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1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ
1.1 Název školy
Dne 1. 9. 2011 byla škola na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 31. 3. 2010 z 13.
zasedání (usnesení č. 29/13Z/2010) a usnesení Rady Ústeckého kraje (č. 33/68R/2011) sloučena se
Střední školou zemědělskou a ekologickou v Žatci, p. o. (IČO: 61357481). Obchodní akademie byla
stanovena nástupnickou organizací.
Název školy:

Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a
ekologická, Žatec, příspěvková organizace
Studentská 1354, 438 01 Žatec

Identifikační číslo:
DIČ:
IZO školy:
Redizo:

61 35 72 94
CZ 61357294
061 357 294
60000 11 011

Zřizovatel, adresa:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem 400 02
IČO: 70 89 21 56

Ředitelka školy :
Statutární a pedagogická
zástupkyně pro sekci Z:
Pedagogická zástupkyně
pro sekci O:

Ing. Eva Klímová

Kontakt na zařízení:

tel: 415 742 106, 415 740 365
e-mail: sekretariat@zemkolazatec.cz, oazs@arsys.cz
reditel@zemskolazatec.cz

Webové stránky školy:

www.oazs.cz

Datum zřízení školy:

od 1. 9. 2011 vznikla jedna škola ze dvou sloučených škol:
Obchodní akademie - založená v roce 1948 ( od roku 1992 –
Obchodní akademie),
datum zařazení do sítě škol 24. 6. 1996, poslední aktualizace
provedena 4. 12. 2007
Střední škola zemědělská a ekologická - založena v roce 1895,
zařazena do sítě škol MŠMT 24.6.1996, poslední aktualizace
provedena dne 1.9. 2010

Ing. Dagmar Hromádková
Ing. Ludmila Hronková

Mimoškolní a občanská sdružení při škole:
1.
2.
3.
4.
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Sdružení přátel školy
Odborový svaz pracovníků ve školství
Studentská samospráva
Školská rada
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Dodatek č. 1 k provoznímu řádu ze dne 3. září 2012
1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ
1.1 Název školy
Dne 1. 9. 2011 byla škola na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 31. 3. 2010 z 13.
zasedání (usnesení č. 29/13Z/2010) a usnesení Rady Ústeckého kraje (č. 33/68R/2011) sloučena se
Střední školou zemědělskou a ekologickou v Žatci, p. o. (IČO: 61357481). Obchodní akademie byla
stanovena nástupnickou organizací.
Název školy:

Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a
ekologická, Žatec, příspěvková organizace
Studentská 1354, 438 01 Žatec

Identifikační číslo:
DIČ:
IZO školy:
Redizo:

61 35 72 94
CZ 61357294
061 357 294
60000 11 011

Zřizovatel, adresa:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem 400 02
IČO: 70 89 21 56

Ředitelka školy :
Statutární a pedagogická
zástupkyně pro sekci Z:
Pedagogická zástupkyně
pro sekci O:

Ing. Eva Klímová

Kontakt na zařízení:

tel: 415 240 253-5, 415 240 256-7
e-mail: sekretariat@oazszatec.cz
eva.klimova@oazszatec.cz

Webové stránky školy:

www.oazszatec.cz

Datum zřízení školy:

od 1. 9. 2011 vznikla jedna škola ze dvou sloučených škol:
Obchodní akademie - založená v roce 1948 ( od roku 1992 –
Obchodní akademie),
datum zařazení do sítě škol 24. 6. 1996, poslední aktualizace
provedena 4. 12. 2007
Střední škola zemědělská a ekologická - založena v roce 1895,
zařazena do sítě škol MŠMT 24.6.1996, poslední aktualizace
provedena dne 1.9. 2010

Ing. Dagmar Hromádková
Ing. Ida Berdisová

Mimoškolní a občanská sdružení při škole:
1. Sdružení přátel školy
2. Odborový svaz pracovníků ve školství
3. Studentská samospráva
4. Školská rada
V Žatci, 1. února 2013

Ing. Eva Klímová
ředitelka školy
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1.2 Typ školy
Státní, poskytující střední odborné vzdělání zakončené maturitou
právní forma: příspěvková organizace, právnická osoba
Činnost organizace: vymezená školským zákonem č. 561/2004 Sb. Ve znění pozdějších
předpisů.
Základním posláním školy je učení a výchova žáků od 15ti let podle osnov vydaných MŠMT.
Součástí školy je jídelna a dále přístavba s tělocvičnou a bazénem. V dopoledních hodinách je
tato část využívána školou, odpoledne a ve volných dnech veřejností ke sportovní činnosti.

1.3 Kapacita
Dle rozhodnutí o zařazení do sítě škol škola sdružuje:
1. Obchodní akademie – 420
2. Ekonomické lyceum – 120
3. Ekologie a životní prostředí – 120
4. Agropodnikání – 360
5. Elektromechanik pro zařízení a přístroje – 75 dle rozhodnutí ze dne 25. 3. 2015
6. Veřejnosprávní činnost – 100 dle rozhodnutí ze dne 25. 3. 2015
7. Sociální činnost - 100 dle rozhodnutí ze dne 25. 3. 2015
8. Školní jídelna - 320

1.4 Zájmové činnosti školy:
1. Rozšiřující odborné znalosti:
- středoškolská odborná činnost
- využití knihoven
- využití výpočetní techniky se zaměřením na internet
- odborné kroužky dle zájmu žáků
2. Sportovní vyžití:
- Sportovní hry mimo vyučování
- Sportovní turnaje v rámci školy, v rámci středoškolských her
- Setkání sportovců – absolventů škol a současných studentů
- Aerobic
- Plavání
- Basketbal
- Florbal

1.5 Seznam pracovišť praktického vyučování:
2 učebny obchodní korespondence na Obchodní akademii
3 učebny pro výuku výpočetní techniky na Obchodní akademii
Školní závody Deštnice, Veltěže
Vybrané soukromé farmy se zaměřením na zemědělskou výrobu v rámci okresu Louny
(např. Animo Lišany, farma P a T Čeradice, Chmel – Vent, s.r.o. Kněžice), každoročně
je seznam upřesněn dle zájmu žáků.
5. Vybrané pracoviště pro obor Ekologie a ochrana krajiny (např. Žatecká teplárenská,
Odbor životního prostředí MěÚ Podbořany, Chemická laboratoř UKZUZ Žatec, ČEZ –
Elektrárna Počerady a další).
6. Pracoviště pro obor elektromechanik –Koito Žatec, s r.o., Martia a.s. Počerady,
Elektromechanika Žatec, JAKUB ELEXMAYER s.r.o. Louny
S každým pracovištěm před zahájením praxe je uzavřena „Dohoda o praktickém vyučování“
na určitou dobu s vymezením odpovědnosti za BOZP.
1.
2.
3.
4.
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1.6 Seznam dalších pracovišť
-

chemická laboratoř (plyn, chemikálie)
tělocvična (tělocvičné nářadí, uklouznutí)
hřiště (běžecká dráha, doskočištěm travnatá plocha hřiště)
pracoviště praxe – objekty živočišné výroby, zemědělská technika
výrobní podniky, firmy pro obor EM

1.7 Využívání školní budovy a pozemky pro jiné aktivity školy:
-

Využití budovy: pro zájmovou činnost (viz bod 1. 4)
Využití tří tělocvičen: pro zájmovou činnost žáků, smluvní pronájem tělocvičen pro jiné
organizace na základě smlouvy o pronájmu.
Využití pozemku: pro jiné aktivity než školní není využité
Stravování učitelů žáků gymnázia v době od 11:30 do 14:00 hod.
Stravování důchodců (bývalých zaměstnanců školy) v době od 11:30 do 14:00 hod.
Plavecký výcvik a využívání bazénu veřejnosti (denně od 16:00 do 22:00 hod., kromě
pondělí)

V době prázdnin nejsou prostory školy využívány pro jiné aktivity.

2. REŽIM DNE
2.1 Provoz týkající se aktivity mládeže
Ve škole studující žáci věkové skupiny 15 – 20 let. U žáků do 18 let škola spolupracuje s rodiči
žáků, či jejich zákonnými zástupci, u plnoletých žáků projednává veškeré záležitosti se žáky
samotnými. Zájmy žáků přenáší na vedení školy studentská samospráva.

2.2 Dojíždění žáků
Škola sídlí ve městě Žatec, přibližně 57 % žáků dojíždí (každoročně se upřesňuje). Dojíždějící
jsou z oblastí Chomutova, Kadaně, Mostu, Bíliny, Lounska, Terezína, Podbořan a okolí.
Doprava je zajišťována veřejnými dopravními prostředky (autobus, vlak).

2.3 Začátek vyučování
Začátek vyučování je stanoven s ohledem na příjezd dopravního prostředku na 8:00 hodin
(výjimečně to může být od 7:00 hodin vzhledem k výuce odborných předmětů externími učiteli
a praxe). Začátek vyučování je v souladu se školským zákonem a prováděcím právním
předpisem.

2.4 Ukončení vyučování
Za dopolední vyučování je považována doba do 13:20 hodin (bývá i kratší). Odpolední
vyučování začíná po přestávce na oběd v časovém rozmezí od 13:00 do 14:35 hodin.
Konec odpoledního vyučování je stanoven opět k dopravní obslužnosti a není v rozporu s výše
uvedenou vyhláškou.

2.5 Vyučovací hodina
Všechny vyučovací hodiny (teorie, praxe) trvají 45 minut.
Hodinové písemné práce jsou stanoveny zákl. ped. dokumenty u těchto předmětů v rozsahu dvě
za pololetí (český jazyk, cizí jazyky a matematika). Termín musí být sdělen nejméně 14 dnů
předem a v jednom dnu se nemohou psát dvě písemné práce.
Ředitelka školy může v rámci hospitační a kontrolní činnosti zadat písemné vědomostní
prověrky z vyučovacích předmětů. Testy kratší 45 minut zařazuje vyučují dle potřeby
klasifikace.
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V měsíci dubnu je stanoven Cermatem termín pro konání písemné maturitní zkoušky z ČJ a
cizího jazyka, od školního roku 2017/2018. Ve spolupráci s organizací Cermat je doporučeno
žákům čtvrtých ročníků testování na podkladě nestátních testů.

2.6 Přestávky
Do vyučovacího režimu jsou přestávky zařazeny takto:
Sekce obchodní akademie:
po 1. vyučovací hodině – 10 minut
po 2. vyučovací hodině – 15 minut
po 3. vyučovací hodině – 10 minut
po 4. vyučovací hodině – 40 minut (oběd)
po 5. vyučovací hodině – 10 minut
po 6. vyučovací hodině – 5 minut
po 7. vyučovací hodině – 5 minut
Sekce zemědělská:
po 1l. vyučovací hodině – 10 minut
po 2. vyučovací hodině – 20 minut
po 3. vyučovací hodině – 10 minut
po 4. vyučovací hodině a dalších hodinách – 5 minut.
Přestávka na oběd je v délce nejméně 30 minut (viz rozvrh jednotlivých tříd). Při výuce učební
praxe trvající 6 vyučovacích hodin se po třech vyučovacích hodinách umožňuje 30minutová
přestávka (úprava přestávek je přizpůsobena zemědělskému provozu).
Pobyt žáků venku v prostorách areálu není zakázán. Při praktické výuce je pobyt převážně
venku.

2.7 Počet hodin v jednom sledu
Počet hodin v jednom sledu dle rozvrhu nepřekročí 6 vyučovacích hodin. Pokud je odpolední
vyučování je maximální počet hodin 8.

2.8 Režim práce s počítačem
V rozvrhu je výuka předmětu práce s počítačem zařazena jak v dopoledních, tak v odpoledních
hodinách, nejvíce ve dvou hodinových blocích. Internetová třída je pro zájemce otevřena
v odpoledních hodinách.
S ohledem na časový prostor možného využití dvou počítačových učeben a učební plán, jsou na
obchodní akademii dvě učebny využívány více než 32 hodin týdně. Žádný student nemá výuku
u počítače déle než 1 hodinu denně.

2.9 Režim praktického vyučování a praktických cvičení
1. Učební praxe
- výuka probíhá na školních závodech a pracovištích, případně ve škole. Začátek je
stanoven na 7:15 hodin, ukončení ve 12:15 1. ročníky, vyšší ročníky 13:15, včetně 30
minutové přestávky.
- Odpolední výuka se neprovádí.
2. Individuální praxe
- vykonává se na Školních závodech a smluvních organizacích. Doba trvání praxe je
stanovena na 6 hodin s možností začátků v 7:00 nebo 8:00 hodin, ukončení ve 13:00
nebo 14:00 hodin, včetně přestávky na odpočinek.
3. Odborná prázdninová praxe
vykonává se na Školních závodech a smluvních organizacích (převážně dle bydliště
žáků). Doba trvání praxe je 14 dnů, s pracovní dobou 6 hodin denně pro 2. ročník, 8
hodin pro 3. ročník. Začátek a konec pracovní doby je stanoven individuálně dle
jednotlivých pracovišť.

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLY

Stránka 6

-

S organizacemi se uzavírá písemná „Dohoda o praktickém vyučování“ na dobu praxe
(dle vyhlášky MŠMT č. 354/1991 Sb.).
BOZP při praxích: Před započetím každé praxe je provedeno poučení o BOZP a PO
přezkoušení s podpisem žáků. Žák si pořizuje vlastní ochranné pracovní prostředky, při
odborných praxích je zajišťuje organizace, kde se praxe vykonává. Využívá se
hygienické zařízení organizace u níž se praxe koná.

2.10 Relaxační koutek
Je pouze v přístavbě bazénu. Je vybaven stolky s židlemi, 2 automaty na nápoje a sociálním
zařízením. Je využíván po 2. A 4. vyučovací hodině žáky, veřejností po 16:00 hodině.

3. REŽIM STRAVOVÁNÍ VČETNĚ PITNÉHO REŽIMU
3.1

Stravování
a) Stravování je zajištěno ve vlastní školní jídelně. Doba vydávání obědů je od 11:35 do 14:00
hod. Doba vymezená ke konzumaci oběda je 11:35 až 12:15 hod. Odnášení oběda je možné
v případě nemoci žáka první den.
b) Stravování během teoretického vyučování je zabezpečeno třemi automaty na potraviny.
c) Stravování při praxích je zajištěna z vlastních zdrojů.

3.2

Pitný režim
-

Během dne je zajištěn nápoji u oběda
Vlastními nápoji
Dvěma instalovanými automaty v přístavbě Obchodní akademie
Jedním automatem v budově zemědělské školy

4. PODMÍNKY POHYBOVÉ VÝCHOVY
4.1

Počet a kapacita tělocvičen
Na zemědělské škole je jedna tělocvična s plochou 657 m2 . Pohybových aktivit se účastní
maximálně skupina 30 žáků z nichž každý má k dispozici 21 m2 oproti požadovaným 8 m2 na
žáka.
Obchodní akademie má k dispozici 2 tělocvičny: malá 306 m2 (šatna, sprchy), velká 683 m2
( 4 šatny, 2 sprchy), dále solárium, masérna, fit-centrum.

4.2

Vybavení tělocvičen, hygienických zařízení, možnost očisty, vybavení
šaten
a)

b)

Tělocvičny jsou vybaveny základním tělocvičným nářadím (žíněnky, šplhadla, kruhy,
bradla, ribstole, hrazda, žebříky, skok vysoký, trampolína, zařízení na provozování
košíkové, odbíjené, házené, florbalu, sálové kopané a metací nářadí).
Tělocvičny jsou vybavena vždy šatnami a sprchou pro dívčí a chlapecké skupiny, pro
chlapce jsou k dispozici 2 pisoáry a 3 kabinky, pro dívky 4 kabinky, šatny jsou vybaveny
lavicemi a věšáky pro 30ti členné skupiny, ze šaten je přímý vstup do sprch. Pro učitele a
uklizečku jsou k dispozici dva kabinety se sprchou.

4.3 Počet kapacit hřišť
Na zemědělské škole je hřiště s plochou 1575 m² zahrnující běžeckou dráhu, doskočiště,
vržiště a hřiště na kopanou, házenou a basketball. K dispozici je i stadion Mládí – cca 300 m
od školy.
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4.4 Zařazování hodin tělesné výchovy
V rozvrhu je zařazeno 18 – 22 dle dělení skupin hodin TEV, tzn. 2 hodiny týdně pro žáka.
Hodiny jsou zařazeny většinou na závěr vyučovacího dne, výjimečně na začátku vyučování.
Na odpoledne jsou zařazeny sportovní hry pro hochy všech ročníků.

4. 5 Počet hodin v jednotlivých ročnících
V každém ročníku jsou dvě hodiny TEV. V některých ročnících dochází ke spojování
chlapeckých a dívčích skupin paralelních tříd.
Na obchodní akademii jsou pro výuku plavání vynikající podmínky (obvykle jedna ze dvou
hodin tělesné výchovy za týden je plavání).

4. 6 Harmonogram hodiny
Většina hodiny probíhá dle nejběžnějšího schématu tj. začíná organizovaným
nástupem, kontrolou počtu a zdrav. stavu, následuje zahřívací část hodiny, poté
následuje hlavní část hodiny a končí částí zklidňující a závěrečným nástupem.

4.7 Tělovýchovné chvilky
Tělovýchovné chvilky ve vyučovacích hodinách nejsou zařazeny.

4.8 Využívání přestávek k neřízené aktivitě
Přestávky lze využít k hraní stolního tenisu v předsálí tělocvičny po dohodě
s učitelem tělesné výchovy a volnému pohybu v areálu školy.

4.9 Zařazení prvků otužování
Speciální prvky otužování nejsou zařazeny, ale praktické vyučování během
celého školního roku v přírodních podmínkách probíhá ve všech třídách.

V Žatci 27. srpna 2017

Ing. Eva Klímová
ředitelka školy
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