Příloha

Další úspěchy a aktivity školy
Celostátní, krajské a okresní soutěže
EKONOMICKÉ SOUTĚŽE
Celostátní soutěž na téma Jak může stát podpořit finanční gramotnost obyvatel?
Katedra financí a účetnictví Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v
Karviné ve spolupráci s Českou národní bankou a Statutárním městem Karviná uspořádaly
v termínu 20. 2.- 31. 3. 2017 již 9. 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 tentokrát na téma Jak může stát podpořit
finanční gramotnost obyvatel?
Soutěže se zúčastnil i student naší školy – vítěz minulého ročníku – Oleh Telychka,
který se umístil na vynikajícím 3. místě a za svoji práci získal finanční odměnu 5000,- Kč.
Celostátní soutěž MD Dal
Dvě studentky čtvrtého ročníku Adéla Handlovičová a Tereza Šindelářová se
zúčastnily 25. a 26. ledna celostátní soutěže MD Dal v účetnictví pro studenty středních škol.,
kterou pořádala Soukromá vysoká škola ekonomická ve Znojmě a Obchodní akademie
Znojmo.
První den se účtovaly veškeré agendy s možností dosáhnout až 100 bodů.
Adéla Handlovičová ze 4.A dosáhla na 86% a Tereza Šindelářová ze 4.B napsala test na
pěkných 69,5%, čímž obě děvčata získala Osvědčení o absolvování certifikační zkoušky z
předmětu Účetnictví, což jim pomůže při uplatnění se na trhu práce.
Soutěž Účetní tým
13. prosince 2016 se studentky 4. ročníku ve složení Adéla Handlovičová, Marie
Nečesaná a Vendula Včelková zúčastnily soutěže Účetní tým, která se konala na Soukromé
vysoké škole ekonomické v Praze. Děvčata změřila síly v jednom ze tří základních kol s
„účtaři“ z jedenácti měst šesti krajů. Naše reprezentantky výbornými znalostmi z účetnictví
vybojovaly v silné konkurenci krásné 3. místo a tím si zajistily postup do celorepublikového
kola.
Celorepublikové finále soutěže Účetní tým
6. ledna 2017 se zúčastnily na Soukromé vysoké ekonomické škole v Praze studentky
4. ročníku Adéla Handlovičová, Marie Nečesaná a Vendula Včelková celorepublikové
soutěže Účetní tým. Děvčata se do finále probojovala ze základních kol, která se uskutečnila v
prosinci v Praze a ve Znojmě. Studentky tak změřily své síly ve vědomostech z účetnictví s
největší konkurencí z celé České republiky. Finálového kola se účastnilo 10 týmů z několika
typů středních škol z různých koutů republiky. Naše reprezentantky skončily v semifinálové
části soutěže.

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE
Krajské kolo turnaje středních škol ve stolním tenisu chlapců a dívek
8. listopadu proběhlo v tělocvičně Masarykovy obchodní akademie krajské finále
středoškolského turnaje družstev chlapců a dívek ve stolním tenisu. Soutěž organizovala naše
škola z pověření Asociace školních sportovních klubů.
Turnaje se zúčastnily jako reprezentantky jičínského okresu i dívky naší školy, které
obsadily v těžké konkurenci hráček Královéhradeckého kraje čtvrté místo.
Krajské finále ve florbalu dívek
15. března se družstvo dívek MOA zúčastnilo ve Sportovním areálu v Jičíně
krajského finále středních škol ve florbalu. Naše reprezentantky v něm obsadily 4. místo.
Okrskové finále ve florbalu chlapců
2. listopadu se zúčastnilo na Střední zahradnické škole v Kopidlně družstvo chlapců
naší školy okrskového finále ve florbalu. Naši reprezentanti obsadili 3. místo.
Okresní finále ve volejbalu dívek
10. listopadu 2016 se družstvo dívek MOA zúčastnilo okresního finále ve volejbalu
dívek. Turnaj se konal v tělocvičně ZŠ Komenského v Nové Pace. Naše reprezentantky
obsadily 3. místo.
Okresní kolo florbalového turnaje dívek
30. listopadu se zúčastnilo v Kopidlně družstvo dívek naší školy okresního kola turnaje
ve florbalu. Naše reprezentantky porazily všechny své soupeřky, v turnaji zvítězily a budou
reprezentovat jičínský okres na krajském finále.
Okresní kolo turnaje v sálové kopané
24. března se konalo ve Sportovním areálu v Jičíně okresní kolo turnaje v sálové
kopané. Reprezentanti MOA v něm obsadili 2. místo.
JAZYKOVÉ SOUTĚŽE
Mezinárodní jazykové zkoušky
4. dubna se některé studentky třídy 3. B oboru obchodní akademie s rozšířenou výukou
cizích jazyků zúčastnily v rámci Cambridge day mezinárodní jazykové zkoušky, který pořádá
Vysoká škola Škoda auto. Studentky si mohly zdarma vyzkoušet ústní část Cambridgských
zkoušek a vyslechnout přednášku Mgr. Zuzany Kopecké z jazykové školy Lingua Centrum
Olomouc.
Krajské kolo olympiády v českém jazyce
3. dubna se na Gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové uskutečnilo krajské kolo
Olympiády v českém jazyce. Mezi účastníky byla také jako reprezentantka jičínského okresu
studentka Masarykovy obchodní akademie Sabina Slavíková ze třídy 1. OA,CR.
Sabina se v konkurenci 18 nejlepších středoškoláků Královéhradeckého kraje, a to
především z gymnázií, umístila na vynikajícím 7. místě.

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce
18. ledna proběhlo na Lepařově gymnáziu v Jičíně okresní kolo olympiády
v anglickém jazyce. Naše reprezentantka Natálie Lubiková ze 3. ročníku se umístila
v polovině celkového pořadí.
Okresní kolo olympiády v německém jazyce
6. ledna proběhlo na Lepařově gymnáziu v Jičíně okresní kolo olympiády
v německém jazyce. Naši školu reprezentovala vítězka školního kola Stanislava Bártů ze 3.
ročníku. Nedosáhla významnějšího umístění.
Okresní kolo olympiády v českém jazyce
1. února proběhlo na Základní škole 17. listopadu v Jičíně okresní kolo Olympiády v
českém jazyce. Naši školu reprezentovaly dvě nejúspěšnější studentky ve školním kole.
Významného umístění dosáhla studentka Sabina Slavíková ze třídy 1.OA/CR, která se umístila
na 4. místě a postoupila do krajského kola. Vendula Včelková ze 4. A skončila na 12. místě.
Umístění našich studentek je o to vyznamnější, že okresního kola se vedle nich zúčastnili pouze
studenti gymnázií jičínského okresu.
SOUTĚŽE V GRAFICKÝCH PŘEDMĚTECH
Krajská soutěž v psaní na klávesnici
Krajská soutěž v grafických předmětech se konala v Hradci Králové dne 28. března
2017 na Obchodní akademii, Střední pedagogické škole, Vyšší odborné škole cestovního
ruchu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. Soutěže se zúčastnily studentky
Karolína Miškářová a Sabina Slavíková. Děvčata nedosáhla významnějšího výsledku
Novobydžovská klávesnice
Ve středu 23. listopadu 2016 se na VOŠ a SOŠ Nový Bydžov konal 7. ročník
talentové soutěže v psaní na klávesnici „Novobydžovská klávesnice“. Naši školu
reprezentovali 3 žáci prvních ročníků, kteří se účastnili 2 disciplín.
Nejprve soutěžili v psaní v programu ZAV od 1. lekce. Jejich úkolem bylo během 30
minut napsat co nejvícecvičení. Nejvíce cvičení ze všech soutěžících
napsala Sabina Slavíková z 1CR a obsadila tak 1. místo, a skvělý výsledek doplnil svým
výkonem Josef Pulpán z 1CJ s umístěním na 7. místě.
Druhou disciplínou byl 10minutový opis s penalizací 10 úhozů za chybu. Z našeho
týmu opět nejlépe zabodovala Sabina Slavíková, která byla ze soutěžících středních škol
nejlepší a získala opět 1. místo s výkonem 397,5 č. úh./min. Andrea Mečířová obsadila 8.
místo a Josef Pulpán 9. místo.
Obě dívky dále obsadily 3. místo v dobrovolné soutěži „Slož si klávesnici“, kde bylo
úkolem vysypaná písmenka z klávesnice co nejrychleji a co nejpřesněji umístit na svá obvyklá
místa.
Hradecká juniorka
V pátek 9. června 2017 se konal 22. ročník hradecké Juniorky na Obchodní akademii,
Střední odborné škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. Naši školu
reprezentovali 3 studenti.
Z našich reprezentantů dosáhla nejlepšího výsledku Sabina Slavíková z 1. ročníku,
která ve své kategorii obsadila krásné 2. místo s výkonem 387,1 č. úh./min. Mezi soutěžícími

ze druhých ročníků si nejlépe vedla Michaela Zvěřinová, která s výkonem 309,6 č. úh./min.
skončila na 6. místě a na 10. místě se umístil Petr Krejcar s výkonem 263,8 č. úh./min.
OSTATNÍ SOUTĚŽE
Celostátní kolo matematické soutěže
30. dubna 2017 se zúčastnili tři nejúspěšnější studenti školního kola celostátního kola
matematické soutěže SOŠ v Mladé Boleslavi. Naši reprezentanti nedosáhli významnějšího
výsledku.
Ostatní školní aktivity
EKO-KLUB MOA
Již třetí rok na naší škole EKO-KLUB MOA s cílem zlepšení ekologického chování na
naší 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 2016 – 2017 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 může 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 získá 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.
Zájmové kluby ve školním roce 2016 – 2017
V říjnu zahájily svou činnost na Masarykově obchodní akademii zájmové kluby. V tomto
školním roce to byly: Matematický klub pro 4. ročník, Eko klub a Klub ITC, internetu a PEK.
Evaluační testy
V rámci dlouhodobého sledování studijních výsledků svých studentů proběhlo na naší
škole od 3. do 14. října testování z maturitních předmětů. Evaluační testy, které připravují
vyučující jednotlivých předmětů, nahradily SCIO testy.
SCIO testy byly objednány pouze pro žáky 4. ročníků, kteří byli celé čtyři roky testování
ještě touto formou.
Škola využívá těchto srovnávacích testů k autoevaluaci.
Studentská obchodní společnost
Od listopadu 2016 do konce února 2017 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 Moala.
11. dubna oficiálně ukončila společnost svoji obchodní činnost. 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.
Motivační přednáška o podnikání
16. listopadu připravili studenti 3. ročníku motivační přednášku pro 2. ročníky.
Obsahem této přednášky byly prezentace účastníků společnosti MOALA za účelem motivování
studentů druhých ročníků k volbě předmětu aplikované ekonomie ve 3. ročníku studia. Studenti
byli informování o chodu společnosti, povinnostech členů, rozdělení funkcí a o tom, jak je
důležité propojit školní teorii s podnikatelskou praxí.
Pretestace z anglického jazyka a matematiky
V rámci neustálé snahy o zlepšování studentských výsledků naše škola představila
takzvanou pretestaci. Pretestace kopíruje státní maturitní zkoušku z anglického jazyka a
matematiky. Studenti si mohli předem ověřit, zda jsou připraveni odmaturovat, či zda by se
měli ještě intenzivněji věnovat přípravě. Pretestace se konala 22. března.
Sportovní kurzy
Letní sportovní kurzy studentů druhého ročníku
Od 5. do 9. září se uskutečnil sportovní kurz tříd 2. B a 2. C na turistické základně
Sokola Turnov v Pleskotech.
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.
12. – 16. června 2017 se uskutečnil stejný kurz pro studenty 2. A.
Lyžařský výcvikový kurz
Lyžařský výcvikový kurz studentů dvou tříd 1. ročníku se uskutečnil od 23. ledna v Peci
pod Sněžkou. Výuku základů lyžování zajistili pedagogové naší školy.
Školní soutěže
Nahraj video a vyhraj
1.listopadu vyhlásily studentky 2. ročníku školní soutěž o nejzajímavější a nejpoutavější
videonahrávku ze života Masarykovy obchodní akademie. Do soutěže se mohli
zapojit studenti MOA, kteří vytvořili tří až pětiminutové poutavé video, ve kterém ukázali
přednosti naší školy, respektive konkrétního oboru, který si pro své video vybrali.
Školní kolo olympiády v českém jazyce
1. prosince se na naší škole konalo školní kolo olympiády v českém jazyce, kterého se
zúčastnilo 18 studentů čtyř ročníků.
Školní kolo olympiády v německém jazyce
Školní kolo olympiády v německém jazyce se uskutečnilo 16. a 18. ledna 2017.
Zúčastnilo se jej 9 studentů.

Školní kolo olympiády z anglického jazyka
Školní kolo olympiády z anglického jazyka se konalo 8. ledna a zúčastnilo se ho celkem 22
studentů a studentek.
Školní kolo matematické soutěže
16. března proběhlo na MOA školní kolo matematické soutěže za účasti 18 studentů
prvního, druhého a třetího ročníku.
Anglická liga
V rámci neustálého motivování našich studentů zavedli vyučující anglického jazyka
celoroční soutěž s názvem Anglická liga. Jde o soutěž mezi skupinami anglického jazyka na
naší škole, kdy všechny tyto skupinky se svými vymyšlenými názvy sbírají společně body za
své výsledky v hodinách anglického jazyka. Každý měsíc je nejlepší skupina odměněna volnou
hodinou, návštěvou kavárny či týdnem bez testů a nejlepší skupinka v rámci celého pololetí
získává volný den. Tento pilotní projekt má za cíl motivovat studenty a přinášet lepší výsledky
v anglickém jazyce.
Volejbalový turnaj a předání vysvědčení čtvrtým ročníkům
28. dubna se upustilo od standardní výuky a místo ní 4. ročníky uspořádaly volejbalový
turnaj pro zájemce z řad studentů i učitelů. Tento den byl pro 4. ročníky posledním
„vyučovacím“ dnem ve škole před nadcházející maturitou
Kulturní akce
Návštěvy filmových představení v Biografu Český ráj v Jičíně
27. září zhlédli všichni studenti školy film Učitelka.
29. června zhlédli všichni studenti 1. – 3. ročníku projekci dokumentárního,
přírodopisného a životopisného filmu Odysea.
Návštěva představení Divadla Antiwords
Představení Antiwords od Spitfire Company navštívili všichni studenti naší školy.
Představení se konalo 6. října v Masarykově divadle v Jičíně a bylo věnováno vzpomínce na
prezidenta Václava Havla. Toto představení je ovlivněno jeho dílem, především hrou Audience.
Představení Antiwords bylo uvedeno ve třech kontinentech světa, získalo mnohá ocenění a bylo
nominováno na Total Theatre Award v Edinburghu v roce 2015.
Zeměpisný pořad o Peru
11. října zhlédli studenti 1. ročníku zeměpisný pořad Peru. Cílem pořadu bylo rozšíření
obzorů v oblastech, na které se naše škola přímo nespecializuje.
Zeměpisný pořad Austrálie
7. prosince se v Masarykově divadle konal zeměpisný pořad o Austrálii, kterého se
zúčastnily druhé ročníky. Pořad pojednával především o geografii tohoto kontinentu a
přednášející zmínil také místní zajímavosti.
Kulturní a sportovní den na Masarykově obchodní akademii
22. prosince, poslední den před vánočními prázdninami, proběhl na naší škole kulturní
a sportovní den - v tělocvičně probíhal florbalový turnaj, v jiných místech školy se otevřely tři
pracovní dílny (výka hry na bicí nástroje, základy fotografování, malířská dílna). Na závěr

některé třídy předvedly svá společná vystoupení (např. sborový zpěv nebo krátká divadelní
představení).

Návštěva divadelního představení v K – klubu
8. února zhlédli všichni studenti 1. a 2. ročníku představení hry Naši furianti od
Ladislava Stroupežnického v podání jičínského ochotnického spolku.
Z muzikálu do muzikálu
29. května se 1. a 2. ročníky vydaly na hudebně dramatický pořad Z muzikálu do
muzikálu II, který připravil pěvecký sbor SDS Lomnice nad Popelkou. Tentokrát sbor
představil tři muzikály a to Bídníky, Vlasy a Dancing Queen.

Exkurze
Exkurze po Jičíně pro obor cestovní ruch
V listopadu připravila vyučující předmětů cestovního ruchu pro své studentky prohlídku
muzea a kulturních pozoruhodností Jičína (kostel sv. Jakuba, jičínská synagoga).
Kulturní zájezd Krásy Drážďan
Se začátkem adventu se vydali vybraní studenti s vyučující německého jazyka poznávat
krásy předvánočních Drážďan. Studenti prvních až třetích ročníků se 6. prosince seznamovali
s pamětihodnostmi saské metropole na Labi. Zhlédli místní kostely Frauenkirche, Hofkirche,
divadlo Semperoper, prošli si zámecký komplex Zwinger a v zámku Residenzschloss si
prohlédli několik expozic. Každý si tu mohl vybrat dle vlastního vkusu: výstavu klenotů, mincí,
obrazů či sbírku zbroje. Prohlídku ukončili na vánočním trhu „Striezelmarkt“, kde si mnozí
úspěšně vyzkoušeli své znalosti němčiny.
Exkurze do splečnosti HAN
12. prosince se třída 1OA/CR vydala do místní výrobny vánočních ozdob. Zde se
dozvěděli mnoho o celém procesu výroby jak z teoretického, tak z praktického hlediska.
Veletrh cestovního ruchu
10. března studenti cestovního ruchu ze 3. B a 3 studenti 4. A navštívili v Hradci Králové
veletrh cestovního ruchu "Cyklotour 2017". Na výstavě strávili přibližně 4 hodiny a viděli
prezentaci KH kraje a jednotlivých destinací celé republiky i zahraničí. Na veletrhu byly
připraveny různé ochutnávky domácích pokrmů, dobové prezentace zámků, dostali také mnoho
pozvánek a prospektů. Zajímavým bodem bylo prezentování nehmotné kulturní
památky loutkařství, které je pýchou KH kraje. V závěru si studenti prohlédli rotel (hotelbus)
na parkovišti před kongresovým centrem.
Exkurze do čističky odpadní vod
Každoroční exkurze pro studenty prvních ročníků do čističky odpadních vod v Jičíně
proběhla i tento rok, a to 22. a 23. března.
Prohlídka Legiovlaku na jičínském nádraží
23. března využili studenti třídy 2. A výjimečné příležitosti a prohlédli si v rámci dějepisné
výuky putovní propagační výstavu Legiovlaku, která připomíná hrdinství československých
legionářů za I. světové války, zejména na bojištích v Rusku.

Exkurze do ČNB
20. a 21. dubna proběhla již tradiční návštěva České národní banky pro druhé ročníky.
Kulturní zájezd do Anglie
27. dubna se zájemci z řad studentů zúčastnili 5denního kulturního zájezdu do Anglie.
Dva dny strávili studenti v Londýně a jeden den se vydali na jižní pobřeží Britských ostrovů,
kde obdivovali krásy slavných bílých útesů White Cliffs a navštívili krásné přímořské městečko
Brighton.
Komentovaná prohlídka výstavy o politických procesech v ČSR
11. a 12. května se studenti 2. ročníků zúčastnili výstavy s názvem Politické procesy 50.
let 20. století, s důrazem na tři významné spisovatele z okolí Jičína: Václava Prokůpka, Josefa
Knapa a Františka Křelinu. Výstava, a především přednáška magistry Hany Fajstauerové,
pojednávaly o komplikované situaci v tehdejší době, zejména o krutosti komunistického
systému.
Vlastivědné exkurze studentů 1. – 3. ročníku
Ve dnech 26. - 28. června probíhaly na naší škole vlastivědné exkurze. K
nejzajímavějším patřily zájezd vybraných studentů školy do Lednicko-valtického areálu a
Vídně, který připravily vyučující německého jazyka a a cestovního ruchu, a dvoudenní výlet do
Krkonoš s výstupem a přenocováním na hoře Sněžka připravený pro studenty 2. ročníku
vyučujícími tělesné výchovy.

Ing. Jiří Tajč
ředitel školy

