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I. Základní charakteristika školy
Název školy:
Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace
Identifikátor školy:
600 171 779
Adresa:

Hybešova 53, 680 01 Boskovice
skola@vassboskovice.eu, www.vassboskovice.cz

Ředitel:
Telefon:

Ing. Mgr. Pavel Vlach
511 123 101

Právní forma:

příspěvková organizace

Zřizovatel:
Právní forma:
Adresa:

Jihomoravský kraj
kraj
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno

IČO: 62073516
IČO: 70888337

Místa poskytovaného vzdělávání:
1. 680 01 Boskovice, Hybešova 53
2. 680 01 Boskovice, Komenského 1
3. 680 01 Boskovice, Havlíčkova 31
Škola sdružuje:
1. Vyšší odborná škola
kapacita: 400 studentů
IZO: 110 032 403
2. Střední škola
kapacita: 826 žáků
IZO: 110 250 249
3. Domov mládeže
kapacita: 129 lůžek
IZO: 108 028 194
4. Školní jídelna
kapacita: 700 jídel
IZO: 103 167 773
Údaje o školské radě:
Zřízena jedna školská rada











Ing. Jaroslav Vítek
Mgr. Bc. Oldřich Grulich
PaedDr. Oldřich Kovář
Patricie Koukalová
Jana Paděrová
Martina Sedláková
Mgr. Vladimíra Bušinová
Mgr. Jiří Votoček
RNDr. Mojmír Stloukal
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II. Přehled oborů vzdělání vyučovaných ve školním roce 2014/2015
Vyšší odborné vzdělání
53-41-N/11
63-41-N/18
63-43-N/13
65-43-N/01

Diplomovaná všeobecná sestra
denní forma vzdělávání
délka studia: 3 r. 0 měs.
Ekonomika a podnikání
denní forma vzdělávání
délka studia: 3 r. 0měs.
Finančnictví a bankovnictví
délka studia: 3 r. 0 měs.
Cestovní ruch
délka studia: 3 r. 0 měs.

kapacita: 132
kapacita: 120
kapacita: 60
kapacita: 120

Střední vzdělání s maturitní zkouškou
41-41-M/01
43-41-M/01
63-41-M/02
63-41-M/01
18-20-M/01
65-42-M/01
31-43-L/01
64-41-L/51

Agropodnikání
denní forma vzdělávání
délka studia: 4 r. 0 měs.
Veterinářství
denní forma vzdělávání
délka studia: 4 r. 0 měs.
Obchodní akademie
denní forma vzdělávání
délka studia: 4 r. 0 měs.
Ekonomika a podnikání
denní forma vzdělávání
délka studia: 4 r. 0 měs.
Informační technologie
denní forma vzdělávání
délka studia: 4 r. 0 měs.
Hotelnictví
denní forma vzdělávání
délka studia: 4 r. 0 měs.
Oděvní technik
denní forma vzdělávání
délka studia: 4 r. 0 měs.
Podnikání
nástavbové studium, dálková forma vzdělávání

kapacita: 120
kapacita: 132
kapacita: 132
kapacita: 132
kapacita: 132
kapacita: 132
kapacita: 120

délka studia: 3 r. 0 měs.

kapacita: 180

délka studia: 3 r. 0 měs.

kapacita: 95

Střední odborné vzdělání s výučním listem
65-51-H/01

Kuchař-číšník
denní forma vzdělávání

III. Mimořádná aktivita školy v oblasti vzdělávání
Spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věcí
Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice se zúčastnila dobrovolného
auditu v rámci projektu Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců
v sociálních službách. Vedoucí dobrovolného auditu z Fondu dalšího vzdělávání prováděla 3. 10. 2014
kontrolu souladu realizace vzdělávacích programů (Rodinná péče o seniory a Pracovník v sociálních
službách) s podmínkami udělené akreditace. Výsledkem hodnocení je udělení certifikátu o úspěšném
absolvování auditu, při kterém nebyly zjištěny žádné nedostatky. Kladně bylo hodnoceno praktické
zaměření kurzů, vypracovaný systém vedení dokumentace kurzů a také nadstandardní prvky při
realizaci. Celkové zhodnocení realizovaných auditů proběhlo potom v Praze dne 10. 6. 2015 a za školu
se ho s příspěvky do diskuze zúčastnil garant akreditovaných kurzů.
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Spolupráce s MPSV zahrnovala i aktivní účast při průzkumu sociálních inovací v oblasti podpory
pečujících, jednalo se o zpracování podrobných dotazníkových šetření.

Spolupráce školy s Městem Boskovice
V rámci celoživotního vzdělávání v oblasti péče o seniory se za školu stal jeden z lektorů kurzů členem
komise města pro rodinnou politiku. Při jednání této komise byla prezentována činnost školy v oblasti
možnosti zapojení se do podpory a tvorby koncepce rodinné politiky města. V průběhu roku dále
pokračovala spolupráce při plánování aktivit města.
Kurz Rodinná péče o seniory
V období od 19. 9. 2014 do 30. 1. 2015 probíhal kurz Rodinná péče o seniory, který byl realizován
v rámci projektu Vzdělávání pečujících osob. Akreditovaný kurz (MPSV) je zaměřen na odbornou
podporu osob pečujících v domácím prostředí o nesoběstačného seniora. V závěru kurzu převzalo
celkem 26 účastníků certifikát s celostátní platností, který stvrzuje úspěšné absolvování a ukončení
vzdělávacího programu.
Kurz Pracovník v sociálních službách
Realizace akreditovaného kurzu (MPSV) Pracovník v sociálních službách v období od 11. 5. do 2. 7. 2015
zahrnovala 120 hodin teoretické výuky ve škole a 40 hodin odborné praxe. Po zakončení kurzu získalo
11 absolventek odbornou způsobilost pro výkon uvedené profese, potvrzenou osvědčením s celostátní
platností. Kurz byl pro některé účastnice rekvalifikací pro nezaměstnané osoby v evidenci Úřadu práce,
některým pomohl udržet si současné pracovní místo a některé z úspěšných absolventek již v den
ukončení kurzu měly uzavřenou novou pracovní smlouvu v zařízení sociálních služeb.
Poradenství překračující hranice - 10. ročník semináře CrossBorder
V rámci mezinárodního semináře dne 8. 6. 2015 v sále Zastupitelstva Jihomoravského kraje v Brně byl
lektorem celoživotního vzdělávání prezentován příspěvek (simultánně tlumočený do angličtiny) na
téma spolupráce Centra vzdělávání všem a regionálního vzdělavatele (Vyšší odborná škola ekonomická
a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace, jako místní centrum celoživotního
učení). Po skončení prezentace, která se setkala s živým ohlasem, proběhla diskuze k realizovaným
programům celoživotního vzdělávání.
Spolupráce s médii:
Nově spolupráce s Českým rozhlasem Brno (p. Záboj) při natočení reportáže o celoživotním vzdělávání
ve škole (vysíláno 31. 10. 2014)

IV. Rámcový popis personálního zabezpečení školy ve školním roce 2014/2015
Hlavní pracovní poměr

Zaměstnanci

Fyzické osoby
v hl.pracovním
poměru
2014/2015

Pedagogičtí

79

Nepedagogičtí

35

Celkem

114
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Věková struktura pedagogických pracovníků ve školním roce 2014/2015
Věk

do 30 let

31- 40

41 -50

51 - 60

nad 60 let

1

19

27

27
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Počet
pracovníků

V. Absolvovaná školení pedagogických pracovníků
Název školení

Počet účastníků

Anglický jazyk Live TheLanguage

2

VP – kurz odborné přípravy o odb. způsobilosti

4

Mezinárodní konference Hotelnictví, turismu a vzdělávání

1

Licence akreditovaného testera ECDL

4

Proč je důležitá správná anglická výslovnost

2

Školení dle vyhl. č. 50/78 Sb.

2

Jazykový kurz ruština v praxi

1

Kurs odborné němčiny

1

Moderní korespondence

1

Daň z příjmu právnických osob

1

DPH – nová ustanovení

2

Školení sw. Pohoda

16

Metody a formy práce v oblasti kariérového poradenství

1

Vedení poradenského rozhovoru

1

Občanský zákoník a obchodní korespondence

1

Netradiční aktivity při výuce

1

Odpovědnost při výkonu pedagogické profese

52

Daně ze závislé činnosti

1

Změny v zákoně o pedagogických pracovnících

1

Školení obsluhy TNS

1

Majetek příspěvkové organizace

1

Účetnictví PO zřízených ÚSC

1

Praktické uplatňování DPH u škol

1

6

Školení na řetězové pily, křovinořezy

4

Seminář Vema – Pam

1

Nové trendy v moderním vaření

1

Seminář BOZP

1

Školení řidičů

3

Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti

1

Cestovní náhrady

1

Daň z příjmu právnických osob

1

Novinky v účetnictví příspěvkových organizací

1

Účetnictví příspěvkových organizací 2015

1

Poskytování platu ve veřejných službách a správě

1

Praktické uplatňování DPH

1

Dietní stravování a alergeny

1

E-ZAK 2015

1

Zadávání veřejných zakázek – časté chyby zadavatele

1

Vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací

1

Vnitřní kontrolní systém v příspěvkové organizaci

1

Personalistika v kostce

1

Školení požární ochrany, BOZP, odborná příprava

80

Školení podle vyhl. č. 50/78 Sb., §4, 5, 6, 7, 8

30
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Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2014/15
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

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková
organizace

Sídlo

Hybešova 53, Boskovice

Školy a školská zařízení, jejichž činnost organizace vykonává
Název

kapacita*

Vyšší odborná škola

400

Střední škola

826

Domov mládeže

129 lůžek

Školní jídelna

700

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

8

B1.

Výsledky maturitních zkoušek
Počet
žáků
konajících
zkoušku *

Prospěli s
vyznamenáním

Prospěli

Nepřipuštění ke
zkoušce

Neprospěli

Gymnázium 4leté
Gymnázium 6leté
Gymnázium 8leté
Ostatní obory a obory
konzervatoře
Nástavbové studium

denní forma

145

8

73

51

13

23

3

8

9

3

168

11

81

60

16

ostatní formy
denní forma
ostatní formy

celkem
* - pouze jarní termín

B2.

Výsledky závěrečných zkoušek
Počet
žáků
konajících
zkoušku

Prospěli s
vyznamenáním

Prospěli

Nepřipuštění ke
zkoušce

Neprospěli

2leté obory
3leté obory
celkem

25

2

23

0

1

25

2

23

0

1

9

B3.

Výsledky absolutorií (VOŠ)
Počet
studentů
konajících
zkoušku
84

denní studium
jiné formy studia
celkem

ŠKOLA:
číslo organizace:

Prospěli s
vyznamenáním

84

Prospěli

Nepřipuštění ke
zkoušce

Neprospěli

36

48

0

0

36

48

0

0

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace
600 171 779

Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech
C1.
1

Projekt EdTWIN - EdTRANS

2

Projekt eTwinning

3

VeterinaryEuropeanTransnational Network forNursingEducation and Training

4

Navazující studium na University College of Birmingham

5

MayerscoughCollege – veterinarynursing

6

BHAK&BHAS WIEN 10

7

Polytechnická průmyslová škola v Kirovsku
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Mimoškolní aktivity
C2.
1 Festival hotelnictví (třída HT4 - praktická ukázka maturitních prací oboru Hotelnictví)
Projekt BAŽANT, Projekt JABLKO (VP, AT, HT, OA, IT, KC)
2 Projekt Den Země (AT a VP)
Výstava psích miláčků (VP3)
3 Různé akce města Boskovic: např. husí slavnosti, cestovatelské besedy (obor HT, KC - příprava občerstvení, raut)
Akce města Boskovice a okolí: např.: Běh Terryho Foxe, Husí slavnosti, přespolní běh 17. list., sportovní hry Betany - zajištění zdravotnického dozoru - studentky a
pedagogové VOŠz
4 Charitativní akce: Sbírka Fondu Sidus, Květinový den, Sněhuláci pro Afriku (všechno obory)
Gastronomicky zaměřené kurzy: Kurz kávy - BARISTA, Kurz studené kuchyně, Sommeliérský kurz, Kurz carvingu (obory HT a KC, Kurz Barman - barmanka)
5 Odborné semináře: Ústav živočišné fyziologie a genetiky, Seminář pro talentované žáky, Mendel fórum2014, Léto s vědou (obor VP)
Beseda 100 lidí, 100 chutí (obory HT a KC)
6 Nedej drogám šanci
Divadelní představení v Brně: Duch, Král Oidipus
7 Přednáška Prevence kriminality
Projekt Film a škola - filmová představení: Nedotknutelní, Hvězdy nám nepřály (1. ročníky), Fair play, Hvězdy nám nepřály (2. ročníky), Koleje osudu, Cesta do školy (3.
ročníky), Zlodějka knih, Hon (4. ročníky)
8 Divadelní představení v Boskovicích: Maryša, Bílá nemoc
Vydávání školního časopisu (online verze)
9 Adventní Vídeň
Odborná exkurze ZOO Schönbrunn Vídeň (VP4)
10 Exkurze do Hotelu Moravia - Lasákův mlýn (HT, KC)
Exkurze do ČNB Praha (1. a 2. ročník VOŠe)
11 Exkurze drůbeží jatka Jevíčko (VP4)
Hotel Panorama Blansko Češkovice (HT3)
12 Hotel Voroněž Brno (HT3)
Mlékárna Olešnice (VP4)
13 Exkurze letiště Brno (HT3)
Exkurze do Prahy
14 Exkurze Gastro Hradec (HT3, HT2, KC3)
Sonnentor a Vinné sklepy Čejkovice (obory HT a KC)
15 Odborné exkurze oboru veterinární prevence, čistička odpadních vod Boskovice, botanický ústav AV ČR
Hvězdárna a planetárium Brno (IT2, HT1, EP2)
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16 JZZ- Slavnostní tabule v Zámeckém skleníku KC3
Bienále grafického designu (IT3)
17 FN Olomouc - oddělení hematoonkologie, urgentní příjem, centrum IVF Olomouc
Jihomoravské dětské léčebny - pracoviště DLPP Boskovice
18 Hospic DLBsJ Rajhrad
Oblastní charita Blansko
19 OTS Boskovice
Betany Boskovice
20 Exkurze BodiesRevealed - studenti 1. roč. VOŠz
Exkurze 3D tisk a laboratoře 3D (IT2, IT3)

Mimoškolní aktivity
C2.
21 Soutěž v deskové hře Finanční svoboda (2. ročníky VOŠe)
Exkurze ICRC u Sv. Anny Brno
22 Exkurze hotel Avanti Brno (HT3)
Exkurze hotel Skalní mlýn (HT2)
23 Exkurze Grand hotel Brno (HT3)
VIDA Brno (IT1)
24 Národní výstava hospodářských zvířat Brno (VP)
BodiesRevealed
25 Exkurze - Sudický dvůr KC 1
Exkurze - Masna Paděra KC2
26 Exkurze - Černá Hora - Pivovar, muzeum, hotel (KC2)
Exkurze - Restaurace - Fáberka KC1, Repete KC2
27 Různé akce naší školy - příprava občerstvení a obsluha (Setkání preventistů, FIFI, balíčky pro seniory na Vánoce…)
28
29
30
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Účast žáků a studentů školy v soutěžích
C3. Krajské soutěže
1 Turnaj v kopané – 2. místo v rámci Jihomoravského kraje

C3. Celostátní soutěže
1 MD/D - VOŠ - 2. a 3. místo
2

Barista Světlá Cup 2015 – 6. místo, speciální ocenění poroty

3
4

C3. Mezinárodní soutěže
1 Soutěž veterinárních středních škol - 3. místo žáci VP4
2

InterLoS - 13. místo

Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty
C4. Dlouhodobá spolupráce (nad 3 roky)
1 Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
ZERA Rájec a.s.
2 ZEAS Bořitov a.s.
ZEPO Lysice a.s.
3 Agrospol, agrární družstvo Knínice
JS Boskovice o.s.
4 Městský úřad Boskovice
Kulturní zařízení města Boskovice - kino Panorama, Městská knihovna
5 Zámek Boskovice
Muzeum Boskovicka
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Pivovar Černá Hora
Kulturní zařízení města Boskovice, Boskovice
Hotel Moravia - Lasákův mlýn, Boskovice
Café Art, Michal Křižka, Poděbrady
Restaurace Na Dvorku, Letovice
Hotel Dermot, Letovice
Restaurace 29, Boskovice
Hotel Slavie, Boskovice
Restaurace Lidový dům, Lysice
Restaurace Havírna, Letovice
MSSS, Boskovice
Sudický dvůr, Sudice
Czech Carving Studio, Luděk Procházka, Benešov
Sommelier klub, Ing. Karel Babka, Mariánské lázně
Mistr kuchař Vladimír Picka, Pelhřimov
NcM vzdělávací středisko, PhDr. Zdeňka Endlicherová, Brno
Město Boskovice -zajištění zdravotnického dozoru, přednášek na různých akcích - Den s Policií, Běh T. Foxe
Nemocnice Boskovice-praxe
Sociální služby Šebetov -praxe
Městská správa sociálních služeb Boskovice- praxe , pomoc při různých činnostech MSSS
Oblastní charita Blansko -praxe a pomoc při vánoční besídce, sportovních hrách
FN Brno -praxe
Nemocnice Blansko - praxe
MŠ a ZŠ Boskovice - přednášky poskytnutí první pomoci - provedly studentky VZ2 a VZ3
CK Slunce a sníh Boskovice
Růžové náměstí 3, 680 01 Boskovice
MIS Boskovice
Masarykovo nám. 1, 680 01 Boskovice
CA (dříve CK)K+M tour Boskovice
nám. Míru 25, 679 74 Olešnice (sídlo), provozovna Boskovice
CK Amalkatour Blansko
nám Svobody 7/15, 678 01 Blansko
Městské informační centrum Kunštát
nám. Krále Jiřího 105, 679 72 Kunštát
Československá obchodní banka, a.s. - odborné praxe na pobočkách v Brně, Boskovicích, Blansku
umisťování studentů má na starosti ředitelství lidských zdrojů Radlická 333, 150 57 Brno
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24 Komerční banka, a.s. - odborné praxe na pobočkách v Brně, Boskovicích, Blansku
umisťování studentů má na starosti ředitelství lidských zdrojů Nám. Svobody 21, 631 31 Brno
25 Allianz, a.s. - pobočka Blansko, Nám. svobody 14, 678 01
pobočka Boskovice, Komenského 341/9, 680 01
26 Modrá pyramida - pobočka Boskovice, Kpt. Jaroše 50/8, 680 01
pobočka Brno, Kounicová 279/29, Veveří, 602 00 Brno 2
27 Fincentrum, a.s. - odborné praxe na pobočce Boskovice
17. listopadu 19, 680 01 Boskovice
28 Broker Consulting, a. s. - odborné praxe na pobočce Blansko
Kollárova 659, 678 01 Blansko
29 CK Slunce a sníh Boskovice
Růžové náměstí 3, 680 01 Boskovice
30 MIS Boskovice
Masarykovo nám. 1, 680 01 Boskovice
31 CA (dříve CK)K+M tour Boskovice
nám. Míru 25, 679 74 Olešnice (sídlo), provozovna Boskovice
32 CK Amalkatour Blansko

C4. Střednědobá spolupráce (nad 1 rok)
1 Komora veterinárních lékařů ČR
Psychiatrická nemocnice Brno - praxe
2 Restaurace Pod zámkem, Boskovice
Restaurace Repete, Boskovice
3 Hotel Rudka, Rudka u Kunštátu
Letiště Brno, Tuřany
4 Restaurace Blue Queen, Boskovice
nemocnice Šumperk- praxe
5 OLU Jevíčko - praxe
FN Olomouc - praxe
6 nemocnice Prostějov - praxe
nemocnice Svitavy - praxe
7 MŠ Boskovice - zajištění zdravotnického dozoru a přednášek na různých akcích, např. Dopravní hřiště s tatínkem…
Hedica Brno -praxe
8 CSSML Letovice - praxe
Jihomoravské dětské léčebny Křetín
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9
10
11
12
13
14

Nemocnice Milosrdných bratří Brno- praxe
Úrazová nemocnice Brno -praxe
Nemocnice Milosrdných bratří Letovice
OLÚ Jevíčko - praxe
Česká spořitelna - odborné praxe na pobočce Blansko
Wanklovo náměstí 1436/3, 678 01 Blansko
Partners Financial Services, a.s. - odborné praxe, odborné semináře
Nové sady 2, 602 00 Brno
Česká spořitelna - odborné praxe na pobočce Blansko
Wanklovo náměstí 1436/3, 678 01 Blansko
Partners Financial Services, a.s. - odborné praxe, odborné semináře
Nové sady 2, 602 00 Brno

C4. Nově navázaná spolupráce (školní rok 2014/2015)
1 Restaurace Pod hradem, Holštejn
Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC) Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
2 Nemocnice Havířov - praxe
Vojenská nemocnice Brno
3 Nemocnice Pardubického kraje - praxe
Psychiatrická nemocnice Praha - praxe
4 Sonnentor, Čejkovice
Vinné sklepy, Čejkovice
5 Jatka Bořitov
MŠ, ZŠ a PrŠ, Boskovice
6 Oblastní nemocnice Náchod a.s. - nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Nové Město nad Metují - praxe
Nemocnice USA Brno - praxe
7 Nemocnice Kyjov - praxe
Prezentace firmy Proteor - protetické pomůcky
8 Prezentace zařízení Alzheimer Home Praha
17. listopadu 19, 680 01 Boskovice
9 Prosperity Financial Services s.r.o.
10
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C. DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE
C5. Vzdělávání dospělých - profesní kvalifikace a kurzy k PK
počet
provedených
zkoušek za rok
2014/15

délka kurzu
(hodin)

počet
účastníků
kurzu

celková délka
(dní)

počet
vyškolených
osob

Kurz první pomoci (pro laiky, pedagogy MŠ, ZŠ okresu Blansko, ZUŠ Boskovice, členy TJ Rytmus Boskovice, Policii ČR okresu Blansko,
MedonetPharma Blansko

8

133

Rodinná péče o seniory
Pracovník v sociálních službách

11
39

26
11

Název profesní kvalifikace
Florista

kód profesní
kvalifikace
41-008-H

autorizující orgán
Mze

z toho
úspěšně
složených
2

přípravný
kurz
(ANO/NE)
2

NE

C5. Ostatní vzdělávání dospělých MIMO profesní kvalifikace
Typ vzdělávání (příp. název kurzu)
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PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ
ŠKOLNÍ AKCE
Během školního roku probíhá velké množství akcí, které se různým způsobem týkají školy. Buď se jedná
o akce, kterých se žáci a studenti školy zúčastňují, nebo je sami organizují, popř. spoluorganizují.

Žáci oboru Hotelnictví a turismus a Kuchař-číšník na boskovických akcích
V Boskovicích se průběhu roku uskuteční mnoho kulturních a vzdělávacích akcí, na kterých se aktivně podílejí
žáci oboru HT a KC buď přípravou a servírováním specifických pokrmů, či jako obsluha. Zde jsou některé
z nich:

Husí slavnosti 2014
Naše škola se aktivně podílela na XI. Husích slavnostech, které se konaly 4. – 5. října 2014. Návštěvníci mohli
získat informace o možnostech studia na naší škole a případně si vyzkoušet CARVING, což je dekorativní
vyřezávání ovoce a zeleniny. Škola taktéž jako již každoročně zajišťovala obsluhu u soutěže restaurací, která
proběhla za účasti odborné poroty v Muzeu Boskovicka.

Cestovatelská beseda Danahkil a Somaliland
Dne 20. října 2014 se uskutečnila v kině cestovatelská beseda na téma Danakhil a Somaliland - fotografa,
novináře a cestovatele Tomáše Kubeše. Žáci gastronomických oborů (Hotelnictví a Kuchař-číšník) naší školy
připravili k této příležitosti tematickou ochutnávku - INJERA (etiopské chlebové placky) a etiopskou kávu
připravenou alternativní metodou CleverCoffeeDripper.

Cestovatelská beseda s projekcí: Route 66 Revisited!
10. listopadu 2014 se v kině Boskovice konala cestovatelská beseda s projekcí. Tématem byla slavná Route
66 – legendární americká silnice. K této příležitosti připravili žáci našich gastronomických oborů (Hotelnictví
a Kuchař-číšník) ochutnávku, tentokrát typickou právě pro USA. Návštěvníci mohli ochutnat waldorfský salát
a zázvoro-citronový sirup v biokvalitě.

Obsluha prezidenta České republiky
Dne 3. prosince 2014 navštívil Boskovice prezident ČR Miloš Zeman. V průběhu dne zavítal do restaurace
Pod Zámkem na oběd. Součástí týmu, který prezidenta a jeho doprovod při obědě obsluhoval, byly čtyři
žákyně 4. ročníku oboru Hotelnictví a turismus. Získaly tímto novou zajímavou zkušenost do svého profesního
života.

Cestovatelská beseda: PETR HIRSCH- ŠESNÁCTITISÍCIKILOMETROVEJ VEJŠLAP
Dne 26. ledna 2015 proběhla v kině Panorama v Boskovicích jedinečná fotoprojekce a beseda s cestovatelem
- poutníkem Petrem Hirschem. Petr v projekci představil svoji pouť ze Dvora Králové nad Labem do
španělského Santiaga de Compostela, italského Říma a Jeruzaléma v Izraeli.
Během akce opět nechyběla ochutnávka pokrmů žáků naší školy oboru Hotelnictví (Hotelnictví a turismus),
kteří tentokrát připravili plněné rohlíčky.

Catering a tisková konference: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM
Dne 27. ledna 2015 proběhla na pracovišti naší školy – ul. Komenského tisková konference u příležitosti
otevření nové pobočky CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM. K dané příležitosti zajistili žáci oboru Hotelnictví
(Hotelnictví a turismus) kompletní cateringové služby.
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Raut pro Gymnázium Boskovice
Dne 17. března 2015 realizovali žáci 2. ročníku oboru Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) cateringové služby
v podobě rautového občerstvení včetně obsluhy pro Gymnázium Boskovice. Raut se konal v aule školy
u příležitosti slavnostního zakončení projektu T.A.L.E.N.T.

Cestovatelská beseda Neznámá íránská poušť
Dne 23. března 2015 se v kině v Boskovicích konala další z cyklu cestovatelských besed, tentokrát na téma
Neznámá íránská poušť. Žáci oboru Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) připravili tradičně tematickou
ochutnávku, zaměřili se na tzv. sezamový chléb z Iránu.

Cestovatelská beseda POD JIŽNÍM KŘÍŽEM
Dne 13. dubna 2015 se v kině v Boskovicích konala další z cyklu cestovatelských besed, tentokrát na téma
POD JIŽNÍM KŘÍŽEM – to nejlepší z Brazílie, Argentiny a Paraguaye. Žáci oboru Hotelnictví (Hotelnictví
a turismus) připravili tradičně tematickou ochutnávku, zaměřili se tentokrát na brazilské sušenky z ovesných
vloček.

Vánoce ve škole
Dne 17. 12. 2014 se v budově školy na Hybešově ul. konal Vánoční bazárek, který připravily pod záštitou p. uč.
A. Plavcové a L. Kovářové žákyně oboru Oděvní technik ze třídy AT 4. K mání byly originální vánoční předměty,
které žákyně většinou vlastnoručně vyrobily. Návštěvníci (i z řad boskovických škol) si mohli ozdoby nejen
zakoupit, ale i vyzkoušet si jejich výrobu. Akce přispěla k navození vánoční atmosféry i k propagaci naší školy.

Vánoce se žáky domova mládeže
Žáci ubytovaní v domově mládeže si pod vedením vychovatelek (A. Plavcové, Z. Dvořáčkové a M. Langerové)
připravili vánoční program, který předvedli ve vybraných institucích pro seniory v okrese Blansko a v
Zámeckém skleníku Boskovice pro MŠ a ZŠ z Boskovic a okolí. Program se skládal ze zhudebněné pohádky a
pásma vánočních koled, čímž chtěli účinkující navodit atmosféru blížících se Vánoc.

Muzikoterapie v zařízení Sociálních služeb Šebetov
Žáci z domova mládeže se pod vedením PhDr. P. Velety z Prahy zúčastnili muzikoterapie s klientkami
sociálního zařízení v Šebetově. Pomáhali klientkám tohoto zařízení při tanečním vystoupení. Tato akce byla
ohodnocena paní ředitelkou velkým marcipánovým dortem a přispěla jistě k propagaci domova mládeže
a školy.

Sněhuláci pro Afriku
29. 1. 2015 se v areálu školy na Hybešově ulici uskutečnila charitativní akce Sněhuláci pro Afriku. Pravidla
pro účast byla jednoduchá, stačilo postavit sněhuláka, za kterého účastníci zaplatí 50 Kč jako startovné. Čím
víc sněhuláků, tím lépe. Z naší školy se zúčastnilo celkem 11 tříd, jejichž žáci postavili 39 sněhuláků. To
znamená, že se vybralo 1950 Kč. Peníze poputují na nákup jízdních kol, které se poté pošlou do Gambie.
Fotografie postavených sněhuláků lze vidět na oficiálních a facebookových stránkách naší školy.

Veletrh fiktivních firem v Olomouci
Ve dnech 11. 12. – 12. 12. 2014 se žáci OA4 se svojí fiktivní firmou Pet-Shop s. r. o. zúčastnili Mezinárodního
veletrhu fiktivních firem v Olomouci. Kromě českých firem byly účastníky veletrhu i firmy z Ruska, Německa
a Litvy.
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I přes velkou konkurenci naše firma dokázala uspět v kategorii nejlepší komunikace v rodné řeči a odnést si
z veletrhu úžasné 3. místo.

OA3 na veletrhu fiktivních firem ve Vídni
Dne 29. 1. 2015 se žáci OA3 se svými firmami X-dream, s. r. o. a Parfums, s. r. o. zúčastnili veletrhu fiktivních
firem v partnerské škole BHAK/BHAS Wien 10.
Přestože se naši žáci neumístili, účast na veletrhu byla velmi úspěšná. Žáci uzavřeli mnoho obchodů, neztratili
se v konkurenci a dobře zvládali komunikovat v cizí řeči. Kromě žáků z naší školy se z ČR veletrhu zúčastnili
pouze žáci z Orlové. Akce splnila očekávání a pro žáky byla velmi přínosná jak po odborné, tak po jazykové
stránce.

Fiktivní firmy z OA3 na veletrhu v Brně
Dne 12. 2. 2015 se žáci OA3 se svými firmami X-dream, s. r. o., Zverex, s. r. o. a Parfums, s. r. o. zúčastnili
veletrhu fiktivních firem v Brně na Střední škole informatiky a spojů. V rámci prezentací velmi dobře
představili své firmy, poté úspěšně obchodovali, učili se a sbírali zkušenost. Umístění firem v soutěžích
určovali hodnotitelé z praxe. Proto jsme byli rádi, že se firma Zverex, s. r. o. v soutěži o nejlepší vizitku umístila
na druhém místě. Z veletrhu si žáci dovezli nejen práci do dalších hodin fiktivních firem ve formě vystavených
dokladů, ale i spoustu zkušeností.

Mezinárodní veletrh fiktivních firem v Boskovicích
Ve čtvrtek 19. 2. 2015 pořádala naše škola veletrh fiktivních firem se zahraniční účastí. Veletrhu, který
probíhal pod záštitou Centra fiktivních firem NÚV Praha, se zúčastnilo 20 fiktivních firem z pěti škol
Jihomoravského kraje, z jedné školy kraje Vysočina a ze dvou škol z Vídně. Veletrh jako každý rok pořádali
žáci 4. ročníku oboru Obchodní akademie. Veletrh byl určen i pro veřejnost. Kromě žáků naší školy a žáků
z obchodních akademií z Vídně přišli obchodovat i žáci z boskovické ZŠ. Návštěvníci si mohli fiktivně nakoupit
a objednat různé produkty, výrobky, zařízení a potřeby pro sport a volný čas, na vybavení domácnosti apod.,
objednat si zájezdy a pobyty v tuzemsku, či v zahraničí atd. Zástupci firem jim vystavili doklady, které následně
zpracovávali ve výuce.
Součástí akce nebylo pouze obchodování, firmy také soutěžily, a to ve třech kategoriích - o nejlepší katalog,
o nejlepší prezentaci a o nejlepší stánek. Katalogy posuzovali učitelé fiktivních firem ze zúčastněných škol.
Další dvě soutěže letos poprvé hodnotili kromě vedoucího Centra fiktivních firem v Praze Ing. Lukáše Hůly
i odborníci z praxe, konkrétně z boskovických firem. Pro naši školu bylo velkým úspěchem 2. místo v soutěži
o nejlepší stánek. Veletrh velmi kladně hodnotili jak učitelé ze zúčastněných škol, tak zástupce Centra
fiktivních firem.

Naše škola se prezentovala v Olympii Brno
Naše škola se zapojila do projektu "Končíš základku? Kam dál, aby to stálo za to?!"Ve dnech 4. - 7. 2. 2015
prezentovali žáci i učitelé naši školu na této zajímavé akci. Mimo jiné připravovali kávu, okrasně vyřezávali
ovoce a zeleninu, programovali roboty, tiskli na 3D tiskárně, vařili a servírovali různé pokrmy, šili a předváděli
modely a předváděli péči o domácí mazlíčky.

Ruský den
Ve čtvrtek 26. 3. 2015 se uskutečnil v naší škole Ruský den, který tentokráte vyučující a žáci OA3 a HT3
věnovali ruským velikonočním zvykům a tradicím. Juliánský kalendář posouvá termín pravoslavných
Velikonoc, a proto se v Rusku slaví o týden později. Během tzv. PASCHY se lidé zdraví CHRISTOS VOSKRES,
malují vejce přírodními barvami, pečou KULIČ a tvarohovou PASCHU, světí kočičky, vystavují domácí ikony,
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hojně navštěvují chrámy a hřbitovy. Žáci měli možnost se seznámit s velikonočními zvyky a ochutnat nápoje
a jídla, která po dobu velikonočních svátků nesmí v žádné ruské domácnosti chybět.

VII. Festival hotelnictví
Dne 12. května 2015 proběhl v Zámeckém skleníku Boskovice další ročník Festivalu hotelnictví, na kterém
maturanti naší školy předvedli praktické dovednosti v rámci maturitní zkoušky oboru Hotelnictví (Hotelnictví
a turismus). Návštěvníci mohli letos opět na jednom místě procestovat různé světové destinace a zkusit různé
„chutě“ světa. Maturanti se nechali inspirovat např. Maďarskem, Francií, Itálií a mnoho dalšími zeměmi.
Návštěvníci se dále mohli seznámit s novodobými trendy v gastronomii a oblasti cestovního ruchu,
zajímavostí byl např. Rawfood, temný a sexuální cestovní ruch aj. Program doprovázel orchestr pana Koláře.

Květinový den
Květinový den je zaměřený převážně na osvětu. Vybraní žáci školy (tři páry dobrovolnic ze třídy VP1)
informovali 13. 5. 2015 prostřednictvím plakátů, letáčků, ústními informacemi a prodejem „květinek“ ostatní
žáky i veřejnost o boji proti rakovině. Každý rok tato akce přináší informace o jiném onkologickém
onemocnění, letošní byl zaměřený na rakovinu reprodukčních orgánů. Výnos ze sbírky je určen k boji proti
rakovině - na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické
výchovy, výzkumu a vybavení onkologických center. V letošním roce se podařilo vybrat částku 6 094 Kč. Akce
probíhala ve škole i městě Boskovice. Žáci projevili ochotu angažovat se nejen pro vlastní prospěch, ale
i v zájmu jiných lidí, ve veřejném zájmu. Dále získali informace o prevenci vzniku nádorového bujení.

Výstava psích miláčků
Dne 29. 5. 2015 se uskutečnila v areálu školy na Hybešově ulici Výstava psích miláčků. Akci organizovali žáci
3. ročníku oboru Veterinářství společně se svými učiteli. Výstavy se zúčastnilo 64 psů různých plemen
a kříženců. Nejdůležitější část programu tvořila již tradičně hlavní soutěž, předvádění v kruhu, kdy
mezinárodní rozhodčí paní Mgr. Michaela Čermáková a porotci z řad učitelů a žáků školy hodnotili nejen
vzhled, stavbu těla, chůzi, ale i povahu mazlíčka.
Neobvyklé a nevšední schopnosti předvedli pejsci i v dalších doprovodných soutěžních disciplínách - přivolání
psa s překážkou a netradiční překážkové dráze. Program výstavy byl zpestřen ukázkami výcviku obrany
a předvedením dogdancingu.
Celkovým šampiónem Výstavy psích miláčků se stala tibetská doga Max majitelky Lenky Šebelové.

S veterinou do Evropy
Veterinary European Transnational Network for Nursing Education and Training je organizace pro evropskou
nadnárodní veterinární síť pro ošetřovatelství. Poskytuje platformu pro vzdělávání a spolupráci veterinárních
škol a organizací v evropských zemích. V listopadu 2014 byla naše škola přijata za přidruženého člena této
organizace a po uplynutí jednoho roku může požádat o plné členství. Členství v tomto společenství by mělo
být dalším krokem pro zkvalitnění výuky v oboru Veterinární prevence. Příslibem je podpora odborného
vzdělávání, případná výměna žáků i učitelů mezičleny organizace. Naše škola má právo využívat oficiální znak
VETNNET.

Na zkoušku středoškolákem
Na naší škole se nachází dobře vybavené laboratoře pro chemii, biologii i pro odborné předměty veterinární.
Kvalitní technikou se mohou pyšnit pracoviště pro informační techniky. V prostorách školy se rovněž lze
setkat se zajímavými zvířaty. Tuto skutečnost využili na podzim žáci ze ZŠ Lipovec a ZŠ Boskovice. Chlapci
i dívky odcházeli spokojeni s přáním si tuto návštěvu brzy zopakovat.
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Závěrečná zkouška KC3
V letošním školním roce proběhla na naší škole poprvé závěrečná zkouška oboru Kuchař – číšník podle
jednotného celostátního zadání. Tato zkouška se skládá jak z části teoretické (písemná a ústní část), tak z části
praktické, ve které žáci prokazují dovednosti z praktických činností, jako je příprava pokrmů, nápojů
a stolničení.
První část praktické zkoušky proběhla 2. 6. 2015 v Zámeckém skleníku v Boskovicích, kde každý žák připravil
slavnostní tabuli na zadané téma a navrhl kompletní menu k dané příležitosti. S tématy jako „Sportem
k míru“, „Věda a technika v našem životě“ či „Historické a kulturní dědictví“ si všichni žáci bravurně poradili
a dalším ročníkům číšníků a kuchařů nasadili opravdu vysokou laťku.

Studenti a žáci skládali zkoušku ENTER z moderní korespondence
Po třech letech jsme navázali na 17letou tradici konání státních zkoušek z psaní na klávesnici, která byla v
roce 2012 z legislativních důvodů pozastavena. Žáci a studenti mají nyní možnost skládat zkoušku z moderní
korespondence ENTER. Ta je praktickým výsledkem osvojení si učiva z předmětu písemná a elektronická
komunikace. Má prokázat pohotovost v ovládání klávesnice, znalost vyhotovení obchodních dopisů a
vytvoření přehledné tabulky v Excelu v časovém limitu 90 minut.
Studenti a žáci naší školy se na jaře opět pustili do nelehkého boje s časovým limitem a ovzduším plným
napětím, nervozity a stresu. Tentokrát se jednalo o studenty třetího ročníku VOŠ a žáky 3. a 4. ročníku
obchodní akademie. Zájemců bylo mnoho, proto se zkouška konala ve dvou termínech. 14. dubna 2015
skládalo zkoušku 12 studentů VOŠ a 22. června 2015 17 žáků obchodní akademie. Zhruba za dva měsíce se
dozvěděli výsledek - všichni byli úspěšní!
Získaná kvalifikace zvyšuje prestiž naší školy na veřejnosti, profil našich absolventů a usnadňuje jejich
uplatnění v budoucím zaměstnání.

VOŠ ZDRAVOTNICKÁ NA RŮZNÝCH AKCÍCH
Studentky VOŠ zdravotnické se zúčastňují různých akcí pořádaných městem, popř. různými státními
organizacemi a prezentují zde svoje profesní znalosti a dovednosti. V minulém školním roce se jednalo
například o tyto akce:

XXV. ročník přespolního „Běhu 17. listopadu“ 2014
Dne 15. 10. 2014 se konal pod záštitou Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy, Boskovice,
Štefánikova 2, 680 01 Boskovice a o. s. SPORTMENT, Sadová 338, 664 43 Želešice
XXV. ročník přespolního Běhu 17. listopadu. Běželo se po přírodním povrchu v areálu MŠ, ZŠ a PrŠ Boskovice
DD Boskovice. Studenti 2. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra při této akci zajišťovali zdravotnickou
pomoc.

Přednášky (školení) první pomoci po žáky ZŠ Boskovice a okolí
V letošním školním roce probíhala školení první pomoci, která zajišťovaly studentky
2. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Přednášky byly pro žáky základních škol
(ZŠ Boskovice, ZŠ Knínice u Boskovic), žáci si prakticky vyzkoušeli různé intervence - umělé dýchání, pomoc
člověku v případě zlomenin, krvácení, obvazovou techniku a také správný postup při volání rychlé
zdravotnické pomoci. Výstupem tedy bylo, jak reagovat při selhání základních životních funkcí u člověka či při
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akutních úrazech a jak mu poskytnout neodkladnou první pomoc. Tato akce byla velmi přínosná, protože
všichni získali nové informace o poskytnutí první pomoci.

Kurz první pomoci
Od listopadu 2014 do června 2015 probíhaly na naší škole kurzy první pomoci. V těchto termínech se školení
zúčastnili zájemci z řad laické veřejnosti, pedagogičtí pracovníci MŠ a ZŠ okresu Blansko, zaměstnanci ZUŠ
Boskovice, členové TJ Rytmus Boskovice, zaměstnanci Policie ČR okresu Blansko a zaměstnanci firmy
MedonetPharma Blansko. V rámci kurzu byli účastníci seznámeni s prováděním kardiopulmonální resuscitace
podle nejnovějších doporučených postupů všech věkových skupin a s používáním AED. Naučili se poskytnutí
první pomoci při život ohrožujících stavech – bezvědomí, krvácení, poranění důležitých orgánů – páteř, hlava,
hrudník, nejčastější akutní stavy (epileptický záchvat, hypoglykemické koma, alergická reakce,…). Kurzy byly
koncipovány především prakticky, účastníci si vyzkoušeli všechny postupy na resuscitačních modelech. Kurzy
probíhaly pod vedením certifikovaného lektora první pomoci Mgr. Jarmily Prudilové.

Svatý Mikuláš na návštěvě v nemocnici
Předvečer svátku svatého Mikuláše je spojen s obdarováváním drobnými dárky a návštěvou Mikuláše, andělů
a čertů. Studentky prvního ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra se postaraly o to, aby o tuto tradici
nebyly ochuzeny ani děti, které musí předvánoční čas trávit v nemocnici. V pátek 5. prosince dopoledne se
studentky převlékly, načernily si tváře a s vyrobenou knihou hříchů se vypravily na návštěvu dětského
oddělení boskovické nemocnice. Snad návštěva Mikuláše pomohla malým pacientům alespoň na chvíli
zapomenout na starosti spojené s pobytem v nemocnici.
Mikuláš nezapomněl ani na dospělé a prošel v doprovodu svých pomocníků i po ostatních odděleních
nemocnice.

Světový den ledvin
Dne 12. 3. 2015 se v rámci Světového dne ledvin mohli zájemci nechat zdarma preventivně vyšetřit
a také si prohlédnout prostory hemodialyzačního oddělení, které je umístěno
v přízemí boskovické nemocnice (Hemodialyzační centrum s nefrologickou ambulancí).
Pět studentek oboru Diplomovaná všeobecná sestra bylo zapojeno po celý den v tomto
hemodialyzačním centru (měření krevního tlaku, odběry krve apod.). Tato každoročně konaná akce
je nesporně pozitivním krokem v prevenci onemocnění ledvin, účast veřejnosti se zvyšuje a jsme
rádi, že naše studentky byly požádány o spolupráci.
Projektová výuka v psychologii - interaktivní činnost pro děti v MŠ
Studentky a studenti prvního ročníku VOŠ zdravotnické oboru Diplomovaná všeobecná sestra si v rámci výuky
psychologie připravili interaktivní činnosti pro děti předškolního věku. Programy zaměřené na péči o zdraví,
pohyb a lidské tělo realizovali 20. 4. 2015 v Mateřské škole Lidická, Boskovice a Mateřské škole Suchý.

Studenti se rozdělili do skupin, každá skupina měla vlastní originální program:
Indiánský tanec čistí mysl
Fantazie a pohyb je relax

Jak si čistit zoubky?
Lidské tělo
Co dělá zdravotní sestra
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Naučme se důležitá telefonní čísla
Lepší je žít na stromě

KURZY A SEMINÁŘE
Středoškolské soutěže a prezentace práce talentů
Od čtvrtka 6. 11. do soboty 8. 11. 2014 se několik žáků 2. ročníku VP zúčastnilo semináře SOČ nazvaného
Středoškolské soutěže a prezentace práce talentů IV, který se konal v Univerzitním centru ve Šlapanicích
u Brna.
Výuka probíhala formou počítačových prezentací, kdy lektoři vysvětlovali, jak správně psát práci SOČ, jak
mají vypadat prezentace, účastníci se dozvěděli informace o správném vystupování a vyjadřování apod.
Součástí vyučování byla také exkurze v Brně a vzájemné seznamování.

Kurz kávy BARISTA
Ve dnech 18. – 19. 11. 2014 provoněla naši školu káva. U příležitosti realizace kurzu BARISTA do školy po roce
opět zavítal mistr kávy - pan Michal Křižka (CAFÉ ART, PRAKUL).
Kurz úspěšně absolvovalo celkem 22 žáků střední školy z oborů Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) a Kuchařčíšník, ale i z oboru, který není gastronomicky zaměřen - Informační technologie. Účastníci získali cenné
teoretické i praktické poznatky z oblasti historie, druhů, pěstování, sklizně, degustace káv a teorie přípravy
espressa podle filozofie 4M, čištění a sanitace kávovaru, nastavení hrubosti a gramáže, přípravy špičkového
espressa a mnoho dalšího. Kurz byl zakončen soutěží podle mezinárodních standardů.

Carving – aneb ozdobné vyřezávání ovoce a zeleniny
Ve dnech 9. – 10. března 2015 se na naší škole konal kurz ozdobného vyřezávání ovoce a zeleniny neboli
carvingu. Vedl ho stejně jako v předchozích letech lektor Luděk Procházka a absolvovali ho zájemci z řad žáků
oboru Hotelnictví a Kuchař – číšník.

Barmanský kurz
Od 9. – 13. února 2015 probíhal na naší škole odborný barmanský kurz a zájemci vytvořili desítky výborných
koktejlů pod vedením zkušených lektorů z Brna.
Všichni žáci byli úspěšní a hrdi na certifikát, který získali absolvováním kurzu. Doklad o rozšíření kvalifikace
uplatní jako přílohu, až se budou ucházet o zaměstnání. Poslední den kurzu doplnila soutěž o nejlepší
fantazijní koktejl. Někteří žáci byli velice nápadití, experimentovali se surovinami a vytvořili zajímavé variace.
Nejlepší byli ohodnoceni zajímavými cenami. Letos měl kurz rekordní počet uchazečů a byl velice kladně
hodnocen jak ze strany absolventů a hostů, tak i lektorů. Žáci byli pozorní a úspěšní. Mile byli překvapeni i
vyučující, které žáci pozvali na ochutnávku své závěrečné práce.
Ve školním roce 2015/16 se bude kurz opět konat v únoru, takže zájemci budou mít šanci obohatit svoje
dovednosti ve stále více vyhledávané oblasti barmanství.

Cisco Academy a ECDL
Ve středu 3. 6. 2015 proběhlo na naší škole slavnostní předání certifikátů žákům 4. ročníku oboru Informační
technologie. Nejprve byly žákům předány certifikáty ECDL. Testy ECDL skládají žáci ve čtvrtém ročníku a
získávají tak doklad o tom, že mají základní znalosti v ovládání počítačů a kancelářských aplikací. Jde tedy o
doklad základní počítačové gramotnosti. Důležité certifikáty dostali žáci 4. ročníků od Cisco lektora Ing.
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Davida Marka. Naše škola je už šestým rokem součástí mezinárodní počítačové akademie – Cisco Academy,
a žáci tak mají možnost získat certifikáty, které dokládají znalosti a dovednosti na úrovni IT odborníků.

KULTURA
PROJEKT FILM A ŠKOLA
Ve školním roce 2014-2015 se škola již pošesté zapojila do celorepublikového projektu Film a škola, který se
zaměřuje na rozšíření kulturního povědomí mladé generace.
Žáci všech ročníků střední školy zhlédli vždy 2 filmy, konkrétně:








1. ročník
o 24. 10. 2014
o 27. 1. 2015
2. ročník
o 18. 11. 2014
o 28. 1. 2015
3. ročník
o 27. 11. 2014
o 12. 3. 2015
4. ročník
o 21. 10. 2014
o 3. 12. 2014

Nedotknutelní
Hvězdy nám nepřály
Fair play
Hvězdy nám nepřály
Koleje osudu
Cesta do školy
Zlodějka knih
Hon

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Zájezdy na divadelní představení
Žáci školy navštěvují formou zájezdů divadelní představení na brněnských divadelních scénách.
Ve školním roce 2013-2014 to byla tato představení:


25. 11. 2014

Duch – Městské divadlo Brno



17. 2. 2015

Král Oidipus – Mahenovo divadlo Brno

Divadla Různých Forem
7. 11. 2014 navštívili žáci všech ročníků střední školy divadelní představení v Sokolovně v Boskovicích. Pro
žáky 1. a 2. ročníku byla určena tragédie bratří Mrštíků Maryša, žákům 3. a 4. ročníků pak protiválečné drama
Karla Čapka Bílá nemoc. Obě představení velmi zdařile zahráli herci divadelního spolku Divadla Různých
Forem z Prahy.

R.U.R. v prostějovském divadle
Postavy Čapkových robotů znovu ožily na jevišti Městského divadla v Prostějově v podání členů olomouckého
alternativního Divadla Tramtárie. Právě toto představení se stále aktuálními myšlenkami zhlédli dne
10. 3. 2015 žáci tříd HT 2 a HT 3. Je třeba dodat, že hra u nich sklidila opravdu úspěch.

ŠKOLNÍ ČASOPIS
V tomto školním roce dále vycházel školní časopis Občasník. Má několik rubrik – Z domova, Ze světa,
Rozhovory, Vlastní tvorba atd. Připívají do něj žáci všech ročníků a oborů. Má nadále on-line podobu.
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EXKURZE
Žáci a studenti všech oborů se zúčastňují odborných exkurzí, v rámci kterých rozšiřují odborné znalosti
související s jejich oborem a upevňují vztahy v kolektivu třídy.

 ZAHRANIČNÍ
Veterináři v Manchesteru
Na počátku školního roku 2014/2015 měli možnost učitelé oboru Veterinářství navštívit školu pro veterinární
asistenty ve Velké Británii. Objekt se nachází v hrabství Lancashire v městečku Bilsborrow blízko Manchestru.
Je umístěn v krásném prostředí a obklopen parkem. Naši učitelé si prohlédli prostory od odborných učeben
přes laboratoře až po místa pro manipulaci se zvířaty. Seznámení s teoretickou výukou probíhalo náslechem
v hodině anatomie a fyziologie. Naši učitelé byli seznámeni s konkrétními vzdělávacími moduly. Výuka je
zaměřena na odbornost a její systém a organizace se dá srovnat s výukou na našich vyšších odborných
školách. Získali spoustu informací a nových studijních materiálů, které budou využity ve výuce.

Tisíc chutí Vídně
V prosinci 2014 navštívili žáci HT3 a IT3 předvánoční Vídeň. První zastávkou bylo muzeum čokolády –
Schokomuseum, kde mohli ochutnat čerstvou čokoládu – mléčnou, bílou či hořkou – přímo z čokoládových
fontán nebo různé druhy čokoládových pralinek, popřípadě v Rakousku oblíbený „pišingr“. V malém kinosále
zhlédli krátký film o firmě Heindl, o výrobě čokoládových bonbónů či pěstování a zpracování kakaa.
Poté se vydali na pěší procházku centrem Vídně – od muzeí přes Hofburg k Chrámu svatého Štěpána. Na závěr
exkurze proběhla již tradiční návštěva vánočních trhů před Vídeňskou radnicí.

Studijní skupina C2 v Německu
Ve dnech 7. – 10. 4. 2015 byla pro skupinu C2 zorganizovaná exkurze do Německa. Hlavním bodem programu
bylo poznávání Berlína, světového centra moderní architektury. V Postupimi pak studenti obdivovali paláce,
parky a zahrady, které představovaly slávu někdejší Pruské říše. Prohlédli si také malebnou Míšeň a saskou
metropoli Drážďany.

Exkurze do ZOO Schönbrunn
V rámci praxe navštívili žáci maturitního ročníku oboru Veterinární prevence dne
17. 4. 2015 ZOO Schönbrunn a přesvědčili se o pravdivosti slov, která se uvádějí v propagačních materiálech:
„Zdejší park se zvířaty založil v roce 1752 císař František Štěpán Lotrinský, manžel Marie Terezie, aby sem
mohl přivést své šlechtické hosty a jednoduše řečeno ukázat, co všechno jeho letní rezidence Schönbrunn
skýtá. Od těchto dob už uplynulo spoustu času, a tak dnešní ZOO vkusně a nenásilně kombinuje barokní
menežérie s nejmodernějšími pavilony pro zvířata.“ Žáci naší školy měli možnost si v praxi ověřit teoretické
poznatky z chovu exotických zvířat. Největším zážitkem pro ně bylo vidět krmení pandy a koaly. Prosluněný
den strávený v pěkném a příjemném prostředí byl pro ně příjemným zakončením školní praxe.
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 TUZEMSKÉ
Festival vědy na Hvězdárně v Brně
Dne 12. 9. 2014 navštívila třída IT2 Festival vědy na Hvězdárně v Brně. Žáci si zde s pomocí starších kolegů
mohli prakticky vyzkoušet různé pokusy. Poté zhlédli představení s pokusy, zjistili, jak vůbec funguje žárovka
atd.

Anna Franková - odkaz pro současnost
Ve dnech 17. 9. 2014 a 18. 9. 2014 měli žáci třídy AT 4 a IT4 možnost zhlédnout v prostorách bývalého
židovského obecního domu v Boskovicích putovní výstavu dokumentů a fotografií zaměřenou na životní
příběh mladičké židovské dívky Anny Frankové a její rodiny.
Výstava i následná beseda pomohly žákům prohloubit si učivo literatury a dějepisu. Zároveň akce vedla
k zamyšlení nad významem tolerance, lidských práv a demokracie.

Mezinárodní bienále grafického designu
Žáci IT3 navštívili ve středu 24. 9. 2014 26. mezinárodní bienále grafického designu. Zhlédli práce studentů
z mezinárodních škol, a mohli si tak porovnat své výkony ve výuce.

Studijní skupina C1
25. 9. 2014 se uskutečnila exkurze studijní skupiny C1 VOŠ zaměřená na průvodcovskou činnost spojená
s poznáváním turistických atraktivit Olešnice, Poličky a Litomyšle. Program na této trase byl pestrý, vyvážený,
tak aby studenti poznali různé typy průvodcovského výkladu. Seznámili se s městskou turistikou, odborným
výkladem v objektu i v autobusu. Cíl této krátké a finančně nenáročné exkurze byl také motivační, aby si
studenti vytvořili pozitivní vztah k cestování a uvědomili si široký záběr vědomostí pro kvalitní práci průvodce.

Hvězdárna a planetárium v Brně
V pátek 26. 9. 2014 žáci HT1 navštívili Hvězdárnu a planetárium v Brně. Odtamtud se vydali po cestě za
miliardou hvězd v naší galaxii.

Stmelovací pobyt s environmentálním zaměřením pro 1. ročníky
V období od 8. 10. 2014 do 22. 10. 2014 se žáci oborů VP1, HT1, IT1, KC1 a EP1 zúčastnili environmentálně
stmelovacího pobytu ve vzdělávacím středisku Rychta – Krásensko. Pobyt na Rychtě je koncipován jako
projektový, při němž se výukové bloky kombinují s vlastním „výzkumem“, jehož výsledky žáci na závěr pobytu
prezentují. Při práci účastníci využívají zázemí pracoviště – literaturu, výpočetní techniku, internet či
přírodovědné pomůcky. V průběhu pobytu je realizována mezipředmětová výuka, projektová výuka a také
simulační hry.
Žáci se seznámí s vývojem vztahu člověka k prostředí a aspekty trvale udržitelného života. Pobyt je orientován
mezipředmětově (biologie, chemie, fyzika, občanská nauka). Program probíhá v areálu Rychty, ve vybraných
lokalitách Moravského krasu a okolí Krásenska. Konkrétní program kurzu je upraven pro jednotlivé obory
v rámci jejich zaměření.

BodiesRevealed
V úterý 7. října se žáci oboru Veterinární prevence ze tříd VP2 a VP3 zúčastnili výstavy BodiesRevealed v Brně.
Žáci si mohli prohlédnout kostru člověka, která tvoří oporu celého těla, dále lebku, jednotlivé klouby, které
spojují kosti a spolu se svaly umožňují pohyb těla, až po stavbu kosti. Porovnali kostru muže a ženy a prohlédli
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si rozdíly mezi nimi. Následovala svalová soustava, vnitřní orgány, embryonální vývoj atd. Velmi zajímavou
částí výstavy byla ukázka prokrvení jednotlivých tkání a orgánů. Pomocí chemických látek byla odstraněna
tkáň a zůstaly zřetelné pouze rozvětvené cévní svazky, které prostupují orgány a končetiny.
Bodiesrevealed je největší a nejpodrobnější výstavou o lidském těle, která kdy v České republice byla.
Vzhledem k tomu, že žáci třetího ročníku probírají anatomii a fyziologii člověka, byla návštěva této akce velmi
přínosná.

Exkurze do potravinářských provozů
Součástí praxe pro 4. ročník oboru veterinární prevence byly exkurze se zaměřením na zpracování mléka
a drůbežího masa. VP4 měla možnost navštívit mlékárnu v Olešnici a drůbeží jatka v Jevíčku. V rámci exkurze
se žáci seznámili s provozem a měli možnost ochutnat různé mléčné výrobky.

Příběh sluneční soustavy
Třída EP2 navštívila dne 8. října 2014v rámci předmětu fyzika Planetárium v Brně. Expozice s názvem Příběh
Sluneční soustavy byla provázena odborným výkladem.
Žáci prošli unikátní procházkou fascinujícího příběhu Sluneční soustavy, během které se seznámili
s moderním pohledem na okolí naší planety. Sáhli si na meteorit starý 1 milion roků a s pomocí
audiovizuálního systému mohli putovat napříč prostorem i časem. K dispozici byla také série mechanických
exponátů demonstrujících různou tíži stejných předmětů na různých tělesech ve vesmíru, model Foucaultova
kyvadla, vlivu odstředivé síly na tvary kosmických těles, model atmosfér plynných planet včetně vodního
“tornáda”.
V Příběhu Sluneční soustavy bylo možné zblízka studovat různé zkameněliny, meteorická skla či vzácné druhy
meteoritů.

HT3 v Grandhotelu v Brně
V pátek 10. října 2014 se třída HT3 vydala na exkurzi do Grandhotelu Brno.
Front officemanager žáky seznámil s celým objektem Grandhotelu, jeho historií a základními provozními
informacemi. Žáci si prohlédli lobby bar, restauraci a salonky, kde se pořádají firemní schůze, svatební hostiny
apod. Dále si prohlédli pokoje všech tří tříd a zjistili rozdíly mezi nimi.

Astronom v každém z nás
Třída KC1 navštívila dne 15. října 2014 v rámci předmětu fyzika Planetárium v Brně. Žáci zhlédli v nově
rekonstruovaném digitáriu pořad s názvem Astronom v každém z nás.
Příběh začíná tím, jak se italský přírodovědec Galileo Galilei poprvé podíval dalekohledem na hvězdné nebe.
Pořad dále pokračuje vývojem pozorovací moderní techniky až do dnešní doby, ale i změnou způsobu, jakým
astronomové pracují, aby dosáhli co nejlepších výsledků, vyvinuli důmyslné systémy na sdílení informací
a zaplavili Sluneční soustavu vesmírnými dalekohledy i robotickými sondami.

VP3 v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky
Ve čtvrtek 6. listopadu 2014 se třída VP3 zúčastnila exkurze v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie
věd České republiky v Brně. Žáci se dozvěděli řadu poznatků o původu laboratorních myší, proč se dnes
používají k výzkumu a jaké výzkumy se na Akademii provádí. Dále zhlédli, jak se jednotlivé vzorky odebrané
tkáně uchovávají. Mohli si také vyzkoušet řezání tkáně na tenké plátky, které se dále zkoumají pod
mikroskopem. Nakonec pozorovali vývoj zubů u embrya v jednotlivých dnech před narozením.
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Exkurze - Hotel Panorama Češkovice
Třída HT3 se 28. 11. 2014 vypravila na exkurzi do Hotelu Panorama v Češkovicích. Po celou dobu exkurze
provázel žáky ředitel hotelu Ing. Ivo Lachman. Seznámil je s chodem hotelu a provedl je jednotlivými úseky front office, stravovací a ubytovací částí a krásným wellness. Poskytl důležité informace týkající se provozu
hotelu jak po stránce ekonomické, provozní, ale i personální. Žáci tak mohli propojit svoje teoretické
poznatky s praktickými.

Den ruského jazyka - interkulturní dialog
15. 12. 2014 se v prostorách Pedagogické fakulty MU v Brně konala akce s názvem "Den ruského jazyka interkulturní dialog". Zúčastnili se jí žáci OA, HT a EP, kteří si jako druhý světový jazyk vybrali ruštinu. Na pěti
připravených stanovištích prokazovali svoje znalosti z oblasti ruského jazyka a literatury, pracovali v knihovně
se svazky v originále i v překladu, cestovali na mapě Ruska, hráli divadlo apod. Součástí akce byl také kulturní
program, který zahrnoval pěvecká a taneční vystoupení, ochutnávku tradičních ruských pokrmů, výstavu
fotografií a ruských folklórních předmětů. Po červnovém setkání v Praze se do Brna sjelo několik desítek žáků,
kteří si mohli prověřit svoje jazykové znalosti při komunikaci s rodilými mluvčími. Hlavním organizátorem akce
bylo Ruské centrum vědy a kultury.

VP1 a IT1 na brněnské hvězdárně
Dne 18. 3. 2015 navštívila třída VP1 a 25. 3 2015 třída IT1 brněnskou hvězdárnu a planetárium. Zde byl pro
žáky připraven odborný film Astronaut v každém z nás. Během filmu se žáci seznámili s největšími objevy
v astronomii, s vývojem dalekohledů a prohlédli si vesmírnou stanici. Před samotným představením proběhla
také přednáška o hvězdné obloze, nejznámějších souhvězdích a okolních planetách.

VP4 a AT 4 na Dni vědy
V rámci Týdne vědy a techniky navštívili žáci čtvrtého ročníku oborů Agropodnikání a Veterinární prevence
oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie v Botanickém ústavu AV ČR, v. v. i. Brno. V souvislosti
s touto akcí se žáci zúčastnili přednášky Fascinující svět vody. Pracovník Ústavu pan Tomáš Koláček zajímavou
prezentací obohatil žáky o informace týkající se životních cest vodních organismů. Po teoretické části žáci
navštívili laboratoře, kde jednotliví pracovníci představili vysoce specializovanou přístrojovou techniku.
Žáci odcházeli velice spokojeni jak s teoretickou částí, tak i s praktickými ukázkami.

Žáci IT v průmyslových podnicích
V úterý 17. 3. 2015 navštívili vyučující a 2 žáci oboru IT dvě firmy se sídlem v Kuřimi.
První firma, kterou navštívili, byla MCAE Systems s. r. o, která se zabývá skenováním za pomocí
profesionálních 3D skenerů a 3D tiskem. Na prohlídce firmy byl ukázán princip 3D skenování za pomoci dvou
různých přístrojů a poté 3D domodelování v programech. Druhá firma, kterou žáci navštívili, byla TOS Kuřim
a. s. Tato společnost se zabývá výrobou přesných obráběcích strojů velkých rozměrů. Veškeré návrhy vytvářejí
v 3D prostředí CAD systémů.
V pátek 27. 3. 2015 navštívili vyučující s pěti žáky oboru IT dvě firmy se sídlem na VUT Brno.
První laboratoř, kterou navštívili, byla LIBS, která se zabývá laserovou spektroskopií. Za pomocí
profesionálních 3D modelovacích programů ukázali pracovníci žákům modely laserů, které se používají pro
měření kvality materiálů.
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Druhá laboratoř, kterou navštívili, byl Ústav konstruování. Tento ústav se zabývá skenováním za pomocí
profesionálních 3D skenerů a 3D tiskem. Na prohlídce ústavu byl ukázán princip 3D skenování za pomoci
různých přístrojů a poté 3D domodelování v programech.

IT1 ve vědeckém centru VIDA
Dne 20. 5. 2015 navštívili žáci třídy IT1 vědecké centrum VIDA. Pomocí 151 exponátů jim byly vysvětleny těžce
pochopitelné jevy z fyziky, biologie i chemie. Žáci mohli vidět zemětřesnou desku, oceán v lahvi, kolo na laně,
rotující místnost, simulátor povodně, model lidského srdce v nadživotní velikosti, společenství mravenců
Atta, archeologické pískoviště, vodní tiskárnu a mnoho jiných zajímavých exponátů. Poté se zúčastnili show
Mráz a žár.

Ruská gastronomie
16. 6. a 23. 6. navštívili žáci ruského jazyka z HT3 a OA3 ruskou restauraci SAMOVAR v Brně na Kolišti
a ukrajinskou prodejnu se smíšeným zbožím ODĚSA v Brně na Cejlu. V rámci exkurze si prohlédli restauraci,
zařízenou ve staroruském stylu, ochutnali tradiční ruská jídla, např. boršč, vareniky s višněmi, pelmeně
s masovou náplní, bliny se smetanou, z nápojů pak ruskou limonádu ve čtyřech příchutích, klikvový džus, kvas
aj. V prodejně si žáci zakoupili ruské čokolády, bonbóny, sušenky, chalvu, ruský čaj, nápoj z březové mízy atd.
Cílem exkurze bylo procvičit si ruský jazyk při komunikaci s rodilými mluvčími a spojit teoretickou výuku s
praxí.

Exkurze oboru Diplomovaná všeobecná sestra ve školním roce 2014-15









Jihomoravské dětské léčebny, p.o. , pracoviště Boskovice (Dětská léčebna pohybových poruch)
Betany Boskovice (služby Denního stacionáře a Sociální rehabilitace. Organizačně služby spadají pod
Diecézní charitu Brno a Oblastní charitu Blansko)
Charita Blansko, pracoviště Doubravice nad Svitavou
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě.
Okresní transfúzní stanice v nemocnici Boskovice
Fakultní nemocnice Olomouc (emergency, hematoonkologické oddělení)
Centrum IVF (umělé oplodnění) Olomouc
BodiesRevealed v Brně - skvělé doplnění výuky anatomie a fyziologie

Práce výzkumné sestry
Ve čtvrtek 30. dubna 2015 studentky 3. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra navštívily v rámci
exkurze Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC) při Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Hlavní
sestra p. Libuše Martináková je seznámila s prací výzkumných sester v tomto moderním zařízení a svou
prezentaci doplňovala příklady z praxe. Závěrem přednášky proběhla diskuze s dotazy z řad studentek.
Neméně zajímavá byla i následná prohlídka výzkumného centra s komentářem k jednotlivým výzkumným
projektům na tomto pracovišti a popisem moderních technologií, které jsou při výzkumu využívány. Za bonus
z exkurze lze považovat oboustranný zájem na další spolupráci výzkumného centra a školy, a to nejen formou
exkurzí či účasti na přednáškách, ale například formou zapojení studentek do výzkumné činnosti v rámci
zpracování absolventských prací.

Gastro Hradec
Žáci obory hotelnictví a turismus a kuchař - číšník navštívili v dubnu 2015 gastronomickou soutěž Gastro
Hradec, která byla pro žáky velmi zajímavá a motivující. Především všichni s nadšením obdivovali vystavené
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kuchařské a cukrářské výrobky. Této gastronomické akce se žáci zúčastnili poprvé jako diváci, ale příští rok by
se pokusili zúčastnit se jako soutěžící v některé ze soutěžních disciplín.







Prohlídka vystavených soutěžních exponátů kuchařů, cukrářů, carvingu
Předvádění tradiční výroby Hořických trubiček
Živá vystoupení - servis vína, příprava tatarského bifteku, míchání salátu
Modelování z marcipánu
Nejlepší koprová omáčka - ochutnávka a hodnocení
Soutěž v krájení hlávkového zelí

Studijní skupina C1
13. – 15. 5. 2015 byla pro skupinu C1 zorganizována odborná exkurze do Prahy. Studenti poznávali vybrané
církevní i světské památky hlavního města. Prakticky si všichni vyzkoušeli průvodcovský výklad v terénu, na
který se dopředu připravili. Důraz byl kladen také na poznávání specifických služeb v cestovním ruchu –
návštěva letiště Václava Havla a turistických informačních center.

Návštěva expozice ČNB Lidé a peníze
Studenti VOŠ ekonomické z oborů Finančnictví a bankovnictví a Daňového poradenství navštívili dne
22. května 2015 expozici České národní banky v Praze. Expozice nabídla zhlédnutí úvodních filmů o ČNB, dále
se studenti seznámili s penězi, které se na našem území používali. Na závěr si potěžkali zlatou cihlu
o hmotností 12,5 kg v ceně v přepočtu přes 12 mil. Kč. Studentům se expozice líbila a prohloubili si svoje
znalosti z oblasti finančnictví.

Mezinárodní výstava hospodářských zvířat
Dne 26. 6. 2015 navštívili žáci oboru VP Národní přehlídku hospodářských zvířat v Brně na výstavišti. Měli
možnost zhlédnout vybraná plemena skotu, ovcí, koz, prasat a koní. Současně se seznámili s novými trendy
zemědělské a veterinární oblasti.

Odborná exkurze Skalní mlýn
Na závěr školního roku se žáci HT2 zúčastnili exkurze do Moravského krasu, která byla zaměřena na turismus
v našem regionu a formy rychlého občerstvení v jednotlivých střediscích. Navštívili hotel Macocha, který se
nachází u známé propasti Macocha, odtud zamířili k Punkevním jeskyním a Kateřinské jeskyni. Posledním
navštíveným místem exkurze byla prohlídka nově zrekonstruovaného hotelu Skalní mlýn.

SPORT
ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ ČINNOST
Vánoční turnaj 15. – 18. 12. 2014
Vánoční turnaj pořádá škola každoročně v období před vánočními prázdninami.
15. 12. proběhl turnaj v ringu smíšených družstev. Zúčastnilo se ho 17 družstev, což je cca 120 žáků. 17. 12.
se konal turnaj ve fotbale chlapců. Toho se zúčastnilo 12 týmů, cca 60 žáků a 18. 12. pak turnaj ve fotbale
dívek - 5 družstev, cca 25 žákyň. Vše probíhalo v tělocvičně školy. Na závěr byla vyhodnocena vždy čtyři
nejlepší družstva v každém sportu.
Výsledky:
fotbal chlapci - 1. EP4, 2. EP1, 3. IT3, 4. EP3
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fotbal dívky - 1. HT3, 2. VP3 + 4, 3. VP2, 4. VP1
ringo - 1. IT3, 2. VP2, 3. VP1b, 4. HT4.

Krajské kolo v plážovém volejbalu středních škol
Dne 9. 6. 2015 se naše škola zúčastnila turnaje v plážovém volejbalu. Krajské kolo se konalo v Brně na
Sokolském koupališti a konkurence byla opravdu veliká. Za naši školu nastoupili: Jan Pořízek – EP1 a Adam
Vágner EP3. Umístili se na 5. místě.

Turnaje v kopané
Žáci naší školy se v tomto školním roce zúčastnili v rámci okresních přeborů středních škol mnoha sportovních
soutěží. Zpravidla dosahovali velmi dobrých výsledků. K nejlepším patří výkony reprezentantů v kopané. Na
podzim zvítězili v okresním kole, a tím se kvalifikovali do kola krajského, které proběhlo 21. dubna v Blansku.
Tohoto turnaje se zúčastnilo osm nejlepších týmů ze škol Jihomoravského kraje. Družstva byla losem
rozdělena do dvou skupin, naši hráči ve své skupině zvítězili a nechali za sebou týmy z Vyškova, Břeclavi
a Ivančic. Ve finále přišla prohra s vítězem skupiny „A“, školou ze Znojma. Naši fotbalisté tedy obsadili celkově
druhé místo v krajském kole, což lze hodnotit jako velký úspěch.

SOUTĚŽE
Mezinárodní soutěž veterinárních škol
Tento školní rok se konal již osmý ročník soutěže o Cenu ústředního ředitele Státní veterinární správy. Jedná
se o mezinárodní soutěž středních veterinárních škol, které se naši žáci již tradičně účastní. Akce se konala ve
dnech 10. – 12. 11 2014 v prostorách školicího střediska Státního veterinárního ústavu v Praze v Lysolajích.
Klání ve veterinárních dovednostech a znalostech se zúčastnilo osm škol z celé České a Slovenské republiky.
Mezi nimi byli žáci z Českých Budějovic, Hradce Králové, Boskovic, Benešova, Kroměříže, Třebíče, Košic
a Nitry. Týmy jednotlivých škol byly čtyřčlenné, VOŠ a SŠ Boskovice reprezentovali studenti čtvrtého ročníku
Tomáš Elbl, Karolína Jeníšová, Anita Jirková a Jana Kalová.
Soutěžní disciplíny byly čtyři. Nejdříve žáci představili naši školu a město ve dvojjazyčné prezentaci,
následoval test odborných i všeobecných znalostí, poté se uskutečnila zkouška laboratorních dovedností jak
v chemické laboratoři, tak v mikrobiologické laboratoři a na pitevně. Na závěr proběhla prezentace
ročníkových prací.
Výsledky soutěže hodnotila odborná porota složená z mnoha odborníků z Čech i ze Slovenska.
Zástupci naší školy se ve vysoké konkurenci neztratili a vybojovali krásné 3. místo.

Cisco soutěž NAG 2015
Naše škola se již potřetí zapojila do prestižní mezinárodní IT soutěže Cisco NAG 2015
(NetworkingAcademyGames) a zopakovala úspěch z předloňského roku. Mezi 20 nejlepších v ČR se z naší
školy probojovalo 5 žáků a 2 z nich se v evropském finále umístili na předních místech. Z pohledu ČR se ve
finále umístili na 1. a 2. místě. Jmenovitě to byli Jan Chaloupka z IT2 (1. místo v ČR a 8. v rámci Evropy), Patrik
Dokoupil z IT3 (2. místo v ČR a 24. v rámci Evropy). V rámci školního kola se umístil na 3. místě Jan Uhlíř, 4.
Marek Šos a 5. Adam Přichystal (všichni z IT2). Žáci tak měli možnost změřit své IT znalosti a dovednosti s
vrstevníky z celé Evropy.
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Úspěch na republikové soutěži Lego robotů
Poctivá příprava žáků druhého a třetího ročníku oboru Informační technologie a oboru Ekonomika
a podnikání – Informatika v ekonomice vyústila v úspěšnou reprezentaci na celostátní soutěži LEGO robotů.
Dne 14. 11. 2014 se žáci zúčastnili celostátní soutěže LEGO robotů, kterou pořádala Fakulta elektrotechnická
ČVUT Praha. V soutěži změřilo síly 23 tříčlenných týmů z celé republiky, které se utkaly v oblasti stavby
a programování autonomních robotů ze stavebnic LEGO MINDSTORMS NXT.
V letošním 6. ročníku bylo úkolem každého týmu postavit robota, který bude schopen samostatně v časovém
limitu 1,5 minuty projít co největší část uzavřeného bludiště. Řešitelské týmy předem neznaly konkrétní tvar
bludiště, pouze jeho velikostní omezení a velikost jednotlivých polí bludiště, což byla skutečně velice zajímavá
algoritmická výzva.
Naši školu reprezentovaly dva týmy. Družstvo tvořené žáky oboru IT – J. Chalupka, A, Vybíhal a K. Porč
obsadilo 4. místo a tým tvořený žáky oboru EP (L. Vostálová, P. Janošek a P. Šemora ) skončil na sdíleném
5. místě.

SOČ
Žáci 3. ročníků SŠ se tradičně zapojují do Středoškolské odborné činnosti. Nejprve probíhá školní kolo, ve
kterém své práce obhajují nejlepší žáci jednotlivých tříd. Ty nejzdařilejší práce pak postupují do okresního
kolo, popř. krajského kola.
Krajské kolo SOČ se konalo ve čtvrtek 14. 5. 2015 v Brně na Gymnáziu Kpt. Jaroše 14. Zúčastnilo se ho 127
soutěžících v 18 soutěžních oborech.
Své práce obhajovali také tři žáci naší školy:




Lucie Vostálová z EP3 v oboru č. 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie práci Výukový
program pro ZŠ
Václav Ferus z VP3 v oboru č. 04 Biologie práci Chov Achatin
Patrik Dokoupil IT3 v oboru č. 18 Informatika práci Hra na život

Naši žáci se v žádném případě nelekli konkurence z brněnských gymnázií a velmi dobře obhájili své
práce.
InterLos
V sobotu 6. 12. 2014 se tým žáků naší školy z oboru Informační technologie zúčastnil soutěže InterLoS. Jedná
se o pětihodinovou internetovou týmovou soutěž, kterou pořádaná Fakulta informatiky Masarykovy
univerzity v Brně. Týmy řeší zadané úlohy, které jsou šifrovacího, logického nebo programovacího charakteru,
a jejich řešení odevzdávají prostřednictví webové stránky. Za správně vyřešené úlohy získávají soutěžící body
a okamžitě ovlivňují své pořadí na výsledkové listině. Soutěž obsahuje 27 úloh. Řešením každé úlohy je právě
jeden výsledný kód (heslo), který se skládá z číslic nebo velkých písmen anglické abecedy a neobsahuje
mezery ani jiné speciální znaky.
Naši školu výborně reprezentovali Tereza Podloučková (IT4), Filip Kočvara (IT4), Daniel Němec (IT3), Jan
Chaloupka (IT2) a Lukáš Křehula (IT2). V konkurenci 41 týmů obsadili krásné 13. místo a nechali za sebou
nejedno české, ale i slovenské gymnázium.

Účast v soutěži „Má dáti – Dal“
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SVŠE Znojmo vyhlásilo 2. ročník soutěže „MÁ DÁTI - DAL“ pro studenty vyšších odborných škol, celostátní
finále se konalo 21. ledna 2014. Soutěž se skládala ze dvou částí, první z nich obsahovala písemnou část, která
trvala 2 hodiny, druhou částí byl elektronický test trvající 90 minut. Naše VOŠe měla celkem dva zástupce.
Michaela Burianová obsadila 2. místo a Martina Borková se umístila na 3. místě.

Soutěž O cenu Ludvíka Kundery
Žáci naší školy se úspěšně zúčastnili literární soutěže O cenu Ludvíka Kundery. Její pátý ročník pořádala
Městská knihovna v Kunštátě.
První a dvě třetí místa získali žákyně a žák třídy VP 3 Natálie Kolaříková, Andrea Dočekalová a David Peniška.
Tématem letošního ročníku byl Příběh z historie naší rodiny. Skutečnost, že žáci literárně ztvárnili příběhy,
které zažili jejich babičky a dědové, určitě přispěla i k posílení mezigeneračních vztahů v rodinách všech
zúčastněných.

Olympiáda z českého jazyka
Ve čtvrtek 18. 12. 2014 se na naší škole uskutečnilo školní kolo olympiády z českého jazyka. Zúčastnilo se ho
28 žáků z 1. - 3. ročníků všech oborů střední školy. Řešili úkoly z oblasti gramatiky a stylistiky, které byly
připraveny pro všechny střední školy v republice. Zvítězila žákyně VP3 Lucie Graciasová, která pak v okresním
kole obsadila 4. místo.

Soutěž Ekonomický tým 2014/2015
Dne 25. 6. 2015 se uskutečnila krajská soutěž EKONOMICKÝ TÝM 2014/2015 pod záštitou VH Asociace
obchodních akademií na OA a SZŠ V Blansku. Soutěžilo 7 škol z Jihomoravského kraje. Naši školu
reprezentovali žáci třídy OA3 - dva týmy. Odpovídali na testové otázky z ekonomiky, účetnictví a informační
technologie a presentovali svoje znalosti na odborné téma před tříčlennou komisí.
První tým ve složení Nikola Chlupová, Barbora Bušinová, Kristýna Dolníčková se umístil na krásném pátém
místě. Druhý tým ve složení Martin Staněk, Helena Havlová, Kristýna Dudová se umístil na sedmém místě.

VASS na Barista Světlá Cup 2015
Dne 13. května 2015 proběhly na Hotelové škole Světlá gastronomické soutěže. Jedné z nich, v přípravě kávy
– baristů, se zúčastnili i naši žáci, jmenovitě Michal Kleveta (obor Hotelnictví) a Viktor Sedlák (obor Informační
technologie). Oba žáci v minulosti úspěšně absolvovali kurz kávy – barista, který se každoročně koná na naší
škole. Soutěžící plnili různé úkoly, konkrétně písemný test ze základů baristiky, připravovali 4 porce kávy
espresso, 4 porce kávy cappuccino a 4 porce volného nápoje ve stanoveném čase podle mezinárodně
uznávaných pravidel. Viktor dostal speciální ocenění od odborné poroty za svůj celkový projev.

Boskovičtí oděváři na Prostějovské jehle 2015
Dne 14. května 2015 se konal 14. ročník mezinárodní soutěže Prostějovská zlatá jehla. Naše škola se opět
zúčastnila této prestižní soutěže mladých módních návrhářů. Tentokrát byly vyhlášeny tyto kategorie:





Iluze v prostoru
Unisex
Čárový kód
Pocta návrháři McQueenovi
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Poslední téma oslovilo naše žákyně oboru Oděvní technik, které vytvořily a předvedly kolekci pěti modelů
pod názvem Qeenslifes.

Soutěž v deskové hře Finanční svoboda pro 2. ročníky VOŠe
Dne 29. 5. 2015 se uskutečnila v naší škole soutěž v deskové hře Finanční svoboda. Tato hra je určena pro
všechny, kteří se chtějí naučit pracovat s rodinnými financemi. Účastníci hry jsou v pozicích finančních
poradců, kteří provedou svou vybranou rodinu 30 roky jejich života.
Hry se zúčastnilo celkem 7 týmů z oborů Daňové poradenství, Finančnictví a bankovnictví a Finanční řízení
podniku, z nichž se čtyřem podařilo finanční nezávislosti dosáhnout. Na prvním místě se umístila studentka
Monika Dvořáková, které se podařilo dosáhnout 850 bodů z 900. Druhé místo patřilo studentce Kamile
Petlachové s 840 body a třetí místo Aleně Čermákové s 790 body.

Grafická soutěž pro žáky základních škol
V prosinci 2014 uspořádala naše škola pro žáky základních škol grafickou soutěž pod názvem Podzim v naše
městě. Ti, kteří se do soutěže zapojili, si mohli zvolit formu, jak budou zadané téma zpracovávat. Všichni se
rozhodli pro prezentaci vytvořenou programem PowerPoint.
Začátkem ledna tříčlenná komise práce posoudila a vybrala tři nejlepší. Jejich autoři obdrželi diplom a věcnou
cenu.

PROJEKTY
PROJEKT Bažant v královské kuchyni
Ve dnech 30. 5. 2014 až 10. 12. 2014 probíhal na naší škole celoškolní projekt s názvem Bažant v královské
kuchyni.
Do akce se zapojili žáci všech oborů, které se na střední škole vyučují, a mohli si tak prověřit své schopnosti,
dovednosti a vzájemnou spolupráci při plnění praktických činností.
S úkoly se za podpory vedení školy a v součinnosti s ostatními zaměstnanci zdatně vypořádali všichni žáci
i jejich pedagogové.
Na úplném začátku se žáci oboru Agropodnikání věnovali chovu bažantů. Své odborné znalosti a praktické
dovednosti dále využili žáci oboru Veterinární prevence při zpracovávání bažantů a následném chemickém
rozboru masa těchto zvířat.
Takto rozbourané maso se dostalo k žákům oborů Kuchař - číšník a hotelnictví a turismus, kteří z něj připravili
vskutku královské menu. Jmenujme jen namátkou názvy některých z jídel - bažant Františka Josefa pečený ve
slanině nebo císařské taštičky plněné směsí bažanta podle Karla IV.
Toto menu pak prezentovali při řízené degustaci, kde přítomní žáci a jejich pedagogové senzoricky posuzovali
připravené lahůdky a výsledky zaznamenávali do předem připravených tabulek, které vytvořili žáci oboru
Informační technologie. Ti se také starali o propagaci a dokumentaci celého projektu. A nakonec se ke slovu
dostali také žáci oboru Obchodní akademie, kteří díky svým odborným ekonomickým znalostem provedli
kalkulaci vyrobených produktů a konečně i celkových nákladů.

PROJEKT JABLKO
Projekt byl zahájen 22. 10. 2014 sklizní jablek v sadech a.s. ZEAS Lysice, které se účastnili žáci tříd AP4, VP1,
VP2, VP3, IT2, IT3.
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Sklizeň probíhala až do 24. 10. 2014. Vlastní práce obnášela ruční trhání jablek, kdy se s natrhanými plody
muselo zacházet velmi opatrně, aby nedocházelo k poškození plodů, a tím k jejich k znehodnocení. Žáci
vykonávali tuto práci velmi svědomitě, což ocenili vedoucí pracovníci provozu Sady Lysice. Akce se během tří
dnů zúčastnilo v průměru 30 žáků a za tuto dobu sklidili celkem 11,5 tuny jablek odrůdy Idared.
Projekt dále pokračoval ve škole, kde jednotlivé obory, které byly přizvány k další realizaci tohoto projektu,
z hlediska svého zaměření připravily jednotlivé prezentace podle přiloženého harmonogramu.
Projekt vyvrcholil dne 17. 12. 2014, kdy proběhly prezentace jednotlivých oborů s ukázkami, kterými žáci
předvedli svoji práci a zaměření. K této prezentaci byli přizváni zástupci a.s. ZEAS Lysice a ÚKZÚZ Lysice, kteří
tuto akci hodnotili jako vynikající a přínosnou. Součástí projektu byla i výstava jablek z těchto provozů.

Oslavte s námi Den Země
Ve dnech 23. a 24. dubna 2015 se na naší škole realizoval projekt „Oslavte s námi Den Země“. Na realizaci
celého projektu se podílel ekotým tvořený zástupci z oborů Veterinární prevence, Agropodnikání a o tvorbu
plakátu se postarali žáci oboru Informační technologie.
Pro žáky ZŠ byly připraveny názorné prezentace na téma Den Země, třídění, zpracování a využití jednotlivých
typů odpadů, komposty, sběrné dvory a vliv člověka na klima naší planety.
Kromě prezentací žáci předávali své vlastní praktické zkušenosti, kdy účastníky zavedli na náš školní hřbitov
odpadů. Ten je názornou ukázkou, jakým způsobem se v přírodě rozkládá bioodpad, a naopak, jak se ani po
4 letech od založení nerozložily různé druhy člověkem vytvořených odpadů, např. sklo, pet lahve, kelímky,
plechovky a další vzorky. Různé druhy odpadů studenti umístili do nádob s hlínou na školním dvoře, kde je
čtyři roky nechali podléhat přírodním vlivům. V den vyvrcholení projektu předvedli žákům, jak to dopadne
v přírodě s odpady, když je nevytřídíme. V minulých letech mělo u žáků největší úspěch stanoviště s potkany.
Žákyně Veterinární prevence na tomto stanovišti představily svůj chov potkanů jako domácích mazlíčků, ale
hlavním cílem daného stanoviště bylo upozornit žáky na způsob, jakým dochází k množení potkanů ve
městech a jak tomuto problému můžeme předcházet.
Žáci ZŠ si na závěr našeho projektu vyrobily pod vedením ekotýmu vlastní recyklovaný papír, ze kterého si
vytvořili památeční ekologické medaile. Velkou pochvalou pro celý tým v minulých letech byl úsměv žáků ZŠ,
kteří se během projektu zapojili do všech aktivit s nadšením a měli radost z vlastnoručně vyrobených medailí.
Tato pochvala je důvodem, proč se do oslav Dne Země náš ekotým tradičně zapojuje a pro ZŠ zrealizuje
uvedené ekologické aktivity i v dalším roce.

MENDLOVA INTERAKTIVNÍ ŠKOLA GENETIKY
Uběhl již téměř rok od zahájení projektu, do kterého se zapojila i naše škola. Jeho cílem je popularizace
a šíření vědeckých výsledků v oblasti přírodních věd, zejména v oblasti biologie se zaměřením na genetiku.
Během této doby měli žáci oboru Veterinářství – Veterinární prevence možnost zúčastnit se aktivit, které
zajímavou formou rozšířily jejich znalosti biologie a genetiky a dovednosti v oblasti laboratorní techniky.
Žáci se zúčastnili přednášek na akci Mendel forum 2014, kde se z úst vědeckých pracovníků dozvěděli
zajímavé informace z oblasti molekulární embryologie.
Žáci, kteří měli zájem zdokonalit se v laboratorní technice, navštěvovali Mendelovu letní školu. Prázdninové
středy strávili v laboratoři při zkoumání genetických souvislostí, zjišťováním, jak funguje buňka, tkáň, orgán
i celý organismus.
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Nadšení zájemci z řad našich žáků se rovněž přihlásili na stáže v rámci Mendelovy vědecko – výzkumné školy,
které probíhaly na brněnských odborných pracovištích vědy a výzkumu.
Největším přínosem pro naše žáky byla realizace Mendelovy mobilní školy, kdy do naší školy přijela mobilní
laboratoř. Žáci pod vedením odborného pracovníka Akademie věd a s využitím moderní laboratorní techniky
zpracovávali laboratorní práce na téma „ Jak funguje buňka“ a "Jak funguje gen". Žáci pracovali se zaujetím
a bylo vidět, že je práce v laboratoři baví.

Prezentace školy ve školním roce 2014/2015
V současné době školy musí cílevědomě komunikovat s potenciálními poptávajícími (rodiče, žáci). K zajištění
dostatečného počtu kvalitních žáků nestačí poskytovat kvalitní služby, ale je potřeba pracovat na dobré image
školy.
Při prezentaci školy jsme se zaměřili na dalším zefektivnění využívání řady vnějších komunikačních kanálů.

Účast na veletrzích




Festival vzdělávání ve Žďáru nad Sázavou
OC Olympia Brno
Gaudeamus

Účast na burzách středních škol




Boskovice
Blansko
Svitavy

Dny otevřených dveří
Byly uspořádány čtyři dny otevřených dveří. Ve dnech 14. 11. 2014, 3. 12. 2014, 14. 1. 2015 a 10. 4. 2015 si
přišlo školu prohlédnout asi 550 návštěvníků.

Náborové akce na ZŠ
V základních školách probíhala prezentace trojím způsobem:
1. Formou stručné prezentace školy ve třídě pro všechny přítomné rodiče a žáky
2. Formou stanovišť jednotlivých středních škol-představení nabídky pro zájemce o informace
3. Individuální prezentace pro žáky v hodinách, popř. zaslání propagačního materiálu

Internetová prezentace
Prezentační funkci plní samozřejmě i naše www stránky. Pro běžného zájemce o informace prostřednictvím
www stránek je nejdůležitější přehlednost jednotlivých informací. Na tomto jsme výrazně pracovali
v minulém období a neustále pracujeme.

Propagace v médiích
Pro každou školu je důležité informovat veřejnost o svých nabídkách, službách, aktivitách a neustále se
připomínat jak stávajícím, tak potenciálním žákům, studentům, jejich rodičům, zaměstnancům i přátelům
školy. Naše škola se takto veřejnosti prezentuje i prostřednictvím regionálního tisku. V současnosti
spolupracujeme s těmito novinami:
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Zrcadlo
Regionpress
Blanenský deník
Internetové stránky města Boskovice (Ing. Parma)
Listy regionu

Ostatní formy prezentace školy




Portály pro střední školy – Seznam škol, Střední školy, Vzdělávací služby
Facebook
Atlas školství

Vyhodnocení přijímacího řízení na školní rok 2014/2015
Hodnocení se týká přijímacího řízení na středoškolské obory.

Počet zaevidovaných přihlášek
Obor

Počet přihlášek

Ekonomika a podnikání

57

Hotelnictví

63

Informační technologie

60

Podnikání – dálkové studium

13

Veterinářství

57

zahradník

10

Kuchař- číšník

25

celkem

285

Statistika studentů přihlášených a přijatých ke studiu na VOŠ
Škola (včetně adresy):

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední
škola, Boskovice, Hybešova 53

Zřizovatel:

Jihomoravský kraj
Přijatí ke vzdělávání k 30. 9. 2015 – denní forma vzdělávání

Počet
přihlášených

Přijato
do 1. ročníku

Počet absolventů
k 30. 6. 2014

63-41-N/18 Ekonomika a podnikání

84

35

24

63-43-N/13 Finančnictví a bankovnictví

40

20

10

65-43-N/01 Cestovní ruch

94

35

34

53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra

162

40

26

Celkem

380

130

94

Vzdělávací program
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Vyhodnocení minimálního preventivního programu za školní rok 2014/2015
Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a střední škola Boskovice, Hybešova 53, měla pro školní rok
2014/2015 zpracován Minimální preventivní program. Při jeho tvorbě jsme postupovali dle metodického
pokynu MŠMT ČR č. j.: 20006/2007-51.
Základními východisky pro jeho tvorbu byly Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí
a mládeže na období 2013 – 2018, Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků
a studentů ve školách a školských zařízeních č. j. 21291/2010-28 a výstupy hodnocení MPP z předchozího
školního roku.
Obsahem MPP bylo především vymezení základních pojmů, mapování aktuální situace, stanovení cílů MPP,
vymezení cílových skupin, organizační struktury práce v oblasti prevence sociálně patologických jevů. V další
části pak byly vymezeny tematické bloky ve výuce zaměřené na prevenci rizikového chování, konkrétní
aktivity pro žáky, aktivity pro pedagogické pracovníky, aktivity pro rodičovskou veřejnost. V poslední části
byla přiložena mapa regionální pomoci, legislativa a popis typologie rizikového chování.
Při realizaci MPP jsme spolupracovali s Orgány sociálně právní ochrany dětí pověřených úřadů v Blansku
a Boskovicích, Policií ČR, okresním metodikem prevence, PPP Boskovice a dalšími institucemi.
Primární prevence byla realizována především v rámci jednotlivých předmětů. Dále byla realizována řada
aktivit zaměřených na prevenci rizikového chování.










Moderní antikoncepce - prevence rizikového sexuálního chování 45 žáků
Duševní zdraví a zdravý životní styl 60 žáků
Pohlavní dospívání a pohlavní nemoci – 90 účastníků
Nedej drogám šanci – PČR – 87 žáků
Stmelovací pobyty prvních ročníků – 5 pobytů s účastí 114 žáků
Projekt EXRAN (Extremismus, Xenofobie, Rasismus, Antisemitismus, Neofašismus) 10 přednášek
s účastí 174 žáků)
Den s policií ČR – 110 žáků
Nucená prostituce a další formy novodobého otroctví – přednáška s účastí 163 žáků
Memento – představení pro žáky 1. ročníků – účast 116 žáků

V rámci prevence bylo provedeno screeningové dotazníkové šetření zaměřené na devět rizikových oblastí
chování u dětí a mládeže. Šetření bylo provedeno u 477 žáků ve 22 třídách školy a dotazníkové šetření
zaměřené na klima třídy u 427 žáků ve 22 třídách. S výsledky šetření byla seznámena pedagogická rada školy,
třídní učitelé a výsledky šetření jsou umístěny na interních stránkách školy.
Potíže byly řešeny ve spolupráci výchovných poradců, třídních učitelů, metodiků prevence a školního
psychologa.
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