a semináře školního metodika prevence 
V průběhu celého školního roku probíhala každý měsíc online setkání pro školní metodiky prevence organizovaná 
Pedagogicko-psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí. 
Po delší odmlce se opět uskutečnil dvoudenní seminář pro výchovné poradce a metodiky prevence v Bělči nad Orlicí, 
který je rovněž připravován Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí. 
Školní metodik prevence se také zapojil do kurzu „Rozvoj osobnostního růstu“. 

Metodik prevence spolupracuje s ostatními vyučujícími a informuje je i vedení školy o konaných aktivitách. S třídními 
učiteli monitoruje klima v jednotlivých třídních kolektivech, dále pak řeší individuální problémy žáků, které se vyskytly 
nejen v souvislosti s dlouhodobou distanční výukou. 
 
Za školské poradenské pracoviště 
 
 
 
Mgr. Dana Tomášová 
výchovný poradce a metodik prevence 
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8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Příjmení, jméno, titul Název vzdělávací akce Vzdělávací zařízení 

Bártová Hana, Ing. 
Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Bek Tomáš, Mgr. 

Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Školení řidičů referentských vozidel Choceňská autoškola Tomáš Opařil 

Preventista požární hlídka Ing. Tomáš Fadrný 

Borová Kristýna 
Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Brabcová Diana, Mgr. 
Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Čefelín Petr 

Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Školení řidičů referentských vozidel Choceňská autoškola Tomáš Opařil 

Preventista požární ochrany Ing. Tomáš Fadrný 

Odborná způsobilost v elektrotechnice § 14 vyhlášky č. 
50/1978 Sb. 

Unit 

Provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení  Technická inspekce ČR 

Černá Lucie, Ing. 

Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Školení řidičů referentských vozidel Choceňská autoškola Tomáš Opařil 

Dalecká Pavlína, Ing. 

Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

E-learning a možnosti jeho využití ve výuce Vzdělávací středisko Štohl Znojmo 

Doskočilová Zdeňka, Mgr. 
Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Dostálová Stanislava, Ing. 

Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Školení řidičů referentských vozidel Choceňská autoškola Tomáš Opařil 

Drahošová Markéta, Ing. 

Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Školení řidičů referentských vozidel Choceňská autoškola Tomáš Opařil 

On-line marketing - FB, IG, web Než zazvoní s. r. o. 

Konzultační seminář pro management škol - MZ, PZ NPI České republiky 

Konference JA Podnikavost ve vzdělávání 2022 JA Czech 

Držmíšková Jitka 
Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Dušková Milena, Ing. 
Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Hájková Blanka, Mgr. 

Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Deskové hry v ANJ NPI České republiky 

Rozvoj osobnostního potenciálu pedagogů NPI České republiky 

Hánělová Ladislava 

Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Majetek v účetnictví Ekonom Press 

Hašková Hana 

Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Školení řidičů referentských vozidel Choceňská autoškola Tomáš Opařil 

Rozvoj osobnostního potenciálu pedagogů Národní pedagogický institut ČR 

Seminář Kulinářské techniky Akademie kuchařského umění Praha 

Herzog Alžběta, DiS. 
Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Hlávková Hana 

Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Školení řidičů referentských vozidel Choceňská autoškola Tomáš Opařil 

Registr smluv Dynatech s.r.o. Brno 
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Horníčková Magdalena, Mgr. 
Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Chadima David, DiS. 

Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Preventista požární hlídka Ing. Tomáš Fadrný 

Chadima Lukáš, Mgr. 

Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Školení řidičů referentských vozidel Choceňská autoškola Tomáš Opařil 

Jandíková Vladimíra 
Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Janďourková Zdeňka 
Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Janouchová Dana 

Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Preventista požární hlídka Ing. Tomáš Fadrný 

Janouchová Martina 

Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

OK systém mzdový program OK systém 

Mzdová účtárna - podzimní legislativní novinky  PhDr. Dagmar Kučerová, Pardubice 

Mzdová účtárna - změny a aktuality od ledna 2022 PhDr. Dagmar Kučerová, Pardubice 

Roční zúčtování daně za rok 2021 PhDr. Katarína Dobešová 

Ukrajinci v ČR - manuál pro zaměstnavatele PhDr. Dagmar Kučerová, Pardubice 

Kadrmasová Romana 
Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Kolářová Iveta  

Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Školení řidičů referentských vozidel Choceňská autoškola Tomáš Opařil 

Komínková Alena 
  

Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Správní řízení ve střední škole PhDr. Mgr. Monika Puškinová 

Kotyzová Linda, Mgr. 

Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Školení řidičů referentských vozidel Choceňská autoškola Tomáš Opařil 

Seminář - expedice DofE DofE Praha 

Rozvoj osobnostního potenciálu pedagogů NPI České republiky 

Konzultace k šablonám (ukončení V65) NPI - online 

Zdravotník zotavovacích akcí Český červený kříž 

Metodický kabinet MAT SYPO - Metodický kabinet 

Školení šablony OP JAK MŠMT - online 

Koubová Alice, Mgr. 
Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Kroulík Radek, Ing. 

Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

Choceňská autoškola Tomáš Opařil 

 JA Podnikavost ve vzdělávání 2022 JA Czech 

Konference JA Podnikavost ve vzdělávání 2022 JA Czech 

Kuchtová Viera 
Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Lesáková Blanka, Mgr. 

Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Školení řidičů referentských vozidel Choceňská autoškola Tomáš Opařil 

Lesařová Ivana 
Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Lněnička Martin, Ing. PhD. 
Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Lněničková Jana, Mgr. 
Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Loučková Ilona, Ing. 
Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 
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MS Excel 2016 (2013) pro experty NICOM, a.s. 

Robotika M19 Praha - Certicon 

Robotika M19 Praha - Certicon 

Aktuální vývoj v systému Bakaláři Bakaláři s.r.o. 

Konzultační seminář pro předsedy maturitních komisí NPI České republiky 

Robotika M19 Praha - Certicon 

Marková Markéta, Mgr. 

Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Úvod do online marketingu  NPI České republiky 

Online marketing - pokračování NPI České republiky 

Rozvoj osobnostního potenciálu pedagogů NPI České republiky 

Mentor - testování matematika I-KAPII 

Celostátní setkání učitelů matematiky SŠ CCV Pardubice 

Robotika M19 Praha - Certicon 

Vzdělávání mentorů - digitální gramotnost I-KAPII 

Matematická gramotnost I-KAPII 

ROB 1 - Nové metody výuky s mediální jazykovou 
laboratoří (úroveň začátečník) 

AV Media (I-KAPII) 

OrgPad - kreativní práce s informacemi v souvislostech I-KAPII 

Digitální nástroje ve VV a HV jako příležitost pro 
vytváření mezipředmětových vztahů 

I-KAPII 

ROB 2 - Aktivace studentů s multimediální jazykovou 
laboratoří (úroveň mírně pokročilý) 

AV Media (I-KAPII) 

Robotika M19 Praha - Certicon 

Čtenářská gramotnost I-KAPII 

Martinková Hana, Mgr. 

Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Školení řidičů referentských vozidel Choceňská autoškola Tomáš Opařil 

Formativní hodnocení Metodický portál RVP.CZ 

Marušová Barbora, Mgr. 

Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Čtenářská gramotnost I-KAPII 

Mattas Vladimír 

Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Školení řidičů referentských vozidel Choceňská autoškola Tomáš Opařil 

Preventista požární ochrany Ing. Tomáš Fadrný 

Melšová Jana 
Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Michalcová Hana, Ing. 
Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Michalcová Jana 
Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Michálková Marie, Ing. 

Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Školení řidičů referentských vozidel Choceňská autoškola Tomáš Opařil 

  Seminář Kulinářské techniky Akademie kuchařského umění Praha 

Motl Pavel, Mgr. 

Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Školení řidičů referentských vozidel Choceňská autoškola Tomáš Opařil 

Preventista požární hlídka Ing. Tomáš Fadrný 

Myšáková Hana, Mgr. 

Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Moderní přístupy ve výuce jazyků 2021 Asociace jazykových škol 

Seminář eTwinning pro učitele SŠ Dům zahraniční spolupráce Praha 

Seminář ke dni učitelů Goethe institut Praha 
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Mezinárodní seminář pro učitele NEJ v Míšni Dům zahraniční spolupráce Praha 

Nešporová Jiřina 
Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Nešpoříková Hana, Mgr. 
Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Novotná Iva, Mgr. 

Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Projekt OP VVV - Implementace KAP II Centrum uznávání a celož. Učení Pce kraj 

Etická výchova na středních školách Krajský úřad Pce, odbor školství 

Pavlíčková Lenka, M. A. 

Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Proč je důležitá správná anglická výslovnost DESCARTES, v. o. s. MSMT-22201/2017-1 

Pirochtová Milena, Mgr. 

Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Školení řidičů referentských vozidel Choceňská autoškola Tomáš Opařil 

Celostátní setkání učitelů matematiky na SŠ CCV, MSMT-40746/2019-4-25 

Proroková Gabriela 
Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Přibyl Martin, Mgr. 

Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Školení řidičů referentských vozidel Choceňská autoškola Tomáš Opařil 

Seminář učitelů TEV ŠK AŠSK Pardubice 

Půlpánová Václava, Mgr. 
Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Rafail Enea 

Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Školení řidičů referentských vozidel Choceňská autoškola Tomáš Opařil 

Preventista požární ochrany, Preventista požární hlídka Ing. Tomáš Fadrný 

Rafailová Eva 
Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Ropková Stanislava 

Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Školení řidičů referentských vozidel Choceňská autoškola Tomáš Opařil 

Rybková Martina, Mgr. 
Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Ryjáček Milan, Mgr. 

Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Preventista požární hlídka Ing. Tomáš Fadrný 

Sejkorová Michaela, Ing. 
Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Sejtková Pavla, Ing. 

Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Prezentace programu PP Poradce pro školy Svaz účetních České republiky 

Sixtová Lenka, Mgr. 

Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Konzultační seminář pro školní maturitní komisaře NPI 22-31-21-ŠM-02/2 

Motivační aktivity pro přípravu na zkoušku B2 First 
Cambridge 

DESCARTES, v. o. s. MSMT-7471/20216-6-218 

Studnička Jaroslav, Mgr. 

Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Školení řidičů referentských vozidel Choceňská autoškola Tomáš Opařil 

Šeba Martin, Mgr. 

Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Matematická gramotnost I-KAPII 

Čtenářská gramotnost I-KAPII 

Šedová Hana, Mgr. 

Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Školení řidičů referentských vozidel Choceňská autoškola Tomáš Opařil 

Šedová Jitka, Mgr. 

Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Školení řidičů referentských vozidel Choceňská autoškola Tomáš Opařil 
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Šedová Pavlína 

Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Rozvoj osobnostního potenciálu pedagogů Národní pedagogický institut ČR 

Seminář Kulinářské techniky Akademie kuchařského umění Praha 

Šilarová Markéta, Mgr. 
Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Teplá Eva 

Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Školení řidičů referentských vozidel Choceňská autoškola Tomáš Opařil 

Preventista požární hlídka Ing. Tomáš Fadrný 

Tomášová Dana, Mgr. 

Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Školení řidičů referentských vozidel Choceňská autoškola Tomáš Opařil 

Odborný seminář pro metodiky prevence a výchovné 
poradce škol 

PPP Ústí nad Orlicí 

Rozvoj osobnostního potenciálu pedagogů NPI České republiky 

Urbanová Dagmar, Ing. 

Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Daně Vzdělávací středisko Štohl 

Vanická Ivana 
Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Vostal Jiří 

Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Školení řidičů referentských vozidel Choceňská autoškola Tomáš Opařil 

Preventista požární ochrany, Preventista požární hlídka Ing. Tomáš Fadrný 

Všetička Milan, Mgr. 

Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Robotika M19 Praha - Certicon 

Zavřelová Petra, Mgr. 

Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízeních 

PMVIA, MSMT-7680/2019 

Konzultační seminář pro management škol NPI MSMT 10396/2014-1-310 

 
 

   

9. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

Výstavy a přehlídky středních škol 

Ve školním roce 2021/2022 jsme o sobě dávali vědět na přehlídkách středních škol, které se uskutečnily  
v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. 

místo termín konání 

Rychnov nad Kněžnou Společenské centrum Rychnov nad Kněžnou 1. říjen – 2. říjen 2021 

Česká Třebová SOŠ a SOU technických oborů Skalka 13. říjen 2021 

Chrudim Velký sál muzea 19. říjen 2021 

Svitavy Středisko kulturních služeb Fabrika 21. říjen 2021 

Pardubice Enteria arena 22. říjen 2021 

Pardubice Ideon 5. listopad – 6. listopad 2021 

Hradec Králové Kongresové centrum ALDIS 12. listopad – 13. listopad 2021 

Dny otevřených dveří  

Termín Místo Čas 

19. 11. 2021 (pátek) Choceň 13:30 – 17:00 h 

20. 11. 2021 (sobota) Choceň 09:00 – 12:00 h 

21. 01. 2022 (pátek) Choceň 13:30 – 17:00 h 

22. 01. 2022 (sobota) Choceň 09:00 – 12:00 h 

Dny otevřených dveří se uskutečnily i online přes prostředí MS Teams. 
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Aktivity školy 

100. výročí vzniku ekonomického školství v Chocni 

V Chocni se odehrála nebývalá událost. Proběhly oslavy vzniku školy, kterou dnes známe jako Obchodní akademii  
a Střední odbornou školu cestovního ruchu Choceň. Přípravy se poněkud protáhly díky covidu, ale v sobotu 2. října 2021 
to konečně vyšlo. I počasí jako by nám chtělo vynahradit jednoletý odklad a slunce prosvětlilo všechny školní budovy  
i ulice města. Jindy ospalé městečko oživil neobvyklý ruch. Už od rána jste mohli zahlédnout hloučky lidí v družném 
hovoru před budovami školy. Přilákal je bohatý program, který jsme připravili pro bývalé i současné žáky  
a zaměstnance školy. Zprostředkovali jsme tak setkávání absolventů i bývalých zaměstnanců po mnoha letech. Byli jsme 
například svědky dojemných setkání bývalých žáků z 50. let, absolventů se svými učiteli a mnohých dalších. Nacházeli 
svoje fotografie na vystavených maturitních tablech a fotografiích. Vzpomínky jim vytanuly při prohlídce tříd určených 
právě pro setkávání bývalých spolužáků. Mohli si prohlédnout výstavu historických strojů a kancelářské techniky, se 
kterou kdysi pracovali. Dlouhou tradici jim připomněl přehled stoleté historie ekonomického školství  
v Chocni. Bylo připraveno občerstvení, upomínkové předměty a almanachy. Úsměvy, dojemná setkání po letech, objetí, 
družné hovory…, to vše bylo k vidění. Slavnostní atmosféru dotvářelo hudební vystoupení ZUŠ Choceň, která oslavila  
75. výročí vzniku. Celá akce měla i duchovní rozměr v podobě mše svaté v kostele sv. Františka Serafínského  
v Chocni za zemřelé učitele, zaměstnance a žáky školy.. 
 
Opravdovým vrcholem oslav byl pak slavnostní průvod přítomných absolventů, zaměstnanců a žáků školy začínající od 
budovy OA a směřující přes ulici T. G. Masaryka a Tyršovo náměstí na „Ostrov“. Cítili jsme směs pohnutí a hrdosti, když 
proud lidí zaplnil takřka celou Masarykovu ulici. Za mažoretkami a kapelou Choceňačka šli žáci z padesátých let až po 
současné. Nejstarší přítomný absolvent maturoval už v roce 1950. Někteří vážili cestu až z Belgie a Německa. Absolventi 
se sjeli opravdu z celé republiky – z Prahy, Plzně, Bechyně, Liberce, Mladé Boleslavi, Českých Budějovic 
 a dalších míst. Přišlo jich celkem 424 + další návštěvníci z řad veřejnosti. (Budovami prošlo cca 800 lidí, bývalých 
zaměstnanců 29). Všem stálo za to si připomenout, že i oni byli součástí „stoleté školy“. 
 
Na „Ostrově“ pak promluvili ke všem přítomným ředitelé škol OA a SOŠ CR Choceň a ZUŠ Choceň, starosta Chocně 
a zástupce kraje. Pak následovalo hudební vystoupení – ZUŠ Choceň s kapelami Junior Dixie a Adéla. Hlavní program 
trval až do šesté hodiny večerní. 
 
Z reakcí hostů jsme pochopili, jak silnou tradici a dobré jméno škola nese. Troufáme si tvrdit, že OA a SOŠ CR Choceň se 
stala významnou a zavedenou značkou. Myslíme si, že máme na co navazovat a máme být na co hrdí. Úspěch celé akce 
nás zavazuje do budoucích let. 
 
Mgr. Milan Ryjáček 
učitel 
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Ohlédnutí za Mezinárodním dnem průvodců 19. února 2022 

V rámci Mezinárodního dne průvodců zorganizovala Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu 

Choceň ve spolupráci s Asociací průvodců ČR, městem Choceň a Pardubickým krajem již 6. ročník Mezinárodního dne 

průvodců v Chocni. Cílem akce bylo nabídnout široké veřejnosti profesionálně vedené prohlídky po vlastním městě. Lidé 

si mohli doplnit informace o historii pomníků a památníků, které jsou v Chocni k vidění. Připravili jsme tři prohlídkové 

trasy: „Pomníky a památníky, nejen pro pamětníky“, pro malé návštěvníky byla připravena trasa „Questík pro 

mrňousky“, kde na stanovištích plnily děti různé úkoly, a na větší děti pak čekala trasa s názvem „Choceň plná hádanek“. 

V prostorách školy na Tyršově náměstí jsme měli malý koncert, divadelní představení pro děti „Červená karkulka“  

a dílničky a soutěže pro děti. Zpestřením akce byla výstava obrazů paní Martiny Kissewetterové, malý jarmark a výstava 

fotografií. Občerstvení pro nás zajistili žáci oboru vzdělání Kuchař-číšník a Cukrář. 

Prohlídku pro dospělé si prošlo více jak 200 hostů z Chocně i vzdálenějších končin a dětské trasy navštívilo 75 hostů. 

Akce se vydařila a již nyní přemýšlíme, v jakém duchu uspořádáme další ročník. 

 

I v letošním roce převzal záštitu nad Mezinárodním dnem průvodců radní za Pardubický kraj, pan Ing. Alexandr Krejčíř. 

Všem hostům děkujeme za návštěvu. 

 

Mgr. Petra Zavřelová 

zástupce ředitele 
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Choceňský Český den proti rakovině 

Český den proti rakovině, 25. ročník, proběhl 11. května 2022. Naši žáci se opět sbírky aktivně zúčastnili. Šest 
odhodlaných mladých lidí ve žlutých tričkách, žáků druhého ročníku Veřejnosprávní činnosti a třetího ročníku Cestovního 
ruchu, se vydalo do ulic města Chocně. Počasí k nim bylo vstřícné. Sluníčko svítilo. Touto cestou děkujeme občanům 
města, žákům a zaměstnancům školy za zakoupení žlutého kvítku měsíčku lékařského. 
V letošním roce sbírka vynesla 18.584 Kč. 
Částka v porovnání s loňským rokem je opět vyšší. Žáci naší školy Zuzana Haraštová, Veronika Hynková, Petra 
Karastojanová, Noemi Vašinová, Tereza Marková, Nicol Margetinová, Karolína Vítková a Filip Illek si svými úsměvy  
a vstřícností získali důvěru občanů. Finanční prostředky Liga proti rakovině Praha z. s. používá nejen pro prevenci 
onkologických onemocnění, ale i ke zlepšení života onkologických pacientů (www.lpr.cz). 
 
Naše škola sbírku pořádá již po dvacáté čtvrté. 
 
Mgr. Hana Martinková 
OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomický tým 

Ve čtvrtek 23. září 2021 proběhla na Obchodní akademii a Střední odborné škole cestovního ruchu v Chocni soutěž 
Ekonomický tým. Za naši školu se zúčastnily dva týmy ze čtvrtých ročníků. 
Tým ve složení Darina Vaškových, Alena Novotná, Dominika Kašparová popisuje: „Jako první úkol nám byla zadána 
prezentace na téma budoucnost online výuky, kde jsme na přípravu měly půl hodiny a nemohly jsme používat internet. 
Když jsme úspěšně odprezentovaly, přesunuly jsme se do třídy, kde jsme psaly test zaměřený na účetnictví, ekonomiku 
a ITE. I přesto, že soutěž byla celkově náročná, umístily jsme se na krásném 2. místě a jsme rády, že jsme naši školu 
mohly reprezentovat.“ 
Druhý tým naší školy skončil na krásném čtvrtém místě. 

 

Ing. Markéta Drahošová 
zástupce ředitele 
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Státní zkoušky ze zpracování textu 

V úterý 3. května 2022 konalo 26 žáků druhých ročníků oboru Obchodní akademie státní zkoušky ze zpracování textu. 
Pod vedením zkušební komisařky Heleny Zaviačičové žáci 30 minut zpracovávali text s korekturami a s pravopisnými 
jevy. Nakonec zkoušku úspěšně vykonalo 21 žáků, což nám přijde jako velmi dobrá úspěšnost. 
Věříme, že tato zkouška se bude nejen dobře vyjímat v životopisech, ale že v budoucnu pomůže našim absolventům  
k získání nějakého zajímavého pracovního místa. 
 
Ing. Ilona Loučková 
učitelka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěž ZAV-100 

V sobotu 11. prosince 2021 se konala mezinárodní soutěž v minutovkách ZAV-100. V kategoriích, ve kterých byli i žáci 
naší školy, soutěžilo přes 1200 účastníků z 10 zemí. Naprosto perfektní výkon předvedli Tomáš Dvořáček z O4B, který se 
umístil na 18. místě; Vojtěch Vašina z O4A, který získal 33. místo a Šimon Novotný z O2A, který se umístil na 42. místě. 
Celkově se všech našich 18 reprezentantů umístilo do prvních 460 míst a všichni překonali svoje dosavadní rekordy. Naši 
školu reprezentovali z O2A Šimon Novotný, O2B Andrea Ostruszková, O3A Daniel Brůna, Adam Legerski, Ema Balogová, 
Veronika Benešová, David Šalda, Olga Kouřímová, Aneta Skalická, Lucie Čižinská, Filip Krčmárek, Jakub Mikeska, Anna 
Margita Votavová, O3B Karel Šafránek, O4A Vojtěch Vašina a O4B Tomáš Dvořáček, Eliška Jánová a Filip Bláha.  
Všem moc gratulujeme ke skvělým výkonům a děkujeme za opět skvělou reprezentaci naší školy. 

 

Mgr. Barbora Marušová 
učitelka 
 
 
Máme třetí až páté místo v Mistrovství republiky žáků ve zpracování textu! 

V úterý 29. března 2022  proběhlo krajské kolo Mistrovství republiky žáků ve zpracování textu. Naši žáci se umístili na 
skvělém 3. místě (Tomáš Dvořáček – O4B), 4. místě (Vojtěch Vašina – O4A) a 5. místě (Filip Bláha – O4B). 
Děkujeme všem zúčastněným žákům za skvělou reprezentaci školy a gratulujeme! 
 
Mgr. Barbora Marušová 
učitelka 
 
 

Celostátní soutěž v účetnictví „MÁ DÁTI – DAL 2022“ 

Ve dnech 22. března a 23. března 2022 se Nela Gregorová a Lucie Zachovalová z O4B zúčastnily finále celostátní soutěže 
v účetnictví „MÁ DÁTI – DAL 2022“, kterou pořádalo Vzdělávací středisko Ing. Pavla Štohla s.r.o. Znojmo. Soutěž je 
určena pro žáky čtvrtých ročníků oboru Obchodní akademie a ostatních středních odborných škol s výukou účetnictví. 
Skládá se z čtyřhodinové písemné práce a z devadesátiminutového znalostního elektronického testu. Nela Gregorová 
obsadila 19. místo a Lucie Zachovalová 24. místo v konkurenci 71 účastníků. Společným bodovým ziskem se obě 
zasloužily o celkové umístění naší školy na 9. pozici z 34 zúčastněných škol. 

 
Ing. Pavlína Dalecká 
učitelka 
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Soutěž Zaúčtuj To! 

V pátek 10. června 2022 se uskutečnila na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně soutěž v účetnictví 
– Zaúčtuj To! Soutěže se zúčastnilo 15 týmů složených ze žáků středních škol z celé České republiky. Naši školu 
reprezentovali jako tým žáci ze třídy O3A, a to Veronika Benešová, Nela Popilková a Jakub Mikeska. Měli zde možnost 
otestovat své znalosti z oblasti účetnictví. V základním kole obsadili 7. místo, v semifinále pak 3. místo. 

I když výše uvedené výsledky nestačily k postupu do finále, věřím, že si žáci odvezli domů z tohoto dne jistě cenné 
zkušenosti. 

 

Ing. Dagmar Urbanová 
učitelka 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomická olympiáda – finále 

V úterý 21. června 2022 se uskutečnilo finále Ekonomické olympiády v prostorech České národní banky v Praze, kterého 
se zúčastnilo celkem 50 žáků středních škol z celé České republiky. Naši školu na 
tomto finále reprezentoval Martin Viktorín ze třídy O3B. Měl zde možnost nejen 
otestovat své znalosti z oblasti finanční a ekonomické gramotnosti, ale  
i zúčastnit se zajímavých přednášek a setkat se se zajímavými osobnostmi. 
Děkuji Martinovi za účast a zodpovědný přístup k soutěži. I když se neumístil v TOP 
10, věřím, že si odvezl domů z tohoto dne jistě hezké zážitky a cenné zkušenosti. 

 

Ing. Dagmar Urbanová 
učitelka 
 

 

 

Hradecká juniorka 

Žáci prvních a druhých ročníků oboru Obchodní akademie se 17. června 2022 zúčastnili soutěže Hradecká juniorka. 
Naši žáci předvedli v desetiminutovém opisu skvělé výkony, z O1B nás reprezentoval Aleš Vojtíšek, Adéla K. Bašniková 
a Jan Skalický, z O1A Albert Cach a Jiří Zlatník, z O2A Šimon Novotný a David Pokorný a z O2B Andrea Balcarová. 
Albert Cach z O1A se umístil ve své kategorii na krásném 3. místě. 

 

Mgr. Barbora Marušová   
učitelka 
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Soutěže a aktivity úseku praktického vyučování 

Barmanský kurz 

Ve dnech 4. až  8. října 2021 se na budově TYR pro žáky třetího ročníku učebního oboru Cukrář a učebního oboru Kuchař 
– číšník uskutečnil Barmanský kurz. Dvacet čtyři žáků  mělo možnost pracovat pod vedením Miloše Trettera, zakladatele 
a majitele 1. České Barmanské akademie u nás a autora několika publikací zaměřených na koktejly. 
Kurz byl rozdělen na teoretickou a praktickou část. V teoretickém bloku se žáci seznámili s historií a  výrobou jednotlivých 
surovin, ze kterých potom v části praktické vyráběli míchané drinky. Během kurzu se naučili míchat přibližně 50 nápojů 
– od krátkých nápojů před jídlem a po jídle, dlouhých nápojů, krátkých nápojů přímo do skla, nápojů obsahujících sekt 
až po nápoje s netradiční přípravou. Po celou dobu výuky měli žáci k dispozici odborná skripta a ukázkový materiál. Po 
úspěšném ukončení kurzu získali účastníci certifikát, který je uznáván českou barmanskou asociací a je uznáván  
i v zahraničí. 
 
Ing. Hana Michalcová 
učitelka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carvingový kurz pro CK1 

Ve dnech 5. října a 6. října 2021 se žákyně 1. ročníku učebního oboru Cukrář při praktickém vyučování zúčastnily 
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 jablek, pomerančů, rajčat, ředkviček a cuket. 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. Žákyně se kurzu zúčastnily s nadšením  
a 4 z nich se přihlásily do pokračovacího nástavbového kurzu. 
 

Ing. Marie Michálková 
zástupce ředitele 
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Carvingový kurz – vykrajování melounů v thajském stylu 

Ve dnech 4. a 5. ledna 2022 se 5 žákyň 1. ročníku učebního oboru Cukrář zúčastnilo nástavbového 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. Kurz byl náročnější, předpokladem bylo absolvování kurzu pro 
začátečníky. Cílem kurzu bylo vyřezávání vodních melounů a květin z červené řepy, mrkve, lilku či kedlubny. 

 

Ing. Marie Michálková 
zástupce ředitele 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baristický kurz pro 2. ročníky učebních oborů 

Ve dnech 24. a 25. března 2022 proběhl v naší škole baristický kurz určený žákům 
gastronomických oborů Kuchař – číšník a Cukrář. Zúčastnilo se ho 22 žáků třídy 
CU2 a KU2. Kurz vedl barista pan Tomáš Zahradil z České barmanské asociace. 
První výukový den se žáci seznámili s teorií kávy, kde se pěstuje, jejím 
zpracováním a pražením. Osvojili si principy každodenní péče o kávovar, 
kávomlýnek a mezinárodně uznávané standardy v přípravě nápojů z kávy. 
Druhý výukový den byl zaměřen na praktickou práci s mlékem a osvojení  
si dodržování správných postupů i hygienických pravidel. Vyšlehali nespočetně 
konviček mléka a připravili spoustu espress. Naučili se tak správný baristický 
postup při přípravě espressa, cappuccina a základy při chodu v kavárně. 

Účastníci kurzu po závěrečném testu obdrželi certifikát CBA BARISTA JUNIOR, 
jehož platnost je celosvětová. 

 

Ing. Milena Dušková 
učitelka 
 

 

 

 

 

 

Gastronomická soutěž „Kuchař Vysočiny junior 2022“ 

V úterý 5. dubna 2022 proběhl na Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod šestý ročník soutěže „Kuchař 
Vysočiny junior 2022 open“, kterou pořádala škola pod záštitou Kraje Vysočina. Naši školu reprezentovali 2 kuchaři ze 
třídy KU3 – Veronika Kovářová a ze třídy CK1 Ondřej Jánoš. Soutěžní tým měl připravit v časovém limitu 60 minut  
4 porce předkrmu a 4 porce hlavního chodu s omáčkou s minimálně 1 přílohou. Povinnou surovinou pro předkrm byly 
kuřecí játra a povinnou surovinou pro hlavní chod bylo kuře. 

A s jakými pokrmy naši žáci soutěžili? 
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Předkrm – kuřecí játrová pěna, listové mističky, blumová omáčka a kompotovaný vlašský ořech. 

Hlavní chod – kuřecí prsa špikovaná sušenými rajčaty, omáčka z mascarpone, bramborové krokety obalované v bílém 
máku a brusinky. 

Výkony žáků hodnotila porota složená z odborníků z Asociace cukrářů a kuchařů ČR. Při hodnocení přípravy pokrmů se 
porota zaměřila na technickou zručnost a dodržování hygienických pravidel. U hotových pokrmů byl hodnocen jejich 
vzhled, originalita a kreativita, úroveň prezentace, konzistence, chuť a vůně. Do hodnocení soutěžního úkolu byl zahrnut 
rovněž úklid pracoviště. 

Žákům a paní učitelkám odborného výcviku za jejich práci děkuji. 

 

Ing. Marie Michálková 
zástupce ředitele 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěž „Kouzlení z perníku“ 

Ve čtvrtek 21. dubna 2022 se na Střední škole gastronomie a služeb v Nové Pace uskutečnil 9. ročník soutěže Kouzlení  
z perníku. Žákyně naší školy Adéla Hánová, Linda Hánová a Edita Stündlová ze třídy CK1 soutěžily v kategorii pro 
„nováčky“ – zdobení perníku v časovém limitu 80 minut. Linda Hánová se umístila ve stříbrném pásmu. 

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. 

 

Ing. Marie Michálková 
zástupce ředitele 
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Carvingová soutěž v Třebíči 

Ve středu 11. května 2022 se žákyně 1. ročníku oboru vzdělání Cukrář Barbora Dostálová a Adéla Vondráčková zúčastnily 
18. ročníku soutěže „JUNIOR SHOW – MELOUNOVÝ ŠAMPIONÁT 2022“ v Třebíči. Tradičně tuto soutěž pořádá Obchodní 
akademie a Hotelová škola Třebíč ve spolupráci s firmou Czech Carving Studio Luďka Procházky.  

Žákyně soutěžily v kategoriích vyřezávání v limitu na volné téma do cukrového melounu a v květinové kompozici pro 
začínající řezbáře. Ve všech kategoriích se umístily ve stříbrném pásmu. Další úspěch byl po sečtení celkových bodů, kdy 
odborná komise předala Barboře Dostálové pohár za 3. místo v kategorii nejlepší začínající řezbář. 

Žákyně získaly inspiraci do dalších soutěží a především chuť se účastnit nových kurzů a stát se dokonalejšími řezbáři. 

 

Ing. Marie Michálková 
zástupce ředitele 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhé místo na Gastronomických slavnostech v Litomyšli 

Žáci 1. ročníku Marek Dvořáček a Ondřej Jánoš z oboru vzdělání Kuchař–číšník se v sobotu 21. května 2022 zúčastnili  
v rámci Gastronomických slavností M. D. Rettigové v Litomyšli soutěžní přehlídky gastronomických škol s tématem 
„Bramborové škubánky“. Soutěžním úkolem bylo připravit v časovém limitu 50 minut 4 porce teplého pokrmu, kde 
hlavní složkou bylo kuřecí maso, připravené ve dvou úpravách. Součástí pokrmu byly bramborové škubánky ve volné 
úpravě. Žáci soutěžili s pokrmem „Kuřecí roláda plněná avokádem a kedlubnou, masová kroketa, škubánky, tymiánový 
demi glace, glazovaná zelenina“. Soutěžící hodnotila odborná porota, ve které byli zastoupeni členové Asociace kuchařů 
a cukrářů ČR a další odborníci v oboru gastronomie. V letošním roce se nám podařilo obhájit 2. místo. 

Střední školu jsme prezentovali v prodejním stánku, kde žáci a učitelé prodávali zákusky a dorty vyrobené od našich 
cukrářů. 

 

Ing. Marie Michálková 
zástupce ředitele 
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Sportovní aktivity 

datum místo konání umístění 

Září 

2. Organizační zajištění TV soutěží a aktivit okresu UO   

23. Sportovní den pro první ročníky všech oborů   

Listopad 

12. Středoškolská futsalová liga chlapců,  Vysoké Mýto, 1. kolo  1. místo 

Prosinec 

9.  2. kolo Středoškolské futsalové ligy chlapců, Česká Třebová 2. místo 

13. Florbal chlapců 1. – 4. ročníků, Vysoké Mýto – okresní finále 2. místo 

16.  Středoškolská futsalová liga dívek,  Choceň, 1. kolo  1. místo 

Leden 

18. 3. kolo Středoškolské futsalové ligy chlapců, Chrudim 3. místo 

Březen 

11. Divizní futsalové finále dívek, Choceň 1. místo 

30. Dívky-Konferenční futsalové finále"Východ", Brno 
3. místo, celkově 5. - 6. místo  
v ČR 

Červen 

1. 
Organizační zajištění cyklistického závodu „Roadmaster 2022“ na 
autodromu ve Vysokém Mýtě – cyklozávody pro žáky základních 
škol Pardubického kraje 

  

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

 
Ve školním roce 2021/2022 byla opět z důvodu pandemického onemocnění COVID 19 většina sportovních soutěží 
zrušena. Naše škola se tak zúčastnila pouze futsalu (chlapci i dívky), z něhož některá kola i sama pořádala a florbalu 
(pouze chlapci). Dále jsme organizovali několik závodů a kurzů, z nichž některé jsou i certifikované. Nově byl v letošním 
školním roce v rámci TEV zařazen i kurz sebeobrany pro 2. ročníky, a to pod záštitou Pardubického kraje. 
Největším letošním úspěchem bylo 5. – 6. místo v ČR děvčat ve Středoškolské futsalové lize. Chlapci skončili na krajské 
úrovni v témže sportu na pěkném 3. místě a ve florbalu v okresním kole na 2. místě.  
Věřme, že do nového školního roku nezasáhne žádné jiné „covidové“ onemocnění a budeme se moci opět účastnit 
veškerých nabízených sportů. S tím snad přibydou i další reprezentační úspěchy.  
 
Mgr. Pavel Motl 
učitel 
 
 
Kurzy 

Datum Název a místo kurzu Třída 
 

Vedoucí kurzu 
 

6. září -10. září 2021 Kurz 1. pomoci, Choceň O2A, O3B Mgr. Hana Nešpoříková 

13. září – 17. září 2021 Sportovně turistický kurz, Mariánské Lázně CR1 
Mgr. Jitka Šedová 
Ing. Hana Bártová 

13. září – 16. září 2021 Sportovně turistický kurz, Zderaz VS2 
Mgr. Milena Pirochtová 
Mgr. Václava Půlpánová 

13. září – 17. září 2021 Sportovně turistický kurz, Zderaz VS1 
Lenka Pavlíčková, M. A. 
Mgr. Martin Přibyl 

4. říjen – 8. říjen 2021 Barmanský kurz, Choceň CU3, KU3 Ing. Hana Michalcová 

5. říjen -6. říjen 2021 Carvingový kurz – základní CK1, CU2 Hana Hašková 

11. říjen – 15. říjen 2021 Barmanský kurz, Choceň CR4 Ing. Lucie Černá 
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18. říjen – 22. říjen 2021 Kurz „Instruktor fitcentra“, Choceň  O2A, O3B Mgr. Pavel Motl 

6. prosinec – 7. prosinec 2021 Kurz 1. pomoci, Choceň O2A, O3B Mgr. Hana Nešpoříková 

13. prosinec -17. prosinec 2021 Kurz 1. pomoci, Choceň CR3 Mgr. Lukáš Chadima 

4. leden – 7. leden 2022 Carvingový kurz – nástavba CK1 Hana Hašková 

30. leden – 4. únor 2022 Lyžařský kurz, Herlíkovice O1A, O1B 
Mgr. Pavel Motl 
Mgr. Hana Nešpoříková 

24. březen – 25. březen 2022 Baristický kurz, Choceň CU2, KU2 Ing. Milena Dušková 

25. duben – 29. duben 2022 Kurz 1. pomoci, Choceň O1A Ing. Lucie Černá 

8. květen – 13. květen 2022 Sportovně turistický kurz, Pastviny O2A, O2B 
Mgr. Tomáš Bek 
Mgr. Hana Nešpoříková 

16. květen – 20. květen 2022 Kurz 1. pomoci, Choceň CR1 Mgr. Markéta Šilarová 

23. květen – 27. květen 2022 Kurz 1. pomoci, Choceň CR2 Mgr. Milena Pirochtová 

23. květen – 27. květen 2022 Kurz „Instruktor plavání“, Ústí nad Orlicí O3A Mgr. Hana Nešpoříková 

7. červen – 10. červen 2022 Kurz praktických dovedností, Běleč n. Orlicí VS3 
Mgr. Lukáš Chadima 
Mgr. Hana Martinková 

květen - červen Masérský kurz O4A Mgr. Pavel Motl 

16. červen – 19. červen 2022 
Kurz Instruktora vodní turistiky, České 
Vrbno 

O3B 
Mgr. Pavel Motl 
Mgr. Martin Přibyl 

 
 

10. Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2021 (dle § 18 odst. 1 zákona  
č. 106/1999 Sb.)         

 
Počet podaných písemných žádostí o informace 
Článek 1 
V roce 2021 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 2021 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 2021 k přezkoumání rozhodnutí soudem nedošlo (viz článek 2). 
 
Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 106/1999 Sb. 
Článek 4 
V roce 2021 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.  
Formou inzerce v denním tisku byla zveřejněna informace o oborech vzdělání, které škola plánuje otevřít 
v následujícím školním roce. 
V případech, kdy se zákonní zástupci o možnostech studia dotazovali telefonicky, byla jim tato informace podána 
pověřeným pracovníkem. 
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11. Kontroly a inspekční činnost 

 

Kontrolní orgán: KHS Pardubického kraje, Územní pracoviště Ústí nad Orlicí 
Datum kontroly: 7. září 2021  
Předmět kontroly: dle zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 137/2004 Sb. dodržování hygienických 

předpisů ve školní jídelně Paraple 2000 
 
 
Kontrolní orgán: SIBP ČMOS pracovníků školství 
Datum kontroly: 29. března 2022  
Předmět kontroly: dle § 322 zákona č. 262/2006 Sb.,  kontrola BOZP a PO na všech pracovištích školy 
 
 
Kontrolní orgán: HZS Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí 
Datum kontroly: 27. ledna 2022 
Předmět kontroly: dle zákona č. 133/1985 Sb. a vyhlášky č. 246/2001 Sb.  dodržování povinností 

v požární ochraně v objektech školy T. G. Masaryka 1000 a Paraple 2000 
 
 
Kontrolní orgán: Útvar interního auditu 
Datum kontroly: 10. až 16. listopadu 2021  
Předmět kontroly: dle zákona č. 320/2011 Sb. a vyhl. č 416/2004 Sb. stav plnění povinností organizace 

k dodržování předpisů při vyplácení cestovních náhrad 
 
 
Kontrolní orgán: Útvar interního auditu 
Datum kontroly: 6. a 9. prosince 2021  
Předmět kontroly: dle zákona č. 320/2011 Sb. a vyhlášky č. 416/2004 Sb., systém materiálových 

nákladů a posouzení hospodárnosti při jejich vynakládání 
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12. Hospodaření školy  

Zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2021 (v tis. Kč) 
 

  Stav k 31. 12. v tis. Kč 

Ukazatel Číslo účtu 2021 2020 
Index 

2021/2020 

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem   1 496 1 496 1,00 

z toho:         

software 013 205 205 1,00 

drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 1 145 1 145 1,00 

          

Dlouhodobý hmotný majetek celkem   98 629 98 068 1,01 

z toho:         

pozemky 031 732 732 1,00 

stavby 021 72 177 72 177 1,00 

samostatné hmotné movité věci a soubory 022 5 923 5 832 1,02 

drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 18 625 18 566 1,00 

          

Dlouhodobé pohledávky celkem         

Krátkodobé pohledávky celkem   704 711 0,99 

z toho:         

odběratelé 311 12 9 1,33 

z toho: vymáhané pohledávky po splatnosti 311       

jiné pohledávky z hlavní činnosti 315       

z toho: vymáhané pohledávky po splatnosti 315       

pohledávky za zaměstnanci 335 2     

ostatní krátkodobé pohledávky 377 52 59 0,88 

          

Dlouhodobé závazky celkem         

Krátkodobé závazky celkem   7 126 7 180 0,99 

z toho:         

dodavatelé 321 446 365 1,22 

ostatní krátkodobé závazky 378 136 156 0,87 

 
        v tis. Kč  

Ukazatel Číslo účtu 
31. 12. 
2021 

Finančně 
kryto 

31. 12. 2020 
Finančně 

kryto 

Fondy celkem   2 516 2 516 3 916 3 820 

fond odměn 411 250 250 250 250 

FKSP 412 305 252 504 444 

rezervní fond tvořený ze zlepšeného 
VH 

413 517 517 358 358 

rezervní fond z ost. zdrojů 414 561 561 1 365 1 364 

fond investic 416 883 883 1 439 1 404 
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       v tis. Kč 

  31. 12. 2021 31. 12. 2020 Index 2021/2020 

Ukazatel 
Číslo 
účtu 

Hlavní 
činnost 

Hospodářská 
činnost 

Hlavní 
činnost 

Hospodářská 
činnost 

Hlavní 
činnost 

Hospodářská 
činnost 

Náklady celkem   59 769 206 53 528 577 1,12 0,36 

z toho:               

Náklady z činnosti celkem   59 769 206 53 416 577 1,12 0,36 

z toho:               

spotřeba materiálu 501 1 527 134 1 210 262 1,26 0,51 

spotřeba energie 502 1 301 16 1 198 41 1,09 0,39 

opravy a udržování 511 322 2 212 9 1,52 0,22 

Mzdové náklady 521 38 637 33 34 786 187 1,11 0,18 

z toho:               

platy celkem 521 37 781 28 33 853 182 1,12 0,15 

dohody celkem 521 856 5 635 4 1,35 1,25 

Odpisy dlouhodobého 
majetku 

551 776   776   1,00   

Ostatní náklady 549 119           

z toho:               

pojištění 549 35           

                

Výnosy celkem   59 838 341 53 543 621 1,12 0,55 

z toho:               

Výnosy z činnosti celkem   2 123 341 1 572 621 1,35 0,55 

z toho:               

výnosy z prodeje vlastních 
výrobků 

601             

výnosy z prodeje služeb 602 1 880 341 1 420 613 1,32 0,56 

výnosy z pronájmu 603 14   20   0,70   

čerpání fondů 648     12   0,00   

ostatní výnosy z činnosti 649 229   120 8 1,91 0,56 

                

Výnosy vybraných místních 
vládních institucí z transferů 

672 57 715   51 971   1,11   

                

Výsledek hospodaření po 
zdanění 

  69   115 43 0,60 0,00 
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 Stav k 31. 12. v tis. Kč 

Ukazatel 2021 2020 Index 2021/2020 

Neinvestiční dotace a příspěvky celkem 57 715 51 971 1,11 

Neinvestiční dotace poskytnuté na 1 kalendářní rok 56 923 47 002 1,21 

v tom:       

Od zřizovatele celkem 3 960 4 417 0,90 

z toho:       

provozní příspěvek 3 939 4 062 0,97 

příspěvek na opravy a udržování       

ostatní NIV příspěvky od zřizovatele 21 72 0,29 

        

MŠMT celkem 52 913 47 002 1,13 

z toho:       

dotace na přímé náklady 52 487 46 716 1,12 

ostatní NIV dotace z MŠMT celkem 426 286 1,49 

        

Ostatní NIV dotace celkem   0   

        

Neinvestiční dotace poskytnuté na více let celkem 792 553 1,43 

v tom:       

MŠMT  - projekty EU celkem 426 368 1,16 

        

Ostatní NIV dotace celkem 366 0   

        

Investiční transfery a dotace celkem   305   

v tom:       

Od zřizovatele   305   

INV dotace od ostatních poskytovatelů   0   

 
 
 
 
       
         
 
 


