
Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11
tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.

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

Školy a školská zařízení, jejichž činnost organizace vykonává
kapacita*

360

1 203

129 lůžek

700

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

Domov mládeže

Název 

Střední škola

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

Hybešova 53, Boskovice

Vyšší odborná škola

Školní jídelna



B1. Výsledky maturitních zkoušek

Počet žáků 

konajících 

zkoušku

Prospěli s 

vyznamenáním
Prospěli Neprospěli

Nepřipuštění ke 

zkoušce

denní forma
ostatní formy

denní forma 157 19 129 9 3
ostatní formy
denní forma
ostatní formy 29 0 27 2 0

186 19 156 11 3

B2. Výsledky závěrečných zkoušek

Počet žáků 

konajících 

zkoušku

Prospěli s 

vyznamenáním
Prospěli Neprospěli

Nepřipuštění ke 

zkoušce

32 5 27 0 1
32 5 27 0 1

B3. Výsledky absolutorií (VOŠ)

Počet studentů 

konajících 

zkoušku

Prospěli s 

vyznamenáním
Prospěli Neprospěli

Nepřipuštění ke 

zkoušce

72 31 41 0 0

72 31 41 0 0
jiné formy studia

celkem

denní studium

Gymnázium 4leté

celkem

Gymnázium 8leté
Ostatní obory a obory 

konzervatoře

Nástavbové studium

2leté obory
3leté obory

Gymnázium 6leté

celkem





C.

C1.

C2.

Účast žáků školy na Vánočním jarmarku

Projekt HUSA (spolupráce žáků všech oborů)

Beseda Modrá pyramida - finanční gramotnost

Sami sobě - kulturní program žáků naší školy

Školní koncert - vývoj české hudby

Barmanský kurz HT2 a KC2

Ples školy

vánočních koled), pečení a zdobení perníčků, výroba přáníček pro vybrané instituce - sociální služby

Den bez aut

Mezinárodní veletrh FIFI v Praze  - žáci 3. roč. OA 

Lyžařský kurz - žáci 2. roč. 

DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Účast na soutěži veterinárních škol s mezinárodní účastí

Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech

Zahraniční veterinární a zemědělská praxe žáků ve Švýcarsku

Spolupráce se školou Schumpeter Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Wien 13 - spolupráce 64 žáků třídy OA3 a OA4 v oblasti 

Spolupráce se školou Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Wien 10 

fiktivních firem                                                                                                    

Školní parlament

Road Show MZLU

Gaudeamus - žáci 4. roč. , studenti a pedagog. pracovníci VOŠ

Vykrajování ovoce a zeleniny

Spolupráce se školou Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Wien 22 

Přednáška "S tebou o tobě" - dívky 1. ročníků 

DM: Sportovní aktvity - soutěže v míčových hrách mezi žáky objektů F1 a F2; Příprava předvánočního programu (zhudebněná pohádka Mrazík + pásmo vánočních 

Mimoškolní aktivity

Den s policií ČR

Projekt "Film a škola" v průběhu celého školního roku

Organizace a účast na Veletrhu fiktivních firem s mezinárodní účastí v Boskovicích 

Exkurze do Vídně 

Školní hon -  žáci AP a VP 

Beseda "Řekni drogám ne" - žáci 1. roč.

Vánoční besídka - žáci 1. roč. 

Exkurze Šmelcovna Z2 

Divadelní představení v AJ - žáci 3. roč.

Přednáška "Nedej drogám šanci - žáci 1. roč.

15. veletrh FIFI v Boskovicích

Mezinárodní veletrh FIFI ve Vídni - žáci 3. roč. OA 



Den Země

Návrhář roku

Testování VEKTOR

Pilotní testování ke státní maturitě

Maturitní generálka

Vytváření pozitivního klimatu ve škole a třídě

Národní výstava hospodářských zvířat - žáci AP3

Stáže v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR v Brně

Mediální dílna pro "mladé novináře" (Fakulta sociálních studií MU Brno)

Zapojení do programu prevence kriminality JMK (kyberšikana učitelů)

ZŠ Knínice, ZŠ Lipovec, ZŠ Jaroměřice a ZŠ Brno

C3.

Studenti čtou a píší noviny

C4.

Odborná stáž žáků VP na Akademii věd ČR

MF Dnes

Basketbal 

Spolupráce VOŠ zdravotnické  na Dnu s Policií ČR a Dnu bez aut v Boskovicích - ukázky 1. pomoci

Přespolní běh 

Volejbal 

Soutěž veterinárních škol

Školní kolo SOČ

Okresní kolo SOČ 

Krajské kolo SOŠ

Vánoční týden sportu - všichni žáci školy

Účast žáků a studentů školy v soutěžích

Kurz vykrajování ovoce a zeleniny - třída HT1 a KC1 

Projekt "Zkvalitňujeme cestu k poznání" z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschoponost

Projekt UNIV 2 KRAJE

Výstava psích miláčků

Exkurze Techagro - žáci AP

Spolupráce VOŠ zdravotnické na projektu UNIV 2

Exkurze Velex - žáci VP 

Účast na Veletrhu fiktivních firem v Brně

Státní zkouška v psaní na klávesnici - žáci 3. roč. SŠ a studentky 2. roč. VOŠ

Prezentace oboru KC v Zámeckém skleníku

Spolupráce VOŠ zdravotnické  s Hasičským záchranným systémem v Boskovicích a Kunštátě

Festival hotelnictví v Zámeckém skleníku - žáci třídy HT4

VOŠ zdravotnická - přednášky a ukázky 1. pomoci v rámci ochrany člověka za mimořádných  událostí pro žáky a studenty naší školy, ZŠ Boskovice,

Vodácký kurz - žáci 3. roč.

Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty

Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií



Genoservis - Veletrhy Brno

C5.

celková 

délka (dní)

počet 

vyškolených 

osob
20 12

VOŠ zdravotnická - Nemocnice Boskovice, MSSS Boskovice, zdravotnická a sociální zařízení - Občanská charita Blansko - zařízení Betany Boskovice,    

v rámci odborných praxí studentů

VOŠ ekonomická - ČSOB, ČS, KB, pojišťovny, CK a další subjetky v rámci odborných praxí studentů

Vzdělávání dospělých, které škola zajišťuje

Jihomoravské dětské centrum special. zdrav. péče Křetín - pracoviště Dětská léčebna pohyb. poruch Boskovice, Sociální služby Šebetov a další subjekty

Typ vzdělávání (příp. název kurzu)

Údržba veřejné zeleně (pilotáž programu UNIV 2)








