
Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2012/13
tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení
Název 
Sídlo 

Školy a školská zařízení, jejichž činnost organizace vykonává
kapacita*

900
400
600

kapacita* - nejvyšší povolený počet žáků, studentů, lůžek a stravovaných podle rozhodnutí o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení

Název 

Jazyková škola

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín
Legionářů 1, 695 11 Hodonín

Střední škola

Školní jídelna



B1. Výsledky maturitních zkoušek

Počet žáků 

konajících 

zkoušku *

Prospěli s 

vyznamenáním
Prospěli Neprospěli

Nepřipuštění ke 

zkoušce

45 11 34 0 0

28 19 9 0 0
denní forma 76 9 57 10 0
ostatní formy
denní forma
ostatní formy

149 39 100 10 0

* - pouze jarní termín

B2. Výsledky závěrečných zkoušek

Počet žáků 

konajících 

zkoušku

Prospěli s 

vyznamenáním
Prospěli Neprospěli

Nepřipuštění ke 

zkoušce

0 0 0 0 0

B3. Výsledky absolutorií (VOŠ)

Počet studentů 

konajících 

zkoušku

Prospěli s 

vyznamenáním
Prospěli Neprospěli

Nepřipuštění ke 

zkoušce

0 0 0 0 0

3leté obory

Gymnázium 6leté

celkem

jiné formy studia
celkem

denní studium

Gymnázium 4leté

celkem

Gymnázium 8leté
Ostatní obory a obory 

konzervatoře

Nástavbové studium

2leté obory



C.

C1.

C2.

C3.

Celostátní soutěž v účetnictví Má dáti/dal - 32. místo
Celostátní internetová soutěž APE - 4. místo

C4.

C5.

celková 

délka (dní)

počet 

vyškolených 

osob
80 30
40 9

Typ vzdělávání (příp. název kurzu)

Jazykové odpolední kurzy anglického jazyka

Republikové kolo AŠSK ve stolním tenise  dívek ktg ktg V – 1. místo
Krajské kolo Přespolního běhu dívek ktg V – 1. místo

Vzdělávání dospělých, které škola zajišťuje

Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty

Krajské kolo SŠ poháru v atletice dívky Corny Cup - 2. místo
Republikové kolo SŠ poháru v atletice dívky Corny Cup - 2. místo

Republikové kolo Přespolního běhu dívek ktg V – 4. místo

Krajské kolo Biologické olympiády ktg B - účast

Krajské kolo Soutěže v AJ ktg 2B - 3. místo
Ústřední kolo soutěže Bible a my  - účast

Krajské kolo MO ktg Z 9 - 10.,12.,18. místo

Organizace okresního kola soutěže ve stolním tenisu hochů a dívek ktg.V

Organizace mezinárodní soutěže v psaní na klávesnici ZAV Hodonín 2012

Krajské kolo Biologické olympiády ktg A - účast
Účast žáků a studentů školy v soutěžích

Krajské kolo Soutěže ve FJ ktg B 1 - účast
Krajské kolo MO ktg C - 13. místo, 20. místo

DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech

Comenius

Organizace okresního kola soutěže v AJ
Mimoškolní aktivity

Krajské kolo Europa Secura - 3. místo

Krajské kolo Soutěže hlídek mladých zdravotníků
Krajské kolo AŠSK ve stolním tenise  dívek ktg ktg V – 1. místo
Krajské kolo AŠSK ve stolním tenise chlapců ktg V – 2. místo

Krajské kolo Logické olympiády - účast

Krajské kolo Brněnské logické hry - účast

Mezinárodní turnaj v odbíjené dívek v Ganserndorfu - 2. místo
Mezinárodní soutěž ve stolním tenise dívek i chlapců v Ganserndorfu - 1. místo
Mezinárodní turnaj v malé kopané chlapců v Ganserndorfu - 4. místo

Organizace krajského kola soutěže ve stolním tenisu hochů a dívek ktg.V

Kurz Základy podvojného účetnictví podnikatelů

Mezinárodní soutěž ZAV Hodonín 2012 - XVIII. ročník- soutěž družstev - 17. místo 
Celostátní soutěž EKONOMICKÝ TÝM II 2012 - 1. místo

Mezinárodní turnaj v odbíjené dívek v Třebíči - 5. místo

Krajské internetové matematické olympiády - účast


