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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019  

Struktura této zprávy vychází z § 10 odst. 3 a § 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a § 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů 

a výročních zpráv.   

Výroční zpráva školy je současně zpracována v souladu se směrnicí Krajského úřadu 

Středočeského kraje č. 48 Zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací, 

která ukládá příspěvkovým organizacím z oblasti školství zaslat výroční zprávu o činnosti Odboru 

školství, mládeže a sportu nejpozději do 31. října.  

 

1. Základní údaje o škole   

Název školy: Masarykova obchodní akademie, Rakovník, Pražská 1222  

                       se sídlem: Pražská 1222, 269 20 Rakovník  

Zřizovatel:   Středočeský kraj  

                      se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 70 891 095  

IČO školy:   47 019 719  

IZO ředitelství školy: 600 007 987  

  

Kontakty:  

Tel: 313 512 232; 313 521 061 (kancelář školy) 

Fax: 313 521 080 

E-mailová adresa: moa@moarako.cz  

Webové stránky: www.moarako.cz 

 

Ředitel školy: Mgr. Emanuel Vambera  

Statutární zástupce ředitele:  Ing. Veronika Benešová  

Seznam členů školské rady:  Mgr. Jindra Košíková – za pedagogické pracovníky (předseda)  

            Mgr. Veronika Červená – za zřizovatele (člen)  

            Andrea Majerová – za zákonné zástupce žáků (člen)    

http://www.moarako.cz/
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2. Charakteristika školy  

Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy:   

Hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen školským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, 

a prováděcími předpisy.   

  

Škola může provozovat tuto doplňkovou činnost:  

1. výuka psaní na stroji formou kurzů pro veřejnost,  

2. výuka účetnictví formou kurzů pro veřejnost,   

3. výuka výpočetní techniky formou kurzů pro veřejnost,  

4. vyučování v oboru cizích jazyků.  

  

Škola sdružuje:  

Masarykova obchodní akademie Rakovník, Pražská 1222,              

Kapacita školy: 370 žáků, IZO: 000 069 167  

Vyučované studijní obory podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání (KKOV):  

 

63 – 41 – M Ekonomika a podnikání  

63 – 41 – M/02 Obchodní akademie, studium denní,  

délka studia: 4 roky, 0 měsíců kapacita: 250 žáků, vstupní požadavky: absolventi ZŠ  

charakteristika studia: úplné střední SOŠ, gymn.  

  

78 – 42 – M Lyceum  

78 – 42 – M/02 Ekonomické lyceum, studium denní, 

délka studia: 4 roky, 0 měsíců kapacita: 120 žáků, vstupní požadavky: absolventi ZŠ   

charakteristika studia: úplné střední SOŠ, gymn. 
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Materiálně technické podmínky pro výuku, prostorové zabezpečení výuky, materiální 

vybavení školy:   

Škola svoji činnost uskutečňuje v prostorách budovy, jejímž vlastníkem je Středočeský kraj. 

Budova z roku 1929 je vedena u Katastrálního úřadu Rakovník na LV 3556, č. parcely 1557. 

Správcem tohoto majetku je ustanovena naše škola, ale v budově sídlí též Střední zemědělská škola 

(přízemí a 1. patro), která provozuje školní jídelnu.   

Škola nemá žádné odloučené pracoviště. V posledních dvaceti letech byly školní prostory 

investičními akcemi doplněny a opraveny (přístavba budovy školy, stavba tělocvičny, rekonstrukce 

školní kuchyně a jídelny, rekonstrukce a modernizace hygienických zařízení v původní budově, 

rekonstrukce plynové kotelny).   

  

Vzdělávací programy školy, příprava a ověřování školních vzdělávacích programů; inovace, 

nové metody a formy práce:  

V oboru vzdělání Obchodní akademie se ve  4. ročníku vyučovalo podle školního vzdělávacího 

programu, který obsahuje tyto identifikační údaje:  

  

Název ŠVP: Obchodní akademie Rakovník  

Kód a název oboru vzdělání: 63 – 41 – M/02 Obchodní akademie 

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Délka a forma vzdělávání: 4 roky v denní formě vzdělávání  

Datum platnosti od: 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem  
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Ve školním roce 2018/19 se vyučovalo v tomto oboru podle následujícího učebního plánu:  

Povinné vyučovací předměty Zkratka 
Ročník 

Celkem 
1 2 3 4 

a) základní   31 31 31 29 122 

Český jazyk a literatura 1)  CJL 4 3 3 3 13 

Cizí jazyk I  1a)  1. CJ 3 4 4 5 16 

Cizí jazyk II 2. CJ 3 3 3 3 12 

Matematika  1a)  MAT 4 3 3  10 

Dějepis  DEJ 2    2 

Občanská nauka  OBN 1 1 1  3 

Tělesná výchova  TEV 2 2 2 2 8 

Hospodářský zeměpis  HOZ 2 2   4 

Informační a komunikační technologie 2)  ITE 2 2 2 2 8 

Písemná a elektronická komunikace  PEK 3 2 2 1 8 

Ekonomika 2)  EKO 3 4 4 4 15 

Právo  PRA   2 2 4 

Účetnictví 2)  UCE  3 4 3 10 

Základy přírodních věd (1. roč. FYZ, CHE, 2 roč. 

BIO, EKL)  
ZPV 2 2   4 

Praxe  PRX    3 3 

Cizojazyčná korespondence  ANK, NEK   1 1 2 

 b) volitelné     0 0 2 4 6 

Seminář anglického jazyka  1a) nebo  SAJ    2 2 

Seminář matematický 1a)  SMA      

Ekonomický seminář nebo  ESE   2 2 4 

Cvičení z matematiky  CMA      

        

Nepovinné vyučovací předměty 

Sportovní hry  SPH 2 2 

Zdravotní tělesná výchova  ZTV 2 2 

Klub mediální komunikace  KMK 2 2 

Celkem   31 31 33 33 128 

  

Poznámky k předmětům maturitní zkoušky:  

1) povinné předměty společné části maturitní zkoušky  

1a) volitelné předměty společné části maturitní zkoušky  

2) povinné předměty profilové části maturitní zkoušky  



    

  

7 

 

V oboru vzdělávání Ekonomické lyceum se ve 4. ročníku vyučovalo podle školního vzdělávacího 

programu, který obsahuje tyto identifikační údaje:  

  

Název ŠVP: Ekonomické lyceum Rakovník  

Kód a název oboru vzdělání: 78 – 42 – M/02 Ekonomické lyceum  

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Délka a forma vzdělávání: 4 roky denní studium  

Datum platnosti od: 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem  

   

Ve školním roce 2018/19 se vyučovalo v tomto oboru podle následujícího učebního plánu:  

Povinné vyučovací předměty Zkratka 
Ročník 

Celkem 
1 2 3 4 

a) základní   31 32 32 31 126 

Český jazyk a literatura 1)  CJL 3 3 3 3 12 

Cizí jazyk I  1a) 2a) 1. CJ 3 4 4 5 16 

Cizí jazyk II 2a) 2. CJ 3 3 3 3 12 

Dějepis 2a) DEJ 2 2 2  6 

Občanská nauka 2a) OBN 1 1 1  3 

Psychologie PSY    2 2 

Společenská kultura 2a) SPK 2    2 

Matematika 1a) 2a) MAT 3 3 3 3 12 

Fyzika FYZ 2 2   4 

Chemie CHE 2 2   4 

Biologie BIO 2 2   4 

Zeměpis 2a) 3) ZEM  2 2  4 

Tělesná výchova  TEV 2 2 2 2 8 

Informační a komunikační technologie 2b)  ITE 2 2 2 2 8 

Písemná a elektronická komunikace  PEK 2  2  4 

Ekonomika 2b)  EKO 2 2 3 3 10 

Účetnictví 2b)  UCE  2 3 3 8 

Právo PRA   2 2 4 

Praxe  PRX    3 3 

 b) volitelné     0 0 2 4 6 

Seminář anglického jazyka  1a) nebo  SAJ    2 2 

Seminář matematický 1a)  SMA    2 2 
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Nepovinné vyučovací předměty 

Sportovní hry  SPH 2 2 

Zdravotní tělesná výchova  ZTV 2 2 

Klub mediální komunikace  KMK 2 2 

Celkem   31 32 32 33 128 

                 

Poznámky k předmětům maturitní zkoušky:  

1) povinné předměty společné části maturitní zkoušky  

1a) volitelné předměty společné části maturitní zkoušky  

2a) volitelné předměty profilové části maturitní zkoušky – všeobecně vzdělávací předměty  

2b) volitelné předměty profilové části maturitní zkoušky – odborné předměty  

3) u předmětu ZEM, ve kterém je podle učebního plánu odučeno 136 vyučovacích hodin 

(2. a 3. ročník – po 34 týdnech, 2 hodiny týdně), je vyhláškou předepsaný počet 144 

vyučovacích hodin (minimum vyučovacích hodin předmětu pro možnost konání maturitní 

zkoušky) splněn absolvováním 8 hodinového workshopu ve 4. ročníku pro žáky, kteří si 

ZEM vybrali jako profilovou zkoušku v předmětech 2a). 

        

V 1., 2. a 3.  ročníku obou oborů – Obchodní akademie i Ekonomické lyceum se vyučovalo podle 

následujících učebních plánů: 

 

Název ŠVP:  MOA Rakovník - Obchodní akademie  

Kód a název oboru vzdělání:  63 – 41 – M/02 Obchodní akademie 

Zaměření:                                      Daňový a personální specialista/ Finance a administrativa 

Stupeň poskytovaného vzdělání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma vzdělávání:  4 roky v denní formě vzdělávání 

Datum platnosti od:  1. září 2016 počínaje 1. ročníkem 
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Povinné vyučovací předměty Zkratka 
Ročník 

Celkem 
1 2 3 4 

Český jazyk a literatura  CJL 4 3 3 3 13 

1. cizí jazyk (ANJ) 1. CJ 3 4 4 4 15 

2. cizí jazyk (NEJ nebo RUJ) 2. CJ 3 3 3 3 12 

Matematika   MAT 4 3 3 2  12 

Dějepis DEJ 2       2 

Základy společenských věd ZSV 1 1 1   3 

Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8 

Hospodářský zeměpis  HOZ 2 2     4 

Základy přírodních věd (FYZ, CHE, BIO, EKL) ZPV 2 2   4 

Informační a komunikační technologie  ITE 0 2 2 2 6 

Písemná a elektronická komunikace PEK 3 2 2 0 7 

Ekonomika  EKO 3 4 3 4 14 

Právo PRA     2 2 4 

Účetnictví  UCE   3 4 3 10 

Praxe PRX      1 2 3 

Obchodní angličtina OAN     2  2 

Finanční gramotnost FIG 2    2 

Literární a filmový seminář LFS    2 2 

Volitelné vyučovací předměty        

Mediální komunikace MKO  
2 

  
2 

Ekonomické výpočty EKV    

Personalistika a daně  PED   
  2 2 4 

Finance a podniková administrativa FIP   

Seminář matematický  SMA       

2 

 
2 

Jazykový seminář (ANJ, NEJ, RUJ)  JAS      

Nepovinné vyučovací předměty       

Sportovní hry SPH 2 (2) 

Ekonomický seminář ESE    2 (2) 

Cvičení z matematiky CMA    2 (2) 

Celkem   31 33 34 33 131 
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Název ŠVP:  MOA Rakovník - Ekonomické lyceum  

Kód a název oboru vzdělání:  78 – 42 – M/02 Ekonomické lyceum 

Zaměření:                                      Projektový management/ Personální management 

Stupeň poskytovaného vzdělání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma vzdělávání:  4 roky v denní formě vzdělávání 

Datum platnosti od:  1. září 2016 počínaje 1. ročníkem 

 

Povinné vyučovací předměty Zkratka 
Ročník 

Celkem 
1 2 3 4 

Český jazyk a literatura  CJL 3 3 3 3 12 

Cizí jazyk I  1. CJ 3 4 3 4 14 

Cizí jazyk II  2. CJ 3 3 3 3 12 

Dějepis  DEJ 2 2 2   6 

Základy společenských věd ZSV 1 1 1  2 5 

Matematika  MAT 3 3 3 3 12 

Fyzika FYZ 2 1     3 

Chemie CHE 2 1     3 

Biologie BIO 2 2     4 

Zeměpis  ZEM   2 2   4 

Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8 

Informační a komunikační technologie  ITE 0 2 2 2 6 

Písemná a elektronická komunikace  PEK 2  2    4 

Ekonomika EKO 2 2 3 3 10 

Účetnictví  UCE   3 3 3 9 

Právo PRA     2 2 4 

Praxe PRX    2 2 

Obchodní angličtina OAN     1 1 2 

Finanční gramotnost FIG 2    2 

Mediální komunikace MKO 1 1   2 

Literární a filmový seminář LFS      2       2 
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Volitelné vyučovací předměty       

Projektový management PRO   
3 

 
3 

Personální management PEM    

Seminář matematický SMA    
2 2 

Jazykový seminář (ANJ, NEJ, RUJ) JAS    

             

Nepovinné vyučovací předměty       

Sportovní hry SPH 2 (2) 

Ekonomický seminář ESE    2 (2) 

Cvičení z matematiky CMA    2 (2) 

Celkem   30 34 33 34 131 

 

 

Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu:  

Obchodní akademie 

Tento vzdělávací program připravuje odborné pracovníky pro výkon širokého spektra 

ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve všech 

typech organizací a pro další vzdělávání. Cílem studia je vybavit žáka kompetencemi nezbytnými 

pro profesní uplatnění a celoživotní učení.  

Klíčové kompetence jsou obecně použitelné a mají přenositelný charakter. Tyto kompetence 

(komunikativní, personální, řešit problémy, využívat ICT a pracovat s informacemi, aplikovat 

základní matematické postupy při řešení praktických úkolu) umožňují zvládat obecné nároky 

jakéhokoli pracovního uplatnění i osobního života a usnadňují zaměstnatelnost.  

Všeobecné kompetence vymezují široký poznatkový základ potřebný pro uplatnění člověka ve 

společnosti i v osobním životě a umožňují socializaci a rozvoj osobnosti. Vytvářejí předpoklady 

pro celoživotní vzdělávání a přispívají i k profesionalizaci a adaptabilitě každého jedince.  

 

Ekonomické lyceum 

Ekonomické lyceum představuje studijní obor připravující žáky pro studium ekonomických, 

humanitních směrů vzdělávání, zvláště na vysokých a vyšších odborných školách. Cílem studijního 

oboru je vybavit žáky všeobecnými a odbornými znalostmi a dovednostmi, které jim usnadní 

adaptaci na požadavky vysokoškolského studia.  
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Ekonomické lyceum je určeno pro úspěšné absolventy základní školy, je čtyřleté denní, ukončené 

maturitní zkouškou.  

Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě odpovídajícím 

požadavkům na danou úroveň všeobecného vzdělávání. Součástí vzdělávacího obsahu je odborné 

vzdělávání opírající se o obecně ekonomické disciplíny a klíčové dovednosti vytvářející profil 

ekonomicky orientovaného vysokoškolského vzdělávání.  

Pojetí vzdělávacího programu je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména 

na rozvíjení ekonomického myšlení, vytváření dovedností analyzovat a řešit problémy, aplikovat 

získané vědomosti, samostatně studovat a uplatňovat při studiu efektivní pracovní metody 

a postupy.  

Vzdělávací obsah je koncipován ve dvou rovinách – jednu tvoří učivo všeobecně vzdělávací a učivo 

základní odborné, které je povinné pro všechny žáky. Druhou, menší část, představuje učivo 

volitelných a výběrových předmětů. Funkcí výběrového učiva je jednak vytvořit širší vzdělávací 

nabídku pro žáky, ale i zkvalitnit jejich dosavadní znalosti a dovednosti v oblasti středního 

vzdělávání.   
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3. Školy a školská zařízení – členění  

I. Školy – nejvyšší povolený počet žáků a naplněnost  

Druh/typ 

školy 
IZO 

Nejvyšší 

povolený 

počet žáků 

Skutečný 

počet žáků 

Počet ped. 

pracovníků 

Počet žáků přep. na 

počet pedagogických 

pracovníků  

Masarykova 

obchodní 

akademie 

000 069 

167 
370 160/155 17 9,41/9,12 

  

II. Součásti školy – nejvyšší povolený počet žáků (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost: 

Škola nemá žádné další součásti. 

 

4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich  

Počet tříd a žáků SŠ v denní formě vzdělávání – podle oborů vzdělání  

Kód a název oboru 
Počet 

žáků 

Počet 

tříd 

Průměrný počet 

žáků na třídu 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní 

zkouškou   

   

63 – 41 – M/02 Obchodní akademie  81 4 20,25 

78 – 42 – M/02 Ekonomické lyceum  79 4 19,75 

Celkem   160 8 20,00 

 

  Ve školním roce 2018 /2019 studovalo 5 žáků dle Individuálního vzdělávacího plánu  

 Cizí státní příslušníci – 3 žáci – jeden Ukrajinec a dvě Vietnamky 

 

 Odchody žáků ze školy během školního roku 

Počet žáků, kteří 

ze školy odešli 

Z toho 

přestoupilo na 

jinou školu 

Další důvody 

5 5 neprospěch, ukončení studia, přerušení studia 
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5. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných  

Žáci a studenti se zdravotním postižením podle druhu postižení 

Druh postižení  
Počet žáků/studentů 

SŠ VOŠ 

Vývojové poruchy učení  1 x 

Tělesné postižení  0 x 

Vážné zdravotní důvody 1 x 

  

Výchovná poradkyně pravidelně pracuje s výše uvedenými žáky a spolupracuje s PPP, od které 

získává potvrzení, posudky a doporučení. O všech změnách informuje vyučující i vedení školy 

průběžně a na pedagogických poradách. Vyučující zohledňují doporučení PPP pro tyto žáky. 

Hlavně se to týká dyslektických potíží, dysortografie, oslabené grafomotoriky, pomalé pracovní 

tempo, problémy s pozorností. Všichni sledovaní žáci jsou dobře přijímáni svými spolužáky, 

začlenili se bez problémů do třídního kolektivu, jsou individuálně integrovaní v běžné třídě, kde je 

jim věnována zvýšená péče. Pravidelně konzultují výuku s vyučujícími i žáky třídy. 

 

Počet žáků, kteří se vzdělávali podle individuálních vzdělávacích plánů, z toho počet žáků 

nadaných a žáků se zdravotním postižením (k 30. 6. 2019): ve školním roce 2018/19 se vzdělávalo 

5 žáků podle IVP (z toho 2 z vážných zdravotních důvodů, 3 z rodinných a sociálních důvodů).  

  

6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ   

Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ   

vyhlašuje ředitel školy na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a dalším vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhlášky 

č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve 

středních školách, v platném znění kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2017/18 pro denní 

vzdělávání.  

  

Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Základní podmínkou pro 

přijetí na střední školu je absolvování základního vzdělání a přijímacího řízení podle pravidel 
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stanovených na příslušný školní rok – v roce 2018/2019 dle jednotného přijímacího řízení 

z českého jazyka a matematiky. 

  

Pro školní rok 2018/19 mohlo být přijato 60 žáků do oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie a 

30 žáků do oboru 78-42-M/02 Ekonomické lyceum.  

  

Údaje o přijímacím řízení do denní formy vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní 

rok 2018/2019 – podle oborů vzdělání 

 

 Kód a název oboru 

1. kolo – počet Další kola – počet Odvolání – počet 
Počet 

tříd přihl. 

1.(2.)pozice 

pozipozice 

přijatých 

(ZL) 
přihl. přijatých podaných 

kladně 

vyřízených 

Obory vzdělání 

poskyt. střední 

vzdělání s MZ  

       

63 – 41 - M/02  

Obchodní akademie  
22(23) 21 0 0 0 0 1 

78 – 42 - M/02  

Ekonomické lyceum  
15(29) 21 0 0 0 0 1 

Celkem  89 42 0 0 0 0 2 
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7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání    

Prospěch a docházka žáků všech ročníků celkem (včetně 4. ročníků) – 1. + 2. pololetí (z toho 

z ekonomického lycea) 

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

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Žáci celkem     160(155) 

Prospěli s vyznamenáním  13+20 (9+12) 

Prospěli  118+102 (61+54) 

Neprospěli  24+10 (10+1) 

- z toho opakující ročník  2 (1) 

Průměrný prospěch žáků (maturitních ročníků OA+EL) 2,89 + 2,31 

Počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených na žáka 69,32+52,84 /0,29+0,07 

 

Dodatečné zkoušky (konec školního roku) 

 počet konajících žáků  15 

neprospěli z (počet žáků)  1 

 

Z celkového počtu 15 žáků konajících dodatečné zkoušky ve 2. pololetí 2018/2019 1 žák neprospěl 

a opakuje ročník. 

 

Opravné zkoušky:  

 počet konajících žáků  9 

z předmětů (počet žáků)  ANJ-4, UCE-9, ITE -1, SMA-2, MAT-1 

neprospěli (počet žáků) UCE-2 

 

Z celkového počtu 9 žáků konajících opravné zkoušky 2 žáci neprospěli a opakují ročník.  
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Výsledky maturitních zkoušek (bez opravných zkoušek) 

Kód a název oboru 

Žáci 

konající 

zkoušky 

celkem 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

Maturitní zkouška:     

63 – 41 – M/02  Obchodní akademie 24 2 9 13 

78 – 42 – M/02 Ekonomické lyceum 22 3 13 6 

Celkem 46 5 22 19 

  

Součástí maturitní zkoušky je státní část a profilová část. Ve státní části všichni žáci maturovali 

z ČJL (ústní část, DT, PP) a buď z cizího jazyka (ústní část, DT, PP) nebo z matematiky (DT). 

V jarním termínu MZ celkem 19 žáků neprospělo z jednoho či více předmětů, a to jak ve společné, 

tak i profilové části MZ: český jazyk a literatura – 6 žáků, matematika – 2 žáci, praktická odborná 

zkouška – 4 žáci, účetnictví – 2 žáci, německý jazyk – 1 žák. Někteří žáci neuspěli v jednom 

předmětu z více částí. 

 

 Počet žáků, kteří konali opravnou maturitní zkoušku a dosažené výsledky:   

Celkem konalo v podzimním termínu (září 2019) maturitní zkoušku 19 maturantů, z toho 7 

maturantů konalo ÚMZ. Z celkového počtu repetentů bylo 6 žáků z Ekonomického lycea.                

Po podzimním termínu neuspělo 9 maturantů (2 maturanti ze 4.A u ÚMZ), 8 žáků ve třídě 4. A, 1 

žák  ve třídě 4. L (MAT – DT). 
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8. Hodnocení chování žáků  

Chování žáků  

Druh/typ školy 
Počet žáků – hodnocení 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

000 069 167 – 

Masarykova obchodní akademie 
160(155) 0 0 

  

Výchovná opatření uskutečněná v celém školním roce 2017/18 (1. + 2. pololetí) 

 Výchovné opatření  Počet žáků  

Pochvala ředitele školy 12+22 

Pochvala třídního učitele 12+26 

Napomenutí třídního učitele  0 

Důtka třídního učitele  0+1 

Důtka ředitele školy  1+1 

Podmíněné vyloučení ze studia  0 

Vyloučení ze studia  0 

Snížená známka z chování – 2  0 

Snížená známka z chování – 3  0 

 

Chování žáků školy je vcelku dobré a jisté výkyvy v hodnocení jsou především dány 

nedostatečným a včasným omlouváním absence. Velkou pozornost škola věnuje prevenci 

záškoláctví, patologických jevů a to především kouření, spolupráci s rodiči, veřejností a též 

pozitivní motivaci žáků. Pochvaly ředitele školy jsou udělovány především za prospěch 

s vyznamenáním nebo za úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích společenskovědních, odborných 

i grafických předmětů.  
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9. Absolventi a jejich další uplatnění  

Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu – absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním 

s maturitní zkouškou 

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 

000 069 167 –  

Masarykova 

obchodní 

akademie  

15+22 17+7 1 1+1 2+5 

 

V září 2019 jsme získali informace od absolventů MOA (2019), kteří se dostali na VŠ a VOŠ: na 

VŠ bude pokračovat ve studiu 17 absolventů EL a na VOŠ 1 absolvent EL. V EL si vybralo 16 

studentů VŠ státní, jeden soukromou. Celkem tedy pokračuje ve studiu 31 letošních úspěšných 

absolventů naší školy (67%). Ostatní absolventi mají již zaměstnání (14 absolventů – 30%) a na 

ÚP byl   k 31. 8. 2019 registrováni 2 absolventi obchodní akademie. 

 

10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol  

Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k 31. 8. 2019)  

Kód a název oboru 
Počet absolventů – 

škol. rok 2017/2018 

Z nich počet 

nezaměstnaných – srpen 

2018 

63 – 41 – M/02 Obchodní akademie 15 0 

78 – 42 – M/02 Ekonomické lyceum 22 0 

Celkem 46 0 

  

Zdroj: Informace z Úřadu práce v Rakovníku 
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11. Úroveň jazykového vzdělávaní na škole  

I. Žáci v denním formě vzdělávání učící se cizí jazyk  

Jazyk  Počet žáků 
Počet 

skupin 

Počty žáků/studentů ve skupině 

Minimálně maximálně průměr 

Anglický  160 10 15 22 18,5 

Německý  106 6 9 19 14,0 

Ruský  67 4 12 17 14,5 

  

II. Učitelé cizích jazyků – rozložení kvalifikace  

Jazyk 

Počet 

učitelů 

celkem 

Kvalifikace vyučujících 
Rodilí 

mluvčí 
Odborná částečná žádná 

Anglický 4 4 x x x 

Německý 3 3 x x x 

Ruský 1 1 x x x 

 

Úroveň jazykového vzdělávání ve sledovaném období je velmi dobrá. K dobré úrovni jazykového 

vzdělávání přispívají i dlouhodobé partnerské vztahy se školami v Německu a ve Velké Británii 

s výměnnými pobyty žáků v rodinách. Dobrou úroveň jazykového vzdělávání potvrdily i výsledky 

státních maturitních zkoušek. Žáci, kteří si za předmět státní maturity vybrali cizí jazyk, zkoušku 

úspěšně zvládli na 100 % z anglického a ruského jazyka a to jak v ústní i písemné části společné 

maturity. 1 studentka opakovala MZ z německého jazyka a opakovaně neuspěla.   
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VÝSLEDKY PÍSEMNÉ STÁTNÍ MATURITY 2019 - % ÚSPĚŠNOST 

 

 4.A 4.L 

CJL - DT 58 % (2)* 65 % (1)* 

CJL - PP 61 % (4)* 63 % 

ANJ – DT 84 % 88 % 

NEJ - DT 27 % (1)* X 

RUJ - DT 75 % X 

ANJ - PP 81 % 90 % 

NEJ - PP 42 % (1)* X 

RUJ - PP 88 % X 

MAT - DT 46 % (1)* 48 % (1)* 

 

* počet neuspěšných 

 

Naši studenti se též pravidelně zúčastňují olympiád v cizích jazycích. 1 žákyně EL školu úspěšně 

reprezentovala v krajském kole olympiády z anglického jazyka a umístila se na 4. místě. Na škole 

se pořádají kurzy Cambridge English. Ve školním roce 2018/2019 1 žákyně uspěli v Cabridge 

English FCE. Výuka němčiny je podporována dlouhodobou spoluprací MOA Rakovník a 

Realschule Hilpoltstein. Žáci se pravidelně účastní výměnných pobytů, na jaře v Česku, na podzim 

v Německu. Ve školním roce 2018/2019 se jedna žákyně umístila na 2. místě v okresním kole 

olympiády z německého jazyka. 
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12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole  

Aktuálně škola spravuje 144 zařízení včetně 18 tabletů a 10 notebooků, které škola získala v 

předchozích letech v rámci projektové činnosti. Každá ze 14 učeben je vybavena audiovizuální 

technikou (počítač, projektor, audiosystém), kterou bude vzhledem k jejich stáří potřeba 

upgradovat. Tři učebny jsou navíc vybaveny interaktivní tabulí. Tabule jsou využívány ke zvýšení 

atraktivnosti a efektivnosti výuky. Pro výuku odborných předmětů (informační technologie, 

písemná a elektronická komunikace, ekonomická cvičení, praxe, cizí jazyky) jsou k dispozici 3 

učebny s různými počty a stářím desktopových stanic. Všechny počítače jsou připojené do školní 

sítě.  

V červenci a srpnu dochází dle potřeby k větší údržbě a upgradu spravovaných zařízení. Především 

pak na hlavním serveru byla provedena reinstalace file serveru a na serveru kde je umístěna správa 

školní agendy (Bakaláři) operačním systémem Windows server 2019 

Na všech klientských stanicích je naistalován operační systém Windows 10 Pro a Office 2016. 

V odborných učebnách a na vybraných stanicích je dále možno využívat tyto programy: Inkscape 

0.92, Gimp 2, Visual studio code, Pspad, Zoner photo studio 17, Flexibooks, Pohoda, Zav a Smart 

Notebook 10. Všichni studenti mohou počítačové vybavení školy využívat i v době mimo 

vyučovaní. V rámci smlouvy Microsoft Office Pro Plus Edu OVL vlastní každý uživatel (student, 

učitel) přístup na portál „Office365“, přes které si může nainstalovat kancelářský balík na jakékoliv 

domácí zařízení. Každý uživatel vlastní emailovou schránku, kterou spravuje přes uvedený portál 

a která tvoří základní komunikační prvek. Ke zvýšení oboustranné komunikace mezi školou a 

studenty v duchu strategie evropské školy, mělo by přispět i používání služby „Sharepoint“ na 

uvedeném portálu. Prostředí „Sharepointu“ pomáhá k efektivnímu plánování a organizaci školního 

roku. Kromě toho dává Portál „Office365“ možnost uživatelům využívat nejrůznější webové 

služby spojené s výhodami zmíněné smlouvy.  

Škola je připojena vysokorychlostním internetem, což jí umožnuje bez většího omezení nabídnout 

studentům využití bezdrátové sítě WiFi, která v současnosti pokrývá takřka 90% prostorů. Ke 

zvýšení spolehlivosti bezdrátové sítě by měla přispět i výměna stávajících koncových antén. 

Každý učitel má svůj počítač v kabinetě a k dispozici mají tablet nebo notebook. 

V bližším horizontu je potřeba udělat upgrade stárnoucí techniky, především pak klientských stanic 

včetně monitorů. Jako zásadní je v tomto ohledu upgrade stávajícího serveru, který je v 

nepřetržitém provozu od roku 2008 a podpora výrobcem je již skočená. 
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V dlouhodobém rozvoji IT se počítá s rozšiřováním techniky v učebnách v závislosti na moderních 

formách výuky. S tím je spojeno další zvyšování počítačových dovedností pedagogických 

pracovníků formou školicích kurzů. 

 

Webové stránky a FB jsou hlavními zdroji, které nabízí kvalitní přístup studentů a veřejnosti 

k informacím školy. Jak webové stránky, tak i Facebookové stránky školy jsou spravovány a 

pravidelně aktualizovány dvěma zaměstnanci školy. 
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13. Údaje o pracovnících školy 

I. Základní údaje o pracovnících školy  

Počet pracovníků 

celkem 

fyzický/ 

přepočtený 

nepedagog. 

fyzický/ 

přepočtený 

pedagog. 

fyzický/ 

přepočtený 

pedagogických 

interních/externích 

 

pedagogických 

– s odbornou kvalifikací 
1 

23/21 6/6,14 17/14,84 15/2 17 

1 ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů   

 

Interních pedagogických pracovníků bylo ve školním roce 2018/19 na škole 15. Dva externí učitelé 

pracovali na základě Dohody o provedení práce (DPP).  

 

II. Věková struktura pedagogických pracovníků  

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 3 2 10 2 2 51,94 

z toho žen 0 2 1 8 2 2 53,08 

 

III. Pedagogičtí pracovníci – podle nejvyššího dosaženého vzdělání  

Počet pedagogických pracovníků – dosažené vzdělání 

vysokoškolské 

- magisterské a 

vyšší 

vysokoškolské 

- bakalářské 
vyšší odborné střední základní 

17 0 0 0 0  
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IV. Pedagogičtí pracovníci – podle délky praxe  

 Počet pedagogických pracovníků s praxí  

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

1 1 1 7 7 

  

Údaje o počtu osobních asistentů pro žáky (studenty) se zdravotním postižením, jejich úvazcích, 

způsobu financování a zaměstnavateli: Na naší škole nepůsobil ve školním roce 2018/1 žádný 

asistent pedagoga.  

 

V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání 

 

Na plný úvazek učilo 14 (pedagogických pracovníků (V. Benešová, D. Biňovcová, L. Horníková, 

I. Bílá Jiráňová, M. Koloc, J. Košíková, J. Laitnerová, J. Podpěra, E. Pokorná, A. Poláková,         

T. Růžička, L. Šímová, A. Štrosová, E. Vambera).   

 

Na částečný úvazek učili 3 pedagogičtí pracovníci naší školy (Š. Hejduková – 18 h) a dále na 

dohodu o provedení práce u nás působily 2 externí učitelky (K. Pelcová – 4 h, L. Lemonová – 9 h).   

 

Celkem na škole ve školním roce působilo 17 pedagogických pracovníků, z toho bylo 4 muži.  
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Personální změny ve školním roce 2018/ 2019 

 k 1. 8. 2018 vznikl pracovní poměr Mgr. Josefa Podpěry – výuka ITE, IT metodik 

 k 1. 8. 2018 vznikl pracovní poměr Mgr. Ludmily Šímové – výuka matematiky, správce 

Bakaláře 

 k 1. 9. 2018 byla přijata na DPP Mgr. Lucie Lemonová – výuka německého jazyka 
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14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích 

pracovníků (ve smyslu Vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 

pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému 

pedagogických pracovníků)  

  

Další vzdělávání učitelů se uskutečňovalo podle „Koncepčního záměru rozvoje školy“. Bylo 

aktualizováno plánem účasti na seminářích z nabídky vzdělávacích zařízení (vždy na pololetí 

školního roku) a účastí na dalších akcích, které byly škole průběžně nabízeny. Vzdělávání se 

uskutečňovalo převážně formou seminářů. 

Zaměstnanci školly se zúčastnili následujcích akcí pro DVPP: 

Mgr. Vambera, ředitel školy - seminář Šablony II, webináře pro suplování, porady ředitelů 

středních škol v Nesuchyni, školení CERMAT – maturitní a přijímací zkoušky 

Ing. Benešová, zástupkyně ředitele školy se zúčastnila: Konference pro zástupce ředitelů škol-

legislativa, seminář Šablony II, webináře pro suplování, školení CERMAT – maturitní a přijímací 

zkoušky 

Mgr. Podpěra – IT veletrh v Londýně, workshop film/animace 

Ing. Horníková – účetní a daňový seminář 

Ing. Bílá Jiráňová  - seminář EDUKO – novinky v ekonomice 

Mgr. Košíková – seminář pro předsedy maturitních komisí, seminář pro výuku ruského jazyka 

Ing. Pokorná – Šablony pro SŠ 

Mgr. Šímová –Matematika pro život 

Nepedagogičtí pracovníci – ekonomky Mgr. Javůrková a M. Skoupá navštívily poradu pro 

ekonomické pracovníky ve školství, semináře pro E-spis LITE, E-zakázky a školení pro veřejné 

zakázky malého rozsahu.  

Pro další vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků využívá škola nabídky např. 

Pedagogického centra Praha, Vzdělávacího institutu Středočeského kraje. Dalšími formami 

vzdělávání bylo samostudium, které je pedagogickým pracovníkům nařizováno v době, kdy 

vyučující nekoná přímou pedagogickou činnost z důvodu objektivních překážek (prázdniny, 

ředitelská volna apod.). Účast na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků byla limitována 

výší finančních prostředků účelově vázaných na DVPP, nabídkou vzdělávacích akcí a hlavně 

aktuální potřebou školy.  
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15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

 

a) Zájmová činnost organizovaná školou:  

V tomto školním roce byly školou organizovány pro žáky kroužky sportovních her a pro žáky 

zařazené do IV. zdravotní skupiny zdravotní tělesné výchova.  

 

b) Mimoškolní aktivity (exkurze, besedy, přednášky…):  

1. ročník  

Předmět Obsah Místo 

ANJ Návštěva divadelního představení v ANJ Rakovník 

BIO 

ZPV 
Zoologická zahrada Praha Praha 

BIO 

ZPV 
Beseda na téma rakovina, jaderná energie Třída 

BIO Hygienické muzeum Drážďany Drážďany 

HOZ Planeta Země 3000 (kulturně vzdělávací program) Rakovník 

EKO Projektový den – Křížem krážem Rakovníkem Třídy  

EKO Projekt s ČSOB – finanční gramotnost Třída  

CJL Divadelní představení pro školy Třída 

EKO 
Seznámení s organizací a provozem podniku – 

sklárna Rückl Nižbor 
Nižbor 

EKO 
Seznámení s organizací a provozem podniku – 

Coca-Cola Praha 
Praha 

DEJ  Muzeum Kožlany Kožlany 

 Návštěva velvyslance USA  Aula školy 

 
Beseda s poslancem Parlamentu ČR Ing. Janem 

Skopečkem 
Aula školy 

 Adaptační kurz Račí hrad 

 Zdravotnický kurz 1. pomoci Škola 
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2. ročník  

Předmět Obsah Místo 

CJL Divadelní představení pro školy Škola 

CJL Literární exkurze Praha Praha 

HOZ Planeta Země 3000 (kulturně vzdělávací program) Rakovník 

CHE Exkurze Rakona Rakona 

EKO 
Seznámení s organizací a provozem podniku – 

Coca-Cola Praha 
Praha 

TEV Lyžařský výcvikový kurz 2. A Boží Dar 

TEV Lyžařský výcvikový kurz 2. L Itálie 

EKO Projekt s ČSOB – finanční gramotnost Třída  

EKO Beseda – Můžeš podnikat Třída 

EKO, 

ZEM,BIO,ANJ 
Projektový den – Kdo umí, vítězí Třídy 

DEJ, ZEM Projektový den – Putování po Středních Čechách Třídy 

 Návštěva velvyslance USA Aula školy 

 
Beseda s poslancem Parlamentu ČR Ing. Janem 

Skopečkem 
Aula školy 
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3. ročník  

Předmět Obsah Místo 

CJL Divadelní představení Rakovník 

NEJ Výměnný pobyt žáků v Hilpoltsteinu SRN 

PRA Parlament ČR Praha 

OBN Prezentace a obhajoba ročníkových prací Aula 

OBN Praxe studentů v domově Ráček Rakovník 

ZEM Planeta Země 3000 (kulturně vzdělávací program) Tylovo divadlo 

EKO Exkurze do hotelu The Grand Mark Praha 

EKO Projekt s ČSOB – finanční gramotnost Třída  

EKO Beseda – Můžeš podnikat  Aula 

EKO Exkurze Česká národní banka Praha Praha 

EKO 
Seznámení s organizací a provozem podniku – 

Coca-Cola Praha 
Praha 

EKO UCE Praxe žáků v organizacích – 10 pracovních dnů vybrané organizace 

NEJ Výměnný pobyt německých žáků u nás  Vltava 

TEV Vodácký kurz – Vltava ČR 

 Návštěva velvyslance USA Aula školy 

 
Beseda s poslancem Parlamentu ČR Ing. Janem 

Skopečkem 
Aula školy 
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4. ročník  

Předmět Obsah Místo 

CJL Listování s knížkou Dům Osvěty 

 Vánoční akademie studentů Tylovo divadlo 

PRA Beseda o práci u Policie ČR Aula  

 Stínování výuky na VŠE Praha Praha 

EKO Informace pro absolventy – ÚP Rakovník 

PRA Věznice Oráčov Oráčov 

CJL Divadelní představení Tylovo divadlo 

 Návštěva velvyslance USA Aula školy 

 
Beseda s poslancem Parlamentu ČR Ing. Janem 

Skopečkem 
Aula školy 
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c) Realizované projekty:  

Ve školním roce 2018/2019 byl realizován projekt Excellence v rámci výuky grafických disciplín. 

 

d) Praktické prověření činností v krizových situacích  

Na konci školního roku 2018/2019 jako tradičně proběhla akce „Ochrana člověka za mimořádných 

situací“ (1. a 2. ročníky – návštěva Hasičského záchranného sbor, 3. ročníky – beseda se členy 

Policie ČR v Rakovníku).   

 

e) Spolupráce se zahraničními školami:  

 I v tomto školním roce pokračovaly družební styky se Státní reálnou školou v Hilpoltsteinu (SRN). 

Uskutečnily se následující akce: Vybraní žáci třídy 1. L a 2. L se pod vedením Mgr. Růžičky 

zúčastnilo výměnného pobytu v Hilpoltsteinu s tradičním programem: žáci bydleli v německých 

rodinách, zúčastňovali se vyučování ve škole, poznávali okolí Hilpoltsteinu a navšívili  automobilku 

AUDI. V červnu 2019 se zúčastnilo 14 německých žáků a 2 pedagogové vodáckého kurzu na Vltavě 

– za podpory Česko-německého fondu budoucnosti a města Rakovníka.   
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 f) Sportovní soutěže ve školním roce 2018/2019  

Celoročně nejoblíbenější pro naše studenty je soutěž o nejsportovnější třídu MOA. V tomto 

školním roce se do soutěže zapojilo všech 8 tříd naší školy a jedna třída SZeŠ, které soutěžily 

celkem v devíti disciplínách. Atraktivitu soutěží zvyšuje i účast vyučujících, kteří dokazují, že toho 

ze svého umění mnoho nezapomněli. Vítězná družstva si vždy po každé disciplíně odnášela 

hodnotné ceny z fondu Spolku rodičů a přátel MOA, a ještě jedno oficiální vyhlášení je čekalo 

v závěru školního roku. A jak nakonec vše dopadlo? 

 

Ve středu 10. října se konala první disciplína letošní mezitřídní sportovní soutěže, a to běh do 

schodů. Závodníci museli zdolat čtyři poschodí v co nejlepším čase. Celkem 112 schodů vyběhlo 

19 dívek a 20 chlapců. Nejlepšími účastníky byli Milan Sýkora (4.A) a Jenny Lédlová (3.L). 

Nejvíce bodů do mezitřídní soutěže získala třída 4.A, která měla nejlepší dvojici běžců jak v 

kategorii chlapců, tak dívek. 

 

O účast v druhé disciplíně mezitřídní sportovní soutěže – stolním tenise – byl letos rekordní zájem. 

V průběhu odpoledne se v pondělí 22. října na celkem sedmi stolech utkalo 23 dívek a 27 chlapců! 

Všichni se nejprve utkali v rozlosovaných skupinách a podle úspěšnosti byli umístěni do 

vyřazovacího pavouka. Každý měl tedy možnost zahát si minimálně tři zápasy a ti nejlepší dokonce 

sedm! V kategorii dívek porazila obhájkyně loňského vítězství Michaela Broumová Sárou 

Novákovou (obě 3.L) a v souboji o třetí místo zvítězila Kateřina Pelcová nad Veronikou Benešovou 

(obě prof.). V kategorii chlapců zvítězil stejně jako v loňském roce Daniel Čech (4.L) nad Tomášem 

Růžičkou (prof.) a třetí místo vybojoval nad Františkem Havlíčkem (4.L) Jan Beneš (3.L). 

 

Třetí disciplínou letošní mezitřídní sportovní soutěže byl 13. listopadu volejbal smíšených 

družstev. Přihlásilo se celkem devět týmů, přičemž 4.L postavila dokonce dva. Hrálo se na tři 

skupiny po třech, kdy v každé skupině byl první tým nasazený na základě výsledků z loňského roku 

a zbytek byl nalosován. Systémem skupin probíhalo i druhé kolo a o celkovém pořadí se rozhodlo 

po osmnácti zápasech, které se hrály v obou tělocvičnách na jeden set do dvaceti. Nejvíce bodů si 

nakonec z volejbalu odnesli učitelé, 4.A a 3.L. 

 

První prosincový týden na MOA patřil čtvrté disciplíně mezitřídní sportovní soutěže – florbalu. V 

úterý sehrály dívčí týmy celkem deset vzájemných zápasů. Hrálo se na malé brány bez brankářů a 

s přehledem zvítězila 3.L, která neprohrála ani jediný zápas. Za ní následovaly v pořadí týmy 2.L, 

učitelů, 1.A a 1.L. Chlapeckých týmů se přihlásilo celkem devět, proto se hrálo v obou tělocvičnách 
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na tři skupiny a dále pak systémem pavouka. Ve finále nakonec tým 3.L porazil 1.L, třetí místo 

vybojovali učitelé před 2.A. 

 

Pátá disciplína mezitřídní sportovní soutěže – střelba ze vzduchovky – přilákala ve středu 

19. prosince do tělocvičny rekordních 37 účastníků! Z chlapců nejlépe zastřílel Robin Kolář z 3.L 

a po něm shodně Ondřej Hurt (2.A) a Josef Erben (1.A). V kategorii dívek kralovaly stejně jako 

vloni reprezentantky učitelského sboru – Veronika Benešová a Martina Skoupá. Třetí místo patřilo 

Karolíně Jarošové (SZeŠ). Sečtení nastříleného skóre dvou nejlepších z každého týmu ukázalo, kdo 

si odnesl nejvíce bodů do soutěže. V kategorii chlapců to byly třídy 3.L, 2.A a 1.L, v kategorii 

dívek učitelé, SZeŠ a 3.L. 

 

Šestou disciplínou mezitřídní sportovní soutěže byla sálová kopaná. Dívčí turnaj se uskutečnil v 

úterý 5. února a utkalo se celkem pět týmů. Všechny soupeřky s přehledem porazily dívky z 3.L a 

odnesly si tak 16 bodů za první místo. Druhá a třetí příčka pak patřila v pořadí týmům 1.L a SZeŠ. 

Chlapeckých týmů se o den později sešlo celkem osm a konkurence byla vysoká. Hrálo se ve dvou 

skupinách a dále systémem pavouka. Po výhře 1:0 nad 3.L nakonec v turnaji zvítězili chlapci z 1.L. 

Třetí místo v celkovém pořadí pak patřilo učitelům, kteří vyhráli nad 2.A 3:1. 

 

Sedmou disciplínou mezitřídní sportovní soutěže byl turnaj v badmintonu smíšených dvojic. Těch 

se letos sešlo celkem šestnáct, takže se hrálo ve čtyřech skupinách po čtyřech, přičemž z každé 

skupiny postoupily dvě nejlepší dvojice do pavouka. Na prvním místě se umístila dvojice učitelů 

Pelcová – Růžička, která ve finále porazila dvojici ze 3.L Nováková – Beneš. Třetí příčku 

vybojovala taktéž učitelská dvojice Benešová – Vambera. 

 

Předposlední disciplínou letošní mezitřídní sportovní soutěže byly turnaje v basketbalu dívek a 

streetballu chlapců odehrané 19. a 21. března. Dívčích týmů se přihlásilo šest, takže se hrálo nejprve 

ve dvou skupinách po třech a dále systémem pavouka. Finálový zápas skončil vítězstvím 3.L, která 

porazila 1.A 4:2. Třetí místo získal po boji s 4.L tým učitelský, který byl posilněn studentkami z 

3.L a 4.L. Chlapeckých týmů bylo letos celkem sedm a systém soutěže stejný jako u dívek – dvě 

skupiny, ze kterých postoupily čtyři nejlepší týmy do pavouka. Na prvním místě skončili učitelé, 

na místě druhém a třetím pak 1.A a 4.L. 

 

Závěrečnou disciplínou mezitřídní sportovní soutěže bývá každým rokem míčový čtyřboj. Smíšené 

dvojice soutěží postupně ve stolním tenise, badmintonu, basketbalu (hody na koš) a fotbalu (střely 
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na branku). Letos se sešlo celkem deset dvojic. Ve stolním tenise, badmintonu i basketbalu zvítězila 

učitelská dvojice Kateřina Pelcová – Tomáš Růžička, fotbal patřil Sáře Novákové a Janu Benešovi 

(3.L). Po sečtení bodů ze všech disciplín bylo rozhodnuto. První tři místa obsadily dvojice Pelcová 

– Růžička (učitelé), Nováková – Beneš (3.L) a Lédlová – Kolář (taktéž 3.L). Třída 3.L tak potvrdila, 

že si letos celkové vítězství v mezitřídní sportovní soutěži opravdu zaslouží. V devíti disciplínách 

nasbírala krásných 176 bodů. Učitelé nabírali o sedm bodů méně, a tak jim patří letos druhá příčka. 

Velice pěkných 134 bodů dokázala nashromáždit třída 1.L, které letos patří místo třetí, ale určitě 

bude velkou konkurencí do budoucna! 

 

Na konci školního roku byl vyhlášen celkový vítěz MSS a nejsportovnější studenti MOA. 

Celkovým vítězem MSS se stala třída 3.L, jako nejsportovnější studenti byli oceněni Sára 

Nováková a Jan Beneš (oba z 3.L). 

 

Celkové výsledky mezitřídní soutěže 

Pořadí Třída Počet bodů 

1. 3.L 176 

2. profesoři 169 

3. 1.L 134 

4. 4.L 96 

5. 1.A 74 

6. SZeŠ 70,5 

7. 4.A 68 

8. 2.A 42 

9. 3.A 35 

10. 2.L 33 
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Výsledky soutěží pořádaných AŠSK a DDM 

V úterý 25. září se konal již 37. ročník atletické soutěže školních družstev, kterou pořádá ČAS, 

MŠMT a AŠSK. Chlapecké družstvo MOA se svým bodovým ziskem dosáhlo na velmi pěkné třetí 

místo ze sedmi účastnících se škol, dívčí družstvo skončilo v konkurenci pěti škol nakonec čtvrté, 

ale vzhledem k tomu, že sedmdesát procent našich sportovkyň je studentkami prvního ročníku, jsou 

pro nás příslibem do budoucna. 

 

Nejlepší výkony našich sportovců: 

2. místo - 60 m dívky - Kobzová Adéla (1.A) 

2. místo - 1500 m chlapci - Dolák Lukáš (2.A) 

3. místo - skok vysoký dívky - Kobzová Adéla (1.A) 

3. místo - skok daleký chlapci - Sýkora Milan (4.A) 

3. místo - štafeta dívky - Kobzová, Pokšteflová, Nováková, Lincová 

 

Okresní kolo středoškolských týmů ve stolním tenise tradičně uspořádal DDM Rakovník ve 

spolupráci s MOA Rakovník a v Jandačově sále rakovnické sokolovny se bojovalo o každý bod. V 

kategorii dívek ve finále Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník v sestavě Bašová a Němcová 

porazilo rakovnické ekonomky ve složení Broumová a Nováková a po roce, kdy odvedlo loňskou 

porážku právě MOA, usedlo opět na okresní trůn. Mezi chlapci byly zelené stoly v jednom ohni tři 

hodiny a leckdy dramatické duely rozhodly o tom, že okresními středoškolskými přeborníky se 

stali reprezentanti Gymnázia Zikmunda Wintra Rakovník v sestavě Adamczuk, Hejda a Kraus, 

kteří v duelu o zlato porazili tým SPŠ Rakovník 4:3, který se opíral hlavně o Mikulejského, jenž 
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jako jediný v turnaji nepoznal hořkost porážky. Třetí místo brala Masarykova obchodní akademie 

Rakovník se soupiskou Čech, Beneš a Havlíček, když v zápase o bronz porazila ISŠ Rakovník. 

 

Ve čtvrtek 28. listopadu již tradičně hostily tělocvičny Masarykovy obchodní akademie okresní 

kolo soutěže středních škol ve volejbale. Jak chlapecký, tak dívčí tým nakonec shodně vybojoval 

bronz. Dívky v konkurenci čtyř družstev porazily SOU Křivoklát a získaly tak čtyři body. Chlapci 

vyhráli ve skupině nad ISŠ Rakovník a SOU Křivoklát, v semifinále bohužel podlehli SPŠ 

Rakovník a v souboji o třetí místo znovu porazili SOU Křivoklát. 

 

V rakovnické sportovní hale se 12. a 13. prosince uskutečnila okresní kola soutěže středních škol 

ve florbalu dívek a chlapců. Dívčí tým MOA postoupil ze skupiny z druhého místa, ale v semifinále 

bohužel nestačil na tým GZWR. Celkové třetí místo dívky vybojovaly v zápase s SLŠ Křivoklát 

vítězstvím 2:1. Chlapeckých týmů se v soutěži sešlo celkem sedm a tým MOA neměl konkurenci. 

Ve skupině porazili chlapci SOU Nové Strašecí a SLŠ Křivoklát, v semifinále nakonec na nájezdy 

zvítězili nad týmem GZWR a finálový zápas s SPŠ Rakovník skončil taktéž vítězstvím MOA 3:1. 

 

Ve čtvrtek 7. února se ve sportovní kole v Rakovníku uskutečnilo okresní kolo soutěže v sálové 

kopané. Tým MOA postoupil z druhého místa ve skupině po výhře nad GJAK Nové Strašecí a 

remízách s GZW a SLŠ Křivoklát. Vítězství v semifinálovém zápase rozhodly penalty bohužel ve 

prospěch SPŠ Emila Kolbena Rakovník. A tak si chlapci odnesli nakonec třetí místo po zápase s 

SOU Nové Strašecí, kde s přehledem zvítězili 4:1.  

 

Ve středu 27. března proběhl v rakovnické sportovní hale turnaj basketbalu SŠ dívek a chlapců. 

Dívčí tým MOA zaznamenal velký úspěch, protože se mu podařilo zvítězit na skóre nad týmy 

rakovnického a novostrašeckého gymnázia. Chlapecký tým v konkurenci dalších čtyř týmů 

vybojoval skvělé druhé místo, lepší byli pouze chlapci z SOU Nové Strašecí. 

 

Další sportovní akce 

 

Jiskrův a Pobudův memoriál, tradiční volejbalové utkání obchodních akademií, se letos konalo 16. 

listopadu v Žatci. V prvním zápase porazili žatečtí Slané 2:0, poté poměřil Žatec síly s Rakovníkem. 

V prvním setu zvítězil Žatec, nabral i vedení v setu druhém, ale poté, co se náš tým zahřál, dokázal 

vývoj setu zvrátit a zvítězili jsme nakonec 25:22! Třetí set byl po celou dobu neuvěřitelně 



   

38 

 

vyrovnaný, oba týmy sbíraly postupně po bodu až nakonec štěstí přeci jen přálo žateckým a zvítězili 

17:15. Ve třetím zápase porazil Rakovník Slaný 25:22 a 25:14. 

 

Tradicí se stávají i prestižní fotbalová a hokejová utkání mezi studenty a profesory. V každoročním 

tradičním fotbalovém utkání padlo letos celkem deset branek a s výsledným skóre 6:4 zvítězili na 

hřišti SK Rakovník učitelé s absolventy a přáteli MOA nad týmem studentů. Letošní tradiční 

hokejové utkání studentů proti učitelům se odehrálo na zimním stadionu v Rakovníku ve středu 20. 

března od 14:15. Obě družstva sehrála celkem tři třetiny po patnácti minutách a po konci utkání 

došlo i na atraktivní trestná střílení v podání všech hráčů. Družstvo učitelů zvítězilo v tomto utkání 

7:5. 

 

Prvním rokem jsme se zúčastnili atraktivního florbalového turnaje Florbal Challenge pořádaného 

florbalovou asociací ČR. Tým chlapců MOA bohužel prohrál se SPŠ E. Kolbena 4:6, se Střední 

zemědělskou školou 0:3 a s ISŠ Rakovník 0:2, a tak na rozdíl od týmu dívek nepostoupil do 

krajského kola. Družstvo dívek své okresní kolo v berounském Edenu vyhrálo a postoupilo do 

krajského kola, které proběhlo v hale Tatranu Střešovice. Zde dívky postupně porazily SLŠ 

Křivoklát 4:2, SOŠ Kolín inf. a spojů 4:1 a remizovaly s Gymnáziem Mladá Boleslav a Kladno 

shodně 2:2. Sára Nováková navíc byla vyhlášena nejlepší brankářkou turnaje a do all stars byla 

zařazena Karolína Bulvová. 

 

Mezi pravidelné sportovní aktivity patří i lyžařské kurzy, které se nám daří ve všech druhých 

ročnících naplnit. Studenti obchodní akademie jezdí na Boží Dar, studenti z lycea do italských 

Dolomit. Ve druhé polovině června jezdí vybraní studenti třetích ročníků na vodácký kurz na 

Vltavu. 

 

Závěrečnou akcí byl Sportovní den, který se uskutečnil 25. června. Celkem šest tříd bojovalo o 

pěkné ceny v těchto disciplínách: šipky, poslední jednorožec, kuličky, hod špalkem, chůdy, metaná, 

kroket, kroužky, přetahování lanem, kachničky, zatloukání hřebíků, běh trojnohý smíšených dvojic. 

Závěrečnou dvojnásobně bodovanou tradiční disciplínou byl štafetový běh s kočárkem o velkou 

cenu MOA. Celkovým vítězem sportovního dne se stala třída 1.L s celkovým počtem 175 bodů, 

druhé místo obsadila 1.A se 157 body a třetí 3.A se 130 body. Všechny třídy obdržely hodnotné 

ceny od Spolku rodičů a přátel MOA. 
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g) Účast žáků školy ve vědomostních, odborných a dalších soutěžích:  

Každý rok se naši žáci zúčastňují řady vědomostních soutěží, ať už jsou to jazykové olympiády, 

matematické a přírodovědné soutěže typu Klokan nebo odborné soutěže zaměřené na ekonomické 

předměty, grafické disciplíny a práci s počítači. Ve školním roce 2018/189 byli naši žáci úspěšní 

v okresníma krajskémm kole Olympiády z českého jazyka, angličtiny (4. místo v krajském kole 

Simona Šindlerová, 3.L) i němčiny (2. místo v okresním kole My Thao Wuong, 3.L), také ze 

zeměpisu (3. místo v okresním kole Martin Hájek, 4.L).  

Studenti MOA se zúčastnili i okresního kola biologické soutěže na Botanické zahradě v Rakovníku. 

V roce 2018/2019 probíhala na škole jazyková příprava ke zkouškám Cambridge English. Jedna 

žákyně ekonomického lycea třídy 3.L Simona Šindlerová uspěla v FCE na úrovni C1. 

 

Již tradičně se naši studenti velmi dobře umísťují v soutěžích psaní na klávesnici a dalších 

grafických soutěžích – v krajském kole zvítězil žák 4.L Daniel Čech v kategorii opis. 
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Tradičně se škola úspěšně účastní prestižní soutěže Ekotým, která se letos konala na obchodní 

akademii v Kolíně a družstvo MOA Rakovník ve složení Daniel Čech (4.L), Veronika Millerová 

(4.L) a Eliška Šubrtová (4.A) obsadilo 3. místo. 

 

 

h) Akce uskutečněné v rámci prevence sociálně patologických jevů, další způsoby jejich 

předcházení:  

Do aktivit, které pomáhají žákům v sociální interakci, kvalitním využívání volného času, 

navyšování psychických a fyzických schopností a zdravém životnímu stylu, se můžou zařadit 

všechny sportovní a kulturní akce pořádané školou, výlety,exkurze, návštěvy významných lidí,  

adaptační kurzy atd. V rámci předmětu psychologie žáci získávají i praktické dovednosti v oblasti 

tvorby přednášek o drogách pro mladší spolužáky, programu a zapojení do kolektivu v době 

adaptačního kurzu a také vědomosti z oblasti dospívání.  

 Škola má zpracovaný preventivní program zaměřený na nejrůznější projevy sociálně 

patologických jevů, který každoročně reaguje na vývojové trendy nejen v legislativě, ale také 

směrem od žáků a jejich potřeb.  

  

i) Výchovné akce zaměřené na multikulturní a environmentálním výchovu, akce směřující 

k výchově k humanismu apod. 

V této oblasti žáci školy mají dostatečné množství aktivit a příležitostí k projevu charakterových 

vlastností. Naši studenti prodávají upomínkové předměty nadace Naše dítě během tzv. Srdíčkových 

dnů. V jarních měsících pravidelně čistíme ve spolupráci s firmou P+G, Rakona a. s. a městem 

Rakovník břehy Rakovnického potoka a blízkého okolí. Žáci školy v rámci environmentální 
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výchovy také pečují o okolí školy a škola věnuje i velkou pozornost třídění odpadů a úspoře energií. 

Žáci 3. ročníku Ekonomického lycea pravidelně navštěvují stacionář Domov Ráček, o.p.s., kde 

sdílí život, práci a zábavu s mentálně a tělesně postiženými. V tomto školním roce pokračovala 

spolupráce se sousedním Pečovatelským domem seniorů v Rakovníku. Naši žáci zorganizovali pro 

klienty Den s Mikulášem 5. 12. 2018.  

Tradicí se již stala velmi oblíbená jak ze strany našich studentů, tak dětí organizace Dne dětí 

v Mateřské škole Průběžná. 

 

j) Spolupráce školy se zřizovatelem, obcí, zaměstnavateli, úřady práce, odborovými 

organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů, sociálními partnery, a dalšími subjekty při 

plnění úkolů ve vzdělávání:  

V tomto směru je naše škola velice aktivní, spolupracujeme s řadou institucí, organizací a firem ve 

městě i regionu. Např. se vzdělávacím institutem VISK, s Muzeem T. G. M a Rabasovou galerií, 

které jsou příspěvkovými organizacemi kraje.   

Máme úzkou spolupráci s Okresní knihovnou a archivem, s Informačním a Kulturním centrem 

nebo s Finančním úřadem a Úřadem práce v Rakovníku, s řadou bank a pojišťoven (např. v rámci 

našich projektových dnů s ČSOB). Naši žáci absolvují praxi v řadě místních firem. Dlouhodobě 

spolupracujeme s firmou P+G, Rakona, a.s., která je také naším sponzorem.  

Neustále hledáme i další možnosti, jak rozvíjet a posilovat spolupráci se zaměstnavateli z našeho 

regionu.  
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Zajímavými aktivitami školy pro veřejnost jsou bezesporu každoroční maturitní plesy studentů 

našich 4. ročníků nebo Dny otevřených dveří pro zájemce z řad žáků 9. ročníků ZŠ a jejich rodičů. 

Dny otevřených dveří proběhly v roce 2018/2019 dvakrát – první den 5. 12. 2018 a druhý  

16. 1. 2019. 

Kromě toho umožňujeme studentům navštěvovat v rámci odborných exkurzí provozy různých 

úspěšných firem působících i mimo náš region a také poznávat systém veřejné správy země 

a politický systém ČR (např. exkurze v Poslanecké sněmovně, návštěva a prohlídka MěÚ Rakovník 

atd.). Samozřejmě spolupracujeme také s regionálním tiskem. Pravidelně uveřejňujeme články 

o aktuálním dění v naší škole např. v Raportu, Rakovnickém deníku nebo Radnici. 

 

Významnou událostí školního roku 2018/2019 byla návštěva velvyslance USA Stephena 

Kinga, který si prohlédl školu a pobesedoval se studenty v aule školy na téma česko-amerických 

vztahů. Promluvil o principech demokracie mezi oběma národy. Návštěva si vyžádala důkladnou 

přípravu, proběhla za přísných bezpečnostních podmínek, ale byla to akce velmi zdařilá a 

bezesporu  pomohla prezentaci školy v regionu. 
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16. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení  

Zapojením do projektu UNIV2 kraje se škola stala „Centrem dalšího vzdělávání“. Několik 

pedagogů školy vlastní certifikát pro výuku. V roce 2018/2019 se však žádná aktivita pro nezájem 

z řad veřejnosti nekonala. 

Úřad práce v Rakovníku zorganizoval ve sledovaném roce již podruhé pro žáky 4. ročníků 

projektový den. Žáci tak mají možnost v rámci tohoto projektu se seznámit s komplexní nabídkou 

ÚP, je jim nastíněna situace při ztrátě zaměstnání a hledání práce, včetně vyplnění potřebných 

dokumentů. 

 

17. Výchovné a kariérní poradenství  

Činnost VP ve školním roce: 

- aktualizace nástěnky VP /další možnosti studia na vysokých a vyšších odborných školách, 

studijní pobyty a jazykové kurzy, nabídky k umístění absolventů/, do školy přichází velké 

množství materiálů z VŠ a časopisy, zaměřené na pomaturitní studium – studenti je 

dostávají do tříd 

- studenti dostali do každé třídy několik Atlasů školství, kde najdou seznam všech vyšších 

odborných škol, jazykových škol a vysokých škol v ČR, zároveň dostávají přehled 

internetových stránek, kde najdou možnosti přípravy k přijímacím zkouškám na VŠ  

- konzultační hodiny navštěvovali studenti 4. ročníků, kteří je využívali k rozhodnutí o 

dalším studiu 

- byla připravena instruktážní hodina pro všechny čtvrté ročníky / vzorové vyplnění přihlášky 

a konzultace k přihláškám v elektronické podobě / další podrobnosti k vyplňování přihlášek 

probíhaly formou konzultací 

- v září 2018 se uskutečnil adaptační kurz 1. ročníků, při organizaci pomáhali i studenti 4. 

ročníků 

- byl zajištěn projekt grantu, návrh financování a zajištění ubytování k adaptačnímu kurzu – 

žádost byla v polovině ledna odeslána na Městský úřad v Rakovníku a následně nám byl 

přiznán příspěvek na adaptační kurz v září 2019 

- v lednu 2018 měli studenti 3. ročníků informaci o veletrhu Gaudeamus v Praze, návštěva 

veletrhu proběhla dle individuálního zájmu, stejně jako Dny otevřených dveří na VŠ 
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- 3. dubna 2018 se uskutečnila přednáška na Úřadu práce v Rakovníku pro studenty obou 4. 

ročníků. Studenti se seznámili se všemi právy a povinnostmi, které nastanou po ukončení 

jejich studia na naší škole.  

Sledovaní žáci 

Filip Krátký – 1. L - student má problémy s pozorností, pomalé pracovní tempo, problémy se 

projevují v oblasti čtení a má také dysgrafické obtíže. 

Josefína Dalecká – 2. A -  studentka má na základě zdravotních problémů po dohodě s lékařem a 

PPP rozložené studium do delšího časového horizontu. 

 

Na doporučení ČŠI výchovná poradkyně informovala pravidelně na pedagogických radách všechny 

vyučující žáků s SPU písemně /ofocena zpráva z vyšetření/ o problémech jednotlivých žáků 

a písemně bylo vyučujícími potvrzeno, že budou respektovat doporučení v závěrech zprávy PPP. 

 

 

18. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

(příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 20) 

 

Ve školním roce 2018/2019 nebyla provedena žádná inspekční činnost ČŠI. Žáci 3. ročníků se 

zúčastnili výběrového šetření počítačové gramotnosti. 
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19. Další činnost školy  

 

 

 

Školní rok 2018/2019 byl ve znamení několika stovek. Škola oslavila různými připomínkovými 

akcemi 100 let existence československé republiky, v lednu proběhl 100. maturitní ples školy a    

18. května 2019 proběhl na Masarykově obchodní akademii významný den u příležitosti                 

100 let obchodního školství v Rakovníku. V tento den se otevřely dveře školy pro absolventy a 

všechny přátele školy. Zavzpomínat přišlo téměř 500 návštěvníků. V prostorách školy tak měli 

příležitost shlédnout retrospektivní výstavu s dobovými fotografiemi, exponáty, tably, 

vzpomínkami atd. Výstava měla velmi kladný ohlas všech návštěvníků. Ti si rovněž prohlédli 

všechny prostory školy, v učebnách byly k vidění dobové i současné výukové materiály, jedna třída 

byla připravena jako maturitní.  

 

 

 

Školou provázeli pedagogové a studenti v dobových kostýmech. Kulisu dotvářela prvorepubliková 

hudba harmonikářů.  
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Mezi prvními významnými hosty byl i vedoucí odboru školství a fiancí Krajského úřadu v Praze 

Bc. Jan Chuchler. 

 

 

 

Oslavy vyvrcholily absolventským plesem v Kulturním centru v Rakovníku. U příležitosti této 

významné události byl vydán Almanach se vzpomínáním bývalých pedagogů a významných 

absolventů školy. 
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Během školního roku 2018/2019 nadále úspěšně pokračovala činnost Školské rady, která se 

k projednání zásadních úkolů, které jí ukládají příslušné právní předpisy (tj. školní řád, výroční 

zpráva, hodnocení ČŠI, rozvoj školy, hospodaření školy apod.) sešla při 2 setkáních. Z důvodu 

ukončení studia ze studijních důvodů Laury Godešové, dcery Ing. Dušana Godeši (člena ŠR za 

žáky) proběhly doplňující volby do ŠR a za žáky byla zvolena Andrea Majerová, jejíž dcera Tereza 

je studentkou 1.L. Školská rada tedy funguje v následujcícm složení: za pedagogy Mgr. Jindra 

Košíková, za žáky Andrea Majerová a za zřizovatele Mgr. Veronika Červená. 

 

Ve školním roce 2018/2019 nadále pokračovala činnost Sdružení rodičů a přátel školy. Vedení 

školy se tak se zástupci rodičů žáků všech tříd školy (každá třída má 2 zástupce) setkalo během 

roku čtyřikrát a projednalo zásadní úkoly a strategii školy. Rodiče tak byli informováni o konání 

oslav u příležitosti 100 let obchodního školství v Rakovníku, o náborových akcí pro budoucí žáky, 

propagaci školy na veřejnosti, o organizaci maturitních plesů, byli seznámeni s výsledky 

přijímacích a maturitních zkoušek.   

Rodiče všech žáků jsou zváni k pravidelným třídním schůzkám v 1. a 2. pololetí školního roku, kde 

jsou třídními učiteli a ostatními vyučujícími informováni o klasifikaci, absenci žáků a jsou 

seznámeni s důležitými informacemi, ketré se týkají studia na škole. 

Pro rodiče žáků 1. ročníků byli navíc pozváni na třídní schůzku v září. Na ní jsou seznamováni s 

právy a povinnostmi žáků, které stanovuje školní řád a s dalšími pravidly činnosti školy. V rámci 

této schůzky se také uskutečnilo slavnostní přivítání žáků 1. ročníků vedením školy a třídními 

učiteli, za účasti rodičů v prostorách auly školy. Žáci 1. ročníku obdrželi Pamětní list, který jim 

bude připomínat tento významnve škole na počátku jejich studia.  

 

Důležitou zpětnou vazbu získává vedení školy od zástupců tříd Studentského parlament. Ten se 

ve školním roce 2018/2019 sešel třikrát. Z každého setkání je vyhotoven zápis, který popisuje 

řešené úkoly, připomínky žáků apod. Žáci jsou při těchto setkáních informováni vedením o 

aktuálním dění ve škole, řeší se požadavky a podněty ze strany žáků. 
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20. Ekonomická část výroční zprávy  

I. Základní údaje o hospodaření školy 

Základní údaje o hospodaření školy 

v tis. Kč 

Za rok 2018 (k 31. 12.) 
Za 1. pol. roku 2019 

(k 30. 6.) 

Činnost Činnost 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem 14 215 - 7 247 - 

2. Výnosy celkem 14 239 - 7 265 - 

z 

toho 

příspěvky a dotace na provoz 1 880 - 833 - 

ostatní výnosy 599 - 253 - 

3. 
HOSPODÁŘSKÝ 

VÝSLEDEK před zdaněním 
24 - 18 - 

  

II. Přijaté příspěvky a dotace 

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč 

Za rok 

2018 

(k 31. 12.) 

1. Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (INV) - 

2. 
Přijaté dotace z rozpočtu kraje (včetně vrácených příjmů z pronájmu) 

celkem (INV) 
- 

3. 
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu 

přes účet zřizovatele (MŠMT apod.) celkem (NIV)   
12 037 

z toho 

přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353) 11 338 

z toho mzdové výdaje (platy a OPPP) 8 265 

ostatní celkem1 (vypsat všechny - např. UZ 33 163, 33 005, …)  699 

z toho 33 038 Excelence SŠ 5 
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4. 
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem 

(NIV) 
2 126 

z toho 

běžné provozní výdaje celkem (UZ 008) 1 880 

ostatní účelové výdaje celkem1 (vypsat všechny - např. UZ 001,  

002, 003, …) 
       246 

z toho 

003 zahraniční spolupráce    24 

007 nájemné       7 

012 opravy 208 

002 prevence patologických jevů    7  

5. 
Z jiných zdrojů (sponzorské dary, strukturální fondy EU,  

FM EHP/Norsko atd.)   
144 

 

 

Jsme veřejnou školou, hospodařící jako příspěvková organizace. Zřizovatelem školy je od 

1. 10. 2001 Středočeský kraj. Nejvýznamnějším zdrojem krytí nákladů hlavní činnosti jsou dotace 

poskytované Krajským úřadem a MŠMT. Tyto položky jsou ovlivňovány počtem studentů na 

škole. Ve školním roce 2018/19 byly na škole 4 třídy oboru vzdělání Obchodní akademie a 4 třídy 

oboru vzdělání Ekonomické lyceum. Vzhledem k nepříznivému vývoji demografické křivky se 

nepodařilo naplnit třídy ani jednoho studijního oboru vzdělání do plného počtu povolené kapacity. 

Tento fakt ovlivnil výši dotací pro sledovaný kalendářní rok.  Přestože se snažíme chovat 

ekonomicky a hledat možné úspory, rozpočet je nesmírně napjatý.  

 

Část nákladů hradíme také z vlastních zdrojů – ať to je částečně z pronájmu, zisku z předchozích 

let z hlavní činnosti nebo ze sponzorských darů (z rezervního fondu). Nejvýznamnějšími dary, které 

ovlivnily výši rezervního fondu, jsou dary od Procter & Gamble, Rakona – ve výši 50.000,- Kč. 

Dar je účelově vázán na zajištění provozu a prostředků výpočetní techniky a pro další zlepšení 

materiálního prostředí školy. 

 

Snažíme se i vlastními silami přispět k zajištění provozu. Možnosti školy jsou v tomto směru ovšem 

velmi omezené. Hlavním zdrojem vlastních příjmů školy z hlavní činnosti je, tak jako 

v předchozích letech, pronájem tělocvičen zájmovým složkám. Další drobné příjmy máme za 

pronájem prostorů pro automat na nápoje, event. příležitostné pronájmy. Uvedené zdroje však jsou 
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zatíženy povinnými odvody holého nájemného, v případě automatů na nápoje a jídlo i DPH. Školou 

jsou tedy využity jen částečně. 

Ve školním roce 2018/2019 získala škola finanční prostředky od zřizovatele na organizaci 100 let 

obchodního školství v celkové výši 70.000 Kč, na modernizaci 4 učeben ve výši 260.000 Kč, na 

výmalbu učeben 28.000 Kč a na výměnu PC a komponentů ve výši 150.000 Kč.  Byla přislíbena 

finanční podpora pro úpravu a modernizaci původního školníkova bytu ve výši 150.000 Kč a 

úprava zeleně v okolí školy ve výši 100.000 Kč. Tyto dvě poslední akce budou realizovány 

z časových a organizačních důvodů ve školním roce 2019/2020.  V květnu 2019 vlivem prudkého 

lijáku byla vytopena a poškozena jedna a učebna ve třetím patře. Pojišťovnou byla škoda vyčíslena 

na 127.243 Kč a její oprava proběhne na podzim roku 2019. Podle předběžných kalkulací náklady 

na opravu budou vyšší cca. 170.000 Kč. 
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21. Závěr  

Prioritou Masarykovy obchodní akademii, Rakovník, Pražská 1222 -  bylo nadále zachovat 

dobrou úroveň školy, poskytovat kvalitní vzdělání a různými aktivitami zajišťovat přísun 

finančních prostředků na modernizaci budovy a prostor školy.  

Ve školním roce 2018/2019 pokračoval pokles žáků poklesl ze 173 na 160. Jedním z důvodů byl 

malý počet žáků vycházející z 9. tříd základních škol. Demografická křivka v současnosti na 

základních školách pomalu roste a počet absolventů ZŠ by měl narůstat. Největším konkurentem 

pro naši školu, zejména pro obor ekonomické lyceum je gymnázium. Prvním rokem se nám 

nepodařilo naplnit druhou třídu oboru obchodní akademie. Celkově v regionu klesá zájem o 

odborné ekonomické obory. 

Proto je naší prioritou získat do školy více zájemců o studium, a to cílenou propagací školy – 

především přímo na základních školách při schůzkách s rodiči a jejich dětmi, ale i dalšími 

marketingovými praktikami školy. Zvýšení počtu nově přijímaných žáků školy by v konečném 

důsledku přineslo i vyšší finance na provoz školy i platy zaměstnanců, které jsou skutečně potřeba.  

 

Jako správci budovy, která je 90 let stará, máme též nelehký úkol udržovat budovu v dobrém 

technickém stavu, zajišťovat opravy a údržbu a s omezenými finančními prostředky se tak 

dostáváme do komplikované situace. Ve školním roce 2018/2019 byla opět podána žádost na 

financování výměny dřevěných oken z roku 1929, které jsou v havarijním stavu, netěsní a 

způsobují značné tepelné ztráty, což samozřejmě přináší i vysoké výdaje za energie. Projektantem 

Ing. Karlem Endyšem byl vytvořen aktualizovaný investiční záměr Snížení energetické náročnosti 

budovy- výměna oken v celkové hodnotě 26,5 milionu Kč. 

Ve školním roce 2018/2019 byla škola rovněž zařazena do energetického projektu EPC. Věříme, 

že i při velké konkurenci s ostatními budovami, bude naše škola vybrána a výměna oken bude již 

po více než 12 letech permanentních žádostí zahájena.  

 

Rádi bychom samozřejmě měli školu bezpečnou, upravenou, moderní, vybavenou kvalitní 

výpočetní technikou a pomůckami. V průběhu školního roku 2018/2019 bylo podáno několik 

žádostí, které se týkají získání finančních prostředků na modernizaci PC-vybavení, síťového servru, 

modernizace učeben a kabinetů. V červnu 2019 bylo vyhověno ze strany zřizovatele žádosti na 

úpravu školníkova bytu a jeho přeměnu na prostory vhodné pro ubytování návštěv školy. Škola 
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také získala prostředky na výměnu podlahových krytin ve 4 učebnách a prostředky na úpravu 

zeleně v okolí školy.  

Naše škola byla úspěšná také v žádosti Fulbrightovy nadace a získala tak amerického studenta pro 

výuku anglického jazyka, čehož si velmi považujeme a věříme ve zkvalitnění výuky jazyka rodilým 

mluvčím. 

 

Další prioritou školy je nadále rozvíjet spolupráci se zahraničními školami, organizovat výměnné 

pobyty žáků. Cílem je nadále zintenzivnit spolupráci s největšími zaměstnavateli v našem regionu 

a umožnit tak našim žákům více proniknout do praxe. 

 

Nicméně naším prvořadým cílem je kvalitní výchova a výuka našich studentů, jejich zdárné 

dokončení studia a úspěchy jak u maturitních zkoušek, tak i následně v jejich pracovním 

životě, při studiu na VŠ a VOŠ, ale i v životě osobním. Základem pro splnění tohoto nemalého 

cíle je samozřejmě kvalitní a dobře motivovaný pedagogický sbor, dostatečná materiálně 

technická základna a hlavně systematická práce managementu školy s podporou zřizovatele.  

 

Výroční zpráva byla zpracována: 23. září 2019 

         

 

Podpis ředitele a razítko školy:               

  

 

Datum projednání ve Školské radě: 26. září 2019 

 

 

Za školskou radu:  

Mgr. Jindra Košíková: ……………………………………… 

Mgr. Veronika Červená: ……………………………………… 

Andrea Majerová:  ……………………………………… 
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22. Přílohy – fotogalerie pedagogického sboru a tříd 
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