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1. Základní údaje o škole a charakteristika školy 

a) Název právnické osoby: Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220 
    Sídlo právnické osoby: Jičín, 17. listopadu 220 
    Právní forma: příspěvková organizace 
    IČ: 60 116 935   
    Identifikátor právnické osoby: 600 012 000 
 
b) Zřizovatel: Královéhradecký kraj, IČ: 70 889 546 
     Sídlo: Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245 
 
c) Ředitel: Mgr. Ondřej Švanda 
    Trvalý pobyt: Dvořákova 290, Jičín, 506 01 
 
d) Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 
     Masarykova obchodní akademie 
     Druh školy: střední škola 
     IZO: 000 087 513 
 
e) Datum a č.j. posledního zápisu do rejstříku škol a ŠZ.: 13. 10. 2014 
    č.j. 14550/SM/2014-8 
  
f) Celková kapacita školy a jejich součástí: 370 žáků 
 
g) Seznam oborů vzdělání: 

    63 – 41 – M/02    Obchodní akademie, denní forma vzdělávání 
    18 – 20 -  M/01    Informační technologie, denní forma vzdělávání 
    
h) Školská rada 

     Školská rada byla zřízena v souladu s § 167 zák. č. 561/2004 Sb. Má 6 členů, z toho 2     
     členové jsou zástupci zřizovatele, 2 členové jsou představiteli zákonných zástupců  
     nezletilých žáků a zletilých žáků a 2 členové zastupují pedagogické pracovníky. 
     Předsedkyní školské rady je Mgr. Jaroslava Fejfarová. Školská rada vyvíjí činnost podle   
     § 168 zák. č. 561/2004 Sb. a zasedá dvakrát ročně.  
 
i) Seznam zájmových, občanských případně dalších sdružení působících při škole: 

    Sdružení rodičů Masarykovy obchodní akademie, Jičín, z.s., ve spolkovém rejstříku vedeném 
u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu  L, vložce č. 837, IČO 150 57 941. 
 
j) Další údaje, týkající se záměrů školy, její orientace, předpoklady a trend  
    dalšího vývoje. Návrhy k řešení dlouhodobé koncepce školy pro zřizovatele: 

Záměrem školy je zachovat dosavadní orientaci na obory vzdělávání obchodní akademie                      
a informační technologie a udržovat stávající počet žáků tak, aby bylo pravidelně dosahováno 
optimálního stavu 300 žáků a 10-12 tříd. 
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V červnu 2009 byl dokončen ŠVP oboru 63-41-M/02 obchodní akademie, podle kterého se 
vyučuje od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem. Od 1. 9. 2013 došlo k úpravě ŠVP zavedením 
zaměření oboru obchodní akademie na cestovní ruch a od 1. 9.2014 se pak podle další nové 
verze ŠVP vyučuje také obor obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky.  

 
Během školního roku 2009/2010 byl vypracován ŠVP oboru 18-20-M/01 informační  
technologie. Podle tohoto ŠVP je vyučováno od 1. 9. 2010. Obor informační technologie 
nahradil dobíhající obor informatika v ekonomice. 
 
Oba ŠVP škola průběžně aktualizuje a reviduje, postupně dochází k obměně vzdělávacího 
obsahu a redukci již nepotřebného učiva.  
 
Škola má dobré materiální a technické zázemí. Jeho základ byl položen v r. 2000, kdy byla 
dokončena rekonstrukce historické školní budovy a otevřena nová přístavba s tělocvičnou               
a několika učebnami. V dalších letech bylo uskutečňováno vybavování učeben a kabinetů 
počítači, dataprojektory, interaktivními tabulemi, grafickými tablety, robotickými stavebnicemi, 
3D tiskárnou a další technikou.  

 
V dalších letech bude třeba se zaměřit na údržbu a obnovu stávající výukové techniky, 
modernizaci WI-FI sítě a případný nákup moderního software. Na škole je v současné době            
5 odborných počítačových učeben, tělocvična s posilovnou a zázemím. V každé odborné                          
i kmenové učebně je moderní výuková technika, tj. dataprojektory s interaktivními tabulemi 
nebo promítacími plochami.  

 
Technické vybavení školní budovy je též velmi dobré. Po rekonstrukci a přístavbě byly v období 
let 2001 – 2019 uskutečněny tyto akce: pořízení nového plynového kotle v r. 2007, výměna 
všech oken byla provedena v několika etapách a byla dokončena v r. 2010, v r. 2016 byl 
zakoupen nový počítačový server, v období let 2008 – 2010 byla provedena oprava několika 
plochých střech a v r. 2011 oprava hlavní střechy s nátěrem okapů a oplechování. V období 
červen - červenec 2015 byla provedena oprava a nátěr fasády. Na jaře r. 2017 bylo zadáno 
vypracování projektové dokumentace na výstavbu venkovního sportoviště. V r. 2017 bylo 
taktéž vyhlášeno výběrové řízení na opravu plotové zdi na severní straně pozemku školy. Akce 
byla dokončena v r. 2018. V r. 2019 byla provedena oprava plochy vjezdu do dvora tamtéž – 
vjezd byl vydlážděn žulovými kostkami. V r. 2019 byla provedena generální oprava ploché 
střechy nad administrativní částí budovy a oprava ploché střechy nad učebnami v přístavbě.               
V dalších letech bude třeba provádět pouze běžnou údržbu. 

 
Na podzim roku 2020 škola obdržela stavební povolení na stavbu víceúčelového hřiště na 
pozemku školy. Na pozemku školy byly dokončeny vyklízecí práce a revitalizace školní zahrady 
a pozemku. V nejbližších letech bychom dle dostupných finančních prostředků rádi vystavěli 
multifunkční hřiště pro naše žáky i jičínskou veřejnost. 

 
Vzhledem k nárůstu počtu vyučovaných hodin školu trápí nedostatek prostor pro výuku. Za 
tímto účelem byla zpracována projektová dokumentace pro přestavbu bytu bývalého školníka 
na novou učebnu. Na podzim roku 2021 škola požádá o stavební povolení. Učebnu bychom rádi 
vybudovali v létě 2022. 
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Ve školním roce 2020 – 2021 jsme si velmi přáli pokračovat v práci na programu 
ERASMUS+ akce „Mobility“ v rámci projektu „Zahraniční praxe a pracovní zkušenosti“ (Pracovní 
stáž v Londýně). Podali jsme proto další projektovou žádost, ta ale bohužel nebyla vybrána 
k realizaci. V současné době na škole probíhá projekt Šablony II a zahajujeme účast v projektu 
„Šablony III“. 
 
Vzhledem k přísným hygienickým opatřením v souvislosti s onemocněním covid-19 došlo                
i ve školním roce 2020-2021 k nebývalému omezení akcí školy. Pro distanční výuku byla zvolena 
platforma Učebna Google, včetně doplňkových aplikací. Důraz byl kladen na proškolení 
vyučujících, vzájemnou spolupráci, výpomoc a průběžné vylaďování systému distanční výuky. 
Došlo k redukci a revizi vzdělávacího obsahu pro daný ŠR. 
 
Škola plně vybavila vyučujícími notebooky a dalším příslušenstvím. Stejně tak škola nabídla 
zapůjčení výpočetní techniky žákům. Několik žáků této nabídky využilo. 
 
Pro komunikaci s rodiči byl vytvořen rezervační systém a online prostředí, ve kterém mohou 
rodiče prostřednictvím videohovoru komunikovat s jednotlivými vyučujícími. 
 
Celkové údaje o škole podle stavu k 30. 9. 2020 
 

Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele 

11 297 27 10,64 

 
 

2. Přehled oborů vzdělání 

 

 
Kód oboru 

 

 
Název oboru Kdo vydal učební dokumenty 

 
Pod č. j. 

 
Platnost od 

63-41-M/02 Obchodní akademie MOA Jičín 
(ŠVP obchodní akademie) 

350/2009  
1. 9. 2009 

 
18-20- M/01 

Informační 
technologie 

MOA Jičín 
(ŠVP informatika 

v ekonomice) 

 
239/2010 

 
1. 9. 2010 

 
 

3. Personální zabezpečení činnosti školy 

Podle výkazu P1-04 za první pololetí roku 2021 činil průměrný přepočtený počet pedagogických 
pracovníků 27,9617 a nepedagogických zaměstnanců 5 osob.  
K 30. 6. 2021 evidujeme 1 učitelku na mateřské dovolené a 4 učitelky na rodičovské dovolené.   
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Pedagogická a odborná kvalifikace zaměstnanců 
                                                                                      

Osobní číslo 
pracovníka 

Pracovní 
zařazení 

Vyučení /obor 
/ 

Odborné 
/vysokoškolské, 
ÚSO / 

Pedagog., PF, FF, 
DPS 

Délka 
praxe 

69100 Ředitel 

 
 
 
 

 

PF 
Technické 
univerzity 
Liberec 
PF Západočeské 
univerzity Plzeň 

11 

17115 
Zástupce 
ředitele 

  
Tech. univ. 
Liberec + Ped. 
Fak. Hradec Kr. 

21 

13520 Učitelka   PF Liberec 26 

6816 Učitel   
Ped. Fak. Ústí n. 
L. 

36 

53740 Učitel   
PF Hradec 
Králové 
PF MU Brno 

18 

7515 Učitelka   
Univerzita J. E. 
Purkyně Ústí nad 
Labem 

29 

28230 Učitelka   

Univerzita 
Karlova Praha, 
Technická 
univerzita 
Liberec 

17 

36344 Učitel   
Univerzita 
Karlova Praha 

40 

36470 
 

 
Učitelka 

  
 
VŠE Praha 
učitelství 

 
29 

45900 Učitelka   
VŠ pedagog. 
Hradec Králové 

24 

36580 Učitelka  

Západočeská 
univerzita Plzeň, 
Česká 
zemědělská 
univerzita Praha 

DPS VŠ 
J.A.Komenského 
Praha 

28 

53749 
Učitelka 
PP ukončen 
31.7. 2021 

  
PF Hradec 
Králové 

39 

81900 Učitelka  VŠE Praha DPS VŠE Praha 29 
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53800 Učitelka   
PF Hradec 
Králové 

15 

36710 
Učitel 
 

  
PF Univ.Hradec 
Král. 

11 

28600 
Učitelka 
na rodičovské 
dovolené 

  
VŠE Praha 
učitelství 

12 

65400 
Učitelka 
na mateřské 
dovolené 

  

PF 
Technická 
univerzita 
Liberec, PF MU 
Brno 

8 

62800 
Učitelka 
PP ukončen 
24.8.2021 

 
Česká 
zemědělská 
univerzita Praha 

DPS ČZU Praha 12 

36600 Učitelka   
VŠE Praha 
učitelství 

6 

83600 Učitelka   
TU Liberec 
PF MU Brno 

10 

83700 
Učitelka 
na rodičovské  
dovolené 

  
PF Univerzita 
Hradec Králové 

12 

28100 Učitelka  
Technická 
univerzita 
Liberec 

PF Univerzita 
Hradec Králové 

18 

49800 
Učitelka 
na rodičovské 
dovolené 

 
Vysoká škola 
obchodní Praha 

CCV Pardubice 5 

28160 
Učitel 
správce sítě 

  
PF Univerzita 
Hradec Králové 

4 

52700 Učitelka   PF Madrid 4 

21150 Učitelka  

Univerzita Jana 
Evangelista 
Purkyně Ústí nad 
Labem 

 10 

17333 
Učitelka 
na rodičovské 
dovolené 

  FF UP Olomouc 22 

55700 Učitelka   
Technická 
univerzita 
Liberec, 

25 
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Masarykova 
univerzita Brno 

49780 Učitelka   
Univerzita J. E. 
Purkyně Ústí nad 
Labem 

14 

38500 Učitelka   
Univerzita 
Hradec Králové 

22 

52300 Učitelka   
Technická 
univerzita 
Liberec 

2 

36220 Učitelka   
Univerzita 
Hradec Králové 

1 

58700 Učitelka   
VŠE Praha 
učitelství 

13 

3636 Učitelka   
VŠE Praha 
učitelství 

34 

36520 Učitelka   FF UK Praha 35 

28170 
Učitel 
zástup za nemoc 
23.11.-14.2.21 

 
Lepařovo 
gymnázium Jičín 

 0 

67100 Hospodářka  SEŠ Jičín  36 

49760 Mzdová účetní  MOA Jičín  29 

37050 Školník 
SOU Lázně 
Bělohrad 
vyučen 

SOU Lázně 
Bělohrad 
maturita 

 20 

49750 Uklízečka SOU Chrudim   22 

37100 Uklízečka  
Střední 
zahradnická škola 
Kopidlno 

 20 

 

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

Školní rok Počet pedagogických pracovníků 

2020– 2021 0 
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Počet nekvalifikovaných pracovníků 
 

 Školní rok 2020 – 2021 

U pedagogických pracovníků 4 

U nepedagogických pracovníků 0 

 

4. Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2021 – 2022 

 

Kód oboru Název oboru 1. kolo 
Počet       Počet 
přihl.        přij. 

2. kolo 
Počet     Počet 
přihl.      Přij. 

63-41-M/02 Obchodní akademie 133           116 
 

nekonalo se 
 

18-20-M/01 Informační technologie 26          21 nekonalo se 

 

Kód oboru Název oboru Počet odevzdaných 
zápisových lístků k 31. 8. 

63-41-M/02 Obchodní akademie 73 

18-20-M/01 Informační technologie 12 

 

5. Výsledky vzdělávání žáků 

 
Prospěch a docházka žáků všech ročníků k 30. 6. 2021 
 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Žáci celkem 297 

Prospěli s vyznamenáním 58 

Prospěli 219 

Nehodnoceno 6 

Neprospěli 5 

z toho opakující ročník 1 

Průměrný prospěch žáků 1,90 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 18,09 

z toho neomluvených 0,15 
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Žáci konající opravné či komisionální zkoušky 

 

Ročník Obor vzdělání Počet žáků Předmět 

1. 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

63-41-M/02 Obchodní akademie 
18-20-M/01 Informační 

technologie 

0 
1 

 
Zpracování dokumentů na PC 

2. 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 
63-41-M/02 Obchodní akademie 

18-20-M/01 Informační 
technologie 

 

 
2 
0 
 
 
 
 
 
 

 
Matematika 

 

3. 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

63-41-M/02 Obchodní akademie 
 
 
 

18-20-M/01 Informační 
technologie 

1 
1 
1 
 
 

0 

Aplikovaná ekonomie 
Informační technologie 

Konverzace v anglickém jazyce 
 
 
 

4. 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

63-41-M/02 Obchodní akademie 
18-20-M/01 Informační 

technologie 

0 
0 

 

    
 
Výsledky maturitních zkoušek – stav k 31. 7. 2021 po mimořádném termínu 
 

Kód a název oboru 
Žáci konající 

zkoušky celkem 
Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

63-41-M/02 Obchodní 
akademie 72 20 49 3 

18-20-M/01 
Informační technologie 9 3 4 2 

Celkem 81 23 53 5 
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Výsledky maturitních zkoušek – září 2020 
 

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

akademie 
 

Žáci konající 
zkoušky celkem 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli 
Nepro- 

spěli 

Maturitní zkouška v 
podzimním zkušebním 

termínu 16 0 15 1 

z toho opravná maturitní 
zkouška 16 0 15 1 

maturitní zkouška v náhr. 
termínu 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

Celkem 16 0 15 1 

 
 

Hodnocení chování žáků 
 

 

Počet žáků - hodnocení 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

Obory vzdělání s maturitní zkouškou 295 2 0 

 

Výchovná opatření Počet 

Napomenutí třídního učitele 0 

Důtka třídního učitele 3 

Důtka ředitele školy 2 

Pochvala třídního učitele 9 

Pochvala ředitele školy 0 

Podmíněné vyloučení ze školy 0 

Vyloučení ze školy 0 

 

6. Prevence sociálně patologických jevů 

Akce výchovného poradenství a primární prevence 
 
Pobytové výchovné akce 

 
Adaptační kurz pro studenty 1. ročníku 
Vzhledem k hygienickým opatřením v souvislosti s onemocněním covid-19 se nemohl na 
začátku školního roku uskutečnit tradiční adaptační kurz pro studenty 1. ročníku.  
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Dobročinné akce 
 
Zapojení do dobročinné sbírky Světluška 
I v letošním školním roce se v září zapojily dvojice studentů druhého a třetího ročníku do 
dobročinné sbírky, kterou na pomoc nevidomým organizuje Nadační fond Českého rozhlasu.   
 

Přednášky a semináře 
 

Péče o duševní hygienu v době distanční výuky 

Výchovná poradkyně školy nabídla během pololetní klasifikační porady možnost účasti 

jednotlivých tříd v online kurzech na téma duševní hygieny. 

 

Online program pro žáky „Nehodou to začíná“ 

31. března se žáci naší školy zúčastnili online přednášky společnosti DEKRA cz, a. s. Praha 

Nehodou to začíná. 

 
Výzva „Dokážeme spolu obejít Zemi?“ 

Distanční výuka byla pro mnohé žáky i učitele velkou zátěží a vládní nařízení o omezování 
pohybu osob neprospívala ani fyzické stránce člověka. Mnohahodinové sezení u počítače, 
výrazné změny životosprávy, změna sociálního klimatu v rodinách, to vše představuje hrozbu 
budoucího zdravotního rizika. Proto připravila škola pro své studenty i pedagogy výzvu 
Dokážeme obejít Zemi (vzdálenost 40 075 km). Žáci a učitelé zaznamenávali libovolné pohybové 
aktivity do pro tento účel vytvořeného záznamového systému. Systém automaticky 
vyhodnocoval výsledky a uváděl nejrůznější statistiky. 
 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Osobní číslo zaměstnance a název akce 

69100 Přijímací řízení na SŠ, Změny v MZ, cyklus ředitel koučem, Jak na distanční výuku?, Řízení 
školy s využitím moderních digitálních nástrojů 

81900 Veřejné finance a neziskový sektor národního hospodářství, kariérové poradenství pro 
střední školy, Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi, Moderní marketingové 
techniky 

36600 Osobnostně sociální rozvoj asertivní komunikace pedagoga, Osobnostně sociální rozvoj 
- jak překonat prokrastinaci 

45900 Dejme každému šanci prožít úspěch - motivace aktivizace žáků                                                

52300 Objevte skrytý potenciál - nástroje kariérního poradenství pro práci s žáky 
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21150 Tělocvik distančně Proč a jak? 

36580 Finanční gramotnost 

28100 Time Management (rozvoj osobnosti), Dějiny ekonomického myšlení a mikroekonomie, 
Školení Canva pro školy online, Finanční gramotnost                                                                            

13520  Metodická akreditovaná konference nakladatelství Klett 

7515  GeoGebra - Využití programu GeoGebra ve výuce matematiky, Klimatická změna  
             fenomén 21. století 

53800 GeoGebra - nástroj rozvoje matematické gramotnosti na SŠ 

Všichni zaměstnanci školy Proškolení první pomoci v rámci BOZP “Život zachraňující úkony” 
   

8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

Jazykové kurzy pro veřejnost 
Ve školním roce 2020 – 2021 se z důvodu protiepidemických opatření nekonaly jinak tradiční 
jazykové kurzy pro veřejnost.  

Praxe studentů 3. ročníku 

Z důvodu protiepidemických opatření vlády byla na naší škole zrušena odborná praxe studentů 
třetího ročníku. 
 
Den otevřených dveří online formou 
Na 10. prosince 2020 a 26. ledna 2021 připravila škola den otevřených dveří pro zájemce                   
o studium do prvního ročníku tentokrát online formou přes Microsoft Teams.   

 
Online přijímací zkoušky nanečisto 
Dnu otevřených dveří 26. 1. 2021 předcházely online přijímačky nanečisto pro žáky 9. ročníků 

základních škol. Po vyplnění testů z matematiky a češtiny byly zájemcům zveřejněny správné 

výsledky a postup řešení na webové stránce školy. Následně škola umožnila přes Microsoft 

Teams online konzultace správných řešení s vyučujícími českého jazyka a matematiky. 

 
Slavnostní předání maturitních vysvědčení 
Slavnostní předání maturitních vysvědčení úspěšným absolventům maturitní zkoušky oboru 
obchodní akademie a informační technologie proběhlo v Porotním sále jičínského zámku za 
přítomnosti vedoucího odboru školství města Jičína, ředitele Masarykovy obchodní akademie, 
třídních profesorů, rodičů a blízkých absolventů. 
 
Spádová škola při maturitních zkouškách 
Ve dnech 7. a 8. července 2021 proběhly na škole didaktické testy společné části maturitní 
zkoušky v mimořádném termínu pro určenou spádovou oblast.  
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Grafický manuál a webové stránky školy 
Škola nechala zpracovat nový komplexní grafický manuál, včetně nového loga a logotypu. 
V říjnu 2020 byly spuštěny nové webové stránky školy. 
 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI 

 
Šetření ČŠI k distanční výuce 
Ve dnech 28. – 29. dubna proběhlo na naší škole šetření České školní inspekce, tentokrát se 
zaměřením na distanční výuku. Dva školní inspektoři zamířili k některým vyučujícím přímo do 
online hodin, poté následoval přibližně hodinový rozhovor inspektora s daným vyučujícím. 

 

10. Základní údaje o hospodaření organizace 

Základní údaje o hospodaření školy jsou za ucelený kalendářní rok, v němž začal školní rok 
2020/2021. Hospodaření v roce 2020 skončilo minimálním ziskem v hlavní i v doplňkové 
činnosti.  Zisku v hlavní činnosti bylo dosaženo hlavně zapojením fondů organizace, a to 
především na úhradu oprav související s běžnou údržbou budovy. Celkově na hospodaření 
organizace se negativně projevil COVID 19. Například nebyly pronájmy tělocvičny pro sportovní 
kluby. Doplňková činnost nemohla pořádat jazykové kurzy. 

Organizace dokládá podrobnější příjmy a výdaje roku 2020. 

Příjmy celkem Kč 26 841.558,00 

dotace celkem       26 433.767,60 

z toho: 

ÚZ 33353 22 855.378,00 

ÚZ 33038 8.500,00 

ÚZ 33079 658.007,00 

ÚZ 33063 Šablony II.                                             183.847,60 

provozní 2 409.710,00 

provozní – účelové (notebooky) 204.300,00 

projekty MUP 90.000,00 

projekt Polytechnika    23.965,00 

Odpisy majetku z dotace EU 60,00 

ostatní výnosy 17.810,10 

čerpání fondů 182.756,90 

finanční výnosy  21.229,40     

výnosy ze služeb a pronájmů  185.994,00 

 

Účelové dotace s ÚZ 33353, 33038 a 33079 byly v plné výši vyčerpány a počátkem ledna 2021 

řádně vyúčtovány dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. Dotace s ÚZ 33063 z OP VVV je víceletá a ke 
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konečnému vyúčtování dojde v následujících letech. Na účtu 672 jsou i odpisy majetku 

nakoupeného z dotace EU projektu „Cizí jazyky interaktivně v podmínkách SERRJ“ v částce Kč 

60,-. Samozřejmě i provozní příspěvek a další účelové příspěvky poskytnuté od zřizovatele, 

které škole pomohly v této problematické době. Došlo k nákupu počítačové techniky, která 

zajišťuje nutné potřeby při distanční výuce. 

Vlastní příjmy byly bohužel oproti roku 2019 nižší zhruba o 110 tisíc korun. Nelze to ovšem 

reálně porovnat, protože od září byl větší zájem sportovních klubů o pronájem tělocvičny, 

kterou jsme dle vládních nařízení nemohly pronajímat. Ostatní výnosy obsahují i materiální 

pomoc – dodání respirátorů.  

 

Výdaje celkem Kč  26 839.177,84 

mzdy   17 328.027,00 

v tom limit  16 660.918,00 (ÚZ33353) 

odvody, soc. nákl., poj. 6 363.318,52 

materiál a energie 869.085,86 

opravy 206.649,21 

ostatní náklady 573.083,40 

jiné ostatní náklady 12.040,00 

odpisy 451.572,00 

nákup DDM 1 021.639,76 

finanční náklady 13.762,09 

 

Porovnání nákladů mezi rokem 2019 a 2020 

Obdobná je výše účtu 501 (materiál). Také účet 502 (energie) vykazuje zhruba stejné výdaje 

jako v roce 2019, nižší stav je u spotřeby vody, elektřiny, vyšší je u spotřeby plynu. Na druhé 

straně nárůst mají mzdové náklady, a to v souvislosti s navýšením platových tarifů. Nižší náklady 

byly na služby a opravy. S nárůstem mezd stouply i náklady na pojistné a odvody do FKSP. 

Podstatně nižší byly výdaje na cestovné, ale v této souvislosti došlo k nárůstu cen za online 

semináře. Nárůst je u výdajů na nákup drobného dlouhodobého majetku (nákup IT pomůcek), 

drobné snížení výdajů je u odpisů majetku. Ostatní náklady jsou vesměs totožné s rokem 2019. 

 

Hospodářský výsledek hlavní činnosti - zisk Kč 2.380,16 

Zisk je navržen na příděl do rezervního fondu a bude v roce 2021 použit na úhradu výdajů. 

 

Organizace na úhradu veškerých výdajů zapojila poskytnuté dotace, příspěvky, granty a veškeré 

vlastní příjmy, v řádných termínech a v plné výši odváděla pojistné.  
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Doplňková činnost 

Doplňková činnost spočívá v pořádání jazykových kurzů pro širokou veřejnost a má v této oblasti 

zhruba pětadvacetiletou tradici. Dalším předmětem doplňkové činnosti je provozování 

nápojového automatu. 

Hospodářským výsledkem doplňkové činnosti k 31. 12. 2020 byl zisk ve výši Kč 9.782,95. 

Hospodářský výsledek je oproti roku 2019 téměř o osm tisíc korun nižší. Na zisku se jazykový 

kurz podílí částkou cca 4 tisíce korun, zbývající část kladného výsledku hospodaření zajistil 

provoz nápojového automatu. 

Příjmy               Kč 28 822,00 

tržby celkem            28.822,00 

z toho jazykový kurz             9.596,00 

           nápoj. automat           19.226,00 

Výdaje        Kč 19.039,05 

materiál + energie           10.553,05 

služby                6.566,00 

OON               1.920,00 

Celkové náklady na jazykový kurz jsou 5.404 a na provoz nápojového automatu 13.635,05. 

 

Hospodářský výsledek doplňkové činnosti - zisk  Kč 9.782,95 

Hospodářský výsledek – zisk navrhujeme přidělit do rezervního fondu školy. 

Výhled pro rok 2021 je velice nejistý. Pokud to situace dovolí, budeme pokračovat 

v provozování doplňkové činnosti.  

 

11. Zapojení do rozvojových a mezinárodních projektů 

Ve školním roce 2020 – 2021 se škola zapojila do rozvojového programu „Podpora financování 
přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax  v mateřských, základních, středních 
školách a konzervatořích“ na zajištění zvýšení kvality středního vzdělávání prostřednictvím 
vyššího dělení žáků do menších skupin při výuce.  
 
Adopce afrických dětí v rámci projektu Humanitas Afrika 
Studenti a zaměstnanci Masarykovy obchodní akademie pokračovali ve školním roce 2020 – 
2021 v účasti na  mezinárodním projektu africko – českého sdružení HUMANITAS AFRIKA, které 
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vzniklo v roce 2006 s cílem přispět k šíření vzájemné tolerance a porozumění mezi Čechy a 
Afričany. Naše škola adoptovala na dálku dvě děti z africké Keni. Příspěvek od dobrovolných 
dárců (studentů a pedagogů naší školy) činil ve školním roce 2020 – 2021 13 800,- Kč. 
 

12. Péče o rozvoj nadaných žáků 

Ve druhém pololetí školního roku se podařilo přihlásit jednu studentku 1. ročníku na kurz 

Science in English, který připravil NPI České republiky. Zaměření kurzu rozvíjí práci s odborným 

textem v angličtině. 

Projekt DofE 

Ve školním roce 2019 - 2020 se Masarykova obchodní akademie, Jičín, připojila k projektu 
DofE. Jde o Mezinárodní cenu vévody z Edinburgu - prestižní vzdělávací program pro mladé lidi, 
který je podporuje v osobním rozvoji a získávání dovedností uplatnitelných v budoucím životě 
a práci. Nenásilným a zajímavým způsobem rozvíjí samostatnost, zodpovědnost a vytrvalost. 
Program spočívá v pravidelném plnění aktivit ve 3 oblastech: pohybu, dovednosti, 
dobrovolnictví. Každý účastník si sám stanovuje aktivity v jednotlivých oblastech a také cíle, 
kterých chce ve svých aktivitách dosáhnout. Každé ze zvolených aktivit se poté věnuje aspoň 
jednu hodinu týdne. Dobu trvání programu si účastníci určují zvolením úrovně. DofE 
má bronzovou (6 měsíců), stříbrnou (minimálně 12 měsíců) a zlatou úroveň (minimálně 18 
měsíců). Slavnostní zakončení proběhlo, poprvé online, v prosinci 2020 a všichni naši studenti 
dostali za bronzovou úroveň památeční medaili. 

 
 
Zapojení do projektu Recyklohraní 
Naše škola se i ve školním roce 2020 – 2021 zapojila do školního recyklačního programu 
Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které 
zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů. Cílem projektu je zvýšit 
povědomí o třídění odpadů u mladé generace a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých 
elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře. V rámci projektu Recyklohraní byla naše škola 
vybavena sběrnými nádobami na použité baterie a drobné elektrozařízení. Každý žák tedy může 
do školy nosit nepotřebné drobné elektrospotřebiče (například starý mobil, kalkulačku, telefon, 
elektrohračku, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač) a baterie a 
akumulátory. Za nasbírané vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení získá škola body, za něž 
žákům může pořídit různé učební pomůcky nebo hry i vybavení pro volný čas. Žáci se také v 
rámci předmětu ekologie, který je podle nového ŠVP zařazen do prvního ročníku studia, mohli 
zapojit do soutěží a her, výtvarných nebo fotografických úkolů z oblasti třídění a recyklace 
odpadů, které zadávali organizátoři projektu během školního roku. 
 
 
Projektová mezinárodní spolupráce s partnerskými školami 
Ve školním roce 2020 – 2021 neprobíhala vzhledem k pandemii covid-19 mezinárodní 
spolupráce s partnerskými školami. Škola i nadále usiluje o získání stále partnerské školy 
v zahraničí. 
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13. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Jazykové kurzy pro veřejnost 
Ve školním roce 2020 – 2021 se z důvodu protiepidemických opatření nekonaly jinak tradiční 
jazykové kurzy pro veřejnost.  
 

14. Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů 

Programy a projekty financované z Evropské unie 

Operační programu výzkum, vývoj a vzdělávání  
Masarykova obchodní akademie byla zapojena do dvouletého Operačního programu výzkum, 
vývoj a vzdělávání spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. 
Jedná se o projekt Šablony MOA-2019 s registračním číslem 
CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016374. Konkrétně jde o šablony: Doučování žáků ohrožených 
školním neúspěchem, Klub pro žáky SŠ, Vzájemná spolupráce pedagogů, Tandemová výuka, 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.  
Na projekt Šablony II. nám byla v prosinci 2019 poskytnuta dotace v částce 396 404,- Kč. Z ní 
bylo zatím použito 188 959,60 Kč. 
V roce 2020 nám byla schválena závěrečná monitorovací zpráva a došlo k ukončení prvního 
projektu šablon s názvem Šablony MOA 2017. 

 
Projekt zahraniční praxe a pracovní zkušenosti v rámci programu ERASMUS+ 
I v roce 2020 podávala naše škola žádosti o mezinárodní granty na odborné stáže studentů 
v rámci uvedeného projektu. Podmínky jsme splnili, ale pro velké množství uchazečů jsme byli 
zařazeni pouze jako náhradníci. 

 
Akce podpořené zřizovatelem školy 

 
Mimořádné účelové prostředky Královéhradeckého kraje 
Z mimořádných účelových příspěvků od KHK tzv. MUP bylo přiděleno celkem 90 000 Kč 
(vyúčtováno k 14. 12. 2020). Z toho na projekty Prevence rizikového chování a zdravý životní styl 
dětí a mládeže byla přidělena částka 29 000,- Kč a na volnočasové aktivity 61 000 Kč. Projektové 
prostředky byly v plné výši vyčerpány v možnostech, které umožňovala distanční výuka. 
 
Finanční příspěvek na podporu polytechnického vzdělávání 
Finanční příspěvek na podporu polytechnického vzdělávání byl přidělen v částce 
119 000,- Kč. S ohledem na situaci bylo čerpáno zatím 23 965,- Kč, a to především na nákup 
základních pomůcek na modernizaci IT. Zbývající částka byla se souhlasem poskytovatele 
převedena do roku 2021.  
 
Víceletý projekt DofE 
Další podpořenou akcí byl příspěvek na víceletý projekt DofE v částce 10 000,- Kč. 
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Účelový příspěvek na nákup výpočetní techniky 
Účelový příspěvek na nákup výpočetní techniky, a to 204 300,- Kč na notebooky pro učitele na 
distanční výuku a 240 000,- Kč na nákup počítačů pro studenty. 
 

 15. Spolupráce školy s dalšími subjekty při vzdělávání 

Masarykova obchodní akademie při zajišťování svých výchovně-vzdělávacích akcí 
spolupracovala s mnoha jinými subjekty. Zejména důležitá při výchovně vzdělávacím procesu i 
organizaci a finančním zajištění mimoškolních akcí je spolupráce se Sdružením rodičů při 
Masarykově obchodní akademii.  
 
Realizace projektů 
Při realizaci projektů naše škola spolupracovala zejména s MŠMT ČR, Krajským úřadem v Hradci 
Králové, Domem zahraniční spolupráce v Praze (Erasmus+), Hospodářskou komorou KHK (jíž je 
Masarykova obchodní akademie členem), Národním pedagogickým institutem ČR. 
 
Dále pak s těmito dalšími subjekty:  
Sdružení rodičů při MOA Jičín, Africko – české sdružení HUMANITAS AFRIKA, neziskové 
společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, Regionální muzeum a galerie v Jičíně, studentská 
organizace AIESEC. 
 

Sledování výsledků vzdělávání 
Při sledování výsledků vzdělávání škola spolupracovala s externími hodnotiteli  
SCIO s.r.o. a CERMAT.   
 
Prezentace školy na veřejnosti 
Kulturní akce a prezentaci školy na veřejnosti jsme zajišťovali ve spolupráci s 
Městským úřadem v Jičíně (Porotní sál města Jičína). 
 
Výchovné poradenství 
Nadace Život dětem, Nadační fond Českého rozhlasu, DEKRA cz, a. s. Praha,  
 
Kulturní a sportovní akce 
Kulturní a sportovní akce probíhaly ve spolupráci s těmito subjekty: 
Kulturní zařízení města Jičína (Masarykovo divadlo, Biograf Český ráj), Knihovna Václava Čtvrtka 
v Jičíně. 
 
 
 
Mgr. Ondřej Švanda 
ředitel školy 
 
 
 
Schváleno Školskou radou dne …………………….. 


