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1. SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY 

Vytvoření pevných a dobře fungujících vazeb mezi školou a okolním sociálním prostředím je 

bezesporu jednou z nezastupitelných podmínek pro realizaci stanovených cílů vzdělávání. 

Základními sociálními partnery školy jsou rodiny žáků. Spolupráce s nimi se rozvíjí 

především prostřednictvím Spolku rodičů a přátel při OA Hovorčovická, který se podílí na 

zajištění maturitního plesu i na provozních nákladech školy. Třídní učitelé se snaží poznat 

konkrétní rodinné zázemí každého žáka a podle možností ve spolupráci s rodiči pozitivně 

ovlivňovat zejména jeho motivaci ke studiu, případně pomoci řešit aktuální problémy. Snahu 

neustále zlepšovat podmínky pro vzdělávání podporuje svou činností i Školská rada. 

Neméně důležitými sociálními partnery jsou podniky a instituce, ve kterých žáci vykonávají 

povinnou odbornou praxi a jejichž pracovníci se podílejí na hodnocení žáků. V těchto 

podnicích a institucích je žákům naší školy také umožněno absolvovat tematicky zaměřené 

exkurze a jejich prostřednictvím pak porovnat získané teoretické znalosti a dovednosti s praxí. 

Motivačně působí i přednášky odborníků z praxe. 

Partnerem při výchově a přípravě budoucích zaměstnanců či podnikatelů je i Metropolitní 

univerzita Praha, která pro žáky připravuje projektové dny, dále pak Provozně ekonomická 

fakulta České zemědělské univerzity, Vysoká škola ekonomická Praha a Vysoká škola 

obchodní Praha a Vysoká škola podnikání a práva, a. s. 

Důležitým partnerem školy je firma Junior Achievement. V rámci předmětu podnikatelské 

dovednosti žáci zakládají reálnou studentskou firmu registrovanou v Junior Achievement, 

která umožňuje účastníkům pochopit principy podnikání. Kromě toho firma zajišťuje další 

vzdělávání učitelů a organizuje soutěže pro žáky. 

V předmětu finanční gramotnost pracují žáci s interaktivním výukovým programem Finger 

play. 

V rámci výuky jazyků spolupracuje škola s tuzemskými i zahraničními partnery. Intenzivní 

spolupráce probíhá mezi naší školou a partnerskou Alfred-Depl-Schule v Německu. Školy 

připravují společné projekty, a to výměnné i studijní pobyty, porovnávají své vzdělávací 

programy. Sociálními partnery pro tyto aktivity jsou Kultusministerium Hessen, 

Wirtschaftministerium Hessen, Rathaus Dieburg, Handelskammer Hessen, Česko-německý 

fond budoucnosti. Škola využívá programů a nabídek Francouzského institutu v Praze. Škola 

navázala spolupráci s německou školou Handelsschule Dresden. 

Při realizaci poznávacích zájezdů do zahraničí škola spolupracuje s cestovními kancelářemi, 

které se specializují na zahraniční zájezdy pro školy.  

Firma ZAV dodává škole výukové programy pro psaní na klávesnici a organizuje nebo se 

spolupodílí na organizaci soutěží v psaní na klávesnici, wordprocessingu a korektuře. Škola 

při organizování státních zkoušek z psaní na klávesnici dlouhodobě spolupracuje s Národním 

pedagogickým institutem (Státní těsnopisný ústav).  
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Vyučující předmětu účetnictví získávají nejnovější teoretické i praktické informace v oblasti 

účetnictví a daní prostřednictvím Institutu svazu účetních, matematici využívají nabídky 

Jednoty českých matematiků a fyziků.  

V oblasti estetického vzdělávání škola spolupracuje s  Městskou knihovnou v Praze a 

s Národní galerií. Tyto instituce nabízejí tematicky zaměřené exkurze s lektorským výkladem 

a kulturní pořady. 

Při výchově ke zdravému životnímu stylu škola spolupracuje s Asociací školních sportovních 

klubů, která organizuje sportovní soutěže. Sociálními partnery v této oblasti jsou 

provozovatelé sportovních zařízení, v nichž probíhá sportovně turistický kurz, lyžařský 

výcvikový kurz a sportovní kurz. 

V oblasti prevence rizikového chování škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou 

poradnou pro Prahu 3 a 9. Tradičním partnerem je Městská policie. 

Občanské kompetence pomáhá rozvíjet spolupráce s Poslaneckou sněmovnou, městskou částí 

Praha 3 i trvalá spolupráce s Občanským sdružením Život dětem. Škola využívá výukové 

programy a podílí se na studentských volbách v rámci Jednoho světa na školách Člověk 

v tísni, o. p. s. 

Dlouhodobými sociálními partnery školy v oblasti vytváření pozitivního vztahu k životnímu 

prostředí jsou Klub ekologické výchovy a Jeden svět na školách Člověk v tísni, o. p. s. 

Významná je i spolupráce s ostatními obchodními akademiemi a dalšími středními 

odbornými školami. Žáci školy se pravidelně účastní soutěží pořádaných jinými školami, 

zvláště soutěží s ekonomickým zaměřením a soutěží z oblasti písemné a elektronické 

komunikace. Tento typ spolupráce se rozvíjí i ve sportovní oblasti. 

Trvalými sociálními partnery školy jsou firma Coca Cola (v budově školy provozuje nápojové 

automaty) a úklidová firma S a J. 
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