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Část I
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Právnická osoba, příspěvková organizace
Identifikátor školy: 600 020 321
IČO: 60 064 790
IZO OA: 060 064 790
IZO VOŠE: 110 028 686
Zřizovatel školy: Jihočeský kraj
Adresa školy:

390 02 Tábor, Jiráskova 1615

Telefon:

381 254 401 – 2,3

Fax:

381 253 765

E-mail:

skola@oatabor.cz

Www stránky:

www.oatabor.cz

Ředitel školy:

od 1. 8. 1999 Mgr. Jana Turanová
390 02 Tábor, Maredova 3001

Telefon:

381 253 765

Mobil:

+420 733 387 132

Fax:

381 253 765

E-mail:

turanova@oatabor.cz

ID datové schránky: zfddmve
Zástupce ředitelky v plném rozsahu řídících činností:

od 1. 8. 1999 Ing. Jan Kappler

Zástupce ředitelky ve vymezeném rozsahu řídících činností:

od 1. 8. 2000 Mgr. Vladislav Hána

Školská rada při OA:

zřízena ke dni 1. 9. 2005 (9 členů)

Školská rada při VOŠE:

zřízena ke dni 1. 9. 2005 (9 členů)
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Typy škol, které OA a VOŠE Tábor zahrnuje

Škola poskytuje vzdělání v následujících oborech:

 OBCHODNÍ AKADEMIE
63-41-M/02 Obchodní akademie (čtyřletý)


ŠVP platný od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem



studium tohoto oboru je zakončeno maturitní zkouškou

63-41-M/02 Obchodní akademie (čtyřletý) – zaměření Mezinárodní obchod a podnikání


ŠVP platný od 1. září 2013 počínaje 1. ročníkem



studium tohoto oboru je zakončeno maturitní zkouškou
78-42-M/02 Ekonomické lyceum (čtyřletý)



ŠVP platný od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem



studium tohoto oboru je zakončeno maturitní zkouškou
78-42-M/02 Ekonomické lyceum (čtyřletý) – zaměření Cestovní ruch



ŠVP platný od 1. září 2013 počínaje 1. ročníkem



studium tohoto oboru je zakončeno maturitní zkouškou

 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
Vzdělávací program BANKOVNICTVÍ, obor: 63-43-N/03 Finančnictví a bankovnictví


vzdělávací program platný od 1. září 2010 počínaje 1. ročníkem



studium tohoto oboru je zakončeno absolutoriem a obhajobou absolventské práce
Vzdělávací program ÚČETNICTVÍ, obor: 63-41-N/15 Ekonomika a podnikání



vzdělávací program platný od 1. září 2010 počínaje 1. ročníkem



studium tohoto oboru je zakončeno absolutoriem a obhajobou absolventské práce



Počet tříd a počet žáků ve školním roce 2013/2014
Součásti školy
OA
VOŠE
Škola celkem

Počet tříd
10
6
16

Počet žáků
254
147
401

Počet žáků na třídu
25,4
24,5
25,06

 Celková kapacita školy:
Součásti školy
OA
VOŠE
Škola celkem

Školní rok 2013/2014
254
147
401

Cílová kapacita školy
340
190
530

Výuka probíhala v budově Obchodní akademie. Budova Obchodní akademie je majetkem města,
které škole prostory pronajímá. Hodiny tělesné výchovy se odehrávají ve školní tělocvičně, výuka
probíhá také v bazénu (plavání 1. ročníku) a na Stadiónu míru (atletika).

 Datum zařazení do sítě
OA a VOŠE Tábor byla zařazena do sítě škol rozhodnutím MŠMT ČR čj. 11 287/96-60-04
ze dne 26. 7. 1996.

 Vybavení budov
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Jiráskova 1615
celkový počet tříd:

27

z toho odborných učeben:

12

6 učeben výpočetní techniky
z toho
1 multimediální učebna
3 učebny výpočetní techniky
2 učebny písemné elektronické komunikace
3 jazykové učebny
1 tělocvična + 1 posilovna
2 přednáškové místnosti

V každé učebně výpočetní techniky je 18 počítačů pro studenty a 1 učitelský počítač, v jedné učebně
je 20 počítačů pro studenty a 1 učitelský počítač. Všechny učebny jsou propojeny v síti Novell.
Počítačové vybavení je podle možností neustále modernizováno, v současné době jsou ve všech

učebnách počítače s procesorem Pentium. V počítačových učebnách je 6 datavideoprojektorů,
1 smartboard, 5 pláten. Všechny kabinety, sborovna, ředitelna, kancelář zástupce ředitele a kancelář
školy jsou vybaveny počítači propojenými ve školní síti. Škola používá i kvalitní programové vybavení.
Výuka se provádí pod Windows XPa Windows 7, vyučují se programy Microsoft Office 2010, Zoner
Callisto, Zoner Photostudio, Všemi deseti, Deseti prsty, pro účetnictví byl pořízen program Money S3,
při jazykové výuce se používá program Langmaster. Škola je připojena na internet, uvnitř školy je
využíván intranet.
Odborné učebny jazyků jsou vybaveny videopřehrávači, DVD přehrávači, počítači, byly zde
instalovány interaktivní tabule s datavideoprojektory. Všichni vyučující jazyků mají k dispozici kvalitní
CD - přehrávače.
Na škole je v provozu 1 přednášková místnost pro 64 studentů, která slouží především pro přednášky
ve spojených třídách. Je vybavena datavideoprojektorem, přehrávačem DVD a VHS, multimediálním
počítačem a promítacím plátnem. Další přednášková místnost pro 34 studentů je vybavena
počítačem, videopřehrávačem, datavideoprojektorem a plátnem. Studenti mají k dispozici na
chodbách 3 počítače s připojením na internet a kopírku. Také v knihovně mají učitelé i studenti
k dispozici kopírku. V kmenových učebnách 4. ročníků jsou umístěny 2 interaktivní tabule
s datavideoprojektory, které škola obdržela v rámci projektu „Zlepšení vybavenosti ICT na středních,
speciálních a základních uměleckých školách Jihočeského kraje.“ Z prostředků školy byly do těchto
tříd dále pořízeny počítače, technika umístěná v těchto třídách se využívá při maturitách. Dvě
kmenové učebny jsou vybaveny smartboardem, plátny, projektory a počítači. Nově byly vybaveny
další 3 kmenové učebny plátny, projektory a počítači. Tato technika bude postupně dodávána do
všech kmenových učeben.
V současné době jsou všechny učebny vybaveny novým nábytkem, nový nábytek je také v učebně
písemné a elektronické komunikace. Ve sborovně školy mají jednotliví učitelé k dispozici
uzamykatelné skříňky, počítač propojený ve školní síti, kopírku a scanner. Ve škole jsou
zrekonstruovány všechny šatní prostory, sprchy u tělocvičny a posilovny školy.

Část II
PŘEHLED OBORŮ A UČEBNÍCH PLÁNŮ SE SCHVALOVACÍMI
DOLOŽKAMI MŠMT
UČEBNÍ PLÁNY OA
Obor:


Obor:

63-41-M/02 Obchodní akademie
ŠVP platný od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem, č. j. 20 595/2008-21/OA

63-41-M/02 Obchodní akademie



ŠVP platný od 1. září 2013 počínaje 1. ročníkem, č. j. Ř/09/2013/14



zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání

63-41-M/02 Ekonomické lyceum

Obor:


ŠVP platný od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem, č. j. 20 595/2008-21/EL

63-41-M/02 Ekonomické lyceum

Obor:


ŠVP platný od 1. září 2013 počínaje 1. ročníkem, č. j. Ř/09/2013/14



zaměření: Cestovní ruch

UČEBNÍ PLÁNY VOŠE
Vzdělávací program:

Bankovnictví

Obor:

63-43-N/03 Finančnictví a bankovnictví



vzdělávací program akreditovaný od 1. září 2010 počínaje prvním ročníkem, č. j. 1963/09-23

Vzdělávací program:

Účetnictví

Obor:

63-41-N/15 Ekonomika a podnikání



vzdělávací program akreditovaný od 1. září 2010 počínaje prvním ročníkem, č. j. 1966/09-23

Část III
RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
Ve školním roce 2013/2014 pracovalo na škole 36 plně kvalifikovaných učitelů (z toho 34 interních
učitelů, 2 externí učitelé), kteří byli plně aprobováni pro výuku určitých předmětů (včetně ředitele
a 2 zástupců ředitelky školy), 1 účetní, 1 hospodářka, 1 správce sítě a výpočetní techniky, údržbář,
3 uklízečky. Správce sítě a výpočetní techniky externě vyučoval 10 hodin výpočetní techniky.

Celkový počet fyzických pracovníků:

43

Celkový počet přepočtených pracovníků:

37,3

Počet hodin vyučovaných neaprobovaně:

2,5 %

Poznámka:
Neaprobovaně jsou částečně vyučovány pouze hodiny informačních technologií a tělesné výchovy.
Předmět informační technologie vyučují převážně vyučující matematiky a vyučující odborných
ekonomických předmětů, kteří absolvovali různé doškolovací kurzy a semináře. Hodiny tělesné
výchovy vyučují částečně vyučující, kteří mají trenérskou licenci, případně absolvovali různé sportovní
kurzy a semináře, dále vlastní licenci sportovních instruktorů.

Absolventi, kteří nastoupili na školu ve šk. roce 2013/2014



v tomto školním roce nenastoupil žádný absolvent

Noví pracovníci:



v tomto školním roce nenastoupil žádný nový pracovník

Externí pracovníci



Ing. Šrubař – učitel informačních technologií



Mgr. Marie Trčková – učitelka biologie

Pracovníci v důchodovém věku:
V průběhu školního roku pracovali na škole následující pracovníci v důchodovém věku:




JUDr. Jindřiška Mikšátková – učitelka právní nauky

Mzdové podmínky pracovníků

Mzdové podmínky plně odpovídaly možnostem ve školství. Všichni vyučující jsou od 1. ledna 2004
zařazeni ve 12. platové třídě a do odpovídajícího platového stupně. , ředitelka školy ve 13. platové
třídě. Osobní ohodnocení bylo přiznáváno diferencovaně - podle celkových výsledků práce
jednotlivých učitelů a podle stanovených kritérií - v poměrně vysokých částkách. Byla využívána
i možnost dalšího ohodnocení formou mimořádných odměn (jednorázové mimořádné aktivity).

Část IV
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v souladu s plánem personálního rozvoje
pedagogických pracovníků OA a VOŠE Tábor ve šk. roce 2013/2014. Další vzdělávání pedagogických
pracovníků je zaměřeno na upevňování, doplňování, inovaci, případně rozšiřování kvalifikace.
Vedoucí pracovníci školy absolvovali semináře a školení z oblasti ekonomické a školské legislativy.
Učitelé odborných ekonomických předmětů absolvovali semináře, které pořádá Svaz účetních, VŠE
Praha, nakladatelství Ing. Štohl - Znojmo, nakladatelství Eduko Praha - Pomořany a NIDV České
Budějovice. Jednotliví vyučující cizích jazyků se zúčastnili jazykových seminářů, které pořádá NIDV
Jihlava, Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám
v Českých Budějovicích, DZS Praha/e eTwinning a PF JČU České Budějovice. Vyučující německého
jazyka pravidelně navštěvují semináře, které pořádá zdarma Goethův institut. Většina učitelů se

účastnila obecně metodických seminářů, které pořádaly VŠE Praha, Člověk v tísni Praha, QEMS
Chomutov.

příloha č. 1 - Přehled absolvovaných seminářů, kurzů, školení včetně finanční náročnosti

Část V
VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

PŘEHLED O PROSPĚCHU, CHOVÁNÍ A DOCHÁZCE ZA 1. POLOLETÍ 2013/2014
viz příloha č. 2 a) (týká se studentů OA)

PŘEHLED O PROSPĚCHU, CHOVÁNÍ A DOCHÁZCE ZA 2. POLOLETÍ 2013/2014
viz příloha č. 2 b) (týká se studentů OA)

-

evidence prospěchu a docházky na VOŠE je vedena jednotlivými vyučující



Výchovná opatření
Výchovné opatření

Počet žáků

Pochvala třídního učitele

67

Pochvala ředitelky školy

24

Napomenutí třídního učitele

7

Důtka třídního učitele

3

Důtka ředitelky školy

2

Podmíněné vyloučení ze studia

0

Vyloučení ze studia

0

HODNOCENÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK
Ve školním roce 2013/2014 maturovaly tři třídy čtyřletého studia – 4.A, 4.B, 4.L.
Maturitní zkoušky proběhly v souladu s právními předpisy. Písemná část maturitních zkoušek
proběhla v celostátně stanovených termínech. Ústní zkoušky proběhly v termínu od 16. května 2014
do 5. června 2014.

Výsledky maturitních zkoušek v jarním zkušebním období
4.A

4.B

4.L

OA CELKEM

Počet žáků ve třídě

32

30

23

85

Počet žáků oprávněných konat ústní mat. zkoušky

32

29

22

83

Písemnou část maturitní zkoušky konali

31

29

22

82

Praktickou maturitní zkoušku konali

31

29

0

60

Ústní maturitní zkoušku v jarním termínu konali

31

29

22

82

Počet žáků, kteří neukončili 4. ročník

0

1

0

1

Prospěli s vyznamenáním

5

3

14

22

Prospěli

25

25

12

62

Neprospěli

1

1

1

3

Povolena opravná zkouška

1

1

1

3

Povoleno opakování celé zkoušky

0

0

0

0

Maturitní zkouška v náhradním termínu

1

0

1

2

V jarním termínu konalo maturitní zkoušku 82 žáků, 3 žáci úspěšně vykonali opravné zkoušky
v podzimním termínu. V náhradním podzimním termínu nevykonala úspěšně maturitní zkoušku jedna
žákyně třídy 4.A, která se následně v jarním termínu k maturitní zkoušce nedostavila (omluvena).
1 žákyně třídy 4.L dokončila ročník až po opravných zkouškách a k maturitě v náhradním podzimním
termínu se bez omluvy nedostavila. 1 žákyně ze 4. B požádala ředitelku školy o opakování 4. ročníku,
žádosti bylo vyhověno.
Maturitní zkoušky měly podle hodnocení jednotlivých předsedů maturitních komisí (Ing. Olga
Benešová - Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky, Mgr. Evžen Jiroušek – VOŠ a Střední zemědělská škola Tábor a Mgr. Libuše Špinglová –
COP Sezimovo Ústí), celkově velmi dobrou úroveň.
Maturitní vysvědčení byla studentům předávána slavnostně za účasti rodičů a příbuzných v Obřadní
síni Města Tábora.

HODNOCENÍ ABSOLUTORIA
Ve školním roce 2013/2014 se konala absolutoria v obou oborech VOŠE Tábor (Bankovnictví,
Účetnictví).

Termíny absolutoria:

Náhradní termín:

obor Bankovnictví

16. 6. 2014 – 18. 6. 2014

obor Účetnictví

16. 6. 2014 – 18. 6. 2014

obor Účetnictví

16. 9. 2014

Výsledky absolutoria

OBOR
Počet studentů oprávněných konat absolutorium
Prospěli s vyznamenáním

BANKOVNICTVÍ

21
8
13

Prospěli

0

Neprospěli

OBOR
Počet studentů oprávněných konat absolutorium
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli

ÚČETNICTVÍ

17
3
12

Neprospěli

0

Náhradní termín

2

Absolutorium proběhlo přesně podle platných předpisů. Při obhajobách absolventských prací byli
přítomni všichni oponenti a všichni vedoucí absolventských prací. Zkušební komise pro absolutorium
pracovala stále v plném složení.
V řádném termínu uspělo celkem 36 studentů, 1 studentka vykonala úspěšně absolutorium
v náhradním termínu v září, 1 student se k absolutoriu v náhradním termínu bez omluvy nedostavil.
Absolutoria na VOŠE Tábor měla podle hodnocení předsedů zkušebních komisí (Mgr. Gabriela Černá
– VOŠ a Střední zemědělská škola Tábor a Ing. Miroslava Tročilová – COP Sezimovo Ústí) velmi
dobrou úroveň.
Diplomy a vysvědčení o absolutoriu byly předávány slavnostně za přítomnosti rodičů a příbuzných
v Obřadní síni Města Tábora.

Část VI
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA OA

Přijímací řízení na OA proběhlo v plném souladu s předpisy MŠMT ČR o přijímacím řízení na střední
školy zřizované státem.

Obor

63-41-M/02 Obchodní akademie

Počet přihlášených v 1. kole

76

Počet přihlášených ve 2. kole
Počet přijatých k 30. 6. 2013

0
41

Obor
Počet přihlášených v 1. kole
Počet přihlášených v 2. kole
Počet přijatých k 30. 6. 2013

78-42-M/02 Ekonomické lyceum
91
0
29

Poznámka:
Někteří žáci byli v souladu se systémem přijímacího řízení přijati na jiné školy, z tohoto důvodu byla
vypsána další kola tohoto řízení.

Část VII
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VOŠE
Přijímací řízení na VOŠE proběhlo v plném souladu s předpisy MŠMT ČR o přijímacím řízení na vyšší
odborné školy zřizované státem.
Přijímací zkoušky na VOŠE proběhly ve třech kolech:
1. kolo:

26. června 2014

2. kolo:

2. září 2014

3. kolo:

29. září 2014

Počty uchazečů:
Bankovnictví:

1. kolo
2. kolo
3. kolo

11
7
17

Účetnictví:

1. kolo
2. kolo
3. kolo

12
11
14

Přijímací řízení na VOŠE je poněkud komplikované, neboť řada uchazečů se hlásí zároveň na různé
vysoké školy, na další vyšší odborné školy, a teprve po přijímacích zkouškách se studenti rozhodují,
kam vlastně nastoupí. Vzhledem k volné kapacitě na obou oborech byli ke studiu přijímáni studenti
ještě ve 2. a 3. kole v průběhu měsíce září. K 30. 9. 2014 studuje v 1. ročníku VOŠE celkem
49 studentů, 25 v oboru Bankovnictví, 24 v oboru Účetnictví.

Část VIII
MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
Prezentace školy



Den otevřených dveří - 23. 10. 2013, 21. 1. 2014



Burza středních škol Tábor – 23. 10. 2013



Burza středních škol Soběslav



Burza středních škol Bechyně



návštěvy SRPDŠ na základních školách



3 maturitní plesy



internet



Táborské listy, Reflex, Student in, Táborsko, Právo, Táborský deník, Zlaté stránky, 5 + 2, Mladá
fronta



v rámci projektů - návštěvy zahraničních partnerských škol

Předmětové exkurze a vzdělávací aktivity



22 celodenních exkurzí

z toho:
o

4x Praha – Betlémská kaple, Staroměstské náměstí, Technické muzeum

o

3x Praha – divadlo Na Fidlovačce, Královská cesta

o

2x Praha – Královská cesta, Národní muzeum

o

3x Praha – prohlídka Národního divadla

o

2x České Budějovice – firma Bosch, Budvar

o

Český Krumlov + České Budějovice

o

Český Krumlov + Vyšší Brod

o

Milevsko – exkurze ZVVZ Milevsko

o

Praha – Parlament ČR

o

Praha – Bankovní institut

o

Praha – setkání českých a německých studentů (nadace Brücke)

o

Malšice – firma Briklis

o

Lipno – Stezka korunami stromů

půldenní exkurze v rámci jednotlivých předmětů



o

firmy a podniky v Táboře a okolí

o

Divadlo Tábor

o

Městská knihovna Tábor

o

Komerční banka Tábor

o

ČSOB Tábor

o

Česká spořitelna Tábor

4 zahraniční exkurze

z toho:
o

Německo - Pasov

o

Maďarsko – Pápa (projektové setkání)

o

Rakousko - Linz

o

Horní Rakousko – úspora energie



kroužek práce s internetem, programování



organizace státních zkoušek v psaní na počítači ve spolupráci se Státním těsnopisným ústavem,
pořádáno i pro veřejnost



Světový den jazyků – akce v rámci hodin cizích jazyků



Do Německa na zkušenou – organizováno Česko – německým fórem mládeže ( všechny studijní
skupiny VOŠE)



setkání s německými studenty v Praze – Nadace Brücke Most

Účast žáků v soutěžích


celostátní matematická soutěž žáků středních škol (4 žáci)
(24. místo, 2. místo z Jihočeského kraje)



okresní kolo zeměpisné olympiády (2 žáci)



zeměpisné soutěže prostřednictví internetu ( 48 žáků)



krajské kolo zeměpisné soutěže Eurorebus



okresní olympiáda v německém jazyce – 1. a 2. místo



krajské kolo olympiády v německém jazyce - 1. a 3. místo



krajská soutěž v psaní na klávesnici (3 žáci) – 5. místo



okresní kolo soutěže “Finanční gramotnost” – 1. místo



krajské kolo soutěže ”Finanční gramotnost” – 1. místo



okresní kolo soutěže dívek v lehké atletice (Corny) - 5. místo



okresní kolo soutěže chlapců v lehké atletice (Corny) – 9. místo



okresní kolo soutěže dívek v silovém čtyřboji – 3. místo



okresní kolo soutěže dívek v odbíjené – 7. místo



okresní kolo soutěže chlapců v odbíjené – 7. místo



okresní kolo soutěže chlapců v přespolním běhu – 2. místo



okresní kolo soutěže dívek v házené – 2. místo



okresní kolo soutěže dívek ve florbalu – 1. místo



krajské kolo soutěže dívek ve florbalu – 3. místo



okresní kolo soutěže chlapců ve florbalu – 5. místo



okresní kolo soutěže dívek ve stolním tenisu – 1. místo



krajské kolo soutěže dívek ve stolním tenisu – 6. místo



okresní kolo soutěže v sálové kopané – 4. místo



okresní kolo soutěže v košíkové – 5. místo



okresní kolo soutěže chlapců ve stolním tenisu – 6. místo

Kulturní a vzdělávací akce


besedy zeměpisného zaměření pro 1. a 2. ročníky



každý ročník 2x návštěva divadelního představení



každý ročník 2x návštěva filmového představení

Sportovní aktivity


lyžařský výcvikový kurz (1. ročníky)



turistický kurz (3. ročník)



zimní sportovní den školy



letní sportovní den školy



pravidelná účast v soutěžích organizovaných v rámci okresu, kraje a republiky (viz výše)

Část IX
PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

příloha č. 3 – Přehled realizovaných aktivit v rámci minimálního preventivního programu
ve školním roce 2013/2014

Část X
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA
příloha č. 4 – Přehled realizovaných aktivit v rámci EVVO ve školním roce 2013/2014

Část XI
ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ
příloha č. 5 – přehled realizovaných jazykových projektů ve školním roce 2013/2014

Část XII
ŠKOLOU PŘEDLOŽENÉ A REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ
Z CIZÍCH ZDROJŮ


Ve školním roce 2013/2014 nebyl školou předložen žádný projekt.

Část XIII
SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI
ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE
VZDĚLÁVÁNÍ

Spolupráce školy s odborovou organizací


spolupráce se ZO ČMOS zaměstnanců školy probíhá v souladu se zákoníkem práce a zákonem
o kolektivním vyjednávání.

Spolupráce školy s dalšími organizacemi


Jihočeská hospodářská komora



Asociace obchodních akademií



Asociace školních sportovních klubů



M.R.K.E.V – síť škol zabývajících se ekologickou výchovou



SRPDŠ při Obchodní akademii Tábor



Asociace školních sportovních klubů



ZŠ v Táboře



Ostatní SŠ v regionu



Bankovní a peněžní ústavy (praxe VOŠE)



Organizace a firmy v Jihočeském kraji (praxe VOŠE)



Město Tábor



Infocentrum Tábor – Mgr. Fialová – nabídka kurzů a výměnných pobytů Evropské informační
služby EURODESK



Česko – německé forum mládeže, akce “Za hranice na zkušenou” – nabídka pobytů v zahraničí
(studium zahraničních VŠ a možnosti zaměstnání)



Pedagogické fakulty (zajišťování pedagogické praxe na naší škole)



Pedagogické fakulty a Filozofické fakulty (spolupráce v oblasti diplomových prací)



Jihočeská univerzita – Ekonomická fakulta (návaznost na VOŠE)



Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo – Ing. Pavel Štohl



Masarykova univerzita Brno – dvě žákyně naší školy působí jako ambasadorky této školy (Šárka
Ondřejová, Ivona Váchová – 2.B)



Rolnička Soběslav



Kontaktní centrum Auritus (centrum pro lidi ohrožené drogou)



společnost Člověk v tísni



Nadace Brücke



Asociace sportovních svazů



Goethe Institut



Charitativní akce pro Českou alzheimerovskou společnost a DD Chýnov

Část XIV
VÝSLEDKY INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ
Ve školním roce 2013/2014 nebyla provedena žádná inspekce.

Část XV
POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
Poskytováním informací byl pověřen statutární zástupce ředitelky Ing. Jan Kappler. Žádosti
o informace jsou písemně evidovány, stejně tak způsob jejich vyřízení. Ve školním roce 2013/2014
bylo vyřízeno celkem 79 žádostí o informace, z toho 5 žádostí o vydání stejnopisu maturitního
vysvědčení, 23 žádostí o informace o studiu na OA, 35 žádostí o informace o studiu na VOŠE,

4 žádosti o informaci o možnostech přestupu z jiné školy na naši školu, 3 dotazy na dálkové studium
na VOŠE, 9 žádostí o informace a vzdělávacích programech naší školy.

Mgr. Jana Turanová
ředitelka školy
V Táboře dne 8. října 2014

Poznámka:
Tato výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření školy byla projednána a schválena školskou radou
Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické dne 14. října, dále byla projednána na poradě
pracovníků školy dne 14. října 2014.

