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1  Základní údaje o škole
Název školy:  Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, příspěvková organizace

Sídlo:   Nad Čertovkou 2272/18, 678 01 Blansko

IČO:   620 73 176

Charakteristika školy: 

Příspěvková organizace vykonává činnost střední školy. Příspěvková organizace jako střední škola posky-
tuje střední vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustano-
veními Části čtvrté, a prováděcími předpisy k zákonu.

Právní forma:  příspěvková organizace

Zřizovatel:  

Název:  Jihomoravský kraj

Sídlo:  Brno, Žerotínovo náměstí 449/3, PSČ 601 82

IČ:   70888337

Statutární orgán:   Ing. Petr Bouda
(ředitel školy)

Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Soňa Vojáčková
(zástupce ředitele školy)   

Adresa pro dálkový přístup:   info@skolablansko.cz

Web školy:    www.skolablansko.cz

Obrázek č. 1: budova školy



2  Školská rada
Složení Školské rady

Zástupci pedagogických pracovníků školy PaedDr. Roman Gregor
Mgr. Josef Půlkrábek (předseda)
Mgr. Bc. Silvie Vašková

Zástupci zákonných zástupců nezletilých 
žáků a zletilých žáků školy

Vlastislav Bohatec
Radka Janíčková
Markéta Střechová, DiS

Zástupci zřizovatele Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA
Bohuslav Kučera
Ing. David Otýpka

3  Personální zabezpečení školy

Útvar
Počet fyzických osob Počet osob dle úvazku

ženy muži celkem ženy muži celkem
Pedagogičtí 
pracovníci

Ředitel - 1 1 - 1,00 1,00
Zástupce ředitele 1 - 1 1,00 - 1,00
Učitel 20 6 26 18,80 5,76 24,56
Externí učitel - - - - - -
Celkem 21 7 28 19,80 6,76 26,56

Nepedagogičtí pracovníci 3 2 5 3,00 1,70 4,70

Obrázek č. 2: Pedagogický sbor 2019/2020



4  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání pedagogických pracovníků vychází z plánu vzdělávání pedagogických pracovníků pro 
školní rok 2019/2020.

Oblasti DVPP

Prioritou bylo vzdělávání pedagogických pracovníků v následujících oblastech:

a) jazykové dovednosti  
• uplatnění metody CLIL ve výuce (využití cizího jazyku v odb. předmětech),
• využití ICT v hodinách cizích jazyků,
• ERASMUS+ (jazykové stáže pedagogů v zahraničí)

b) netradiční formy a metody výuky

• formativní hodnocení
• cvičná firma ve výuce

c) digitální gramotnost 

• využití CT v hodinách cizích jazyků,
• využití mobilních ICT zařízení ve výuce (matematika, ošetřovatelství, cizí jazyk...)
• zavádění konceptu ECDL (ICDL) do ŠVP
• certifikace pedagogů certifíkáty ECDL

d) školení na rozvoj čtenářské gramotnosti 

• inspirace k rozvíjení čtenářské gramotnosti, 

e) osobnostně sociální rozvoj pedagogů 

• péče o duševní zdraví,

f) vzdělávání vedoucích pracovníků

• semináře související se školským managementem,
• maturitní zkouška a jednotné přijímací zkoušky,
• leadership, 

g) vzdělávání v oblasti výchovného poradenství a prevence SPJ, práce se žáky s SVP 

• náprava výukových potíží, práce se žáky s SPU ve výuce, prevence sociálně-patologických jevů, 

h) vzdělávání v oblasti BOZP a PO

i) vzdělávání správních zaměstnanců

• personální a mzdová agenda, 
• čerpání fondu FKSP, inventarizace majetku
• spisový řád.



5  Přehled počtu žáků

Obor vzdělávání
Počet žáků

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Ekonomické lyceum 20 17 12 23
Obchodní akademie 21 24 18 16
Praktická sestra / Zdravotnický asistent 29 32 22 30

stav k 30. 4. 2020

6  Údaje o přijímacím řízení

Obor vzdělávání Počet přijímaných 
žáků (výkony)

Počet přijatých 
přihlášek Počet přijatých žáků

Ekonomické lyceum 30 60 24
Obchodní akademie 30 60 25
Praktická sestra 30 50 27

Souhrnně za 1. a 2. kolo přijímacího řízení

7  Údaje o výsledcích vzdělávání
Výsledky žáků - ukončení ročníku

Třída Počet žáků Prospělo s  
vyznamenáním Prospělo Neprospělo Neklasifikováno

E1 20 7 13 0 0
E2 17 6 11 0 0
E3 12 3 9 0 0
E4 23 14 9 0 0
O1 21 8 12 1 0
O2 24 3 21 0 0
O3 18 7 11 0 0
O4 16 2 14 0 0
Z1 29 4 25 0 0
Z2 32 9 23 0 0
Z3 22 1 21 0 0
Z4 30 0 30 0 0

Celkem 264 64 199 1 0

Výsledky žáků - maturitní zkouška

Období Přihlášených žáků Prospělo  
s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nekonalo

Jaro 2020 
(řádný termín)

EL 23 6 14 3 0
OA 16 2 12 2 0
ZA 30 1 15 14 0



Jaro 2020 
(opravný termín)

EL 4 0 4 0 0
OA 4 0 4 0 0
ZA 4 0 3 1 0

Podzim 2020 
(řádný termín)

EL 0 0 0 0 0
OA 0 0 0 0 0
ZA 0 0 0 1 1

Podzim 2020 
(opravný termín)

EL 3 0 2 1 0
OA 4 0 3 1 0
ZA 14 0 13 1 0

8  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Škola se dlouhodobě zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence nežádoucích závislostí.  
Jde především o tyto oblasti:

A) Nespecifická primární prevence

• zvyšování sociální kompetence žáků,
• podporování zdravého životního stylu,
• smysluplné využívání volného času,
• odstraňování nedostatků v psychické regulaci chování žáků,
• posilování komunikačních dovedností žáků i pedagogů,
• vytváření pozitivního sociálního klimatu školy,
• vytváření pozitivního sociálního klimatu třídy,
• systematická spolupráce školy s rodiči, zákonnými zástupci žáků.

B) Specifická primární prevence

• včasná selekce rizikového chování - záškoláctví, šikany, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního 
zneužívání, zneužívání sektami, netolismu (virtuálních drog), patologického hráčství, prekriminálního 
a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování,

• zvyšování právního vědomí v oblasti sociálně patologických jevů,
• včasné a vhodné řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek,
• zvyšování odolnosti žáků proti negativnímu působení nabídky drog a dalších patologických jevů,
• profesionalizace pedagogů formou cíleně zaměřených specializovaných kurzů a metodických semi-

nářů v oblasti prevence sociálně patologických jevů,
• zajištění materiálu pro realizaci protidrogového působení na žáky,
• zapojení se do preventivního programu PPP Blansko, Policie ČR.

Ve školním roce 2019/2020 byly v rámci primární prevence uskutečněny tyto akce:

Název akce Termín konání Počet zapojených žáků

Adaptační kurz 4. - 6. 9. 2019 64
Olympiáda lidských práv 17. - 30. 1. 2020 96
Exkurze do Osvětimi 10. 10. 2019 55
Noční hlavolámání 1. 11. 2019 36



Obrázek č. 3: Adventní Vídeň

Obrázek č. 6: Noční hlavolámání

Obrázek č. 4: Adaptační pobyt

Obrázek č. 5: Lyžařský výcvikový kurz - Oščadnica

Obrázek č. 7: Exkurze Osvětim



Zimní sportovní den 20. 12. 2019 195
Lyžařský výcvikový kurz 3. - 7. 2. 2020 43
Beseda s PČR

Z důvodu epidemických opatření a uzavření škol se tyto pravidelné 
akce neuskutečnily.

Letní sportovní den
Turistický kurz
Zdravá škola – Bylinky naší babičky
Nedej pokušení šanci
Srdíčkové dny
Den dětí v nemocnici Blansko, Bílá pastelka, Čtení v Seniorcentru, Festiva zpívejte s námi

9  Základní údaje o vybavenosti školy
Atraktivní moderní budova je vybavena novým zařízením a učebními pomůckami, které neustále obnovuje-
me, takže odpovídá vysokým nárokům na současné trendy ve vzdělání a požadavkům praxe. 

Škola má 12 kmenových učeben, 5 odborných učeben, 4 počítačové učebny a 4 multimediální učebny. Ve 
škole je v současné době provozováno 155 počítačových stanic (z toho 120 je přístupných žákům), které 
jsou připojené do školní sítě. Ta je provozována na platformě Microsoft Windows Server 2016. 

V současné době je ve škole žákům k dispozici 9 učeben, ve kterých mohou pedagogové využívat inter-
aktivní techniku.

Obrázek č. 8: Využití nových výukových pomůcek při soutěži

Obrázek č. 10: Výuka matematiky s využitím tabletů

Obrázek č. 9: Praktická MZ - netradičně v odborné učebně

Obrázek č. 11: Rekontrukce vchodových dveří



Ve školním roce 2019/2020 jsme opět investovali nemalé finanční prostředky do obnovy výpočetní tech-
niky a nákupu dalších výukových pomůcek. Proběhla modernizace učebny 4.04, do které bylo zakoupeno 
16 nových počítačových stanic, bylo pořízeno dalších 10 tabletů pro žáky a v učebně 3.27 instalována 
nový interaktivní plocha.

V oblasti SW vybavení nadále využíváme kancelářský balík MS Office 365.  Tento je dostupný žákům i pe-
dagogickým pracovníkům pro domácí použití a na dalších 5 jejich zařízení. 

V pravidelných intervalech dochází k obměňování výpočetní techniky, a to jak pro žáky, tak také pro peda-
gogické pracovníky. 

Od roku 2002 je v provozu nová moderní tělocvična s posilovnou a malým sálem na aerobik a sportovní 
areál s umělým povrchem. 

Žáci mají dále k dispozici informační centrum s přístupem na PC a relaxační centrum.

Škola má vlastní jídelnu v budově sousední základní školy, bezbariérový přístup do jídelny je zajištěn pod-
chodem. Během dopoledne mají žáci k dispozici bufet a automat s teplými nápoji.

10  Základní údaje o hospodaření školy
Přehled výnosů a nákladů v roce 2019

Výnosy v tis. Kč.

Školní akce 557
Ostatní služby 2
Výnosy z pronájmu nebyt. prostor 0
Výnosy z vlastních výkonů celkem 559
Výnosy z prodeje materiálu 3
Čerpání fondů 6
Náhrady za ztráty, škody a manka 1
Ostatní výnosy 6
Ostatní výnosy celkem 16
Kurzové zisky 33
Finanční výnosy celkem 33
Přijaté transfery ze SR 19 793
Příspěvek na provoz z rozp. JMK 82
Příspěvek na provoz účel. určený – PVV 4 071
Dotace na projekt  Šablony do škol 321
Příspěvek na provoz účel. určený – Lékařské prohlídky 13
Grant na projekt v rámci programu Erasmus+ 1 209
Transferový podíl DHM 5
Výnosy z nároků na prostř. st. rozp., USC a st. fondů 25 494
Výnosy celkem 22 540

Škola, jako příspěvková organizace, je financována z příspěvku na provoz z ÚSC  a z dotace na přímé 
náklady ze SR.  



V roce 2019 jsme obdrželi:

z příspěvku na provoz ÚSC: 4 071 000,00 Kč
z dotace na přímé náklady ze  SR:19 793 297,00 Kč

z účelové dotace MŠMT (mezikr. rozdíly)     82 364,00 Kč

V roce 2019 jsme dále obdrželi:

účelový příspěvek na provoz PO (od zřizovatele)

příspěvek na provedené lékařské prohlídky žáků
vykonávajících praxi ve zdrav. zařízení – č. akce 1041        13 200,00 Kč

granty na projekty v rámci programu Erasmus+

(od národní agentury Dům zahraniční spolupráce)  
na studijní pobyty žáků a doprovodného pedagoga    
v roce 2019 bylo vyčerpáno: 1 209 097 Kč   
dotace MŠMT na projekt Šablony do škol 

v roce 2019 bylo vyčerpáno: 320 962,96 Kč

Další část výnosů v hlavní činnosti tvoří vlastní zdroje. 

Jako doplňkového zdroje k financování oprav a údržby budovy, strojů a zařízení a nákupu investičního ma-
jetku využíváme fond investic.  Nepatrnou částí příjmů v hlavní činnosti jsou vlastní výnosy, které tvoří tržby 
od studentů a tržby za prodaný materiál (zejména   studijních průkazů).

Jedním ze zdrojů příjmů jsou granty od národní agentury Dům zahraniční spolupráce na projekty v rámci 
programu Erasmus+ na 2 cykly studijních pobytů žáků a doprovodných pedagogů v Berlíně a v Londýně.

Náklady v tis. Kč.

Spotřeba materiálu 128
Spotřeba elektrické energie 192
Plyn pro topení 366
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 50
Spotřebované nákupy 736
Opravy a udržování 156
Cestovné 432
Náklady na reprezentaci 0
Bankovní poplatky 9
Nájemné 16
Ostatní služby 2 053
Služby celkem 2 666
Mzdové náklady 14 760
Zákonné sociální pojištění 4 878
Úrazové pojištění zaměstnanců 57



Zákonné sociální náklady 390
Osobní náklady 20 085
Daň silniční 1
Jiné daně 4
Daně a poplatky 5
Kurzové ztráty 45
Prodaný materiál 2
Ostatní náklady 6
Ostatní náklady 53
Odpisy 2 344
Náklady z drobného dlouhodobého majetku 193
Odpisy, rezervy a opravné položky 2 537
Daň z příjmu 0
Náklady celkem 26 082

Uvedené položky zahrnují veškeré nutné náklady organizace na hlavní činnost.

Vynakládání finančních prostředků byla v loňském roce věnována maximální pozornost. 

Vzrůstající náročnost a požadavky na kvalitu výuky, používání moderních pomůcek, přístupů a technologií 
ve vyučovacím procesu není možné realizovat bez finančního zajištění. Rozpočtované finanční prostředky 
na ONIV neodpovídají reálné situaci a růstu cenových hladin prodávaného zboží a výrobků, které se zcela 
zásadním způsobem promítají do našich finančních možností. 

Pro naplnění našich cílů se snažíme o získávání prostředků z mimorozpočtových zdrojů, realizujeme doplň-
kovou činnost, získáváme granty z dotací zřizovatele nebo jiných orgánů. 

Všichni zainteresovaní zaměstnanci při nakládání s prostředky organizace dodržují princip efektivnosti, hos-
podárnosti a účelnosti.

11  Údaje o školou realizovaných projektech
Ve školním roce 2019/2020 byly na naší škole realizovány tyto projekty:

Projekty ERASMUS+

Učíme se evropskou praxí

Název projektu: Učíme se evropskou praxí
Termín realizace: červen 2019 – březen 2022
Místo realizace: Londýn (Velká Británie), Berlín (Německo)
Náplň projektu: odborné stáže žáků všech oborů naší školy v zahraničních firmách a organizacích
Délka stáže: 3 týdny
Termíny stáže: podzim 2019, jaro a podzim 2021
Náklady projektu: 98 600,- EUR
Hlavní cíle:

• zajištění kontinuální a dlouhodobě udržitelné praxe žáků v zahraničí

• ověření přenositelnosti získaných kompetenci do praxe



Získaná osvědčení:
• Certifikát Europass Mobility (osvědčení o absolvování praxe na odborné úrovni vystavené hostitel-

skými organizacemi)
• ECVET (Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu)

V tomto školním roce byly zrealizovány tři zahraniční mobility našich žáků:

• obor Zdravotnický asistent: 6. - 27. 10. 2019, Berlín, 10 žáků

• obor Obchodní akademie a Ekonomické lyceum: 9. - 30. 11. 2019, Londýn, 5 žáků

• obor Obchodní akademie a Ekonomické lyceum: 9. - 30. 11. 2019, Berlín, 5 žáků

Pracujeme na budoucnosti

Naše škola se v tomto školním roce zapojila do realizace projektu z výzvy OP VVV „Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ II“.

Výše částky podpory projektu činí 725 391 Kč.

V průběhu školního roku 2019/2020 probíhala úspěšná realizace těchto aktivit:

• realizace projektových dnů mimo školu,
• využití metody CLIL ve výuce,
• doučování žáků ohrožených školním neúspěchem,
• sdílení zkušeností pedagogů z různých škol,
• tandemová výuka,
• vzdělávání pedagogických pracovníků (čtenářská gramotnost, projektová výuka, osobnostně soci-

ální rozvoj, cizí jazyky, ICT).



12  Hodnocení kontrolního systému školy
K provádění vnitřní kontroly má organizace zpracovány dva dokumenty:

1. OS č.j. OASZS/818/2015 směrnice o vnitřní kontrole
2. OS č.j. OASZS/1014/2013 směrnice o vedení účetnictví a zpracování účetních dokladů
3. Plán kontrolní činnosti na školní rok 2019/2020.
4. Metodické materiály a postupy

Naplňování systému řídící kontroly dle organizačních směrnic plánu kontrolní činnosti

Vnitřní kontrola v organizaci je rozdělena do 3 částí:

a) Kontrola výchovně vzdělávací činnosti – dle plánu kontrolní činnosti zahrnuje následující oblasti:

• Hospitační činnost – ve školním roce 2019/2020 byly provedeny hospitace dle plánu hospitační 
činnosti na aktuální školní rok. Hospitační činnost byla zaměřena a zjišťování úrovně vzdělávání, 
plnění ŠVP, využívání prostředků ICT ve výuce, využití metody CLIL. 

• Nástupy do vyučovacích hodin: dvakrát za pololetí. Kontrolu provedla ZŘŠ.
• Ukončování vyučovacích hodin: dvakrát za pololetí. Kontrolu provedla ZŘŠ.
• Dohledy o přestávkách: kontrola provedena ZŘŠ. Hodnocení bylo provedeno písemně i ústně na 

organizační poradě.

• Dohledy na obědech: kontrola provedena ZŘŠ. Hodnocení bylo provedeno ústně na organizační 
poradě.

• Kontrola pedagogické dokumentace: kontrola provedena ZŘŠ. 
• Kontrola praxe: prováděna v průběhu odborné praxe žáků všech studijních oborů, zápisy kontroly 

jsou součástí dokumentace praxe.

b) Finanční kontrola - dle plánu kontrolní činnosti zahrnuje následující oblasti:

• Plnění závazných ukazatelů – kontrolováno průběžně. 

• Inventura a inventarizace pokladní hotovosti a cenin – prováděna dle plánu čtyřikrát ročně. Bez 
kontrolních zjištění.

• Inventarizace majetku – dle pokynu ŘŠ provedeny veškeré činnosti související s kontrolou majetku 
školy. Výstupem je zápis a protokol.

• Čerpání provozních prostředků – průběžně provádí účetní a ŘŠ.

• Čerpání investičních prostředků – průběžně provádí účetní a ŘŠ dle plánu investiční činnosti.

• Doplňková činnost školy.

c) Technická kontrola a revizní činnost je prováděna dle plánu kontrolní činnosti a zahrnuje následující ob-
lasti:

• Kontrola BOZP, PO a užívání OOPP (osobních ochranných pracovních předmětů) – je součástí pra-
videlné kontroly dokumentace a periodických prohlídek odborně způsobilou osobou – p. Kambou. 
Prováděna 1 x za dva měsíce ve stanovených termínech. Výstupem je zápis o provedené kontrole.

• Tělocvična, posilovna, hřiště, nářadí – jednou ročně provedena kontrola odborně způsobilou oso-



bou. Výstupem je zápis o provedené kontrole a vydaná revizní zpráva.

• Vstupní, výstupní a periodické posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnanců – vypracován harmo-
nogram lékařských prohlídek. Provedené kontroly jsou součástí personální dokumentace.

• Kontrola nezávadnosti el. přístrojů – provedena odborně způsobilou osobou. Výstupem je zápis 
a protokol.

• Elektronický protipožární systém (EPS), elektronický zabezpečovací systém (EZS) - kontrola prove-
dena odborně způsobilou osobou. Výstupem je zápis a protokol.

• Revize plynového zařízení - provedena odborně způsobilou osobou. Výstupem je protokol o prove-
dené kontrole.

• Odborná prohlídka nízkotlaké kotelny - provedena odborně způsobilou osobou. Výstupem je pro-
tokol o provedené kontrole.

• Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu - provedena odborně způsobilou osobou. Výstu-
pem je protokol o provedené kontrole.

• Kontrola nezávadnosti HPP – provedena odborně způsobilou osobou. Výstupem je protokol o pro-
vedené kontrole.

• Kontrola spalinových cest a plynových zařízení – provedena odborně způsobilou osobou. Výstu-
pem je protokol o provedené kontrole.

Kontrolní zjištění jsou podrobena rozboru odpovědných pracovníků a vždy jsou přijata opatření ke sjednání 
nápravy. 

Ve školním roce 2019/2020 byly v naší organizaci provedeny tyto kontroly:

Okresní správa sociálního zabezpečení

Předmět kontroly:

• plnění povinností v nemocenském pojištění

• plnění povinností v oblasti pojistného

• plnění povinností v důchodovém pojištění 

Ve všech oblastech předmětu kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Krajská hygienická stanice

V termínu 3. 10. 2019 byla v naší organizaci provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí: Předmětem 
kontroly bylo plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb. §7 odst. 1 a vyhlášky č. 410/2005 
Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání.

Výsledkem kontroly nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Byla pouze konzultována manipulace se 
žaluziemi ve třídách v souvislosti s denním světlem a doporučení k montáži zásobníků na ručníky. 

Na základě doporučení byla provedena tato opatření:

• proškolení pedagogických pracovníků v oblasti manipulace se žaluziemi,

• montáž zásobníků na jednorázové papírové ručníky do všech kmenových tříd



13  Aktivity školy
Seznam aktivit školy za školní rok 2019/2020 se zapojením žáků:

Exkurze do odborných zařízení pro obor ekonomické lyceum a obchodní akademie

• Fakulta informatiky Masarykovy univerzity
• exkurze do automobilky 
• výrobní podniky na okrese Blansko (Pyrotek, DSB Euro,..)
• finanční úřad
• bankovní instituce v Blansku
• okresní soud v Blansku

• ČNB Praha, Parlament ČR

pro obor zdravotnický asistent

• Endoskopické centrum Brno Bohunice
• HZS JMK
• ZZS JMK
• ZZS Blansko
• Anatomické muzeum
• sanatorium v Klimkovicích
• Sterilizace, ošetřovací jednotka Nemocnice Boskovice 
• Transfúzní oddělení Fakultní nemocnice Brno

Další vzdělávací exkurze • rádio R a MUNI TV
• pojízdná laboratoř FabLab
• Územní odbor Policie ČR
• Zemské muzeum Brno
• Městská knihovna Blansko
• policie Blansko

Exkurze v zahraničí • koncentrační tábor Osvětim
• adventní Vídeň

Stáže v zahraničí • Berlín, Německo
• Londýn, Anglie

Odborné přednášky • prevence HPV
• maturitní přednáška
• Jeden svět na školách

Odborné soutěže pro obor praktická 
sestra / zdravotnický asistent

• soutěž v nepřímé srdeční masáži
• soutěž v psychologii a komunikaci (školní kolo) 
• soutěž v psychologii (regionální kolo)  
• celostátní soutěž v ošetřovatelství Praha 
• celostátní soutěž v první pomoci



Odborné soutěže pro ekonomické obory • Ekonomický tým (krajské kolo, celostátní kolo) 
• soutěž v účetnictví Má dáti, dal Znojmo (celostátní kolo) 
• ekonomická olympiáda (krajské kolo)
• Finanční gramotnost (školní kolo, okresní kolo)
• deseti minutový opis textu (školní kolo)

Další vědomostní soutěže • Olympiáda lidských práv (školní kolo, celostátní kolo) 
• Best in English
• Olympiáda  z německého jazyka (školní kolo, okresní kolo)
• Olympiáda z českého jazyka (školní kolo, okresní kolo) 
• Olympiáda z anglického jazyka (školní kolo)  
• Euroscola – soutěž Evropského parlamentu (školní kolo) 
• Noční hlavolámání
• Mezinárodní soutěž časopisu Freundschaft 
• Olympiáda z německého jazyka (školní kolo, okresní kolo) 

Návštěvy výstav • Střípky revoluce
Návštěva divadelních představení v ang-
lickém jazyce

• „My Family and Other Animals“

Cestovatelské pořady • Audiovizuální pořad Pohodáři
Zvyšování a zjišťování odborných kvalit 
studentů

• Národní srovnávací zkoušky SCIO
• Státní zkouška z psaní na klávesnici
• ECDL certifikáty

Charitativní sbírky • Bílá pastelka
• Srdíčkové dny
• Vánoce naruby (Oblastní charita)

Vlastivědné exkurze • Praha
• Brno
• Boskovice
• Blansko

Prezentace školy • Dny otevřených dveří;  
• Burza středních škol Boskovice; 
• Veletrh středních škol Brno; 
• Den zdraví na ZŠ Salmova, Blansko
• Ples školy;
• SRPŠ na ZŠ okresu Blansko, Brno-venkov

Další akce pro žáky • zimní sportovní den
• Mikulášská besídka
• rozsvěcování vánočního stromu
• poslední zvonění



Sportovní soutěže • Atletické přebory 1. ročníků 
• Středoškolský atletický pohár
• turnaj ve stolním tenise 
• turnaj odbíjené dívek 
• turnaj ve futsalu chlapců 
• okresní kolo ve florbalu chlapců 
• okresní kolo ve florbalu dívek 
• přespolní běh dívek
• silový čtyřboj 

Výpomoc žáků při organizaci akcí • taktické cvičení IZS JMK
• Den pro děti s Nemocnicí Blansko 
• závod Blanenská desítka 
• SONS Blansko – oblastní shromáždění 
• DOD v senior centru Blansko 
• soutěž Hlídky mladých zdravotníků pořádané Českým čer-

veným křížem 
Adaptační pobyt žáků 1. ročníku • Strážnice - Radějov
Lyžařský výcvikový kurz 2. a 3. ročníku • Oščadnica - Nová Rača
Z důvodu zavedení mimořádných opatření a zákazu osobní přítomnosti žáků od 11. 3. 2020 ve školách, 
došlo ke zrušení celé řady pravidelných akcí.



Obrázek č.17: 30 let Sametové revoluce

Obrázek č.19: Sbírka Bílá pastelka

Obrázek č.21: Vítězství v krajském kole Ekonomického týmu 2019

Obrázek č.23: Odborná exkurze – Onkologický ústav

Obrázek č.18: Atletické přebory

Obrázek č.20: Ples školy

Obrázek č.22: Návštěva v pojízdném FabLabu

Obrázek č.24: Projektový den – OČMU



14  Tabulková část

        název dle zřizovací listiny

stát/státy

Anglie, Německou

Slovensko

Program Erasmus+ "Učíme se Evropksou praxí" - zahraniční odborná stáž žáků oborů OA, EL, ZA

ŠKOLA: Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, příspěvková organizace

Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech

Obchodní akademie Pezinok



2A

2B

sídlo
Blansko

Boskovice
Boskovice

Blansko

Blansko

2C

2D

Prosperity Financial Services s. r. o.
ČKD Blansko Holding, a.s.

UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s., pobočka Blansko

Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty

Počet zaměstnavatelů, se kterými škola 

systematicky spolupracujícexx.
60

Počet firem, se kterými škola realizuje 

dlouhodobou spolupráci. xxx

Nemocnice Blansko
Název firmy

10

xx systematická spolupráce se zaměstnavateli zahrnuje následující: smlouva o 
spolupráci, účast zaměstnavatelů u zkoušek, odborný výcvik v modelovém pracovním 
prostředí, škola vyjednává se zaměstnavateli obsah odborného výcviku a praxe, 
zaměstnavatelé se aktivně podílejí na náborových aktivitách školy a finančně 
školu/vybrané žáky podporují

xxx dlouhodobá spolupráce – škola spolupracuje se zaměstnavatelem během uplynulých 
tří po sobě jdoucích školních roků a spolupráce i nadále pokračuje

Počet hodin, které strávili žáci oborů E, 
H , L0  a M ve firmách ("žákohodiny") 29172

Spolupráce s podniky a dalšími zaměstnavateli (nejen firmy a 
další podnikatelské subjekty, ale např. i zdravotnická a sociální zařízení, školy, 
veřejná správa – zaměstnavatelé dle charakteru vyučovaného oboru vzdělání) 

Počet žáků, kteří absolvovali více jak 30 
% odborné praxe nebo odborného 
výcviku ve firmách

82

Nemocnice Boskovice



3A

3B
1
2
3
4
5

3C Počet učitelů ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ, kteří využívají metodu CLIL

3D Počet učitelů TEORETICKÝCH  PŘEDMĚTŮ, kteří využívají metodu CLIL

3E Rodilí mluvčí: jazyk počet

AJ

NJ

FJ

RJ 1

ŠJ

jiný

0

Projektový den mimo školu

Obhajoby projektové práce ze 14ti denní praxe; 2. a 3. ročník oborů obchodní akademie a ekonomické lyceum
Projektový týden - čtenářské hodiny - podpora čtenářské gramotnosti
Projektová výuka - Prima život - finanční gramotnost

7

Fiktivní firmy, příklady projektové výuky a výuka cizích jazyků

Projektová výuka - příklady dobré praxe

Projektový den - ochrana člověka za mimořádných událostí

Počet fiktivních firem fungujících ve škole ve 
sledovaném období 0



4D

počet 
zúčastněných 

žáků ZŠ

1 14

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Počet vysokých škol, se kterými Vaše škola spolupracuje (stačí číslo) 3

Počet v ostatních vzdělávacích institucí, se kterými Vaše škola spolupracuje (stačí 
číslo) 04C

Spolupráce školy s ostatními vzdělávacími institucemi

Počet středních škol, se kterými Vaše škola spolupracuje (stačí číslo)

4C

Akce SŠ pro žáky partnerské (či jiné) ZŠ
Ekonomická olympiáda pro Z3

4A Počet základních škol, se kterými Vaše škola spolupracuje (stačí číslo) 30

Dny zdraví pro ZŠ (z důvodu epidemiských opatření zrušeno)

124B



5A

Všechny školou nabízené profesní kvalifikace (u 
těch, které v daném období neproběhly nechte v 

dalších sloupcích prázdné pole)

kód profesní 
kvalifikace

počet realizovaných 
profesních zkoušek 

za rok 2019/20

počet 
realizovaných 

kurzů k 
profesním 

zkouškám za rok 
2019/2020

počet účastníků 
proběhlých 

přípravných kurzů 
za rok 2019/2020

5B
Počet účastníků 

kurzů za rok 
2019/2020

5C v tis. Kč

Vzdělávání dospělých - profesní kvalifikace a kurzy k PK

Ostatní nabízené kurzy pro dospělé MIMO profesní kvalifikace

Název kurzu (do závorky počet opakování, pokud kurz proběhl v daném období vícekrát)

Jaký je obrat školy v realizaci dalšího vzdělávání pro dospělé? 
Obrat představuje množství všech finančních prostředků přijatých ekonomickým subjektem za rok 2019 od účastníků 

kurzů



Poradenské služby ve škole

6A Školní psycholog ANO NE
X

úvazek

6B Školní speciální pedagog ANO NE
X

úvazek

6C Realizovala Vaše organizace ve školním roce 2019/20 stavebně-technické úpravy školního poradenského pracoviště?

ANO NE
X

Investovaná částka

6D Nové materiální vybavení školního poradenského pracoviště ve školním roce 2019/20.
(včetně pomůcek, nábytku, techniky, testových materiálů, příp. diagnostických nástrojů)

ANO NE
X

Investovaná částka

Pokud ANO, čím: 

v tis. Kč

zdroj financování

zdroj financování

v tis. Kč


