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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 Mgr. Jaroslava Fejfarová. 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 vzdělání 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 postačující. 

Technické vybavení školní budovy je též velmi dobré. Po rekonstrukci a přístavbě byly v 

období let 2001 – 2017 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. 2015 

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. Na jaře r. 2017 bylo zadáno vypracování projektové 

dokumentace na výstavbu venkovního sportoviště. V r. 2017 bylo taktéž vyhlášeno výběrové 

řízení na opravu plotové zdi na severní straně pozemku školy. Kvůli nezájmu dodavatelů a 

kvůli náročným technickým podmínkám však akce musela být odložena. 

 Hlavním cílem a posláním školy je středoškolská výuka v denním studiu. Přesto 

MOA Jičín má také 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. 

Ve školním roce 2017 - 2018 pokračovala práce na programu ERASMUS+ realizací 4. etapy 

akce „Mobility“ v rámci projektu „Zahraniční praxe a pracovní zkušenosti“ (Pracovní stáž 

v Londýně). Byly ukončeny práce na projektu „Klíč k úspěšnému mezinárodnímu podnikání“ 

ve spolupráci se školami Alfa-college Hoogeveen, NL a OA Martin, SK, a to závěrečným 

projektovým setkáním v listopadu 2017 v Martine na Slovensku.  Byla vyvíjena činnost v 

oblasti udržitelnosti projektů „Cizí jazyky interaktivně v podmínkách SERRJ“ a projektu „EU 

– peníze SŠ“. V r. 2017 naše škola podala projektovou žádost „Šablony MOA 2017“ v rámci 

výzvy č. 02_16_035 a 02_16_042  „Šablony pro SŠ a VOŠ I“. Žádost byla schválena.  Práce 

na tomto projektu byly zahájeny v září 2017.  V prosinci 2017 byl vytvořen školní akční plán 

rozvoje vzdělávání.  
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Celkové údaje o škole 

Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu 

třídu 

Počet žáků na učitele 

11 273 24,82 11,87 

 

 

 

Přehled oborů vzdělání 
 

 

Kód oboru 

 

 

Název oboru 

Kdo vydal 

učební 

dokumenty 

 

Pod č. j. 

 

Platnost od 

63-41-M/02 Obchodní 

akademie 

MOA Jičín 

(ŠVP obchodní 

akademie) 

350/2009 1. 9. 2009 

     

    

     18-20- M/01 

Informační 

technologie 

MOA Jičín 

(ŠVP informatika 

v ekonomice) 

 

239/2010 

 

1. 9. 2010 

 

 

Personální zabezpečení činnosti školy 
 

Pedagogická a odborná kvalifikace zaměstnanců 

                                                                                      

Osobní číslo 

pracovníka 

Pracovní 

zařazení 
Vyučení /obor / 

Odborné 

/vysokoškolské, 

ÚSO / 

Pedagog., PF, 

FF, DPS 
Délka praxe 

78112 Ředitel  VŠE Praha 
DPS VŠE 

Praha 
39 

17115 
Zástupce 

ředitele 
  

Tech. Univ. 

Liberec + 

Ped. Fak. 

Hradec Kr. 

18 

13520 Učitelka   PF Liberec 23 

6816 Učitel   
Ped. Fak. 

Ústí n. L. 
33 

53740 Učitel   

PF Hradec 

Králové 

PF MU Brno 

15 

7515 Učitelka   

Univerzita J. 

E. Purkyně 

Ústí nad 

Labem 

26 

17505 Učitel   PF MU Brno 23 

36344 Učitel   

Univerzita 

Karlova 

Praha 

37 
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36470 

 

 

Učitelka 
  

 

VŠE Praha 

učitelství 

 

26 

45900 Učitelka   

VŠ pedagog. 

Hradec 

Králové 

21 

45911 Učitelka  VŠE Praha 
DPS VŠE 

Praha 
39 

53749 Učitelka   
PF Hradec 

Králové 
36 

81900 Učitelka  VŠE Praha 
DPS VŠE 

Praha 
26 

53800 Učitelka    
PF Hradec 

Králové 
12 

36710 

Učitel 

Správce 

počítačové 

sítě 

  

PF 

Univ.Hradec 

Král. 

8 

28600 Učitelka   
VŠE Praha 

učitelství 
9 

65400 Učitelka   

PF 

Technická 

univerzita 

Liberec 

5 

35900 
Učitelka 

Na MD 
 

Hospodářská 

fakulta 

Technické 

univerzity 

Liberec 

DPS PF 

Technické 

univerzity 

Liberec 

11 

69100 Učitel   

PF 

Technické 

univerzity 

Liberec 

PF 

Západočeské 

univerzity 

Plzeň 

8 

36600 Učitelka   
VŠE Praha 

učitelství 
3 

83600 Učitelka   
TU Liberec 

PF MU Brno 
7 

83700 Učitelka   

PF 

Univerzita 

Hradec 

Králové 

9 

28100 Učitelka   VŠE Praha 15 
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49800 Učitelka   

Vysoká škola 

obchodní 

Praha 

2 

28160 Učitel   

PF 

Univerzita 

Hradec 

Králové 

1 

52700 Učitelka   PF Madrid 1 

17332 Učitelka   FF UK Praha 43 

17333 Učitelka   
FF UP 

Olomouc 
19 

67100 Hospodářka  SEŠ Jičín  33 

49760 
Mzdová 

účetní 
 MOA Jičín  26 

13540 Školník SOU N. Bydžov   35 

13542 Uklízečka 
Učňovská škola 

VKUS Jičín 
  41 

49750 Uklízečka SOU Chrudim   19 

37100 Uklízečka 

Střední 

zahradnická škola 

Kopidlno 

  17 

 

 

Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka  

 

Školní rok Počet pedagogických pracovníků 

2017 – 2018 1 

 

 

 

Počet nekvalifikovaných pracovníků  

 

 Školní rok 2017 - 2018 

U pedagogických pracovníků 3 

    U nepedagogických pracovníků 0 
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Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2018 - 2019 
 

Kód oboru Název oboru 1.kolo 

Počet       Počet 

přihl.        přij. 

2. kolo 

Počet     Počet 

přihl.      přij. 

63-41-M/02 Obchodní 

akademie 

114           103 

     

   4           4 

    

18-20-M/01 Informační 

technologie 

28              16 

      

   0           0  

 

 

 
Kód oboru Název oboru Počet odevzdaných  

Zápisových lístků k 31. 8. 
63-41-M/02 Obchodní akademie 53 
18-20-M/01 Informační technologie 7 

 

 

Výsledky vzdělávání žáků 
 

Prospěch a docházka žáků všech ročníků k 30. 6. 2018 

 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Žáci celkem 269 

Prospěli s vyznamenáním 26 

Prospěli  234 

Neprospěli 9 (z toho 4 neklasifikováni) 

         z toho opakující ročník 0 

Průměrný prospěch žáků 2, 23 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 64,69 

         z toho neomluvených  0,097 
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Žáci konající opravné či komisionální zkoušky 

 

 

 

 

Výsledky maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek – stav k 30. 6. 2018 

 

Kód a název oboru 
Žáci konající 

zkoušky 
celkem 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

Maturitní zkouška     
 63-41-M/02 Obchodní akademie 47 4 37 6 

18-20-M/01 Informační technologie 10 0 6 4 

Celkem 57 4 43 10 

 

 

 

Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek – září 2017 

 

Kód a název oboru 
 63-41-M/02 Obchodní akademie 

18-20-M/01 Informační technologie 

Žáci konající 
zkoušky 
celkem 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

Maturitní zkouška v podzimním 
zkušebním termínu 

7 
5 

0 
0 

4 
3 

3 
2 

z toho opravná maturitní zkouška 
6 
4 

0 
0 

4 
2 

2 
2 

maturitní zkouška v náhr. termínu 
1 
1 

0 
0 

0 
1 

1 
0 

Celkem 12 0 7 5 

 

Ročník Obor vzdělání 
Počet 

žáků 
Předmět 

1. 
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

63-41-M/02 Obchodní akademie 1 Písemná a elektron. komunikace 

2. 
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

63-41-M/02 Obchodní akademie  1 

 1 

Matematika 

Písemná a elektron. komunikace 

3.  

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

63-41-M/02 Obchodní akademie 

 

 

 

18-20-M/01 Informační technologie 

1 

1 

1 

1 

1 

Matematika 

Německý jazyk 

Konverzace v německém jazyce 

Ekonomika 

Ekonomika 

4.  
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

63-41-M/02 Obchodní akademie 

18-20-M/01 Informační technologie 

1 

1 

Integrovaný ekonom. seminář 

Český jazyk a literatura 
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Hodnocení chování žáků 

 

  

Počet žáků - hodnocení 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

Obory vzdělání s maturitní zkouškou 267 2 0 

 

Výchovná opatření   Počet  

 Napomenutí třídního učitele  0 

 Důtka třídního učitele  0 

 Důtka ředitele školy  2 

 Pochvala třídního učitele  0 

 Pochvala ředitele školy  0 

 Podmíněné vyloučení ze školy  0 

 Vyloučení ze školy  0 

 

 

 

 

Prevence sociálně patologických jevů 
 

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 5.- 7. září v rekreačním zařízení Eden u Jinolických rybníků. 

 

Dobročinné sbírky 

 

Zapojení do dobročinné sbírky Světluška 

 I v letošním školním roce se 11. a 15. září zapojily dvojice studentů prvního a druhého 

ročníku do dobročinné sbírky, kterou na pomoc nevidomým organizuje Nadační fond 

Českého rozhlasu.  

Srdíčkové dny 

 18. a 22. září se zapojily vybrané dvojice studentů 1. a 2. ročníku do dobročinné sbírky 

nazvané Srdíčkový den. 

Zimní srdíčkové dny 

 4. a 8. prosince se opět zapojily dvojice studentů 1. a 2. ročníku do zimního kola 

dobročinné sbírky Srdíčkové dny. 

Jarní Srdíčkový dny 

 20. a 23. března se zúčastnili již potřetí v tomto školním roce vybraní studenti 2. 

ročníku dobročinné akce Srdíčkový den. 

 

 

 



9 

 

Přednášky a semináře 

 

Beseda na téma Subkultury a životní styl 

           13. a 14. září proběhla na naší škole beseda studentů 2. ročníku se zástupcem agentury 

Semiramis na téma Subkultury a životní styl. 

 

Dobrovolnictví v zahraničí 

14. října v rámci Týdne vzdělávání dospělých navštívili studenti 4. ročníku přednášku a 

následnou besedu o možnostech dobrovolnické činnosti v zahraničí, která se konala na 

Městském úřadu v Jičíně. 

 

Národní srovnávací zkoušky 

22. listopadu se zúčastnili všichni studenti 4. ročníku semináře společnosti Scio o 

přijímacím řízení na vysoké školy. 

 

Beseda se zástupci vysoké školy Autoškoda Mladá Boleslav 

24. listopadu proběhla na naší škole beseda zástupců vysoké školy z Mladé Boleslavi se 

studenty 4. ročníku o možnostech studia na vysoké škole Autoškoda. 

 

 

Beseda se studenty 4. ročníku na úřadu práce 

 22. ledna se uskutečnila na Úřadu práce v Jičíně beseda se studenty tří tříd 4. ročníku o 

výběru vhodné vysoké školy a vstupu na trh práce. 

 

S tebou o tobě  

27. ledna proběhla beseda studentů 1. ročníku o zdravém životním stylu a dospívání 

nazvaná S tebou a o tobě. 

 

Beseda na téma Dobrovolnictví a charita 

16. března a 23. dubna proběhla beseda společnosti Charitas Jičín se studenty 2. 

ročníku na téma Dobrovolnictví a charita. 

 

                                        Besedy na téma Nebezpečí závislostí 

           17. května proběhla na naší škole beseda studentů 1. ročníku se zástupcem agentury 

Semiramis na téma Nebezpečí závislostí. 

 

Beseda na téma Právní vědomí 

 9. června se uskutečnila na naší škole beseda zástupkyně společnosti Semiramis 

k právnímu vědomí. Účastnili se jí studenti 2. ročníku. 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
 

Osobní číslo 

zaměstnance 

Název akce 

78112 Seminář k GDPR 

17115 Seminář na přípravu ke konkurznímu řízení na ředitele školy 

81900 Cyklus seminářů k výchovnému poradenství 

13520 Metodologie výuky cizích jazyků metodou CLIC 

17333 Metodologie výuky cizích jazyků metodou CLIC 

36470 Seminář k výchově k podnikavost  

45900 Cesty ke čtenářské gramotnosti 

83700 Seminář ke státní maturitě z cizího jazyka 

83600 Seminář k projektu Edison 

7515 Celostátní setkání učitelů matematiky na SŠ 

53740 Učitel anebo tablet? Mobilní technologie v jazykovém 

vzdělávání. 

53740 Konference Oxford Univerzity Press 

49760 Seminář k GDPR ke mzdám, Portál PO, Daňový seminář 

67100 Portál PO 

 

 

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 

Účast na prezentaci středních škol  

20 – 21. října proběhla v prostorách Masarykova divadla v Jičíně výstava středních 

škol, připravená jako nabídka možností dalšího studia pro žáky ZŠ. 

 

Veletrh práce 

 7. září se zúčastnila naše škola prezenční a propagační akce Veletrh práce 

v Masarykově divadle v Jičíně, kterou pořádá M.P.Agency s.r.o., Jičín.  

 

 

Prezentace nabídky studia při návštěvách základních škol 

 V průběhu prvního pololetí školního roku navštívili ředitel školy, jeho zástupce a 

někteří vyučující 10 základních škol, aby seznámili žáky 9. ročníku s možností studia na 

Masarykově obchodní akademii. 

 

Dny otevřených dveří  

Na 8. prosince a 23. ledna připravila naše škole Den otevřených dveří pro zájemce o 

studium a jejich rodiče.  

 

Přijímací zkoušky nanečisto 

23. ledna předcházely dnu otevřených dveří přijímací zkoušky nanečisto, kdy si mohli 

žáci 9. ročníku základních škol vyzkoušet bez stresu, jak budou na jaře probíhat skutečné 

přijímací zkoušky. Této příležitosti využilo více než sto zájemců. Zadání zkoušek připravili 

vyučující matematiky a českého jazyka naší školy. 
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Maturitní ples studentů 4. ročníku 

Maturitní ples studentů tří tříd 4. ročníku se konal 26. ledna v Kulturním domě ve 

Valdicích. K tanci hrála skupina Allegro a kromě tradičních oficiálních povinností měli studenti 

přichystaný bohatý následný program i bohatou tombolu. 

 

Odborná praxe studentů třetích ročníků 

 V průběhu měsíců května a června probíhala třítýdenní odborná praxe studentů třetího 

ročníku. Studenti se seznamovali s prací zaměstnanců státní správy a samosprávy, bank, 

pojišťoven a různých výrobních i obchodních společností v Jičíně i blízkém okolí. 

 

Slavnostní předání maturitních vysvědčení 

     Slavnostní předání maturitních vysvědčení úspěšným absolventům maturitní zkoušky 

oboru obchodní akademie a informační technologie proběhlo 31. května tradičně v obřadní síni 

jičínského zámku za přítomnosti starosty města Jičína, ředitele Masarykovy obchodní 

akademie, třídních profesorů, rodičů a blízkých absolventů. 

 

 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI 
Ve školním roce 2017 – 2018 neproběhla na škole inspekce ČŠI. 

 
 

Zapojení do rozvojových a mezinárodních projektů 
 

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 3180 výukových materiálů pro výuku angličtiny, němčiny, francouzštiny, 

ruštiny, španělštiny a latiny. Hlavními cílovými skupinami jsou pracovníci a studenti 

středních škol. 

              

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 

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 2017 – 2018 pravidelně využívány při výuce 

příslušných předmětů. Současně jsou po zveřejnění na webové stránce k dispozici nejen 

pedagogům naší školy. 

 



12 

 

Adopce  afrických dětí v rámci projektu Humanitas Afrika 

Studenti a zaměstnanci Masarykovy obchodní akademie pokračovali ve školním roce 

2016 – 2017 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 dvě děti z africké Keni. 

     Příspěvek od dobrovolných dárců činil ve školním roce 2017 – 2018 13 800,- Kč (z 

toho 9 830,- přispěli studenti a 3 970,- zaměstnanci školy).  

 

Projekt Pracovní stáž v Londýně pro studenty MOA 

Ve školním roce 2017 – 2018 pokračoval na MOA Jičín další dvouletý projekt 

financovaný Evropskou unií v rámci programu Erasmus+ zajišťující třítýdenní praxi v 

londýnských firmách.  

             Projektu se zúčastnili studenti 3. ročníku naší školy a tato možnost byla nabídnuta i 

nedávným absolventům. Projekt byl rozdělen do dvou cyklů se stážemi na jaře 2017 a 2018. 

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 obsahovala kurzy odborné, jazykové i kulturní s cílem co nejvíce pomoci 

účastníkům stáží při jejich zahájení a průběhu. Projekt byl realizován ve spolupráci naší školy, 

tj. Masarykovy obchodní akademie v Jičíně, a ADC College v Londýně. 

              Smyslem projektu bylo především výrazné zlepšení jazykových schopností a 

profesních znalostí a dovedností účastníků stáží, stejně tak jako i zvýšené sebevědomí a 

motivace k dalšímu studiu a práci.  

Skupina celkem osmi studentek se do Londýna vypravila v červnu 2018. Studentky byly 

jako obvykle ubytovány v hostitelských rodinách s plnou penzí a pracovaly ve vybraných 

firmách. Jejich práce sahala od jednodušších kancelářských prací až po účtování, kontakt se 

zákazníky a obchodní korespondenci. Během celého pobytu jim byla v Londýně k dispozici 

pomoc doprovázejícího učitele, jehož úkolem bylo studentky podporovat a pomáhat jim 

v případných problémech. O dvou volných víkendech si studentky také mohly prohlédnout 

centrum Londýna a navštívit památky. 

Jelikož je celý projekt financován Evropskou unií, účastníkům bylo vše poskytnuto 

zdarma. 

    

Projekt Zaměstnaný absolvent 

Masarykova obchodní akademie se přihlásila k projektu Zaměstnaný absolvent, jehož 

nositelem je Krajská hospodářská komora. 

 

 

Výzva 2017 – Projekty mobility – Mobilita pracovníků škol 

Naše škola se zapojila do projektu v rámci programu Erasmus+ (Výzva 2017 – 

Projekty mobility – Mobilita pracovníků škol) a vyslala v srpnu 2018 jednoho pedagogického 

pracovníka (vyučující německého a španělského jazyka) na jazykový kurz do Španělska. 

 

 

Studentské volby 

        4. října, 12. prosince a 16. ledna  se uskutečnily na naší škole studentské volby do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a první i druhé kolo voleb prezidentských.  

v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách organizace Člověk v tísni.  
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Projekt Podnikání v praxi 

Ve školním roce 2017/2018 se prvně v rámci předmětu aplikovaná ekonomie  

zúčastnili studenti 3. ročníku projektu „Podnikání v praxi“, jenž nám nabídlo 

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové, o.p.s., a to v období únor a březen 2018. 

Projekt probíhá již 5 let a je podporován a dotován krajem. 

Jednalo se o program na podporu podnikatelského přemýšlení, možnost ověřit si 

získané teoretické znalosti a získat zpětnou vazbu od profesionálů. Projekt měl celkem 5 

vzdělávacích bloků a na závěr studenti obhajovali své projekty před komisí odborníků a lidí 

z praxe.  

 

Interaktivní snídaně 

Ve školním roce 2017/2018 se naše škola prvně zúčastnila projektu Brain&Breakfast, neboli 

on-line snídaně (vždy jednou za měsíc) na různá témata. Např.:  

Motivace v době blahobytu  

Ajťáci se nerodí. Ajťákem se můžeš stát, když budeš chtít.  

Spolupráce mezi chaosem a  řádem. 

ČESKO je NANO.  

Rodina v klidu - Jak by mohla vypadat rodina ve 21. století? 

Svět jako stavebnice aneb budoucnost našich měst. 

 

Workshopy společnosti Penny Market 

 Ve druhém pololetí školního roku se na naší škole uskutečnily dva workshopy 

pořádané společností Penny Market. Studenti 4. ročníku se při nich seznámili s přípravou 

k výběrovému řízení (např. sestavení životopisu) a případnou firemní kariérou. 

 

Zapojení studentů 1. ročníku do soutěže Evropské unie 

 V prosinci 2017 se zapojili studenti třídy 1. B do soutěže, kterou pro studenty 

středních škol připravila česká europoslankyně za ČSSD. Studenti natočili a na stránce školy 

zveřejnili video, v němž se zamýšleli nad otázkou  jak bude vypadat EU v roce 2035. 

 

Projekt Edison - zahraniční studenti na MOA v Jičíně 

V týdnu od 29. ledna do 3. února se studenti prvního ročníku Masarykovy obchodní 

akademie v Jičíně aktivně zapojili do projektu Edison pořádaného studentskou organizací 

AIESEC.  

Na své škole přivítali skupinu sedmi vysokoškolských studentů z různých zemí světa, 

kteří prezentovali v rámci několika hodin výuky cizích jazyků nebo zeměpisu kulturní tradice 

svých rodných zemí a současné sociální, ekonomické a politické poměry. Jednalo se o stážisty 

z Portugalska, Turecka, Indonésie, Vietnamu, Číny, Ruska a Ukrajiny. Studenti oboru 

obchodní akademie s rozšířenou výukou cizích jazyků tak měli v následných debatách 

jedinečnou příležitost procvičit si nejenom angličtinu, ale i další studované jazyky. Neméně 

důležitým motivem k setkání byla výchova k toleranci a úctě ke kultuře jiných národů. 

 O ubytování stážistů se postaraly hostitelské rodiny z řad studentů třídy 1. B. Ti ve 

volném čase své nové přátele seznamovali nejenom s historickým centrem a okolím Jičína, 

ale i  kulturou a zvyky naší země.  

Návštěva zahraničních studentů byla přínosnou jak pro studenty, tak i učitele 

Masarykovy obchodní akademie, kteří by společně chtěli v tomto projektu pokračovat i 

v dalším školním roce. 
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Projektová mezinárodní spolupráce s partnerskými školami 

 

Mezinárodní setkání na Slovensku 

 9. – 10. listopadu se zúčastnili 2 učitelé MOA Jičín - ing. J. Košťálová Bagová a Mgr. 

O. Švanda ve slovenském městě Martin v rámci místních Martinských slavností setkání se 

zástupci partnerských škol  ze Slovenska a Nizozemska, se kterými spolupracovali v období 

let 2015 - 2017 na mezinárodním projektu Klíč. Jednalo se o projekt Erasmus+ (K) 

realizovaný ve spolupráci s Obchodní akademií v Martině a Alfa-college v nizozemském 

Hoogeveenu. Do projektu byli zapojeni i zástupci měst a vybraných regionálních firem. 

Studenti pracovali na marketingovém průzkumu a zúčastnili se projektových setkání 

v partnerských městech všech zúčastněných zemí. V rámci projektu zdokonalovali i své 

jazykové a ekonomické kompetence. 

  

 

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 

Jazykové kurzy pro veřejnost 

Ve školním roce 2017/2018 pokračovaly na MOA kurzy anglického a německého 

jazyka pod vedením vyučujících cizích jazyků na naší škole. 

 

Kurz informační gramotnosti 

Ve školním roce 2017 – 2018 proběhly na naší škole kurzy informační gramotnosti 

pro zaměstnance Katastrálního úřadu. Výuku vedli vyučující výpočetní techniky naší školy. 

 

 

Kurzy finanční gramotnosti pro žáky základních škol 

 V průběhu školního roku probíhaly na naší škole kurzy finanční gramotnosti pro žáky 

8. a 9. tříd základních škol v Jičíně. Kurzy vedly učitelky odborných ekonomických předmětů. 

   

Aktualizace výukových on-line programů Reálie německy mluvících zemí a Reálie Ruska 

 V průběhu školního roku 2017 – 2018 byly aktualizovány výukové on-line programy 

Reálie německy mluvících zemí a Reálie Ruska, které vytvořily učitelky ruského a 

německého jazyka naší školy.  

           Programy jsou on-line k dispozici vyučujícím cizích jazyků v celé České republice. 

 

 

Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů 
 

Projekt Pracovní stáž v Londýně pro studenty MOA 

Ve školním roce 2017 - 2018 pokračoval čtvrtým rokem na MOA Jičín další projekt 

financovaný Evropskou unií v rámci programu Erasmus+ zajišťující třítýdenní praxi v 

londýnských firmách.  

 

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 trvala do 28. 2. 2018. 
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V srpnu 2018 byla naší škole monitorovací zpráva o udržitelnosti schválena 

poskytovatelem grantu. 

Kompletní nabídka interaktivní výuky je umístěna na webu  www.jazykyinteraktivne.cz,  

vytvořeném v rámci projektu.   

              

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 

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 2017 – 2018 pravidelně využívány při výuce 

příslušných předmětů. Současně jsou po zveřejnění na webové stránce k dispozici nejen 

pedagogům naší školy. 

  

Adopce  afrických dětí v rámci projektu Humanitas Afrika 

Studenti a zaměstnanci Masarykovy obchodní akademie pokračovali ve školním roce 

2016 – 2017 v účasti na  mezinárodním projektu africko – českého sdružení HUMANITAS 

AFRIKA, které vzniklo v roce 2006. 

   

Projekt Šablony MOA 2017 - zapojení do Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání  

 Masarykova obchodní akademie je zapojena do víceletého Operačního programu 

výzkum, vývoj a vzdělávání spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského 

sociálního fondu. Jedná se o projekt Šablony MOA 2017 s registračním číslem 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/ 16 a účelovým znakem ÚZ 330063. V prosinci 2017 jsme obdrželi 

zálohovou platbu na neinvestiční výdaje v částce 189 757,80 Kč. Proúčtované náklady v roce 

2017 byly v částce 8 285,- Kč. Ostatní finanční prostředky byly převedeny do rezervního fondu 

organizace. V dotačním programu bude škola pokračovat v roce 2018. 

 

 

 

Spolupráce školy s dalšími subjekty při vzdělávání 
 

Masarykova obchodní akademie při zajišťování svých výchovně-vzdělávacích akcí 

spolupracovala s mnoha jinými subjekty. Zejména důležitá při výchovně vzdělávacím procesu 

i organizaci a finančním zajištění mimoškolních akcí je spolupráce se Sdružením rodičů při 

Masarykově obchodní akademii.  

 

Realizace projektů 

Při realizaci projektů naše škola spolupracovala zejména s MŠMT ČR, Krajským úřadem 

v Hradci Králové, Domem zahraniční spolupráce v Praze (Erasmus+), Krajskou hospodářskou 

komorou KHK (jíž je Masarykova obchodní akademie členem) a Městským úřadem v Jičíně.  

 

Dále pak s těmito dalšími subjekty:  

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, Knihovna Václav Čtvrtka v Jičíně, Asociace středoškolských 
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sportovních klubů, studentská organizace AIESEC, Technologické centrum  Hradec Králové, 

o.p.s. 

 

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, Kulturním domem ve Valdicích. 

 

Výchovné poradentství 

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, Člověk v tísni, 

společnost Penny Market, Univerzita Hradec Králové, Úřad práce v Jičíně, společnost 

Semiramis, Charitas Jičín. 

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. 

  

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. 

 

 

Konkrétní podoba spolupráce s dalšími je uvedena v přehledech jednotlivých aktivit 

školy. 

 

 

 

 

                                                                                                                     Ing. Jiří Tajč 

                                                                                                         ředitel školy 

 

 

 

 

 

Schváleno Školskou radou dne …………… 2018. 

 

 

 

 

 

Mgr. Jaroslava Fejfarová 

předsedkyně Školské rady 
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