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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.: 27. 11. 2013 

    č.j. 17956/SM/2013-5 

  

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 při MOA, IČO 150057941, reg. MV ČR VSC/1 – 9950/92- R z 3. 2. 1992 

 

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. V průběhu školního roku 2012/213 

byla vyhotovena nová verze ŠVP oboru obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch. 

V průběhu školního roku 2013/2014 pak nová verze ŠVP oboru obchodní akademie 

s rozšířenou výukou cizích jazyků. Během školního roku 2009/2010 byl vypracován ŠVP 

oboru 18-20-M/01 informační technologie. Podle tohoto ŠVP je vyučováno od 1. 9. 2010, 
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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 dalších letech bude třeba provádět pouze běžnou údržbu.  

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

škola 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 EU SOCRATES-COMENIUS. Škola bude rovněž pracovat na schválených 

projektech, zejména na udržitelnosti projektu „Cizí jazyky interaktivně v podmínkách 

SERRJ“, projektu „EU – peníze SŠ“ a bude usilovat o získání dalších finančních prostředků z 

projektů a grantů. 

 

 

 

 

Celkové údaje o škole 

Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu 

třídu 

Počet žáků na učitele 

10 253 25,3 11,82 

 
Podle stavu k 30. 9. 2013 
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Část II. 

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 

 

 

 

 

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. 23 

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, 1 učitelka na MD, 7 učitelů na částečný úvazek, 2 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: 5, z toho 2 THP, 1 školník a 2 uklízečky. 

 

 

Konkrétní údaje o pracovnících školy 

Pedagogická a odborná kvalifikace 

 

                                                                                      

Jméno 

pracovníka 

Pracovní 

zařazení 
Vyučení /obor / 

Odborné 

/vysokoškolské, 

ÚSO / 

Pedagog., PF, 

FF, DPS 
Délka praxe 

Ing. Tajč Jiří Ředitel  VŠE Praha 
DPS VŠE 

Praha 
35 

Ing. Žalský 

Zdeněk 

Zástupce 

ředitele 
  

VŠE Praha 

učitelství 
40 
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Mgr. Dubská 

Stanislava 
Učitelka   PF Liberec 19 

Mgr. Brož 

Petr 
Učitel   

Ped. Fak. 

Ústí n. L. 
29 

Mgr. Peterka 

Martin 
Učitel   

PF Hradec 

Králové 
11 

Mgr. Egrt 

František 

Učitel 

Zást.řed. od 

1.8.2014 

  

Tech. Univ. 

Liberec + 

Ped. Fak. 

Hradec Kr. 

14 

Mgr. 

Fejfarová 

Jaroslava 

Učitelka   

Univerzita J. 

E. Purkyně 

Ústí nad 

Labem 

22 

Mgr. 

Hanáček Petr 
Učitel   PF MU Brno 19 

Mgr. Jebavá 

Eva 
Učitelka   PF MÚ Brno 34 

Mgr. 

Kořínek 

Zdeněk 

Učitel   

Univerzita 

Karlova 

Praha 

33 

 

Ing. 

Košťálová 

Bagová Jana 

 

Učitelka 
  

 

VŠE Praha 

učitelství 

 

22 

Mgr. 

Rašková 

Marcela 

Učitelka   

VŠ pedagog. 

Hradec 

Králové 

17 

Ing. 

Morávková 

Eva 

Učitelka  VŠE Praha 
DPS VŠE 

Praha 
35 

PhDr. 

Novotný 

Josef 

Učitel   

Univerzita 

Karlova 

Praha 

40 

Ing. Pešek 

Roman 
Učitel  VŠE Praha 

DPS VŠE 

Praha 
39 

PaedDr. 

Petrgálová 

Václava 

Učitelka   
PF Hradec 

Králové 
32 

Ing. Vasilová 

Kateřina 
Učitelka  VŠE Praha 

DPS VŠE 

Praha 
22 

Ing. Veselá 

Vladimíra 
Učitelka   

VŠE Praha 

učit. 
35 

Mgr. 

Petrgálová 

Lea 

Učitelka na 

 MD do 

5.2.2014 

  
PF Hradec 

Králové 
8 
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Mgr. 

Banýrová 

Marie 

Učitelka   
PF UP 

Olomouc 
35 

Mgr. Jan 

Krejčí 

Učitel 

Správce 

počítačové 

sítě 

  

PF 

Univ.Hradec 

Král. 

4 

Ing. 

Jiránková 

Petra 

Učitelka   
VŠE Praha 

učitelství 
5 

PhDr. 

Máchová 

Eva 

Učitelka 

na MD 
  

PF 

Univerzita 

Karlova 

Praha 

5 

Bc.Šepsová 

Martina 
Učitelka   

PF 

Technická 

univerzita 

Liberec 

1 

Ing. Kliková 

Lucie 
Učitelka  

Hospodářská 

fakulta 

Technické 

univerzity 

Liberec 

DPS PF 

Technické 

univerzity 

Liberec 

7 

Mgr. Ondřej 

Švanda 
Učitel   

PF 

Technické 

univerzity 

Liberec 

PF 

Západočeské 

univerzity 

Plzeň 

4 

Štefflová 

Jana 
hospodářka  SEŠ Jičín  29 

Zavadilová 

Soňa 

mzdová 

účetní 
 MOA Jičín  22 

Dušek Pavel školník SOU N. Bydžov   31 

Dušková 

Zdeňka 
uklízečka 

Učňovská škola 

VKUS Jičín 
  37 

Štveráková 

Alena 
uklízečka 

Obchodní škola 

Pardubice (proda- 

vačka) 

  33 

 

 

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

 

Školní rok Počet pedagogických pracovníků 

2013 – 2014 1 
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Počet nekvalifikovaných pracovníků 

 

 Školní rok 2013 - 2014 

U pedagogických pracovníků 3 

    U nepedagogických pracovníků 0 

 

 

 

Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků 

ve školním roce 2013/2014 
 

Osobní číslo zaměstnance Název akce 

28600 

 

Aktuální změny v účetnictví a daních v souvislostí 

s novým občanským zákoníkem  

Pořadatel soutěží v grafických disciplínách 

83120 Aktuální úprava úřední korespondence 

36470 

Studentská společnost Junior Akademie 

S bankou před tabulí i v životě 

Finanční gramotnost 

Poznej svoje peníze  

Účetní a daňový seminář 

17115 

Školení vedoucích zaměstnanců o PO 

Informace o postupu prací v rámci projektu NIQES 

 

67100 
Roční účetní závěrka v praxi škol a školských zařízení 

Aktuální problémy v účetnictví PO 

78112 

Nový občanský zákoník 

Konference pro vedou pracovníky „Jak získat finanční 

prostředky k zavádění prvků etické výchovy“ 

53749 
Seznamte se, Erasmus+ 

Hodnotitel ústní části maturitní zkoušky RJ 

69100 Hodnotitel ústní části maturitní zkoušky AJ 

35900 Ekonomika 

36710 Pořadatel soutěží v grafických disciplínách 

53740 
Změny Erasmus+ 

Hodnotitel ústní části maturitní zkoušky RJ 

81900 Diagnostika třídních kolektivů 

49760 
Roční daňové zúčtování 2013 

Změny v oblasti nemocenského a důchodového pojištění 
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Část IV. 

Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2013 - 2014 
 

Kód oboru Název oboru 1.kolo 

Počet       Počet 

přihl.        přij. 

2. kolo 

Počet     Počet 

přihl.      přij. 

63-41-M/02 Obchodní 

akademie 

90              87 

     

 0              0 

    

18-20-M/01 Informační 

technologie 

26              19  

      

1               0 

 

 

 
Kód oboru Název oboru Počet odevzdaných  

Zápisových lístků k 31. 8. 
63-41-M/02 Obchodní akademie                  46 
18-20-M/01 Informační technologie                    9 

 

 

Část V. 

Výsledky vzdělávání žáků 
 

Počet žáků  

 

Kód 

oboru 

Název 

oboru 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník   Celkový 

počet 

žáků 

Počet tříd 

celkem 

63-41-

M/02 

Obchod- 

ní 

akademie 

60 51 49 50 210 7,5 

18-20- 

M/01 

Informač

ní 

technolo

gie 

14 13 0 15 42 2,5 

  74 64 49 65 252 10 

 

 

Prospěch žáků 

 

Ročník Počet žáků Prospěl  s 

vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Opakuje 

1. 74 4 69  1 0 

2. 64 6 57            1  0 

3. 49 8 41  0 0 

4. 65 9 55  1 0 

CELKEM       252          27         222            3 

 

0 
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Žáci, kteří zanechali ve školním roce 2013 - 2014 studia a průměrný počet zameškaných 

hodin na žáka 

Ročník Počet 

celkem 

Důvodem 

prospěch 

Důvodem 

chování 

Jiné důvody Počet 

zameškaných 

hodin na žáka 

% zameš- 

kaných 

hodin 

1.  1 0 0 1 66,16 10,72 

2. 0 0 0 0 54,64 8,92 

3. 0 0 0 0 47,63       8,11 

4. 0 0 0 0 40,55 7,26 

CELKEM 1 0 0 1 53,03 8,79 

 

 

Snížený stupeň z chování 

Stupeň chování Počet % z celku 

1 252 100 

2 0                            0 

3 0                            0 

 

 

Celkový počet neomluvených hodin 

Počet neomluvených hodin % z celku 

                                        0        0 

 

  

Maturitní zkoušky 

ve školním roce 2013 – 2014 

Kód oboru Název oboru Počet žáků  

 

Celkem 

Počet žáků 

 

Nepřipuštěn 

Počet žáků 

 

Vyznamenání 

Počet žáků  

 

Prospěl 

Počet žáků  

 

Neprospěl 

63-41-

M/02 

Obchodní 

akademie 

 

52 

 

2 

 

 7 

 

34 
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18-20- 

M/01 

Informační 

technologie 

       15           0            1 12         2 

63-41-

M/040 

Informatika 

v ekonomice 

3 0 0 3 0 

Poznámka:  Ve školním roce 2013 – 2014 vykonalo opravnou maturitní zkoušku pět studentů, 

kteří neprospěli při řádné maturitní zkoušce ve školním roce 2012 – 2013. Všichni uspěli. 

 

 

 

   Část VI. 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI 

 
Ve školním roce 2013 – 2014 proběhla na škole inspekce ČŠI, zaměřená na podmínky  

 a průběh maturitní zkoušky, zejména kontrola § 80 odst. 5 písm. a), b) a c), kontrola 

vybraných ustanovení § 80a školského zákona a kontrola dodržení ustanovení § 74 odst. 

10 školského zákona. Při kontrole nebylo zjištěno porušení žádného uvedeného 

ustanovení právního předpisu (viz Protokol o kontrole čj.ČŠIH-309/14-H). 
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Část VII. 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

 

1. P r o j e k t y 
 

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 škol. 

              

 

Projekt 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. 

Na projektu se podíleli pedagogové školy. 
Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo dosaženo: 

1. Inovací a zkvalitněním výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti 

pod šablonou I/2. 

2. Inovací a zkvalitněním výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti pod 

šablonou IV/2. 

3. Tvorbou a používáním nově vytvořených učebních materiálů ve výuce, zejména 

s využitím nástroje Škola 21 zaměřeném na ICT pod šablonou III/2, ale i v rámci 

dalších šablon I/2, IV/2 a VI/2. 

4. Vytvářením podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční 

gramotnosti pod šablonou VI/2. 

5. Dalším vzděláváním pedagogických pracovníků v oblasti finanční gramotnosti pod 

šablonou VI/3. 

6. Podpořená témata: 

Čtenářská gramotnost v rámci šablony I/2  

Občanská nauka v rámci šablony III/2 

Český jazyk a literatura v rámci šablony III/2 

ICT v rámci šablony III/2 

Dějepis v rámci šablony III/2 

Hospodářský zeměpis v rámci šablony III/2 

Matematika v rámci šablony IV/2 

Účetnictví pod šablonou III/2  

Ekonomika pod šablonou III/2  

Finanční gramotnost pod šablonou VI/2. 

http://www.jazykyinteraktivne.cz/
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DVPP 

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se škola zaměřila na vzdělávání 

k finanční gramotnosti pod šablonou VI/3. 

 

Počet žáků, kteří  mají užitek z toho, že se účastní klíčových aktivit 

Projekt byl zaměřen na všechny žáky školy, protože všechny jeho výsledky, především nově 

vzniklé výukové materiály, jsou postupně využívány ve všech třídách. Ověřování materiálů se 

týkalo pouze žáků, kteří byli ve skupině, kde se daný DUM pilotoval. 

 

Počet učitelů, kteří  mají užitek z toho, že se zapojí do klíčových aktivit 

Do projektu je zapojeno 12 pedagogů naší školy. 

 

Konečný výsledek projektu 

         Výsledkem projektu je: 

- zlepšení materiálního vybavení školy, 

- vytvoření nových moderních výukových materiálů v tištěné nebo digitální podobě pro  

   výuku, 

- zvýšení úrovně počítačové gramotnosti žáků i pedagogů začleněním informačních  

   technologií (ICT) do života celé školy s využitím nástroje Škola21, 

- další vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci školení, 

- zlepšení výsledků žáků při maturitní zkoušce z matematiky a dalších všeobecně  

   vzdělávacích a odborných předmětů.  

Projekt byl ukončen 30. června 2014 a v jeho rámci bylo vytvořeno 528 jednotlivých 

digitálních učebních materiálů ve 24 sadách. 

  

 

Adopce  afrických dětí v rámci projektu Humanitas Afrika 
Studenti a zaměstnanci Masarykovy obchodní akademie pokračovali ve školním roce 

2013 – 2014 v účasti na  mezinárodním projektu africko – českého sdružení HUMANITAS 

AFRIKA, které vzniklo v roce 2000 s cílem přispět k šíření vzájemné tolerance a porozumění 

mezi Čechy a Afričany. 

     Naše škola adoptovala na dálku chlapce Derila Kingunsu a 13letou dívku Emmu 

Mbithe z africké Keni. 

     Příspěvek od dobrovolných dárců činil 14 400 Kč. 

 

Projekt Pracovní stáž v Londýně pro studenty MOA 
            V červenci 2013 byl Masarykově obchodní akademii v Jičíně schválen dvouletý 

projekt financovaný Evropskou unií v rámci programu Eramus+. Projekt, který bude zahájen  

1. 9. 2014, pomůže  uskutečnit dvoutýdenní pracovní stáž v londýnských firmách pro studenty 

MOA Jičín. Jelikož je celý projekt financován Evropskou unií, účastníkům bude 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 pomůže 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 zúčastní 12 studentů 3. ročníku naší školy a tato možnost, jak již bylo 

zmíněno, bude nabídnuta i nedávným absolventům. Projekt je rozdělen do dvou cyklů se 
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stážemi na jaře 2015 a  2016. Během nich budou účastníci zaměstnáni v londýnských firmách. 

Součástí projektu je i rozsáhlá příprava studentů před vlastními stážemi, a to jak na území 

České republiky, tak i přímo v Londýně. Příprava bude obsahovat kurzy odborné, jazykové i 

kulturní a bude se snažit budoucím účastníkům stáží co nejvíce pomoci při jejich zahájení a 

průběhu. Projekt bude 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 zvýšené sebevědomí a motivace k 

dalšímu 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. 

   

 Projekt „Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících 

procesů ve školách Královéhradeckého kraje“ 
Ve školním roce 2013 – 2014 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. Systém řízení byl ovlivněn jednou závažnou 

personální změnou. Dne 30. 6. 2014 ukončil svou činnost ve funkci zástupce ředitele  Ing. 

Zdeněk Žalský a 1. 8.2014 nastoupil do funkce zástupce ředitele Mgr. František Egrt. 

 Pro udržitelnost tohoto projektu se podrobili všichni vyučující a dále pak studenti 2. a 

3. ročníků dotazníkovému šetření, které proběhlo v prvním únorovém týdnu. 

 

 

Evropská jazyková cena LABEL 2013 
Masarykova obchodní akademie, Jičín obdržela Evropskou jazykovou cenu LABEL 

2013 za projekt Comenius "Učte se s námi!" na konferenci "Kreativně k výuce cizích jazyků" 

v Praze 24. září 2013 z rukou prvního náměstka Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže 

PhDr. Jindřicha Fryče. Součástí ocenění byla finanční dotace pro školu ve výši 200 000 Kč. 

 

 

 2. Mezinárodní spolupráce s partnerskými školami 
Ve školním roce 2013 – 2014 neprobíhala spolupráce s partnerskými školami 

v zahraničí. 

 

3. Granty  

Od MŠMT ČR jsme obdrželi dotaci ve výši Kč 4 051,- z rozvojového programu 

„Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 -  Excelence středních škol 

2013“. 
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4. Odborná a publikační činnost  

     

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

Ruska 

 V průběhu školního roku 2013 – 2014 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 

 

Krajské kolo turnaje středních škol ve stolním tenisu chlapců a dívek bez věkového omezení  

 25. března 2014 pořádala naše škole krajské kolo středoškolských her ve stolním tenisu. 

Reprezentanti MOA v něm obsadili 7. místo a naše dívky místo 3. 

 

Okresní kolo turnaje v kopané  

3. října se zúčastnilo naše chlapecké družstvo okresního kola v kopané, které se 

uskutečnilo na fotbalovém hřišti v Jičíně.  Naši reprezentanti obsadili 4. místo. 

 

Okresní kolo turnaje ve stolním tenise v kategorii žáků základních a studentů prvních dvou 

ročníků středních škol  

24. října organizovala již tradičně naše škola okresní kolo turnaje kategorie 6 (hráči do 

17 let) ve stolním tenisu chlapců. Družstvo MOA obsadilo 3. místo. 

 

Okrskové finále ve florbalu chlapců  

 20. listopadu se zúčastnilo družstvo chlapců naší školy okrskového finále ve florbalu. 

Naši reprezentanti prohráli až ve finále a obsadili tak 2. místo. 

 

Okresní finále turnaje ve futsalu 

 26. listopadu v Lázních Bělohradu obsadili naši reprezentanti 3. místo v okresním 

finále ve futsalu. 

 

Okresní finále ve florbalu chlapců 

 2. prosince se Hořicích v Podkrkonoší konalo okresní finále ve florbalu. Naši 

reprezentanti v něm obsadili 2. místo. 

 

Okresní kolo florbalového turnaje dívek 

4. prosince se zúčastnilo v Kopidlně družstvo dívek naší školy okresního kola turnaje 

ve florbalu. Naše reprezentantky se v něm umístily na 4. místě z osmi soutěžících týmů. 

 

Okresní kolo turnaje v sálové kopané 

 3. března se konalo ve Sportovním areálu v Jičíně okresní kolo turnaje v sálové kopané. 

Reprezentanti MOA v něm obsadili 4. místo. 
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Krajské kolo turnaje ve stolním tenise v kategorii žáků základních a studentů prvních 

dvou ročníků středních škol  

7. listopadu uspořádala naše škola z pověření Asociace středoškolských sportovních 

klubů krajské kolo turnaje kategorie 6 (hráči do 17 let) ve stolním tenisu chlapců i dívek bez 

účasti našich reprezentantů. 

 

 

B/ JAZYKOVÉ SOUTĚŽE 

 

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce 

19. února proběhlo na Gymnáziu v Hořicích v Podkrkonoší okresní kolo olympiády 

v anglickém jazyce. Naši školu v něm reprezentovaly vítězky školního kola. Trang Tran 

Quynh ze 3. B obsadila 4. a Kateřina Šidáková z 1. B. 5. místo. 

 

 

C/ SOUTĚŽE V GRAFICKÝCH PŘEDMĚTECH 

 

Mezinárodní pohárová soutěž ZAV 

Ve dnech 7. – 8. listopadu se v Hodoníně konal 19. ročník mezinárodní pohárové 

soutěže ZAV pro IV. ročníky středních škol s možností účasti mladších. Naši školu 

reprezentovaly studentky čtvrtých ročníků Šárka Hanušová a Alena Nazarenková. Po 

vyhodnocení a sečtení veškerých výsledků ze všech disciplín se Šárka Hanušová umístila na 

5. místě a Alena Nazarenková na 12. místě z celkového počtu 74 soutěžících.  

 

Krajská soutěž v psaní na klávesnici 

18. března se v celé republice konala na středních školách krajská kola v grafických 

disciplínách. V Královéhradeckém kraji tentokrát připadla organizace soutěže na Masarykovu 

obchodní akademii v Jičíně. Soutěžící a jejich pedagogický doprovod přivítal nejen ředitel 

školy Ing. Jiří Tajč, ale také starosta města Jičína MVDr. Jiří Liška. 

Soutěžilo se celkem ve 4 disciplínách: psaní na klávesnici, korektura textu, 

wordprocessing a záznam mluveného slova, přičemž zúčastnit se každé kategorie mohli 

maximálně 3 zástupci z jedné školy. 

Síly mezi sebou měřili studenti z následujících škol: OA, SOŠ a Jazyková škola 

s právem státní jazykové zkoušky Hradec Králové; OA, SPgŠ, VOŠ a JŠ s právem státní 

jazykové zkoušky, s. r. o. z Hradce Králové; Obchodní akademie Náchod; VOŠ a SOŠ Nový 

Bydžov; Obchodní akademie T. G. Masaryka Kostelec n. Orl., Obchodní akademie Trutnov a 

Masarykova obchodní akademie Jičín. 

Studentky MOA se účastnily pouze kategorie „psaní na klávesnici“. Šárka Hanušová 

ze 4. C obsadila krásné 2. místo s výkonem 453,6 čistých úhozů/min., Alena Nazarenková ze 

4. B se umístila na 7. místě s výkonem 348,6 č. úh./min. a na 14. místě skončila Martina 

Jampílková z 1. A s výkonem 299,2 č. úh./min. 

Soutěž byla financována z prostředků Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.  

 

Hradecká juniorka 2014 

Ve čtvrtek 12. června se 3 studenti naší školy účastnili 19. ročníku Hradecké juniorky. 

Soutěž se konala na Obchodní akademii, Střední odborné škole a Jazykové škole s právem 

státní jazykové zkoušky v Hradci Králové. 

Nejdříve měřili své síly studenti z prvních ročníků, po nich následovala soutěž pro 

druhé ročníky. Studenti psali desetiminutový opis s penalizací – u prvních ročníků 10 

trestných bodů, u druhých ročníků 50 trestných bodů. 
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Nás nejlépe reprezentovala Martina Jampílková, která se umístila na 1. místě mezi 

studenty prvních ročníků. V soutěži druhých ročníků obsadil nejlepší místo Jan Poláček, který 

získal pomyslnou bronzovou medaili. Eliška Říhová se umístila na 11. místě.  

 

D/ OSTATNÍ SOUTĚŽE 

 

Celostátní kolo matematické soutěže studentů středních odborných škol 

 28. března se konal 22. ročník celostátního kola matematické soutěže studentů 

středních odborných škol. Naši školu reprezentovali vítězové školního kola. Z 318 soutěžících 

obsadila Saskia Chylíková (1. C) 21. místo a Jaroslav Čeřovský (1. C) místo 80. 

 

Oblastní kolo soutěže  pIšQworky 

6. listopadu se konala na Gymnáziu a SOŠ pedagogické v Nové Pace oblastní soutěž 

v pIšQworkách. Turnaje se zúčastnilo 14 pětičlenných týmů. Naši reprezentanti postoupili ze 

skupiny do vyřazovacích bojů, kde skončili na 5. – 8. místě. 

 

Krajské kolo Logické olympiády 

8. listopadu se zúčastnilo v prostorách Krajského úřadu v Hradci Králové 5 našich 

studentů krajského kola Logické olympiády, kde nedosáhli významnějšího výsledku. 

 

 

6. Prezentace školy na veřejnosti 

 

Student naší školy zachránil lidský život 

 23. ledna 2014 krátce po čtrnácté hodině zkolaboval na chodníku před Masarykovou 

obchodní akademií starší muž. Kolemjdoucí student prvního ročníku Olin Telychka projevil 

velkou rozhodnost a okamžitě poskytl první pomoc, až do příjezdu záchranářů muži masíroval 

srdce, a tak mu zachránil život. Jeho výkon ocenili i záchranáři, kteří provedli resuscitaci a 

dopravili pacienta vrtulníkem do nemocnice v Hradci Králové. Za tento pozoruhodný čin byl 

Olin přijat a odměněn starostou města Jičína dr. J. Liškou a posléze i hejtmanem 

Královéhradeckého kraje Bc. L. Francem. Článek o záchranářské akci vyšel i v Jičínském 

deníku. 

 

Jazykové kurzy pro veřejnost 

 Ve školním roce 2013 – 2014 připravila naše škola nabídku jazykových kurzů pro 

veřejnost. Jednalo se o kurzy angličtiny (mírně pokročilí i pokročilí). Výuku vedli vyučující 

cizích jazyků naší školy. 

 

 

 

 

Kurzy finanční gramotnosti pro žáky základních škol 

31. října zahájily na naší škole kurzy finanční gramotnosti pro žáky 8. a 9. tříd všech 

základních škol v Jičíně.  Kurzy probíhaly v průběhu celého školního roku a vedly je 

vyučující odborných ekonomických předmětů na naší škole. 
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Účast na výstavě Student 2014  

    12. listopadu se naše škola zúčastnila tradiční prezentační akce Student 2014 

v Kulturním domě v Jičíně.   

 

Den otevřených dveří 

   Na 12. prosince odpoledne připravila naše škola pro zájemce o studium a jejich rodiče 

tradiční Den otevřených dveří. Den otevřených dveří se uskutečnil ještě jednou 9. ledna 

2014. 

 

Přijímací zkoušky nanečisto 

 Dnu otevřených dveří předcházely 9. ledna 2014  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 téměř sto zájemců. 
 

Maturitní ples studentů 4. ročníku 

        31. ledna se uskutečnil v Kulturním domě ve Valdicích tradiční maturitní ples studentů 

dvou tříd čtvrtého ročníku Masarykovy obchodní akademie.  K tanci a poslechu zahrála 

hudební skupina Ego. 

 

Článek o Masarykově obchodní akademii s rozhovorem s panem ředitelem 

21. května vyšel v Učitelských novinách článek o naší škole. Jeho součástí byl i 

rozhovor s panem ředitelem ing. J. Tajčem. 

 

Slavnostní předání maturitních vysvědčení  

     Slavnostní předání maturitních vysvědčení úspěšným absolventům maturitní zkoušky 

oboru obchodní akademie a informační technologie proběhlo tradičně v obřadní síni 

jičínského zámku za přítomnosti starosty města Jičína MVDr. Jiřího Lišky, ředitele 

Masarykovy obchodní akademie ing. J. Tajče, třídních profesorů, rodičů a blízkých 

absolventů. 

 

 

Mimořádné zakončení školního roku s koncertem populární skupiny Chinaski 

Díky výhře v soutěži „Chinaski na vaší škole“ zažili studenti a profesoři MOA 

opravdu netradiční zakončení školního roku – v tělocvičně školy před prázdninami zahrála 

skupina Chinaski.  

Na přivítanou a posilněnou před vystoupením dostala skupina od studentů dort vlastní 

výroby, následoval přibližně hodinový koncert. Chinaski zahráli naživo patnáct svých 

písniček. Mezi ně patřil například Hlavolam, Klára, Vrchlabí, Stížnost, Punčocháče, Tabáček 

a Vedoucí. Atmosféra byla úžasná, v tělocvičně bylo postavené pódium, pod kterým se 

tancovalo a zpívalo, no prostě vše jako na opravdovém koncertě. 

Studenti i učitelé byli nadšeni, i samotná skupina si chválila bezvadnou atmosféru. Po 

koncertě dostal Michal Malátný originální vysvědčení, skupina si odvážela zarámovanou 

fotku všech studentů a učitelů MOA s poděkováním za koncert a každý člen kapely obdržel 

ještě drobný dárek. Studenti i učitelé se tak snažili vyjádřit svou vděčnost za jeden výjimečný 

a nezapomenutelný den na konci školního roku.  
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Setkání se zástupci bezpečnostních a záchranných sborů 

 23. června připravila naše škola pro studenty 1. – 2. ročníku zajímavé setkání se 

zástupci záchranných a bezpečnostních sborů. Studenti se dověděli nejen mnohé o činnosti 

Zdravotní záchranné služby, Hasičského záchranného sboru, Policie ČR a Probační a 

mediační služby, ale současně byli zdravotníky i poučeni o poskytnutí první pomoci při 

zranění, nebo dokonce ohrožení lidského života. 

 

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. Třetí týden 

povinné praxe pak probíhal poslední červnový týden. 

 

 

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, Krajským 

úřadem v Hradci Králové a Městským úřadem v Jičíně.  

 

Dále pak s těmito dalšími subjekty:  

Sdružení rodičů při MOA Jičín, 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, MF DNES a s Asociací středoškolských 

sportovních klubů. 

 

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 poradentsví 

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.  

 

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), Cestovní kancelář Royal, 
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Vodácký klub v Nové Pace, Rekreační zařízení Palda v Rovensku pod Troskami, 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. 

 

8. Další aktivity 

 

Zapojení do projektů  

 

Ocenění Střední škola roku 2013/2014 

  V rámci projektu České studentské unie (ČeSU) „Hlasování o Střední školu roku pro 

školní rok 2013/2014“ 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 

Na začátku září byl založen na naší škole ekologický klub 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. 

Přitom hlavní koordinátorkou projektu je studentka třetího ročníku Veronika Vinšová. 

 

Projekt Ekologického klubu O2 Think Big NROS 

Hlavní koordinátorka aktivit EKO-klubu MOA studentka 3. ročníku Veronika Vinšová 

podala v únoru projekt v rámci programu Think Big, díky kterému klub získal finanční 

podporu ve výši 10 000,- Kč na nákup košů na tříděný odpad. Projekt byl realizován v období 

15. 2. - 15. 5. 2014.  

 

Zapojení do programu Recyklohraní 

Naše škola se i ve školním roce 2013 – 2014 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. 

 

 

 

 

 

http://www.stredniroku.cz/
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Studentské předčasné parlamentní volby2013 

 2. – 3. října se uskutečnily na naší škole studentské volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR. Nejvíce hlasů od našich studentů obdržela Česká pirátská strana a hnutí ANO 

2011. 

 

Zapojení do projektu Studenti čtou a píší noviny 

Studenti třetího ročníku naší školy se ve školním roce 2013 – 2014 zapojili do 

podzimního kola projektu deníku MF DNES „Studenti čtou a píší noviny“.   

           Cílem projektu je naučit studenty v rámci mediální výchovy pracovat s denním tiskem. 

Ve vybraných hodinách tak byli poučeni o využití informací obsažených v denících.  

            Především však účastí v projektu získali prostor pro vyjádření vlastních myšlenek a 

názorů. Postupně dostali z redakce MF DNES tři témata ke zpracování v podobě novinového 

článku. 

 

Beseda Carita luvenis 

V březnu proběhla na naší škole zajímavá beseda se studenty 3. ročníku v rámci 

projektu Caritas luvenis – Dobrovolnictví pro SŠ mládež, která se vztahovala k možnostem 

práce a cestování pod záštitou dobrovolnictví. 

 

 

Dobročinná sbírka na pomoc opuštěným dětem 

  V průběhu měsíce května se vybraní studenti 2. ročníku zapojili do sbírky v rámci 

projektu Šance nadace pro Děti ulice na pomoc dětem v těžké životní situaci. 

 

Zeměpisný pořad v Biografu Český ráj 

5. května se zúčastnili studenti 1. ročníku v Biografu Český ráj zeměpisné projekce 

věnované exotické Indonésii v rámci vzdělávacího projektu Planeta Země. 

 

 

Akce výchovného poradenství a primární prevence 

 

Pobytové výchovné akce 

                                              

Adaptační kurz pro studenty 1. ročníku  

Adaptační kurz připravila pro studenty tří tříd prvního ročníku výchovná poradkyně 

školy s členy jičínského K-klubu 2. – 4. září v rekreačním zařízení Eden u Jinolických 

rybníků. 

 

                                               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 v měsících září, prosinec. 

 Finanční výtěžek byl věnován těžce nemocným dětem. 

 

Zapojení do dobročinné sbírky Světluška  

 V letošním školním roce se zapojily dvojice studentů prvního a druhého ročníku do již 

11. ročníku dobročinné sbírky „V září světlušky září“, kterou na pomoc nevidomým 

organizuje Nadační fond Českého rozhlasu.  
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Sbírka pro Vanessu  

Ve školním roce 2013 – 2014 probíhala dobročinná aktivita našich studentů na pomoc 

malé Vanessky, která trpí nemocí „Motýlích křídel“. Studenti získali pro Vanessku 4500,- Kč, 

z toho příspěvek od společnosti studentské obchodní společnosti U Vočka činil 3800,- Kč a 

výtěžek ze sběru surovin 650,- Kč. 

 

 

Přednášky a semináře 

 

Informace o přijímacím řízení na vysoké školy 

8. listopadu podali pracovníci společnosti Scio studentům 4. ročníku informace o 

přijímacím řízení na vysoké školy. 

 

Beseda se zástupci Univerzity Hradec Králové 

V listopadu navštívili naši školu zástupci Univerzity Hradec Králové, aby informovali 

maturanty o možnostech studia na jejich vysoké škole. 

 

Beseda MAMMA HELP 

18. prosince se konala na naší škole beseda pro dívky 3. a 4. ročníku pod názvem 

MAMMA HELP zaměřená na nebezpečí rakoviny prsu. 

 

Beseda se studenty 4. ročníku na úřadu práce 

 7., 9. a 14. ledna se postupně uskutečnila na Úřadu práce v Jičíně beseda se studenty 

tří tříd 4. ročníku na téma Svět práce I, II. 

 

Výchovná přednáška a beseda pro studenty 1. ročníku 

 21. ledna se uskutečnila pro studenty 1. ročníku beseda a přednáška na téma                 

Sex, AIDS a vztahy, kterou připravil Mgr. T. Řehák ze společnosti spol. ACET 

INTERNATIONAL. 

 

Preventivní program na protidrogové téma 

 25. února se uskutečnila pro studenty 2. a 3. ročníku beseda a přednáška pana 

M. Hornycha v rámci preventivního programu Nebezpečí drog. 

 

Vzdělávací program se zaměřením na bezpečné používání internetu 

 11. března se studenti dvou tříd 2. ročníku zúčastnili besedy na téma Nebezpečí 

internetu. 

 

Vzdělávací program pro studenty 1. ročníku 

 12. března připravila výchovná poradkyně ve spolupráci s vyučujícími tělesné výchovy 

přednášku na téma První zdravotní pomoc pro třídu 1. A. Stejná přednáška se uskutečnila 26. 

března pro třídy 1. B a 1. C. 

 

Beseda se studenty 1. ročníku  

 21. března proběhla tradiční beseda studentek 1. ročníku s MUDr. Blažkovou S tebou 

o tobě, která je podporována společností Always. 

 

Přednáška pro studenty 2. ročníku 

 Na 16. května připravila výchovná poradkyně školy přednášku pro studenty 2. ročníku 

na téma Život v závislosti. Přednášel Mgr. R. Povala. 
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                                              Ostatní školní aktivity 

 

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 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 2013 – 2014  

 V říjnu zahájily opět svou činnost na Masarykově obchodní akademii zájmové kluby. 

V tomto školním roce to byly: Příprava na přijímací zkoušky na VŠE, Florbal a stolní tenis, 

Jazykově – literární klub pro studenty oboru informační technologie a Klub ITC a internetu. 

 

Studentská obchodní společnost 

Od listopadu 2013 do dubna 2014 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 U Vočka.  

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. 

 

Sportovní kurzy 

 

Letní sportovní kurz studentů třetího ročníku  

         Od 9. do 13. září se uskutečnil sportovní kurz tříd 3. A a 3. B 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. 

 

Lyžařský výcvikový kurz  

  Lyžařský výcvikový kurz studentů dvou tříd 1. ročníku se uskutečnil od 6. do 10. ledna 

v Peci pod Sněžkou. Výuku základů lyžování zajistili pedagogové naší školy. 

 

 

Školní soutěže 

 

Vánoční školní turnaj ve florbalu chlapců 

 22. prosince se uskutečnil v tělocvičně tradiční školní předvánoční turnaj ve florbalu 

chlapců. Turnaje se zúčastnilo i družstvo profesorů. 
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Školní kolo olympiády v německém jazyce 

       29. ledna se uskutečnilo školní kolo olympiády z německého jazyka pro studenty prvního, 

druhého a třetího ročníku. 

 

                                        Školní kolo olympiády v anglickém jazyce  

      29. ledna proběhlo také školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Zúčastnilo se jej 

22 soutěžících studentů 1. – 3. ročníku. 

 

 

Školní kolo matematické soutěže 

 7. března proběhlo školní kolo matematické soutěže za účasti šesti studentů 1. a 

2. ročníku.  

 

 

 

Kulturní akce 

 

Poznávací zájezd do Norimberku 

 Na 5. prosince připravila naše škola pro své studenty 2. a 3. ročníku poznávací 

kulturní zájezd do bavorského Norimberku. 

 

Poznávací zájezd do Drážďan 

 11. prosince se uskutečnil kulturní poznávací zájezd vybraných studentů 1. a 

3. ročníku do saské metropole Drážďan. 

 

Návštěva divadelního představení v EXIT-KLUBU 

 24. ledna navštívili studenti třídy 3. A divadelní představení hry Upíří ples v jičínském 

Exit-klubu. 

 

Divadelní představení v K-klubu 

 19. března se zúčastnili studenti třídy 2. B představení hry Rocker a dvě staré dámy 

v jičínském K-klubu. 

 

Beseda pro studenty 1. ročníku v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně 

 29. dubna se zúčastnili všichni studenti tří tříd prvního ročníku v jičínské knihovně 

recitačního pásma na téma Balady K. J. Erbena, které pro naše studenty připravil herec a 

recitátor pan J. Brendl.   

 

Návštěva literárního pořadu v městské knihovně 

29. dubna se zúčastnili všichni studenti tří tříd 1. ročníku v Knihovně V. Čtvrtka 

v Jičíně literárního pořadu překladatele a odborníka na anglickou literaturu pana Hilského a 

hudebního skladatele pana Dobiáše na téma Shakespearovy sonety. 

 

Návštěvy mimojičínských výstav a divadelních představení 

 12. března se zúčastnila třída 1. B představení hry Malování na skle v Klicperově 

divadle v Hradci Králové. 

 

 18. března navštívili studenti třídy 2. A výstavu Slovanská epopej a Moderní 

francouzské malířství Národní galerie ve Veletržním paláci a poté zhlédli představení klasické 

hry Naši furianti v historické budově Národního divadla. 
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 26. března se uskutečnil kulturně poznávací zájezd tříd 4. B a 4. C do Prahy. Studenti 

navštívili výstavu Slovanská epopej a Moderní francouzské malířství Národní galerie ve 

Veletržním paláci a poté zhlédli představení hry „Jistě, pane ministře“  ve Vinohradském 

divadle. 

 

 28. března se uskutečnil zájezd studentů 1. A a 1. C do Klicperova divadla v Hradci 

Králové. 

 

 3. dubna zhlédli studenti třídy 3. B v Klicperově divadle v Hradci Králové hru Dlouhá 

cesta do tmy. 

 

15. května se uskutečnil zájezd studentů třídy 3. A do Prahy, kde si nejprve v galerii na 

Staroměstském náměstí prohlédli výstavu děl filmového výtvarníka T. Burtona a poté zhlédli 

v Činoherním klubu hru Bůh masakru. 

 

30. května zhlédli studenti třídy 2. B v Klicperově divadle v Hradci Králové hru 

Soudce v nesnázích. 

 

 

Návštěvy filmových představení v Biografu Český ráj v Jičíně 

15. října navštívili všichni studenti školy představení filmu Hořící keř, vyprávějící 

příběh hrdinného sebeobětování Jana Palacha. 

16. dubna zhlédli studenti 1. – 3. ročníku úspěšný český film Fair Play. 

 

Exkurze 

 

Odborná exkurze v ČNB  

 17. září se uskutečnila odborná exkurze studentů 3. B do Prahy. Studenti navštívili 

Českou národní banku a poté i Neviditelnou výstavu, kde si mohli vyzkoušet, jak žijí a 

vnímají svět nevidomí. 

 

Návštěva Městské knihovny v Jičíně  

 19. září navštívili studenti dvou tříd 1. ročníku Knihovnu Václava Čtvrtka v Jičíně, kde 

se seznámili se službami, které knihovna poskytuje. 

 

Exkurze do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

 3. prosince se uskutečnila exkurze studentů třídy 2. B do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR. 

 

Odborná exkurze studentů 1. ročníku v Jičíně 

 21. března v rámci předmětu ekologie připravili vyučující pro studenty 1. ročníku 

exkurzi do čističky odpadních vod v Jičíně. 

 

Odborná exkurze studentů 3. ročníku na letišti 

 15. dubna se zúčastnili studenti třetího ročníku v rámci předmětu cestovní ruch odborné 

exkurze na Letišti Václava Havla v Praze.  
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Vlastivědné exkurze studentů 1. a 2. ročníku 

    Vlastivědné exkurze studentů 1. a 2. ročníku se uskutečnily 24. - 25. června. 

    Třídy 1. A  a 1. C strávily dva dny v rekreačním zařízení u jinolických rybníků.  

 Třída 1. B společně s třídní profesorkou ing. J. Košťalovou-Bagovou absolvovala 

v účelovém sportovním areálu v Ústí nad Orlicí adrenalinové hry. 

     Třída 2. A pobývala dva dny v rekreačním zařízení Palda poblíž Rovenska pod 

Troskami.  

 Třída 2. B pobývala v rekreačním zařízení v Sedmihorkách. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 Ing. Jiří Tajč 

                 ředitel MOA Jičín 

 

 

 

 

 

 


