
I.

I1.

I2.

I3.

I4.

Krajská soutěž v psaní na PC - 9., 17., 18. místo
Malé mezinárodní tréningové soustředění ZAV "S klávesnicí do Hodonína" - 12., 14., 15., 19. místo

Celostátní kolo SOČ sekce zeměpis a geologie - 9. místo

Sbírka příkladů k učebnicím Podniková eknomika I - IV (učební pomůcka pro školy s ekonomickým zaměřením)

Oblastní kolo soutěže jednotlivců v UCE - 2. místo

Atletický mítink pro studenty SŠ, Brno, dívky 15 osob - 4 medajle, chlapci 13 osob - 2 medajle

Spolupráce školy s dalšími subjekty  (jiná škola, občanská, zájmová sdružení…)

Zeměpisná soutěž Eurorebus, soutěž tříd, postup do moravského finále - 22. místo z 860 škol
Krajské kolo SOČ sekce zeměpis a geologie - 2. místo

Kurz Účetnictví, 9 osob

Aktualizace řady učebnic pro OA "Podniková ekonomika I - IV"

Účast v projektu CERMAT "Maturita nanečisto"
Studentská firma "Junior Achievement"
SIPVZ - Pilotní projekt "Zvýšení efektivnosti výuky a zlepšení studijních výsledků zavedením e-learningu do vyučování českého jazyka"

Okresní kolo v kopané, chlapci
Celostátní soutěž ve čtyřboji zdatnosti, dívky - 3. místo

Ekonomický tým - 15. místo

Okresní přebor v plavání chlapců, 5. a 6. místo

Okresní soutěž v silovém víceboji a čtyřboji zdatnosti, 8 dívek - postup do krajského kola, 8 chlapců
Krajské kolo v čtyřboji zdatnosti Brno, dívky - 1. místo

Okresní kolo - Olympiáda ANJ

Okresní kolo - Olympiáda CJL - 6. a 13. místo
Okresní kolo - Olympiáda NEJ - 7. místo

Valašský datel - soutěž v psaní na PC - 23. místo
ZAV Hodonín 2005 - soutěž v psaní na PC - 26. místo
ZAV-CIHLY - 11. místo

Mezinárodní spolupráce se subjekty veřejné správy v Srbsku - Ekonomicko-hotelová škola Arandjelovac

Zajištění výuky tělesné výchovy pro SOŠS Břeclav

Okresní kolo ve volejbale chlapců, Mikulov, 3. místo

Floorball - chlapci - 6. místo

Kurz Příprava na státní zkoušku z OBK, 16 osob
Mimoškolní aktivity

Kurz ANJ - pokročilí, 6 osob
Kurz Příprava na "ředitelskou písemku" - účetnictví, 41 osob

Okresní kolo ve volejbale dívek, Mikulov, 2. místo

DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Mezinárodní spolupráce, ú čast na mezinárodních projektech
Účast a prezentace z akcí organizovaných v rámci projektu dvojjazyčného gymnázia J. A. K. Vídeň "Forum Bilinguale"

Okresní kolo v košíkové, chlapci, dívky

Kurz ANJ - začátečníci, 8 osob

Kurz Příprava na přijímací zkoušky na SŠ, 34 osob

Organizace talentové soutěže na PC klávesnici pro žáky ZŠ

Ples školy

Asociace středoškolských klubů, Studentský parlament
Vydavatelská činnost - studentský časopis Kibic a práce studentů a městské kabelové televize
Účast na veletrhu vzdělávání
Spolupráce s Liberárním institutem Praha
Organizace krajské soutěže v grafických disciplinách

Beseda s výchovnými poradci ZŠ
Exkurze Španělsko, exkurze Vídeň

Účast žáků a student ů školy v sout ěžích

Středoškolský pohár v lehké atletice - okresní kolo (12 dívek, 12 chlapců)

Okresní kolo ve šplhu dívek (2. místo), chlapců (3. místo)



I5.

Odborné exkurze do firem (např. Gumotex, a. s., Otis, a. s., Otis, s. r. o., Čist. odpadních vod, Úpravna vody Břeclav)

I6.

I7.
Délka Počet
26 h 21
26 h 25
40 h 8
40 h 6
21 h 30
40 h 9
6 h 10
20 h 19

35 h 48
35 h 27
35 h 83
35 h 22
40 h 59
40 h 34
40 h 31
35 h 25
40 h 31

Břeclav 11. října 2006

Kurz účetnictví
Kurz účetnictví
Kurz matematiky

- Základy komunikace v ANJ
- Pokročilá komunikace v ANJ
- Počítač pro každého
- Počítač pro pokročilé

Zdravotní ústav Brno, pobočka Břeclav - přednáška pro studentky 4. ročníků
Městská knihovna - exkurze

Liberární institut Praha - vzorová učitelka Foundation for Teaching Economics - Davis, Kalifornie, USA
Nadácia F. A. Hayeka, Bratislava
Procter and Gamble - přednáška a beseda o hygieně

PPP Břeclav - školení, semináře, peer program
OA Orlová Lutyně - partnerství v projektu Obor informatika v EKO v distanční formě vzdělávání na SŠ

Městský úřad Břeclav - partner v projektu "Pane, klikněte levým!", organizace voleb do poslanecké sněmovny
Městská policie Břeclav - beseda pro studenty 3. ročníků

OHK Břeclav - členství v OHK, organizace kurzů v rámci DČ školy, semináře OHK pro studenty a veřejnost (např. podnikání v Rakousku)

Občanské sdružení Život dětem - spolupráce při pořádání sbírek

Členství školy v INTERINFO ČR -organizace propagující rozvoj e-learningové výuky psaní na PC klávesnici

Okresní soud v Břeclavi - exkurze
Nemocnice Břeclav - "Vánoční odpoledne pro hospitalizované děti"
Ústav sociální péče pro mládež Hodonín "Vánoční odpoledne pro fyzicky a mentálně postižené"

Malovaný kraj, občanské sdružení - spolupráce při vydávání učebnic Podniková ekonomika a Sbírky příkladů
Odborná praxe studentů 3. ročníků ve firmách a institucích

Ing. Vilímková - TJ Sokol Hodonín - cvičitelka aerobiku
RNDr. Nejezchleba - Tatran Poštorná - fotbalový trenér

Účast žáků a pedagog ů na život ě obce

SPŠ Břeclav - akce projektu "Forum Bilinguale"

- Psaní na počítači

- Digitální fotografie
- Kurz 1. pomoci a zdravý životní styl

Vzdělávání dosp ělých, které škola zajiš ťuje

SIPVZ - úroveň PO úvod

- Základy komunikace v NEJ
- Pokročilá komunikace v NEJ

SIPVZ - úroveň P1 Tabulky
Kurz ANJ - začátečníci
Kurz ANJ - pokročilí
Kurz Základy podnikání (OHK Břeclav)

Projekt OP RLZ "Pane, klikněte levým!"

Typ vzd ělávání

Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty

Ing. Šedá - členka výboru TJ Loko Břeclav, členka komise mládeže při KV ČSTV Brno
Mgr. Michálek - předseda Okresní rady Asociace školních sportovních klubů

RNDr. Šupinová - členka zastupitelstva v místě bydliště

MP - soft, Brno - konzultační a školicí středisko programů Agenda školy a Legislativa školy
Autoškola Svoboda Lednice - získání řidičských průkazů pro studenty školy



Přílohy
Organizační struktura školy ve školním roce 2005/2006
Zpráva za hospodaření za rok 2005
Seznam pracovníků Obchodní akademie, Břeclav k 1. červenci 2005
Články v tisku
Česká školní inspekce - Inspekční zpráva, 20. března 2006

Výroční zprávu schválila Školská rada Obchodní akademie, Břeclav dne 13. října 2006

Mgr. František Oulehle
předseda školské rady

ředitel školy
PhDr. Leo Čuda


