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1 Základní údaje o škole 

1.1 Základní údaje o škole 

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 
 
Údaje o zřizovateli školy 
Zřizovatel: Královéhradecký kraj, IČ: 70 889 546  
Sídlo: Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245 
 
Údaje o řediteli školy 
Ředitel: Mgr. Ondřej Švanda 
Trvalý pobyt: Na Sedmidomky 817, Desná v Jizerských horách, 468 61 
 
Statutární zástupce ředitele: Mgr. František Egrt 
Trvalý pobyt: Hřmenín 38, Libáň 507 23 
 
V případě nepřítomnosti ředitele školy je pověřen řízením školy statutární zástupce ředitele.  
 

1.2 Charakteristika školy 

Druh školy: střední škola 
IZO: 000 087 513 
Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:  
Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220 
 
Datum a č.j. posledního zápisu do rejstříku škol a ŠZ.: 13. 10. 2014, č.j. 14550/SM/2014-8 
  
Kapacita školy a přehled oborů vzdělávání 
Celková kapacita školy a jejich součástí: 370 žáků 
 
Adresa pro dálkový přístup: www.moa-jc.cz 
Datová schránka: dts7bdi 
 

1.3 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. Školská rada vyvíjí činnost podle § 
168 zák. č. 561/2004 Sb. a zasedá dvakrát ročně.  
 
 

http://www.moa-jc.cz/
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Členové školské rady: 
Mgr. Jaroslava Fejfarová (předsedkyně, zástupce pedagogických pracovníků) 
Mgr. Martin Peterka (zástupce pedagogických pracovníků) 
Markéta Poláčková (představitel zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků) 
RNDr. Tomáš Jarolímek Ph.D. (představitel zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých 
žáků) 
Matěj Hlavatý (zástupce zřizovatele) 
Ing. Martin Puš (zástupce zřizovatele) 
 

1.4 Prostorové a materiální vybavení školy   

Škola sídlí v původní historické budově z roku 1931, která byla postavena pro tehdejší 
Masarykovu veřejnou obchodní školu města Jičína. Škola disponuje dobrým materiálním a 
technickým zázemím. 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 tiskárnami, 
velkoformátovou tiskárnou – plotterem a další technikou. V létě 2021 byla učebna JZ3 
přebudována na počítačovou laboratoř pro výuku odborných předmětů IT. Škola je od roku 
2021 plně vybavena notebooky pro vyučující. 
 
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, jedna laboratoř s výpočetní technikou, 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. 

 
Vzhledem k nedostatečnému prostoru pro výuku byla na podzim 2021 zpracována projektová 
dokumentace pro přestavbu bytu bývalého školníka na novou učebnu. Na jaře 2022 bylo 
získáno stavební povolení a vybrán dodavatel stavebních prací. Učebna by měla být dokončena 
v létě 2022. 
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1.5 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. 

2 Přehled oborů vzdělávání 

 
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 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 
Podle výkazu P1-04 za první pololetí roku 2022 činil průměrný přepočtený počet pedagogických 
pracovníků 29,5857 a nepedagogických zaměstnanců 5 osob.  Složení pedagogického sboru: 24 
žen a 7 mužů, z toho 8 žen a 1 muž pracuje na částečný pracovní úvazek. Ve školním roce jsme 
nezaměstnávali žádné externí pedagogy.  K 30. 6. 2022 dále evidujeme 2 učitelky na mateřské 
dovolené a 3 učitelky na rodičovské dovolené.   
 

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 

12 

17115 
Zástupce 
ředitele 

  
Tech. univ. 
Liberec + PF 
Hradec Králové 

22 

53740 Učitel   
PF Hradec 
Králové 
PF MU Brno 

19 

13520 Učitelka   PF Liberec 27 

6816 Učitel   
PF Ústí nad 
Labem 

37 
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7515 Učitelka   
Univerzita J. E. 
Purkyně Ústí nad 
Labem 

30 

28230 
Učitelka 
PP ukončen  
24. 8. 2022 

  

Univerzita 
Karlova Praha, 
Technická 
univerzita 
Liberec 

18 

36344 
Učitel 
PP ukončen 
30. 6. 2022 

  
Univerzita 
Karlova Praha 

41 

36470 
 

Učitelka   
VŠE Praha 
učitelství 

 
30 

45900 Učitelka   
VŠ pedagog. 
Hradec Králové 

27 

36580 Učitelka  

Západočeská 
univerzita Plzeň, 
Česká 
zemědělská 
univerzita Praha 

DPS VŠ J. A. 
Komenského 
Praha 

29 

81900 

Učitelka – 
výchovná 
poradkyně, 
metodik soc. 
patolog. jevů 

 VŠE Praha 
DPS VŠE Praha 
Univerzita 
Hradec Králové 

30 

53800 Učitelka   
PF Hradec 
Králové 

18 

36710 
Učitel 
PP ukončen 
k 30. 6. 2022 

  
PF Univerzita 
Hradec Králové 

12 

28600 
Učitelka 
 

  
VŠE Praha 
učitelství 

13 

65400 
Učitelka 
na rodičovské 
dovolené 

  

PF 
Technická 
univerzita 
Liberec, PF MU 
Brno 

9 

82300 Učitelka    
VŠ pedagog. 
Hradec Králové 

21 

36600 Učitelka   
VŠE Praha 
učitelství 

7 

83600 
Učitelka 
na mateřské 
dovolené 

  
TU Liberec 
PF MU Brno 

11 
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83700 
Učitelka 
na rodičovské 
dovolené 

  
PF Univerzita 
Hradec Králové 

13 

28100 Učitelka  
Technická 
univerzita 
Liberec 

PF Univerzita 
Hradec Králové 

19 

49800 
Učitelka 
na mateřské 
dovolené 

 
Vysoká škola 
obchodní Praha 

CCV Pardubice 6 

28160 
Učitel 
správce sítě 

  
PF Univerzita 
Hradec Králové 

5 

52700 Učitelka   PF Madrid 5 

21150 Učitelka  

Univerzita Jana 
Evangelista 
Purkyně Ústí nad 
Labem 

 11 

17333 
Učitelka 
na rodičovské 
dovolené 

  FF UP Olomouc 23 

55700 Učitelka   

Technická 
univerzita 
Liberec, 
Masarykova 
univerzita Brno 

26 

49780 Učitelka   
Univerzita J. E. 
Purkyně Ústí nad 
Labem 

15 

38500 Učitelka   
Univerzita 
Hradec Králové 

23 

52300 Učitelka   
Technická 
univerzita 
Liberec 

3 

36220 Učitelka   
Univerzita 
Hradec Králové 

2 

58700 Učitelka   
VŠE Praha 
učitelství 

14 

3636 Učitelka   
VŠE Praha 
učitelství 

35 

36520 Učitelka   FF UK Praha 35 

17430 Učitelka    
FF Masarykova 
univerzita Brno 

16 
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85200 Učitelka    
Univerzita 
Hradec Králové 

3 

67100 Hospodářka  SEŠ Jičín  37 

49760 Mzdová účetní  MOA Jičín  30 

37050 Školník 
SOU Lázně 
Bělohrad 
Vyučen 

SOU Lázně 
Bělohrad 
maturita 

 21 

49750 Uklízečka SOU Chrudim   23 

37100 Uklízečka  
Střední 
zahradnická škola 
Kopidlno 

 21 

 

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

Školní rok Počet pedagogických pracovníků 

2021–2022 0 

 
 

Počet nekvalifikovaných pracovníků 
 

 Školní rok 2021–2022 

U pedagogických pracovníků 3 

U nepedagogických pracovníků 0 

 

4 Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce 
a následném přijetí do školy 

 
Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 

 

Kód oboru Název oboru Počet 
přihlášek 

Počet 
přijatých 

Počet 
nepřijatých 

Počet 
odevzdaných 
zápisových 
lístků  

63-41-M/02 Obchodní 
akademie 

162 104 58 65 
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18-20-M/01 Informační 
technologie 

32 22 10 15 

 
 
Na škole proběhlo jedno kolo přijímacího řízení. Na začátku školního roku 2021/2022 
přestoupili do 1. ročníku 2 žáci z jiné střední školy. V dubnu 2022 byla ke studiu do 1. ročníku 
přijata žákyně z Ukrajiny.  Do vyššího ročníku nebyl v průběhu školního roku přijat žádný žák.  
 

5 Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího 
programu 

 
Vzhledem k doznívající pandemii covid-19 a četným karanténám v řadách vyučujících i žáků, 
byl v zimním období 2021-2022 vzdělávací obsah v rámci jednotlivých předmětů dle aktuální 
situace upravován. Učivo, které bylo vyhodnoceno jako zbytné bylo redukováno. 
S přihlédnutím k výše zmíněné situaci byl ŠVP naplňován v rámci možností dle stanovených 
tematických plánů, kteří jednotliví učitelé zpracovávají dle ŠVP. Učivo, které se v jednotlivých 
předmětech nestihlo odučit a není zbytné bude zařazení do tematických plánů pro příští ŠR. 
 
V příštím školním roce bude škola pracovat na revizi všech svých vzdělávacích programů a 
komplexní přepracování ŠVP Informatika v ekonomice. Zrevidované ŠVP nabídneme 
uchazečům o studium ve školním roce 2023/2024. 
 

6 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených 
vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 
včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a 
absolutorií 

 
Prospěch a docházka žáků oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie k 31. 8. 2022 
 

Ročník 1. 2. 3. 4. Celkem 

Počet žáků 77 73 61 50 261 

Vyznamenání 8 12 5 4 29 

Prospěl 67 60 55 46 228 

Neprospěl 2 1 1 0 4 

z toho opakující ročník 0 0 0 0 0 

Průměrný prospěch 2,02 2,035 1,99 2,272 2,06 

Průměrná absence na žáka v hodinách 73,13 71,33 69,37 57,25 68,71 

z toho neomluvené hodiny na žáka 0,17 0,01 0,11 0,24 0,13 
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Prospěch a docházka žáků oboru 18-201-M/01 Informační technologie k 31. 8. 2022 

 

Ročník 1. 2. 3. 4. Celkem 

Počet žáků 11 9 11 7 38 

Vyznamenání 0 0 0 1 1 

Prospěl 9 8 11 6 34 

Neprospěl 2 1 0 0 3 

z toho opakující ročník 0 1 0 0 1 

Průměrný prospěch 2,3 2,704 2,092 2,011 2,282 

Průměrná absence na žáka v hodinách 88,81 96 72,27 34,57 75,73 

z toho neomluvené hodiny na žáka 1,73 1,44 0 0 0,84 

 
Prospěch a docházka žáků celé školy  
 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Žáci celkem 299 

Prospěli s vyznamenáním 30 

Prospěli 262 

Neprospěli 7 

z toho opakující ročník 1 

Průměrný prospěch žáků 2,094 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 69,61 

z toho neomluvených 0,22 

    
Výsledky maturitních zkoušek – září 2021 
 

Kód a název oboru 
 

Žáci konající 
zkoušky celkem 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli 
Nepro- 

spěli 

63-41-M/02 Obchodní 
akademie 8 0 5 3 

18-20-M/01 Informační 
technologie 2 0 2 0 

Celkem 10 0 7 3 

 
 

Výsledky maturitních zkoušek – květen 2022 
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Kód a název oboru 
Žáci konající 

zkoušky celkem 
Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

63-41-M/02 Obchodní 
akademie 50 11 30 9 

18-20-M/01 
Informační technologie 7 0 6 1 

Celkem 57 11 36 10 

 
Hodnocení chování žáků celé školy 
 

 

Počet žáků – hodnocení 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

Obory vzdělání s maturitní zkouškou 292 6 1 

 

Výchovná opatření za obě pololetí školního roku 2021/2022 Počet 

Napomenutí třídního učitele 1 

Důtka třídního učitele 13 

Důtka ředitele školy 11 

Pochvala třídního učitele 19 

Pochvala ředitele školy 0 

Podmíněné vyloučení ze školy 0 

Vyloučení ze školy 0 

 

7 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování 
a zajištění podpory dětí, žáků a studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami, nadaných, mimořádně nadaných a s 
nárokem na poskytování jazykové přípravy 

 

7.1 Prevence sociálně patologických jevů a rizikového chování 

Ve škole je zřízeno školní poradenské pracoviště v tomto složení: ředitel školy, výchovná 
poradkyně, metodik školní prevence a od tohoto ŠR externí školní psycholog. Členové 
školního poradenského pracoviště spolupracují zejména s třídními učiteli, případně s dalšími 
pedagogickými pracovníky školy. 
 
Prevenci sociálně patologických jevů uskutečňujeme v souladu s preventivním programem. 
V letošním školním roce se nám podařilo získat pro školu na 4 h za týden školní psycholožku, 
která do školy dochází a ve spolupráci s metodičkou prevence organizuje individuální sezení 
pro žáky. Individuální sezení se školní psycholožkou byly v uplynulým velkým přínosem pro 
psychiku mnoha žáků. Někteří z těchto žáků pokračovali v léčbě u psychoterapeutů a 
klinických psychologů a psychiatrů. 



12 

 

 
Metodik prevence dále spolupracuje s třídními učiteli a s ostatními vyučujícími při řešení 
nejrůznějších výchovných problémů týkajících se projevů šikany, patologického chování, 
případného užívání návykových látek atd. 
 
Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby zaměřené zejména na: 

- poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
- sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření 
- prevenci školní neúspěšnosti 
- včasnou intervenci různých problémech u jednotlivých žáků a kolektivů 
- předcházení veškerému rizikového chování, diskriminace různých forem šikany 
- poradenskou podporu k pozdějšímu uplatnění v zaměstnání 
- podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků ze zhoršených socioekonomických 

podmínek a odlišného kulturního prostředí 
- podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 
- průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou 
- metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických 

postupů ve vzdělávací činnosti školy 
- spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci 
- spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými 

zařízeními 
 
Pobytové akce 
Adaptační kurz 1. ročníků 
Adaptační kurz byl uspořádán ve spolupráci se střediskem volného času K-klub Jičín. Zkušení 
lektoři připravili tradičně celou řadu zajímavých aktivit pro stmelení kolektivu a vzájemného 
poznávání. Kurz proběhl v termínu 1. – 3. září 2021 v rekreačním středisku Eden v Jinolicích. 
 
Interaktivní vzdělávací pořady organizované společností Semiramis: 
Subkultury a jejich vliv na život mladých – 2. ročníky – 8. října 2021, 
Závislosti – 1. ročníky 25. a 26. října 2021, 
Právní povědomí mládeže – 3 ročníky – 12. listopadu 2021. 
 
Přednášky 
12. listopadu 2021 byly firmou SCIO sděleny základní informace o tzv. Národních srovnávacích 
zkouškách všem žákům 4. ročníků. Další aktivitou byly přednášky s názvem Svět práce I. a Svět 
práce II. – IPS ÚP Jičín - pro 4. ročníky – 11. a 13. leden 2022. V průběhu měsíce prosince naši 
školu navštívili zástupci Univerzity HK, Univerzity obrany, Škoda auto Mladá Boleslav 
Univerzita HK, Auto škoda M. Boleslav. Během těchto setkání prezentovali informace o výše 
zmíněných VŠ. 
 
Sbírky 
Naše škola se již tradičně zúčastnila následujících sbírek: Srdíčkový den – Nadace Život dětem, 
sbírka září (20.-24.), prosinec (6.-10.) 2021 a duben (4. -8.) 2022 – celkem Kč 28 534,-, 
Sbírka Světluška – Nadace Českého rozhlasu pro slabozraké a nevidomé – 6.–10.září 2022 
(10 dvojic – 2. ročníky – vybráno Kč 10 531,-). 
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Projektové dny: 
8. března 2022 – Den pro ukrajinu. Po škola byla různá stanoviště zaměřena na výrobu 
drobných dárkových předmětů, besedy, diskuze a další program související s válkou na 
Ukrajině. Dne 30. 6. 2022 jsme uspořádali 2. ročník sportovního dne MOA, kdy měli žáci 
možnost změřit síly v nejrůznějších sportovních disciplínách napříč třídami. 
 
Dny kariérního poradenství 
Ve dnech 25. a 26. října se ve škole uskutečnila první ze série několika setkání kariérního 

poradenství pro studenty třetích a čtvrtých ročníků. Zaměřili jsme se především na lepší 

poznání sebe sama, jenž je klíčovým předpokladem pro úspěšný výběr budoucího povolání. V 

rámci dvouhodinového setkání nejprve proběhla analýza silných a slabých stránek studentů. 

Studenti si dále udělali podrobný osobnostní test, který dnes při pracovních pohovorech 

využívá nezanedbatelná část zaměstnavatelů. Nakonec byly prodiskutovány a do jisté míry i 

procvičeny správné formulace cílů a strategie jejich efektivního dosahování, jež by studentům 

měly napomoci při zdokonalování sebe samých.  

7.2 Podpora žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných a 
mimořádně nadaných 

Evidence žáků se speciálními potřebami učení je v gesci výchovné poradkyně a metodičky 
prevence. Metodička prevence a výchovná poradkyně se komplexně věnuje vzdělávání žáků 
se SVP, sleduje využívání a vyhodnocování poskytovaných podpůrných opatření, komunikuje 
se ŠPZ, žáky a rodiči nezletilých žáků, s dalšími pedagogy školy, popř. s dalšími institucemi. 
Podpůrná opatření druhého až pátého stupně škola poskytuje bezodkladně po obdržení 
doporučení školského poradenského zařízení a udělení písemného informovaného souhlasu 
zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. 
Individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami se zpracovává, 
vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby žáka na základě doporučení školského 
poradenského zařízení a žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. 
 
V průběhu studia jsou pak speciální vzdělávací potřeby žáků zajišťovány formou individuální 
integrace. Výchovný poradce poskytuje jak učitelům, tak i žákům se specifickými poruchami 
učení v případě potřeby konzultační hodiny a spolupracuje s PPP, přes třídní učitele informuje 
ostatní vyučující. 
 
Nadaní žáci jsou identifikováni na základě jejich studijních výsledků a podnětů od vyučujících. 
Žáci s vysokým studijním potenciálem jsou motivování k účasti v nejrůznějších projektech, 
soutěžích a olympiádách. V rámci jejich účasti v těchto soutěžích je jim poskytována potřebná 
podpora. 

7.3 Podpora žáků a studentů s nárokem na poskytování jazykové přípravy 
 
Ve školním roce 2021/22 naši školu nenavštěvovali žáci ani studenti, kteří by měli nárok na 
poskytování jazykové přípravy. 
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8 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a 
odborného rozvoje nepedagogických pracovníků 

 
Ve školním roce 2021/2022 čerpali pedagogičtí pracovníci dle § 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 
563/2004 Sb. samostudium v max. rozsahu 12 pracovních dnů, učitelé s nižším pracovním 
úvazkem mají samostudium úměrně krácené.   
 

Osobní číslo 
zaměstnance Název semináře 

3636 Vztahy mezi školou a rodinou  

13520 Webinář Hueber - Lecker & Lehreich: Kulinarische Themen in Hueber-Lehrwerken 

13520 Etická výchova 1 

13520 Webinář Hueber -  S učebnicí Momente aktivně a interaktivně  

13520 Etická výchova 3 

17115 Šablony III - otázky a odpovědi  

17115 21-44-18-PMK-OW-ICT-10 - Oblastní workshop ICT - Základy algoritmizace ve Scratchi 

17115 22-31-18-ŠM-01 - Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře - online 

17115 Využití tabletů při výuce - Android 

17115 Distanční seminář pro žadatele – Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I 

21150 Učitel 21. století 

21150 Studium "Výchovný poradce" 

21150 Využití tabletů ve výuce - Canva 

21150 Etická výchova I - rodinné vztahy 

21150 Základní kurz instruktora školního lyžování 

21150 Junior Achievement CZECH - reálné podnikání 

21150 Etická výchova - spolupráce rodiny a školy 

28100 Formativní hodnocení I 

28100 Formativní hodnocení II 

28100 Využití tabletů ve výuce - Canva 

28100 Využití tabletů ve výuce 

28100 Etická výchova 1 

28100 Etická výchova 2 

28160 Využití tabletů ve výuce - Canva 

28160 Využití tabletů ve výuce - Canva 

36220 Formativní hodnocení I 

36220 Formativní hodnocení II 

36220 Etická výchova 1 

36220 Etická výchova 2 

28230 Etická výchova 

69100 Doškolovací kurz instruktora Snowboardingu 

69100 MS akademie pro ředitele škol 

69100 Etická výchova 1, 2 

69100 Role vedení školy při budování mediálního obrazu školy 

69100 Jak správně pracovat s absolventy 

36580 Formativní hodnocení I 

36580 Formativní hodnocení II 
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36580 Využití tabletů ve výuce - Android 

36470 Junior Achievement CZECH - reálné podnikání 

36710 Doškolovací kurz instruktora Snowboardingu 

49780 Classroomscreen - webinář (Klett nakladatelství) 

49780 Kulinarische Themen in Hueber Lehrwerken - webinář (Hueber) 

49780 Etická výchova 1 

49780 Efektivní plánování komunikativní výuky němčiny - webinář (Hueber) 

49780 Etická výchova 2 

49780 S učebnicí Momente na cestě k úspěchům - webinář (Hueber) 

49780 Využití tabletů ve výuce - Canva 

49780 Využití tabletů ve výuce - Android 

52700 X. mezinárodní konferenci k podpoře vícejazyčnosti- online 

52700 Online konzultační seminář k písemné práci z cizího jazyka v rámci profilové části MZ 

53740 Využití tabletů ve výuce - Canva 

53740 Využití tabletů ve výuce - Android 

53800 školení DofE (3x8 h) 

53800 Etická výchova - rodina a vztahy 

53800 Etická výchova - spolupráce rodiny a školy 

53800 Využití tabletů ve výuce - Canva 

53800 Skupinová intervize ICT - Databázové systémy na SQL Serveru III 

53800 Využití tabletů při výuce - Android 

45900 Školení DofE (3x8 h) 

58700 Využití tabletů ve výuce - Canva 

58700 Etická výchova I - rodinné vztahy 

58700 Využití tabletů android 

58700 Etická výchova - spolupráce rodiny a školy 

85200 Etická výchova rodina a vztahy 

85200 Studium EVVO koordinátor (250 prezenčních hodin) 

Nepedagogič
tí 
zaměstnanci   

49760 Roční daňové zúčtování a novinky 2022 

49760 GINIS - majetek 

 

9 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

9.1 Soutěže 

Turnaj v piškvorkách 
PiškQworky se uskutečnily v pátek 1. 10., nejprve školní kolo, kterého se nakonec zúčastnilo 
devět studentů. Počasí nám přálo, a tak jsme využili k tomuto turnaji pěkné prostředí naší 
terasy. 
 
Ekonomický tým junior 

Ve dnech 14. 12. - 15. 12.  se náš tým studentek ze 4. A zúčastnil republikového finále 
odborné soutěže Ekonomický tým Junior 2021. Finále probíhalo online ve sborovně školy a 
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součástí soutěže byla rovněž prezentace týmu v rámci online přenosu. Naše reprezentantky 
získaly skvělé 2. místo. 
 

 
 
Ekonomická soutěž Má dáti – dal 
Dne 21. 3. se dvě žákyně 4. ročníku zúčastnily finálového kola soutěže v účetnictví, jež se 

uskutečnilo ve Znojmě. (Do finálového kola postupovalo 80 nejlepších žáků z ČR z prvního, 

základního kola.) Obě naše zástupkyně se umístily v první desítce a sice na 7. a 9. místě. 

Celkově za školu v rámci dvoučlenných týmů jsme jako škola díky našim studentkám obsadili 

úžasné 2. místo. Ačkoliv cesta do Znojma byla velice náročná a vysilující, výsledky našich 

úspěšných účetních stály za to. 
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9.2 Volnočasové aktivity 

Suit-up day 

Dne 13. 10. jsme zorganizvali tzv. Suit up day, aneb Hoď se do gala. Žáci i učitelé byli vyzváni, 

aby přišli ve společenském oblečení i vhodné společenské obuvi, cílem dne se stalo navození 

slavnostní atmosféry v jinak běžném dnu a zdůraznění vhodnosti společenského chování. 

Jarmark na podporu spolku Tembo 
Ve čtvrtek 21. října se v prostorách školy uskutečnil malý podzimní jarmark na podporu 
nadace pana Matěje Břeského. Součástí jarmarku se stal prodej kulinářských výtvorů a výherní 
tombola, přičemž každý los vyhrával. Výrobky do prodeje byly získány z dobrovolných darů a 
příspěvků. 
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9.3 Sportovní akce 

Turistický kurz 
Pro žáky 3. ročníků se ve dnech 13. – 17. 9. uskutečnil turistický kurz. Zážitky a zkušenosti zúročí 

při svém studiu a další praxi především žáci oboru cestovní ruch. 

Přechod Krkonoš 

Další turistickou akcí se stal tzv. Přechod Krkonoš, jenž byl určen pro zájemce z řad žáků školy. 

Účastníci vyráželi na horské cesty ve dnech 20. – 22. 9. 

Lyžařské kurzy 

Po loňské přestávce, kdy se lyžařský kurz v důsledku nařízeného lockdownu nekonal, proběhl 

ve dnech 2. – 7. 1. lyžařský výcvik v Peci pod Sněžkou. V prvních dnech neměli účastníci příliš 

mnoho sněhu, potom si však hory užili se vším všudy. Lyžařský kurz pro první ročníky se 

uskutečnil ve dnech 7. – 11. 2., bohužel však i tato akce byla značně poznamenána nemocí řady 

účastníků, u nichž se objevila respirační nákaza covid-19. 

9.4 Oslavy výročí 100 let od založení Masarykovy obchodní akademie, Jičín 

V roce 2022 slaví škola výročí sto let od svého založení. Přípravy na organizaci prezenčních 

oslav byly po celý školní rok v plném proudu. V srpnu 2022 byl vydán sborník shrnující 100 let 

pestré historie naší školy, zaměstnanci (současní i bývalí) vyhledali a připravili k uveřejnění 

stará školní tabla a další historické materiály, další pracovní skupina vytvořila seznamy žáků a 
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učitelů MOA. V průběhu měsíce června byla na náměstí města Jičína umístěna výstava z 

historie školy. Veškeré výsledky zkoumání a všech příprav jsou shromažďovány na webu školy 

v položce „100 let MOA“, kde se s nimi může veřejnost seznamovat. 

Oslavy výročí vyvrcholí ve dnech 16. 9. – 17. 9., kdy ve škole proběhne setkání všech 

absolventů, vyučujících, zaměstnanců a příznivců školy. Pozvánku na tyto slavnostní dny 

dostali také zástupci města, zřizovatele školy – Královéhradeckého kraje, představitelé 

Sdružení rodičů při MOA, předsedové školský rad a další významné osobnosti, které přispěli 

k rozvoji školy nebo svůj osud s naší školou spojili.  

9.5 Prezentace školy 
 
V uplynulém školním roce se škola zúčastnila nebo zorganizovala následující akce: 
 
Výstava Student a ZŠ 
V průběhů měsíců října a listopadu 2021 jsme se zúčastnili tradiční výstavy SŠ „Student“. Naší 
školu jsme prezentovali na vybraných ZŠ – N. Paka, Lomnice, Studenec, Rovensko, Turnov, … 
 
Den otevřených dveří prezenčně i online formou 
Škola uspořádala celkem 4 dny otevřených dveří pro veřejnost, 2x online formou videohovoru 
s vedením školy a 2x prezenčně, (prosinec 2021 a leden 2022). V rámci lednového dne 
otevřených dveří škola uspořádala tzv. přijímačky nanečisto. 
 
Maturitní ples 
Dne 8. 4. se v kulturním domě v Králíkách uskutečnil maturitní ples letošních 4. ročníků. Tato 
událost se koná zpravidla v kulturním domě ve Valdicích, ale v důsledku vypuknutí rusko-
ukrajinské války a otázky uprchlíků se účastníci museli přesouvat poměrně daleko do 
zmíněných Králíků. Ples se vydařil se vším všudy, nechyběly tradiční akce či plesové záležitosti 
jako šerpování, předtančení nebo bohatá tombola. Velké poděkování patří zejména třídním 
učitelkám za obětavou práci při náročné organizaci této akce. 
 
Slavnostní předání maturitních vysvědčení 
Slavnostní předání maturitních vysvědčení úspěšným absolventům maturitní zkoušky oboru 
obchodní akademie a informační technologie proběhlo v měsíci červnu v Porotním sále 
jičínského zámku za přítomnosti místostarosty města Jičína, ředitele Masarykovy obchodní 
akademie, třídních profesorů, rodičů a blízkých absolventů. 
 

9.6 Praxe studentů 3. ročníku 

V květnu 2021 studenti 3. ročníků zamířili na tradiční souvislé odborné praxe do vybraných 
firem a úřadů. Firmy si studenti vyhledali sami dle svých preferencí a oblasti zájmu. 

Studenti na praxi plnili úkoly předem stanovené vyučující naší školy. Po skončení praxe 
následovalo zpracování zprávy z praxe a její předložení vedoucí praxe. 
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10 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 
inspekcí 

 
Ve školním roce 2021-2022 nebyla na naší škole prováděna žádná inspekční činnost 
prováděná ČSI. 

11 Základní údaje o hospodaření školy k 31. 12. 2021 
 
Hospodaření v kalendářním roce 2021 skončilo ziskem v hlavní i v doplňkové činnosti. Zisku v 
hlavní činnosti bylo dosaženo hlavně zapojením fondů organizace, možností pronájmů 
tělocvičny a účelových dotací od zřizovatele, které byly velice přínosné pro zajištění vybavení 
školy. Celkově se na hospodaření organizace negativně projevil COVID 19. Například pronájmy 
tělocvičny pro sportovní kluby byly jen čtyři měsíce. V rámci doplňkové činnosti se v roce 2021 
nepořádaly jazykové kurzy pro veřejnost. 

Příjmy hlavní činnosti školy (v Kč) 

 

Příjmy celkem  31 661.599,19 

dotace celkem 30 937.396,40 

ÚZ 33353 28 155.007,00 

ÚZ 33063 Šablony II. 207.444,40 

provozní 2 486.940,00 

projekt Polytechnika převod z roku 2020 87.945,00 

odpisy majetku z dotace EU 60,00 

ostatní výnosy 485.701,98 

čerpání fondů 79.590,00 

finanční výnosy 142,33 

výnosy ze služeb a pronájmů 158.768,48 

 
Účelová dotace s ÚZ 33353 byla v plné výši vyčerpána a počátkem ledna 2022 řádně vyúčtována 
dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. 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 2020 nižší zhruba o 27 tisíc korun. Nelze to ovšem reálně 
porovnat, neboť jsme mohli sportovním klubům tělocvičnu pronajímat jen po část podzimních 
měsíců. Ostatní výnosy obsahují i materiální pomoc – dodání antigenních testů pro žáky a velice 
přínosné vybavení pro mobilní učebnu. 
 
Výdaje hlavní činnosti školy (v Kč) 

Výdaje celkem  31 622.364,26 

mzdy 20 714.051,00 

v tom limit ÚZ 33353 20 459.087,00  

odvody, sociální náklady, pojištění 7 587.598,42 

materiál a energie 1 161.931,65 

opravy 20.728,00 

ostatní náklady 596.858,04 
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jiné ostatní náklady 24.611,00 

odpisy 427.356,00 

nákup DDM 1 078.411,56 

finanční náklady 10.787,71 

 
Hospodářský výsledek hlavní činnosti – zisk Kč 39.234,93 

Zisk byl se souhlasem zřizovatele začleněn do rezervního fondu a bude v roce 2022 se 
souhlasem zřizovatele použit na úhradu výdajů spojenou s opravami a údržbou školy. 
Organizace na úhradu veškerých výdajů zapojila poskytnuté dotace, příspěvky, granty a veškeré 
vlastní příjmy, v řádných termínech a v plné výši odváděla pojistné. Průběžně podávala 
vyúčtování účelových příspěvků. 
 
Přehled hospodaření s fondy školy dle účtů (v Kč) 

 

Účet 412  

Stav fondu k 1. 1. 2021 456.947,66 

Zůstatek k 31. 12. 2021 311.013,87 

Účet 411   

Stav fondu k 1. 1. 2021 315.323,00 

Zůstatek k 31. 12. 2021 315.323,00 

Účet 413 a 414  

Stav fondu k 1. 1. 2021 967.544,74 

Zůstatek k 31. 12. 2021 919.707,85 

Účet 416  

Stav fondu k 1. 1. 2021 313.031,88 

Zůstatek k 31. 12. 2021 262.635,18 

 
Doplňková činnost školy 

 
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. 2021 byl zisk ve výši Kč 6.965,85. 
Hospodářský výsledek je oproti roku 2020 téměř o tři tisíce korun nižší. Zisk zajistil pouze provoz 
nápojového automatu. Jazykové kurzy nebyly pořádány a výhled na jejich pořádání není 
optimistický. 
 
Doplňková činnost (v Kč) 

 

Příjmy         19 758,00 

tržby celkem 19.758,00 

 Výdaje 12.792,15 

materiál + energie 9.356,15 

služby 1.516,00 

OON 1.920,00 

 
Hospodářský výsledek – zisk zapojen do rezervního fondu školy. 
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Péče o spravovaný majetek 

 
Inventarizace veškerého spravovaného majetku byla provedena dle zákona č. 563/91 Sb. o 
účetnictví § 29 a § 30 k 31. 12. 2021 a proběhla dle předem stanoveného inventarizačního 
plánu.  
Dokladová a fyzická inventura veškerého svěřeného majetku byla provedena řádným 
způsobem, byly vyhotoveny veškeré seznamy a soupisy inventarizovaného majetku. 
Prokazatelně byl vyčíslen majetek vedený v účetní a podrozvahové evidenci. Byla provedena 
celková inventarizace dle jednotlivých účtů, vedených v hlavní knize k 31. 12. 2021. 
Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly. Škola nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti 
a sama zároveň není dlužníkem. 
 

11.1 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

 
Organizace v roce 2021 zaměstnávala 2,87 osob se zdravotním postižením, čímž splnila 
povinnost podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a nemusela provádět odvod do 
státního rozpočtu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ondřej Švanda 
ředitel školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schváleno Školskou radou dne …………………….. 


