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PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ

1. 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.

Husí slavnosti 2012
Naše škola se zapojila do pořádání akce Husí slavnosti, které se konaly 22. – 23. září 2012
v Boskovicích. Žáci již tradičně zajišťovali kompletní catering u soutěže restaurací – tentokrát
o nejlépe připravená husí játra. Návštěvníci mohli na stánku školy přímo v areálu u Zámeckého
skleníku získat informace o možnostech studia na naší škole a případně si zakoupit občerstvení
židovského charakteru, jako např. jablečný moučník AHH – PULL nebo martinské rohlíčky. Po oba dny
se prezentovaly velice populární obory gastronomického průmyslu - maturitní Hotelnictví a turismus
a učební Kuchař-číšník/servírka.

Studentské volby
11. – 12. prosince 2012 proběhly na středních školách v ČR takzvané studentské prezidentské volby.
Středoškoláci starší 15 let vybírali z osmi kandidátů, kteří byli zaregistrováni ke dni 23. listopadu 2012
Ministerstvem vnitra ČR. Do projektu se zapojilo 400 škol z celé republiky. Na naší škole se voleb se
zúčastnilo 53 % oprávněných voličů – žáků SŠ.

Soutěž o nejlepší jednohubku –„Masterhubka“
V rámci dne otevřených dveří 9. 12. 2012 se mohli žáci všech oborů střední školy i VOŠ zúčastnit
gastronomické soutěže o nejlepší jednohubku. Hodnotiteli výsledných výrobků se stali samotní
návštěvníci dne otevřených dveří.
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Předvánoční dění
Předvánoční dění v posledním školním týdnu roku vytvořilo na naší škole vskutku nevšední sváteční
atmosféru.
Pedagogové spolu se svými třídami připravili řadu aktivit, a tak se žáci mohli v týdnu 17. 12. - 21. 12.:


zúčastnit soutěží ve florbalu, v ringu, ve střelbě, v šipkách, v pokeru, ve psaní na klávesnici,
v piškvorkách, v řešení kvízů, v anglickém jazyce



zúčastnit workshopu ve zdobení perníčků, carvingu, baristy, míchání nápojů, skládání
ubrousků, výroby dekorací



seznámit se s prací v laboratoři, s výcvikem psů, první pomoci psů, chovem potkanů



zorganizovat třídní besídku

Aktivity domova mládeže
Žáci ubytovaní v domově mládeže již tradičně nacvičili zdramatizovanou adaptaci pohádky, tentokrát
Lotrando a Zubejda. Pohádku spolu s pásmem koled prezentovali ve vybraných institucích - Sociální
služby Šebetov, Penzion pro seniory Letovice, Sociální služby Boskovice, charitativní zařízení Betany
Boskovice. Velký úspěch sklidilo vystoupení také mezi žáky a pedagogy naší školy v rámci tzv.
předvánočního dění a na Základní škole Boskovice i na okolních základních a mateřských školách.
Žáci a vychovatelky Plavcová, Dvořáčková a Langerová upekli a nazdobili perníčky, které během
představení rozdali.

Made in VASS
20. 12. 2012 se v Sokolovně v Boskovicích uskutečnila akce, kdy žáci naší školy takzvaně bavili sami
sebe. To znamená, že žáci různých oborů a jejich přátelé vystoupili v rámci předvánočního dění
v kulturním programu. Návštěvníci mohli vidět rockovou skupinu, rapery, tanec se psem či pěvecká
a klavírní vystoupení.
Nejednalo se o první akci tohoto typu. Tato myšlenka se zrodila mezi redaktory školního časopisu již
před dvěma roky, kdy obdobná akce proběhla v zámeckém skleníku. Naše škola je veliká a žáci
o schopnostech svých spolužáků často nevědí. Proto se díky snaze organizátorů žáci naší školy i lépe
poznají.
Hlavními organizátory se stalo několik žáků čtvrtých – tedy maturitních ročníků, kteří se společně
s Mgr. Vladimírou Bušinovou postarali o zajištění vystupujících, moderování, propagaci
a hlavně hladký a úspěšný průběh akce.

Návštěva žáků ZŠ Svitávka
Dne 19. 12. 2012 navštívili žáci devátých ročníků ze ZŠ Svitávka v rámci výběru středních škol
odborné laboratoře školy. V chemické, biologické a veterinární laboratoři měli možnost zhlédnout
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i odzkoušet jednoduché pokusy, které se v těchto laboratořích při výuce odborných předmětů
provádějí.

Veletrh fiktivních firem
Dne 21. 2. 2013 žáci OA4 spolu s učiteli ekonomických předmětů uspořádali již 17. veletrh fiktivních
firem se zahraniční účastí. Cílem akce je, aby si žáci vyzkoušeli reálné obchodování s fiktivním zbožím
a fiktivními penězi. Organizace veletrhu úzce souvisí s učivem předmětů fiktivní firmy, ekonomika
a účetnictví. Žáci čtvrtého ročníku se učí veletrh organizovat, žáci třetího ročníku se učí vést firmu se
vším, co s tím souvisí, a žáci „kupující“ se učí nakupovat, komunikovat s obchodníky.
Žáci OA4 s pomocí učitelů již několik měsíců před termínem realizaci veletrhu připravovali – rozesílali
a přijímali přihlášky na veletrh, zajišťovali ubytování, stravování a večerní program pro žáky
z Rakouska. Den před konáním veletrhu chystali stánky, v den veletrhu zajišťovali veškerou organizaci
včetně vyhlašování soutěží a jejich výsledků. Žáci OA3 se veletrhu účastnili jako prodávající. Také pro
ně příprava na veletrh začala několik měsíců předem. Nachystali si propagační materiály, doklady,
výzdobu stánků. V den veletrhu se snažili „prodat“ vše, co se doposud naučili teoreticky. Učili se
především komunikaci se zákazníkem a vystavování dokladů v reálných podmínkách.
Veletrhu se zúčastnilo 19 firem, z toho 4 firmy z naší školy a 5 firem z Rakouska.

Projekt Mléko
Žáci střední školy v mezioborovém projektu „ MLÉKO JE ZDRAVÉ A JEŠTĚ NESTONALO“ laboratorně
ověřili základní chemické složení, zdravotní nezávadnost a senzorické vlastnosti vybraných druhů
mlék. Připravili k degustaci chutné mléčné výrobky. Ekonomicky zhodnotili nejen jejich výrobu, ale
i náklady na produkci 1 l kravského mléka. Vše bylo řádně zdokumentováno. Projekt vyvrcholil
ochutnávkou 26. 3. 2013. Zapojili se žáci oboru agropodnikání, hotelnictví, kuchař a číšník,
informační technologie, obchodní akademie a veterinární prevence.

Projekt Den Země
Žáci oborů VP a AT připravili u příležitosti oslav ,,Dne Země“ pro žáky ZŠ Boskovice projekt zaměřený
na třídění a zpracování odpadů. Projekt byl zahájen na začátku školního roku, kdy žáci založili školní
hřbitov odpadů – do jednotlivých nádob s hlínou umístili různě druhy odpadů a nechali je na školním
dvoře podléhat přírodním dějům (déšť, sníh, mráz…). V rámci týmové spolupráce si žáci rozdělili dílčí
úkoly – powerpointovou prezentaci na téma třídění a zpracování skla, třídění a zpracování papíru,
třídění a zpracování PET lahví, bioodpad a kompostování, sběrné dvory, ozónová díra, přemnožení
potkanů ve městech, deratizace ve městech, tvorba recyklovaného papíru. Celý projekt vyvrcholil dne
19. 4. 2013, kdy žáci své teoretické i praktické poznatky předali žákům ZŠ. Na závěr projektového dne
si žáci ZŠ vyrobili vlastní recyklovanou medaili.
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Divadlo pro děti
Studentky prvního ročníku VOŠ zdravotnické v rámci výuky psychologie připravily dramatizace
pohádek pro děti z Mateřské školy Lidická, Boskovice. První skupina si zvolila klasickou pohádku
O Sněhurce. V hodinách, o přestávkách i po výuce trénovaly a tvořily dekorace. Kromě
reprodukované hudby si oprášily hudební dovednosti a pohádku obohatily o hru na flétnu a zpěv.
Pohádku O bobrovi, který si nechtěl čistit zuby s humorem dětem předvedla další studijní skupina. Ne
všechny scénky byly stejně dlouhé, a tak se musely studentky vypořádat s volným časem, který vznikl
během výměny dekorací, a děti zabavit improvizací. Za zmínku také stojí, že studentky maňásky
a všechny kulisy ručně ušily a vyrobily. To, že i třídění odpadu může být zábava, mohly děti vidět
v příběhu O staré popelnici. Díky staré přeplněné popelnici se celá pohádková rodina naučila třídit
odpad. I tyto figurky si děvčata sama vyrobila a jako scénu použila kulisy z loutkového divadla. Scénka
O očkování vznikla na motivy francouzského animovaného seriálu ,,Byl jednou jeden život“.
Studentky si mohly své pedagogické a komunikační schopnosti vyzkoušet v praxi a načerpaly nové
zkušenosti, které mohou využít i při práci v nemocnici při ošetřování dětského pacienta.

V. Festival hotelnictví
24. dubna 2013 již popáté proběhla v prostorách Zámeckého skleníku v Boskovicích praktická ukázka
maturitních prací žáků 4. ročníku oboru Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) pod názvem Festival
hotelnictví. Návštěvníci mohli během chvíle „procestovat“ a poznat mnoho zajímavých zemí
a seznámit se s aktuálními trendy v oblasti gastronomie a cestovního ruchu. Součástí byla i odbytová
střediska, jako např. kavárna, havajský bar, atypická restaurace, pivnice a mnoho dalších.

Catering na akci „Boskovické běhy“
Škola již tradičně zajišťovala kompletní catering na sportovní akci, která probíhá každoročně 1. 5.
pod názvem „Boskovické běhy“. 30. 4. 2013 žáci oboru Hotelnictví připravili raut pro VIP závodu
v prostorách obřadní síně zámku v Boskovicích, 1. 5. 2013 žáci připravovali občerstvení pro 140 osob
a slavnostní raut, který probíhal v prostorách školy na pracovišti Komenského.

Návštěva MŠ Bílkova Boskovice
Dne 26. 5. 2013 navštívili žáci MŠ v rámci akce „ Na návštěvě za zvířátky“ areál školy, kde se hravou
formou seznámili s jednotlivými druhy zvířat chovanými ve škole.

Výstava psích miláčků
Dne 31. 5. 2013 se v areálu školy na Hybešově ulici konal již 6. ročník Výstavy psích miláčků. O jeho
organizaci se postarali žáci 3. ročníku oboru Veterinářství ve spolupráci se SRPŠ při naší škole.
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Výstavy se zúčastnilo 56 psů různých plemen z celkového počtu 63 přihlášených. Psi byli rozděleni do
3 kategorií. Hlavní rozhodčí výstavy byla paní Mgr. Michaela Čermáková z Prahy. O vítězích
rozhodovala porota sestavená z učitelů a žáků.
Do programu byly zařazeny ukázky dog dancingu, fly ballu a canisterapie.

Závěrečné zkoušky oboru kuchař-číšník
Dne 5. 6. 2013 žáci oboru Kuchař-číšník připravili a prezentovali v rámci praktické závěrečné zkoušky
slavnostní tabule v Zámeckém skleníku v Boskovicích.

Akce města Boskovice a příspěvkových organizací – „Rynek volný“
15. června 2013 se konala na náměstí akce s názvem „Rynek volný“, kde se mohly prezentovat
příspěvkové organizace. Naše škola jako tradičně se prezentovala obory Hotelnictví, Kuchař-číšník
(kavárna, dekantace na pódiu, carving), Veterinární prevence (tanec se psem) a Oděvní technik
(módní přehlídka).

Projekty pokusů uživatelského zařízení
Ve školním roce 2010/2011 se škola stala akreditovaným uživatelským zařízením Ministerstva
zemědělství. V současné době má škola od MŠMT schváleno v rámci akreditace 11 projektů pokusů.
V průběhu školního roku 2012/2013 bylo realizováno 7 projektů:


Zacházení a fixace dojnic a jalovic.



Odrohování telat.



Odběr bachorové tekutiny pro laboratorní vyšetření u dojnic. Klinická propedeutika.



Odběr krve pro laboratorní účely u dojnic a jalovic. Klinická propedeutika.



Intravitální a postmortální vyšetření kura domácího.



Základní vyšetření zdravotního stavu zvířete. Klinické vyšetření psa.



Kastrace kanečků.

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:


20. 9. 2012 – Den bez v rámci Evropského týdne mobility – předvedení poskytování první
pomoci - studenti VZ2



Ve dnech 26. 11. 2012 až 7. 12. 2012 a 13. 5. 2013 až 22. 5. 2013 proběhla ve spolupráci se
studenty Vyšší odborné školy zdravotnické osvětová a informační kampaň Červená stužka (pod
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záštitou České společnosti AIDS pomoc, o.s.). Jejím cílem bylo připomenout veřejnosti
existenci nemoci AIDS


Studenti VZ2 prováděli školení pro žáky základních a středních škol v poskytováním první
pomoci - Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice, Štefánikova, Základní
škola Lysice, Kozárov, Kunštát, Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola
Boskovice – pro studenty 1. ročníků SŠ



říjen 2012 - zajištění zdravotního dozoru u klientů v MSSS Boskovice na akci Pochod generací
aneb Co společně dokážeme. Akce se zúčastnili studenti VZ1



13. 12. 2012- charitativní akce pro komplex sociálních služeb Betany Boskovice. Studenti VZ1
– zajištění dozoru u klientů tohoto zařízení v rámci vánoční besídky v Zámeckém skleníku
v Boskovicích



červen 2013 - sportovní hry pro klienty zařízení komplexu sociálních služeb Betany Boskovice akce probíhala v areálu Červené zahrady Boskovice a studentky 1. ročníku zajišťovaly zdravotní
dozor u těchto klientů při sportovních hrách

2. Charitativní sbírky
Žáci různých oborů SŠ se zapojili do celostátních charitativních sbírek.

Sbírka Fondu Sidus
Sbírka je zaměřená na získání peněz pro dlouhodobě nemocné děti v našich nemocnicích, na
vybavení dětských oddělení nemocnic (lékařské přístroje, pomůcky) a na výchovu k solidaritě
a humanitě. Vybraní žáci školy informovali v průběhu listopadu a prosince 2012 prostřednictvím
plakátů, ústně a prodejem „dárečků“ ostatní žáky o problematice dětských nemocí, vybavení
dětských nemocnic. Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení přístroji.
V letošním roce pro Pediatrickou kliniku UK 2. LF Fakultní nemocnice v Motole a Dětskou kliniku
Fakultní nemocnice v Olomouci.

Květinový den
Květinový den se uskutečnil v celé republice 15. 5. 2013. Vybraní žáci školy informovali
prostřednictvím plakátů, letáčků, ústními informacemi a prodejem „květinek“ ostatní žáky i veřejnost
o boji proti rakovině. Výnos ze sbírky je určen na boj proti rakovině - na nádorovou prevenci, zlepšení
kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výchovy, výzkumu a vybavení
onkologických center. Akce probíhala ve škole i městě Boskovice. Žáci projevili ochotu angažovat se
nejen pro vlastní prospěch, ale i v zájmu jiných lidí a navíc získali informace o prevenci vzniku
nádorového onemocnění.
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3. KURZY
Sommeliérský kurz
Ve dnech 14. – 15. 1. 2013 se na naší škole konal sommeliérský kurz. Vedl jej lektor Ing. Karel Babka.
Zúčastnilo se ho 18 žáků. Jeho náplní byl výklad o pěstování a výrobě vína, jeho druzích apod.
Účastníci kurzu se učili prezentovat víno před hostem, kombinovat správně víno a pokrm apod.
Zajímavostí byla tvz. sabráž.

Barmanský kurz
25. 2. – 1. 3. 2013 se uskutečnil barmanský kurz, zaměřený na zvýšení odborné kvalifikace a získání
certifikátu z oblasti míchaných nápojů. Dovednosti za barem a míchání nápojů rozšiřuje a doplňuje
učivo 2. a 3. ročníku oborů Hotelnictví a turismus a Kuchař-číšník. Učivo navazuje na odborný výcvik
a teoretickou výuku odborných předmětů. Obohacuje žáky o další teoretické znalosti a praktické
dovednosti. Celkově se týká číšnických prací, které jsou spojeny s prožitkem a vlastní zkušeností žáků.
V průběhu kurzu se žáci pod vedením PhDr. Zdeňky Endlicherové učili pracovat za barem. Naučili se
příslušné receptury, míchat nápoje v šejkru, v mixglassu a získali rozšiřující informace v oblasti
teoretické i praktické.

Kurz carvingu
Ve dnech 15. – 16. dubna 2013 se na naší škole konal kurz carvingu - ozdobného vyřezávání ovoce
a zeleniny. Pod vedením lektora Luďka Procházky ho absolvovalo deset žáků z prvního a druhého
ročníku oborů Hotelnictví a turismus a Kuchař/číšník. Žáci se učili vytvářet jednoduché ozdoby ze
zeleniny a ovoce, které pak mohou uplatnit například při přípravě rautových tabulí.

4. BESEDY A PŘEDNÁŠKY
Pro žáky jednotlivých oborů byly uspořádány různé odborné přednášky a besedy.

Nedej drogám šanci – beseda zaměřená na boj proti drogové závislosti
31. 10. 2012 se žáci prvních ročníků zúčastnili besedy Nedej drogám šanci, která se konala
v Zámeckém skleníku v Boskovicích. Žáci získali cenné informace o problematice drog, drogové
závislosti, trestné činnosti související s drogovou závislostí. Besedy se zúčastnili zástupci místní
policie, hasičů, lékař zabývající se drogovou závislostí. Ke konci besedy také vystoupila žena, jež byla
dříve závislá na drogách. Žáci měli možnost s ní diskutovat.
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Regionální politika EU a ČR
Dne 28. 11. 2012 se konala přednáška na téma Regionální politika EU a ČR se zaměřením na aktuální
problémy a Rumunsko jako potenciál cestovního ruchu.
Přednáška byla určena pro druhé ročníky VOŠ oboru Cestovní ruch a pro třetí a čtvrté ročníky SŠ
oboru Hotelnictví. Přednášejícím byl Miloš Čapek, student Přírodovědecké fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci, obor Regionální geografie.
Přednáška byla rozdělena na pět témat: Představení oboru regionální geografie, Regionální politika
EU, Projekty řešené ve vašem okolí, Regionální politika ČR, Aktuální problémy EU - Španělsko
a nezávislost Katalánska a Rumunsko a jeho atraktivita.

Státní správa, samospráva
Dne 22. 2. 2013 se žáci 3. ročníků střední školy zúčastnili besedy na téma Státní správa, samospráva.
Akce proběhla v Městském kině v Boskovicích. Přednášejícím byl tajemník Městského úřadu
v Boskovicích JUDr. D. Škvařil.

Prevence kriminality
Dne 27. 3.2013 se v aule školy konala přednáška s besedou na téma Prevence kriminality, určená
žákům druhých ročníků střední školy. Akci připravili pracovníci výkonu trestu z Věznice Kuřim.

Do Německa na zkušenou
9. 4. 2013 proběhla v rámci projektu Česko-německého fóra mládeže prezentace „Do Německa na
zkušenou“. Jejím cílem byla motivace žáků k různě zaměřeným krátkodobým i dlouhodobějším
pobytům v Německu. Žáci byli seznámeni s možnostmi studia, účastí na mezinárodních setkáních
a interkulturních projektech zejména v Německu.

Beseda s novinářkou
V dubnu 2013 navštívila školu novinářka Hana Černohorská, vedoucí regionální redakce MF DNES
v Brně. Paní Černohorská nastínila žákům 3. ročníků střední školy chod v redakci a popsala běžný den
novináře. Žáci poté kladli dotazy. Na závěr besedy vyzpovídaly paní Černohorskou redaktorky ze
školního časopisu.
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Madagaskar
Dne 21. 6. 2013 se žáci 2. ročníků všech oborů naší školy zúčastnili vzdělávacího projektu Planeta
Země „ Madagaskar“. Formou projekce se žáci seznámili s biodiverzitou dané lokality, se zaměřením
na neoddělitelnost flóry a fauny ostrova a s jeho geologickým i populačním vývojem.

5. KULTURA
Projekt Film a škola
Ve školním roce 2012-2013 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
 30. 10. 2012
 22. 4. 2013
2. ročník
 30. 10. 2012
 17. 4. 2013
3. ročník
 7. 11. 2012
 7. 5. 2013
4. ročník
 12. 10. 2012
 17. 12. 2012

Nedotknutelní
Smrt krásných srnců
Nedotknutelní
Bídníci
Přelet nad kukaččím hnízdem
Petrolejové lampy
Ve stínu
Spalovač mrtvol

Divadelní představení
Žáci školy navštěvují formou zájezdů divadelní představení na brněnských divadelních scénách.
Ve školním roce 2012-2013 to byla tato představení:


5. 11. 2012 W. Shakespeare

Zkrocení zlé ženy - Městské divadlo Brno



28. 1. 2013 W. Shakespeare

Romeo a Julie – Mahenovo divadlo Brno



20. 3. 2013 I. Allende

Zorro – Městské divadlo Brno



8. 4. 2013 W. Shakespeare

Romeo a Julie – Mahenovo divadlo Brno
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Školní časopis
V tomto školním roce dále vycházel školní časopis Občasník. Vyšla čtyři čísla, na jejichž podobě se
podíleli stálí členové redakční rady – žáci různých oborů SŠ, ale i další přispěvatelé z řad žáků. Mladí
reportéři seznamují své spolužáky, učitele, ale i širokou veřejnost s děním ve škole, hledají mezi svými
vrstevníky zajímavé lidi, připravují s nimi rozhovory atd. Časopis má tišněnou a elektronickou podobu
(aktuální číslo je vždy k dispozici na webových stránkách školy).

Studenti čtou a píší noviny
Již šestým rokem je naše škola zapojena do projektu s Mladou Frontou DNES Studenti čtou a píší
noviny.
Do podzimního i jarního kola přispívali žáci třetího ročníku Veterinární prevence, Agropodnikání
a Oděvní technik a žáci čtvrtého ročníku oboru Agropodnikání. Žáci se mohli vyjádřit k aktuálním
událostem, k tématům ze společnosti i politiky. Velkého úspěchu dosáhla Lucie Lišková, žákyně třídy
VP3. Její příspěvek byl zveřejněn v tištěném vydání novin. Cílem tohoto projektu je naučit žáky
pracovat s denním tiskem a využívat informace, které naleznou v novinách, a zároveň poskytnout
žákům prostor pro vyjádření jejich názorů v českém tisku.

6. 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 EXKURZE

Polsko
Ve školním roce 2012/2013 se uskutečnily 2 exkurze do Polska. První – jednodenní v listopadu 2012
směřovala do koncentračního tábora Osvětim a byla určena pro žáky EP1, kteří se jí zúčastnili v rámci
výuky dějepisu. Během prohlídky celého komplexu si žáci prohloubili znalosti související s druhou
světovou válkou.
Druhé – dvoudenní exkurze se 6. - 7. 5. 2013 zúčastnili žáci tříd HT1, IT2, KC2, KC3, VP3. Tentokrát
směřovala nejen do koncentračního tábora Osvětim, ale i do města Krakov. Exkurze byla velice
emotivní a měla i velký výchovný charakter.

Adventní Vídeň
11. 12. 2012 navštívili žáci téměř všech oborů a tříd střední školy Vídeň. V první části exkurze
navštívili muzeum „ Císařské apartmány“ v Hofburgu. V druhé části navštívili vánoční vesničku na
náměstí Marie Terezie a adventní trh na Radničním náměstí.
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Slovensko
V prosinci 2012 se uskutečnila jednodenní exkurze tříd EP4 a OA4 do Bratislavy. Byla zaměřena na
slovenské národní památky ve vzájemném historickém a kulturním kontextu s vývojem České
republiky.

ZOO Schönbrunn Vídeň
Dne 11. 4. 2013 žáci čtvrtého ročníku Veterinární prevence navštívili zoologickou zahradu ve Vídni,
kde se seznámili s prostředím a specifickými podmínkami pro chov jednotlivých druhů zvířat. Měli
možnost seznámit se s obtížností péče u druhů zvířat, která nejsou běžně chovaná v zoologických
zahradách ČR, jako je panda a koala.

Maďarsko
Ve dnech 23. – 29. 4. 2013 byla pro studenty 2. ročníku VOŠ oboru Cestovní ruch
zorganizovaná exkurze do Maďarska. Studenti se seznámili s nejvíce navštěvovanými
destinacemi tohoto státu. Poznali historická místa Ostřihom a Viszegrád, hlavní město
Budapešť, termální lázně Sárvár a další atraktivní turistické cíle Maďarska.
 EXKURZE V ČR

Stmelovací pobyty
Pro žáky prvních ročníků SŠ se v rekreačním středisku Baldovec uskutečnily stmelovací pobyty, jejichž
cílem bylo vytváření vztahů v nově se rodících kolektivech.
5. - 6. 2013 proběhl pobyt třídy OA1, 19. - 21. 6. 2013 se stmelovacího pobytu zúčastnili žáci tříd IT1
a HT1. Žáci využili téměř všechny nabízené atrakce – lanové centrum a horolezeckou stěnu. Často
překonali sami sebe, ti nejodvážnější absolvovali tzv. Tarzanův skok. Velkým přínosem pak rozhodně
byly stmelovací a konverzační hry. Nechyběl ani výlet k blízké zřícenině hradu. Žáci měli možnost se
navzájem poznat v jiných podmínkách, než je školní prostředí.

 ODBORNÉ EXKURZE OBORU HOTELNICTVÍ A TURISMUS A KUCHAŘ–ČÍŠNÍK

Hotel Moravia **** - Lasákův mlýn
V průběhu celého školního roku se žáci postupně zúčastnili jednodenních odborných exkurzí v hotelu
Moravia v Boskovicích. Žáci měli možnost navštívit všechna střediska v hotelu (odbytové a výrobní
středisko, front office a housekeeping) a seznámit se s tím, jak hotel funguje, nechyběly ani
konzultace s personálem.
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Pivovar Černá Hora
10. 10. 2012 proběhla exkurze do pivovaru Černá Hora. Cílem akce bylo přiblížit žákům výrobu piva
v praxi, seznámit je s výrobním zařízením a pivovarským provozem. Žáci si prohloubili znalosti
v oblasti odborného názvosloví, ekonomické, komunikativní. Získali informace o historii výroby piva
i o současné výrobě a distribuci piva. Žáci mimo jiné navštívili muzeum, hotel Sladovnu a wellness
centrum. Exkurze měla velice kladný ohlas.

Sudický dvůr
Dne 16. 10. 2012 proběhla odborná exkurze do hotelu a restaurace Sudický Dvůr. Byla zaměřená na
spojení teorie s praxí a mezipředmětové vazby. Majitel pan Hlaváček žáky seznámil formou
přednášky s historií a fungováním hotelu a restaurace. Následovala prohlídka všech prostor a polední
menu. V závěru pan vedoucí nabídl žákům možnost občasné víkendové brigády zejména při
zvýšeném provozu.

Řeznictví Růžička Pamětice
Dne 9. dubna 2013 se žáci 2. ročníku oboru Kuchař – číšník zúčastnili odborné exkurze v řeznictví
Pavla Růžičky v Paměticích. Tato exkurze byla pro žáky z odborného hlediska velmi přínosná
a zajímavá. Pan Růžička žákům odborně vysvětlil a ukázal jednotlivé části přední a zadní hovězí čtvrtě
a vepřové půlky. Zpestřením návštěvy byla ukázka bourání divokého prasete, a tak žáci mohli vidět
i maso ze zvěřiny. Během exkurze pan Růžička s profesionálním přístupem vše předvedl a poskytl
cenné informace o využití masa v gastronomii.

Hotel Voroněž I. a II.
23. 4. 2013 se žáci vypravili na exkurzi do Brna, do hotelu Voroněž I. a Voroněž II. Exkurze jim
přiblížila jejich budoucí profesi v praxi a navazovala na učivo praktické i teoretické. Rozšířila znalosti
v oblasti stolničení, vaření, ekonomické, komunikativní. Žáci byli seznámeni formou přednášky
s fungováním hotelu I., II. a restaurace.

Jižní Morava - PERNÁ
Ve dne 12. - 13. června 2013 se žáci třídy HT2 zúčastnili odborné dvoudenní exkurze na Pálavu,
přesněji do obce Perná. Žáci měli možnost poznat krásy CHKO - tzn. přírodní předpoklady pro rozvoj
turistického ruchu, a tím propojit dosavadní poznatky z oblasti cestovního ruchu a gastronomie,
respektive vinařství. Nesměla chybět ani návštěva tradičního rodinného vinařství a sklípku pana
Kopeckého, který poskytl odborný výklad o způsobech zpracování vína, prodeji, době zrání apod.
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 ODBORNÉ EXKURZE OBORU VETERINÁRNÍ PREVENCE

Mlékárna Olešnice
Dne 8. 11. 2012 navštívila třída VP4 Mlékárnu Olešnice, kde se žáci seznámili s postupem základního
mlékárenského ošetření a s výrobou sýrů, kysaných mléčných výrobků a másla. Celým provozem žáci
prošli s vedoucím pracovníkem, který poskytl odborný výklad a seznámil je s jednotlivými výrobními
fázemi.

ZOO Lešná
Dne 9. 5. 2013 žáci prvního ročníku Veterinární prevence navštívili zoologickou zahradu, kde se
seznámili s prostředím a specifickými podmínkami pro chov jednotlivých druhů zvířat. Měli možnost
seznámit se s obtížností péče u vybraných druhů savců a ptáků v druhé nejnavštěvovanější zoologické
zahradě ČR.

 ODBORNÉ EXKURZE OBORU OBCHODNÍ AKADEMIE

Veletrh fiktivních firem v Praze
Dne 20. 3. 2013 se žáci OA2 a OA3 zúčastnili mezinárodního Veletrhu fiktivních firem v Praze. Žáci
měli za úkol obchodovat a inspirovat se pro vlastní práci ve fiktivních firmách.
Veletrh se konal v pavilonu na Pražském výstavišti. Žáci měli možnost se pohybovat v reálném
prostředí, kde se běžně konají skutečné veletrhy. Viděli výzdobu klasických „kójí“ určených pro
jednotlivé stánky. Žáci byli při obchodování nucení komunikovat ve více cizích jazycích, protože mimo
českých firem se veletrhu účastnily firmy ze SR, Belgie, Itálie, Rakouska, Rumunska, Ruska.

Výstava Den Země
Při příležitosti Dne Země 2013 třída OA1 navštívila dne 23. dubna 2013 výstavu „NE – TŘÍDĚNÍ
ODPADŮ“, pořádanou Městským úřadem Boskovice. Výstava žákům názorně ukázala potřebu třídit
odpad, který se později stává druhotnou surovinou pro další výrobu. Zaměření výstavy bylo součástí
environmentální výchovy a dotýkalo se učiva předmětů ekonomika, zbožíznalství, ekologie a rovněž
naplňovalo průřezové téma „Člověk a životní prostředí“.

Skládka Březinka
V návaznosti na výstavu „NE – TŘÍDĚNÍ ODPADŮ“ žáci tříd OA1 a OA2 absolvovali exkurzi na Skládku
Březinka I. a II. a rovněž do Čistírny odpadních vod pro P-D Refractories CZ a.s. Exkurze měla za úkol
žákům přiblížit v praxi další cestu odpadů, které neprocházejí recyklací, ale jsou ukládány na
skládkách. Žáci si prohlédli těleso skládky, vyslechli odborný výklad ředitele skládky a dozvěděli se
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o historii skládky, o jejím provozu i návazném využití skládkového plynu pro výrobu elektřiny pro
provoz skládky. Po absolvování prohlídky následovala návštěva čistírny odpadních vod ve Velkých
Opatovicích, kde se žáci dozvěděli o praktické stránce koloběhu vody ve výrobním podniku (tzv.
uzavřený cyklus vody). Zde se propojilo učivo několika předmětů – ekonomiky, ekologie, zbožíznalství
a fyziky.

 ODBORNÉ EXKURZE OBORU ODĚVNÍ TECHNIK

Moravská Třebová – velkoobchod KÖSSO
Dne 10. 10. 2012 žákyně tříd OT4, AT2, AT3 navštívily velkoobchod s látkami KÖSSO v Moravské
Třebové. Vedoucí prodejny je seznámila s chodem firmy, oděvními materiály, galanterním zbožím.
V nabídce prodejny byly látky oděvní, módní, sezonní, dekorativní, podšívkové, proševy i krajky.
K některým látkám byl výklad, týkající se způsobu ošetřování, ale i materiálového složení.

Svatební salon v Boskovicích
Žákyně třídy AT3 v říjnu 2012 navštívily Svatební salon v Boskovicích. Získaly zde inspirace pro vlastní
tvorbu v předmětu navrhování a modelování. Poznatky z této exkurze uplatnily žákyně při tvorbě
vlastních modelů.

Modrotisková dílna v Olešnici na Moravě
26. dubna 2013 se žákyně tříd AT2, AT3 zúčastnily exkurze do poslední modrotiskové dílny v ČR,
která se zabývá ručním tiskem zvaným modrotisk. Byla zde předvedena ukázka celého postupu
barvení i doprovodný odborný výklad.

Minerva a. s.
V měsíci červnu 2013 se žákyně 2. ročníku Oděvního designu a marketingu zúčastnily odborné
exkurze do firmy Minerva a. s. – tradičního výrobce šicích strojů. Byly seznámeny nejen s historií
firmy a současným výrobním programem, ale i s praktickou ukázkou vyráběných šicích strojů.

 ODBORNÉ EXKURZE VOŠ – CESTOVNÍ RUCH

Východní Čechy
V pořadí první exkurze, zaměřená na průvodcovskou činnost, proběhla 26. 9. 2012. Jednalo se
o exkurzi spojenou s poznáváním turistických atraktivit v Olešnici, Poličce a Litomyšli. 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
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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.

Praha
15. – 17. 5. 2013 byla pro skupinu C1 zorganizována odborná exkurze do Prahy. Studenti poznávali
vybrané církevní i světské památky hlavního města. Všichni si prakticky 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, turistických informačních center atd.

 OSTATNÍ EXKURZE

Kulturní a historické památky Prahy
29. -31. října 2012 se uskutečnila exkurze do Prahy, zúčastnili se jí žáci tříd EP3 a OA3. Během
pobytu v Praze navštívili významné kulturní a historické památky města jako Pražský hrad, Židovské
město, Národní divadlo, Vyšehrad a další. Součástí exkurze bylo také divadelní představení v divadle
Kalich.

Okresní soud Blansko
Ve druhém pololetí školního roku 2012/2013 se třídy OA4 a HT4 zúčastnily v rámci výuky práva dvou
soudních jednání na Okresním soudu v Blansku.
Žáci byli přítomni projednávání kauz, týkajících se trestné činnosti, a to ublížení na zdraví a podvod.
Měli možnost sledovat celý průběh trestního řízení, vyslechli stranu žalobce a stranu obžalovaného,
dále všechny výstupy orgánů činných v trestním řízení. Pro žáky byly zajímavé předložené důkazní
prostředky a práce justiční stráže.

7. SPORT
Učitelé tělesné výchovy připravují pro všechny zájemce z řad žáků střední školy sportovní turnaje,
které se již staly tradicí. Jedná se o turnaje konané v období předvánočním, předvelikonočním
a předprázdninovém.

Vánoční turnaj
Vánoční turnaj pořádá škola každoročně v období před vánočními prázdninami. 17. a 18. 12. proběhl
turnaj ve florbalu chlapců, jehož se zúčastnilo 17 družstev, což je cca 85 žáků. 19. 12. se konal turnaj
ve florbalu dívek. Toho se zúčastnilo 9 družstev, cca 45 žáků. 20. 12. proběhl turnaj smíšených
družstev v ringu, kterého se zúčastnilo přes sto žáků. Vše probíhalo v tělocvičně školy. Na závěr byla
vyhodnocena vždy čtyři nejlepší družstva v každém sportu.
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Velikonoční turnaj
Velikonoční turnaj se koná v období před velikonočními prázdninami jako druhý ze tří sportovních
turnajů na naší škole. 25. 3. proběhl turnaj ve fotbale chlapců, 26. 3. turnaj ve fotbale dívek, 26. 3.
turnaj smíšených družstev ve volejbale, vše v tělocvičně školy. Na závěr byla vyhodnocena vždy čtyři
nejlepší družstva v každém sportu. Turnaje ve volejbale se zúčastnilo 19 družstev, cca 155 žáků,
turnaje ve fotbale chlapců 15 družstev, cca 80 žáků, turnaje ve fotbale dívek 7 družstev, cca 40 žáků.

Přebor středních škol
Ve školním roce 2012- 2013 se žáci naší školy účastnili několika sportovních turnajů. Byly
organizovány jako okresní kola přeboru středních škol. Na těchto turnajích bylo mnohdy dosahováno
velmi pěkných výsledků. Těchto turnajů se převážně účastnili chlapci (dívky pouze na plaveckých
závodech).


2. 10. 2012 PŘESPOLNÍ BĚH - naši školu reprezentovalo družstvo chlapců a umístilo se celkově
na 7. místě z 9 družstev.



19. 10. 2012 okresní kolo SŠ v KOPANÉ – pohár Josefa Masopusta - na tomto turnaji obsadilo
družstvo chlapců celkově 3. místo z 8 zúčastněných škol.



30. 10. 2012 okresní kolo SŠ ve FLORBALU - družstvo chlapců nepostoupilo do finále ze
skupiny, a proto nelze specifikovat celkové místění.



14. 11. 2012 okresní kolo SŠ v BASKETBALU - na tomto turnaji naši chlapci předváděli vynikající
výkony ve skupině, ve které zvítězili. V souboji o první místo již neuspěli. Jejich celkové 2. místo
ze 7 škol je výborný výsledek.



11. 12. 2012 okresní kolo SŠ v ODBÍJENÉ - celkově se družstvo chlapců umístilo na 2. místě
z 5 škol, což je opět výborné umístění.



17. 12. 2012 plavecké závody SŠ - se konaly v bazénu SOŠ a SOU A. Citroëna, účastnily se
4 školy z Boskovic. Naši školu reprezentovalo družstvo chlapců i dívek. Obě naše štafety
obsadily druhá místa.



18. 12. 2012 okresní kolo SŠ ve FUTSALU - v tomto předvánočním turnaji obsadili chlapci
2. místo z šesti škol, což je zase vynikající umístění.

Další tradicí v rámci sportovních aktivit školy se staly sportovní kurzy, konkrétně zimní lyžařský, letní
vodácký a sportovně turistický.

Lyžařský kurz - rakouské Alpy
Ve dnech 21. 1. – 26. 1. 2013 proběhl lyžařský výcvikový kurz v rakouském středisku Zettersfeld –
okolí města Lienz. Účastnilo se 20 žáků druhých ročníků. Činnost byla zaměřena na sjezdové lyžování
a zkvalitňování individuálních dovedností.
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Sportovně turistický kurz - Chorvatsko
Ve dnech 7. 6. - 16. 6. 2013 proběhl sportovně turistický kurz v Bašce Vodě (Chorvatsko). Zúčastnilo
se 24 žáků třetích ročníků. Součástí kurzu byly sportovní aktivity v moři, celodenní turistika národním
parkem Biokovo cca 20 km a celodenní výlet lodí na ostrov Brač spojený s koupáním a ochutnávkou
plodů moře.

Sportovně turistický kurz - Mušov
Vodácký kurz - Sázava 2013 (2. 6. – 6. 6. 2013) byl z důvodu nepříznivých přírodních podmínek –
záplavy a vysoké hladiny řek zrušen. Proto od 19. – 21. 6. 2013 proběhl náhradní sportovně turistický
kurz na Mušově. Zúčastnilo se ho 20 žáků. Součástí kurzu byla jízda na několika druzích lodí na klidné
vodě, plavání a ukázka kittingu profesionálními instruktory.

8. SOUTĚŽE
Žáci střední školy se zúčastňují soutěží, ve kterých měří síly se žáky ostatních škol, ale také pořádají,
popř. spolupořádají školní kola různých soutěží.

Soutěž veterinárních středních škol
Žákyně 4. ročníku Veterinární prevence Petra Tichá, Kateřina Friesová, Kristýna Šanovcová a Veronika
Berková se ve dnech 19. - 21. 11. 2012 zúčastnily mezinárodního soutěže středních veterinárních škol
„O cenu ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR“ v Praze.
První soutěžní disciplínou byla prezentace školy a města. Zde žákyně ukázaly schopnost projevu nejen
v českém, ale i v anglickém jazyce. Dalšími soutěžními disciplínami byly praktické zkoušky
z laboratorní diagnostiky a didaktický test. Poslední den se soutěžilo v prezentacích odborných prací.
Pro tuto disciplínu tým vybral prezentaci ročníkové práce na téma „Bezrohost a rohatost koz.“ Po
sečtení bodů jednotlivých disciplín byly vyhlášeny výsledky. Družstvo naší školy se umístilo na
3. místě.

Internetová logická soutěž
Dne 1. 12. 2012 se žáci IT4 (David Král, David Krupička, Jan Liďák, Petr Kalas) a IT2 (Filip Kočvara)
zúčastnili soutěže Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně s názvem InterLoS (Internetová
Logická soutěž). Jednalo se o čtyřhodinovou online hru, která spočívala v řešení úloh (logických,
programátorských, šifrovacích). Naši žáci obsadili krásné 11. místo (z 26 týmů) mezi středoškoláky.
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Soutěž O pohár rektora Univerzity obrany
V září 2012 se v areálu Univerzity obrany v Brně konala soutěž O pohár rektora Univerzity obrany,
která prověřila znalosti nejen z oblasti anglického jazyka a vědomosti z občanské nauky, ale i fyzické
schopnosti v branných disciplínách. Akce se zúčastnili žáci HT2 a IT4, velmi kladně ji hodnotili a již se
těší na účast v příštím kole.

Soutěž English cup
Tato soutěž byla organizována Masarykovou univerzitou a nakladatelstvím Cambridge University
Press. Jedná se o mezinárodně uznávané jazykové zkoušky v kategoriích PET ( 1. - 3. ročník) a FCE
(4.ročník). Vítězové školních kol (Jakub Vaněrka a Jan Závodný) postoupili do finálového kola v Brně,
kde se velmi dobře umístili.

NAG 2013 – NETRIDERS
Letos se naše škola poprvé zapojila do mezinárodní soutěže NAG 2013 – NetRiders (NAG –
Networking Academy Games). Cílem soutěže je umožnit žákům změřit své znalosti a dovednosti
z oblasti počítačů a počítačových sítí, které získávají během studia na naší škole v programu Cisco
NetAcad. Mohou se tak poměřit i s ostatními žáky z jiných škol (soutěž probíhá na všech školách v ČR,
které jsou také zapojené do programu Cisco NetAcad). Soutěž zároveň umožňuje ocenit nejlepší
jednotlivce či skupiny a podnítit jejich zájem o další studium počítačů, síťových technologií
a vyhledávat nové talenty.
Soutěže se v ČR zúčastnilo celkem 23 škol (z 36) – celkem asi 400 žáků. Z naší školy se zúčastnili žáci
3. a 4. ročníků oboru Informační technologie. Školní kolo soutěže proběhlo 8. března 2013. Nejlepších
20 žáků z celé ČR postoupilo do finále, které se konalo 23. března v Praze na ČVUT, na fakultě
Informačních technologií. Do tohoto finále se z naší školy probojovalo 5 žáků. Byli to Petr Kalas, Matěj
Špaček, Lukáš Boček a David Král z IT4 a Pavel Šašinka z IT3. Zde se všichni umístili do 10. místa, což je
obrovský úspěch.

Prostějovská Zlatá jehla
V Prostějově se 16. května 2013 konal již dvanáctý ročník soutěže Zlatá jehla, na které předvedli své
umění módní návrháři nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Naše škola se této soutěže
zúčastnila již počtvrté. Žákyně 2. a 3. ročníku oboru Oděvní design a marketing navrhly, vlastnoručně
zhotovily a nakonec i skvěle předvedly celkem 3 kolekce: Alternative face, Viridi moventis a Ellipses in
danger.
A právě kolekce Ellipses in danger (šaty vyrobené z balonků) získala nejcennější trofej – 1. místo ve
své kategorii a navíc i cenu diváků. Alternative face získala 3. místo ve své kategorii.
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SOČ
Školní kolo SOČ proběhlo 20. a 27. 2. 2013 ve školní knihovně. Žáci obhajovali 19 prací, z nich
11 postoupilo do okresního kola.
Okresní kolo se konalo 12. 4. 2013 v Blansku.
Žáci naší školy se ve svých kategoriích umístili takto:
1. místo

Pavel Šašinka IT3

Tvorba internetového obchodu za pomoci svobodného
softwaru Joomla a Virtuemart

1. místo

Denisa Závišková VP4

Problematika, chov a výcvik belgického ovčáka Malinoise

2. místo

David Jeřábek IT4

3D retro model amerického Hot Rodu

2. místo

Kateřina Friesová VP4

Chov koz – problematika dědičnosti rohatosti a bezrohosti

2. místo

Gabriela Plchová HT3

Psychologie barev

2. místo

Antonín Háb AP3

Mechanizace v podmínkách menší rodinné farmy

2. místo

Aneta Pernicová EP3

Pexeso

2. místo

Nikola Závodníková EP3

Den studenta zaznamenaný audiovizuální technikou
a zpracovaný pomocí softwaru

3. místo

Marek Jakubec EP3

Časopis

3. místo

Helena Filipi VP3

Chov českého fouska a jeho využití

Do krajského kola, které se konalo 15. 5. 2013 v Brně, postoupily dvě práce. Pavel Šašinka obsadil
5. místo a Denisa Závišková 8. místo.

ECDL
Naše škola se v listopadu 2012 stala akreditovaným testovacím střediskem ECDL. Naše testovací
středisko má k dispozici dvě akreditované testovací místnosti a čtyři akreditované testery. V průběhu
uplynulého školního roku byla testována většina zaměstnanců školy v rozsahu certifikátu ECDL Start
a více než 90% testovaných zaměstnanců tento certifikát již získalo. Proběhlo 16 termínů testování,
při kterých byli testováni nejen učitelé, ale i žáci střední i vyšší odborné školy. Žáci měli ve většině
případů zájem otestování v rozsahu certifikátu ECDL Core a v současné době již 30 studentů získalo
tento certifikát.

9. Prezentace školy


Prezentace na veletrhu odborného vzdělávání Brno - BVV



Prezentace na festivalu vzdělávání – Žďár nad Sázavou



Prezentace na burzách středních škol



Gaudeamus - veletrh pomaturitního vzdělávání



Dny otevřených dveří
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Prezentace v mediích



Prezentace na základních školách



Prezentace na veřejnosti



Prezentace na internetu

10. Vyhodnocení přijímacího řízení na školní rok 2013/2014
Hodnocení se týká přijímacího řízení na středoškolské obory.

Počet zaevidovaných přihlášek
Obor

Počet přihlášek

Ekonomika a podnikání

51

Hotelnictví

75

Informační technologie

54

Obchodní akademie

52

Veterinářství

76

Kuchař- číšník

42

celkem

350

Účast
na 1. kole

27
51
39
26
68
35

53%
68%
72%
50%
89%
83%

51
75
54
52
76
42
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Dodali zápisové
lístky po 1. kole

Účast
na 1. kole

Obor
Ekonomika a podnikání
Hotelnictví
Informační technologie
Obchodní akademie
Veterinářství
Kuchař- číšník

Přihlášeno

1. kolo přijímacího řízení

24
29
30
12
30
21

89%
97%
100%
46%
100%
60%

Přehled přihlášek z vybraných ZŠ
Počet
přihlášek
2012
2013
60
59
27
43
11
18
19
15
16
14
11
14
14
13
11
13
13
10
3
10
3
8

Základní škola
ZŠ Boskovice
ZŠ Letovice
ZŠ a MŠ Olešnice
ZŠ Velké Opatovice
ZŠ Kunštát
ZŠ Blansko, Salmova
ZŠ Lysice
ZŠ Sloup
ZŠ Knínice
ZŠ Erbenova, Blansko
ZŠ a MŠ Benešov
ZŠ T.G.Masaryka,
Rodkovského 2, Blansko
ZŠ Březová
ZŠ a MŠ Rájec
ZŠ Svitávka
ZŠ Lipůvka
ZŠ Horní Štěpánov
ZŠ a MŠ Adamov

Základní škola
ZŠ Dvorská, Blansko
ZŠ Jevíčko
ZŠ Brodek u Konice
ZŠ Lomnice
ZŠ Lipovec
ZŠ Vitějeves
ZŠ a MŠ Jaroměřice
ZŠ Protivanov
ZŠ Křenov
ZŠ Žďárná
ZŠ Brněnec

Počet
přihlášek
2012
2013
1
5
6
4
0
4
2
3
2
3
2
3
2
3
8
2
2
2
2
2
3
2

7

7

ZŠ Ostrov u Macochy

4

2

3
10
4
3
3
1

6
5
5
5
5
5

ZŠ a Gymnázium Konice
ZŠ Moravská Třebová
ZŠ Černá Hora
ZŠ Jedovnice
ZŠ Žďár nad Sázavou
ZŠ a MŠ Chornice

1
2
4
3
2
5

2
1
1
0
0
0

11. Statistika studentů přihlášených a přijatých ke studiu na VOŠ
Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a
Střední škola, Boskovice, Hybešova 53

Škola (včetně adresy):
Zřizovatel:

Jihomoravský kraj
Přijatí ke vzdělávání k 30. 9. 2013 – denní forma vzdělávání

Počet
přihlášených

Přijato
do 1. ročníku

Počet absolventů
k 30. 6. 2013

63-41-N/18 Ekonomika a podnikání

108

40

31

63-43-N/13 Finančnictví a bankovnictví

63

20

11

65-43-N/01 Cestovní ruch

105

40

26

53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná
sestra

136

40

21

Celkem

412

140

89

Vzdělávací program
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12. Vyhodnocení minimálního preventivního programu za školní rok

2012/2013
Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, Hybešova 53 měla pro
školní rok 2012/2013 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, SWOT analýza
aktuálního stavu ve škole 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 a dalšími institucemi.
Primární prevence byla realizována především v rámci jednotlivých předmětů. Navíc byla realizována
řada aktivit zaměřených na prevenci rizikového chování.









Beseda s pracovníky a odsouzenými z Věznice Kuřim s účastí 72 žáků
Návštěva Osvětimi – 42 žáků
Sexualita a sexuální chování (přednáška spojená s besedou) 60 žáků
Moderní antikoncepce - prevence rizikového sexuálního chování 63 žáků
Duševní zdraví a zdravý životní styl 57 žáků
Boj proti rizikovému chování - beseda s městskou policií 40 žáků
Nedej drogám šanci – PČR – 92 žáků
Stmelovací pobyty Baldovec - 76 žáků

V rámci prevence bylo provedeno screeningové dotazníkové šetření zaměřené na devět rizikových
oblastí chování u dětí a mládeže. Šetření bylo provedeno u 382 žáků ve 20 třídách školy. S výsledky
šetření byla seznámena pedagogická rada školy, třídní učitelé. Výsledky šetření jsou umístěny na
interních stránkách školy.
Individuální problémy žáků řešili výchovní poradci, třídní učitelé, metodikové prevence a školní
psycholog.
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