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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 
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II. Přehled oborů vzdělání vyučovaných ve školním roce 2016/2017 
 

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  

denní forma vzdělávání  délka studia: 3 r. 0 měs.  kapacita: 60 
65-43-N/01 Cestovní ruch    

denní forma vzdělávání  délka studia: 3 r. 0 měs.  kapacita: 120 
   

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

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 

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 2016/2017 
Hlavní pracovní poměr 

Zaměstnanci 

Fyzické osoby 

v hl. pracovním 

poměru 

2016/2017 

Pedagogičtí 72 

Nepedagogičtí 31 

Celkem 103 
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Věková struktura pedagogických pracovníků ve školním roce 2016/2017 

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

Počet 

pracovníků 
0 18 23 25 6 

 

IV. Absolvovaná školení pedagogických pracovníků 

Název školení Počet účastníků 

Školení zaměstnanců vyhl č.  50/1978 Sb. 30 

Účetnictví a daně NO 1 

Konference pro učitele ruštiny 2 

Rozšíření znalostí z tvorby web.  aplikací 1 

Fyzioterapie psů II 2 

Spolupráce koordinátora ICT 1 

Výuka obchodní korespondence 1 

Kurzy ICT 5 

Management školy 2 

Aktuální obsahové a metodické otázky výuky ekonomiky na SŠ 1 

Vývoj webových aplikací v Nette Framework 2 

Jak studentům přiblížit právo v hodinách společenských věd 1 

Seminář pro předsedy maturitní komise 2 

Seminář pro školní maturitní komisaře 1 

Seminář k písemné MZ z cizího jazyka 1 

Konzultační seminář pro zadavatele MZ 1 

Školení zaměstnanců BOZP a PO 69 

Školení na sw Hotelový provoz 2 

 

V.  Školní knihovna 

Statistika 

Celkový počet registrovaných čtenářů: 468 

Počet návštěvníků: 6 896, z toho registrační poplatek zaplatilo: 12 

Počet výpůjček na jednoho návštěvníka: 0,46 
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Počet výpůjček CELKEM: 3240 

Počet výpůjček knih: 2953, tj. 91,14% z celkového počtu 

Počet výpůjček periodik: 195, tj. 6,02% z celkového počtu 

Počet výpůjček ostatních: 92, tj. 2,84% z celkového počtu 

 

Z činnosti školní knihovny 

- 6 informativních besed o chodu knihovny pro studenty 1. ročníků 

- 6 informativních besed pro studenty SŠ a VOŠ (vyhledávání v katalozích, citace, rešerše) 

- zapojení do projektu Česká knihovna 

- organizování školního kola SOČ 

- zapojení do projektu Čtení pomáhá na podporu čtenářství spojeného s charitativní činností 

- zapojení do akce Den s audioknihou  
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Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2016/17  

 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 121  10  61  50  9  

 ostatní formy           

 Nástavbové studium 
denní forma  10  0  7 3  2  

 ostatní formy           

 celkem 131  10  68  53  11  

                          * - pouze jarní termín       

        

B2. Výsledky závěrečných zkoušek     

             

 

  
Počet žáků 
konajících 
zkoušku 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 
Nepřipuštění ke 

zkoušce 

 2leté obory           

 3leté obory 21 3 18 0 4 

 celkem 21 3 18 0 4 

             

B3. Výsledky absolutorií (VOŠ)       

             

 

  

Počet 
studentů 
konajících 
zkoušku 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 
Nepřipuštění ke 

zkoušce 

 denní studium 74 31 39 4   

 jiné formy studia           

 celkem 74  31  39  4    
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 ŠKOLA: Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace   

   

         název dle zřizovací listiny               

                               

 

 

 

                

 Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech   

                 

C1A.     
1 Biotehniški izobraževalni center Ljubljana   

     
2 Mezinárodní projekt s partnerskou školou v Kirovsku (Rusko, Leningradská oblast) pod názvem S programem SolidWorks od teorie k mechatronice   

     
3 ERASMUS+   

     
4     

     

                 

                 

C1B. Stáže žáků v zahraničí v délce nad 1 týden 

počet 
dnů 

počet 
žáků 

1 ERASMUS+ (VOŠ ekonomická – Cestovní ruch, SŠ – Hotelnictví a turismus, Kuchař – číšník) Budapešť (Maďarsko) 

21 12    

2 ERASMUS+ (VOŠ zdravotnická) Vídeň (Rakousko) 

21 12    

3 ERASMUS+ Veterinární prevence – Miláno (Itálie) 

21 12    

4   

       

5   
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 Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty  
 

   

 
C2A. Nově navázaná spolupráce (školní rok 2016/2017)  

1 Barista Michal Kleveta, Wooden Coffee, Boskovice  
 Cukrářská technologie, Pavlína Berzsiová, Praha  

2 MINERVA a.s. Boskovice, personální ředitel Ing. Přichystal  
 GATEMA s.r.o. Boskovice, obchodní ředitel  

3 Ústav soudního lékařství – FN u Sv.Anny v Brně – VOŠ zdravotnická   
 Katastrální úřad, Boskovice  

4 M&M reality holding. a. s., pobočka Brno  
 Matras&Matras reality, s. r. o., Brno  

5 Broker Consulting, a. s., pobočka Blansko  
 Invia.cz,a.s.  

6 TIC Břeclav  
 Informační centrum Rájec-Jestřebí  

7 CK BON TON,s.r.o., Hranice  
 CAMPING BALDOVEC s.r.o.  

8 CK EKOBRNO, Brno  
 TIC Jevíčko  

9 CK Kudrna Brno   
 Blanenská informační kancelář Blanka  

10 PhysioDog Academy Praha  
     

C2B. Odborníci z firem a počet hodin, které odučili 

počet 
odučených 

hodin 

1 Czech Carving Studio, Luděk Procházka, Benešov 

 16    

2 Mistr kuchař Vladimír Picka, Pelhřimov 

 40    

3 Cukrářská technologie, Pavlína Berzsiová, Praha 

 16    

4 Bc Kateřina Plačková - PhysioDog, Praha 

 40    

5 Sommelier klub, Ing. Karel Babka, Mariánské lázně 

 16    
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6 Barista Michal Kleveta, Wooden Coffee, Boskovice 

 16    

7 NcM Vzdělávací středisko, Zdeňka Endlicherová, Brno 

 40    

8 Mgr. Bc. Eliška Pospíšilová VuVel, Brno 

     

9 REAL SPEKTRUM Boskovice, s.r.o., Masarykovo nám. 11, Boskovice 
274 

  

10 Nemocnice Boskovice, s.r.o., Otakara Kubína 179, Boskovice 
27 

  

11 Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace, Křetín 
93 

  

12 Autoškola Václav Nečas 
50 

  

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

1 Hotel Sudický dvůr, Sudice  
 Hotel Dermot, Letovice  

2 Restaurace 29, Boskovice  
 Hotel Slavie, Boskovice  

3 Hotel Lidový dům, Lysice  
 Restaurace Havírna, Letovice  

4 MSSS Boskovice, Boskovice  
 Restaurace Pod zámkem, Boskovice  

5 Hotel Rudka, Rudka u Kunštátu  
 Restaurace Repete, Boskovice  

6 Motorest Apetit, Letovice  
 Restaurace Blue Queen, Boskovice  

7 Restaurace Na dvorku, Letovice  
 Restaurace Obůrka, Obůrka  

8 Pizzerie Venezia, Boskovice  
 Hotel Moravia, Boskovice  

9 SOŠ André Citroena, Boskovice  
 Hotel Sladovna, Černá Hora  

10 Špejchar restaurant, Boskovice  
  Hotel Morava, Jevíčko  
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C2D. Praxe žáků (uveďte 10 nejvýznamnějších partnerů)  
1 Hotel Pod zámkem, Boskovice  

 Hotel Moravia, Boskovice  
2 Nemocnice Boskovice, s.r.o.  

 MSSS Boskovice  
3 Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice  

 Hedica s.r.o. - hemodialýza Boskovice  
4 Betany Boskovice  

 Fakultní nemocnice Brno (pracoviště u sv. Anny Brno, Bohunice, Dětská nemocnice)  
5 Vojenská nemocnice Brno  

 Úrazová nemocnice Brno  
6 Nemocnice Prostějov – Středomoravská nemocniční, člen skupiny AGEL   

 Fakultní nemocnice Olomouc   
7 Nemocnice Blansko  

 Nemocnice pardubického kraje – Svitavská nemocnice, Pardubice  
8 Fakultní nemocnice Hradec Králové  

 CK Slunce a Sníh, Boskovice  
9 MIS Boskovice, TIC Letovice, TIC Blansko  

 Amálkatour Blansko  
10 Komerční banka, a. s. - pobočky Boskovice, Blansko, Brno  
  ZERA Rájec – Jestřebí  

11 Agrospol Knínice u Boskovic  

 FU Blansko  
12 TYCO, s.r.o.  

 TGA, s.r.o.  
13 ZEPO Bořitov  

 LEDEKO Letovice  
14 ZEAS Lysice  

    

                
C2E. Počet firem, se kterými 

škola spolupracuje 
(smluvní vztahy) 

 
95 

         

           

           
 
C2F. 

Počet hodin, které strávili 
žáci oborů E, H a L ve 
firmách 

 
 609          
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 Účast žáků a studentů školy v soutěžích, fiktivní firmy, příklady projektové výuky a výuka metodou CLIL 
   

C3A. Celostátní soutěže 

1 
Národní protidrogová centrála JM kraj – soutěž o nejlepší protidrogový plakát - 1. místo – Klára Němcová VP3, 2. místo – SPgŠ 3 - Nikola Dolečková – žáci ubytovaní na 
domově mládeže 

 Angličtinář roku  

2 Státní zkouška z grafických disciplin – psaní na klávesnici, 9 studentů VOŠ a 2 žáci SŠ, absolventi obdrželi vysvědčení 
 ENTER, zkouška z moderní korespondence, 7 studentů VOŠ, 1 žák SŠ, absolventi obdrželi certifikát 

3 Veletrh FIFI Brno, SŠ informatiky, pojšťovnictví a finančnictví – účast třída EP4, 3 firmy – Zažij to s.r.o., Finessport s.r.o., Betafit s.r.o. 

 Veletrh FIFI Olomouc – účast třída OA4, 2 firmy – Šaty Chantall s.r.o., Bagetimo s.r.o., 2x druhé místo za katalog a slogan v anglickém jazyce, první místo Vendula 
Řeřuchová za nelepší prezentaci 

4 Krajské kolo soutěže EKO TÝM Blansko, třída OA4 
 Cisco Net Academy 

5 Legoroboti 
 Soutěž v modelování Solidworks 
                             

C3B. Mezinárodní soutěže                     

1 Interlos FI MU Brno 
 Soutěž o pohár ústředního ředitele SVS ČR 

 

              

 
   

C3C. Počet fiktivních firem fungujících ve škole ve 
sledovaném období 

 
 5 

      

 

       

 

 

 

  

C3D. Projektová výuka – příklady dobré praxe 
  

1 Interaktivní činnosti pro děti MŠ a ZŠ se zaměřením na první pomoc, zdravý životní styl a lidské tělo (Svitávka, Boskovice, Žďárná, Šebetov) -  VOŠ zdravotnická  

 Den ledvin – Hedica s.r.o. - aktivní účast studentek VOŠ zdravotnické (odběry krve, měření fyziologických funkcí apod.) 

2 Policie ČR – spolupráce studentek a vyučujících VOŠ zdrav. na cvičení PČR ve Svitávce – zásah při útoku teroristů (zajištění figurantů, hodnocení poskytnuté první pomoci) 

 Zajišťování první pomoci (studentky VOŠ zdravotnické) na různých akcích města (přespolní běh) 

3 Pracovní pohovor – příprava, Umím se prosadit, s. r. o. - určeno pro VOŠ ekonomickou v předmětu Manažerská psychologie 

 Finanční svoboda – soutěž v deskové hře Finanční svoboda – studenti se naučí pracovat s financemi hravou formou (VOŠe), hra začleněna i do výuky jednotl.předmětů 

4 Mgr. Blanka Bendová – PPP Blansko, DD Hodonín – praktické ukázky k úspěšnému zvládnutí pracovního pohovoru (VOŠe) 

 Mezioborový projekt MED 

5 Sociální služby Betany – zajištění dobrovolnické činnosti (studentky VOŠ zdravotnické) na vánoční besídce a zahradní slavnosti  

   



 
 

 14 

               
C3E. Využití výuky cizích jazyků metodou CLIL           

       předmět cizí jazyk* 
počet 
žáků      

 Ve škole jsou metodou CLIL vyučovány následující předměty:            

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

       * uvádějte pouze zkratku jazyka: AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ, LAT apod.      

 

 
Spolupráce školy s ostatními vzdělávacími institucemi  

                
C4A Nově navázaná spolupráce (školní rok 2016/2017)  

1    
    

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    
    

2    
    

3    
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C4C Počet základních škol, se kterými Vaše škola spolupracuje (stačí číslo)  15        

       

                

C4D Počet středních škol, se kterými Vaše škola spolupracuje (stačí číslo)  5        

       

                

C4E. Akce SŠ pro žáky partnerské (či jiné) ZŠ 

počet 
zúčastněných 

žáků ZŠ 

1 Škola není bludiště – vědomostně orientační soutěž připravená našimi žáky a učiteli pro žáky základní školy. Zúčastnila se ZŠ Boskovice, ZŠ Knínice 
80    

2 SŠ – domov mládeže – předvánoční vystoupení pro žáky ZŠ Boskovice, ZŠ Žďárná, ŽS Knínice, ZŠ Vísky. 
35     

3 
První pomoc – studenti VOŠ zdravotnické – přednášky + ukázky první pomoci s nácvikem – SŠ a VOŠ ekonomická (studenti naší školy), ZŠ Boskovice, 
Praktická škola Štefánikova, ZŠ Svitávka, MŠ Boskovice  80  

   

4 Den Země pro ZŠ – Boskovice 
65     

5 Mikuláš v nemocnici Boskovice – zajistily studentky VOŠ zdravotnické  
 15    

6 Den v laboratoři pro ZŠ Rájec – Jestřebí, Svitávka, Boskovice 
60    

7 
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Podpora podnikavosti 

               
 

C5A. 
 

Zatrhněte pouze ANO/NE      ANO  NE    

 • škola pracuje na rozvoji měkkých dovedností žáků systémově   X      

 • škola pracuje na rozvoji měkkých dovedností žáků prakticky   X      

 • škola každoročně zapojuje žáky do iniciativy zaměřené na rozvoj podnikavosti X      

               

 • škola zapojuje žáky do projektů místních iniciativ    X      

 • škola zprostředkovává žákům podpůrná opatření/nabídku mentoringu  X      

 • škola se každoročně zapojuje do žákovských společností/start up komunit    X    

 • škola spolupracuje s organizací při realizaci inovativních programů   X      

 

 

 

 

 

              

 Zde uveďte, jakým způsobem škola pracuje na rozvoji měkkých dovedností žáků systémově (stručně)      
C5AA.  Zařazování workshopů do výuky odborných předmětů, příprava žáků a studentů na prezentaci na trhu práce a 

rozvoj jejich kariérních kompetencí např. spolupráce s institucemi Umím se prosadit, Vzdělávání všem atd. 
      

       

       

       
C5AB. Zde uveďte, jakým způsobem škola pracuje na rozvoji měkkých dovedností žáků prakticky (stručně)       

 Mezioborové projekty – rozvoj měkkých dovedností při realizaci projektů na SŠ, na kterých spolupracují žáci 
jednotlivých oborů (např. projekt MED atd.) 
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C6A. Vzdělávání dospělých – profesní kvalifikace a kurzy k PK 

 

Název profesní kvalifikace 
kód profesní 
kvalifikace 

autorizující orgán 

počet 
provedených 

zkoušek za rok 
2016/17 

z toho 
úspěšně 

složených 

přípravným kurz 
(ANO/NE) 

délka kurzu 
(hodin) 

počet 
účastníků 

kurzu 
 

                  

                  

                  

                  

                  

          

 

 

C6B. Ostatní vzdělávání dospělých MIMO profesní kvalifikace 

 

Typ vzdělávání (příp. název kurzu) 
celková délka 

(dní) 

počet 
vyškolených 

osob  

 Kurzy první pomoci pro dospělé (pracovníci ZŠ Svitávka, PČR, přihlášená veřejnost) 1 den 50  
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PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 

 

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 velké množství kulturních a vzdělávacích akcí, na kterých se aktivně 

podílejí žáci oboru HT a KC buď přípravou a servírováním specifických pokrmů, či jako obsluha. Zde jsou 

některé z nich: 

• Husí slavnosti 2016 

1. – 2. října 2016 se v Boskovicích konaly tradičně Husí slavnosti. Do konání této významné společensko-

gastronomické akce se opět zapojili i žáci naší školy. Návštěvníci mohli získat informace o možnostech studia 

na naší škole a případně si v rámci prezentace oborů Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) a Kuchař-číšník vidět 

CARVING, což je dekorativní vyřezávání ovoce a zeleniny. 

Škola jako každoročně zajišťovala obsluhu u soutěže restaurací, která proběhla v sobotu za účasti odborné 

poroty, letos v prostorách zdejšího kina. 

• Cateringy 

19. listopadu 2016 a 24. března 2017 prezentovaly žákyně naší školy obor Hotelnictví (Hotelnictví a turismus). 

V listopadu se jednalo o akci v prostorách sokolovny Okrouhlé, v březnu pak o akci pro BETANY Boskovice. 

Žákyně připravily catering pokrmů teplé i studené kuchyně, u kterého poté obsluhovaly. 

• Ochutnával  se 2. gastroden 

11. května 2017 se konal na naší škole 2. gastroden, který je dílčí součástí praktické maturitní zkoušky oboru 

Hotelnictví (Hotelnictví a turismus), přesněji tedy maturitní práce a její obhajoby. Gastroden jako takový 

nahradil původní Festival hotelnictví. Žáci maturitního ročníku letos předvedli praktickou ukázku dovedností 

z těchto gastronomických oblastí (a nejen jich): flambování, Velikonoce, využití zvěřiny v gastronomii, 

carving, italská kuchyně, barmanství, pivní sommeliérství, Raw Food, med v gastronomii, kavárna, celiakie, 

entomofágie aneb hmyz na talíři, raut studené kuchyně, cukrářská technologie, sushi a japonská kuchyně, 

americké bistro aj.  

• Číše vína – CONCENTUS MORAVIAE 2017 

Dne 19. 6. 2017 připravovali tradičně naši žáci z oboru Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) ve spolupráci 

s KZMB Boskovice společensko-gastronomickou akci na Zámku Boskovice, a to u příležitosti Concetus 

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.  

 

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 2016-2017 se jednalo 

například o tyto akce. 
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• Studentky Vyšší odborné školy zdravotnické se převlékly za Mikuláše, anděly 

a čerty  

Dne 5. 12. 2016 navštívil Nemocnici Boskovice Mikuláš se svou družinou andělů a čertů.  Mikulášskou družinu 

tvořily studentky prvního ročníku VOŠ zdravotnické. Jejich kostýmy a herecké schopnosti navodily tajemnou 

atmosféru a všichni si užili příjemnou dopolední hodinu. Snad návštěva Mikuláše pomohla dětem alespoň na 

chvíli zapomenout na starosti spojené s pobytem v nemocnici. Mikuláš nezapomněl ani na dospělé a personál 

a prošel v doprovodu svých pomocníků i ostatní oddělení místní nemocnice. 

• Interaktivní činnosti studentek VOŠ zdravotnické  

Studentky prvního ročníku VOŠ zdravotnické si v rámci výuky psychologie připravují již pátý ročník 

interaktivních činností pro děti předškolního a školního věku. Připravené programy, které byly zaměřeny na 

výživu, lidské tělo a první pomoc, si v praxi vyzkoušely 6. 3. na Základní škole v Šebetově, 27. 3. 2017 pak 

u prvňáčků na ZŠ Slovákova, ZŠ Žďárná a v MŠ ve Svitávce. 

• Návštěva Leoše Hegera v  Boskovicích  

Dne 19. 9. 2016 navštívil Boskovice doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. -  český lékař, vysokoškolský pedagog, 

poslanec a politik. Pro diskuzi si vybral studenty 1. a 2. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra z naší 

školy. Hovořil s nimi o významu zdravého životního stylu a jeho dopadu na nemocnost populace, dále 

o efektivnosti financování služeb a produktů ve zdravotnictví. Dalším tématem bylo vzdělávání všeobecných 

sester a právní úprava ve vzdělávání na středních i vyšších školách v oblasti zdravotnických profesí. Poslanec 

si prohlédl prostory částečně zrekonstruované budovy školy na ulici Komenského, kde se od 1. 9. 2016 

vyučuje obor Diplomovaná všeobecná sestra. 

 

DALŠÍ AKCE 

• FedEx  

Dne 12.9. navštívila naši školu skupinka Američanů s českým doprovodem. Jednalo se o zástupce americké 

přepravní společnosti FedEx. Během dopoledne proběhly dvě besedy se žáky SŠ a se studenty VOŠ. V jejich 

průběhu se dozvěděli zajímavé informace o chodu a organizaci této firmy, ale také například informace 

o Memphisu, Houstonu a celém Texasu, odkud tito zástupci pochází a kde je i sídlo firmy. Jessie Baker a Grier 

Johnson poté dali prostor žákům a studentům pro jejich dotazy. Celé dopoledne se neslo v přátelském duchu 

a naši studenti ocenili zejména možnost poslechnout si rodilé mluvčí. Doprovod zahraniční návštěvě dělali 

zástupci firmy Centrum vzdělávání všem, takže naši žáci dostali cenné kontakty z oblasti kariérového 

poradenství. 

• Možnosti studia v  zahraničí  

19. 9. 2016 navštívili žáci maturitních ročníků přednášku o možnostech studia v zahraničí. Informace jim 

prezentovali zástupci mezinárodní agentury Information Planet, která se zaměřuje na realizaci studijně-

pracovních pobytů v zahraničí. Během prezentace, která probíhala v anglickém jazyce, se žáci dozvěděli 

podrobné informace o partnerských univerzitách v různých zemích světa, přijímacích podmínkách, studijních 

programech a možnostech financování.  

• Nedej drogám šanci  

Dne 10. října 2016 proběhl v kinosále v Boskovicích projekt Policie ČR realizovaný za podpory Jihomoravského 

kraje Nedej drogám šanci. Projektu se zúčastnili žáci prvních ročníků, kteří byli seznámeni s prevencí, a hlavně 

poučeni o důsledcích užívání drog. 

S drogovou problematikou žáky seznámili zástupci Policie ČR (policejní psycholog, kriminalista) a zástupce 

organizace Podané ruce. Žáci byli v rámci prevence aktivně zapojeni do modelových situací. Rozhovor 
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s bývalým vězněm a bývalou „feťačkou“ a taktéž zhlédnutí fotografií s odstrašujícími důsledky drogové 

závislosti mladých lidí je motivovalo k rozhodnutí „nezačít“. 

• Přišli a zvítězili  

Žáci 8. třídy ZŠ Rájec – Jestřebí navštívili naši chemickou, biologickou a veterinární laboratoř, kde pro ně byla 

připravena netradiční soutěž Boskovická pevnost Boyard. Zábavné, ale i poučné úkoly prověřily laboratorní 

šikovnost žáků. Za splnění jednotlivých úkolů byli odměňování písmeny, z kterých na závěr složili heslo 

otevírající sladký podklad. Podle jejich slov (i slov jejich paní učitelky) odcházeli s velmi příjemnými pocity. 

• Den Země na vassboskovice 2017  

Dne 24. dubna 2017 na naší škole proběhl environmentální projekt Oslavte s námi Den Země. Na realizaci 

celého projektu se podílel EKOTÝM tvořený zástupci z oborů Veterinární prevence a Informační technologie 

(ti vytvořili plakát).  

Pro žáky ZŠ Boskovice, pracoviště Zelená, Sušilova a Slovákova byly připraveny názorné prezentace na téma 

Den Země, třídění, zpracování a využití jednotlivých typů odpadů, komposty, sběrné dvory.  

Kromě prezentací předali žáci naší školy své vlastní praktické zkušenosti, kdy účastníky zavedli na náš školní 

hřbitov odpadů. Dále žákyně Veterinární prevence ukázaly svůj chov laboratorních potkanů. Hlavním cílem 

bylo upozornit žáky na způsob, jakým dochází ke 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 

vytvoří památeční ekologické medaile. 

• Výstava psích miláčků  

26. května 2017 se v areálu naší školy na ulici Hybešova konal 10. ročník Výstavy psích miláčků. Stejně jako 

v předcházejících letech pořádali i tento jubilejní ročník žáci třetího ročníku oboru Veterinární prevence. 

Soutěžilo se v pěti kategoriích S, M, L, štěňata a veteráni. Psy posuzovala porota v čele s Mgr. Michaelou 

Čermákovou – porotkyní s mezinárodními zkušenostmi. Zvolit šampiona výstavy nebylo vůbec snadné, ale 

nakonec největší počet hlasů od fanoušků získala Lover of Life Perla z Podlabí. 

Součástí výstavy bylo vystoupení dogdancingu a originální taneční vystoupení organizátorů výstavy – žáků 

VP3. Zpestřením výstavy byly doprovodné soutěže: dítě a pes, netradiční překážková dráha, přivolání 

s nástrahami, soutěž o nejsladěnější pár.  

Nejen vítězové, ale všichni účastníci Výstavy psích miláčků si odnesli díky štědrosti sponzorů krásné dárky. 

• Prezentace středních škol Jihomoravského kraje v  OC OLYMPIA 

27. - 29. 1. 2017 probíhala v OC OLYMPIA Brno prezentace středních škol, které se zúčastnilo 33 středních 

škol z Jihomoravského kraje. Na stánku naší školy se prezentovaly všechny obory – Hotelnictví (hotelnictví 

a turismus), Informační technologie, Ekonomika v podnikání (informatika v ekonomice), Veterinářství 

(veterinární prevence), Kuchař-číšník a Zahradník. 

• Beseda Prevence kriminality 

Dne 7. 6. 2017 měli možnost žáci tříd IT 2, EP 2, HT 3 a HT 2 zúčastnit se besedy zaměřené na prevenci 

kriminality. 

O svoje zkušenosti z prostředí Věznice v Kuřimi se s žáky podělili tamní vychovatelé, ale i několik odsouzených 

v doprovodu ostrahy. Studenti se formou prezentace obeznámili s prostředím věznice, vyslechli osobní 

příběhy odsouzených a mohli zhodnotit i vystoupení hudební skupiny Vsedě, kterou v rámci vězeňské terapie 

odsouzení založili. 

Akce byla velmi zajímavá a na naší škole se stala součástí programu zaměřeného na boj proti kriminalitě 

mládeže. 



 
 

 21 

• Současná uprchlická krize  

Z jakých míst v současnosti lidé nejčastěji prchají? Kam vedou jejich kroky a kde hledají útočiště? Které země 

EU přijímají uprchlíky a které ne? Co je právo na azyl a jaké jsou možnosti setrvání cizinců na území České 

republiky? Jak se členské státy EU dívají na zavedení kvót? 

 Na tyto a řadu dalších otázek dostali žáci tříd EP3, IT1, IT3 a HT3 odpovědi při přednášce s besedou na téma 

Současná uprchlická krize. Akce se konala 28. 6. 2017 pod záštitou Informačního střediska EUROPE DIRECT 

v Brně.   

• Jezdecký den  

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

statku Boskovice), čímž je dána spolupráce se školou. Žáci oboru Veterinární prevence navštěvují v rámci 

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

činnosti navštěvují jezdecký kroužek. K dispozici mají 4 koně. Učí se s nimi zacházet, pečovat o ně a také na 

nich jezdit.   

Také letos – již po desáté spolu (škola a JS) uspořádaly jezdecký den ke dni dětí. Členky kroužku si připravily 

ukázky práce ze země s koňmi, drezurní vystoupení a ukázky parkurového skákání. Také se účastnily soutěže 

zvané židličková a jízdy zručnosti. Tyto soutěže pak bez koní absolvovaly mnohé příchozí děti. Letos 

24. 6. 2017 vyšlo nádherné počasí a děti si připravený program velmi užily. 

 

ÚČAST ŽÁKŮ NA CHARITATIVNÍCH AKCÍCH 

• Charitativní akce Sněhuláci pro Afriku  

Naše škola se i letos zúčastnila originální charitativní akce Sněhuláci pro Afriku s podtitulem Děti pomáhají 

dětem. Akce má již pětiletou tradici. Cílem byla chuť se zapojit, aktivně strávit několik hodin s žáky stavěním 

sněhuláků, bavit se a pomoci dobré věci. Peníze, které se díky realizaci akce získají, použije obecně prospěšná 

společnost Kola pro Afriku na převoz již dříve koupených kol dětem do Afriky. Díky tomuto dopravnímu 

prostředku se pak africké děti snadněji dostanou do školy. 

Ve čtvrtek 2. 2. 2017 byly ideální sněhové podmínky, a akce se tak mohla na prostranstvích kolem naší školy 

uskutečnit. Pravidla pro účast byla jednoduchá, stačilo postavit sněhuláka, za kterého účastníci zaplatili 

libovolný poplatek jako startovné. Čím víc sněhuláků, tím lépe. Z naší školy se zúčastnilo celkem 13 tříd, jejichž 

žáci postavili 35 sněhuláků. 

• Květinový den  

10. 5. 2017 se v celé republice uskutečnil Květinový den – akce zaměřená převážně na osvětu. Vybraní žáci 

školy (dobrovolnice ze třídy VP3) informovali prostřednictvím plakátů, letáčků, ústními informacemi 

a prodejem „květinek“ ostatní žáky i veřejnost o boji proti rakovině. Každý rok tato akce přináší informace 

o jiném onkologickém onemocnění, letošní byl zaměřený na skupinu nádorů hlavy a krku. 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. V letošním roce se podařilo vybrat částku 

2200 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.  
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KURZY 

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

i pro širší veřejnost.  

• Barmanský kurz   

Tak jako každý rok i letos probíhal na naší škole odborný barmanský kurz. Od 17. – 21. října 2016 se žáci 

vzdělávali pod vedením zkušeného lektora Mgr. Pavla Hájka ze vzdělávacího střediska NcM z Brna v oblasti 

barmanství. 

Zájemci se zdokonalili v oblasti lihovin, barového inventáře a naučili se vytvářet desítky výborných 

alkoholických nápojů i soft nápojů – bez alkoholu. Míchali aperitivy, koktejly, flipy, egg noggy, fizzy atd. 

Nové poznatky a dovednosti předvedli žáci u závěrečné zkoušky, která byla písemná, ústní a praktická. 

Závěrečná část kurzu se uskutečnila v Brně formou soutěže. Absolventi bojovali o nejlepší fantazijní koktejl. 

Velkým překvapením bylo, že první místo získal Pavel Šumbera, žák 2. ročníku oboru Ekonomika podnikání. 

Žáci byli spokojeni a hrdi na certifikát, který získali složením závěrečné zkoušky. Osvědčení  

o rozšíření kvalifikace uplatní, až se budou ucházet o zaměstnání.  

• Cukrářský seminář – Pralinky 

V listopadu 2016 naši školu navštívila viceprezidentka Asociace kuchařů a cukrářů ČR paní Pavlína Berzsiová 

z Prahy, která se zabývá realizací cukrářských kurzů. Pod jejím vedením byl uspořádán jednodenní cukrářský 

seminář, jehož tématem byly dezertní a čokoládové cukrovinky – mléčné, jádrové, čokoládové pralinky 

a bonbóny, připravené rychle a snadně bez použití forem. 

Cukrářského semináře se zúčastnilo 13 žáků a 5 dospělých. Během semináře se účastníci v teoretické části 

seznámili se zpracováním kakaa, dozvěděli se zajímavosti o čokoládě a její výrobě. V praktické části vyráběli 

marcipánové pralinky, mléčné jádrové hrudky, čokoládové lanýže, jemné náplně s alkoholem a pařížský krém 

v různých podobách. Výsledkem práce byly krásně zdobené pralinky a cukrovinky, které si po skončení 

absolventi kurzu odnesli domů.  

• BASIC BARISTA na VASS 

Ve dnech 3. – 4. 4. 2017 provoněla opět po čase naši školu káva, přivítali jsme totiž baristu Michala Klevetu 

(WOODEN COFFEE), který je dokonce náš absolvent. Baristický kurz úspěšně absolvovalo 24 žáků z oborů 

Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) a Kuchař-číšník. Účastníci získali cenné teoretické i praktické poznatky 

z oblasti kávy a její přípravy. Kurz byl zakončen testem a soutěží.  Tento specializovaný kurz bezesporu 

obohatil budoucí profesní uplatnění žáků a celkové podvědomí o konzumaci a přípravě kávy i kávové kultuře. 

• Seminář SOČ Brno  

Ve dnech 2. - 4. 11.2016 se žáci naší školy zúčastnili v Brně semináře o tom, jak psát práci SOČ. 

Na programu bylo několik velice zajímavých a podnětných přednášek. První se týkala citací. Během ní se žáci 

dozvěděli, jak zařadit citaci do práce a co všechno do citování vlastně patří. Dále zjistili, jak psát odbornou 

práci a jaké jsou její části nebo jaké jsou nástrahy v podobě plagiátorství. Přínosem byla diskuze o možnostech 

uplatnění po napsání úspěšné práce SOČ. 

Přednáška, která účastníky skutečně oslovila, byla na téma psychologie. Žáci získali se cenné informace o tom, 

jak bojovat s trémou a také jak používat různé uvolňovací cviky.  

• Veterinární mikrobiologie a molekulární diagnostika  

Žáci VP3 se zúčastnili semináře a workshopu pro pedagogy a žáky veterinárních středních odborných škol, 

který byl zaměřen na novinky ve veterinární mikrobiologii a současné možnosti molekulární diagnostiky. 

Uskutečnil se 1. 2. 2017 a organizátorem bylo Školicí středisko SVÚ Praha. Součástí semináře byla i exkurze 
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v laboratořích molekulárních metod.  Žáci, kteří se této akce zúčastnili, si rozšířili svoje teoretické znalosti 

získané v odborných předmětech o zkušenosti z praxe. 

• Fyzioterapie malých zvířat v praxi  

Žákyně VP3 absolvovaly na přelomu května a června 2017týdenní praxi v centru Physiodog v Praze.  Po 

dvoudenním kurzu fyzioterapie, který probíhal na naší škole v únoru, měly možnost prohloubit své znalosti 

přímo v praxi. Dostaly se k zajímavým případům, kdy viděly, jak se díky trpělivosti a intenzivní péči mohou 

ochrnutí pejsci znovu rozchodit. Samy pak mohly psy masírovat, dělat strečink a cvičit s nimi na balančních 

pomůckách. Učily se v příjemném kolektivu profesionálních fyzioterapeutů, kteří je ihned vzali mezi sebe. 

• Naše škola drží krok  s novými trendy v  IT spolupracuje s ITnetwork.cz 

Od začátku prosince navázala naše škola – jako první střední škola v ČR oficiální spolupráci s ITnetwork.cz. 

Jedná se o síť, na které i působí asi 100 tisíc Čechů a Slováků, kteří se tam vzdělávají v oboru IT. ITnetwork 

nabízí velké množství kvalitně zpracovaných tutoriálů (návodů k použití, které na konkrétních příkladech 

názorně ukazují, jak se používá určitý počítačový program či programovací jazyk). V mnoha případech jde 

o placené materiály, proto se naše škola rozhodla zpřístupnit některé placené služby na této síti primárně 

žákům oboru Informační technologie a Ekonomika a podnikání a případně zájemcům z řad pedagogů 

o problematiku programování.  Žáci získají od školy body (slouží k zakoupení bonusových článků) na 

zakoupení všech článků pro kurzy VB.NET – základy, VB.NET – objektově orientované programování, PHP – 

základy a PHP – objektově orientované programování. VB.NET a PHP jsou programovací jazyky, které se učí 

na naší škole. Jako bonus pro nejlepší budeme mít možnost přidělit další body vybraným žákům, ti pak budou 

mít možnost aktivovat si články podle svého výběru. 

ITnetwork.cz nabízí také školení pokročilých programátorských metod profesionálním lektorem. Tato školení 

budou nabízena našim žákům, kteří se budou chtít v programování zdokonalit pro vývoj komerčních aplikací. 

• To víme, to známe,  to není nic nového …aneb další předání certifikátů CISCO 

Academy 2017 

V pátek 21. 4. 2017 předal Ing. David Marek žákům 4. ročníku oboru Informační technologie certifikáty CISCO 

ACADEMY. Žáci během studia prošli náročnými testy – všechny byly v anglickém jazyce, a někteří z nich získali 

dokonce dva mezinárodně uznávané certifikáty: Cisco IT Essentials (správa a údržba PC) a CCNA 1 (první z řady 

certifikátů pro specialisty na síťové technologie).  Naše škola tak vychovala již pátou generaci IT odborníků 

připravených pro náročný a dynamický obor, jakým IT bezesporu je. 

 

EXKURZE 
ZAHRANIČNÍ 

• Adventní Drážďany  

Naše škola pořádala 2. 12. 2016 exkurzi do Drážďan, které se zúčastnili žáci a studenti všech oborů SŠ a VOŠ. 

První zastávkou byl zámek Moritzburg, Čechům známý především jako místo natáčení populární pohádky Tři 

oříšky pro Popelku. Dále účastníci exkurze pokračovali do adventně naladěných Drážďan. Nejdříve navštívili 

Zwinger, kde jim průvodkyně podala zajímavý výklad o historii města. Dále je čekal kostel saského dvora, poté 

nahlédli z krásné Brühlovy terasy a viděli řeku Labe. Nakonec prošli centrem města, prohlédli si asi 

nejznámější stavbu Drážďan kostel Frauenkirche. Ulicí Münzgasse došli na vánoční trhy a užili si předvánoční 

atmosféru. 

 

 

 

http://www.itnetwork.cz/
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/konkretni
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/program
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• Zoologická zahrada na zámku Schönbrunn  

Na závěr praxe navštívili žáci VP4 zoo na zámku Schönbrunn ve Vídni, která patří k nejmodernějším 

a nejlepším zařízením na světě. Výběhy pro zvířata jsou koncipovány opravdu velkoryse a v úzkém spojení 

s přírodou. Žijí zde zástupci více než 700 druhů zvířat, od tygra ussurijského přes koaly, pandy až k indickým 

nosorožcům. Zoo tvořící součást Schöbrunnu patří do světového kulturního dědictví UNESCO. Exkurze byla 

krásnou tečkou za čtyřletým studiem na oboru Veterinární prevence. 

• Studenti VOŠ opět na cestách …  

Studenti VOŠ oboru Cestovní ruch vyrazili poslední dubnový týden 2017 na odbornou exkurzi Poznáváme 

Maďarsko.  Během čtyř dnů měli možnost poznat alespoň kousíček z toho, co tato země může turistům 

nabídnout.  

Jeden den strávili v Budapešti, kde navštívili největší turistická lákadla – budovu maďarského parlamentu, 

kde si také prohlédli maďarské korunovační klenoty, dále baziliku svatého Štěpána, Budínský hrad, Rybářské 

bašty či chrám svatého Matyáše. Křížem krážem prošli Budapeští přes několik mostů a nevynechali ani 

známou nákupní ulici Váci utca, na jejímž konci se nachází slavná tržnice, kde lze nakoupit vše od různých 

druhů papriky, přes klobásky až po typické suvenýry. Večerní osvětlenou Budapešť si pak prohlédli z paluby 

výletní lodi a někteří také z obřího ruského kola točícího se v centru jen pár kroků od Dunaje. 

Dalšími cíli exkurze byly Egerská oblast, známá pěstováním vinné révy a výrobou vína a město Miskolc 

s termálními lázněmi. 

Poslední den vyrazili účastníci exkurze na cestu kolem Balatonu, zastavili se v turistickém centru Siofóku 

a v lázeňském městě Hevíz, kde se prošli mimo jiné kolem největšího termálního jezera v Evropě. 

 

TUZEMSKÉ 

• Enviromentální pobyt  

V průběhu října 2016 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. 
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Odborné exkurze oborů Hotelnictví a turismus a Kuchař-číšník 

• Jak to funguje v pálenici?  

Na toto téma byla zaměřená odborná exkurze žáků 1. ročníku oboru Kuchař – číšník. V rámci odborného 

výcviku se vypravili do palírny v Cetkovicích, aby zjistili, jak se pálí ovocné destiláty tzv. teplou cestou. 

Vedoucí pan Petr Staněk, majitel soukromé pálenice, velice ochotně a podrobně vysvětlil technologický 

postup výroby a ukázal veškeré potřebné zařízení. 

Na vlastní oči viděli, jak se z výchozí suroviny „kvasu“ (tj. zkvašené ovoce s patřičnou cukernatostí) mění 

pomocí destilace a rektifikace (tj. opětovná destilace) na čistý vysoce procentní alkohol, který se posléze ředí 

destilovanou vodou na požadovanou lihovitost. 

Také viděli výrobní zařízení na destilaci, kontrolní zařízení, vyzkoušeli si měření cukroměrem, lihoměrem 

a někteří si vyzkoušeli i nezbytné výpočty. 

• HT 3 sbírá praktické zkušenosti – hotel Santon 

Ve čtvrtek 29. 9. 2016 absolvovala třída HT3 exkurzi v hotelu Santon, který již 31 let krášlí břeh Brněnské 

přehrady.  Prohlídka začínala u recepce, místa, které host navštíví jako první. Pokračovala přes konferenční 

salonky a kuchyni s restaurací.  Dále žáci navštívili zázemí pro personál, skladovací prostory, velkou hotelovou 

terasu s krásnou vyhlídkou na přehradu a rekreační hřiště. Nakonec se zájemci mohli podívat do nového 

wellness centra. 

Byla nám také nabídnuta možnost spolupráce s naší školou formou odborné praxe a brigády, což 

mnohé žáky zaujalo. 

• Odborná exkurze – Černá Hora  

V pátek 30. 9. 2016 se třída KZ2 vydala na exkurzi do Černé Hory. Součástí exkurze byla nejprve návštěva 

hotelu Sladovna. Žáci se během prohlídky seznámili s chodem hotelu a jeho wellness zázemím. 

 Následovala prohlídka Pivního muzea, kde se z videoprojekce dozvěděli mnoho informací o historii 

i současnosti pivovaru a prohlédli si velké množství exponátů. Do roku 2004 zde byla sladovna a později byla 

zrekonstruována na hotel. 

Další část exkurze směřovala do Pivovaru Černá Hora. Zde se žáci seznámili s výrobou piva. 

Příjemnou tečkou na závěr exkurze bylo dobré menu v hotelu Sladovna.  

• Zdolali jsme 12 pater Hotelu Continental Brno  

Ve čtvrtek 24. listopadu 2016 absolvovala třída HT3 v pořadí již druhou exkurzi zaměřenou na hotelový 

provoz, tentokrát do čtyřhvězdičkového hotelu Continental, který se nachází v centru Brna. Průvodcem se 

stal F & B manažer pan Jakub Šeler, jenž žákům důkladně vysvětlil celé manažerské řízení hotelu.  

Prohlídka začala u recepce, která je otevřena nonstop, dále žáci pokračovali výtahem do nejvyššího patra. 

Zde se nachází nejluxusnější pokoje celého hotelu, naopak nejlevnějšími pokoji jsou typy Economy.  

V prohlídce pokračovali žáci ukázkou konferenčních salónků, jídelny, podzemního parkoviště, prádelny 

i místností, kterou se hotel Continental pyšní nejvíce – Coliba barem. Najdete zde doutníky z celého světa, 

300 druhů alkoholu, z toho 140 druhů rumu.  

• Exkurze do hotelu Coutyard by Marriott v  Brně  

Dne 12. 4. 2017 vyrazila třída HT3 na exkurzi do hotelu Coutyard by Marriott v Brně.  

Nový hotel amerického řetězce Marriot, který je v Brně otevřen teprve od listopadu loňského roku, je 

moderní čtyřhvězdičkový hotel nacházející se poblíž Štýřického pobřeží a nabízející krásný výhled na 

historickou část města a Špilberk.  

Patnáctipatrová budova má 10 konferenčních místností až pro 300 lidí, které jsou vybaveny nejmodernější 

audiovizuální technikou, garáž pro 400 aut, 201 pokojů s 390 lůžky. Hotel je postaven v severském stylu – 
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v modrých, černých a šedých barvách a nabízí velké množství služeb, např. faxové služby, úschovnu cenných 

předmětů, praní a žehlení prádla, směnárnu, kryté parkovaní pro motocykly, výtah, Wi-Fi. 

V celém hotelu pracuje zhruba 50 zaměstnanců a každý musí ovládat alespoň částečně cizí jazyk, tedy 

angličtinu a němčinu. Prohlídka hotelu byla pro všechny velice příjemná. Žáci zjistili, že je také možnost jít do 

hotelu pracovat jako brigádník, což je pro získání praxe v tomhle oboru velice skvělá příležitost.  

 

Odborné exkurze oboru Veterinární prevence 

• Radešínská Svratka 

15. 9. 2016 se třídy VP2 a VP3 zúčastnily 13. ročníku výstavy českého strakatého skotu na Radešínské Svratce. 

Akci, která se zde koná každé 2 roky, slavnostně zahájil ministr zemědělství ČR. Jedná se o největší výstavu 

skotu v ČR. Vystavovala se i jiná zvířata -  ovce, prasata nebo kozy. Nechyběl ani bohatý doprovodný program, 

například westernové ježdění, soutěže v odhadu hmotností zvířat nebo ukázka pasteveckého výcviku. Celá 

výstava probíhala v krásném areálu Radešínské Svratky. Žáci mohli vidět také rozsáhlé expozice zemědělské 

techniky, výrobní programy a služby související s chovem zvířat.  

• Botanický ústav  

2. 11. 2016 se třída VP2 zúčastnila Dne otevřených dveří v Botanickém ústavu Brno. 

Žáky přivítali občerstvením a ihned poté byli rozděleni do dvou skupinek. První skupinka si mohla prohlédnout 

oddělení vegetační ekologie a druhá oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie. 

První skupinka zjistila, jak se odebírají vzorky vody, které toxiny lze najít a které přístroje se při této analýze 

používají. Žáci dále vstoupili do tajů fluorescence.  Nakonec pracovnice ústavu ukázala žákům některé 

nástroje používané ústavem při práci v terénu, jako je odebírání vzorků zeminy, vody atp. 

Druhá skupina vyslechla krátkou přednášku o ekologii a paleoekologii, ve které se žáci dozvěděli informace 

o dlouhodobém vývoji přírody a ovlivnění přírody člověkem za posledních deset až patnáct tisíc let. Na 

druhém stanovišti tohoto oddělení byli žáci seznámeni s rozborem kousku půdy a s pomůckami, které jsou 

k tomu potřeba.  

Po absolvování prohlídky „svých oddělení“ se žáci na svých stanovištích vystřídali. 

• Výstava hospodářských zvířat Brno  

Dne 11. 5. 2017 se žáci VP2 zúčastnili Veletrhu pro chov zvířat, myslivost a krajinu na Brněnském výstavišti. 

Na veletrhu mohli vidět přehlídku hospodářských zvířat a techniky. Mnohé z žáků zaujal areál věnovaný 

myslivosti a včelařství. 

• První ročník Veterinární prevence na konferenci MENDEL FORUM BRNO  

Žáci prvního ročníku Veterinární prevence navštívili dne 7. 6. 2017 konferenci Mendel Forum Brno. 

Konference byla realizována formou interaktivních seminářů, na které navazovala praktická činnost 

v laboratořích. Žákům byly předány poznatky v mendelovském bádání a propagaci vědy a výzkumu v oblasti 

genetiky. Žáci navštívili toto vědecké pracoviště, kde jim byly prezentovány aktuální vědecké poznatky a kde 

si v odborně vybavených laboratořích vyzkoušeli práci vědeckých laborantů. 

 

Odborné exkurze oboru Informační technologie 

• IT3 na výstavě grafiky  

V září 2016 se uskutečnila exkurze třídy IT3, která navazovala na výuku předmětu grafika a multimédia, ve 

kterém se žáci učí tvořit tiskoviny pro propagaci. Žáci navštívili Moravskou galerii v Brně na Husově ulici, kde 



 
 

 27 

měli možnost vidět plakáty současných autorů grafiky. Poté přešli do budovy na Moravském náměstí, kde 

zhlédli ukázku interaktivní verze soudové grafiky. 

• Exkurze do firmy AT&T 

22. 3. se žáci IT3 vypravili do brněnské pobočky firmy AT&T, která jako jedna z největších firem poskytujících 

celosvětovou telekomunikaci připravila pro žáky středních škol zajímavý a obohacující program.  

Pracovníci firmy žákům ukázali, jak nakonfigurovat a ovládat zařízení s operačním systémem JunOS. Účastníci 

exkurze se podívali, jak probíhá každodenní práce techniků a specialistů, starajících se o problémy zákazníků 

firmy. Dozvěděli se informace o hierarchii postavení ve firmě, rozložení a zabezpečení serveroven po celém 

světě. Žáci dále zjistili, jak důležitá je spolupráce s kolegy (třeba přes půl světa) při řešení problémů tisíců 

zařízení v síti. 

 

Odborné exkurze oboru Ekonomika a podnikání 

• Gatema 

Dne 31. 10. 2016 se uskutečnila exkurze žáků 3. ročníku oboru Ekonomika a podnikání do firmy Gatema s. r. o. 

Boskovice.  

Tato firma byla založena v roce 1992 jako podnik se zahraniční kapitálovou účastí. Působí v oblasti prodeje 

i vývoje kvalitních informačních systémů. Od roku 1995 funguje již jako ryze česká společnost podnikající 

v oblasti informačních technologií a výroby desek plošných spojů. 

Po příchodu do firmy se žáků ujal vedoucí obchodního oddělení, který je posléze stručně seznámil s historií 

firmy, technologiemi, projekty, ekonomickými výsledky, jejími vizemi do budoucna a také nechyběla ani 

prohlídka výrobní linky.  

Díky skvělému a profesionálnímu přístupu nebyl problém s pochopením celého výkladu. Tato exkurze byla 

nejen zpestřením výuky, ale také přínosem informací ohledně marketingu a provozu podniku.  

• Exkurze v Minervě  

V pátek dne 23. června 2017 se žáci EP3 v rámci výuky ekonomiky zúčastnili odborné exkurze do Minervy 

v Boskovicích. Výrobními dílnami je provázel personální ředitel firmy. Nejprve je vzal do některých částí 

výroby, hlavně na kompletaci průmyslových šicích strojů, a to od výroby jednotlivých malých součástek až po 

samotné skládání šicích strojů. Prohlédnout si mohli jak staré, tak i nové CNC stroje v provozu. Zjistili 

například, že tělo šicího stroje je v lakovně barveno práškovou barvou pomocí ručního stříkání. 

Minerva a.s. vyrábí různé typy průmyslových šicích strojů, např. sloupové šicí stroje, ploché šicí stroje, šicí 

stroje s klikatým stehem, ramenové šicí stroje a speciální šicí stroje. 

Tato společnost funguje již od roku 1881, kdy byla založena ve Vídni, poté byla přesunuta do Opavy, do 

Boskovic se přesunula až roku 1938. Roku 1997 se stala majoritním akcionářem německá firma Dürkopp Adler 

AG Bielefeld, poté roku 2005 převzala většinu akcií také čínská firma SGSB Group Co., Ltd. I přes velké 

zastoupení strojů je stále potřeba lidská obsluha, v roce 2015 zaměstnávala firma 639 zaměstnanců.  

 

EXKURZE VOŠZ 

• VZ1 na oddělení centrální sterilizace v Nemocnici Boskovice  

Studentky VZ1 se 7. 11. 2016 zúčastnily exkurze v oddělení centrální sterilizace v Nemocnici Boskovice. 

Seznámily s provozem, organizační strukturou a materiálním vybavením oddělení. Získané informace jsou 

důležité pro absolvování odborné praxe a pro doplnění teoretických znalostí v odborných předmětech. 
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• Exkurze v laboratoři v  Nemocnici Boskovice 

8. prosince 2016 proběhla exkurze VOŠ zdravotnické do laboratoře v Nemocnici Boskovice, s. r. o. Studentky 

prošly spojené laboratoře biochemické a hematologické. Pracovnice se jich ochotně ujaly a ukázaly cestu 

vzorku vyšetřovacím procesem – od převzetí po vydání výsledků. Seznámily studentky s přístrojovou 

technikou a principy vyšetřování biologického materiálu. Také je upozornily na chyby, kterých by se jako 

sestry měly vyvarovat. Další částí exkurze byla návštěva mikrobiologické laboratoře, v níž studentky viděly 

serologické vyšetření a podrobně kultivační mikrobiologické vyšetření na speciálních kultivačních půdách.  

• Exkurze FN Olomouc a FERTIMED Olomouc 

20. 12. 2016 se studenti 3. ročníku VOŠ zdravotnické zúčastnili exkurze na vybraných odděleních FN Olomouc. 

Nejprve navštívili centrum urgentního příjmu, kde se seznámili s chodem tohoto zařízení, dále pak se 

způsobem, jakým se zde ošetřují pacienti s akutním stavem. Součástí exkurze byla i návštěva heliportu.  

Dalším navštíveným zařízením bylo Centrum pro léčbu neplodnosti FERTIMED, kde se léčí páry s poruchou 

plodnosti.  

• Exkurze v sociálních službách  

Dne 22. prosince 2016 se studentky VZ1 zúčastnily exkurze v Betany v Boskovicích. Cílovou skupinou tohoto 

zařízení zaměřeného na poskytování sociálních služeb jsou klienti s mentálním a kombinovaným postižením. 

Studentky se seznámily s provozem, organizační strukturou a materiálním vybavením sociálních služeb. Také 

se dověděly, jak přistupovat ke klientům a komunikovat s klienty se zdravotním postižením. Získané 

informace jsou důležité pro absolvování odborné praxe a pro doplnění teoretických znalostí v předmětech – 

komunikace v ošetřovatelství, psychologie aj. 

• Exkurze do Masarykova onkologického ústavu  

Dne 16. 2. 2017 navštívili studenti VZ2 Masarykův onkologický ústav v Brně. Exkurze proběhla v rámci 

předmětu ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami a paliativní péče. Účastníci exkurze 

absolvovali různé přednášky, např. Seznámení se zařízením, Prevence onkologických onemocnění a screening 

– zaměřeno na prevenci karcinomu prsu, děložního čípku a varlat, Chemoterapie (zkušenosti z praxe, 

pracovnice z provozu), Radioterapie (zkušenosti z praxe, pracovnice z provozu). 

• Exkurze do Psychiatrické nemocnice Brno  

V úterý 28. 2. 2017 navštívila třída VZ2 Psychiatrickou nemocnici v Brně. Důvodem návštěvy bylo poznání 

specifik péče o duševně nemocné a také seznámení s pracovištěm, na kterém měla probíhat 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. 

Poté se studenti přesunuli do Mendeliana.  V historickém zasedacím sále Mendlovy vědecké společnosti byli 

seznámeni s životem a dílem J. G. Mendla. Součástí expozice je i moderní laboratoř, kde mohli účastníci 

exkurze optickým i elektronickým mikroskopem pozorovat připravené preparáty, také zkoušeli izolovat DNA 

a mohli si prohlédnout přístroje, kde je možné s nukleovými kyselinami dále pracovat. Výsledky exkurze 

mohou studenti uplatnit v teoretické výuce a během své odborné praxe. 

• VZ1 v Ústavu pro soudní lékařství  

10. 4. 2017 studentky třídy VZ1 navštívily Ústav pro soudní lékařství MU v Brně.Po seznámení s pracovištěm 

(v posluchárně úvodní přednáška a organizační pokyny)  byly přítomny demonstrační pitvě (v rámci předmětů 

ANT, FYZ, PAP). 

Poté následovala návštěva muzea soudního lékařství, kde studentky viděly množství zajímavých exponátů 

z tohoto oboru. 
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• Odborné exkurze žáků SŠ do vědeckého centra VIDA  

1. 11. 2016 a 25. 11. 2016 navštívili žáci tříd IT2 a EP1 vědecké centrum VIDA v Brně. Zde byl pro ně připraven 

naučný program Chytřejší než Holmes, během něhož si mohli žáci vyzkoušet své teoretické i praktické 

znalosti, a to nejen z fyziky, ale i z biologie, chemie a zeměpisu. Po ukončení programu následovala prohlídka 

stálé expozice, plné fyzikálních pokusů a pomůcek. 

Dne 23.2.2017 se třída EP2 zúčastnila naučné exkurze do brněnského VIDA centra. Zde absolvovala vzdělávací 

program Světelná laboratoř. Jednalo se o sérii pokusů z optiky, žáci si vyzkoušeli různé pokusy se světlem, 

laserem a luminiscencí. Na tento program poté navazovala světelná show. Po ukončení programu 

následovala prohlídka celého VIDA centra, ve kterém jsou pokusy nejen z fyziky, ale také z biologie, zeměpisu 

a chemie. 

23.3.2017 se třída HT1 účastnila naučného programu Mlady detektiv ve vědeckém centru VIDA v Brně. 

Program byl zaměřen na kriminalistické metody, využití logického myšlení a vzájemné spolupráce. Součástí 

byla i prohlídka VIDA centra. 

Dne 4. 4. 2017 se třída IT2 účastnila vzdělávacího programu na brněnské hvězdárně s názvem Soumrak 

dinosaurů. Program byl rozdělen na tři části. V první se žáci seznámili se souhvězdími noční oblohy, ve druhé 

s planetami a ve třetí části zhlédli naučný film o ptácích, kteří byli předchůdci dinosaurů. 

• Žáci IT3 v  České televizi  

Ve středu 31. května se žáci třetího ročníku oboru Informační technologie podívali do brněnské budovy České 

televize. Zde se zúčastnili exkurze, při které mohli vidět, jak to v televizi chodí z pohledu kameramanů, 

zvukařů a herců. 

Novou moderní budovou ČT provázel žáky moderátor pořadu Dobré ráno, takže se mohli dozvědět nejen to, 

jak se pořady natáčejí, ale také jaké to je stát a mluvit před kamerou. K vidění byla jak moderní natáčecí 

zařízení, kostymérny, tak i historické kamery a stroje pro střih filmu. Dále se účastníci exkurze podívali do 

všech tří natáčecích studií, kde viděli kulisy různých pořadů z produkce České televize. Zároveň mohli vidět 

i místnosti pro zvukaře a postprodukci s velkým počtem monitorů a řídicí konzolí.  

• Letiště Brno  

Koncem června 2017 se žáci tříd EP1 a IT2 vypravili na exkurzi na brněnské letiště v Tuřanech.  Na letišti se 

jim věnovala tisková mluvčí, která je seznámila s chodem letiště a poté je také areálem provedla. Žáci získali 

informace o odbavování zavazadel, fungování příletové a odletové haly a dále zamířili ke vstupu pro personál. 

Zde měli možnost vidět kontrolu pilotů, kteří procházeli detekčním rámem.  

Další částí exkurze byla letištní hasičské zbrojnice, kterou zaměstnanci žáky provedli, seznámili je se svými 

úkoly a ukázali hasičská auta a další vybavení.  

 

KULTURA 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

Zájezdy na divadelní představení 

Žáci školy navštěvují formou zájezdů divadelní představení na brněnských divadelních scénách, mají ale také 

možnost zhlédnout divadelní klasiku přímo v Boskovicích.  

• Romeo a Julie 

24. 10. 2016 navštívilo 80 žáků všech ročníků střední školy divadelní představení Romeo a Julie v Mahenově 

divadle v Brně. Všichni ocenili podařené spojení klasiky W. Shakespeara s moderním stylem zpracování 

(kostýmy a hudba).  
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• Divadelní klasika v  Boskovicích  

Také v tomto školním roce využila naše škola možnosti zhlédnout představení českých divadelních klasiků ve 

zpracování Divadla různých jmen z Prahy. 15. 12. 2016 sehráli herci tohoto divadla pro žáky 1. - 2. ročníku 

střední školy divadelní představení Maryša od bratří Mrštíků, pro 3. - 4. ročníky SŠ bylo určeno drama Karla 

Čapka Bílá nemoc. 

Obě představení se u žáků setkala s velkým ohlasem a přispěla k doplnění znalostí o české divadelní tvorbě. 

• Anglické divadlo  

Dne 9. 12. 2016 se žáci druhého ročníku oboru Informační technologie vypravili do Blanska na anglické 

divadlo. Měli možnost zhlédnout Shakespearovu hru Winter´s Tale, kterou sehráli členové studentského 

divadla Domino Theatre. Poeticky laděný příběh žáky velmi zaujal nejen díky hereckým výkonům, ale i díky 

tomu, že měli možnost procvičit si svoje jazykové znalosti. Divadlo se velmi vydařilo a určitě naladilo všechny 

zúčastněné na tu správnou vánoční atmosféru. 

 

PROJEKT FILM A ŠKOLA 

Ve školním roce 2016-2017 se škola již poosmé zapojila do celorepublikového projektu Film a škola, který se 

zaměřuje na rozšíření kulturního povědomí mladé generace. 

V rámci tohoto projektu zhlédli žáci všech ročníků SŠ v kině v Boskovicích celkem 8 filmů. Jednalo se o tyto 

filmy. 

1. ročník  Co jsme komu udělali?   

   Gran Torino 

2. ročník   Neuvěřitelně hlasitě a nesmírně blízko 

   Anthropoid 

3. ročník  O myších a lidech 

   Snowden 

4. ročník   Spalovač mrtvol 

   Anthropoid 

• Vánoční besídka  

V předvánočním čase (12. do 14. prosince) vystoupili žáci ubytovaní v domově mládeže při naší škole 

s předvánočním programem, který předvedli v zámeckém skleníku v Boskovicích pro děti z mateřských škol, 

žáky základní školy a pro žáky prvních a druhých ročníků naší školy. 

V odpoledních hodinách pak navštívili s předvánočním programem Domov důchodců v Boskovicích, Sociální 

služby Šebetov a Domov pro seniory v Letovicích. Letos si žáci připravili pásmo vánočních koled 

a zhudebněnou pohádku Princezna ze mlejna. Vzhledem k tomu, že předvánoční vystoupení proběhlo 

v zařízeních tak různých, byla to pro všechny účinkující zkušenost, ze které si jistě odnesli nezapomenutelné 

zážitky. Tím, že rozdávali radost druhým, obohatili sebe i ostatní.  

 

SPORT 

• STK Chorvatsko Baška Voda  

V prvním červnovém týdnu se v chorvatské Bašce Vodě uskutečnil tradiční sportovně turistický kurz. 

Zúčastnilo se ho 31 žáků třetích ročníků střední školy. Sportovní stránka kurzu byla denně naplňována 

plaváním, hraním míčových a pálkových her ve sportovních areálech Baška Polje (cca 3 km od Bašky Vody). 

Během týdne se uskutečnil celodenní výlet na lodi, jehož součástí byla i prohlídka ostrovů Hvar a Brač, kde 

žáci navštívili jednu z nejkrásnějších pláží Chorvatska. Účastníci kurzu podnikli také večerní výlet lodí do 
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Makarské. Vzhledem k vysokým teplotám přes den se každý večer uskutečnily krátké túry po okolí a téměř 

každý večer byl společně zakončen u kytary. 

• Prázdninový  turnaj v RINGU  

Den před vysvědčením a ukončením školního roku se v tělocvičně školy konal školní turnaj v ringu, kterého 

se zúčastnilo 10 družstev, což je cca 60 žáků. Po „slavnostním“ zahájení kapitáni družstev losováním určili, do 

které ze dvou skupin bude jejich tým patřit.  

Každý zápas se hrál na dva sety. Ti, kteří se po boji umístili na prvním místě v každé skupině, hráli o celkové 

vítězství v turnaji. V tomto finálovém utkání hrály proti sobě týmy HT2b a VP2b. Ze souboje vyšel jako vítěz 

tým HT2b.  Celkem se odehrálo 22 zápasů. Na závěr byla vyhodnocena čtyři nejlepší družstva a odměněna 

cukrovinkami a diplomy. Výsledky byly následující: 1. HT2b, 2. VP2b, 3. VP2a, 4. VP3b. 

 

PROJEKTY 
• Vybraní žáci třídy EP4 v Rusku  

Také v tomto školním roce v rámci projektu Do světa, který financuje Jihomoravský krajský úřad, proběhl na 

naší škole projekt s názvem S programem SolidWorks od teorie k mechatronice. Ke spolupráci byla opět 

oslovena Polytechnická průmyslová škola v Kirovsku.  První část projektu proběhla ve dnech 4. - 10. září 2016, 

kdy naši žáci a učitelé navštívili partnerskou školu.  Náplní výukového bloku byla společná práce v oblasti 

propojování počítačů do místní LAN sítě školy, výroba UTP kabeláže a následná instalace a konfigurace 

pracovních stanic. Další část společné výuky byla zaměřena na práci v CAM systému, kde měli žáci za úkol 

vymodelovat jednoduchý rotační díl a následně vytvořit CNC program pro obrábění daného tvaru na 

soustruhu. Kromě pracovního programu ve škole měli žáci možnost seznámit se s historickými a kulturními 

památkami Leningradské oblasti. 

Druhá část projektu probíhala ve dnech 11. - 17. září 2016 v naší škole, náplní výuky byla práce s programem 

SolidWorks. Žáci dostali zajímavý úkol, a to, aby se pokusili vymodelovat 3D model raketoplánu. Společné 

úsilí vedlo ke zdárnému konci, modely se zdařily a následně pak byly vytisknuty na školní 3D tiskárně. V dalším 

bloku byla výuka zaměřena na moderní programovací techniky -  konkrétně na programování Lego robotů. 

Z doprovodného programu, který naše škola nabídla, ruské žáky a učitele nejvíce zaujala návštěva 

Moravského krasu a prohlídka Prahy. V rámci projektu si žáci nejen prohloubili své technické znalosti 

a jazykové a komunikační dovednosti, ale zároveň měli možnost poznat některé kulturní a přírodní památky 

obou krajů.  

• Na zkušené v  Budapešti  

Ve dnech 24. 9. – 15. 10. 2016 se žáci a studenti naší školy zúčastnili odborné praktické stáže v Budapešti, 

organizované v rámci mezinárodního vzdělávacího programu Evropské unie ERASMUS+. Šest žáků ze střední 

školy z oborů Kuchař – číšník a Hotelnictví a turismus a šest studentů z vyšší odborné školy oboru Cestovní 

ruch absolvovalo praxi na různých pracovních pozicích ve vybraných luxusních budapešťských hotelech. 

Studenti tak mohli nahlédnout „pod pokličku“ těchto hotelů, zjistili, jak hotel funguje – od uklízení pokojů, 

přes práci na recepci, obsluhu hostů v restauraci, péči o ubytované hosty na pozici hostesek až po práci 

v kanceláři managementu hotelu. Kromě odborných znalostí a dovedností uplatnili v plné míře své jazykové 

znalosti – v první řadě angličtinu.  

Součástí praxe nebyla jen práce, ale také kulturní a vzdělávací akce, které studenti měli možnost absolvovat 

ve volném čase po práci či o víkendech. Za tři týdny prošli Budapešť křížem krážem, navštívili nejvýznamnější 

památky, muzea a atrakce města, ochutnali mnoho maďarských specialit … 
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Snad největším přínosem pobytu je získaná zkušenost. Studenti byli schopni být po tři týdny bez rodičovské 

péče, starali se sami o sebe, zvládli pracovní povinnosti, a to vše v cizí zemi, kde se mluví jazykem, kterému 

běžní Evropané nerozumí. 

• Studenti VOŠ zdravotnické ve Vídni  

Studentky 2. a 3. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra VOŠ zdravotnické vyjely v termínu 2.10. - 

22. 10. 2016 v rámci programu ERASMUS + na odbornou stáž do Vídně. 

Tři týdny tam nejen pracovaly v různých zařízeních zdravotně-sociální péče, ale i poznávaly kulturu a život ve 

Vídni. Volný čas studentky trávily různě – navštěvovaly kulturní a historické památky, nákupní centra, místní 

kavárny.S průvodkyní  absolvovaly prohlídku dechberoucího historického centra Vídně a rozsáhlého 

přírodovědeckého muzea. Také navštívily letní sídlo Habsburků Schönbrunn a přilehlé zahrady.  

• Byli jsme v Miláně  

V rámci programu Erasmus + vyjelo v termínu 27. 11. -17. 12. 2016 dvanáct žáků třetího a čtvrtého ročníku 

oboru Veterinární prevence na zkušenou do Milána.     

Žáci pracovali ve dvojicích na různých odborných veterinárních pracovištích pod vedením italských tutorů.  

Tři týdny jsou dlouhá doba, ale všichni statečně zvládli větší či menší nároky na ně kladené, zvládli nepřízeň 

počasí i neobvyklé stravovací návyky. Překonali i jazykovou bariéru, která byla dána česko – anglicko – italskou 

konverzací. Příjemným zpestřením pobytu byla návštěva přírodovědného muzea a hradu. 

Přínosem pobytu bylo pro žáky nejen získání nových znalostí z jejich oboru, ale i zkušeností do života. 

• Projekt Med 

V jarním období od dubna až do června 2017 probíhal na naší škole již tradiční mezioborový projekt, tentokrát 

na téma MED. Do této akce se zapojili žáci oborů Veterinární prevence, Hotelnictví a turismus, Informační 

technologie, Ekonomika v podnikání, Zahradník, Kuchař a číšník. 

Cílem projektu bylo ověřit schopnosti a dovednosti žáků v jejich specializacích a současně podpořit spolupráci 

mezi jednotlivými obory. 

Med jako včelí produkt se využívá v medicíně, kosmetice, ale především při výrobě potravin, proto 

vyvrcholením projektu byla výroba a degustace pokrmů. Žáci měli možnost laboratorně prozkoumat 

a zpracovat různé druhy medu, ale také v přednášce přímo od včelaře rozšířit své znalosti a vědomosti. 

 

SOUTĚŽE 

• BRONZOVÉ HOLKY  

Ve dnech 23. - 26. 10. 2016 se žákyně čtvrtého ročníku oboru Veterinární prevence Petra Dvořáčková, Petra 

Švábová, Veronika Malá a Zuzana Přikrylová zúčastnily mezinárodní soutěže O pohár ústředního ředitele SVS 

v Praze. 

Samotná soutěž trvala pouhé čtyři dny, ale přípravy byly o to delší. Žákyně se musely naučit zvládnout práci 

v laboratořích a neustále opakovat a prohlubovat své odborné znalosti z patologie, hygieny potravin, 

mikrobiologie, parazitologie a dalších odborných předmětů. Současně bylo důležité, aby dokázaly 

sebevědomě prezentovat v českém i anglickém jazyce. 

Na soutěž se sjela družstva ze všech koutů České i Slovenské republiky, což znamenalo obrovskou konkurenci. 

Soutěžící čekaly čtyři soutěžní disciplíny. Součet získaných bodů po jejich absolvování vynesl žákyně naší školy 

na krásné 3. místo.  

Kromě soutěže byl pro účastníky připraven pestrý program zahrnující návštěvu Zoologické zahrady Praha, 

plavbu po Vltavě nebo prohlídku laboratoří SVÚ. 
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• Ocenění SolidWorks  

Ve školním roce 2016/2017 se žáci naší školy opět zapojili do celostátní soutěže v prostorovém modelování 

s využitím profesionálního CAD systému SolidWorks, který se u nás vyučuje. Tentokrát se pořadatelé 

překonali a pro celou soutěž zprovoznili nový webový portál na adrese www.studentvision.cz, kde se soutěžící 

museli zaregistrovat a splnit veškerá kritéria pro účast v soutěži.  V tomto ročníku nesla soutěž název 

"PROSTOR KOLEM TVÉHO POČÍTAČE". Úkolem bylo navrhnout zařízení, které najde uplatnění kolem počítače. 

Hodnotiteli prací byli odborníci z firmy SolidVision Brno, která se CAD systémem SolidWorks zabývá již řadu 

let, součástí hodnocení byla také úspěšnost vlastní propagace projektu na portále Facebook. 

Na skvělém 3. místě se umístil žák naší školy Vladimír Pospíšil se svým projektem – Šachovnice Harry Potter. 

Toto nádherné umístění je pro naši školu velkým oceněním a potvrzením toho, že dokážeme vychovat šikovné 

mladé lidi, kteří zajisté najdou uplatnění v praxi. Vladimír obdržel od firmy SolidVision diplom a dárkový 

poukaz na 2000,- Kč, což je dobrou motivací i pro ostatní naše žáky, kteří budou na svých projektech pracovat 

v následujících ročnících. 

• Další zlepšení na Robosoutěži  

V pátek 4. listopadu 2016 se žáci oboru Informační technologie již tradičně zúčastnili předkola Robosoutěže, 

která se koná pod záštitou Fakulty elektrotechniky VUT v Praze. Letos bylo jejich úkolem sestavit 

a naprogramovat robota, který hledá nejrychlejší cestu v bludišti. Robot má za úkol do bludiště najet po černé 

čáře, poté bludiště projet a následně najít opět černou čáru, která ho dovede do cíle. 

Z naší školy se přihlásily tři týmy tvořené žáky IT4 a IT3. I když jeden z týmů provázela velká míra smůly, 

obsadily týmy Draci a Draci2 dělené páté místo. 

• Soutěž Angličtinář roku  

30. listopadu 2016 se vybraní žáci druhých, třetích a čtvrtých ročníků střední školy zapojili do soutěže 

Angličtinář roku. Během hodinového testu žáci plnili úkoly z oblasti gramatiky, poslechu a práce s textem. 

Soutěž probíhá ve stanovený den a čas online po celém světě, a studenti tak mají možnost porovnat své 

znalosti s ostatními školami v rámci České republiky a v Evropě. Možnost absolvovat test hodnotili žáci 

pozitivně.  

• Interlos 2016 

InterLoS je pětihodinová internetová týmová soutěž. Týmy řeší zadané, různě obtížné úlohy, které jsou 

šifrovacího, logického nebo programovacího charakteru. Řešení odevzdávají prostřednictvím webové 

stránky, která je okamžitě ověřuje. 

Z naší školy se zúčastnily tři týmy. Všichni naši soutěžící byli žáci 2. - 4. ročníku oboru Informační technologie. 

Celkově v kategorii středoškoláků soutěžilo 55 týmů. Všechny tři týmy z naší školy se umístily v první polovině 

výsledkové listiny, a nechaly tak za sebou i několik týmů z gymnázií nejen z ČR, ale i ze Slovenska. 

• Výtvarná soutěž  

Policie ČR – Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování 

vyhlásila v květnu 2016 soutěž o nejlepší protidrogový plakát pod názvem Správným směrem. Hlavní 

myšlenkou soutěže bylo vyjádřit životní postoj ke stále trvajícímu problému drog. 

Soutěže se zúčastnily 3 žákyně ubytované na domově mládeže při naší škole. Dne 29. 11. 2016 pak byly v Brně 

v knihovně při Mahenově divadle slavnostně vyhlášeny výsledky. Žákyně VP2 Klára Němcová se umístila na 

prvním místě a Nikola Dolečková ze SPgŠ   na druhém místě v kategorii středních škol. Obě jmenované 

8. 12. 2016 přijal ředitel školy Ing. Mgr. Pavel Vlach. Za přítomnosti plk. Zdeňka Grénara, vedoucího územního 

odboru Blansko, POLICIE ČR jim poděkoval za úspěch v soutěži a předal věcné dary. 
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• Olympiáda v  českém jazyce  

15. 12. 2016 se uskutečnilo školní kolo olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo 32 žáků 

z 1. - 3.ročníků SŠ. Do okresního kola postoupila z prvního místa B. Schulzová z EP3, z druhého místa pak 

M. Pešková z HT1. Okresní kolo se konalo v únoru 2017 v Blansku, M. Pešková HT obsadila 6. místo, 

B. Schulzová 7. místo. 

• IV. ročník soutěže Finanční svoboda  

25. 5. 2017 se na VOŠ ekonomické uskutečnila soutěž v deskové hře Finanční svoboda určená 2. ročníkům. 

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

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

Studenti soutěžili o zajímavé ceny a poražení obdrželi alespoň cenu útěchy. 

Soutěže se zúčastnilo celkem 9 týmů po dvou studentech. V letošním ročníku se povedlo čtyřem týmům 

překonat svoji finanční nezávislost a patří jim velká gratulace.  

Na prvním místě se umístily studenti Tomáš Müller a David Řehůřek s 860 body, druhé místo obsadili studenti 

Tomáš Maňoušek a Dominik Janík a třetí místo patřilo studentkám Lucii Coufalové a Nikol Štěpánkové.  

• SOČ  

Dne 24. 3. 2017 proběhlo v Brně na Gymnáziu Křenová okresní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ). 

Žáci naší školy, kteří postoupili ze školního kola, obhajovali své práce v osmi oborech. Všichni žáci byli na 

obhajoby připraveni a své práce i přes často nepříjemné otázky porotců úspěšně obhájili.  

Devět žáků navíc postoupilo do krajského kola. Byli to: 

Dominika Fenclová z VP3 s prací Letní vyrážka, Michal Kubín z EP3 s prací Model tanku Tiger I, Filip Trefil z EP3 

s prací 3D model stíhacího letounu, Ondřej Bužík z IT3 s prací 3D modelování interiéru, Jakub Šindelka z IT3 

s prací Moderní dům, Kristýna Stehlíková z VP3 s prací Zubní kámen u psů, Kateřina Komoňová z EP3 s prací 

Motivace a vedení lidí, Karin Ráčková z VP3 s prací Psi v útulku a Martina Šteflová z EP3 s prací Smiley-Krátký 

hororový příběh. 

 

Vyhodnocení minimálního preventivního programu  

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a střední škola Boskovice, příspěvková organizace Hybešova 

53, 680 01 Boskovice měla pro školní rok 2016/2017 zpracován Preventivní program. Při jeho tvorbě jsme 

postupovali dle metodického pokynu MŠMT ČR č. j.: 20006/2007-51.  

Základními východisky pro jeho tvorbu byly Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí 

a mládeže na období 2013–2018, Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků 

a studentů ve školách a školských zařízeních č. j. 21291/2010-28 a výstupy hodnocení PP z předchozího 

školního roku.  

Obsahem PP 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 PP jsme spolupracovali s Orgány sociálně právní ochrany dětí pověřených úřadů v Blansku 

a Boskovicích, Policií ČR, okresním metodikem prevence, PPP Boskovice a dalšími institucemi. 

Primární prevence byla realizována především v rámci jednotlivých předmětů. Dále byla realizována řada 

aktivit zaměřených na prevenci rizikového chování.  

• Kyberšikana, šikana, stalking, slapping – 65 pedagogických pracovníků 

• Domácí násilí – 35 pedagogických pracovníků 
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• Policie ČR – protidrogová centrála Praha – výtvarná soutěž o nejlepší protidrogový plakát – 3 žákyně 

– 29. 11. vyhlášení výsledků – VP2 Klára Němcová – 1. místo, Nikol Dolečková SPgŠ 3. – 2. místo 

v celostátní soutěži 

• Duševní zdraví a zdravý životní styl - 60 žáků 

• Pohlavní dospívání a pohlavní nemoci – 90 účastníků 

• On-line dotazníkové šetření Klima školní třídy a Škola a šikana – účastnili se všichni přítomní žáci SŠ 

• Nedej drogám šanci – PČR – 90 žáků 

• Stmelovací pobyty prvních ročníků – 4 pobyty s účastí 84 žáků  

• Sbírkové dny pro nevidomé Světluška – 4dvojice 

• Škola a šikana – KZ1 – pan Kotouček, Letovice 

• Den Země – 90 žáků ZŠ – Mgr. Alena Plavcová 

• Beseda s vězni z Věznice Kuřim – 70 žáků – Mgr. Lenka Kovářová 

V rámci prevence bylo provedeno screeningové dotazníkové šetření zaměřené na devět rizikových oblastí 

chování u dětí a mládeže. Šetření bylo provedeno u 477 žáků ve 20 třídách školy a dotazníkové šetření 

zaměřené na klima třídy u 427 žáků ve 22 třídách. S výsledky šetření byla seznámena pedagogická rada školy, 

třídní učitelé a výsledky šetření jsou umístěny na interních stránkách školy. 

Potíže byly řešeny ve spolupráci výchovných poradců, třídních učitelů, metodiků prevence a školního 

psychologa.  

 

Vyhodnocení přijímacího řízení na školní rok 2016/2017 

Hodnocení se týká přijímacího řízení na středoškolské obory.  

Počet zaevidovaných přihlášek a žáků 

Obor Počet přihlášek Nastoupili k 4. 9. 2017 

Ekonomika a podnikání 59 27 

Hotelnictví 59 29 

Informační technologie 72 29 

Veterinářství 60 27 

Kuchař- číšník 52 21 

Zahradník 22 9 

celkem 324 142 

 

Statistika studentů přihlášených a přijatých ke studiu na VOŠ 
 

Škola: 
Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a 

Střední škola Boskovice, příspěvková organizace 

Přijatí ke vzdělávání k 30. 9. 2017 – denní forma vzdělávání 

Vzdělávací program 
Počet 

přihlášených 
Přijato 

do 1. ročníku 
Počet absolventů 

k 30. 6. 2017 

63-41-N/18 Ekonomika a podnikání 31 27 14 

63-43-N/13 Finančnictví a bankovnictví 12 12 10 

65-43-N/01 Cestovní ruch 31 28 22 

53-41-N/11 Diplomovaná všeob. sestra 67 44 28 

Celkem 141 111 74 

 


