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1. Základní údaje o škole 

Název školy, adresa: Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 

Zřizovatel:  Středočeský kraj 

IČ:  62444646 

IZO ředitelství školy:  600007669 

Číslo telefonu:  325 553 021 

Číslo faxu:  325 552 143 

E-mailová adresa:  oalysa@oalysa.cz 

Internetové stránky:  www.oalysa.cz 

Ředitelka školy: RNDr. Ivana Dvořáková 

Statutární zástupce  

ředitelky školy:  Mgr. Alena Langová 

ICT koordinátor:  RNDr. Ivana Dvořáková  

Výchovný poradce:  Mgr. Bohuslava Svobodová 

Metodik primární 

prevence rizikového 

chování:  Mgr. Alena Langová 

Seznam členů 

školské rady:  zástupce pedagogického sboru PhDr. Věra Štychová - předsedkyně 

zástupce nezletilých žáků Alena Špačková 

 zástupce zřizovatele Ing. David Kváč 

 

Poslední změna zařazení do školského rejstříku: 26. 5. 2008 
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2. Charakteristika školy 

Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy 

Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 je příspěvkovou organizací zřízenou 

dne 1. dubna 1995 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

Usnesením zastupitelstva kraje ze dne 18. září 2001, podle § 35 odst. 2 písm. j) zákona 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), podle §16 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě 

a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 

§23 odst. 1 písm. b) a §27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů se dnem 1. 7. 2001 stal zřizovatelem školy Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, 

150 21 Praha 5. 

Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen § 57 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 

a prováděcími předpisy. 

Doplňková činnost 

Škola může pořádat odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce včetně lektorské činnosti 

a vyučovat v oboru výpočetní techniky, psaní na klávesnici a cizích jazyků na základě 

živnostenských listů vydaných Městským úřadem Lysá nad Labem pod evidenčními čísly 

320840 - 5104 a 320840-2609-00. 

Materiálně technické podmínky pro výuku 

Škola je umístěna v budově města Lysá nad Labem, která se skládá z více pavilonů. Kromě nás 

ji využívají dvě základní školy. Máme pronajaté prostory dvou pavilonů (z toho jeden částečně) 

a tělocvičnu za symbolickou cenu 24,- Kč ročně. Městský úřad Lysá n. L. škole poskytuje 

finanční prostředky na běžnou údržbu pronajatých prostor. Prostředí školy je velice pěkné, 

budova je zateplená a má plastová okna.  

Škola má tři učebny vybavené žákovskými PC (v každé 15 – 24 stanic), dvě jazykové učebny 

a tělocvičnu. Vybavení školy výpočetní technikou je blíže popsáno v kapitole 12. 

Nové vybavení 

Zpřístupnili jsme výsledky vzdělávání žáků zákonným zástupcům a žákům pomocí programu 

Bakaláři Online, jsou nyní přístupné přes webové stránky školy.  

Dále jsme instalovali novou zabezpečenou Wi-Fi pro kantory i studenty, která již využívá 

moderní technologie a odpovídá dnešním bezpečnostním standardům. Kvalitní signál  Wi-Fi 

je nyní dostupný ve všech učebnách i kabinetech ve škole. 

Škola také postupně modernizuje vybavení učeben a pracovních nástrojů učitelů. Do učeben byly 

pořízeny dva nové PC, pro učitele se pořídily čtyři nové NT a jeden NT pro žáka se zdravotním 

postižením. 

Rychlost internetu byla navýšena na symetrických 20Mbit/s. 
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Vzdělávací program školy, příprava a ověřování školních vzdělávacích 

programů; inovace, nové metody a formy práce 

Škola poskytuje úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou, formou denního 

čtyřletého studia realizuje výuku dvou studijních oborů: 

63-41-M/02 Obchodní akademie podle školního vzdělávacího programu "Školní vzdělávací 

program Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor 63-41-M/02 Obchodní akademie" (zkrácený 

název "ŠVP OALy Obchodní akademie"), který je v souladu s rámcovým vzdělávacím 

programem 63-41-M/02 Obchodní akademie vydaným Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23.  

V tomto školním roce se vyučovalo dle ŠVP OALy Obchodní akademie platného od 1. 9. 2012 

a dodatků. 

78-42-M/02 Ekonomické lyceum podle školního vzdělávacího programu "Školní vzdělávací 

program Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor 78-42-M/02 Ekonomické lyceum" 

(zkrácený název "ŠVP OALy Ekonomické lyceum"), který je v souladu s rámcovým 

vzdělávacím programem 78-42-M/02 Ekonomické lyceum vydaným Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23. 

Tento obor se vyučoval pouze ve 4. ročníku, a to dle ŠVP OALy platného od 1. 9. 2012. 

Žáci obou oborů studují povinně dva cizí jazyky z nabídky: anglický, německý, francouzský 

a ruský jazyk. Ve třetím ročníku si letos každý žák volil jeden tříhodinový seminář, žáci si zvolili 

aplikovanou ekonomii nebo marketing. Ve čtvrtém ročníku si žáci volili tříhodinový předmět, 

zvolili základy společenských věd. Z nabídky jednohodinových předmětů si ve školním roce 

2016/2017 žáci vybrali zeměpisný seminář a bankovnictví.  

Předmět zdravotní tělesná výchova se nevyučoval, protože to nebylo možné z organizačních 

důvodů. Žáci byli na základě svých žádostí částečně nebo úplně uvolněni z tělesné výchovy. 
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78-42 M/02 Ekonomické lyceum 4. ročník 

podle ŠVP OALy Ekonomické lyceum 

Název předmětu Zkratka 4. ročník 

Český jazyk a literatura CJL 4 

Anglický jazyk ANJ 3 

Odborný anglický jazyk OAJ 1 

Cizí jazyk *1 NEJ/RUJ 3 

Odborný cizí jazyk ONJ/ORJ 1 

Dějepis DEJ 0 

Občanská nauka OBN 0 

Právo PRA 2 

Psychologie PSY 0 

Společenská kultura SKU 0 

Přírodovědný základ PŘZ 0 

Matematika MAT 3 

Tělesná výchova TEV 2 

Inform.  a komunikační technologie ICT 0 

Rétorika RET 1 

Pís. a el. komunikace PEK 0 

Ekonomika EKO 3 

Ekonomická cvičení EKC 2 

Účetnictví UCE 3 

Zeměpis ZEM 0 

Volitelný předmět pro 3. r *2 APE/MAR 0 

Volitelný předmět pro 4. r *3 ZSV 3 

Volitelný předmět pro 4. r *4 ZSE/BAN 1 

Celkem  32 

  Poznámky:  *1 Cizí jazyk žáci volili německý nebo ruský 

    *2 Aplikovaná ekonomie nebo Marketing  

   *3 Základy společenských věd 

    *4 Zeměpisný seminář nebo Bankovnictví 
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63-41-M/02 Obchodní akademie 1. - 4. ročník 

podle ŠVP OALy Obchodní akademie 

Název předmětu Zkratka 
Počet hodin 

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

Český jazyk a literatura CJL 3 3 3 4 

Anglický jazyk ANJ 4 3 4 3 

Odborný anglický jazyk OAJ 0 0 0 1 

Cizí jazyk *1 NEJ/RUJ 4 3 4 3 

Odborný cizí jazyk ONJ/ORJ 0 0 0 1 

Dějepis DEJ 2 2 0 0 

Občanská nauka OBN 0 2 1 0 

Právo PRA 0 0 0 2 

Přírodovědný základ PŘZ 4 0 0 0 

Matematika MAT 4 3 3 0 

Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 

Inform. a komunikační technologie ICT 2 2 2 0 

Rétorika RET 0 0 0 1 

Pís. a el. komunikace PEK 2 2 2 1 

Ekonomika EKO 3 3 4 3 

Ekonomická cvičení EKC 2 0 0 3 

Statistika STA 0 2 0 0 

Účetnictví UCE 0 3 4 4 

Zeměpis ZEM 0 2 0 0 

Volitelný předmět pro 3. r. *2 APE/MAR 0 0 3 0 

Volitelný předmět pro 4. r. *3 ZSV 0 0 0 3 

Volitelný předmět pro 4. r. *4 ZSE/BAN 0 0 0 1 

Celkem x 32 32 0 32 

Poznámky:   

  *1 Cizí jazyk žáci volili německý nebo ruský 

 *2 Aplikovaná ekonomie nebo Marketing 

 *3 Základy společenských věd 

 *4 Zeměpisný seminář nebo Bankovnictví 
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Úpravy vlastních školních vzdělávacích programů; inovace, nové metody a formy práce 

V letošním roce jsme neprovedli úpravu ŠVP.  

Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu 

Úkolem školy je umožnit žákům získat všeobecné a odborné vzdělání nutné pro další studium 

nebo pro výkon obchodně podnikatelských funkcí ve výrobních podnicích, tuzemském 

i mezinárodním obchodu, peněžnictví, logistice, cestovním ruchu a dalších službách ve státní 

a veřejné správě. Profilujícími předměty pro odbornou kvalifikaci absolventů jsou především 

ekonomika, účetnictví, cizí jazyky, informační technologie a písemná a elektronická 

komunikace. Na povinný vzdělávací základ navazuje ve 3. a 4. ročníku nabídka volitelných 

předmětů. Nedílnou součástí vzdělávání je odborná praxe. Její význam pro budoucí uplatnění 

absolventů roste, a proto jsme se i v tomto školním roce zaměřili na její zkvalitnění. 

Pro hodnocení praxe jednotlivých žáků jsme použili hodnotící formuláře výsledků učení 

v souladu s ECVET a žáci, kteří absolvovali minimálně 120 hodin odborné praxe na jednom 

pracovišti, obdrželi certifikát o praxi potvrzený poskytovatelem praxe a školou. Provedli jsme 

monitoring praxe na pracovištích.  

Absolvent je veden tak, aby 

 měl základní znalosti a dovednosti z oblasti ekonomiky, účetnictví; 

 měl znalosti a dovednosti ze všeobecných předmětů v rozsahu umožňujícím terciální 

vzdělávání; 

 aktivně používal dva cizí jazyky; 

 byl vybaven dovednostmi v oblasti informačních a komunikačních technologií. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby si naši žáci vytvořili klíčové a odborné kompetence vytyčené 

RVP pro obory Obchodní akademie a Ekonomické lyceum vydanými MŠMT. Navíc usilujeme 

o vytvoření specifických kompetencí, tzn. že se žáci učí: 

 vyhledat a užívat informace v českém i cizím jazyce ze zdrojů informací včetně internetu, 

příruček, slovníků; 

 sestavit cizojazyčný obchodní dopis a aktivně se účastnit jednoduchého cizojazyčného 

obchodního jednání; 

 uplatňovat získané jazykové dovednosti a vědomosti při zahraničních výměnných pobytech, 

zahraničních projektech, praxích a dalších mezinárodních aktivitách; 

 vypočítat souborné úlohy v předmětu ekonomická cvičení; 

 vypočítat souvislý účetní příklad; 

 aplikovat teoretické znalosti z odborných předmětů, někteří při fungování reálné firmy; 

 aplikovat teoretické znalosti z odborných předmětů v ekonomickém projektu ve třetím 

ročníku; 

 prezentovat samostatné či skupinové práce; 

 v týmu sestavit a provést třídní, ročníkový či celoškolský projekt. 
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K prioritám školy patří výuka cizích jazyků. Škola nabízí výběr ze čtyř jazyků – angličtina, 

francouzština, němčina a ruština. Pro malý zájem se neotevřela skupina francouzštiny. Žáci 

si volí kombinaci dvou cizích jazyků. Povinnou součástí výuky je odborný cizí jazyk. 

Výuka cizích jazyků byla podpořena výjezdy do zahraničí. 

V letošním školním roce jsme uspořádali setkání našich žáků s žáky Maria Ward Gymnasia 

v Schloss Schney a již tradičně jsme umožnili vybraným žákům odbornou praxi v zahraničí. 

Uskutečnila se v anglickém Derehamu a zúčastnilo se jí pět žáků 3. a 2. ročníku.  

Více informací o výjezdech je v kapitole č. 15 této výroční zprávy. 

 

Setkání našich žáků s žáky Maria Ward Gymnasia v Schloss Schney u Lichtenfelsu 
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3. Školy a školská zařízení – členění 

I. Školy – nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k 30. 9. 2016) 

Druh/typ školy 

 

 

 

IZO 

Nejvyšší 

povolený 

počet 

žáků/ 

stud. 

Skutečný 

počet 

žáků/ 

stud.
1
  

Počet 

žáků/ 

stud. 

v 

DFV
2
 

Přepočtený 

počet ped. 

prac. 

Počet 

žáků/stud. 

na přep. 

počet ped. 

prac. v 

DFV 

Střední odborná 

škola/obchodní 

akademie 

108052028 240 110 110 9,7 11,34 

Poznámka: 1 všechny formy vzděláván; 2 denní forma vzdělávání (denní studium) 

 

Žáci 4. ročníku OA Lysá n. L.  

 

Doplňková činnost se neuskutečnila. 
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4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich 

Počet tříd a žáků SŠ v denní formě studia – podle oborů vzdělání (k 30. 9. 2016) 

Kód a název oboru 
Počet 

žáků  

Počet 

tříd 

Průměrný 

počet 

žáků/tř. 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní 

zkouškou  
110 5 22,00 

63-41-M/02 Obchodní akademie 92 4 23,00 

78-42-M/02 Ekonomické lyceum 18 1 18,00 

Celkem  110 5 22,00 

Poznámka:  Škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou. 

Školu navštěvovali celkem 4 žáci cizí státní příslušnosti. 

Žáci jsou ze Středočeského kraje, dva žáci mají trvalé bydliště mimo ČR. 

5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků a studentů nadaných 

Škola v tomto roce neidentifikovala mimořádně nadané a nadané žáky. 

Ve škole studoval jeden žák, který měl zdravotní postižení, vzdělávání probíhalo podle plánu 

pedagogické podpory, od 6. 3. 2017 potom podle individuálního vzdělávacího plánu, který byl 

stanoven na základě doporučení ŠPZ. Ta doporučila poskytnout žákovi PC pro práci ve škole. 

Žákovi jsme poskytli starší notebook, po obdržení finanční podpory z KÚ na zakoupení PC 

pro tohoto žáka jsme zakoupili vhodný notebook a poskytujeme mu ho. Ve škole studovali 

celkem tři žáci s vývojovými poruchami učení. Na žádost zákonného zástupce byl jednomu 

z těchto žáků vypracován IVP, podle kterého se vzdělával. 

Žáci se sníženou tělesnou zdatností byli uvolněni z tělesné výchovy zcela nebo částečně, někteří 

po celý školní rok, jiní po dobu nezbytně nutnou např. během léčení po úrazu. Zdravotní tělesná 

výchova se nevyučovala. 

Žáci a studenti se zdravotním postižením podle druhu postižení (k 30. 9. 2016) 

Druh postižení Počet žáků SŠ 

Mentální postižení - 

Sluchové postižení - 

Zrakové postižení - 

Vady řeči - 

Tělesné postižení 1 

S více vadami - 

Vývojové poruchy učení a chování 3 

Autismus - 
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6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů 

do 1. ročníků SŠ 

Vyhlášená kritéria přijímacího řízení pro oba obory ve školním roce 2016/2017 

Přijímání uchazečů ke studiu ve střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhláškou MŠMT 

č. 671/2004 Sb., v platném znění. 

Přijímání uchazečů ke studiu ve střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhláškou MŠMT 

č. 353/2016 Sb., v platném znění. 

Obory a počty přijímaných žáků 

78-42-M/02 Ekonomické lyceum v denní formě vzdělávání 30 žáků 

63-41-M/02 Obchodní akademie v denní formě vzdělávání 30 žáků 

Přijímací řízení bude probíhat odděleně pro oba obory školy. V případě zájmu o oba obory musí 

uchazeč podat na každý obor samostatnou přihlášku. 

Kritéria přijímacího řízení 

1. O přijetí/nepřijetí uchazeče rozhoduje umístění v tabulce, která bude sestavena vzestupně 

a samostatně pro každý obor. 

2. Pořadí uchazečů, které bude východiskem pro přijetí/nepřijetí, bude určeno podle bodového 

hodnocení každého uchazeče. 

3. Žák může získat maximálně 100 bodů. Z toho nejvýše 40 bodů za vysvědčení (I. a II. pololetí 

8. ročníku a za I. pololetí 9. ročníku) a 60 bodů za výsledky v písemných testech jednotné 

přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.  

4. Osoby, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání 

v zahraniční škole, mohou požádat o prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka. 

Znalost českého jazyka ověří škola u těchto osob rozhovorem. 

5. Uchazeč nesmí být klasifikován z žádného předmětu stupněm nedostatečný (vysvědčení 

8. a 9. ročník ZŠ). 

6. Bude přijato 60 žáků s nejvyšším bodovým hodnocením, z toho 30 žáků do každého oboru. 

Údaje o přijímacím řízení do denního studia na SŠ ve školním roce 2016/2017 

podle oborů vzdělání (k 1. 9. 2017) 

Kód a název oboru 

1. kolo 

počet  

Další kola 

počet 

Odvolání 

počet 
Počet 

tříd
1
 

přihl.  

přijat. 

dle 

zápis. l   

přihl.  

přij. 

dle 

zápis. l   

poda- 

ných 

kladně 

vyříz. 

Obory vzdělání poskytující 

střední vzdělání s maturitní 

zkouškou  

57 38 6 1 0 0 2 

63-41-M/02 Obchodní akademie 47 32 3 1 0 0  

78-42-M/02 Ekonomické lyceum 10 6 3 0 0 0 0 

Poznámky: Přijatí žáci jsou ze Středočeského kraje.  
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Po vyhodnocení 1. a 2. kola přijímacího řízení jsme se rozhodli, že v roce 2017/2018 otevřeme 

dvě méně početné třídy oboru Obchodní akademie. Zákonní zástupci žáků přijatých do oboru 

Ekonomické lyceum po dohodě požádali o změnu oboru. 

Vyhodnocení přijímacího řízení v roce 2017 

I v letošním roce se nepříznivě projevil gravitační vliv Prahy. Na druhé straně k nám přicházejí 

studovat žáci i z míst vzdálenějších od Lysé n. L., např. z Městce Králové. Většina uchazečů volí 

naši školu na základě doporučení absolventů naší školy, což svědčí o dobré pedagogické práci 

a atmosféře ve škole. 

 

Den otevřených dveří 12. 10. 2016 
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7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání  

I. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem k 30. 6. 2017 

Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků Počet žáků/studentů 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Žáci celkem    106 

Prospěli s vyznamenáním 8 

Prospěli 88 

Neprospěli 10 

- z toho opakující ročník 2 

Průměrný prospěch žáků 2,39 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 69,27/0,79 

Počet žáků hodnocených slovně: 

a) ve všech předmětech 0 

b) pouze ve vybraných předmětech 0 

Celkem 10 žáků v červnu neukončilo ročník, z toho čtyři žáci byli hodnoceni ze tří a více 

předmětů nedostatečně, opravné zkoušky nemohli konat. Opravnou zkoušku konali čtyři žáci, 

doplňovací dva žáci. U opravných a doplňovacích zkoušek prospěli celkem čtyři žáci. Opravné 

a doplňovací zkoušky se konaly v srpnu. Celkem čtyřem žákům bylo povoleno opakování 

ročníku. 

 II. Výsledky maturitních zkoušek po jarním kole 2017 

Kód a název oboru 

Žáci/studenti 

konající 

zkoušky 

celkem 

Prospěli 

s 

vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

63-41-M/04 Obchodní akademie 10 3 5 2 

78-42-M/02 Ekonomické lyceum 20 1 14 3 

Celkem 30 4 19 5 

Z 30 maturujících žáků byli dva, kteří ukončili studium v předchozím školním roce a zkoušku 

opakovali. Jeden z nich konal pouze zkoušku z matematiky a uspěl. Druhý žák uspěl pouze 

částečně, zbývají mu dvě dílčí zkoušky. Z letošních žáků 4. ročníku jeden žák neukončil studium 

a bude 4. ročník opakovat.  Všichni žáci (celkem 5 žáků), kteří celkově neuspěli, budou všichni 

opakovat jen část maturitní zkoušky, z toho čtyři budou opakovat jednu dílčí zkoušku, 

např. pouze ústní zkoušku z cizího jazyka. 

Maturity jaro 2017 v OA Lysá nad Labem 

V letošním roce skládali v jarním období maturitní zkoušku studenti dvou studijních oborů: 

Obchodní akademie a Ekonomického lycea.   

Maturitní zkouška má část společnou a profilovou. Společnou část zadává Cermat (Centrum 

pro zjišťování výsledků vzdělávání), tvoří ji zkouška z českého jazyka a buď cizího jazyka, 

nebo matematiky. Zkouška z českého a cizího jazyka má 3 části: didaktický test, písemnou práci 

a ústní zkoušku. Matematika obsahuje jen didaktický test.  
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Profilovou maturitu vytváří každá škola sama v souladu s rámcovým vzdělávacím plánem 

a u nás se skládá z písemné praktické zkoušky a ze dvou ústních zkoušek. Praktická zkouška 

zahrnuje ekonomiku a účetnictví, v oboru Obchodní akademie navíc písemnou a elektronickou 

komunikaci. Ústní zkoušky se liší v jednotlivých oborech, v oboru Obchodní akademie je to 

zkouška z ekonomiky a účetnictví, v oboru Ekonomické lyceum mohou studenti volit z nabídky: 

ekonomické předměty, společenské vědy, druhý cizí jazyk, zeměpis a další. 

Každý náš student musel vykonat až 11 dílčích zkoušek, pokud zvolil matematiku, vykonal 

9 dílčích zkoušek. Maturitní zkoušky letos v celé ČR začaly již 19. dubna písemnou prací 

z českého jazyka a u nás ve škole končily ústními zkouškami 19. května. Vysvědčení a europass 

absolventi obdrželi 25. května na Městském úřadě v Lysé nad Labem a k němu z rukou 

pana starosty Ing. Karla Otavy převzali pamětní list Lysé nad Labem. 

Zvládnout všechny části zkoušky, a to v rozmezí celého měsíce, není jednoduché. Naši absolventi 

byli u maturity úspěšní v 96%. Velmi nás těší tento pěkný výsledek, který svědčí o tom, 

že se studenti na zkoušky dobře připravili. 

RNDr. Ivana Dvořáková 

 

Maturitní komise 
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8. Hodnocení chování žáků 

Chování žáků (k 30. 6. 2017) 

Druh/typ školy 
Hodnocení chování 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

Střední škola/Obchodní 

akademie 
101 4 1 

Poznámka: Snížená známka z chování byla udělena za opakovaná porušování školního řádu. 

Za závažné porušení školního řádu během sportovního kurzu byl vyloučen ze studia 

jeden žák. 

Výchovná opatření byla používána při méně závažných porušeních školního řádu (napomenutí 

třídního učitele, důtky třídního učitele a ředitele školy) či naopak při vzorné reprezentaci školy 

(pochvala). 

Odchody žáků ze školy během školního roku – počet žáků, důvody 

Během školního roku ukončilo studium celkem 6 žáků na vlastní žádost z důvodu nezvládání 

učiva, těhotenství, opakovaným nemocem. Jeden žák zanechal vzdělávání k 20. 2. 2017 

podle § 68 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Během roku do školy dva žáci 

přestoupili z pražských škol, z toho jeden do 1. a jeden do 2. ročníku. 

 

9. Absolventi a jejich další uplatnění  

Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu 

(absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou k 14. 9. 2017) 

Druh/typ školy 

Počet 

absolventů 

celkem 

Podali 

přihlášku 

na VŠ 

Podali 

přihlášku 

na VOŠ 

Podali 

přihlášku 

na jiný typ 

školy 

Nepodali 

přihlášku 

na žádnou 

školu 

63-41-M/02 

Obchodní akademie 
10 6 3 0 1 

78-42-M/02 

Ekonomické lyceum 
20 18 1 0 1 

Střední škola 

Obchodní akademie 
30 24 4 0 2 

Poznámka:  Údaje jsou pouze orientační, protože žáci mohou podávat přihlášky na VŠ a VOŠ 

i bez potvrzení ze SŠ. Někteří žáci podali přihlášku na VŠ i VOŠ. 
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10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol 

Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k 30. 4. 2017) 

Kód a název oboru 
Počet absolventů 

škol. rok 2015/2016 

Z nich počet 

nezaměstnaných 

duben 2017 

63-41-M/004 Obchodní akademie 0 0 

78-42-M/002 Ekonomické lyceum 24 1 

Celkem 24 1 

 

Žáci a učitelé školy 
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11. Úroveň jazykového vzdělávání na škole 

Žáci/studenti v denním studiu učící se cizí jazyk (k 30. 9. 2016) 

Jazyk 
Počet žáků 

 

Počet 

skupin 

Počty žáků ve skupině 

minimálně maximálně průměr 

Anglický 110 8 8 17 13,75 

Německý 60 4 11 17 15,00 

Ruský 50 4 8 15 12,50 

Francouzský x x x x x 

Učitelé cizích jazyků – rozložení kvalifikace (k 30. 9. 2016) 

Jazyk 

Počet 

učitelů 

celkem 

Kvalifikace vyučujících 
Rodilí 

mluvčí 
pedagogická 

i odborná 
částečná žádná 

Anglický jazyk 2 2 0 0 0 

Německý jazyk 2 2 0 0 0 

Francouzský jazyk 1 1 0 0 0 

Ruský jazyk 3 3 0 0 0 

Výuka jazyků je na vynikající úrovni. Všichni učitelé výborně hovoří vyučovaným cizím 

jazykem a taktéž výborně ovládají metody výuky. Všichni jsou certifikovanými hodnotiteli 

společné části státní maturity.  

V tomto školním roce jsme spolupracovali se školami: 

 Neatherd High School Dereham, Anglie 

 Maria-Ward-Gymnasium Bamberg, Německo 
 

12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole 

Využíváme celkem devět dataprojektorů a čtyři interaktivní tabule. Tato prezentační technika 

je využívána v počítačových učebnách, v kmenových učebnách a v jazykové učebně. Počítačové 

učebny jsou ozvučené. 

Kabinety, sborovna a kancelář školy jsou vybaveny počítači, které jsou propojeny do sítě a mají 

přístup na internet. 

Pracovním prostředím žáka a pedagoga je Windows 10, 7, nebo Vista, Office 2010, 2007. Nově 

škola využívá Office 365 pro školy online, které jsou dostupné kantorům i žákům. Pro výuku 

žáků je k dispozici 65 tenkých klientů ve třech počítačových učebnách. Jako terminály jsou 

využity tencí klienti Fujitsu FUTRO pro terminálový server Windows 2008. 
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Škola je připojena k internetu bezdrátovým spojem, rychlost připojení je symetrických 

min. 10Mbit/s. Poskytovatelem připojení je SPC-net, s. r. o.  

Pro studenty je k dispozici zabezpečená nová síť WI-FI, která umí pracovat s virtuálními sítěmi, 

tzv. VLAN. To umožňuje současné vysílání různých Wi-Fi sítí (např. pro učitele, žáky, personál, 

návštěvy, atd.), ty jsou navzájem od sebe oddělené a není potřeba vynaložit náklady na další 

síťová zařízení, která jsou k tomu standardně potřeba. Tímto krokem jsme vysoce zvýšili 

bezpečnost např. pro citlivá školní data. Nemá k nim přístup nikdo nežádoucí, ale zároveň jsou 

vždy k dispozici učitelům. Dále se tímto razantně snížila možnost napadení nebo zavirování sítě 

mimoškolními zařízeními. Wi-Fi systém umí také izolovat klienty mezi sebou. Pokud přinese 

např. žák do školy zavirované zařízení, vir se nemá možnost přenést pomocí sítě do jiného 

zařízení a zavirovat takto ostatní klienty v síti. Jednotlivé Wi-Fi vysílače spolu komunikují 

a předávají si mezi sebou klientské zařízení podle pohybu klienta po budově. Systém vyhodnotí 

nejvhodnější vysílač pro dané zařízení a připojí jej k němu, aniž by obsluha musela cokoliv 

na zařízení nastavovat. Jedná se o tzv. unifikovaný systém. Celkově je toto řešení velmi 

variabilní, a tak umožňuje rychle reagovat na aktuální potřeby školy bez nutnosti dalších 

investic.  

Škola má jeden serverový stroj, na kterém provozujeme dva servery ve virtuálním prostředí. 

Pomocí nich je zajištěno předávání informací mezi vedením školy, učiteli a žáky. Učitelé mají 

zřízeny schránky pro ukládání informací a schránky pro odevzdávání žákovských prací. 

Pro informace určené pouze učitelům a vedení školy je zřízena speciální schránka. Pro předávání 

informací slouží také e-mailové schránky zřízené pod veřejně dostupnými poskytovateli a adresy 

ve formátu: jmeno.prijmeni@oalysa.cz, kterou mají všichni učitelé a slouží pro komunikaci 

s žáky a rodiči. 

Škola má své www stránky (www.oalysa.cz), facebookové stránky (www.facebook.com/oalysa) 

a e-mailovou adresu (oalysa@oalysa.cz). Správu stránek zajišťuje ředitelka školy za přispění 

všech zaměstnanců. Správu sítě zajišťuje dodavatelsky lyská firma SPC-net, s. r. o. 

13. Údaje o pracovnících 

I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2016) 

Počet pracovníků Počet žáků 

v DFV na 

přepočtený 

počet 

pedagogických 

pracovníků 

Celkem 

fyzický/přepočtený 

Nepedagogických 

fyzický/přepočtený 

Pedagogických 

fyzický/přepočtený 

pedagogických 

– s odbornou 

kvalifikací  

14/12,29 4/2,62 10/9,67 10 11,47 

 

Přepočtený počet pedagogů znamená počet pracovníků přepočtený na úvazek 21 hodin za týden. 

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou interní.  Jedna pracovnice byla zároveň pedagogický 

i nepedagogický pracovník, učila 7 hodin týdně. V tabulce je uvedena mezi nepedagogickými 

pracovníky. 
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II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2016) 

Počet pedag. 

pracovníků 
Do 30 let 

31 – 40 

let 

41 – 50 

let 

51 – 60 

let 

Nad 60 

let 

Z toho 

důchodci 

Průměr-

ný věk 

Celkem 0 2 2 7 0 0 50 

z toho žen 0 2 2 6 0 0 49,7 

III. Pedagogičtí pracovníci – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k 30. 9. 2016) 

Počet pedagogických pracovníků – dosažené vzdělání  

vysokoškolské 

- magisterské 

a vyšší 

vysokoškolské 

 - bakalářské 
vyšší odborné střední základní 

11 0 0 0 0 

 

Učitelé Obchodní akademie Lysá n. L. 

IV. Pedagogičtí pracovníci – podle délky praxe (k 30. 9. 2016) 

Počet pedagogických pracovníků s praxí 

do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let  více než 30 let 

1 2 1 5 2 

Ve škole nepůsobí žádní osobní asistenti žáků ani asistenti pedagoga. Tento stav odpovídá 

potřebám školy. 
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V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání (k 30. 9.2016) 

Předmět 
Celkový počet hodin 

odučených týdně 

Z toho odučených 

učiteli s odbornou 

kvalifikací 

v příslušném oboru 

vzděl. 

Český jazyk 16 16 

Anglický jazyk 28 28 

Německý jazyk 14 14 

Ruský jazyk 14 14 

Informační technologie 6 6 

Dějepis 4 4 

Zeměpis 4 4 

Občanská nauka 3 3 

Matematika 13 13 

Písemná a elektronická komunikace 7 5 

Ekonomika 14 14 

Účetnictví 12 12 

Tělesná výchova 12 12 

Statistika 2 0 

Přírodovědný základ 4 4 

Právo 4 4 

Společenská kultura 0 0 

Aplikovaná ekonomie 3 0 

Marketing 3 3 

Zeměpis cestovního ruchu 0 0 

Základy společenských věd 6 6 

Psychologie 0 0 

Ekonomická cvičení 5 5 

Odborný cizí jazyk 4 4 

Rétorika 4 4 

Zeměpisný seminář 1 1 

Bankovnictví 1 1 

Celkem 184 177 

VI. Personální změny ve školním roce 

Personální změny nebyly. 
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14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

Jedna pracovnice dokončila studium pedagogiky. 

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

Učitelé se zúčastnili celkem 19 seminářů, z toho tři byly zaměřeny na společnou maturitu, 

dva na výuku ekonomiky, čtyři na výuku ICT a po jednom semináři na výuku dějepisu, 

matematiky, písemné a elektronické komunikace, APE, základů společenských věd a účetnictví. 

Všichni učitelé se v průběhu roku dále vzdělávali samostudiem jak ve svých odborných, 

tak i pedagogických a didaktických znalostech a dovednostech. K tomuto samostudiu docházelo 

průběžně. 

Náklady na další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Na další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2016/2017 byla vynaložena 

finanční částka ve výši 6 690,- Kč.  

 

Žáci a učitelé školy 
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15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Zájmová činnost organizovaná školou 

Při škole nepracují zájmové kroužky. Daří se nám motivovat žáky, aby se ve volném čase 

zúčastnili akcí v Lysé n. L. Žáci prezentovali aktivity školy na burzách středních škol a během 

Dnů otevřených dveří u nás ve škole. Zúčastnili se také veletrhu středních škol, který pořádala 

Krajská hospodářská komora Střední Čechy na Výstavišti v Lysé nad Labem v únoru 2017. 

Aktivity naší školy a možnosti uplatnění absolventa prezentovali pomocí vystoupení 

a ve výstavním stánku školy. Žáci naší školy navštívili svoje základní školy, podělili se tam 

o zkušenosti se studiem u nás a předali propagační materiály. 

Mimoškolní aktivity 

a) Exkurze, besedy a další aktivity 

1. ročníky – seznamovací kurz, celoškolský projekt Den jazyků, návštěva Domova na Zámku 

v Lysé n. L., lyžařský kurz, přednáška „Migrace“ - ADRA, prohlídka historické 

Prahy, přírodovědná vycházka - zámecká zahrada, Hrabanovská černava, projekt 

„Chráníme život a zdraví“, vystoupení členů tanečního oboru ZUŠ F. A. Šporka 

v Lysé nad Labem „The best of Dance“, dějepisná vycházka „Barokní 

Lysá nad Labem“, beseda s poslancem Janem Hamáčkem na téma uplatnění cizích 

jazyků a absolventů s maturitní zkouškou v praxi, exkurze spalovna Praha, 

IQLANDIE v Liberci. 

2. ročníky – celoškolský projekt Den jazyků, exkurze cukrovar Dobrovice, projektové setkání 

se studenty Maria-Ward-Gymnasia Bamberg v Lichtenfelsu, projekt „Chráníme 

život a zdraví“, statistický projekt, přednáška na téma „Peníze a jejich padělání“, 

exkurze do Máchova kraje, IQLANDIE v Liberci. 

3. ročníky – celoškolský projekt Den jazyků, exkurze Česká národní banka, moderní 

architektura Praha, průzkum trhu v rámci MAR, projekt „Chráníme život a zdraví“, 

třídenní ekonomický projekt, exkurze do Máchova kraje. 

4. ročníky – celoškolský projekt Den jazyků, návštěva Burzy práce v Nymburce (organizátor 

KHK Střední Čechy), beseda Ing. Jana Skopečka na téma rozpočet Středočeského 

kraje a financování školských zařízení ve Středočeském kraji. 

Následuje krátká bližší informace k některým vybraným výše jmenovaným akcím: 

ADRA – téma migrace 18. května 

Přednášku o migraci vyslechli žáci 1. a 4. ročníku 18. května.  

"Migrace" s  ADROU 

Dne 5. října 2016 jsme se zúčastnili semináře na téma migrace, který pro nás připravily lektorky 

neziskové organizace ADRA. Ta dlouhodobě působí na území ČR a kromě vzdělávacích 

seminářů na aktuální témata pořádá též dobročinné akce. 

Migrace je bezpochyby téma, o kterém hovoříme doma s rodiči, ve škole se spolužáky 

a které se řeší i na nejvyšší politické úrovni.  
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Na základě autentických příběhů lidí, kteří museli opustit svou vlast, jsme si nastínili nejrůznější 

důvody migrace. Pochopili jsme, že ne všichni migrují z ekonomických důvodů. Nedokážeme 

si představit, že bychom byli nuceni odejít ze své vlasti třeba proto, že nemáme pitnou vodu 

nebo střechu nad hlavou. Uvědomili jsme si, jak bezstarostný život máme a jak malicherné 

jsou některé naše problémy. 

studenti 4. ročníku OA Lysá nad Labem 

Beseda s Ing. Janem Skopečkem v OA Lysá n. L. 

Ve čtvrtek 23. 2. 2017 navštívil naši školu Ing. Jan Skopeček, radní pro školství Středočeského 

kraje. 

Spolu s ním přišli také starosta Lysé nad Labem Ing. Karel Otava a PaedDr. Věra Bodnárová, 

vedoucí odboru školství. 

Jako bývalý student obchodní akademie besedoval Ing. Skopeček se studenty čtvrtých ročníků 

na téma rozpočet Středočeského kraje a financování školských zařízení ve Středočeském kraji. 

Zavzpomínal na svá studentská léta a pohovořil o širokém uplatnění absolventů obchodní 

akademie na trhu práce. Nastínil též možnosti studia na vysokých školách. Na závěr popřál 

studentům hodně úspěchů při skládání zkoušky dospělosti. 

Beseda proběhla ve velmi přátelské atmosféře, poté si všichni prohlédli školu. Zavítali do hodiny 

aplikované ekonomie, kde se seznámili s chodem reálné studentské firmy OAlymp a s jejím 

podnikatelským záměrem. Ing. Skopeček se také setkal s vedením naší školy a s Mgr. Marií 

Novákovou a Mgr. Petrem Tomkem, řediteli základních škol Komenského v Lysé nad Labem. 

Mgr. Alena Langová, statutární zástupce ředitelky školy 

 

Ing. Jan Skopeček a Ing. Karel Otava 
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Přednáška o penězích 

V úterý 30. května 2017 si žáci druhého ročníku vyslechli přednášku na téma „Peníze a jejich 

padělání“. Získané znalosti uplatní v hodinách ekonomiky a bankovnictví, později ve své praxi. 

Přednášejícím byl Ing. Zbyněk Kalabis, autor mnoha knih o bankovnictví a vysokoškolský 

učitel. Přednáška se uskutečnila v rámci projektu „Experti do škol“, kterou organizuje Česká 

společnost ekonomická. Žáci se dozvěděli mnoho o historii peněz - bankovek, mincí, 

ale i o způsobu jejich výroby. Součástí přednášky byl i přehled nejznámějších padělatelů a 

ukázky padělaných bankovek z let minulých i současných. Překvapující byly padělky Euro 

bankovek v hodnotě 600,- EUR a 1 000,- EUR, které zachytila až Evropská centrální banka - 

nejenže do té doby fungovaly v oběhu a byly běžně přijímány při placení, ale padělek přijala 

dokonce i bankovní instituce.  

Návštěva předsedy Poslanecké sněmovny ČR 

Dne 5. 6. 2017 navštívil Obchodní akademii v Lysé nad Labem předseda Poslanecké sněmovny 

ČR Jan Hamáček. Žáci prvního ročníku absolvovali hodinovou besedu na téma uplatnění cizích 

jazyků a absolventů s maturitní zkouškou v praxi. Pan poslanec Jan Hamáček mluví aktivně 

několika cizími jazyky, proto byla beseda inspirující a poučná. Jsme velmi vděční za jeho příjezd 

a debatu na tak zajímavé téma. 

Lucie Kopejtková, žákyně 1. ročníku 

Exkurze na konci školního roku 

Ve dnech 27. – 28. června jsme se žáky podnikli již tradiční akce. Exkurzi do Máchova kraje 

(2. a 3. ročníky), do Prahy za gotickou a barokní architekturou (1. ročníky) nebo návštěvu 

IQLANDIE v Liberci (1. a 2. ročníky).  

 

Žáci 2. ročníku na hradu Bezděz 
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b) Kurzy  

 seznamovací  

Již tradičně žáci prvního ročníku zahájili školní rok na seznamovacím kurzu, kde se mimo 

jiné neformálně seznámili s třídním učitelem a ředitelkou školy. Letos se kurz konal 

ve Zbraslavicích u Kutné Hory. Pod vedením psycholožky Heleny Vlčkové se žáci navzájem 

víc poznali, naučili se mnoho nových her a užili si spoustu legrace. Zbylo i dost času 

na sportování. 

Teď už čekají na „prváky“ školní lavice. Věříme, že seznamovací kurz je pro nové žáky 

dobrým startem.  

Mgr. Zdeněk Doležal, třídní učitel  

 

Žáci 1. A na seznamovacím kurzu 

 lyžařský 

Ve dnech 15. 1. - 20. 1. 2017 uskutečnili žáci OA Lysá nad Labem výběrový lyžařský kurz 

na rakouské straně Šumavy. Sluncem, teplotami pod bodem mrazu a množstvím prachového 

sněhu je přivítal 1338m vysoký Hochficht. Ideální podmínky umocnily už tak dobrý prožitek 

z lyžování a celého zájezdu. Žáci si to opravdu užili. 

Mgr. Zdeněk Doležal 

 

Lyžařský kurz 2017 
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 Sportovní 

Sportovní kurz pro žáky 3. ročníku se konal již tradičně v rekreačním středisku U Starého 

rybníka ve Zbraslavicích. 

Programy a projekty 

a) zapojení školy do projektů nadregionálního či celostátního významu s finanční podporou 

z fondů Evropské unie - žák školy se zúčastnil setkání partnerských krajů. 

Expedice do Mainzu a Bruselu 

Každoročně se setkávají studenti ze čtyř oblastí Evropy, a to Středočeského kraje, Porýní 

Falcu, francouzského Burgundska a Opolského vojvodství. Společně s dalšími studenty jsem 

měl i já tu čest se tohoto setkání zúčastnit. 

Účastníci z ostatních zemí byli hlavně vysokoškoláci, takže veškerá komunikace, úkoly 

a diskuse se vedly na vysoké úrovni.  První dny jsme strávili v Mainzu, kde jsme se setkali 

se státní sekretářkou Clemens Hoch a hovořili jsme o Evropské unii a jejích problémech. 

Následující dny jsme strávili v překrásném srdci Evropské unie, Bruselu. Měli jsme možnost 

vidět budovy jako například Parlamentarium, sídlo Evropské komise a další. Pravděpodobně 

nejsilnějším zážitkem byl rozhovor s britským žurnalistou den po referendu ve Velké 

Británii. Bylo na něm velice zřetelné, že ho po všech stránkách výsledek referenda zasáhl. 

Po oficiálním konci programu jsme se všichni shromáždili na nádraží Centre du Nord, 

kde jsme se rozloučili, vyměnili si na sebe kontakty a vydali se zpět do své rodné země. 

Zájezd do Bruselu a Mainzu byl vskutku impozantní a návštěvu těchto míst můžu všem 

jen doporučit. 

Andrej Tichý, student 2. ročníku OA Lysá nad Labem 

 

Setkání studentů v Bruselu 
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Partnerství v srdci Evropy 

Ve dnech 19. – 22. 2. 2017 jsme uskutečnili již čtrnácté setkání se žákyněmi partnerské školy 

(Gymnázia Bamberk) v německém Lichtenfelsu. Po úvodním seznámení, příjemné 

konverzaci a spoustě společných her jsme se zamýšleli nad tématem letošního setkání. 

Tím bylo „Partnerství v srdci Evropy“. Věnovali jsme se jak historii, tak i současnosti česko-

německých vztahů, a to v anglickém jazyce. Procvičili jsme si jak anglický jazyk, 

tak i německý jazyk, získali nové poznatky a v neposlední řadě i nové kamarády. Velkým 

zážitkem pro nás byla prohlídka krásného historického města Bamberk, kterou jsme zvládli 

cestou do Lichtenfelsu. Už teď se všichni těšíme na příští setkání.  

Žáci 2., 3. a 4. ročníků OA Lysá n. L.  

 

Žáci OA Lysá n. L. a Maria Ward Gymnasia Bamberg 

b) předložení/realizace vlastních projektů v rámci programů EU 

V tomto školním roce jsme ukončili pětileté období udržitelnosti projektu „Modernizace 

školních kurikulárních dokumentů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem – 

metodicko-materiální zajištění“ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.06/01.0063, který 

jsme realizovali v letech 2009 – 2011. Uskutečnili jsme závěrečné setkání zástupců všech 

partnerských obchodních akademií. Zhodnotili jsme výsledky partnerství a plánovali další 

společné aktivity. 

 

Setkání zástupců OA Středočeského kraje 
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c) zapojení školy do mezinárodních programů (Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig atd.) 

Erasmus+  

Podali jsme žádost ve výzvě 2017 KA1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců, mobilita žáků 

a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě. Grant jsme obdrželi a od prosince 2017 

začneme realizovat projekt č. 2017-1-CZ01-KA102-034478, který nese název „Z českých 

školních lavic do kanceláří v Anglii“. Celkem vyjede 12 našich žáků na zahraniční praxi 

do Anglie, kde máme se zajištěním praxe bohaté zkušenosti. Naši studenti ji zde vykonávají 

již od roku 2004. Celkový přiznaný grant tohoto projektu činí 23 218 eur.  

d) zapojení školy do rozvojových programů MŠMT  

Škola se nezapojila.  

e) zapojení školy do programů a projektů vyhlášených Středočeským krajem  

Všichni žáci 1. až 3. ročníku se zapojili do soutěže "Kraje pro bezpečný internet" vyplněním 

soutěžního kvízu stejnojmenného projektu. Účast v soutěži nám umožnil Odbor školství, 

mládeže a sportu Středočeského kraje. 

f) zapojení školy do programů a projektů vyhlášených dalšími subjekty 

V letošním školním roce se po několikaleté přestávce obnovila výuka Aplikované ekonomiky 

ve spolupráci se společností Junior Achievement, o. p. s. Žáky, kteří si předmět zvolili, výuka 

nadchla. Svědčí o tom řada článků, které o činnosti studentské společnosti vznikly. 

Učíme se reálně podnikat  

Nevěříte? Opravdu je to tak. Žáci předmětu Aplikovaná ekonomie si během září založili 

svou reálnou společnost. Nebylo to nic jednoduchého. Zakládat společnost s 15 společníky 

a dohodnout základní pravidla přece jen stojí nějaké to úsilí. Ale povedlo se. Dalšími 

důležitými kroky, které žáci zdárně absolvovali, byly volba prezidenta společnosti, výběr 

oblasti podnikání či stanovení obchodního názvu. Během společných hodin si také 

vyzkoušeli osobnostní test, vyjednávací dovednosti, brainstorming, Ice – breaking i některé 

Team – buildingové aktivity. 

Založení „reálné firmy“ je součástí programu JA Firma, kterou škole poskytuje společnost 

Junior Achievement, o.p.s. Tento program se vyučuje v předmětu Aplikovaná ekonomie, 

který si žáci Obchodní akademie Lysá nad Labem mohou vybrat jako povinně volitelný 

předmět ve třetím ročníku. Mají tak možnost vyzkoušet si na vlastní kůži, zda by chtěli být 

v pracovním životě podnikateli, nebo raději zaměstnanci. 

A co se bude dít v naší společnosti dál? To se dozvíte v dalším článku příští měsíc. Tentokrát 

již z pera tiskového mluvčího společnosti. Jen prozradím, že nás v říjnu čeká trénink 

prezidentů na téma „Jak se stát dobrým leaderem svého týmu“. 

Mgr. Lenka Hrubčíková, učitelka předmětu Aplikovaná ekonomie 

A to je teprve začátek!  

Jak jsme slíbili v článku Učíme se reálně podnikat, přinášíme další zprávu o firmě, 

kterou jsme založili v rámci předmětu Aplikovaná ekonomie v Obchodní akademii Lysá 

nad Labem. 

http://www.oalysa.cz/novinky.php?ms=1&Id=257
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Na začátku měsíce října se konaly pohovory na dvě důležité pozice ve firmě, a to konkrétně 

na finančního a marketingového ředitele. Díky tomu jsme si vyzkoušeli, jak napsat 

svůj vlastní životopis a motivační dopis. Také jsme přemýšleli nad názvem společnosti, 

kterým se nakonec stal „O(A)lymp, studentská společnost“ podle řeckého pohoří Olymp 

a zkratky naší školy - OA. Mezitím byly výše zmíněné pozice obsazeny a my pokračovali 

v organizaci firmy. Stanovili jsme tři základní oddělení - Finance, Marketing a Propagace 

(reprezentace). Následně jsme v každém z nich pojmenovali pozice, které je třeba také 

obsadit, a vytvořili na ně inzeráty. 

Asi v polovině října se prezidentka naší firmy Tereza Plecitá a PR ředitelka Tereza Lejsalová 

(ředitelka pro styk s veřejností) zúčastnily Tréninku prezidentů v Praze, který se konal 

v rámci programu JA Firma. Zde se dozvěděly, jak nejlépe vést firmu, jak motivovat 

zaměstnance k lepším výsledkům, a dostaly pár dobrých tipů do začátku podnikání. 

S obsahem kurzu nás seznámily. 

Ke konci měsíce jsme se opět věnovali obsazení pozic ve firmě. Měli jsme možnost 

vyzkoušet si první ze dvou sebehodnotících dotazníků ESP (Entrepreneurial Skills Pass), 

který má vyhodnotit náš pokrok v podnikatelských dovednostech. Také jsme se seznámili 

s assessment centrem (AC) a dozvěděli se, co nás čeká a na co si dávat pozor, protože 

se studenti v rámci firmy jednoho AC účastní. 

No a jak naše AC dopadlo? O tom napíšeme zase za měsíc! 

Martina Zárubová, studentka 3. ročníku OA Lysá nad Labem, 

asistentka PR ředitelky studentské firmy „O(A)lymp, studentská společnost“ 

V hodinách aplikované ekonomie se opravdu nenudíme! 

Všude vládlo velké napětí a nervozita by se dala krájet. Tak začal měsíc listopad a výběrové 

řízení na volné pozice ve studentské firmě „O(A)lymp, studentská společnost“. 

Z prezidentky firmy a ze čtyř ředitelů hlavních oddělení firmy - Finance, Marketing, 

PR (reprezentace) a HR (lidské zdroje) se stala porota, z ostatních uchazeči o pracovní místo. 

Ti se měli na začátku výběrového řízení v jedné minutě představit. Mezi další úkoly, které 

museli uchazeči splnit, patřily prodej výrobku, konkrétně nehořlavého a voděvzdorného 

papíru, a odpověď na otázky týkající se prodeje. Dále uchazeči podstoupili dva testy 

inteligence a argumentaci - jeden proti jednomu, každý obhajoval jiné roční období po dobu 

dvou minut. Porota pečlivě hodnotila projev (slovní zásoba, zaujetí člověka), komunikaci 

s ostatními a zvládání krizové situace. Výběrové řízení nám pomohlo rozpoznat u uchazečů 

znalosti, dovednosti a schopnosti, které jsou potřeba pro výkon pracovních pozic, jako je 

webmaster, specialista spisovny a podatelny, asistent tvorby reklamy nebo správce sociálních 

sítí. Jakmile jsme si rozdělili pozice v naší firmě, zvažovali jsme, co bude její hlavní činností. 

Rozhodli jsme se, že budeme vyrábět dekorační svíčky, věnce (závěsné, adventní) a bižuterii. 

Začali jsme adventními věnci, jelikož advent se neúprosně blížil. Do firmy jsme dali 

náš první vklad, nakoupili materiál a začali trávit mnoho času vyráběním, motáním 

a lepením, každý výrobek byl vyfocen a oceněn. A naše úsilí se vyplatilo! Z věnců jsme měli 

radost nejen my, ale hlavně učitelé, příslušníci rodin a další zákazníci. Pár dní před adventem 

byly všechny adventní věnce prodány! 

Ke konci měsíce se ještě ředitelka finančního oddělení Kristýna Salačová a prezidentka firmy 

Tereza Plecitá zúčastnily workshopu finančních ředitelů. Zde se měly naučit počítat bod 

zvratu, výnosnost výrobku a kalkulaci úplných a neúplných nákladů. Naštěstí to pro ně 

nebylo nic nového, protože se všechny tyto výpočty již naučily v předmětu Ekonomika. 

Máme velmi dobrý pocit z fungování firmy a vlastní práce, ve které chceme 

pokračovat i v měsíci prosinci. Co všechno jsme v předvánočním čase podnikli, vám 
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představíme příště. Naše výrobky si můžete prohlédnout na facebookových stránkách 

https://www.facebook.com/oalymp/?fref=ts. 

Martina Zárubová, studentka 3. ročníku OA Lysá nad Labem, asistentka PR ředitelky 

studentské firmy „O(A)lymp, studentská společnost“ 

Úspěšně zakončený rok 2016 

Na začátku prosince se naše firma "O(A)lymp, studentská firma" prezentovala na akci 

"Jarmark" v  ZŠ Jana Amose Komenského. K této příležitosti jsme vyrobili adventní věnce 

a svíčky se skořicí, k dispozici byl i vzorek bižuterie z dutinek, kterou bude firma vyrábět 

později. Nabízeli jsme dva druhy věnců - adventní se svíčkami a menší stužkové, určené 

k zavěšení v domácnosti. Menší zájem o naše výrobky na jarmarku vidíme ve slabé 

propagaci. Po jarmarku následoval doprodej věnců v prostorách školy a přes naše firemní 

stránky na Facebooku. Vyrobené věnce jsme do jednoho prodali. 

Po Jarmarku ve firmě následovalo rozdělení úkolů, které je potřeba splnit. Zpracovávali jsme 

propagační materiály pro veřejnost, vyráběli šperky a vyřizovali jejich objednávky. 

Přes vánoční svátky měl každý čas přemýšlet, čím by firmě přispěl či jak by se firma mohla 

dále vyvíjet a propagovat. Jelikož nás čekají významné svátky, jako jsou Valentýn 

nebo Velikonoce, nabízí se možnost tematicky se zaměřit na výrobky vhodné pro tuto dobu. 

Začátkem měsíce ledna budou všichni ředitelé firmy hodnotit práci svých zaměstnanců 

od doby vzniku firmy, zaměří se také na ochotu, aktivitu, vzájemnou výpomoc apod. 

Na další zprávu o naší firmě se můžete těšit již v únoru. 

Tereza Lejsalová, studentka 3. ročníku OA Lysá nad Labem, ředitelka PR oddělení firmy 

O(A)lymp, studentská firma" 

Po novém roce zase s radostí do práce! 

V zimních měsících se v naší firmě ,,O(A)lymp, studentská společnost"stalo plno věcí – 

od výroby výrobků do pozdních hodin, přes vyřizování prvních objednávek, až po inventuru 

a hodnocení všech studentů. Tak se na to pojďme podívat popořadě! V prosinci nás hned 

ze začátku měsíce čekala akce Jarmark na Základní škole Jana Amose Komenského, 

kde jsme prodávali převážně adventní věnce a svíčky se skořicí. K dispozici byl ale i vzorek 

bižuterie, kterou jsme později v tomto měsíci začali vyrábět a lidé si ji mohli dopředu 

objednat. Všechny věnce jsme v tomto měsíci prodali a to buď v prostorách školy, 

na Jarmarku nebo následně na facebookových stránkách firmy, kam postupně všechny 

výrobky přidáváme - https://www.facebook.com/oalymp/?fref=ts. 

Ještě před svátky jsme vyřídili všechny objednávky bižuterie a zpracovali propagační 

materiály. Přes svátky jsme pak měli za úkol popřemýšlet o dalším vývoji firmy a její 

propagaci. Hned co v lednu skončily prázdniny, začali jsme znovu pracovat. Studenti, 

kteří mají ve firmě na starost účetnictví, ve škole trávili čas i po výuce, aby mohli provést 

inventuru a uzavřít účetnictví za rok 2016. Dále nás všechny také čekalo hodnocení naší 

dosavadní práce, konkrétně za období 1. 9. 2016 - 5. 1. 2017. Hodnocení se skládalo hned 

z pěti částí -obecná kvalifikace, kam spadá například množství odvedené práce a její kvalita, 

obecná ohodnocení, kde se hodnotila třeba spolehlivost a iniciativa, dále mezilidské vztahy, 

specifické otázky oddělení a manažerské dovednosti, kde se hodnotilo například vedení lidí. 

Nakonec nás čekalo celkové hodnocení zaměstnance a zhodnocení ředitele úseku. 

V lednu jsme pak převážně vyráběli, vymýšleli a zdobili výrobky. Také jsme dost 

zapracovali na našich webových stránkách www.oalymp.tode.cz, kam postupně doplňujeme 

všechny informace o nás, našich výrobcích a o JA firmě jako takové. V únoru se můžete těšit 

na nové výrobky, které jsme v lednu vyráběli přímo k Valentýnu, dále nás můžete přijít 

https://www.facebook.com/oalymp/?fref=ts
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navštívit na výstaviště v Lysé nad Labem, kde budeme naši firmu představovat a také se 

zde budete moci na naše výrobky podívat, zakoupit si je nebo objednat. 

Už se na Vás těšíme! 

Martina Zárubová, studentka 3. ročníku OA Lysá nad Labem, asistentka PR ředitelky 

studentské firmy O(A)lymp, studentská společnost“ 

Studentská firma - viděli jste nás na Výstavišti v Lysé nad Labem? 

V únoru nás ve firmě ,,O(A)lymp, studentská společnost" čekalo hodně práce. Hned 

na začátku měsíce jsme nakoupili materiál, abychom se mohli vrhnout na výrobu speciální 

edice bižuterie k Valentýnu. Pak následovala práce na výroční zprávě a příprava na Veletrh 

středních škol, který se konal 16. – 18. února na Výstavišti v Lysé nad Labem. Připravili jsme 

si materiály na stánek, bižuterii, kterou jsme na veletrhu chtěli nabízet, a vystoupení, v rámci 

kterého jsme prezentovali naši školu a firmu. Na stánku se během dne střídali studenti - 

zaměstnanci firmy a prodávali výrobky. Také poskytovali zájemcům o studium informace 

o naší škole. Prezidentka studentské firmy ,,O(A)lymp, studentská společnost" Tereza Plecitá 

a ředitel HR oddělení Andrej Tichý představili OA Lysá a naši firmu na pódiu během 

přehlídky středních škol, Tereza dokonce přehlídku všech škol moderovala. Na záznam 

z jejich vystoupení se můžete podívat na facebookových stránkách OA Lysá nad Labem  

https://www.facebook.com/oalysa/. 

Ke konci února naši školu navštívil pan Ing. Jan Skopeček, radní Středočeského kraje, spolu 

se starostou Lysé nad Labem Ing. Karlem Otavou. Prezidentka studentské firmy 

oba seznámila s dosavadními výsledky „podnikání“ a s plány do budoucna. 

A protože nás 5. dubna 2017 čeká již 22. ročník soutěžního veletrhu „JA Studentská firma 

roku“, byl měsíc březen pro všechny naše zaměstnance opravdu „pracovní“. Mimo jiné jsme 

vytvořili informační video o firmě. Můžete ho vidět na adrese: 

https://www.youtube.com/watch?v=kMSC09t4o5I&t=16s  

Na veletrhu budou soutěžit všechny studentské firmy založené a provozované ve školním 

roce 2016/2017. O tom, jak jsme se na veletrhu prezentovali, vás budeme informovat. 

Martina Zárubová, studentka 3. ročníku OA Lysá nad Labem, asistentka PR ředitelky 

studentské firmy „O(A)lymp, studentská společnost“ 

Studentská firma – naše prezentace na celostátním veletrhu studentských firem 2017 

Příprava na Veletrh JA Studentská firma roku 2017 – to bylo hlavní pracovní téma v měsíci 

březnu. Nejdůležitější bylo připravit výrobky a stánek na veletrh. Nejprve jsme se zabývali 

převážně výrobou bižuterie, jelikož na veletrhu probíhal její prodej a my jsme tomu měli 

přizpůsobit své zásoby. Výroba pokračovala po celý měsíc. 

V polovině března se část PR a HR oddělení pustila do přípravy vzhledu stánku. Nejprve 

jsme si zjistili jeho rozměry a poté si podle nich vytvořili ze starých krabic model stánku. 

Dělali jsme to proto, abychom si stánek mohli lépe představit a jeho vzhled se nám tak 

vymýšlel jednodušeji. Jakmile jsme měli na papíru finální verzi návrhu, začali jsme 

realizovat prostorovou podobu modelu. Do této práce se už zapojilo i marketingové oddělení, 

protože pro stánek bylo třeba připravit propagační materiály. Všichni jsme bez problémů 

spolupracovali a stánek se nám podařilo vytvořit v poměrně krátké době. 

Veletrh JA Studentská firma roku 2017 se konal 5. 4. 2017 v obchodním centru Galerie Harfa 

v Praze. Prezidentka firmy Tereza Plecitá, ředitelé jednotlivých oddělení Tereza Lejsalová, 

Eliška Čížková, Andrej Tichý a Kristýna Salačová, já, asistentka ředitelky PR oddělení 

Martina Zárubová, a naše učitelka Mgr. Lenka Hrubčíková jsme se sešli již v půl sedmé ráno 
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v Lysé nad Labem a vyrazili do Prahy. Na místě jsme se nejprve zaregistrovali, poté jsme 

měli hodinu na přípravu našeho stánku s číslem 10. Díky pečlivé přípravě ve škole nás nic 

nezaskočilo a vše jsme stihli dřív než ostatní. Následovalo slavnostní zahájení celého 

veletrhu na pódiu. Promluvili například ředitel JA Czech Josef Müller nebo zástupkyně 

americké ambasády Kelly Adams Smith, celou akci moderoval Josef Melen. Po zahájení 

veletrhu jsme se už věnovali prodeji našich výrobků. Mezi stánky procházela porota 

hodnotící jednotlivé studentské firmy. Mezitím probíhaly prezentace firem na pódiu. 

Naši firmu prezentovali Tereza Plecitá a Andrej Tichý. 

Odpoledne probíhalo vyhlášení různých soutěžních podkategorií, např. „CITI NEJLEPŠÍ 

FINANČNÍ ŘÍZENÍ“,„RAIFFEISENBANK STUDENT LEADERSHIP AWARD“,„JA 

ALUMNI TEAM SPIRIT AWARD“,„GALERIE HARFA NEJLEPŠÍ VELETRŽNÍ 

STÁNEK“, „AGROFERT SPOLEČENSKY NEJPŘÍNOSNĚJŠÍ JA FIRMA“. Následovala 

návštěva ministra financí Andreje Babiše, jednoho z hlavních partnerů veletrhu. Andrej Babiš 

zahájil svým projevem vyhlašování hlavní soutěže - JA Studentská firma roku 2017. 

Z přítomných 53 studentských firem vybrala porota 6 nejlepších. V půl páté odpoledne celá 

akce končila a my začali uklízet. „I když jsme se neumístili, jsem s naším výkonem velice 

spokojená. Jako tým jsme skvěle spolupracovali a celou akci si užili,“ řekla na konci veletrhu 

prezidentka firmy Tereza Plecitá. 

Fotografie našeho týmu můžete najít zde a na facebookových stránkách Obchodní akademie 

Lysá nad Labem. 

Martina Zárubová, 3. A  OA Lysá nad Labem 

 

Studentská společnost na veletrhu JA Studentská firma roku 2017 

http://oalysa.cz/?ms=5&id=14&gal=303
https://www.facebook.com/oalysa/
https://www.facebook.com/oalysa/
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Duben ve firmě 

V měsíci dubnu bylo dění v naší firmě ,,O(A)lymp, studentská společnost" poklidné. Jelikož 

nám zbyly velké zásoby bižuterie z Veletrhu JA firem, výroba byla pozastavena. Věnovali 

jsme se pouze prodeji, a to například v rámci dvou prezentací na naší škole Obchodní 

akademii v Lysé nad Labem, kde PR oddělení představilo činnost celé firmy. Prodávali jsme 

také při příležitosti rodičovských schůzek na ZŠ Komenského a sjednávali jsme prezentaci 

OA Lysá n. L. a naší firmy na dalších školách. 

Také jsme se seznámili s tím, co znamená teamspirit a teambuilding a čím se od sebe liší. 

Poté jsme si během dvou hodin vyzkoušeli teambuildingové hry a otestovali, jak jsme na tom 

jako tým. A dopadli jsme výborně! V květnu nás ještě v rámci teamspiritu čeká společný 

bowling. 

Ke konci měsíce jsme svolali valnou hromadu, na které jsme se usnesli, jak si na konci 

školního roku rozdělíme zisk. 

A co všechno nás čeká v květnu? To se dozvíte opět za měsíc! 

Martina Zárubová, 3. A OA Lysá nad Labem 

 

Teambuildingové hry 

Sbohem, studentská firmo OALYMP! 

V hodinách aplikované ekonomie, která se vyučuje ve 3. ročníku, jsme si v Obchodní 

akademii Lysá nad Labem založili v rámci programu JA Firma vlastní studentskou 

společnost. Ale my ji nejen založili, my jsme celý školní rok skutečně podnikali. A že to není 

nic jednoduchého! 

Na začátku školního roku 2016/2017 jsme si určili strukturu firmy a vybrali oblast podnikání. 

Jelikož se blížilo období adventu, začali jsme s výrobou a prodejem adventních i závěsných 

věnců. Nakoupili jsme materiál a mnoho času trávili vyráběním, motáním a lepením. Zároveň 

naši firemní kolegové zřídili a provozovali webové stránky a facebook firmy, kde pravidelně 

informovali o našem podnikání. A úsilí se vyplatilo! Z věnců jsme měli radost jak my, tak 

učitelé, příslušníci rodin a další zákazníci. Pár dní před adventem byly všechny adventní 

věnce prodány! V tuto dobu jsme vyráběli také svíčky se skořicí a přemýšleli o výrobě 

bižuterie z modistických dutinek v dalším období. 

Po Vánocích jsme opustili věnce a svíčky a vrhli se pouze na výrobu bižuterie. S tou jsme se 

zúčastnili několika akcí, především Veletrhu JA Studentská firma roku 2017, kde jsme 

obstáli ve velké konkurenci studentských firem z celé republiky. Výrobky jsme prodávali 
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také v Lysé, a to na jarmarku v ZŠ Jana Ámose Komenského, na Veletrhu středních škol na 

Výstavišti v Lysé nad Labem a během lyského Montmartru, kde jsme měli poslední možnost 

prodat naše výrobky. Prodej se vydařil a firma skončila se ziskem! 

Stejně tak, jako jsme na začátku museli firmu správně založit, naučili jsme se ji na konci roku 

i ukončit. Během roku jsme se zúčastnili dotazníků ESP (Entrepreneurial Skills Pass), díky 

nimž jsme mohli sledovat náš pokrok v podnikatelských dovednostech. Poté jsme skládali 

test ESP, po jehož úspěšném absolvování jsme obdrželi certifikát, který si můžeme přiložit 

k životopisu. Stejně tak v něm můžeme uvést zkušenost s JA firmou. Obojí potvrzuje naši 

praxi a zkušenosti v podnikání. 

Své zkušenosti s firmou jsme předali spolužákům z 2. ročníku, kteří si volitelný předmět 

Aplikovaná ekonomie vybrali pro příští školní rok. Až budou oni od podzimu 2017 vést 

svou vlastní firmu, jistě jim naše rady a doporučení přijdou vhod. 

Díky studentské firmě jsme se naučili více o zaměstnání a podnikání – jak se připravit 

na pracovní pohovor a jak ho vést, jak založit webové stránky, vést účetnictví, tvořit výroční 

zprávu a mnoho dalšího. Hlavně jsme se ale naučili pracovat jako tým, komunikovat 

a pomáhat si. A to je pro nás největší zkušenost. 

Martina Zárubová, 3. A OA Lysá nad Labem 

 

Školní projekty 

a) Den jazyků 

Evropský den jazyků 2016 

Naše škola si každoročně připomíná Evropský den jazyků, ani letos tomu nebylo jinak. Učitelé 

pro nás připravili projekt s názvem Cestujeme po Evropě.  

27. 9. 2016 jsme se ráno sešli před školou, kde jsme byli rozděleni do osmi skupin. Vedoucí 

skupin obdrželi mapu s vyznačenými místy v okolí školy. Našim cílem bylo podle ní najít 

stanoviště, na kterých jsme podle pokynů učitelů plnili různé úkoly. Inspirací byly různé 

evropské státy, tak jsme např. závodili v Monaku, tlumočili v Německu, hledali známá místa 

v Rusku či simulovali anglické divadlo. Na závěr byly oceněny tři nejlepší skupiny, ale bavili se, 

myslím, všichni. 

Moc děkujeme učitelskému sboru za příjemně strávený den. 

Klára Kotrmanová, žákyně 4. ročníku 

 

b) Ekonomický projekt  

Ekonomický projekt v Obchodní akademii Lysá nad Labem 

Součástí výuky ekonomiky ve 3. ročníku je třídenní ekonomický projekt. Již tradičně byl 

uspořádán v polovině prosince.  Cílem projektu je zvýšit finanční gramotnost studentů řešením 

praktických úloh.  

Nejdříve se žáci museli vypořádat s individuálními a skupinovými testy. V nich prokazovali 

všeobecné ekonomické znalosti a rozhled ve světě osobních financí. 

Po testových úlohách jednotlivé firmy, vytvořené losem, řešily dvě úlohy. První úloha byla 

zaměřená na osobní finance s mottem „Auto, můj sen, nebo skutečnost?“. V druhé úloze žáci 

řešili organizaci zájezdu do Itálie. 

Poslední den projektu každá firma prezentovala výsledky své práce před odbornou porotou. 

V letošním roce přijali pozvání do poroty paní Petra Stříbrná, manažerka pobočky České 
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spořitelny, a pan Matěj Kosmák, manažer výstav Výstaviště Lysá nad Labem. Dalšími členy 

poroty byli učitelé školy.  

Nejlepší firma obdržela věcnou odměnu. Vítězem se stala firma Zenotek, s. r. o., jejímiž členy 

byli Barbora Hummelová, Kamila Szabová, Andrej Tichý a Natálie Zubrová. Pochvalu si ale 

zaslouží všichni studenti. Prokázali profesionální pracovní nasazení, počítačové dovednosti, 

schopnost zorganizovat si práci v týmu a aplikovat teoretické znalosti do praxe. 

Ing. Věra Rampová, učitelka odborných předmětů 

 

Vítězná firma  

c) Statistický projekt 

V předmětu Statistika zpracovali studenti 2. ročníku seminární práci. V září 2016 si vytvořili 

skupiny po třech a zvolili produkt, u něhož sledovali vývoj cen během celého školního roku. 

V seminární práci potom zpracovali vývoj cen daného produktu pomocí statistických 

ukazatelů, které se v hodinách Statistiky naučili používat, dále vymezili a popsali oblasti, 

kam produkt patří. Jedna skupina zvolila např. oblast dentální hygieny, sledovala vývoj cen 

vybraných zubních past a kartáčků v různých prodejnách. Jiná skupina si vybrala oblast 

energetických nápojů.  

V tomto týdnu odevzdali studenti práci vytištěnou a její výsledky prezentovali spolužákům. 

Na hodnocení práce se podíleli sami autoři, dále spolužáci, výslednou známku pak určila 

učitelka. 

 

Statistický projekt 
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d) projekt Kam po maturitě 

Projekt „Kam po maturitě“ pořádáme každoročně na přelomu května a června pro žáky 

3. ročníku. Touto dobou už mají za sebou souvislou dvoutýdenní praxi, a tak během 

zmíněného projektu představují kanceláře, ve kterých praxi absolvovali. 

Hostem letošního projektu byla Mgr. Jana Sriencová, HR manager LINDE+WIEMANN CZ, 

s.r.o., která žákům představila svou firmu a pohovořila s nimi o možnosti uplatnění 

absolventa OA u nich. 

Dalším, v tomto případě pravidelným hostem projektu, byla Mgr. Barbora Pivná, absolventka 

naší školy a nyní odborná pracovnice oddělení poradenství a dalšího vzdělávání na Úřadu 

práce v Nymburce. Dala studentům praktické a užitečné rady, jak se připravit na přijímací 

pohovor, poskytla jim také informace o podpoře v nezaměstnanosti. 

 

Projekt „Kam po maturitě“ 

e) Projekt Chování člověka za mimořádných událostí 

Učíme se chránit život a zdraví 

Žáci Obchodní akademie v Lysé nad Labem chtějí touto cestou poděkovat všem, 

kteří se spolupodíleli na projektovém dni s názvem "Učíme se chránit zdraví a život". Projekt 

proběhl v úterý 18. dubna 2017. 

Žáci 1. ročníku se pod vedením zdravotníků z Českého červeného kříže naučili poskytovat první 

pomoc včetně zástavy krvácení, fixace končetin a umělého dýchání. Paní Monika Zitová 

a pan Luboš Zita z Městské policie v Lysé nad Labem seznámili žáky 2. ročníku s náplní práce 

městské policie, která je součástí integrovaného záchranného systému stejně jako Hasičský 

záchranný sbor ČR. Modelový zásah s použitím nejnovější techniky poté žákům demonstrovali 

členové lyských dobrovolných hasičů pan Marek Vrátil, pan Jiří Ziegelheim a pan Štěpán 

Haizler. Třetí ročníky se zaměřily na zdravý životní styl a zdravý způsob stravování. 

Pod vedením paní Heleny Takačové Šnajdrové si žáci připravili zdravou snídani a zamýšleli se 

nad nesprávnými stravovacími návyky a nad nutriční hodnotou jednotlivých potravin. 

Projektový den se vydařil a my věříme, že bychom v případě potřeby dokázali ochránit nejen 

sebe, ale také životy a zdraví našich spoluobčanů. 

žáci OA Lysá nad Labem 
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Žáci 3. ročníku připravují zdravou snídani 

d) EVVO projekty 

Přírodovědná vycházka 16. května 

Jako každý rok jsme i letos pro žáky 1. ročníku uspořádali přírodovědnou vycházku 

do Hrabanovské černavy a zámeckého parku v Lysé nad Labem. Žáky doprovodil Ing. Svoboda 

z odboru životního prostředí MěÚ Lysá nad Labem. Seznámil je s faunou a flórou Hrabanovské 

černavy a s historií zámeckého parku.  

 

Ing. Stanislav Svoboda a žáci 1. ročníku 

Environmentální projekt 

V pondělí 26. června jsme pro žáky 1. ročníku připravili environmentální projekt. Jeho hlavním 

tématem byly léčivé byliny, které se žáci učili poznávat i ošetřovat na školních záhonech. 

Dále se seznámili s různými přírodními materiály a vyzkoušeli si vytvořit jednoduchý výrobek 

z pedigu. 
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Žáci 1. ročníku - EVVO projekt 

e) Vánoční projekt 

připravili již tradičně žáci 4. ročníků. Navodil příjemnou vánoční atmosféru a napomohl 

k poznání žáků napříč ročníky. 

 

Žáci 4. ročníku – vánoční projekt 

Spolupráce se zahraničními školami – obsah, přínos, výsledky 

Obsah 

Škola v tomto školním roce spolupracovala se zahraničními školami: 

 Gymnasium Maria Ward, Holzmarkt 2, 960 47 Bamberg, SRN 

 Dereham Community High School, Dereham, Norfolk, Velká Británie 

S německou školou jsme v tomto školním roce uskutečnili sehrání simulační hry o EU a zástupci 

školy se zúčastnili oslav výročí německé školy. Ve spolupráci s Dereham Community High 

School jsme uskutečnili návštěvu paní Marion Broughton u nás, zajistili odbornou praxi žáků 

v Anglii a připravili projektovou žádost Erasmus+. 
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300 let partnerské školy jsme oslavili společně 

Od roku 2003 spolupracuje naše škola s dívčím bamberským Maria - Ward – Gymnáziem 

v Německu. Za dlouhých čtrnáct let jsme uskutečnili řadu výměnných pobytů, kdy skupina 

německých studentek trávila týden v českých rodinách a naši studenti měli možnost pobývat 

v rodinách svých německých přátel. Kromě toho jsme se každoročně setkávali a dodnes 

setkáváme v nedalekém Lichtenfelsu na simulační hře o Evropské unii.  

Bamberské gymnázium má dlouholetou tradici.  V letošním roce jsme obdrželi pozvání 

na oslavu neuvěřitelných 300 let jeho trvání. Protože oslava výročí připadla na 14. července, 

kdy už u nás běží letní prázdniny, vyjeli do Německa zástupci z řad učitelů. 

Chceme touto cestou popřát naší partnerské škole v Bamberku mnoho pilných a nadaných 

studentek a též hodně nadšených a obětavých učitelů. 

Mgr. Alena Langová, zástupkyně ředitelky školy 

 

Maria Ward Gymnázium Bamberg – oslava 300 let 

Návštěva z Anglie v OA Lysá nad Labem 

OA Lysá n. L. spolupracuje již od roku 2005 s partnerskou školou v Anglii. Jde o  Dereham 

Neatherd Community High School. Společně jsme realizovali projekty Comenius a Leonardo 

da Vinci za podpory grantů EU, angličtí partneři nám pomáhají s realizací praxe našich žáků 

v Anglii. 

Ve dnech 20. až 26. 10. 2016 navštívila naši školu paní Marion Broughton, která v partnerské 

škole pracuje. Pro naše žáky již od roku 2009 zajišťuje pracovní místa v kancelářích různých 

institucí v Derehamu a ubytování v anglických rodinách, dále je mentorem našich žáků během 

jejich pobytu v Anglii. V letošním roce na praxi vycestuje pět žáků. 

Cílem její návštěvy bylo poznat naši školu a pracoviště, na kterých probíhá praxe žáků u nás. 

Navštívila Kovonu Lysá nad Labem, Výstaviště Lysá nad Labem a městské úřady v Lysé 

nad Labem, Milovicích a Benátkách nad Jizerou. Během návštěvy školy se setkala postupně 

se všemi žáky, představila jim Deraham a oblast Norfolg. Žáci přednesli v anglickém jazyce 

prezentace o škole, Lysé nad Labem a středních Čechách. 

Paní Marion Broughton přijal během její návštěvy u nás také pan Ing. Karel Otava, starosta Lysé 

nad Labem. 

Ivana Dvořáková, ředitelka OA Lysá n. L. 
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Paní Marion Broughton se žáky OA Lysá n. L. 

Přínos 

Kontakt se zahraničními partnery má dlouhodobě pozitivní vliv na kvalitu jazykového vzdělání 

na naší škole. Učitelé cizích jazyků, ale i vedení a správa školy jsou pomocí e-mailů v kontaktu 

se zahraničními partnery. To má pozitivní vliv na zdokonalování komunikačních dovedností 

pracovníků školy v cizích jazycích. Při zahraničních výjezdech se naši žáci setkávají s žáky 

partnerských škol a využívají aktivně cizí jazyky, což je pro dobré zvládnutí cizího jazyka nutné.  

Výsledky 

Zahraniční aktivity školy přinášejí zvýšený zájem žáků o studium cizích jazyků. Každoročně 

naši absolventi nastupují studovat cizí jazyky na VŠ, odjíždějí pracovat do zahraničí nebo pracují 

ve firmách se zahraniční účastí. Spolupráce se zahraničními školami má pozitivní vliv 

na zvyšování zájmu o studium na naší škole. Zahraniční aktivity dále zlepšují jazykovou 

vybavenost učitelů cizích jazyků a působí jako motivační prvek v jejich dalším profesním rozvoji 

i jako nefinanční forma odměny. 

Odborná praxe v Anglii 2016 

Již tradičně jsme připravili odbornou praxi v kancelářích v Derehamu ve spolupráci 

s partnerskou školou Dereham Community High School, Dereham, Norfolk, Velká 

Británie. Absolventi napsali reportáž, kterou si můžete přečíst na www.oalysa.cz. 

http://oalysa.cz/novinky.php?ms=5&Id=262 

 

Žáci na praxi v Anglii v roce 2016 
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Účast žáků školy ve vědomostních, odborných, sportovních a dalších soutěžích 

a) Jazykové soutěže 

V okresním kole anglické olympiády se náš žák umístil jako třetí. 

b) Odborné soutěže a projekty 

V soutěži EKOTÝM 2016, krajské soutěži v odborných předmětech, se umístilo tříčlenné 

družstvo ve složení: Anna Bezuchová, Jana Pošmurová a David Sluka na 5. místě 

z 9 účastníků. 

„Ekonomický tým 2016“ 

Poslední týden v září se naši studenti již tradičně zúčastnili krajské soutěže v odborných 

předmětech „Ekonomický tým 2016“. Letos se její organizace ujala Obchodní akademie 

Beroun. Soutěžilo 9 týmů z obchodních akademií Beroun, Kolín, Lysá nad Labem, Mladá 

Boleslav, Neveklov, Příbram, Rakovník, Slaný a Vlašim. Naši školu reprezentovali studenti 

4. ročníku Anna Bezuchová, Jana Pošmurová a David Sluka. 

Soutěž má 2 části. Nejprve studenti řeší hodinový vědomostní test z oblasti ekonomiky, 

účetnictví a informačních technologií. Následně jednotlivé týmy zpracovávají prezentaci 

na do poslední chvíle utajované odborné téma. Na její vypracování mají přesně hodinu. 

Svoji práci poté musí obhájit před odbornou komisí. Letos týmy zpracovávaly prezentaci 

na velice aktuální téma - elektronickou evidenci tržeb. 

I když nakonec skončili naši studenti těsně pod stupni vítězů, velice oceňuji jejich práci. 

V konkurenci ostatních škol se rozhodně neztratili. Po vědomostním testu byli dokonce 

na třetím místě! 

Tato soutěž je pro studenty cenná nejen proto, že mohou poměřit svoje znalosti a dovednosti 

se svými vrstevníky z jiných škol, ale také proto, že si mohou vyzkoušet obhajobu své práce 

v neznámém prostředí a před neznámými lidmi. Tato zkušenost se jim dobře hodí 

v posledním ročníku studia na střední škole, kdy je kromě maturitní zkoušky čekají i 

přijímací zkoušky na VŠ nebo přijímací pohovory. 

Ing. Věra Rampová, učitelka ekonomických předmětů 

 

Tým OA Lysá n. L. 
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c) Sportovní soutěže 

Dne 29. 10. 2016 uspořádala naše škola ve spolupráci se Základní školou Komenského 

okresní kolo v přespolním běhu základních a středních škol. Za pěkného slunného počasí 

se v krásném prostředí zámeckého parku sešlo téměř 300 závodníků. Nejúspěšnější 

středoškoláci byli nymburští gymnazisté. Družstvo našich dívek obsadilo 6. místo, chlapců 

7. místo. 

 

V okresním kole v atletice - Corny cup se dívky umístily na 4. místě, chlapci na 5. místě. 

 

d) jiné 

Podali jsme přihlášku do soutěže Pečeť kvality 2013, ve které byly hodnoceny projekty 

z Výzvy 2013 Programu celoživotního učení/podprogramu Leonardo da Vinci. Našemu 

projektu bylo přiděleno 74 ze 100 možných bodů.  

Akce uskutečněné v rámci prevence rizikového chování, další způsoby jejich 

předcházení 

Díky působení učitelů a vedení školy na žáky a díky přátelskému a vstřícnému chování všech 

zaměstnanců školy k žákům se ve škole dlouhodobě nevyskytují sociálně patologické jevy. 

K dobré atmosféře přispívá také velikost školy, jsme školou rodinného typu, zaměstnanci a žáci 

se osobně znají. Příznivé klima je podpořeno krásným prostředím zrekonstruované budovy 
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školy, kde dbáme na čistotu a údržbu všech prostor. Nemalé úsilí věnují učitelé vedení žáků 

k šetrnému zacházení s vybavením školy a k udržování žákova pracovního místa v čistotě. 

V rámci nespecifické prevence rizikového chování byly pořádány následující akce: 

 seznamovací kurz 1. ročníků zaměřený na vzájemné poznávání a upevnění vazeb 

pod vedením psychologa,  

 sportovní kurz 3. ročníků zaměřený na volnočasové aktivity s důrazem na sport 

jako na jednu z alternativ prevence rizikového chování, 

 v rámci projektu Ochrana člověka byly 3. ročníky seznámeny se zásadami správného 

stravování a pěstování zdravých stravovacích návyků, 2. ročníky se seznámily 

s fungováním integrovaného záchranného systému a 1. ročníky si prakticky 

vyzkoušely zásady první pomoci pod vedením zdravotních sester, 

 přednášku na téma „trestní odpovědnost mladistvých“ u nás uskutečnili pracovníci 

Policie ČR. 

Výchovné akce zaměřené na multikulturní a environmentální výchovu, akce 

směřující k výchově k humanismu 

 Multikulturní výchova a výchova k humanismu 

K multikulturní výchově přispívají všechny zahraniční aktivity školy a partnerství popsaná výše, 

dále Den jazyků, simulační hra v Lichtenfelsu a další.  

Ve škole studují žáci - cizinci a také žáci romského etnika. Přátelská atmosféra ve škole přispívá 

k tomu, že se všichni tito žáci plně začlenili do žákovských kolektivů a jsou svými spolužáky 

velmi dobře přijímáni. Totéž platí o žácích s tělesným či jiným postižením, kteří u nás rovněž 

studují. 

K toleranci a vzájemnému přátelství a spolupráci v týmech žáky rovněž vedeme při všech 

kurzech (seznamovací, sportovní) a exkurzích. 

V návaznosti na projekt Comenius "Rozdíly nás spojují", který jsme realizovali v letech 2013 

až 2015, jsme uskutečnili návštěvu Evropského parlamentu. 

Z lavic na skok do Evropského parlamentu 

Během podzimních prázdnin se žáci naší školy zúčastnili výjezdu do Evropského parlamentu 

ve Štrasburku. 

Tento výjezd se uskutečnil mimo jiné proto, aby mohli žáci prezentovat výsledky dvouletého 

projektu Comenius s názvem Rozdíly nás spojují. Projekt se zabýval hledáním multikulturní 

společnosti, která je založena na vzájemném respektu různých kultur, sociálních skupin, etnik 

a národů. Zapojily se do něj další čtyři partnerské školy, a to ze Slovenska, Kypru, Litvy 

a Turecka.  

Po příjezdu do Štrasburku se žáci během plavby po řece Rýn seznámili s historií města a podívali 

se do známé katedrály Notre-Dame. Zde je čekala výzva - 330 schodů na věž, ze které se mohli 

podívat na centrum města Štrasburk. Rovnou odtud se vydali na vinici, kde ochutnali víno 

z malého vinařství a dozvěděli se zajímavé informace o pěstování a výrobě vína ve Francii. Další 

den navštívili Evropský parlament, kde diskutovali s europoslancem panem Janem Zahradilem 

o aktuálních otázkách, které se týkají Evropy, poté prezentovali výsledky projektu Comenius.  
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Všem žákům se výjezd moc líbil a přijeli zpět domů nadšeni. Získali mnoho dalších zkušeností 

a také znalostí nejen o chodu Evropského parlamentu, ale také například o kultuře a historii 

Štrasburku.  

Anna Bezuchová, studentka 4. ročníku Obchodní akademie, Lysá nad Labem 

 

Žáci OA Lysá n. L. ve Štrasburku 

 Environmentální výchova 

Škola se dlouhodobě soustřeďuje na environmentální výchovu a působení. Ve škole třídíme 

odpad. Přírodovědné vzdělávání školy je dle ŠVP zajištěno předmětem přírodovědný základ, 

který si klade za cíl učit o přírodě poutavě a jednoduše, tudíž pro žáky srozumitelněji 

a přijatelněji než klasické vědní disciplíny. Zajímavými akcemi tohoto roku v oblasti EVVO 

byly opět vycházka do Hrabanovské černavy a environmentální projekt. Projekt pro žáky 

1. ročníku se uskutečnil v pondělí 26. června. Jeho hlavním tématem byly léčivé byliny, 

které se žáci učili poznávat i ošetřovat na školních záhonech. Dále se seznámili s různými 

přírodními materiály a vyzkoušeli si vytvořit jednoduchý výrobek z pedigu. 

Spolupráce školy se zřizovatelem, obcí, sociálními partnery, úřady práce, 

zaměstnavateli a dalšími subjekty 

Ředitelka školy a zaměstnanci správy školy se pravidelně zúčastňují porad a přednášek, 

které organizuje krajský úřad. 

Město Lysá nad Labem podporuje školu pronájmem budovy za symbolickou výši nájmu, 

finanční podporou zahraničních aktivit, účastí při slavnostních příležitostech (např. vydání 

maturitních vysvědčení, ples apod.) a aktivním zájmem o školu.  

Pracovníci Úřadu práce z kontaktního pracoviště Nymburk realizovali u nás ve škole besedy 

se žáky. Pracovnice úřadu práce byla také členkou poroty ve školním ekonomickém projektu. 

Výchovná poradkyně informovala o možnostech studia u nás na informační schůzce 

pro výchovné poradce základních škol, schůzku pořádá ÚP Nymburk.  

Spolupracujeme s různými institucemi při zajištění odborné praxe žáků v reálných kancelářích. 

V letošním školním roce se praxe žáků 2. a 3. ročníku uskutečnila v těchto institucích: Agentura 
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PANCÉŘ s. r. o. K dubu 2330/2b Praha 4, Aquaviva s. r. o. Jerevanská 14, Praha 10, 

CK FISCHER NEV-DAMA Na Strži 65, Praha 4, Continental  Automotive Czech 

Republik s. r. o. Brandýs n. L., ENTER Milovice s. r. o., Ing. Eva Szádovská Pod Školou 264, 

284 01 Kutná Hora, JCDecaux, Rohanské nábřeží 678/25 B, Praha 8, JEES s. r. o. Nádražní 

745/4 Brandýs nad Labem - St. Boleslav, K+K Hotel Central, Praha, Hybernská 1001/10, 

Kovona Lysá nad Labem, Kulík - INTERNORM, Brandýs nad Labem, Linde+Wiemann, s. r. o., 

Lysá nad Labem, Machconto s. r. o. V Nedaninách 1375/1 Čelákovice, Město Brandýs 

nad Labem - Stará Boleslav, Město Lysá nad Labem, Město Milovice, Město Nymburk, 

Město Poděbrady, Městský úřad Brandýs n. L. - Stará Boleslav, Městský úřad Čelákovice, 

Městský úřad Lysá n. L., Městský úřad Milovice, Městský úřad Nymburk, Misan, s. r. o., 

Lysá n. L., Ke Vrutici 1795, Model Obaly a. s., Nymburk, Obecní úřad Jizbice, Pohřební ústav 

Martin Šlajs, Soukromý zemědělec Václav Záruba Polerady 11, Státní okresní archiv Nymburk 

se sídlem v Lysé n. L., Zámecká 6, Výstaviště Lysá nad Labem, spol. s. r. o., VZP Mladá 

Boleslav, Jaselská 146/14, YABOK  Milovice, Základní škola Kounice, ZŠ a MŠ Křinec. 

Každý žák 3. ročníku, který odpracoval na jednom pracovišti alespoň 120 hodin, obdržel 

certifikát o praxi, potvrzený poskytovatelem praxe a naší školou. Žák byl pracovníkem 

poskytovatele praxe hodnocen v souladu s ECVET. 

Dne 5. června 2017 se na naší škole uskutečnila státní zkouška z grafických disciplín: 

 psaní na klávesnici základní,  

 zpracování textu na počítači.  

Státní zkoušky se uskutečnily ve spolupráci s NUV. Zúčastnili se jich žáci 3. ročníku 

a absolventi. Zkouška proběhla pod vedením paní komisařky Ing. Daniely Schudichové. 

Národní ústav vzdělávání v projektu P–KAP zjišťuje aktuální stav v oblasti inkluze na středních 

a vyšších odborných školách, jakož i vývoj a podporu v aplikaci nového právního prostředí 

prostřednictvím aktivity nazvané Mapování stavu inkluzivního vzdělávání na SŠ a VOŠ. 

Toto mapování provedla u nás ve škole PaedDr. Iva Matulková v listopadu a prosinci 2016. 

Ve zprávě z mapování popsala vzorec mapování, celkovou situaci ve škole, práci 

s problémovými studenty. 
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Aktivity školy uspořádané pro veřejnost, žáky jiných škol apod. 

a) Dny otevřených dveří 

Škola uspořádala čtyři Dny otevřených dveří, z toho jeden v sobotu a další v pracovní 

dny, aby uchazeči a jejich rodiče mohli nahlédnout i do výuky. Několik uchazečů 

v doprovodu rodičů navštívilo školu individuálně. 

 

Den otevřených dveří 

b) Články v lyských Listech  

O všech aktivitách pravidelně informujeme v měsíčníku Listy města Lysá nad Labem 

a okolí. Zveřejněné články jsou použity v této výroční zprávě. 

c) Internet 

O všech aktivitách pravidelně informujeme na www.oalysa.cz 

a na https://www.facebook.com/oalysa/ 

d) Přehlídky středních škol 

Škola se prezentovala na burzách středních škol v Nymburce a v Mělníce a na veletrhu 

středních škol na Výstavišti v Lysé nad Labem. Veletrh pořádá Krajská hospodářská 

komora Střední Čechy. Naši žáci připravili vystoupení, ve kterém divákům představili 

aktivity naší školy. 

e) Spolupráce s Výstavištěm Lysá n. L. 

Žáci školy pomáhali při zajištění výstav na Výstavišti v Lysé n. L. 

f) Pomoc Psímu útulku v Lysé nad Labem 

Předvánoční nadílka opuštěným zvířatům 

V období od 15. 11. do 13. 12. 2016 jsme u nás ve škole zorganizovali dobrovolnou 

finanční sbírku na nákup krmiva a kočkolitu pro psy a kočky z lyského Psího útulku 

v Lysé nad Labem. Podařilo se nám vybrat 3 801 Kč, za ně jsme nakoupili 

pět patnáctikilových pytlů krmiva značky Brit pro psy a dva dvacetilitrové kočkolity.  
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14. 12. 2016 jsme nakoupené věci společně s naší třídní učitelkou Věrou Štychovou 

odvezli do útulku a předali paní Čápové z útulku. Prohlédli jsme si opuštěná zvířata 

a mohli jsme je krmit psími piškoty. 

Máme velkou radost, že se sbírka vydařila. Děkujeme všem, kteří přispěli a přejeme 

jim krásné Vánoce. 

žáci 2. A OA Lysá nad Labem 

 

Žáci 2. A v útulku v Lysé n. L. 

g) maturitní ples 

 Žáci 4. ročníku připravili maturitní ples. Konal se v Kulturním domě v Čelákovicích. 

 

Maturitní ples 4. A a 4. B 
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16. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení 

 Kurzy k doplnění základního vzdělání – nerealizujeme 

 Rekvalifikační studium v oborech KKOV – nerealizujeme 

 Krátkodobé rekvalifikační kurzy – nerealizujeme 

 Kvalifikační kurzy – zaměření kurzů, počet účastníků a absolventů - v letošním roce 

se neuskutečnil 

 

17. Výchovné a kariérní poradenství 

Popis činnosti výchovného a kariérního poradenství (školského poradenského zařízení) 

Na škole působí jako výchovná poradkyně Mgr. Bohuslava Svobodová, má vysoce profesionální 

a citlivý přístup k žákům a rodičům. Při volbě povolání zjišťuje zájem žáků o studium 

na vysokých a vyšších odborných školách, spolupracuje s třídními učiteli, eviduje nabídky 

volných míst na trhu práce, spolupracuje s Úřadem práce v Nymburce, jehož pracovnice letos 

opět besedovala se žáky 3. ročníků v rámci projektu "Kam po maturitě". Vede jednání výchovné 

komise. 

Ve škole studovali žáci s SPU a s tělesným postižením, ti jsou evidovaní v PPP Nymburk a SPC 

Na Topolce 1/1350, Praha 4. Výchovná poradkyně vede přehled o těchto žácích, navrhuje 

a doporučuje jednotlivým vyučujícím individuální přístup k těmto žákům, popř. zhotovuje 

na žádost žáka či zákonného zástupce individuální vzdělávací plán, popř. plán pedagogické 

podpory. Informuje tyto žáky a jejich rodiče o možnostech uzpůsobení maturitní zkoušky.  

Při řešení neúspěchu ve studiu, při časté absenci žáka nebo při závažném porušení školního řádu 

navrhuje výchovná poradkyně opatření, jedná na návrh třídního učitele s žákem a s rodiči, 

spolupracuje s vedením školy.  

Ve škole studuje několik talentovaných sportovců. Škola umožňuje žákům sportovat.  

Informace o odborných pracovnících 

Ve škole nepracuje asistent pedagoga ani jiný odborný pracovník. Při zajištění seznamovacího 

kurzu žáků 1. ročníků spolupracujeme s Helenou Vlčkovou, psycholožkou ze společnosti Rozum 

a Cit. 

Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Středočeského kraje a speciálně 

pedagogickými centry 

Výchovná poradkyně spolupracuje s PPP Nymburk, popř. Kolín, kdy jednak využívá nabídku 

seminářů a školení, jednak konzultuje konkrétní žáky s SPU.  

Spolupráce s rodiči, lékaři, sociálními pracovníky, policií apod. 

Výchovná poradkyně konzultuje problémy pravidelně s rodiči v době konání rodičovských 

schůzek, v případě potřeby kdykoli. Rodiče žáků 1. ročníků jsou po přijetí dítěte ke studiu 

vyzváni k poskytnutí informací o případné evidenci žáka v PPP. Výchovná poradkyně 
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zpracovala plán pedagogické podpory a individuální studijní plány žákům, jejichž zákonní 

zástupci o to požádali. 

V případě řešení určitého výchovného problému je spolupráce s rodiči, sociálními pracovníky, 

lékaři a v neposlední řadě i s Policií ČR velmi dobrá. Velmi dobrá je také spolupráce s OSPOD 

v Lysé nad Labem. 

Problémy řeší výchovná komise, kterou tvoří rodič žáka, třídní učitel žáka, výchovná poradkyně 

a zástupce vedení školy, jednání se většinou účastní i žák. 

Prevenci rizikového chování koordinuje Mgr. Alena Langová, zástupkyně ředitelky školy. Podle 

potřeby zajišťuje a koordinuje spolupráci s orgány státní správy a samosprávy. Spolupracuje 

s okresní koordinátorkou. 

18. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí (příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 20) 

ČŠI v tomto školním roce neprovedla kontrolu.  

V listopadu provedla ČŠI testování našich žáků 3. ročníku v rámci výběrového zjišťování 

výsledků žáků 2016/2017 – 3. ročník SŠ – přírodovědná gramotnost. Výsledky našich žáků 

jsou průměrné, protože přírodovědné vzdělávání není naší prioritou. 

 

Výsledek tetování v naší škole 
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19. Další činnost školy 

Zprávy o činnosti školské rady, studentského parlamentu, sdružení rodičů 

Školská rada pracovala ve složení: předsedkyně PhDr. Věra Štychová, členové Alena Špačková 

a Ing. David Kváč. Školská rada se schází a pracuje v souladu se školským zákonem dvakrát 

ročně a schvaluje Výroční zprávu školy, Zprávu o hospodaření školy a ŠVP.  

Jedenkrát měsíčně či dle aktuální potřeby se scházela Rada žáků složená ze zástupců tříd 

s ředitelkou školy a její zástupkyní. Žáci byli informováni o dění ve škole, podávali návrhy 

a společně plánovali akce školy.  

Spolek rodičů při OA Lysá n. L. je zapsaný pod spisovou značkou L 65657 u Městského soudu 

v Praze pod IČ 05153590 jako spolek (právní forma). Účel spolku byl vymezen takto: 

„Spolek je nezávislým a dobrovolným spolkem, který sdružuje rodiče a zákonné zástupce žáků 

navštěvujících Obchodní akademii, Lysá nad Labem, Komenského 1534 a další osoby s vazbou 

na školu, jež mají zájem o členství. Účelem spolku a cílem činnosti spolku je spolupráce rodičů 

a zákonných zástupců s vedením školy a s učitelským sborem. Jedná se zejména o vytváření 

bezpečného a všestranně rozvíjejícího se klimatu školy, o pomoc při udržování a zlepšování 

školního prostředí, o podporu mimoškolních aktivit a zlepšování studijních výsledků žáků.“ 

Nejvyšším orgánem je členská schůze. Statutárním orgánem je předseda spolku, nyní paní Jana 

Richterová, matka žáka 2. ročníku.  

20. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy 

I. Základní údaje o hospodaření školy 

Základní údaje o hospodaření 

školy  

v tis. Kč 

Za rok 2016  

(k 31. 12.) 

Za 1. pol. roku 2017 

(k 30. 6.) 

Činnost Činnost 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem  6 905,724 0,000 3 607,000 0,000 

2. Výnosy celkem  6 905,724 0,000 3 607,000 0,000 

z toho 

příspěvky a dotace na 

provoz 
953,900 0,000 462,100 0,000 

ostatní výnosy  0,000 0,000 0,000 0,000 

3. 

HOSPODÁŘSKÝ 

VÝSLEDEK před zdaněním  
0,129 0,000 0,017 0,000 
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II. Přijaté příspěvky a dotace 

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč 
Za rok 2016 

(k 31. 12.) 

1. Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (INV) 0,000 

2. 
Přijaté dotace z rozpočtu kraje (včetně vrácených příjmů 

z pronájmu) celkem (INV) 
0,000 

3. 
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního 

rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT apod.) celkem (NIV)  
5 720,691 

z toho 

přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353) 5 578,822 

z toho mzdové výdaje (platy a OPPP) 4 169,907 

ostatní celkem1 (vypsat všechny - např. UZ 33 163, 33 005,…) 141,869 

z toho 

33 052 Zvýšení platů v RgŠ – zvýšení tarifů 141,869 

33 058 Zvyšování kvality ve vzdělávání 0,000 

33 061 Zvyšování odměňování v regionálním školství 2015 0,000 

4. 
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu 

kraje celkem (NIV) 
953,900 

z toho 

běžné provozní výdaje celkem (UZ 000) 0,000 

ostatní účelové výdaje celkem
1
 (vypsat všechny - např. UZ 001, 002, 003,…) 953,900 

z toho 
00003 – zahraniční spolupráce 19,400 

00008 – provozní prostředky 934,500 

5. Z jiných zdrojů (MÚ, Leonardo da Vinci, Comenius) 80,000 

1
Doplňte do tabulky výši veškerých využitých účelových dotací, název označte odpovídajícím UZ (např. 

Protidrogová politika UZ 33 163; Sportovní aktivity UZ 001). 

Komentář k ekonomické části 

Organizace k 31. 12. 2016 hospodařila vyrovnaně. Odpisy v roce 2016 byly kryty z 37,67 %.   

Účelová dotace ve výši 5 578 822 Kč byla určena na platy včetně zákonných odvodů  -

 k 31. 12. 2016 dotace vyčerpána.  

Účelová dotace ve výši 141 869 Kč byla určena Rozvojovým programem MŠMT „Zvýšení platů 

pracovníků regionálního školství“ č. j. MŠMT – 26120/2016-1  – k 31. 12. 2016 dotace 

vyčerpána. 

Dne 23. 5. 2017 jsme podali žádost o podporu projektu s názvem „Vzdělávání je naše priorita“ 

v rámci operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“. Dne 30. 6. 2017 nám došlo 

Rozhodnutí o schválení dotace č. 16-035/0005426-01 č. j. MSMT-9171/2017-6. Realizace 

projektu „Vzdělávání je naše priorita“ s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005426 bude 

realizována od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019. Na realizaci tohoto projektu škola získala finanční 

prostředky ve výši 323 444 Kč. 

Dne 24. 1. 2017 byla podána žádost v rámci programu Erasmus+, Výzva 2017 na projekt 

s názvem „Z českých školních lavic do kanceláří v Anglii“. Dne 26. 6. 2017 byla podepsána 

grantová smlouva č. 2017-1-CZ01-KA102-034478 na částku 23 218 EUR. Projekt bude 

realizován od 1. 12. 2017 do 30. 6. 2019. 
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Na základě Usnesení Rady Středočeského kraje č. 011-33/2016/RK ze dne 5. října 2016 nám 

byla schválena celková částka 5 000 Kč na dopravu související se zahraniční praxí 5 žáků 

do Derehamu, Velká Británie. Dne 24. 10. 2016 byla celková dotace vyúčtována.  

Dle rozpočtu k 15. 2. 2016 nám byla schválena dotace na provoz ve výši 771 000 Kč. Na základě 

našich žádostí nám byla v průběhu roku 2016 dotace navýšena na 953 900 Kč. K 31. 12. 2016 

byly finanční prostředky plně vyčerpány. V dotaci byla zohledněna částka 92 000 Kč na nákup 

nových židlí do učebny 106 a antivirového programu a částka 71 500 Kč na nákup IT, opravu 

PC a výměnu nefunkční klimatizace. Do celkové dotace na provoz je také započítána částka 

ve výši 19 400 Kč, která byla poskytnuta na mezinárodní spolupráci (doprava do Lichtenfelsu 

4/2016 - Spolková republika Německo, Derehamu 10/2016 - Velká Británie - viz předchozí 

odstavec). 

Dne 11. 2. 2016 nám byla poskytnuta neinvestiční dotace od Městského úřadu Lysá nad Labem 

na údržbu pavilonu C ve výši 80 000 Kč. K 31. 12. 2016 byly tyto finanční prostředky plně 

vyčerpány. 

Na základě Usnesení Rady Středočeského kraje č. 058/-02/2017/RK ze dne 19. 1. 2017 byl 

schválen bezúplatný převod projektové dokumentace „Dostavba pavilonu C a přístavba šaten 

k pavilonu C školní budovy J. A. Komenského 1534, Lysá nad Labem“ z vlastnictví 

Středočeského kraje do vlastnictví města Lysá nad Labem. 

Na základě Usnesení Rady Středočeského kraje č. 038-11/2017/RK ze dne 23. března 2017 nám 

byla schválena celková částka 12 000 Kč na dopravu žáků do Lichtenfelsu (Spolková republika 

Německo). Dne 3. 4. 2017 byla celková dotace vyúčtována.  

K 30. 6. 2017 škola hospodařila vyrovnaně.  

Škola se stále snaží hospodařit vyrovnaně a aktivně vyhledává i jiné zdroje financování. 

Zapojuje se do mezinárodních projektů, spolupracuje s podnikatelskými i veřejnoprávními 

organizacemi a vyhledává další možnosti k získávání sponzorských darů.  

Kontroly hospodaření školy 

V březnu 2017 provedla kontrolu Okresní správa sociálního zabezpečení Nymburk a vydala 

o výsledcích kontroly protokol č. 130/17/227. Byla provedena kontrola plnění povinností 

v nemocenském pojištění, plnění povinností v oblasti pojistného a plnění povinností 

v důchodovém pojištění. Nebyly zjištěny závady. 
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21. Závěr 

Obchodní akademie Lysá nad Labem je počtem žáků malá škola, tato skutečnost však nemá vliv 

na kvalitu vzdělávání a počet mimoškolních aktivit. V posledních třech letech se projevil 

demografický pokles žáků a gravitační vliv Prahy. Pokles počtu žáků školy se podařilo zastavit, 

od září 2017 se mírně zvýší a po třech letech můžeme otevřít zase dvě třídy 1. ročníku. Nyní 

převažuje zájem o obor Obchodní akademie nad oborem Ekonomické lyceum, proto žáci 

obou prvních ročníků budou studovat obor Obchodní akademie.  

 

Pedagogický sbor je stabilní, všichni učitelé splňují požadavky na vzdělání, dále se vzdělávají 

a nové pedagogické prvky přenášejí do výuky. Nové náměty učitelé získávají také díky 

spolupráci s obchodními akademiemi Středočeského kraje a zahraničními partnerskými školami. 

 

V tomto školním roce se podařilo získat granty na dva projekty:  

 Projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005426 podpořený grantem z  Evropského sociálního 

fondu a státního rozpočtu ČR „Vzdělávání je naše priorita“, jehož cílem je posílit rozvoj naší 

školy jako centra celoživotního učení a prohloubit znalosti a dovednosti pedagogických 

pracovníků, mimo jiné i v oblasti inkluzivního vzdělávání.  

 Projekt č. 2017-1-CZ01-KA102-034478 „Z českých školních lavic do kanceláří v Anglii“ 

v programu Erasmus+. 

 

Datum zpracování zprávy Datum projednání ve Školské radě 

 30. září 2017 4. 10. 2017 

 

 

 

…….…………………………………………. 

Podpis ředitele a razítko školy 


