VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
Masarykovy obchodní akademie v Jičíně, 17. listopadu 220
ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 – 2016
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Část I.
Základní údaje o škole a charakteristika školy
a) Název právnické osoby: Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220
Sídlo právnické osoby: Jičín, 17. listopadu 220
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 60 116 935
Identifikátor právnické osoby: 600 012 000
b) Zřizovatel: Královéhradecký kraj, IČ: 70 889 546
Sídlo: Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245
c) Ředitel: Ing. Jiří Tajč, Svojek 41
Trvalý pobyt: Svojek 41, 507 91 Stará Paka
d) Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
Masarykova obchodní akademie
Druh školy: střední škola
IZO: 000 087 513
e) Datum a č.j. posledního zápisu do rejstříku škol a ŠZ.: 13. 10. 2014
č.j. 14550/SM/2014-8
f) Celková kapacita školy a jejich součástí: 370 žáků
g) Seznam oborů vzdělání:
63 – 41 – M/02 Obchodní akademie, denní forma vzdělávání
18 – 20 - M/01 Informační technologie, denní forma vzdělávání
h) Školská rada
Školská rada byla zřízena v souladu s § 167 zák. č. 561/2004 Sb. Má 6 členů, z toho 2
členové jsou zástupci zřizovatele, 2 členové jsou představiteli zákonných zástupců
nezletilých žáků a zletilých žáků a 2 členové zastupují pedagogické pracovníky.
Předsedou školské rady je ing. Petr Kebus. Školská rada vyvíjí činnost podle
§ 168 zák. č. 561/2004 Sb. a zasedá dvakrát ročně.
i) Seznam zájmových, občanských případně dalších sdružení působících při škole:
Sdružení rodičů Masarykovy obchodní akademie, Jičín, z.s., ve spolkovém rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu L, vložce č. 837, IČO 150 57 941.
j) Další údaje, týkající se záměrů školy, její orientace, předpoklady a trend
dalšího vývoje. Návrhy k řešení dlouhodobé koncepce školy pro zřizovatele:
Záměrem školy je zachovat dosavadní orientaci na obory vzdělávání obchodní
akademie a informační technologie a zvýšit stávající počet žáků tak, aby bylo v blízké
budoucnosti opět dosaženo optimálního stavu 300 žáků a 10 tříd.
V červnu 2009 byl dokončen ŠVP oboru 63-41-M/02 obchodní akademie, podle
kterého se vyučuje od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem. Od 1. 9. 2013 došlo k úpravě ŠVP
zavedením zaměření oboru obchodní akademie na cestovní ruch a od 1. 9.2014 se pak podle
další nové verze ŠVP vyučuje také obor obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky.
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Během školního roku 2009/2010 byl vypracován ŠVP oboru 18-20-M/01 informační
technologie. Podle tohoto ŠVP je vyučováno od 1. 9. 2010, počínaje prvním ročníkem. Obor
informační technologie nahradil dobíhající obor informatika v ekonomice.
Škola má dobré materiální a technické zázemí. Jeho základ byl položen v r. 2000, kdy
byla dokončena rekonstrukce historické školní budovy a otevřena nová přístavba s
tělocvičnou a několika učebnami. V dalších letech bylo uskutečňováno vybavování učeben
počítači, dataprojektory, interaktivními tabulemi a další technikou. V r. 2011 byly pořízeny
dataprojektory a promítací plochy do posledních tří učeben. Tím byl proces budování
materiálně technického zázemí v podstatě dokončen a v dalších letech bude třeba se zaměřit
na údržbu a obnovu výukové techniky a případný nákup moderního software. Na škole je v
současné době 5 odborných počítačových učeben, 3 odborné jazykové učebny (z toho jedna
rovněž vybavena počítači) a tělocvična s posilovnou a zázemím. V každé odborné i kmenové
učebně je moderní výuková technika, tj. dataprojektory s interaktivními tabulemi nebo
promítacími plochami. Tento stav je pro současné potřeby a současný počet žáků zcela
postačující. Technické vybavení školní budovy je též velmi dobré. Po rekonstrukci a přístavbě
byly v období let 2001 – 2011 uskutečněny tyto akce: pořízení nového plynového kotle v r.
2007, výměna všech oken byla provedena v několika etapách a byla dokončena v r. 2010, v r.
2011 byl zakoupen nový počítačový server, v období let 2008 – 2010 byla provedena oprava
několika plochých střech a v r. 2011 oprava hlavní střechy s nátěrem okapů a oplechování. V
období červen - červenec 2015 byla provedena oprava a nátěr fasády. V dalších letech bude
třeba provádět pouze běžnou údržbu. Bylo by též vhodné provést úpravu školní zahrady,
například na oddychovou zónu s lavičkami apod., nebo na sportoviště.
Hlavním cílem a posláním školy je středoškolská výuka v denním studiu. Přesto
máme též dlouhodobé zkušenosti se vzděláváním dospělých, zejména v jazykových kurzech,
ale též kurzech počítačových. Zamýšlíme rozvíjet vzdělávání dospělých v oblasti
informačních technologií, cizích jazyků a mezinárodních účetních standardů. Slabou stránkou
této činnosti je nižší zájem veřejnosti, neboť Jičín je malé město, a tím je potenciální okruh
zájemců limitován.
MOA bude rovněž pokračovat v tradiční spolupráci s partnerskými školami v
zahraničí v podobě osvědčených studentských výměnných pobytů a ve spolupráci na
programu ERASMUS+, tj. projektu „Pracovní stáž v Londýně“ a projektu „Klíč k úspěšnému
mezinárodnímu podnikání“. Nadále budeme vyvíjet činnost v oblasti udržitelnosti projektů
„Cizí jazyky interaktivně v podmínkách SERRJ“ a projektu „EU – peníze SŠ“. Budeme
usilovat o získání dalších finančních prostředků z projektů a grantů.
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Celkové údaje o škole
Celkový počet žáků
Počet žáků na jednu
třídu
261
26,10

Počet tříd
10

Počet žáků na učitele
12,20

Podle stavu k 30. 9. 2015

Část II.
Přehled oborů vzdělání
Kód oboru

Název oboru

63-41-M/02

Obchodní
akademie

18-20- M/01

Informační
technologie

Kdo vydal
učební
dokumenty
MOA Jičín
(ŠVP obchodní
akademie)
MOA Jičín
(ŠVP informatika
v ekonomice)

Pod č. j.

Platnost od

350/2009

1. 9. 2009

239/2010

1. 9. 2010

Část III.
Přehled pracovníků školy
c) odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků školy – celková
situace, její hodnocení
Pedagogický sbor je stabilizovaný, zkušený a v převážné většině odborně způsobilý. 24
pedagogických pracovníků z celkového počtu 26 má příslušnou odbornou kvalifikaci. Většinu
pedagogického sboru tvoří ženy. Díky generační výměně, která probíhá v několika posledních
letech, dochází k postupnému snižování průměrného věku pedagogů.
b) souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků
počet pedagogických pracovníků celkem: 26, z toho 1 ředitel, 1 zástupce, 16 učitelů na plný úvazek,
2 učitelky na MD, 3 učitelé na částečný úvazek, 3 učitelé pracovali na základě dohody o provedení
práce. Odborná a pedagogická způsobilost pedagogického sboru je v níže uvedené tabulce.
c) souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků
počet nepedagogických pracovníků celkem: 6, z toho 2 THP, 1 školník a 3 uklízečky.
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Konkrétní údaje o pracovnících školy
Pedagogická a odborná kvalifikace
Jméno
pracovníka

Pracovní
zařazení

Ing. Tajč Jiří

Ředitel

Mgr. Egrt
František
Mgr. Brož
Petr
Mgr. Peterka
Martin
Mgr. Dubská
Stanislava
Mgr.
Fejfarová
Jaroslava
Mgr.
Hanáček Petr
Mgr.
Kořínek
Zdeněk
Ing.
Košťálová
Bagová Jana
Mgr.
Rašková
Marcela
Ing.
Morávková
Eva
Ing. Pešek
Roman
PaedDr.
Petrgálová
Václava
Ing. Vasilová
Kateřina
Ing. Veselá
Vladimíra
Mgr.
Petrgálová
Lea

Vyučení /obor /

Zástupce
ředitele
Učitel
Učitel

Odborné
Pedagog., PF,
/vysokoškolské,
Délka praxe
FF, DPS
ÚSO /
DPS VŠE
VŠE Praha
37
Praha
TU Liberec,
PF
Hradec
16
Králové
Ped. Fak.
31
Ústí n. L.
PF Hradec
13
Králové

Učitelka

PF Liberec

21

Učitelka

Univerzita J.
E. Purkyně
Ústí nad
Labem

24

Učitel

PF MU Brno

21

Učitel

Univerzita
Karlova
Praha

35

Učitelka

VŠE Praha
učitelství

24

Učitelka

VŠ pedagog.
Hradec
Králové

19

Učitelka

VŠE Praha

DPS VŠE
Praha

37

Učitel

VŠE Praha

DPS VŠE
Praha

41

PF Hradec
Králové

34

Učitelka
Učitelka

VŠE Praha

Učitelka
Učitelka

DPS VŠE
Praha
VŠE Praha
učit.
PF Hradec
Králové
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24
37
10

Mgr.
Banýrová
Marie
Mgr. Krejčí
Jan
Ing.
Jiránková
Petra

Učitelka

PF UP
Olomouc

37

Učitel
Správce
počítačové
sítě

PF
Univ.Hradec
Král.

6

Učitelka

VŠE Praha
učitelství

7

PhDr.
Máchová
Eva

Učitelka
na MD

Bc. Šepsová
Martina

Učitelka

Ing. Kliková
Lucie

Mgr. Švanda
Ondřej

Ing.
Krausová
Martina

Hospodářská
fakulta
Technické
univerzity
Liberec

7

3

DPS PF
Technické
univerzity
Liberec

9

Učitel

PF
Technické
univerzity
Liberec
PF
Západočeské
univerzity
Plzeň

6

Učitelka

VŠE Praha
učitelství

1

Učitelka
Na MD

Mgr.
Šimůnek Petr

Učitel

Mgr. Viková
Klára

Učitelka

Štefflová
Jana

PF
Univerzita
Karlova
Praha
PF
Technická
univerzita
Liberec

FF Palackého
univerzity
Olomouc
TU Liberec
PF MU Brno

10
5

Hospodářka

SEŠ Jičín

31

Zavadilová
Soňa

Mzdová
účetní

MOA Jičín

24

Dušek Pavel

Školník

SOU N. Bydžov

33

Uklízečka

Učňovská škola
VKUS Jičín

39

Dušková
Zdeňka

5

Štveráková
Alena (PP
ukončen
v březnu
2016)

Uklízečka

Obchodní škola
Pardubice (prodavačka)

35

Nováková
Pavlína

Uklízečka

SOU Chrudim

17

Křížková
Kateřina

Uklízečka

Střední
zahradnická škola
Kopidlno

16

Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka
Školní rok
Počet pedagogických pracovníků
2015 – 2016
1
Počet nekvalifikovaných pracovníků
Školní rok 2015 - 2016
U pedagogických pracovníků
2
U nepedagogických pracovníků
0
Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků
ve školním roce 2015 – 2016
Osobní číslo zaměstnance

Název akce

36470

První pomoc
První pomoc
První pomoc
Manažerský trénink prezidentů

17115

Funkční studium
První pomoc

28600
83120

67100

53749

81900

Aktuální problémy v účetnictví PO
Jednotný ekonomický systém
První pomoc
Kreativně k jazykové výuce
Ústní zkouška z ruského jazyka
Předseda zkušební maturitní komise
První pomoc
První pomoc
Výchovné poradenství – Kyberšikana
Společné vzdělávání krok za krokem
6

Návykové látky z legislativy a PČR
Pomozte svým maturantům
KYBERPSYCHO
První pomoc
První pomoc
Čtenářské dílny
Člověk v tísni
Lyžařský doškolovací kurz
Rozšiřující studium Informatiky pro SŠ
První pomoc
Erasmus+
První pomoc

69100
45900

36710
53740
6816

První pomoc
První pomoc
Lyžařský doškolovací kurz
Stínování matematiky v německé střední škole

13520

Část IV.
Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2016 - 2017
Kód oboru

63-41-M/02
18-20-M/01

Název oboru
Obchodní
akademie
Informační
technologie

Počet
přihl.
95

1. kolo
Počet
přij.
90

18

Kód oboru

Název oboru

63-41-M/02
18-20-M/01

Obchodní akademie
Informační technologie

17

2. kolo
Počet Počet
přihl.
přij.
1
1
0

0

Počet odevzdaných
Zápisových lístků k 31. 8.
59
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Část V.
Výsledky vzdělávání žáků
Kód
oboru
63-41M/02
18-20M/01

Počet žáků
Název oboru 1.
2.
3. ročník 4. ročník Celkový Počet tříd
ročník ročník
počet
celkem
žáků
Obchod55
49
56
52
212
7,28
ní akademie
Informační
13
10
11
12
46
2,72
technologie
68
59
67
64
258
10
7

Ročník
1.
2.
3.
4.
CELKEM

Počet žáků
68
59
67
64
258

Prospěch žáků
Prospěl s
Prospěl
vyznamenáním
5
63
3
53
8
59
11
53
27
228

Neprospěl

Opakuje

0
3
0
0
3

0
0
0
0
0

Po opravných zkouškách
Žáci, kteří zanechali ve školním roce 2015 - 2016 studia a průměrný počet zameškaných
hodin na žáka
Ročník
Počet
Důvodem
Důvodem Jiné důvody
Počet
% zamešcelkem
prospěch
chování
zameškaných
kaných
hodin na žáka
hodin
1.
2
0
0
2
64,35
10,70
2.
0
0
0
0
87,46
13,58
3.
2
0
0
2
82,88
12,42
4.
0
0
0
0
50,55
8,02
CELKEM
4
0
0
4
71,31
11,14

Stupeň chování
1
2
3

Snížený stupeň z chování
Počet
255
2
1

% z celku
98,84
0,77
0,39

Celkový počet neomluvených hodin
Počet neomluvených hodin
% z celku
174
0,95
Maturitní zkoušky
ve školním roce 2015 – 2016
Kód oboru Název oboru Počet žáků Počet žáků
Počet žáků

Počet žáků Počet žáků

Celkem
Nepřipuštěn Vyznamenání Prospěl Neprospěl
63-41Obchodní
M/02
akademie
52
0
7
45
0
18-20Informační
12
0
2
8
2
M/01
technologie
Poznámka: Ve školním roce 2015 – 2016 vykonalo opravnou maturitní zkoušku šest studentů,
kteří neprospěli při řádné maturitní zkoušce ve školním roce 2014 – 2015. Všichni uspěli.
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Část VI.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI
21. 4. 2016 − 25. 4. 2016 proběhla na škole inspekce Královéhradeckého inspektorátu
ČŠI zaměřená na zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, a to
podle příslušných školních vzdělávacích programů dle § 174 odst. 2 písm. b) školského
zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období. Zjišťování a hodnocení naplnění
školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým
vzdělávacím programem dle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Kontrolu
dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských
služeb dle § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona. Hodnocení a kontrolu podmínek,
průběhu a výsledků vzdělávání dětí a žáků v oblastech vymezených vybranými
specifickými úkoly plánu hlavních úkolů, a to podle příslušných školních vzdělávacích
programů.
Ve své inspekční zprávě Čj. ČŠIH-291/16-H uvádí ČŠI tyto závěry:
Zásadní klady
- Prokazované nadprůměrné výsledky vzdělávání žáků v průběhu i při ukončování
vzdělávání
- profilace zaměření oboru Obchodní akademie na cestovní ruch nebo jazykové
vzdělávání
- v souladu s orientací školy rozšířená výuka cizích jazyků – angličtina, němčina, ruština
a španělština
- využití metody CLIL ve výuce předmětu hospodářský zeměpis
- široká a různorodá projektová činnost přispívající ke zvyšování jazykových
a odborných kompetencí žáků i učitelů
Zásadní nedostatky
- nedodržení nejvyššího povoleného počtu žáků ve třídě 1. A a 4. A (povolená výjimka
zřizovatele 33 žáků, skutečnost 34 žáků)
Slabé stránky
- nízká podpora k účinné komunikaci, sebereflexi a využívání vzájemného hodnocení žáků
- vysoký počet žáků ve spojovaných třídách 1. B a 1. C (obor vzdělání obchodní akademie
a informační technologie) může mít negativní vliv na kvalitu procesu vzdělávání
- nebylo dodržováno ukončení hodin, výuka v některých hodinách přesahovala do
přestávky
- chybějící venkovní sportovní hřiště
Nedostatky, které byly odstraněny v průběhu inspekční činnosti
- kniha úrazů byla doplněna o některé chybějící údaje
Návrhy na zlepšení (udržení) stavu
- dodržet výjimky v počtu žáků povolené zřizovatelem, nespojovat výuku předmětů neníli to nutné
- zavést vyšší podporu pro sebereflexi a vzájemné hodnocení žáků ve výuce
Hodnocení vývoje
- od posledního hodnocení došlo k věkové obměně a stabilizaci pedagogického sboru

9

Část VII.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
1. Projekty
Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro
jazyky
Projekt realizovala Masarykova obchodní akademie, Jičín za spolupráce dalších 26
středních škol v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Projekt byl realizován od 1. 3. 2010 do 28. 2. 2013. Udržitelnost projektu trvá do 28. 2. 2018.
Kompletní nabídka interaktivní výuky je umístěna na webu www.jazykyinteraktivne.cz,
vytvořeném v rámci projektu. V současné době je na uvedených projektových stránkách
volně dostupných 3186 výukových materiálů pro výuku angličtiny, němčiny, francouzštiny,
ruštiny, španělštiny a latiny. Hlavními cílovými skupinami jsou pracovníci a studenti škol.
Adopce afrických dětí v rámci projektu Humanitas Afrika
Studenti a zaměstnanci Masarykovy obchodní akademie pokračovali ve školním roce
2015 – 2016 v účasti na mezinárodním projektu africko – českého sdružení HUMANITAS
AFRIKA, které vzniklo v roce 2006 s cílem přispět k šíření vzájemné tolerance a porozumění
mezi Čechy a Afričany.
Naše škola adoptovala na dálku chlapce Derila Kingunsu a 14letou dívku Emmu
Mbithe z africké Keni.
Příspěvek od dobrovolných dárců činil 13 800,- Kč
Projekt Pracovní stáž v Londýně pro studenty MOA
V červenci 2014 byl Masarykově obchodní akademii v Jičíně schválen dvouletý projekt
financovaný Evropskou unií v rámci programu Erasmus+. Projekt, který byl zahájen
1. 9. 2014, pomáhá uskutečňovat dvoutýdenní pracovní stáž v londýnských firmách pro
studenty MOA Jičín. Jelikož je celý projekt financován Evropskou unií, účastníkům je vše
poskytnuto zdarma.
Hlavním cílem projektu je nabídnout současným studentům a nedávným absolventům
naší školy jedinečnou možnost pracovní stáže v zahraničí, která jim poskytne v naší zemi jen
těžko získatelné znalosti a dovednosti z cizojazyčného prostředí. Tato stáž pomáhá studentům
výrazně zlepšit schopnost dorozumět se v anglickém jazyce a osvojit si odbornou obchodní
terminologii přímo v praxi. Účastníci stáže si také zvýší svou kvalifikaci a tím i šance při
hledání zaměstnání jak v České republice, tak i v zahraničí, a v neposlední řadě budou také
motivováni k dalšímu vzdělávání a práci.
Projektu se účastní studenti 3. ročníku naší školy a tato možnost, jak již bylo zmíněno,
byla nabídnuta i nedávným absolventům. Projekt je rozdělen do dvou cyklů se stážemi na jaře
2015 a 2016. Během nich byli účastníci zaměstnáni v londýnských firmách. Součástí projektu
byla i rozsáhlá příprava studentů před vlastními stážemi, a to jak na území České republiky, tak
i přímo v Londýně. Příprava zahrnovala kurzy odborné, jazykové i kulturní a snažila se
budoucím účastníkům stáží co nejvíce pomoci při zahájení a průběhu jejich praxe. Projekt je
realizován ve spolupráci naší školy, tj. Masarykovy obchodní akademie v Jičíně, a ADC
College v Londýně.
Smyslem projektu je především výrazné zlepšení jazykových schopností a profesních
znalostí a dovedností účastníků stáží, stejně tak jako i zvýšení sebevědomí a motivace k dalšímu
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studiu a práci. V příštích letech plánujeme opět požádat o tento grant, a tak pokračovat v této
jedinečné nabídce pro studenty Masarykovy obchodní akademie v Jičíně.
Ve školním roce 2015 – 2016 vyslala naše škola do Anglie v měsíci červnu 7 studentů.
Stáž trvala 14 dní a studenti během ní pracovali v londýnských firmách. Tento rok měli šanci
vypomáhat v realitních kancelářích, v počítačových firmách či ve firmě, která organizuje
zkoušky a také v oblasti IT. Kromě pracovní vytíženosti byli studenti i jazykově a kulturně
vytíženi, jelikož po celou dobu bydleli po dvojicích, respektive trojici v anglických rodinách a
ve svém volném čase navštěvovali londýnské pamětihodnosti.
Projekt Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve
školách Královéhradeckého kraje
Ve školním roce 2015 – 2016 probíhala udržitelnost projektu č.:
CZ.1.07/1.1.00/08.0015 „ Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících
procesů ve školách Královéhradeckého kraje.“
Projekt řídila společnost ATTEST, s. r. o. Cílem projektu byla „standardizace procesů
řízení škol a evaluace škol poskytujících střední vzdělání za účelem zajišťování a zlepšování
kvality vzdělávání a udržitelnosti těchto procesů“.
Po celý rok pokračovalo využívání systému hodnocení kvality školy. Vlastníci procesů
nebo dokumentů průběžně tyto procesy a dokumenty aktualizovali a seznamovali s nimi
ostatní pedagogy emailovou poštou, popřípadě na pedagogických poradách. Na začátku
školního roku byla vedením školy přezkoumána Politika kvality, a pokud by se objevila
nějaká zásadní změna mající vliv na Politiku kvality, byla by změna operativně řešena na
poradě se zaměstnanci školy. Pro snazší zapojení do výchovně vzdělávacího procesu byli
nově přijatí zaměstnanci podrobně seznámeni s Příručkou kvality MOA Jičín a instruováni o
dalších možnostech při práci s touto příručkou.
Pro udržitelnost tohoto projektu se podrobili všichni vyučující a dále pak studenti 2.
a 3. ročníků dotazníkovému šetření, které proběhlo v prvním únorovém týdnu.
Projekty v rámci Výzvy 56 Jazyky nás baví
Vyučující českého jazyka a cizích jazyků se zapojili od července 2015 do projektů
v rámci Výzvy 56 Jazyky nás baví s reg. č. CZ.1.07/1.1. 00/56.0226. Projekt byl podpořen
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
V týdnu od 14. září, respektive 5. října, se 42 studentů druhého ročníku zúčastnilo
krátkodobých jazykově-vzdělávacích pobytů ve Velké Británii (Londýn), ve Španělsku (okolí
Barcelony) a v Německu (Berlín). Kromě jazykových kurzů se žáci seznámili s významnými
místy a pamětihodnostmi dané země.
Kromě těchto studentských pobytů se výjezdů zúčastnili také učitelé, a to Mgr. Petr
Hanáček a Bc. Martina Šepsová, kteří na přelomu července a srpna strávili čtrnáct dní na
jazykovém pobytu ve španělské Malaze. Mgr. Stanislava Dubská pobývala jeden listopadový
týden v německém Výmaru, kde navštěvovala hodiny matematiky na střední škole Freie
Waldorfschule
V průběhu školního roku v rámci Výzvy 56 také probíhaly v hodinách českého jazyka
a literatury studentů 2. ročníku čtenářské dílny. Díky tomuto projektu získala škola 142 knih do
žákovské knihovny školy a 7 elektronických čteček.
Využívání výsledků Projektu EU peníze středním školám
Počínaje 1. červencem 2012 se Masarykova obchodní akademie zapojila do
dvouletého projektu MŠMT České republiky „EU peníze středním školám“ se záměrem
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zkvalitnit prezentaci a kvalitu učebních materiálů především prostřednictvím ICT a tím docílit
zlepšení stavu vzdělávání žáků naší školy. Projekt byl realizován v rámci Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Projekt byl ukončen 30. června 2014 a v jeho rámci bylo vytvořeno 528 jednotlivých
digitálních učebních materiálů ve 24 sadách.
Materiály byly ve školním roce 2015 – 2016 pravidelně využívány při výuce
příslušných předmětů. Současně jsou po zveřejnění na webové stránce k dispozici nejen
pedagogům naší školy.
2. Mezinárodní spolupráce s partnerskými školami
První setkání mezinárodního programu Erasmus+ (K2)
V období let 2015 – 2017 realizuje Masarykova obchodní akademie mezinárodní
projekt „Klíč k úspěšnému mezinárodnímu podnikání“ v rámci programu Erasmus+ (K2) ve
spolupráci s Obchodní akademií v Martině (Slovensko) a Alfa-college v nizozemském
Hoogeveenu. Do projektu jsou zapojeni i zástupci měst a vybraných regionálních firem.
Studenti pracují na marketingovém průzkumu, zúčastní se projektových setkání
v partnerských městech všech zúčastněných zemí. V rámci realizace projektu si zdokonalují
též své jazykové a ekonomické kompetence. První projektové pracovní setkání se
uskutečnilo 9. – 15. dubna 2016 v Nizozemí.
Projekt je finančně podpořen Evropskou komisí prostřednictvím programu Erasmus+.
Mezinárodní setkání mládeže
Ve dnech 22. až 29. srpna 2016 byla naše tříčlenná skupina studentů spolu s Mgr. Petrem
Hanáčkem vyslána zastupiteli města Jičín na mezinárodní setkání mládeže, které se v tomto
roce konalo v Německu, ve městě Königsee. Setkání se účastnili zástupci partnerského města
Erbach a dále zástupci jeho partnerských měst, která jsou Ansiao v Portugalsku, Hirson ve
Francii a Pont-de-Beauvoisin ve Francii.
Naši hostitelé připravili pro setkání různorodé aktivity, např. práci ve skupinách na
tématech: uprchlictví, ztráta vlasti, tolerance a netolerance, rasizmus a nacizmus. Účastnili
jsme se také sportovních aktivit, jako byl fotbal a volejbal, dále pak tradičního městského běhu
a nočního pochodu lesem. Silným zážitkem byla pro účastníky setkání návštěva památníku
bývalého koncentračního tábora v Buchenwaldu.
V závěru týdne předvedli jednotlivé skupiny svou práci ve formě prezentací,
divadelního skeče a hudby všem ostatním účastníkům setkání a také hostům z řad zastupitelů
města Königsee, Erbachu i zastupitelům kraje.
Setkání mládeže přineslo studentům mnoho zážitků, nových přátel, možnost
konfrontace s různými názory a také velkou motivaci učit se cizím jazykům.

3. Granty
Ve školním roce 2015 – 2016 získala naše škola tuto grantovou podporu činnosti:
Výzva 56 - MŠMT a EU
Jazyky nás baví, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0226
Dům zahraniční spolupráce Praha
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Program Erasmus+ odborné vzdělávání, projekt „Evropský rozměr vzdělávání
a pracovních zkušeností“
Město Jičín
Mezinárodní setkání mládeže v Königsee
Program Erasmus+, projekt „Klíč k úspěšnému mezinárodnímu podnikání“
– společně s partnerskou školou v Nizozemí a na Slovensku
(partnerská smlouva uzavřena s Alfa-college Hoogeveen, Nizozemí).

4. Odborná a publikační činnost
Aktualizace výukových on-line programů Reálie německy mluvících zemí a Reálie
Ruska
V průběhu školního roku 2015 – 2016 byly aktualizovány výukové on-line programy
Reálie německy mluvících zemí a Reálie Ruska, které vytvořily vyučující ruského a
německého jazyka naší školy.
Programy jsou k dispozici vyučujícím cizích jazyků všech škol v České republice.
5. Okresní, oblastní a celostátní soutěže
A/ SPORTOVNÍ SOUTĚŽE
Okresní kolo turnaje ve stolním tenisu
14. října proběhlo v tělocvičně naší školy okresní kolo turnaje družstev chlapců
a dívek ve stolním tenisu kategorie 6. Soutěže se zúčastnila družstva chlapců a dívek
základních škol nebo prvních dvou ročníků škol středních. Reprezentanti naší školy se
umístili na 4. místě, dívky obsadili místo 2. Turnaj zorganizovala naše škola z pověření
Asociace školních sportovních klubů.
Krajské kolo turnaje ve stolním tenisu družstev
5. listopadu proběhlo v tělocvičně naší školy krajské finále turnaje družstev chlapců
a dívek ve stolním tenisu kategorie 6. Soutěž, které se zúčastnila 4 družstva chlapců a 4
družstva dívek – vítězové a vítězky okresních kol –, organizovala naše škola z pověření
Asociace školních sportovních klubů.
Fotbalový turnaj O pohár J. Masopusta
8. října se družstvo chlapců MOA Jičín zúčastnilo okrskového kola Poháru Josefa
Masopusta, které proběhlo v Jičíně a naši reprezentanti v něm zvítězili.
Okresní finále O pohár Josefa Masopusta
16. října se zúčastnilo družstvo chlapců naší školy okresního finále O pohár Josefa
Masopusta, v němž obsadilo druhé místo.
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Okresní finále ve florbale dívek
2. prosince se družstvo dívek Masarykovy obchodní akademie zúčastnilo turnaje
středních škol ve florbale. Turnaj se konal v tělocvičně SŠ Kopidlno a naše reprezentantky
v něm obsadily 3. místo.
Okresní finále ve volejbalu dívek
12. listopadu se školní družstvo dívek (narozených v r. 1998 a mladších) zúčastnilo
okresního finále v odbíjené v Nové Pace a obsadilo v něm konečné 3. místo.
Okresní finále ve florbale chlapců
25. listopadu se družstvo chlapců Masarykovy obchodní akademie zúčastnilo
v Kopidlně okresního turnaje středních škol ve florbale. Naši reprezentanti v něm vybojovali 4.
místo.
Postupové kolo futsalové ligy FAČR
4. listopadu reprezentanti MOA zvítězili v úvodním turnaji školní futsalové ligy.
Pořadatelem postupového kola bylo SOU v Lázních Bělohradě.
2. postupové kolo futsalové ligy
1. prosince se ve sportovní hale SŠTŘ výukového střediska v Hlušicích uskutečnilo 2.
postupové kolo futsalové ligy. Náš tým v něm obsadil 4. místo.

B/ JAZYKOVÉ SOUTĚŽE
Okresní kolo olympiády v českém jazyce
Okresní kolo olympiády v českém jazyce se konalo 8. února na 1. ZŠ v Jičíně. Naši
školu reprezentovaly dvě nejúspěšnější studentky ve školním kole. Ani jedné se nepodařilo
dosáhnout postupového umístění.
Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce
4. února se dva studenti naší školy zúčastnili okresního kola soutěže v anglickém jazyce
na Gymnáziu a SOŠPg v Nové Pace. Ani jeden ze studentů nepostoupil do krajského kola.
Angličtinář roku
27. ledna využilo několik studentů naší školy možnosti zúčastnit se celostátní soutěže
Angličtinář roku. Soutěž probíhala online, každý student soutěžil sám za sebe, ale sbíral body i
pro celou školu. Cílem této akce bylo poskytnout studentům možnost sebeevaluace v anglickém
jazyce.
C/ SOUTĚŽE V GRAFICKÝCH PŘEDMĚTECH
Krajská soutěž v grafických disciplínách
22. března pořádala Obchodní akademie Trutnov krajskou soutěž v grafických
disciplínách. Naši školu reprezentovaly 3 studentky v kategorii Psaní na klávesnici
(desetiminutový opis). Nejlepšího výkonu dosáhla Karolína Miškářová, která se umístila na 2.
místě, na 10. místě skončila Martina Jampílková a 17. místo obsadila Pavlína Vrabcová.
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21. ročník hradecké Juniorky
9. června se konal na Obchodní akademii, Střední odborné škole a Jazykové škole s
právem státní jazykové zkoušky v Hradci Králové 21. ročník hradecké Juniorky Naši školu
reprezentovalo 5 studentů.
Výsledky našich reprezentantů byly vynikající. Studentka 1. ročníku Michaela
Zvěřinová obsadila ve své kategorii 2. místo. V kategorii 2. ročníků si nejlépe vedla Karolína
Miškářová ze 2. B, která díky svému výkonu (363,6 č. úh./min.) vybojovala 1. místo. V téže
kategorii obsadila Pavlína Vrabcová 6. příčku.

D/ OSTATNÍ SOUTĚŽE
Celostátní soutěž „Je finanční gramotnost předpokladem nebo výsledkem bohatství?“
Katedra financí a účetnictví Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity
v Karviné ve spolupráci s Českou národní bankou a Statutárním městem Karviná uspořádaly
již 8. ročník celostátní soutěže pro středoškolské studenty, která si kladla za cíl podpořit
povědomí středoškoláků o aktuálních ekonomických a finančních problémech a přispět k
rozvoji jejich finanční gramotnosti.
Úkolem studentů bylo zpracovat esej na odborné téma "JE FINANČNÍ GRAMOTNOST
PŘEDPOKLADEM NEBO VÝSLEDKEM BOHATSTVÍ?".
Ve hře bylo celkem hodně. Především finanční prémie ve výši 15 000 korun, kterou mohl získat
autor nejlépe hodnocené eseje, pro druhého v pořadí bylo připraveno 10 000 a pro třetího 5 000
korun.
Předepsané náležitosti soutěže splnilo šedesát prací. Dne 4. dubna 2016 bylo po tříkolovém
hodnotícím procesu vybráno deset nejlepších prací. Mezi nimi zvítězil žák 3. B MOA Jičín
Oleh Telychka, který přebral 1. cenu z rukou víceguvernéra ČNB a děkana fakulty.

Týmová soutěž z oblasti byznysu
Šest studentů třetího ročníku se ve dnech 7. a 8. června zúčastnilo speciální soutěže
JA Innovation Camp MetLife 2016 v Průhonicích u Prahy. Tuto akci zorganizovaly pojišťovna
MetLife a nezisková vzdělávací organizace Junior Achievement Czech a zúčastnilo se jí 69
studentů z 11 středních škol z celé ČR. V unikátním dvoudenním klání studentských
projektových týmů zvítězil tým, který propojil propagaci testů finanční gramotnosti pro mladé
s podporou charitativních projektů. Ve vítězném týmu byla i studentka MOA Jičín Barbora
Pokorná. To nebyl ale jediný úspěch jičínské obchodní akademie, protože i ve druhém vítězném
týmu měla škola svého studenta Oleha Telychku.
V rámci tohoto dvoudenního klání studenti dostali za úkol řešit reálný problém ze sféry
byznysu, který jim zadal generální partner soutěže, pojišťovna MetLife. Součástí řešení byla
i tvorba krátkého videa a jeho prezentace před všemi soutěžícími i před hodnotící porotou.
Členové poroty byli z řad profesionálů na vzdělávání, komunikaci (marketing, PR a reklamu)
a produktové pojišťovnictví. Hodnocen byl nápad, kreativita a originalita řešení, úroveň
prezentace i realizovatelnost projektu, ale také týmová spolupráce a nasazení.
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Jednotlivé týmy pracovaly po šesti studentech pod vedením mentorů z řad zaměstnanců
MetLife a zpracovávaly návrhy, jak nejlépe propagovat novou aplikaci Snoopyho testovárna,
která testuje úroveň finanční gramotnosti u různých typů současných finančních produktů. Tyto
projekty měly být i realizovatelné a zároveň konkurenceschopné. Součástí řešení byla i tvorba
krátké videoupoutávky a její prezentace před všemi účastníky i hodnotící odbornou porotou.
Úžasné bylo, že studenti měli možnost ověřit si teoretické znalosti přímo v praxi, vyzkoušet si
týmovou spolupráci a rozvinout svoje kreativní a inovativní myšlení. Zvláštností této soutěže
bylo, že studenti vytvořili soutěžící týmy až na místě metodou náhodného výběru, což pro
některé byl zpočátku šok a v této zcela nové sestavě museli společně hledat co nejlepší řešení
vylosovaného problému, museli se rychle poznat, domluvit se na společném postupu, naučit se
spolu komunikovat, poslouchat se vzájemně, respektovat se, fungovat jako tým, někdy i
improvizovat, riskovat, ustoupit od svého návrhu a přijmout jiný, lepší. Toto bylo pro všechny
ohromným přínosem, neboť i v reálném životě budou nastupovat do firem jim zcela neznámých
a budou se muset přizpůsobit novému prostředí, novému kolektivu, prosadit se v něm, najít si
zde svoje místo. I když se studenti zpočátku nově vytvořeným sestavám bránili, velice rychle
ztratili zábrany, a fungovali naprosto úžasně, s maximálním nasazením.
Jako odměnu za vítězství získal každý člen týmu velkého plyšového Snoopyho i další ceny. Ale
především možnost stínovat top manažery MetLife – strávit celý pracovní den po jejich boku a
vyzkoušet si, jak to ve světě velkých společností chodí.

Celostátní kolo matematické soutěže
1. dubna se zúčastnily dvě naše studentky celostátního kola matematické soutěže žáků
středních odborných škol v Mladé Boleslavi. Nedosáhly v něm významnějšího umístění.
Krajské kolo Logické olympiády
6. listopadu se zúčastnili v prostorách Krajského úřadu v Hradci Králové 2 naši
studenti krajského kola Logické olympiády pořádané Mensou České republiky, kde nedosáhli
významnějšího výsledku.
6. Prezentace školy na veřejnosti
Jazykové kurzy pro veřejnost
Ve školním roce 2015/2016 připravila naše škola dva jazykové kurzy angličtiny pro
veřejnost - anglický jazyk pro mírně pokročilé a anglický jazyk pro pokročilé.
Kurzy finanční gramotnosti pro žáky základních škol
V průběhu celého školního roku probíhaly na naší škole kurzy finanční gramotnosti
pro žáky 8. a 9. tříd všech základních škol v Jičíně. Vedly je vyučující odborných
ekonomických předmětů. Cílem kurzů bylo poučit žáky o nakládání s financemi.
Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2015
9. a 10. října proběhla v prostorách Masarykova divadla v Jičíně výstava středních škol,
připravená jako nabídka možností dalšího studia pro žáky ZŠ a také jejich rodiče, kteří se
výběru budoucího povolání zpravidla účastní. Podobnou akci organizoval v našem městě v
minulých letech Úřad práce a byla označovaná Výstava Student. Novinkou pro tento rok byla
nejen změna organizátora, kterým byla Hospodářská komora KHK, ale hlavně rozšíření okruhu
středních škol na úroveň celého kraje a větší propagace možných budoucích zaměstnavatelů po
ukončení právě vybraného typu střední školy.
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Masarykova obchodní akademie se prezentace středních škol zúčastňuje již od prvního
ročníku, který proběhl před dvaceti lety, a proto jsme nemohli chybět ani letos. Naším
partnerem, a tedy i možným působištěm našich absolventů, byla Komerční banka Jičín, která
měla svůj vystavovací prostor hned vedle našeho stanoviště.
Výstava probíhala v pátek i v sobotu. V obou dnech se propagace naší školy ujali jak
kvalifikovaní pedagogové, tak také studenti 4. ročníků, kteří jsou právě dobrým propagátorem
vhodnosti studia na obchodní akademii. Zpočátku jsme měli obavy o účast rodičů a žáků v
sobotu dopoledne, ale nakonec jsme byli mile překvapeni velkým zájmem o naši školu
a návštěvou právě během soboty.

Den otevřených dveří
Na 10. prosince 2015 odpoledne připravila naše škola pro zájemce o studium a jejich
rodiče tradiční Den otevřených dveří. Den otevřených dveří se uskutečnil ještě jednou 7. ledna
2016.
Přijímací zkoušky nanečisto
Dnu otevřených dveří předcházely 7. ledna 2016 přijímací zkoušky nanečisto, kde si
mohli žáci 9. tříd základních škol vyzkoušet bez stresu, jak budou na jaře probíhat skutečné
přijímací zkoušky. Této příležitosti využilo přibližně sto zájemců.
Maturitní ples studentů 4. ročníku
V pátek 15. ledna proběhl v Kulturním domě ve Valdicích tradiční maturitní ples tříd
4. A a 4. B. Po slavnostním dekorování maturantů třídními učiteli následoval pestrý program.
K tanci zahrála skupina Allegro.
Slavnostní předání maturitních vysvědčení
Slavnostní předání maturitních vysvědčení úspěšným absolventům maturitní zkoušky
oborů obchodní akademie a informační technologie na začátku června proběhlo tradičně
v obřadní síni jičínského zámku za přítomnosti místostarosty města Jičína Mgr. P. Hamáčka,
ředitele Masarykovy obchodní akademie ing. J. Tajče, třídních učitelů, rodičů a blízkých
absolventů.
Odborná praxe studentů třetího ročníku
V maturitním období v květnu probíhala odborná praxe studentů třetího ročníku.
Studenti se seznamovali s prací zaměstnanců úřadů státní správy a samosprávy, bank,
pojišťoven a různých výrobních i obchodních společností v Jičíně i blízkém okolí.
Šest vybraných studentů přitom absolvovalo 14 dnů své odborné praxe v Londýně
v rámci programu ERASMUS+ .
Článek v Jičínském deníku
Na začátku školního roku 2015/2016 vyšel v Jičínském deníku článek o naší škole
v tisku pod názvem Masarykova obchodní akademie patnáct let po rekonstrukci.
Mistrovství Evropy v tchoukballu
Od 30. července do 6. srpna proběhlo v tělocvičně školy Mistrovství Evropy
v tchoukballu. Organizátorem akce byla Česká asociace tchoukballu.
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7. Spolupráce školy s dalšími subjekty
Masarykova obchodní akademie při zajišťování svých výchovně-vzdělávacích akcí
spolupracovala s mnoha jinými subjekty. Konkrétní podoba spolupráce je uvedena
v přehledech jednotlivých aktivit školy.
Realizace projektů
Při realizaci projektů naše škola spolupracovala zejména s MŠMT ČR, Domem
zahraniční spolupráce Praha, Krajským úřadem v Hradci Králové a Městským úřadem v Jičíně.
Dále pak s těmito dalšími subjekty:
Sdružení rodičů Masarykovy obchodní akademie, Jičn, z. s., Úřad práce, Společnost
ATTEST, s. r. o., Česká studentské unie (ČeSU), Africko – české sdružení HUMANITAS
AFRIKA, neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, Regionální muzeum
a galerie v Jičíně, Městská knihovna v Jičíně, Kulturní zařízení města Jičína, Asociace
středoškolských sportovních klubů, Policie České republiky, Probační a mediační služba ČR,
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Český červený kříž, Krajská hospodářská
komora, Komerční banka, Junior Achievement Czech, aj.

Sledování výsledků vzdělávání
Při sledování výsledků vzdělávání škola spolupracovala s externími hodnotiteli
SCIO s.r.o. a CERMAT.
Prezentace školy na veřejnosti
Kulturní akce a prezentaci školy na veřejnosti jsme zajišťovali ve spolupráci s
Městským úřadem v Jičíně (Obřadní síň města Jičína), Kulturními zařízeními města Jičína
(Masarykovo divadlo), Úřadem práce v Jičíně, Jičínským deníkem, aj.
Výchovné poradenství
Akce výchovného poradenství probíhaly zvláště ve spolupráci s nadacemi
zabývajícími se dobročinnou činností a protidrogovou prevencí:
Nadace Život dětem, Nadační fond Českého rozhlasu, Charitas luvenis – Dobrovolnictví pro
středoškolskou mládež, Nadace pro Děti ulice, Sdružení Apropo v Jičíně, Středisko volného
času K-klubu Jičín, Biskupství královéhradecké.
Kulturní a sportovní akce
Kulturní a sportovní akce probíhaly ve spolupráci s těmito subjekty:
Kulturní zařízení města Jičína (Masarykovo divadlo, Biograf Český ráj), Knihovna Václava
Čtvrtka v Jičíně, Středisko volného času K-klubu Jičín, EXIT – klub Jičín, Sportovní zařízení
města Jičína (Sportovní areál v Jičíně, Zimní stadion v Jičíně), Vodácký klub v Nové Pace,
Rekreační zařízení Městského koupaliště v Sobotce.

Odborná praxe studentů
Při zajištění povinné odborné praxe studentů škola spolupracovala s orgány veřejné a
státní správy, bankami i různými soukromými výrobními i obchodními firmami.
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8. Další aktivity
Zapojení do projektů
Ocenění Střední škola roku 2015 – 2016
V rámci projektu České studentské unie (ČeSU) „Hlasování o Střední školu roku pro
školní rok 2015 - 2016“ se naše škola umístila na prvním místě mezi všemi středními
odbornými školami v Královéhradeckém kraji.
Tento titul škola získala na základě hlasování studentů středních škol na
www.StredniRoku.cz.
EKO-KLUB MOA
Již třetí rok na naší škole působil ekologický klub EKO-KLUB MOA s cílem zlepšení
ekologického chování ve škole i v každodenním životě. Členy klubu se stali zástupci všech
tříd, kteří ekologické aktivity koordinovali v rámci klubu EKO-KLUB MOA.
Zapojení do programu Recyklohraní
Naše škola se i ve školním roce 2015 – 2016 zapojila do školního recyklačního
programu Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a
EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů.
Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé generace a také zajistit recyklaci
drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře. V rámci projektu
Recyklohraní byla naše škola vybavena sběrnými nádobami na použité baterie a drobná
elektrozařízení. Každý žák tedy mohl do školy nosit nepotřebné drobné elektrospotřebiče
(například starý mobil, kalkulačku, telefon, elektrohračku, drobné počítačové vybavení,
discman nebo MP3 přehrávač) a baterie a akumulátory. Za nasbírané vysloužilé baterie a
drobná elektrozařízení získávala škola body, za něž žákům může pořídit různé učební
pomůcky nebo hry i vybavení pro volný čas. Žáci se také v rámci předmětu ekologie, který je
podle nového ŠVP zařazen do prvního ročníku studia, mohli zapojit do soutěží a her,
výtvarných nebo fotografických úkolů z oblasti třídění a recyklace odpadů, které zadávali
organizátoři projektu během školního roku.

Akce výchovného poradenství a primární prevence
Pobytové výchovné akce
Adaptační kurz pro studenty 1. ročníku
Adaptační kurz připravila pro studenty dvou tříd prvního ročníku výchovná poradkyně
školy s členy jičínského K-klubu na 2. – 4. září v rekreačním zařízení Eden u Jinolických
rybníků.
Prožitkový seminář Dobro a zlo
31. května - 1. června a také 15. – 16. června probíhal v rekreačním zařízení Bílý dům
Libuni již tradiční seminář Dobro a zlo. Pro studenty 1. ročníku a jejich třídní učitelky jej
připravila výchovná poradkyně školy.
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Dobročinné sbírky
Dobročinná sbírka Srdíčkový den
I v letošním školním roce se zapojily dvojice studentů 1. a 2. ročníků do dobročinné
sbírky Srdíčkový den nadace Život dětem, která probíhala 21. – 25. září a 8. – 11. prosince.
Finanční výtěžek byl věnován těžce nemocným dětem.
Zapojení do dobročinné sbírky Světluška
V letošním školním roce se 7. – 11. září zapojily dvojice studentů prvního a druhého
ročníku do již 12. ročníku dobročinné sbírky „V září světlušky září“, kterou na pomoc
nevidomým organizuje Nadační fond Českého rozhlasu.
Přednášky a semináře
Regionální veletrh pracovních příležitostí
3. září proběhl v Jičíně Regionální veletrh pracovních příležitostí, kterého se zúčastnily
třetí ročníky. Studenty čekaly nabídky práce z různých odvětví, osobní setkání se
zaměstnavateli z našeho regionu, přehledné informace o firmách a pracovních pozicích,
přednášky na téma První dojem, Jak na pracovní pohovor, Jak na životopis a motivační dopis.
Hlavním cílem veletrhu bylo navázání osobního kontaktu, spolupráce mezi studenty,
absolventy a zájemci o zaměstnání se zaměstnavateli z našeho regionu.
7. dubna 2016 proběhla obdobná akce v Jičíně ještě jednou, a i tentokrát se jí zúčastnili
studenti 3. ročníku
Dobrovolnictví EURES
14. října proběhla na Městském úřadě přednáška na téma dobrovolnictví EURES, kterou
navštívili studenti 4. A. Na této přednášce se dozvěděli informace o dobrovolnické práci v
zahraničí.
Kdo jsou a odkud k nám přicházejí uprchlíci
2. listopadu se studenti třetích ročníků zúčastnili besedy nazvané Kdo jsou a odkud
k nám přicházejí uprchlíci. Cílem tohoto pořadu bylo ujasnění si situace, která v Evropě nastala,
a vytvoření si vlastního názoru na problematiku imigrace.
S tebou o tobě
27. listopadu u nás na škole proběhl výchovně-vzdělávací program nazvaný S tebou o
tobě, kterého se zúčastnily dívky z prvních ročníků. Tato přednáška se zaměřila na poskytnutí
informací o změnách, které doprovázejí období dospívání, jejich biologické zákonitosti a
individuální rozdíly. Také dívkám měla pomoci formovat jejich pozitivní přístup k sobě, svému
tělu i vzhledu. Přednášela MUDr. A. Molnárová.
Návštěva úřadu práce
6. a 7. ledna se studenti čtvrtého ročníku vydali na Úřad práce v Jičíně, kde jim byly
poskytnuty informace o případných pracovních příležitostech i zajímavosti z pracovního
prostředí.
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Preventivní pořad Život v závislosti
11. února proběhl na naší škole preventivní pořad pro druhé ročníky Život v závislosti.
Přednášel pan R. Pospíšil z Acet International, který studentům sdělil teoretickou i praktickou
stránku problému drogově závislých a upozornil je na nebezpečí, která jsou se závislostí
spojena.
Preventivní program k nebezpečí sekt
10. března byl na naší škole uspořádán preventivní pořad pro třetí ročníky upozorňující
na nebezpečí spojeným s aktivitami některých sekt.
Návštěva žen ze sdružení MAMMA HELP Hradec Králové
5. dubna do naší školy zavítaly ženy z MAMMA HELP, aby dívkám čtvrtých ročníků
podaly informace o prevenci rakoviny prsu. Dívky si poté také mohly vyzkoušet nácvik
sebevyšetření.
Beseda Policie ČR
11. dubna probíhala v Městské knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně za účasti našich
studentů beseda zástupců Policie ČR v Jičíně pro mladé začínající řidiče zaměřená na
bezpečnost při řízení motorových vozidel.
Beseda o nebezpečí internetu
14. dubna se u nás ve škole konala beseda s odborníky na internetovou problematiku
zaměřená na rizika používání internetu a na kyberšikanu. Cílem této besedy bylo rozvíjet
internetovou gramotnost u studentů prvních ročníků
Beseda o škodlivosti kouření
21. dubna byli studenti druhých ročníků formou besedy poučení o škodlivosti kouření.
Přednášel pan R. Pospíšil z Acet International.
Chování za mimořádných událostí
Tento osvětový den na naší škole proběhl 29. června. Smyslem celé akce bylo přivést
mladé lidi k zamyšlení nad zodpovědností za své jednání a předat jim informace, které pomohou
učinit správné a poučené rozhodnutí v případě, že se stanou svědky úrazu, nehody, zdravotní
indispozice, požáru či jiné situace, která člověka dokáže zaskočit.
V průběhu dne jednotlivé třídy absolvovaly postupně přednášky zástupců Policie České
republiky, Probační a mediační služby, Hasičského záchranného sboru a Českého červeného
kříže.
Národní srovnávací zkoušky
Přednáška o národních srovnávacích zkouškách proběhla 14. prosince a byla určena
studentům 4. ročníku. Jejím cílem bylo vysvětlit maturitním třídám postup při přijímacích
zkouškách na vysoké školy, které využívají Národních srovnávacích zkoušek.
Přednáška zástupců Vysoké školy ekonomické v Praze
25. ledna se na naší škole prezentovala Vysoká škola ekonomická z Prahy. Její zástupci
představili maturujícím studentům studijní obory, do kterých je možné se přihlásit.
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Ostatní školní aktivity
Přednáška na téma Bezpečnost na školách
5. října se uskutečnila přednáška zástupců Krajského ředitelství Policie České
republiky v Hradci Králové na téma Bezpečnost na školách, které se zúčastnili všichni
pedagogové naší školy, aby se poučili, jak se zachovat v nebezpečných situacích.
Srovnávací Scio testy z českého, anglického, německého jazyka, matematiky a obecných
studijních předpokladů
Od 10. do 22. října se podrobili všichni studenti tří tříd prvního ročníku „vstupního“
testování. Cílem bylo zjistit jejich stávající znalosti a dovednosti. Stejně tak se 13. a 20.
listopadu testování podrobili i studenti 4. ročníku, aby zjistili, kolik nového se za svá studia na
Masarykově obchodní akademii naučili. Škola využívá těchto srovnávacích testů
k autoevaluaci.
Zájmové kluby ve školním roce 2015 – 2016
V říjnu zahájily opět svou činnost na Masarykově obchodní akademii zájmové kluby.
V tomto školním roce to byly: Kluby francouzského a španělského jazyka, Kluby německé
konverzace, Matematický klub, Klub písemné elektronické komunikace, Eko klub a Klub
internetu.

Studentská obchodní společnost
Od listopadu 2015 do dubna 2016 působila na škole tak jako v předešlých letech
studentská obchodní společnost. Studenti třetího ročníku v rámci předmětu aplikované
ekonomie založili školní prodejnu. Předmětem podnikání byl prodej pečiva, cukrovinek a
nápojů pro studenty školy. Díky vzdělávacímu systému Junior Achievement studenti poznali
praktickou činnost při podnikání. Získali mnoho zkušeností týkajících se nákupu a následného
prodeje zboží. Školní obchod si dal název May Bee. Prezidentkou společnosti byla zvolena
Anna Vojtěchová.
Po ukončení obchodní činnosti ekonomický útvar zajistil výplatu závazků věřitelům.
Každému vyplatil 2O% z nominální hodnoty směnky k vložené částce. Dále se společnost
rozhodla vyčlenit část vydělaných peněz na charitativní účely.
Sportovní kurzy
Letní sportovní kurz studentů třetího ročníku
Od 7. do 11. září se uskutečnil sportovní kurz třídy 2. A na turistické základně Sokola
Turnov v Pleskotech. Od 13. do 17. června absolvovali stejný kurz studenti třídy 2. B.
Studenti se tradičně na kurzu seznámili se základy cykloturistiky, orientačního běhu,
vodní turistiky (ve spolupráci s Vodáckým klubem z Nové Paky sjížděli řeku Jizeru od jezu
v Přepeřích až k Mnichovu Hradišti), horolezectví a střelby ze vzduchové pušky.
Lyžařský výcvikový kurz
Lyžařský výcvikový kurz studentů dvou tříd 1. ročníku s vybranými studenty 2. ročníku
se uskutečnil ve druhém lednovém týdnu v Peci pod Sněžkou. Ubytováni byli na chatách
Sokolka a Dakota nedaleko od sjezdovek. Výuku základů lyžování zajistili pedagogové naší
školy.
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Školní soutěže
Vánoční florbalový turnaj a třídní hry
Poslední školní den před vánočními prázdninami, tedy 22. prosince se ve škole pořádal
florbalový turnaj. Soutěžící byli jak z řad studentů, tak z řad učitelů. Studenti, kteří se
neúčastnili florbalu, se věnovali předem připraveným hrám, které probíhaly napříč třídami. Na
konci školního dne proběhlo v tělocvičně vyhlášení výsledků jak florbalového turnaje, tak
soutěží ve třídách.
Volejbalový turnaj a předání vysvědčení čtvrtým ročníkům
29. dubna se upustilo od standardní výuky studentů 4. ročníku a místo ní maturanti
uspořádali volejbalový turnaj pro zájemce z řad studentů i učitelů. Tento den byl pro 4. ročníky
posledním „vyučovacím“ dnem ve škole před nadcházející maturitou.

Školní kolo olympiády v českém jazyce
Školní kolo olympiády v českém jazyce se konalo 17. prosince. Zúčastnilo se ho 9
vybraných studentů všech tříd školy.
Školní kolo olympiády z anglického jazyka
8. ledna uspořádali vyučující anglického jazyka školní kolo olympiády v anglickém
jazyce pro 1. až 3. ročníky.
Školní kolo matematické soutěže
16. března proběhlo školní kolo matematické soutěže za účasti 10 studentů prvního,
druhého a třetího ročníku. Studenti řešili test podle jednotlivých kategorií. Nejúspěšnější z nich
budou školu reprezentovat v celostátní soutěži.
Kulturní akce
Zeměpisný pořad o Indii
6. října se studenti dvou tříd 1. ročníku zúčastnili v Biografu Český ráj zeměpisného
pořadu o Indii. V prosinci se obdobného pořadu, tentokrát o Etiopii, zúčastnili studenti 2.
ročníku.
Návštěva představení muzikálu o Elišce Smiřické
16. května představila Základní umělecká škola J. B. Foerstera v jičínském K-klubu
jedinečný muzikál o Elišce Smiřické, kterého se jako nadšení diváci zúčastnili studenti prvního
ročníku naší školy.
Shakespearovy sonety a Zlodějka knih
24. května studenti 2. tříd prvního ročníku navštívili Městskou knihovnu Václava
Čtvrtka v Jičíně, kde vyslechli přednes Shakespearových sonetů.
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Návštěvy filmových představení v Biografu Český ráj v Jičíně
5. října zhlédli všichni studenti školy film Revizor.
25. května navštívili studenti 1. a 2. ročníku představení filmu Zlodějka knih.
23. června zhlédli studenti naší školy německý film Už je tady zas.
Návštěvy mimojičínských výstav a divadelních představení
17. března se třída 4. B zúčastnila kulturního zájezdu do Prahy. V rámci programu byla
exkurze v Národním divadle, prohlídka historického centra Prahy včetně pietního místa na
Národní třídě (vzpomínka na události 17. listopadu 1939 a 1989) a zhlédnutí představení hry
Manon Lescaut v historické budově Národního divadla.
5. dubna se zúčastnila třída 4. A kulturního zájezdu do Prahy s návštěvou výstavy Titanic
v Praze Letňanech a zhlédnutí představení hry W. Shakespeare Romea a Julie ve Vinohradském
divadle. Stejné představení navštívili 9. května studenti třídy 1. A.
26. dubna se třídy 1. B a 3. A zúčastnily kulturního zájezdu do Prahy, kde zhlédli
představení hry Pygmalion ve Vinohradském divadle. 5. května pak stejné představení
navštívili i studenti třídy 2. B.
13. června navštívili studenti třídy 3. B v Městském divadle v Mladé Boleslavi
představení hry Cantervillské strašidlo.
15. června zhlédli studenti třídy 2. A v Klicperově divadle v Hradci Králové představení
Moliérovy komedie Škola pro ženy.
Exkurze
Exkurze studentů třídy 2. A v jičínské knihovně
24. září navštívili studenti 2. A v rámci informatické výchovy Knihovnu Václava
Čtvrtka v Jičíně. Zde nejprve vyslechli přednášku knihovníka pana Pavla Jonáka o službách
knihovny. Poté si prohlédli její jednotlivá oddělení.
Exkurze v novopackém pivovaru
Na exkurzi do pivovaru v Nové Pace se 19. listopadu vydala třída 4. B. Studenti zde
poznali prostory pivovaru a seznámili se s výrobou piva.
Exkurze v ČNB
Jako již tradičně i tento rok, 20. listopadu, navštívili studenti 3. ročníku naší školy
budovu České národní banky.
Exkurze do čističky odpadní vod
Každoroční exkurze studentů prvního ročníku v rámci ekologické výchovy do čističky
odpadních vod proběhla 23. března.
Exkurze na Letiště Václava Havla
15. dubna se zúčastnili vybraní studenti třetího ročníku oboru obchodní akademie se
zaměřením na cestovní ruch exkurze na Letiště Václava Havla v Praze Ruzyni. Studenti poznali
prostory letiště, které jsou standardně veřejnosti nepřístupné a dozvěděli se mnoho zajímavého
z každodenního dění na letišti.
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Exkurze do památníku Terezín
15. května se 25 studentů školy zúčastnilo Terezínské tryzny s prohlídkou památníku.
Vlastivědné exkurze studentů 1. - 3. ročníku
Vlastivědné exkurze studentů 1. - 3. ročníku se uskutečnily v posledním červnovém
týdnu.
Třída 1. A první den navštívila pražskou zoologickou zahradu. Druhý den pak
astronomickou observatoř v Jičíně.
Třída 1. B pobývala v rekreačním zařízení koupaliště v Miletíně.
Studenti třídy 1. C poznávali po oba dny přírodní i historické pozoruhodnosti Českého ráje.
Třída 2. A pobývala v rekreačním zařízení Eden v Jinolicích.
Studenti třídy 2. B strávili dva dny v rekreačním zařízení v Milovicích.
Studenti třídy 3. A nejprve podnikli výlet do Jinolic a Prachovských skal a druhý den zhlédli
filmové představení v Mladé Boleslavi.
Třída 3. B pobývala v rekreačním zařízení Dachova u Hořic v Podkrkonoší.
Třída 3. C navštívila Technické muzeum v Praze.

Ing. Jiří Tajč
ředitel MOA Jičín
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