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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.cz, www.vassboskovice.cz 

Ředitel:   Ing. Mgr. Pavel Vlach   

Telefon:  511 123 101 

Právní forma:  příspěvková organizace  IČO: 62073516 

Zřizovatel:  Jihomoravský kraj 

Právní forma:   kraj    IČO: 70888337 

Adresa:   Žerotínovo nám. 3/5 

   601 82 Brno 

Místa poskytovaného vzdělávání: 

1. 680 01 Boskovice, Hybešova 53 
2. 680 01 Boskovice, Komenského 1 

 

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 

 



 
 

 4 

II. Přehled oborů vzdělání vyučovaných ve školním roce 2015/2016 

Vyšší odborné vzdělání 

53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra 
  denní forma vzdělávání  délka studia: 3 r. 0 měs.  kapacita: 132  
63-41-N/18 Ekonomika a podnikání 

denní forma vzdělávání  délka studia: 3 r. 0měs.  kapacita: 120 
63-43-N/13 Finančnictví a bankovnictví délka studia: 3 r. 0 měs.  kapacita:   60 
65-43-N/01 Cestovní ruch   délka studia: 3 r. 0 měs.  kapacita: 120 

  
Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

41-41-M/01   Agropodnikání (pozastaveno) 

  denní forma vzdělávání  délka studia: 4 r. 0 měs.  kapacita: 120 

43-41-M/01    Veterinářství 

  denní forma vzdělávání  délka studia: 4 r. 0 měs.  kapacita: 132  

63-41-M/02   Obchodní akademie 

  denní forma vzdělávání  délka studia: 4 r. 0 měs.  kapacita: 132  

63-41-M/01   Ekonomika a podnikání 

  denní forma vzdělávání  délka studia: 4 r. 0 měs.  kapacita: 132  

18-20-M/01   Informační technologie 

  denní forma vzdělávání  délka studia: 4 r. 0 měs.  kapacita: 132 

65-42-M/01 Hotelnictví    

  denní forma vzdělávání  délka studia: 4 r. 0 měs.  kapacita: 132 

31-43-L/01 Oděvní technik (pozastaveno)  

  denní forma vzdělávání  délka studia: 4 r. 0 měs.  kapacita: 120 

64-41-L/51 Podnikání 

nástavbové studium, dálková forma vzdělávání  

    délka studia: 3 r. 0 měs.  kapacita: 180 

Střední odborné vzdělání s výučním listem 

65-51-H/01 Kuchař-číšník 

  denní forma vzdělávání  délka studia: 3 r. 0 měs.  kapacita: 95 

41-52-H/01 Zahradník 

  denní forma vzdělávání  délka studia: 3 r. 0 měs.  kapacita: 90 

III. Rámcový popis personálního zabezpečení školy ve školním roce 2015/2016 

Hlavní pracovní poměr 

Zaměstnanci 
Fyzické osoby v hl. pracovním poměru 

2015/2016 

Pedagogičtí 74 

Nepedagogičtí 31 

Celkem 105 

 

Věková struktura pedagogických pracovníků ve školním roce 2015/2016 

Věk do 30 let 31- 40 41 -50 51 - 60 nad 60 let 

Počet pracovníků 0 18 25 24 7 
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IV. Absolvovaná školení pedagogických pracovníků 

Název školení Počet účastníků 

Licenční kurz ECDL 4 

Dětská mozková obrna 2 

Kurz Windows 10 1 

Fyzioterapie a rehabilitace psů 2 

Konference k 20. výročí vyššího odb. vzdělávání 2 

Speleoterapie pro každého? 3 

Školení PO, BOZP, vyhláška č. 50 70 

Seminář pro hodnotitele 6 

Seminář pro školní maturitní komisaře 1 

Didaktika tabletu ve výuce AJ 1 

Rozvoj kariérního poradenství 1 

Setkání správců IT Academy 1 

Konference Obezita dětí 2 

Nové právní předpisy ve školství 4 

Seminář pro výchovné poradce 1 

Současná ruština a její proměny 1 

Školní poradenské pracoviště 2 

Seminář EDUKO 1 

Bezpečné zacházení s chemikálií 1 

Bezpečnost sítí 1 

Školení metodiků prevence 1 

Konference hotelnictví a turismu 1 

Účetní a daňový seminář 2 

Moderní technologie ve školách 1 

Konference VOŠ – školství 2016 1 

Školení DPH 1 

Účetní uzávěrka a daň z příjmů 1 

Seminář šikana a kyberšikana 62 

První pomoc 70 
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 Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2015/16  

 

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 
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B1. Výsledky maturitních zkoušek       

 

    

Počet 
žáků 

konajících 
zkoušku * 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 
Nepřipuštění ke 

zkoušce 
   

 Gymnázium 4leté              

 Gymnázium 6leté              

 Gymnázium 8leté              

 Ostatní obory a obory 
konzervatoře 

denní forma 135 16 83 36 5    

 ostatní formy              

 Nástavbové studium 
denní forma              

 ostatní formy 12 0 4 8 0    

 celkem 147 16 87 44 5    

 
              

* - pouze jarní termín         

          

B2. Výsledky závěrečných zkoušek       

 

  

Počet 
žáků 

konajících 
zkoušku 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 
Nepřipuštění ke 

zkoušce 
   

 2leté obory              

 3leté obory 13 2 8 3 0    

 celkem 13 2 8 3 0    

               

B3. Výsledky absolutorií (VOŠ)         

 

  

Počet 
studentů 
konajících 
zkoušku 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 
Nepřipuštění ke 

zkoušce 
   

 denní studium 72 34 38 0 0    

 jiné formy studia              

 celkem 72 34 38 0 0    
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 ŠKOLA: Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace  
                 

 číslo organizace: 600 171 779           

                             

               

 Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech 

C1.   

1 ABIVET Roma Italy 
   

2 Příprava projektu ERASMUS+ - mobilita studentů (Rakousko, Maďarsko, Itálie) 
   

3 Biotechniški izobraževalni center Ljublana 
   

4 Veterinary European Transnational Network for Nursing Education and Training 
   

5 Navazující studium na University College of Birmingham 
   

6 Polytechnická průmyslová škola v Kirovsku 
   

 

 
Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty  

 

   

 
C2A. Nově navázaná spolupráce (školní rok 2015/2016)  

1 LEDEKO Letovice  
    

2 Vojenská nemocnice Olomouc  
    

3 Prezentace zdravotnických zařízení AGEL a nemocnice Pardubického kraje  
    

4 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha  
    

5 Fakultní nemocnice Motol Praha  
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C2B. Odborníci z firem a počet hodin, které odučili 

počet 
odučených 

hodin 

1 Nemocnice Boskovice, s.r.o.,Otakara Kubína 179, Boskovice 

33    

2 Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace, Křetín 

84    

3 REAL SPEKTRUM Boskovice, s.r.o., Masarykovo nám. 11, Boskovice 

144    

4 Policie ČR - KŘP Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko 

100    

5 Autoškola Václav Nečas 

42    

                
C2C. Odborný výcvik žáků (pouze firmy, u kterých absolvují více jak 30 % odborného výcviku)  

1 Hotel Dermot Letovice  
    

2 Restaurace 29 s.r.o. Boskovice  
    

3 Hotel Slavie Boskovice  
    

4 Restaurace Lidový dům Lysice  
    

5 MSSS Boskovice  
    

6 Restaurace Pod zámkem Boskovice  
    

7 Restaurace Repete Boskovice  
    

8 Motorest Apetit Letovice s.r.o.  
    

9 Restaurace Blue Queen Boskovice  
    

10 Restaurace Na dvorku Letovice  
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C2D. Praxe žáků  
1 Městský úřad Boskovice  

    
2 ZEAS Bořitov  

    
3 Minerva a.s. Boskovice  

    
4 P. D. Refractories Velké Opatovice  

    
5 Nemocnice Boskovice  

    
6 Městská správa sociálních služeb Boskovice  

    
7 Nemocnice Blansko  

    
8 ČSOB  

    
9 Komerční banka  

    
10 CK Slunce a sníh Boskovice  
     

                
C2E. Počet firem, se kterými škola 

spolupracuje 
 

85     
 

 Účast žáků a studentů školy v soutěžích, fitivní firmy a příklady projektové výuky 

               
C3A. Krajské soutěže 

1 Krajské kolo olympiády v českém jazyce 
   

2   
   

3   
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C3B. Celostátní soutěže 

1 Cisco Net Academy 
   

2 Legoroboti 
   

3 Angličtinář roku 
   
                             

               

C3C. Mezinárodní soutěžě                         

1 Soutěž veterinárních středních škol - 2. místo žáci VP4 
   

2 InterLoS - 15. místo 

   

3   

   

 

              

 
   

C3D. Počet fiktivních firem založených ve škole  
7 

      

 

           

 

   

 

   

C3E. Projektová výuka - příklady dobré praxe 
  

1   

   

2   

   

3   

   

4   

   

5   
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 Spolupráce školy s ostatními vzdělávacími institucemi 

               
C4A Nově navázaná spolupráce (školní rok 2015/2016) 

1 Alpha medical concepts, Linz 
   

2   
   

3   
   

               

               
C4B Partnerské smlouvy (písemné) se ZŠ a VŠ (uveďte konkrétní ZŠ nebo VŠ a k tomu v jaké formě toto partnerství probíhá) 

1 Mendelova univerzita Brno - univerzitní trenérská škola 
   

2 Mendelova interaktivní škola genetiky - partnerská škola 
   

3  Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání 
   

4   
   

               

               

C4C Počet základních škol, se kterými Vaše škola spolupracuje (stačí číslo)  15      

      

               

C4D Počet středních škol, se kterými Vaše škola spolupracuje (stačí číslo)  5      
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C5. Vzdělávání dospělých - profesní kvalifikace a kurzy k PK 

 

Název profesní kvalifikace 
kód profesní 
kvalifikace 

autorizující orgán 

počet 
provedených 

zkoušek za rok 
2015/16 

z toho 
úspěšně 

složených 

přípravným kurz 
(ANO/NE) 

délka kurzu 
(hodin) 

počet 
účastníků 

kurzu 
 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

C5. 
 
Ostatní vzdělávání dospělých MIMO profesní kvalifikace 

 

Typ vzdělávání (příp. název kurzu) 
celková délka 

(dní) 

počet 
vyškolených 

osob  

 Kurz první pomoci (pro laiky, pedagogy MŠ, ZŠ okresu Blansko, Policii ČR)  2 30  

 Kurz Invazivní vstupy (pro zaměstnance Jihomoravské dětské léčebny Křetín) 2 20  

 Myslivecký hospodář 4 22  

 Přípravné školení ke zkoušce z myslivosti 4 52  

 Cukrářské práce 1 17  

 Vazačství 1 13  
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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: 

 Hybeška na XII. Husích slavnostech 

3. – 4. října 2015 se v Boskovicích konal již XII. ročník Husích slavností. Do konání této významné společensko-

gastronomické akce se opět zapojila i naše škola. Návštěvníci mohli získat informace o možnostech studia na 

naší škole a případně si v rámci prezentace oborů Hotelnictví a Kuchař-číšník vyzkoušet CARVING, což je 

dekorativní vyřezávání ovoce a zeleniny. 

Škola taktéž jako již každoročně zajišťovala obsluhu u soutěže restaurací, která proběhla v sobotu za 

účasti odborné poroty, letos v prostorách zdejšího kina. 

 Cestovatelská beseda POD JIŽNÍM KŘÍŽEM 

Dne 5. října 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. 

 Cestovatelská beseda SIBIŘ 

9. listopadu 2015 se v kině v Boskovicích konala cestovatelská beseda na téma SIBIŘ. Žáci oboru Hotelnictví 

(Hotelnictví a turismus) připravili tradičně tematickou ochutnávku, tentokrát si připravili pirohy. 

 Raut studené kuchyně - ples GATEMA 

23. ledna 2016 se prezentovaly žákyně oboru Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) v prostorách Zámeckého 

skleníku Boskovice. U příležitostí této akce připravily raut studené kuchyně, u kterého i poté obsluhovaly.  

 Catering – AUTECO BS (RENAULT, DACIA) 
17. března 2016 prezentovaly žákyně oboru Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) svůj obor v prostorách 

autosalonu AUTECO BS Boskovice (RENAULT, DACIA). Připravily catering výrobků studené kuchyně, u kterého 

i poté obsluhovaly.  

  Setkání ředitelů základních škol 

Ve čtvrtek 14. dubna 2016 se na naší škole uskutečnilo již 3. setkání ředitelů základních škol z boskovického 

regionu. Akce proběhla pod záštitou ředitele školy Ing. Mgr. Pavla Vlacha, který na úvod poděkoval všem 

ředitelům za dosavadní spolupráci a představil nový program, který naše škola pro žáky ZŠ připravila. 

Setkání se konalo v odborné učebně oboru Hotelnictví a turismus, kde žáci gastronomických oborů připravili 

odpolední pohoštění formou rautu, na kterém ukázali dovednosti získané na odborných kurzech. Žáci 

3. ročníku maturitního oboru Hotelnictví a turismus přichystali slavnostní tabuli, výrobky studené kuchyně 
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a lehké rautové dezerty. O teplé pokrmy a svatební koláčky se postarali žáci 2. ročníku učebního oboru Kuchař 

– číšník.  

 Raut – OSLAVY 65. výročí založení Folklorního souboru VELEN 

21. května 2016 prezentovaly žákyně naší školy svůj obor Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) v prostorách 

Sokolovny Boskovice u příležitosti 65. výročí založení Folklorního souboru VELEN. Připravily rautové 

občerstvení, u kterého i poté obsluhovaly.  

 Číše vína – CONCENTUS MORAVIAE 

Dne 10. 6. 2016 připravovali naši žáci z oboru Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) ve spolupráci s KZMB 

Boskovice společensko-gastronomickou akci na zámku Boskovice, a to u příležitosti Concentus Moraviae. 

Mezinárodní hudební festival Concentus Moraviae je festival klasické hudby, který se koná každý rok v období 

před začátkem letních prázdnin v bezmála dvaceti městech v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina, nyní byly 

na řadě Boskovice. 

 Narozeninový CATERING „na míru“ 

Dne 11. 6. 2016 připravovali naši žáci z oboru Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) u příležitosti oslavy 

narozenin společensko-gastronomickou akci na úpravně vody v Boskovicích. 

 CATERING pro VAS, a. s. – divize Boskovice 

Dne 24. 6. 2016 připravovali žáci z oboru Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) cateringový event 

pro Vodárenskou akciovou společnost – divize Boskovice, akce proběhla v Sokolovně Okrouhlá. 

 Obor KC prezentoval slavnostní tabule 

V měsíci červnu probíhají na naší škole závěrečné zkoušky žáků oboru Kuchař-číšník, které se realizují podle 

jednotného celorepublikového zadání. Žáci vypracovávali samostatné odborné práce (tzv. SOP), jejichž 

témata si museli vylosovat. Praktickou část zkoušky skládali formou přípravy pokrmů, obsluhy v provozu, 

odborného úkolu z oblasti stolničení atd. 6. 6. 2016 pak žáci v aule školy prezentovali své slavnostní tabule.  

 

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. Ve  školním roce 2015-2016 se jednalo 

například o tyto akce: 

 Světový den ledvin 

 „Přibližně každý desátý občan naší republiky má chronické onemocnění ledvin, které se tak v populaci stává 

častějším fenoménem neboli civilizační chorobou. Chronické onemocnění ledvin bývá často záludné, protože 

nebolí a choroba je často rozpoznána až při laboratorním vyšetření krve a moči.“  

Hlavním tématem tento rok bylo onemocnění ledvin u dětí. 10. 3. 2016 se na pracovišti v Nemocnici 

Boskovice mohly zdarma nechat vyšetřit všechny pojištěné osoby. Čtyři naše studentky VZ2 celý den 

pomáhaly při vyšetřeních (odběry krve, měření krevního tlaku apod.). 

 Přednášky první pomoci 

V průběhu celého školního roku 2015 - 2016  probíhaly přednášky a předvedení základů poskytování první 

pomoci pro žáky ZŠ Boskovice. Přednášky byly určeny žákům 2C,2D, 5C, 5D,6C, 6D, 8C a 8D – budova Sušilova 

a žákům 2A,2B, 8A a 8B – budova nám. 9. května. Žáci byli seznámeni se zásadami provedení 

kardiopulmonální resuscitace a poskytnutí první pomoci při stavech ohrožujících život – bezvědomí, krvácení. 
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Přednášky byly koncipovány především prakticky, žáci si vyzkoušeli všechny postupy na resuscitačních 

modelech. Na přednáškách se podílely studentky 2. ročníku oboru DVS. 

Dne 13. 4. 2016 probíhala přednáška a předvedení základů poskytování první pomoci pro žáky 1. stupně MŠ, 

ZŠ a PrŠ Boskovice. Na přednášce se podílely studentky 3. ročníku oboru DVS. 

Dne 28. 4. 2016 proběhla přednáška a předvedení poskytování první pomoci pro pracovníky sociální péče 

a technické pracovníky MSSS Boskovice. Na přednáškách se podílely studentky 3. ročníku oboru DVS. 

 

Ostatní obory školy na různých akcích 

 Předvánoční procházka 

Poslední školní den v kalendářním roce 2015 strávili společně žáci oboru Veterinární prevence na procházce 

se svými čtyřnohými kamarády. Přivedli si pejsky různých plemen, lišící se barvou i velikostí. Jedno však měli 

všichni psi společné – přátelskou a kamarádskou povahu a radost z pohybu, kterou přenesli i na své páníčky. 

Bylo to příjemně strávené dopoledne. 

 Stanu se středoškolákem? 

Nabídku stát se na jeden den středoškolákem využili žáci z druhého stupně základních škol z Rájce-Jestřebí 

a Boskovic. V laboratořích a odborných učebnách byla pro ně 23. 3. 2016 přichystána celá řada zajímavých 

praktických činností a ukázek z oborů Veterinární prevence a Informační technologie. Na jednotlivých 

stanovištích se jim věnovali „zkušení“ středoškoláci, kteří jim podali potřebné informace a pomohli 

s praktickými úkoly. 

 Den Země na VASSBOSKOVICE 

Dne 18. dubna 2016 se na naší škole realizoval  environmentální projekt Oslavte s námi Den Země. Na jeho 

zdárném průběhu se podílel EKOTÝM  tvořený zástupci z oborů Veterinární prevence, na tvorbě plakátu 

pracovali žáci oboru Informační technologie.  

Pro žáky ZŠ Boskovice 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 předali žáci naší školy své vlastní praktické zkušenosti, kdy účastníky zavedli na náš školní 

hřbitov odpadů. Ten je názornou ukázkou toho, jakým způsobem se v přírodě rozkládá bioodpad a jak se 

naopak ani po 5 letech od založení nerozložily různé druhy člověkem vytvořených odpadů, např. sklo, pet 

lahve, kelímky, plechovky a další vzorky. Stejně jako v minulých letech mělo u žáků největší úspěch stanoviště 

s potkany. Žákyně oboru Veterinární prevence ukázaly 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 vyrobili pod vedením ekotýmu vlastní recyklovaný papír, ze kterého si 

vytvořili památeční ekologické medaile. 

 Výstava psích miláčků 2016 v Boskovicích 

Týdny příprav předcházely 9. ročníku Výstavy psích miláčků. Výstava, kterou pořádali žáci třetího ročníku 

střední školy oboru Veterinární prevence, se uskutečnila v pátek 27. 5. 2016 v areálu školy na ulici Hybešova. 

Výstavní den od první chvíle provázelo krásné slunečné počasí, a tak si 84 nádherných psů různých ras a jejich 

kříženců se svými majiteli mohlo užívat každou minutu tohoto sympatického klání. 
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Zahájení výstavy se ujala zástupkyně ředitele školy Mgr. Jiřina Ondruchová, poté měli návštěvníci možnost 

zhlédnout vystoupení dogdancingu  a westernové show s bičem.  

Po slavnostním zahájení se pozornost přenesla do kruhu, kde se předvedli psí mazlíčci jednotlivých kategorií.  

Jako každý rok, tak i letos k nám přijela až z Prahy paní Mgr. Michaela Čermáková, aby bděla nad regulérností 

klání a ujala se role hlavního porotce výstavy. 

V kategorii S se v kruhu předvedli ti nejmenší z psích účastníků. Vítězem se na základě rozhodnutí poroty stal 

havanský psík Claudia Daisy white angel majitelky Martiny Olbertové. Nejpočetněji zastoupená byla kategorie 

L, kde si hlavní cenu vybojoval Brongo bestagility zástupce nepříliš známého plemene mudi s majitelkou 

Veronikou Vějáčkovou.V kategorii XL srdce poroty a první místo získal sibiřský husky Angee majitelky Elišky 

Navrátilové.Zpestřením výstavy byla soutěž o nejkrásnější štěně. Cenu za první místo si odneslo huňaté 

novofundlandské štěně Dior s majitelem Martinem Losem. Milým osvěžením byla rovněž soutěž pes a dítě 

do devíti let, pro sportovnější pejsky a jejich majitele pak byla připravena netradiční překážková dráha. 

 Gymnazisti v laboratořích VOŠ a SŠ Boskovice 

V červnu 2016 si do našich laboratoří přijeli gymnazisté z Tišnova odzkoušet svoje teoretické znalosti 

z biologie v praxi. Praktický seminář byl zaměřen na morfologii a fyziologii zvířat. Žáci gymnázia provedli 

vlastními silami makroskopické vyšetření selat i potkanů a odzkoušeli vyšetření EKG u králíka a mikroskopické 

metody pro diagnostiku bakterií. Pro zpestření byl připraven histologický kvíz. 

 Interaktivní činnosti 

Studenti prvního ročníku VOŠ zdravotnické si v rámci výuky psychologie připravili již čtvrtý ročník 

interaktivních činností pro děti předškolního věku. Programy zaměřené na péči o zdraví, pohyb a lidské tělo 

realizovali 31. 3. 2016 v Mateřské škole Lidická, Boskovice a Mateřské škole Suchý.  

Studenti se rozdělili do pěti skupin, každá skupina měla vlastní originální program. 

 Veletrh FIFI v Olomouci 

Ve dnech 10. – 11. 12. 2015 se studenti třídy OA4 se svými třemi firmami ZVEREX, s. r. o., Parfums, s. r. o. 

a X -dream, s. r. o. zúčastnili veletrhu fiktivních firem v Olomouci. Studenti zde uzavřeli mnohé obchody a díky 

tomu, že byli hodnoceni odborníky z praxe, získali mnoho zkušeností, které se jim budou hodit do jejich 

profesního života. Kromě toho navíc získali dvě třetí místa v kategoriích – nejlepší reprezentant – Martin 

Staněk a nejlepší reprezentantka – Kristýna Dolníčková. 

 Veletrh FIFI v Boskovicích 

Ve čtvrtek 25. 2. 2016 se v areálu naší školy konal jubilejní 20. boskovický veletrh fiktivních firem. Veletrh 

probíhal pod záštitou Centra fiktivních firem NÚV Praha. Přihlásilo se 15 fiktivních firem ze škol 

Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Veletrh jako každý rok pořádají žáci 4. ročníku oboru Obchodní 

akademie.  

Návštěvníci mohli jednak posoudit práci žáků ve firmách, jednak si mohli fiktivně nakoupit zboží a služby 

firmami nabízené. Pro žáky je toto obchodování velmi důležité pro získávání zkušeností ve styku se 

zákazníkem a také proto, že se učí vyplňovat doklady, které budou následně v hodinách zpracovávat. 

V průběhu obchodování se žáci z jednotlivých firem účastnili vyhlášených soutěží, které hodnotili odborníci 

z praxe.  

 Veletrh FIFI v Brně 

Dne 9. 3. 2016 se žáci OA3 se svými fiktivními firmami Šaty Chantall, s. r. o. a Bagetimo, s. r. o. zúčastnili 

veletrhu FIFI v Brně na Střední škole informatiky, pojišťovnictví a finančnictví. Žáci velice úspěšně obchodovali 



 
 

 19 

a dobře vystupovali. Protože se vystupování firmy Bagetimo velmi líbilo zástupci CEFIFu panu Ing. Lukáši 

Hulovi, byli oceněni zvláštní cenou CEFIFu.  

 Jezdecký den 

JS Boskovice (Jezdecký spolek Boskovice) je nástupnickou organizací JK ŠS Boskovice (Jezdecký klub školního 

statku Boskovice), čímž je dána spolupráce s naší školou. Žáci oboru Veterinární prevence navštěvují jezdecký 

areál Na Kamenici v rámci odborné praxe a ve volitelném předmětu chov koní. Navíc v rámci zájmové činnosti 

navštěvují jezdecký kroužek, učí se zacházet s koňmi, pečovat o ně a také na nich jezdit.  K dispozici mají 

3 oddílové koně. 

Také letos – již podeváté uspořádaly společně naše škola a jezdecký spolek Jezdecký den ke Dni dětí, který se 

konal 11. 6. 2016 v areálu školy na Hybešově ulici. Počasí akci přálo, a tak si všechny zúčastněné děti velmi 

užily bohatý program. 

 Státní zkouška z grafických disciplín opět na naší škole 

Po delší odmlce se na naši školu opět vrátila možnost vykonání státní zkoušky z grafických disciplín. Složení 

státní zkoušky z psaní na klávesnici a zpracování textu na počítači vymezuje vyhláška ministerstva školství, 

která vstoupila v platnost 1. dubna 2016. V uplynulých šesti letech sice byli žáci a studenti intenzivně 

připravováni, ale neměli možnost získat státem garantovaný certifikát. 

Ve středu 22. června 2016 zahájil ředitel školy Ing. Mgr. Pavel Vlach tuto nelehkou zkoušku. Přivítal Mgr. Hanu 

Nezhodovou, jmenovanou Státním těsnopisným ústavem v Praze jako státní zkušební komisařku, která 

dohlížela na regulérnost vykonání zkoušky.   

Státní zkouška z grafických disciplín, kterou nakonec vykonalo 13 studentů z VOŠ a 1 žákyně z OA3, je 

praktickým výsledkem získaných znalostí a dovedností z předmětu písemná a elektronická komunikace. Tato 

dovednost má prokázat pohotovost v ovládání klávesnice, znalost ve vyhotovení obchodních dopisů 

a vytvoření přehledné tabulky. Všechny úkoly jsou časově limitovány. Výsledky našich studentů jsou 

i v celostátním měřítku hodnoceny jako výborné – úspěšnost se pohybuje mezi 70–80 %.  

 Zkouška ENTER z moderní korespondence 

V červnu 2016 se na naší škole konaly dvě zkoušky z písemné a elektronické komunikace. Ve středu 22. června 

2016 proběhla státní zkouška z grafických disciplín. O den později se konala zkouška z moderní 

korespondence ENTER.  

Na zkoušku se během 2. pololetí školního roku intenzivně připravovalo 13 studentů z VOŠ. Mírnou výhodou 

oproti klasické státní zkoušce byla absence 10minutového rychlopisu, se kterým mívají studenti obvykle 

problémy. Na druhou stranu je třeba zmínit, že studenti měli pouze on-line zadání. Všechny podklady a nutné 

údaje museli vyhledávat na internetu a následně pak vše zpracovat a vytvořit kvalitní obchodní dopis a přiložit 

správně vyhotovenou tabulku v Excelu. 

 Škola není bludiště 

O tom, že fyzika, chemie, ale i čeština, angličtina aj. mohou být ve škole zábavné, se 24. 6. 2016 na naší škole 

přesvědčili žáci osmých tříd ze Základní školy Boskovice, pracoviště nám. 9. května. Žáci a učitelé pro ně 

připravili zábavnou soutěžní akci. Pro soutěžící bylo připraveno mnoho zajímavých stanovišť, na kterých si 

mohli vyzkoušet své znalosti a praktické dovednosti. Žáci měli například za úkol poradit si s fyzikálními jevy, 

chemií, biologií, češtinou, cizími jazyky a dalšími úkoly. Z praktických úkolů museli žáci projít přes lukostřelbu, 

nošení kelímků na překážkové dráze a ovládání lego robotů. Žáci se rozdělili do osmi týmů po pěti lidech 

a každý tým měl přiděleného svého průvodce ze třídy IT2. Na závěr proběhlo vyhodnocení nejlepších skupin 

a udělení cen. Tahle akce byla zúčastněnými žáky kladně hodnocena. 
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 Aktivity domova mládeže 

Ve školním roce se žáci ubytovaní v domově mládeže pod vedením vychovatelů jednotlivých výchovných 

skupin zúčastnili těchto akcí v rámci výchovy mimo vyučování: 

 Metodická příprava, nácvik a vlastní předvánoční vystoupení ve vybraných institucích v Boskovicích 

a blízkém okolí. /Zhudebněná pohádka a hudební vystoupení/ 

 Spolupráce s MŠ, ZŠ a PŠ Boskovice – příprava programu pro žáky ubytované v domově mládeže  

 Zapojení do celostátních soutěží ve výtvarné oblasti 

 Příprava sportovních soutěží mezi žáky 

 Příprava soutěže v oblasti gastronomie 

 Jazyková příprava žáků 

 

Účast žáků na charitativních akcích 

 Květinový den  

Květinový den je zaměřený převážně na osvětu. Vybraní žáci školy (dva páry dobrovolnic ze třídy VP2) 

informovali 11. 5. 2016 prostřednictvím plakátů, letáčků, ústně a prodejem „květinek“ ostatní žáky i veřejnost 

o boji proti rakovině. Výnos ze sbírky, která proběhla na půdě školy i v ulicích Boskovic, je určen na boj 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 3151 Kč. 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.  

 Sněhuláci pro Afriku aneb děti pomáhají dětem 

Děti v Africe si bohužel nikdy žádného sněhuláka nepostaví a většina z nich se ani nedostane do školy. Kvůli 

tomu vznikla tato charitativní akce, které se může zúčastnit jakákoliv škola. Podmínkou bylo, že se za každého 

sněhuláka zaplatilo startovné 50 Kč s tím, že ho mohla stavět skupina o libovolném počtu členů. 

Naše škola se do této akce zapojila již třetím rokem. Tento rok byla bohatá sněhová nadílka, a tak bylo 

sněhuláky z čeho stavět. Žádná pravidla nebyla stanovena, podstatou této akce byla především kreativita 

a originalita zúčastněných, kterým se meze nekladly. 

Celkem se z naší školy přihlásilo 23 skupin. Vítězem se stala skupina z VP1, která ze sněhu postavila hrocha. 

Naše škola vybrala 1250 Kč. Za všechny vybrané peníze se nakoupí kola, která se dovezou dětem do Gambie, 

aby mohly dojíždět do školy. 

 Netradiční výuka dějepisu 

V rámci předmětu dějepis proběhla v červnu netradiční hodina, na kterou byl pozván pan Mgr. Dalibor Chlup, 

který se věnuje problematice napoleonských válek a sám se aktivně účastní rekonstrukce bitev.  Žáci se 

dověděli mnoho zajímavostí k této tematice, měli možnost si prohlédnout nálezy z bojišť (hlavně Slavkov), 

uniformu a výzbroj francouzského vojáka, a dokonce si i vyzkoušet střelbu z pušky.  Přednáška byla velmi 

zajímavá a potvrdila, že praktická ukázka je vždy lepší než učebnicová teorie.  
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KURZY 

Ve škole probíhají kurzy zaměřené na zvyšování kvalifikace, které jsou určeny jak pro žáky, tak i pro širší 

veřejnost.  

 Kurzy cukrářské technologie  

Ve školním roce 2015-2016  se na naší škole celkem třikrát uskutečnil kurz cukrářské technologie. V říjnu 

a v dubnu se jednalo o kurz pro žáky, v únoru 2016 o kurz pro zaměstnankyně školy.  Kurzy vedla 

viceprezidentka Asociace kuchařů a cukrářů ČR paní Pavlína Berzsiová, která se této problematice věnuje již 

několik desítek let a patří v tomto oboru mezi vyhlášené odborníky. 

Třídenních akcí  se zúčastnilo vždy 18 žáků střední školy  z gastronomických oborů Hotelnictví (Hotelnictví 

a turismus) a Kuchař-číšník. Náplní kurzů byla výroba minidezertů podle nové cukrářské terminologie, zásady 

výroby cukrářských výrobků, ukázka profesních pomůcek a zhotovení výrobků (včetně slavnostního dortu 

moderními technologiemi). Poslední den ukázali absolventi kurzu během slavnostního závěrečného rautu 

výsledky toho, co se během 3 dnů naučili, a za přítomnosti rodičů jim byly slavnostně předány certifikáty. 

Uskutečnila se rovněž soutěž o nejhezčí dort. Vítězkou říjnového kurzu se stala žákyně 3. ročníku oboru 

Hotelnictví a turismus Monika Krénarová, vítězkou dubnového kurzu žákyně 2. ročníku oboru Hotelnictví 

a turismus Karolína Geročová. 

 KURZ CARVINGU 

Ve dnech 10. a 11. 12.2015 se na naší škole konal pod vedením pana Luďka Procházky kurz carvingu. Carving 

je vyřezávání do zeleniny a ovoce, které můžeme nazvat jako jedlé umění.  Na kurz se přihlásilo deset žáků 

z HT1.  

Na začátku prvního dne byli seznámeni s tím, co vlastně carving je a jak se dá tato dovednost uplatnit. Po 

proškolení s nástroji se žáci pustili do prvních výtvorů ze zeleniny. Nejdřív se naučili jednoduché zacházení 

s dvěma noži, kdy z pórku vytvořili krásnou dekoraci -  třeba na obložené talíře. Dále přešli na složitější 

vyřezávání už speciálními nožíky, kdy se naučili z rajčat vytvořit krásnou labuť. Další den účastníci kurzu 

vyřezávali do ovoce, naučili se základní řezy a pracovali s nimi. Vyřezávali do jablíček, do manga, pomeranče 

a do kiwi. Na závěr proběhla soutěž o nejkrásnější vyřezaný vzor do jablíčka.  

 Kurz kávy BARISTA 

Ve dnech 27. – 28. 4. 2016 provoněla naši školu káva. Po čase jsme u nás opět přivítali mistra kávy – pana 

baristu Michala Křižku (CAFÉ ART, PRAKUL) u příležitosti realizace kurzu kávy BARISTA. Tento kurz úspěšně 

absolvovali zájemci z oborů Hotelnictví (Hotelnictví a turismus), Kuchař-číšník, ale i z oboru 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 v rámci tzv. LEVELU 1. Poprvé se na naší škole podařilo uspořádat i LEVEL 2, kde 

se žáci naučili cupping (jediná mezinárodně uznávaná metoda na odbornou degustaci kávy, hodnotí se 

senzorické a organoleptické vlastnosti káv), degustovali prémiové čaje vč. úvodu do světa čaje a čajových 

zahrad. Na závěr proběhla ukázka a nácvik latte artu (moderní způsob přípravy cappuccina nebo případně 

jiného nápoje z espressa a mléčné pěny, kdy se pomocí nalévání mléčné emulze do espressa vytváří různé 

obrazce a tvary). 
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 Vůdce smečky a psí komunikace 

V sobotu 17. 10. 2015 se na naší škole konal seminář pro majitele a milovníky psů z řad žáků naší školy i pro 

ostatní zájemce kynologické veřejnosti. Přednášející Eva Štemberová, majitelka Psí školy alfa omega, se 

zabývala různými tematickými celky. 

Přednášející zajímavou formou výkladu a bezprostředním chováním zaujala svoje posluchače. Na praktických 

příkladech ukázala účinné postupy a metody, které jsou použitelné při každodenní komunikaci s našimi 

chlupatými mazlíčky a přitom nenarušují pohodový vztah majitele a psa. 

 Kurz fyzioterapie 

Ve dnech 15. 2. – 20. 2. 2016 proběhl pro zájemce z řad žáků oboru Veterinární prevence, odborný kurz, který 

se věnoval problematice fyzioterapie malých zvířat jako nově vznikajícímu směru ve veterinární péči. 

Kurz byl zaměřen nejen na teoretické informace o fyzioterapii zvířat a možnostech v péči o jednotlivé skupiny 

zvířecích pacientů, ale také na praktické ověření jednotlivých metod, využívaných v rehabilitaci malých zvířat. 

Odbornice z Physiodogacademy Praha Bc. Kateřina Plačková, zakladatelka a průkopnice veterinární 

fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat dokázala vzbudit zájem u všech účastníků kurzu a zajímavou formou 

je vtáhnout do této problematiky. 

 

EXKURZE 

 

ZAHRANIČNÍ 

 Německo  

Ve dnech 30. 11. 2015 – 4. 12. 2015 se zúčastnilo 20 žáků střední školy jazykově-vzdělávacího pobytu 

v Německu. Pobyt byl realizován v rámci projektu financovaného Evropskou unií ke zkvalitnění výuky cizích 

jazyků (Výzva 56). Vybraní žáci měli možnost navštívit Drážďany, Míšeň, Moritzburg, Postupim a Berlín 

a seznámit se zde s významnými památkami. 

Součástí exkurze byl i jazykový kurz, který proběhl v jazykové škole EinsA Sprachinstitut Berlin. Výuka v délce 

9 vyučovacích hodin byla rozdělena do dvou dní a probíhala ve skupině 20 žáků. Během workshopů žáci 

pracovali v menších skupinách, ve kterých plnili zadané úkoly.  

Žáci kurz i celou exkurzi hodnotili pozitivně - měli možnost konverzovat s rodilými mluvčími a uplatnit své 

jazykové dovednosti v praxi. 

 VOŠ v Bavorsku 

Studenti II. ročníku VOŠ oboru cestovní ruch se v dubnu 2016 zúčastnili odborné exkurze do Německa 

a Rakouska. V Německu navštívili Mnichov (Muzeum BWV - zde se seznámili s historií firmy, prohlédli si 

Olympijský stadion apodmořské akvárium Sea life) a romantický zámek  Neuschwanstein.  

Další část exkurze strávili v malebném městečku Hallstatt, které se nachází v rakouské Solné komoře. Zde 

navštívili jedny z nejstarších solných dolů na světě. 

Část exkurze se uskutečnila také v jižních Čechách – studenti navštívili zámek v Českém Krumlově, prošli si 

nádherné historické centrum a u nedalekého Lipna po Stezce v korunách stromů „vyšplhali“ opravdu až nad 

koruny stromů. 

Během exkurze mimo jiné navštívili hned několik historických a přírodních památek zapsaných na seznamu 

UNESCO, obdivovali nádhernou alpskou krajinu v Německu a Rakousku, ochutnali tradiční jídla národních 
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kuchyní Rakouska a Německa. Důležité a zajímavé také bylo sledovat práci průvodce v cestovním ruchu – 

jeho organizační schopnosti, dovednosti a znalosti, a porovnat tak teoretickou přípravu z předmětu 

průvodcovská činnost s praxí. 

 Exkurze do ZOO Schönbrunn 

V rámci praxe navštívili žáci maturitního ročníku oboru Veterinární prevence dne 

21. 4. 2016 ZOO Schönbrunn. 

Žáci měli možnost si v praxi ověřit teoretické poznatky z chovu exotických zvířat. Největším zážitkem pro ně 

bylo vidět krmení pandy a koaly.  

 

TUZEMSKÉ 
 Žáci prvních ročníků na stmelovacím environmentálním pobytu na Rychtě Krásensko 

Ve dnech 12. 10. 2015 – 23. 10. 2015 se žáci prvních ročníků jednotlivých oborů naší školy zúčastnili 

stmelovacího pobytu s environmentálním zaměřením v ekologickém centru Rychta Krásensko. 

Žáci během třídenního pobytu díky programu „Příroda naostro“ prožili formou projektové výuky 

s badatelskými metodami program zaměřený na praktickou biologii a ekologii. Výjimečností pobytu je terénní 

práce, praktická pozorování a vlastní výzkum. Žáci sami sbírají data, analyzují je a v neposlední řadě prezentují 

výsledky své práce. 

Žáci během pobytu zažili terénní exkurze ve vybraných lokalitách Moravského krasu, učili se s pomocí 

profesionálů odborně lovit a určovat hmyz a vodní mikroorganismy, dále se zúčastnili ornitologických 

pozorování a měli možnost si vyzkoušet práci paleontologů v oblasti Rudického propadání. Dále si žáci 

vyzkoušeli své orientační schopnosti v okolí Krásenska. 

Během všech aktivit žáci pracovali ve skupinách, učili se spolupracovat a spolehnout se nejen na své 

schopnosti, ale také na dovednosti svých nových spolužáků. 

Během pestrého programu byli žáci na čerstvém vzduchu a v neustálém pohybu, přesto měli dostatek sil 

využít sportovní zázemí Rychty a poznat své nové spolužáky při společných hrách, např. ping – pongu, fotbalu 

nebo volejbalu. 

Velkou předností celého pobytu je skloubení získávání nových poznatků, zkušeností a prozkoumání okolí 

Moravského krasu s poznáním nových spolužáků a učitelů mimo školní prostředí. 

 

EXKURZE VOŠ zdravotnické 

Během celého školního roku se žáci VOŠ zdravotnické zúčastňují odborných exkurzí v různých typech 

zdravotnických zařízení. Ve školním roce 2015-2016se jednalo o tyto exkurze: 

 Exkurze do DLPP v Boskovicích 

Dne 8. 10. 2015 navštívila třída VZ2 Dětskou léčebnu pohybových poruch v Boskovicích. Cílem návštěvy bylo 

seznámení se se specifiky pracoviště – péče o děti s tělesným postižením a speciální rehabilitace. Na tomto 

pracovišti později probíhala i odborná praxe. Exkurze byla zahájena teoretickým blokem a poté proběhla 

prohlídka léčebny.  
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 Exkurze do Masarykova onkologického ústavu 

Dne 9. 10. 2015 navštívila třída VZ2  Masarykův onkologický ústav v Brně; exkurze proběhla v rámci předmětu 

ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami. 

Proběhl blok přednášek, např. Dědičnost onkologických onemocnění (zkušenosti z praxe, pracovnice 

z provozu), Prevence onkologických onemocnění  - zaměřeno na prevenci karcinomu prsu, děložního čípku 

a varlat, Kompenzační pomůcky pro pacientky s karcinomem prsu aj. 

 Exkurze do Fakultní nemocnice Olomouc 

17. 12. 2015 se uskutečnila exkurze do FN Olomouc na oddělení hemato – onkologie a na pracoviště 

urgentního příjmu (Emergency). Prohlídka pracovišť umožnila studentům seznámit se s průběhem 

specializované a superspecilizované péče, technickým, materiálním a personálním zajištěním. V odpoledních 

hodinách následovala návštěva soukromého zdravotnického zařízení Fertimed, které se zaměřuje na 

asistovanou reprodukci. 

 Exkurze do zdravotnických pracovišť v Boskovicích 

Dne 22. prosince 2015 se uskutečnila exkurze do Betany (sociální služby, oblastní charita Blansko). Studenti 

se seznámili s pracovištěm a jeho specifiky. 

Pak se studenti přesunuli do laboratoře v Nemocnici Boskovice, s. r. o., kde byli seznámeni s přístrojovou 

technikou a principy vyšetřování biologického materiálu.  

Poslední částí exkurze byla návštěva hemodialýzačního centra s nefrologickou ambulancí v Boskovicích 

(Hedica s. r. o.). Lékařka studenty seznámila s provozem zařízení a indikací hemodialýzy. 

 Exkurze do Psychiatrické nemocnice Brno 

12. 2. 2016 třída VZ2 navštívila Psychiatrickou nemocnici v Brně. Záměrem návštěvy bylo poznání specifik 

péče o duševně nemocné a také seznámení s pracovištěm, na kterém následně probíhala odborná praxe.  

Exkurze byla zahájena teoretickým blokem, kdy byli studenti seznámeni se základními typy onemocnění, 

která se léčí v tomto zařízení, a s ošetřovatelskou a lékařskou péčí. Dále měli možnost vidět oddělení pro 

léčbu návykových nemocí, ergoterapeutickou dílnu a protialkoholní záchytnou stanici. 

 Exkurze do Hospice sv. Alžběty v Brně a Mendeliana 

26. 2. 2016 navštívili studenti VZ2 Hospic sv. Alžběty v Brně. Cílem návštěvy bylo poznání specifik péče 

o terminálně nemocné a také seznámení s pracovištěm. Vrchní sestra seznámila studenty s provozem 

lůžkového a mobilního hospice. Zdůraznila nutnost spolupráce v multidisciplinárním týmu a individuální 

přístup ke klientům.  

Poté se účastníci exkurze přesunuli do Mendeliana. Hned při vstupu je výtah vnesl do světa genetiky 

a  v průběhu jízdy na obrovské obrazovce mohli sledovat replikaci nebo transkripci DNA. V historickém 

zasedacím sále Mendlovy vědecké společnosti byli seznámeni s životem a dílem J. G. Mendla. Součástí 

expozice je i moderní laboratoř, kde studenti mohli optickým i elektronickým mikroskopem pozorovat 

připravené preparáty. Také zkoušeli izolovat DNA a mohli si prohlédnout přístroje, kde je možné s nukleovými 

kyselinami dále pracovat. 

 Exkurze do Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy 

 9. 5. 2016 se uskutečnila exkurze do Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy. Součástí byl 

výklad hlavní sestry Ilony Žákové v prostorách Císařské jeskyně. Metoda speleoterapie má imunomodulační 

účinek, který příznivě ovlivňuje stavy se sníženou imunitou a alergická onemocnění. Je to zvláštní klimatická 
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léčebná metoda, která jako zdroj využívá přírodní klima v jeskyni. Návštěva léčebny a jeskyně umožnila 

studentům poznat praktický provoz léčebny včetně léčby v jeskynním prostředí. 

 Exkurze do Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

(ICRC) 

3. 5. 2016 navštívili studenti třetího ročníku VOŠZ  Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní 

nemocnice u sv. Anny v Brně (ICRC). V první části exkurze absolvovali přednášku hlavní sestry p. Martinákové 

o práci sester v ICRC na výzkumných projektech. V druhé části exkurze se konala prohlídka centra 

s komentářem k jednotlivým pracovištím a projektům, kterými se zabývají. V závěru se uskutečnila prohlídka 

simulačního centra s ukázkou komunikační situace. Účastníci exkurze obdrželi odbornou publikaci vydanou 

ICRC (Výzkumná činnost sestry). 

 Exkurze do nemocnice Prostějov 

Dne 10. 6. 2016 navštívili studenti VZ1 a VZ2, kteří mají absolvovat odbornou praxi v tomto zařízení, 

nemocnici v Prostějově (Středomoravská nemocniční, člen skupiny AGEL). 

Navštívili AGEL Sport Clinic, kde měli možnost vyšetření tělesného složení. Pak se studenti přemístili na 

infekční oddělení, kde proběhla prezentace o jeho specifikách, poté navštívili magnetickou rezonanci, opět 

byli s problematikou stručně seznámeni, prošli také chirurgické oddělení, dětské oddělení a ARO. Poslední 

částí exkurze byla prohlídka Centra léčebné rehabilitace s praktickou ukázkou rehabilitace za pomoci 

robotické ruky.  

 Výstava drobného zvířectva 

V rámci školní praxe třída VP2 dne 2. 10. 2015 pomáhala při organizaci Výstavy drobného zvířectva. Tato 

výstava byla součástí Husích slavností, které probíhaly ve dnech 3. 10. - 4. 10. 2015. Celé dopoledne pomáhali 

žáci posuzovatelům s hodnocením různých plemen králíků, holubů, hus, krůt, kachen a slepic. Posuzovatelé 

byli vstřícní a vysvětlili žákům postup při vyplňování hodnotících karet jednotlivých druhů zvířat. 

 Exkurze AV ČR Brno 

Dne 4. 11. 2015 se žáci třídy VP2 spolu s paní učitelkou Alenou Plavcovou a třída VP3 s panem učitelem 

Lubomírem Smejkalem zúčastnili 15. ročníku akce Týden vědy a techniky. 

Žáci navštívili sídlo Botanického ústavu akademie věd v Brně, kde jim bylo toto pracoviště představeno. Byli 

seznámeni s jednotlivými odděleními pracoviště, laboratořemi a jejich vybavením. Měli možnost vyzkoušet 

si jednotlivé přístroje, např. při měření síly fotosyntézy, pod mikroskopem si prohlédli mikroorganismy 

nacházející se v rybnících. Dozvěděli se spoustu dalších zajímavých informací o rostlinách, půdě 

a mikroorganismech a v neposlední řadě byli seznámeni s metodami výzkumné činnosti. Návštěva odborného 

pracoviště, které není běžně přístupné, byla pro žáky inspirativní.  

 Seminář laboratorní techniky na Masarykově univerzitě Brno 

Ve dnech 2. 2. a 9. 2. 2016 se zúčastnili žáci třídy VP2 semináře zaměřeného na prohloubení znalostí 

laboratorní techniky a práce s mikroskopem a biologickým materiálem. Seminář proběhl na oddělení 

anatomie a fyziologie rostlin v univerzitním kampusu Masarykovy univerzity v Brně Bohunicích. V rámci 

praktik pod vedením vysokoškolských pedagogů docentky RNDr. Marie Kummerové, CSc., doktora RNDr. 

Štěpána Zezulky, Ph.D. a doktora RNDr. Radka Jupy se žáci seznámili teoreticky a následně i prakticky 

s některými technikami tvorby mikroskopických preparátů.  
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 TECHAGRO Brno 2016 

Ve čtvrtek 7. 4. 2016 zavítala třída VP1 společně s učitelkami Mgr. Lepkovou a Mgr. Plavcovou na veletrh 

TECHAGRO v Brně. 

TECHAGRO je největší zemědělský veletrh ve střední Evropě, na kterém se prezentuje většina zemědělské 

techniky používané v České republice. Součástí akce byly veterinární veletrh ANIMAL VETEX a lesnický veletrh 

SILVA REGINA. 

Většinu účastníků exkurze zaujala ukázka koní a jejich základní výcvik.  Velice zajímavá byla i výstava 

hospodářských zvířat, kde spatřili krásná plemena masného skotu, prasat, ovcí a koz. Zajímavý byl program 

v pavilonu Z – Lesnictví jako řemeslo aneb vyprávění o lese a lesnících a přednáška o lesní školce.  

 Mezinárodní veterinární výstava VETfair Hradec Králové 

Dne 8. 4. 2016 navštívila třída VP3 na závěr blokové praxe mezinárodní veterinární výstavu VETfair v Hradci 

Králové. Na výstavě se žáci seznámili s novými léčivými přípravky, nástroji, přístroji a pomůckami pro 

veterinární medicínu. 

 Odborná Exkurze čističky odpadních vod v Boskovicích 

Dne 30. 5. 2016 se třída VP1 s paní učitelkou Plavcovou vydala do čističky odpadních vod v Boskovicích. 

Průvodcem se jim stal pracovník čističky pan Danác, který žákům vysvětlil, jak vypadá čištění odpadních vod. 

Po úvodních informacích následovala prohlídka.  Žáci nejprve viděli nádrž, kam voda do čističky přitéká a dno 

této nádrže. Všichni mezi blátem rozeznávali věci běžné potřeby. Bylo až s podivem, co všechno jsou lidé 

schopni do WC vhodit. Další zastávkou pak byla malá hala, kudy voda protékala a pomocí mechanických česlí 

se zbavovala větších nečistot. 

Poté následovalo seznámení s biologickým čištěním. Žákům byly ukázány nádrže, kde se voda provzdušnila 

a následně byla čištěna bakteriemi. Pak už žáky čekala jen poslední nádrž, zde se sbíral z hladiny kal. Poté je 

voda už jen dočištěna, jde především o odstranění fosforu, nerozpuštěných látek a patogenů. Jakmile byli 

účastníci exkurze seznámeni s čištěním vody, ukázal jim pan Danác nádrže, kde byl uložen aktivní kal a halu 

s výsledným produktem celého čistícího procesu. Exkurze byla pro žáky velkým přínosem.  

 Odborná exkurze v Mendeliánu Brno 

Dne 15. 6. 2016 žáci druhého ročníku Veterinární prevence navštívili odborné genetické centrum 

Mendeliánum v Brně.  Mendelforum, kde jsou pořádány konference od roku 1992, vytváří komunikační 

platformu pro sdílení poznatků v mendelovském bádání, umožňuje propojení vědy a výzkumu v oblasti 

genetiky, a to mezi vědeckým pracovištěm a středními školami. Naše škola navázala s tímto odborným 

pracovištěm spolupráci před třemi lety, což našim žákům dává možnost teoretického, ale především 

praktického zapojení v oblasti nejnovějších poznatků a odborného laboratorního vybavení genetických 

a mikrobiologických disciplín, což je pro žáky velkým přínosem z hlediska vlastní zkušenosti při práci 

v laboratorním a vědeckém prostředí.  

Na konferenci měli žáci možnost vyslechnout odbornou přednášku Dr. Lenky Zdražilové na téma Jak objevit 

novou bakterii.  Dále navazovala přednáška Dr. Moniky Dvořákové Bakterie na miskách a lékařská 

diagnostika. Po diskuzi se žáci zapojili do praktického zkoušení různých laboratorních technik, např. očkování 

bakterií na médium, určování bakterií pod mikroskopem. 

Největším přínosem z návštěvy odborného pracoviště byla pro žáky možnost diskutování s vědeckými 

pracovníky a praktické vyzkoušení práce s odborným vybavením při realizaci mikrobiologických laboratorních 

metod. 
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 Exkurze ZOO Lešná 

Dne 16. 6. 2016 se třídy VP1 a HT1 s  učitelkami Lepkovou, Plavcovou a Přikrylovou zúčastnily exkurze do 

zoologické zahrady Lešná.  V areálu si každý mohl prohlédnout to, co ho z oblasti fauny nejvíce zajímalo. 

K vidění byli sloni, tygři, surikaty a spousta dalších zvířat. Nejzajímavější zastávkou určitě byla expozice 

rejnoků, kde žáci mohli zvířata krmit, dokonce si je i pohladit. 

Velmi zajímavá byla tropická hala, kde měly některé druhy zvířat volný výběh, dále naučné tabule 

o kontinentech, kulturách a zvířatech.  

Zoo Lešná zaujala svoji velkou rozlohou, výbornou péčí o zvířata i návštěvníky a v neposlední řadě svým 

upraveným areálem.  

 VIDA – Chytřejší než Holmes 

23. 9.2015 se třída EP1 a poté 18. 1. 2016 třída IT2   v areálu brněnského výstaviště zúčastnily naučného 

programu Chytřejší než Holmes. Žáci byli rozděleni do skupinek po pěti a museli plnit úkoly, které se týkaly 

nejen fyziky, ale také biologie, chemie a zeměpisu. Po splnění všech úkolů hádali heslo, které by otevřelo 

zámek kouzelné truhly s pokladem. Po ukončení této soutěže zhlédli sérii pokusů z fyziky. 

 VIDA – Magnetická přitažlivost 

22. 2. 2016 se třída HT1 zúčastnila naučného programu Magnetická přitažlivost ve VIDA centru v Brně. Žáci 

byli rozděleni do skupinek po pěti a plnili fyzikální úkoly, týkající se magnetismu. Poté si sami vyrobili 

magnetickou plastelínu a absolvovali odborný kvíz. Po ukončení série pokusů si prohlédli celé VIDA centrum, 

kde se nacházejí pomůcky a experimenty nejenom z fyziky, ale také z chemie, biologie, zeměpisu 

a astronomie. 

 Výstava prací A. Warhola 

21. 4 2016 navštívili žáci IT výstavu prací A. Warhola v Brně. Seznámili se se životem a dílem tohoto 

významného pop-artového umělce, který výrazně ovlivnil reklamní grafiku. Rovněž si mohli vyzkoušet metody 

tisku, které ve škole nejsou možné. 

 Hotel Voroněž – exkurze HT3 

V prvním listopadovém týdnu se třída HT3 společně s vyučujícími Mgr. Přikrylovou a Mgr. Tomáškovou vydala 

směr Brno, a to vstříc porovnávání školní teorie s praxí. Cílem jejich exkurze byl hotel Voroněž. Společně 

s průvodkyní prošli celý hotel a seznámili se s jeho provozem. 

 Hotelníci ve Bzenci  

26. listopadu 2015 navštívili zájemci z oboru Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) Gastroden ve spřátelené 

Střední škole gastronomie a hotelnictví v Bzenci. Žáci si mohli vzájemně vyměnit odborné zkušenosti a získat 

inspiraci pro své další odborné vzdělávání.  

K vidění bylo mnohé, jako např. ukázky práce baristů, carving, barmanství, výrobky studené kuchyně, finger 

foods aj.  

 Exkurze do Grandhotelu v Brně 

8. 12. 2015 se třída HT3 zúčastnila společně s učitelkami Mgr. Přikrylovou a Mgr. Tomáškovou exkurze do 

čtyřhvězdičkového Grandhotelu v Brně, který se nachází v blízkosti vlakového nádraží a historické části Brna. 

Hotelem žáky provázela Iveta Čižinská, která pracuje v tomto hotelu na pozici E-commerce manager.   
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Účastníci exkurze navštívili lobby bar a zahradní restauraci, ubytovací část hotelu, kde měli možnost si 

prohlédnout pokoje Standard, Superior a Executive. Na závěr žákům průvodkyně umožnila v prostorách 

recepce nahlédnout do hlavního počítačového systému hotelu.  

 Hotelníci na veletrhu – Salima Brno 

Dne 19. 2. 2016 se třída HT1 vydala na mezinárodní potravinářský veletrh SALIMA Brno. 

Zde měli žáci možnost navštívit mnoho stánků různých firem, ať už českých, nebo zahraničních. Na veletrhu 

je upoutaly především regionální výrobky, jako např. punkevní pstruh, kozí sýr ze Šošůvky, jablečný mošt Zeas 

Lysice, pekařské výrobky Zemspol Sloup, mléčné výrobky  Mlékárny Olešnice.  

Žáci si prohlédli nové stroje a vybavení pro výrobní i odbytová střediska, různé druhy kávovarů, moderní 

výčepní zařízení, různé druhy strojů na přípravu pokrmů, jako jsou konvektomaty, vařiče těstovin, rýže, varné 

kotle, smažící pánve, ale i stroje na zmrzlinu. 

Z veletrhu jsme odcházeli obohaceni o nové gastronomické a kulinářské zážitky.  

 HT3 na brněnském letišti 

20. 6. 2016 se žáci HT3 vydali na exkurzi na letiště Brno-Tuřany. Jejich průvodcem byl pan Martin Polášek, 

který zde působí na pozici PR manager. Díky němu žáci vstoupili do neveřejných prostor letiště.  

Mohli se z bezprostřední blízkosti podívat na dvě přistání (z Londýna a z ostrova Kos) a jeden odlet letadla 

(Hurghada – Egypt), nástupy pasažérů na palubu a vykládání zavazadel z letadla. Další částí prohlídky se stala 

návštěva technického zázemí letiště. Jedná se o sídlo profesionálních hasičů, kteří v případě havárií zajišťují 

nejen bezpečnost. Následovala krátká prohlídka a přednáška vedoucího směny hasičů. 

Na závěr se účastníci exkurze vrátili do prázdné odbavovací haly, kde jim jejich průvodce vysvětlil postupy 

odbavování klientů, práci stevardek a stevardů. Zmínil způsoby kontroly zavazadel i cestujících a ukázal 

rentgenovou kontrolu zavazadel i kontrolu cestujících, kteří musejí projít bezpečnostním rámem.  

 KZ1 v brněnském podzemí  

23. 6. 2016 se třída KZ1 s Mgr. Chatrnou a Mgr. Bušinovou vypravila vlakem do Brna. Cílem výpravy bylo 

brněnské podzemí. Žáci se dostali do kostnice, která je pod kostelem sv. Jakuba. Zde se seznámili se 

způsobem pohřbívání ve středověku, viděli zhruba 5 tisíc kosterních pozůstatků, což na některé působilo 

trochu strašidelně. Dále pokračovali na prohlídku brněnského podzemního labyrintu, který vede pod Zelným 

trhem. Zde absolvovali asi půlkilometrovou trasu, viděli repliku středověké hospody, vinného sklepa, 

alchymistické dílny, lednice…  

 

KULTURA 

PROJEKT FILM A ŠKOLA 

Ve školním roce 2015-2016 se škola již posedmé 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 

10. 11. 2015 CO JSME KOMU UDĚLALI?  

9. 3. 2016 ÚŽASNÝ BOCCACCIO 

2. ročník 
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10. 11. 2015 CO JSME KOMU UDĚLALI?   

22. 4. 2016 JANA EYROVÁ 

3. ročník 

19. 11. 2015 MALLORY 

17. 3. 2016 ONA 

4. ročník 

5. 11. 2015 ÚTĚK ZE SIBIŘE 

27. 1. 2016 DOMÁCÍ PÉČE 

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

 Zájezdy na divadelní představení 

Žáci školy navštěvují formou zájezdů divadelní představení na brněnských divadelních scénách.  

Ve školním roce 2015-2016 to bylo toto představení: 

 Pískání po větru – Městské divadlo Brno 

 Divadla Různých Forem 

24. 11. 2015 navštívili žáci 2. ročníků střední školy divadelní představení v sokolovně v Boskovicích. Jednalo 

se o komedii N. V. Gogola Revizor, kterou velmi zdařile zahráli herci divadelního spolku Divadla Různých 

Forem z Prahy.  

 Jak jste to myslel, pane Shakespeare? 

V budově školy na Hybešově ulici se 11. 3. 2016 uskutečnilo představení Divadélka pro školy Hradec Králové, 

Jak jste to myslel, pane Shakespeare?  Představení zpracovávající vtipnou a neotřelou formou život a dílo 

W. Shakespeara bylo určené pro žáky 1. ročníků střední školy. 

 

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.  

 

PROJEKTY 

 PROJEKT „ KAPR“ aneb ČESKÁ RYBA NA TALÍŘI 

V týdnu od 12. – 16. 10. 2015 měli žáci všech oborů naší školy možnost na vlastní kůži zažít výlov rybníka, 

pozorovat cestu kapra z rybníka až na talíř a podílet se na všech činnostech s ní souvisejících. V tomto období 

probíhal ve škole mezioborový projekt KAPR, při kterém přiložili ruku k dílu žáci jednotlivých oborů. 

Všechno začalo tvorbou propagačních materiálů, na kterých své grafické dovednosti předvedli žáci IT. 

Vytvořili plakátky, jídelní lístky a průběžnou fotodokumentaci. 

Dalším krokem byl výlov kaprů, porážka, kuchání a příprava rybího těla na kulinářské zpracování, za které 

odpovídali žáci VP. Největším zážitkem byl výlov ryb. Žáci po kolena v bahně ve vypuštěném rybníku 
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s nadšením lovili ryby, které byly převezeny k dalšímu zpracování. Abychom měli jistotu kvalitní suroviny, žáci 

VP rovněž stanovili stolní hodnotu ulovených ryb. 

Potom už nebylo nad čím váhat a mohlo se přistoupit k vytváření chutných pokrmů. Žáci oboru HT a KC pod 

vedením zkušených učitelů zhotovili vynikající a pestré pochoutky. 

Všichni si uvědomovali, že se jí „ všemi smysly“, proto byly připraveny krásné tabule, na kterých se podíleli 

nejen studenti HT, KC, ale i žáci oboru zahradník. Pak už se mohlo jen ochutnávat a zaznamenávat svoje vjemy 

do degustačních tabulek. Důležitou roli sehráli i žáci OA, kteří vše správně zkalkulovali a ujistili všechny, že 

každá práce má svoji peněžní hodnotu. Na závěr lze jen konstatovat, že projekt se vydařil a žáci si nejen ověřili 

teorii v praxi, ale získali i nové zkušenosti do života.  

 Projekt CZ.1.07/2.3.00/45.0037 Mendelova interaktivní škola genetiky 

V letošním roce si připomínáme 150 let od zveřejnění Mendelovy klíčové vědecké práce „Pokusy s rostlinnými 

hybridy“ v Brně. 

Naše škola se spolu s dalšími středními školami zapojila do atraktivního projektu, který má kromě jiného za 

cíl vychovávat nadané studenty a vést je k práci ve vědě a výzkumu v oblasti molekulární biologie a genetiky. 

Partnerské školy se ve spolupráci s vědeckými pracovišti, zejména Ústavem pro živočišnou fyziologii 

a genetiky AV ČR, podílejí na přípravě a pilotáži modulů na téma Jak funguje genetická informace, Jak funguje 

buňka, Jak funguje tkáň, Jak funguje orgán a Jak funguje organismus. Každý modul bude obsahovat 

teoretickou i praktickou část, která bude využívat moderní laboratorní zařízení. 

Výstupem projektu budou špičkové učební materiály (animace, pracovní sešity, e-learningové materiály 

apod.), které přispějí nejen k popularizaci vědy a zvýšení přitažlivosti laboratorní práce, ale i k připomenutí 

osobnosti J. G. Mendela, který nikdy neměl příležitost založit vlastní školu. A právě naši studenti se budou 

moci do aktivit této interaktivní školy zapojit. 

 

SOUTĚŽE 

 Soutěž SVS Praha 2016 

Státní veterinární správa ČR uspořádala letos již 9. ročník mezinárodní soutěže středních veterinárních škol 

„O pohár ústředního ředitele SVS“. Tohoto klání se účastnili žáci středních veterinárních škol z Českých 

Budějovic, Hradce Králové, Kroměříže, Benešova, Plas, Třebíče, Nitry, Košic a také z Boskovic. 

Žáci soutěžili ve veterinárních znalostech a dovednostech ve dnech 1. - 4. 11. 2015 ve školicím středisku Státní 

veterinární správy ČR v areálu Státního veterinárního ústavu v Praze - Lysolajích. 

Týmy jednotlivých škol byly čtyřčlenné. Naši školu reprezentovali žáci z třídy VP4 – David Peniška, Karolína 

Lipovská, Lucie Graciasová a Hana Dvořáková. 

Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách. Žáci nejdříve představili ve dvojjazyčné prezentaci město a školu, 

následoval individuální znalostní test z veterinární problematiky. Praktické dovednosti byly prověřeny 

laboratorními úkoly v chemické a mikrobiologické laboratoři i na pitevně. Součástí hodnocení byla i soutěž 

o nejlepší prezentovanou ročníkovou práci. 

Výsledky jednotlivých disciplín posuzovala a průběžné pořadí stanovovala odborná porota složená ze 

zástupců Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Ústavu pro kontrolu veterinárních biofaktorů a léčiv 

v Brně, Státní veterinární správy Praha a Státního veterinárního ústavu Praha. Porota měla velice obtížnou 

a nezáviděníhodnou úlohu, neboť výkony všech soutěžících byly tak vyrovnané, že o pořadí vítězů 
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rozhodovaly rozdíly o síle „pavoučích vláken“. Vysokou úroveň soutěže vyzdvihl i ústřední ředitel SVS ČR Doc. 

MVDr. Milan Malena, který na závěr předal odměny všem zúčastněným. 

Pro nás byla tato soutěž velice úspěšná a radost nám přineslo nejen 2. místo, ale především to, že naši žáci 

oboru Veterinární prevence se v tak silné konkurenci neztratili a prokázali srovnatelné znalosti s žáky 

ostatních veterinárních škol jak v Čechách, tak i na Slovensku.   

 Slavnostní předání certifikátů CISCO Academy 2016a vyhlášení výsledků Cisco soutěže NAG 

2016 

V pátek 17. 6. 2016 proběhlo na naší škole vyhlášení vítězů školního kola soutěže Cisco NAG 2016 a slavnostní 

předání diplomů žákům oboru Informační technologie.  

Naše škola se už počtvrté probojovala do mezinárodní počítačové soutěže – Cisco NAG (Networking Academy 

Games). Do této prestižní mezinárodní soutěže postupuje 25 nejlepších žáků z každé země a naše škola opět 

zopakovala úspěch z předchozích let. Mezi 25 nejlepších v ČR postoupili z naší školy tři žáci z 2. ročníku oboru 

IT. Jmenovitě to byli Tomáš Marek, Roman Kopřiva a Jan Dvořáček.  

Naši „ajťáci“ tak měli možnost změřit své síly s vrstevníky z celé Evropy – a neztratili se. Umístili se ve druhé 

třetině z 320 soutěžících. V tak velké konkurenci to můžeme považovat za velmi pěkný úspěch.  

V Jihomoravském kraji je do programu Cisco Academy  zapojeno 7 škol. Podle výsledků soutěže Cisco NAG 

patří naše škola mezi nejlepší a má žákům do života stále co nabídnout.  

Ve středu 25. 4. 2016 proběhlo slavnostní předávání CISCO certifikátů žákům 4. ročníku oboru Informační 

technologie. Naše škola tak vychovala další ročník IT odborníků, kteří se ve světě IT jistě neztratí. 

 Olympiáda v českém jazyce 

V úterý 9. 2. 2016 se na blanenském gymnáziu konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. V konkurenci 

studentů všech středních škol okresu Blansko si nejlépe vedla studentka naší školy Barbora Schulzová z EP2. 

Jako vítězka postoupila do krajského kola, kde se sice neumístila, ale v silné konkurenci obstála. 

 Robosoutěž a Robotiáda 

Naše školase na podzim 2015 zúčastnila tzv. robosoutěže, kterou organizuje Fakulta elektrotechniky  ČVUT 

v Praze. Soutěž je zaměřená na prokázání dovedností při sestavení a následném programování robota. 

Základem konstrukce je stavebnice Lego Mindstorms NXT nebo novější EV3. Protože u nás ve škole na Lego 

robotech probíhá výuka programování, zúčastnilo se této soutěže 6 žáků třídy IT3. Ve velké konkurenci se 

neztratili a jeden z týmů skončil na 4. místě. 

16. 2. se v brněnském IQ centru Vida konal již třetí ročník soutěže Lego robotiky Robotiáda. Zúčastnil se ho 

také pětičlenný tým z naší školy, jehož členy byli žáci IT3 - Jan Chaloupka, Lukáš Křehula, Jaroslav Héna, 

Zdeněk Dürer a Michal Halabica.Náš tým obsadil 3. místo a získal cenu poroty. 

 Prezentiáda 

15. 4. 2016 se v  prostorách ESF MUNI v Brně konala Prezentiáda. Jednalo se o soutěž v prezentačních 

dovednostech na dvě různá témata – „Kde domov můj“ a „Co si odnášíme ze školy“. 

Soutěž začala 8:30 v prostorách ESF MUNI na ulici Lipová. Jednalo se o soutěž v prezentačních dovednostech 

na dvě různá témata – „Kde domov můj“ a „Co si odnášíme ze školy“. 

Soutěže se zúčastnilo 16 týmů z celého Jihomoravského kraje. Za naši školu soutěžily dva týmy. Oba týmy 

porotu velmi zaujaly a byly pochváleny za skvělou prezentaci a vtažení do děje. Nakonec obsadily 

4. a 6. místo. Přínosem byl fakt, že si žáci vyzkoušeli své rétorické a technické dovednosti a také prezentování 

v neznámých prostorách před odbornou porotou. 
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 Soutěž Daňový tým 

Dne 12. 11. 2015 se šest žákyň z OA4 zúčastnilo soutěže Daňový tým, kterou pořádala SVŠE ve Znojmě. 

Naše dva týmy sice skončily v druhé polovině soutěžních týmů, ale ostudu rozhodně neudělaly. Žákyně byly 

chváleny za výborné znalosti daní. 

 Soutěž Má dáti Dal 

Ve dnech 26. a 27. 1. 2016 se Nikola Chlupová a Barbora Bušinová z OA4 zúčastnily soutěže Má dáti Dal, 

kterou pořádá SVŠE ve Znojmě. Žákyně měly možnost si ověřit svoje účetní znalosti. Přestože se umístily ve 

druhé polovině soutěžících, byla to pro ně velká a důležitá zkušenost. 

 Soutěž Finanční svoboda 

V úterý 24. 5. 2016 se na naší škole uskutečnila soutěž v deskové hře Finanční svoboda určená 2. ročníkům 

VOŠ.  V této hře se ze soutěžících stávají finanční poradci, kteří provedou vybranou rodinu 30 lety jejich života. 

Mezi dané úkoly patří pořízení si vlastního bydlení, cesta na dovolenou a zajištění finanční nezávislosti. 

Studenti soutěžili o zajímavé ceny. 

Soutěže se zúčastnilo celkem 18 studentů, kteří tvořili týmy po dvou. Na prvním místě se umístily studentky 

Hrozová a Koukalová se 770 body, druhé místo obsadili studenti Daněk a Pelíšek a třetí místo patřilo 

studentkám Kuchařová a Petrželová. 

 

SPORT 

Již tradičně pořádá škola turnaje v různých kolektivních sportech pro týmy všech oborů střední školy. Letos 

se uskutečnily následující turnaje: 

 Pololetní turnaj v ringu 

27. 1. 2016 se v tělocvičně školy konal školní turnaj v ringu chlapců, kterého se zúčastnilo 17 družstev, což je 

cca 120 žáků. Po slavnostním zahájení se kapitáni družstev rozlosovali do 4 skupin. Ti, kteří se po boji umístili 

na 1. a 2. místě ve skupině, postoupili do semifinálového pavouka. Celkem se odehrálo 37 zápasů. Na závěr 

byla vyhodnocena čtyři nejlepší družstva. Výsledky byly následující: 1. IT2, 2. IT4, 3. VP2a, 4. VP2b. 

 Dívky hrají ringo 

Dne 21. 3. 2016 se na naší škole uskutečnil velmi oblíbený turnaj v ringu. Tentokrát se ale mohly účastnit 

pouze dívky z naší školy.  

Hrálo se ve dvou skupinách po pěti týmech. Po odehrání zápasů z obou skupin se rozhodlo, že všechna 

družstva postoupí do vyřazovacích bojů. První zápasy hrály týmy, které skončily v tabulce poslední. Družstva, 

která skončila první ve skupině, čekala na svého soupeře.  

Výsledky byly následující 1. VP3 , 2. HT3, 3. VP2, 4. HT2. 

 Velikonoční turnaj  

Velikonoční turnaj ve fotbale chlapců se konal 22. 3. 2016, tedy před velikonočními prázdninami. Turnaje se 

zúčastnilo 10 družstev, což znamenalo cca 60 žáků.  Výsledky - 1. IT4, 2. EP2, 3. IT2, 4. HT3. 

 Chorvatsko 2016 

Jako každý rok, tak i letos se žáci třetích ročníků naší školy mohli zúčastnit sportovně turistického kurzu 

v Chorvatsku. Tento kurz se uskutečnil od 3. června do 12. června v chorvatské lokalitě Baška Voda. Kromě 

pobytu na pláži měli žáci možnost sportovních aktivit a výletů do okolí.  


