Výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2017/2018

www.vassboskovice.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
za školní rok 2017/2018

BOSKOVICE 1. října 2018

Předkládá: Ing. Mgr. Pavel Vlach, ředitel školy

Výroční zpráva byla projednána a schválena na zasedání Školské rady dne 17. 10. 2018
Předseda školské rady: RNDr. Mojmír Stloukal

2

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:
Telefon:

Ing. Mgr. Pavel Vlach
511 123 101

Právní forma:

příspěvková organizace

Zřizovatel:
Právní forma:
Adresa:

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

IČO: 62073516
IČO: 70888337

Místa poskytovaného vzdělávání:
1. 680 01 Boskovice, Hybešova 53
2. 680 01 Boskovice, Komenského 1
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
 RNDr. Mojmír Stloukal - předseda
 Mgr. Bc. Oldřich Grulich
 Jitka Šímová
 Margita Zavřelová
 Ing Jaroslav Vítek
 Lukáš Jelínek
 Patrik Randula, DiS.
 Ing. Jiří Hlaváček
 Ing. Miroslav Hrdý
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II. Přehled oborů vzdělání vyučovaných ve školním roce 2017/2018
Vyšší odborné vzdělání
53-41-N/11
63-41-N/18
63-43-N/13
65-43-N/01

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

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

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

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

kapacita: 132
kapacita: 132
kapacita: 132
kapacita: 132

délka studia: 3 r. 0 měs.

kapacita: 180

Kuchař-číšník
denní forma vzdělávání

délka studia: 3 r. 0 měs.

kapacita: 95

Zahradník
denní forma vzdělávání

délka studia: 3 r. 0 měs.

kapacita: 90

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

41-52-H/01

III. Rámcový popis personálního zabezpečení školy ve školním roce 2017/2018
Hlavní pracovní poměr

Zaměstnanci

Fyzické osoby
v hl. pracovním
poměru
2017/2018

Pedagogičtí

69

Nepedagogičtí

31

Celkem

100
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Věková struktura pedagogických pracovníků ve školním roce 2017/2018
Věk

do 30 let

31- 40

41 -50

51 - 60

nad 60 let

0

15

27

21
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Počet
pracovníků

IV. Absolvovaná školení pedagogických pracovníků
Název školení

Počet účastníků

Ruština v praxi

1

Kurzy ICT a online výukové semináře

5

Novely daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

1

Conference entry

1

Konference pro učitele ruštiny

1

Koordinátor ŠVP

1

Nebojte se GDPR

1

Cyklus školení pro začínající učitele češtiny jako cizího jazyka

1

Zážitkový přístup v kariérovém poradenství

1

Konference němčiny

1

Využití online výukových nástrojů

36

Prezentační nástroje jako podpora výuky

1

Odborná způsobilost pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin st. I

1

Odborná způsobilost pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin st. II

1

Moderní marketingové techniky

1

Koncept EDCL, Informační systém WASET, Ekonomika a cenová politika

1

Kurzy ECDL – příprava na zkoušky testerů, testování ECDL modulů
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V. Školní knihovna
Statistika
Celkový počet registrovaných čtenářů: 410
Počet návštěvníků: 6 236, z toho registrační poplatek zaplatilo: 10
Počet výpůjček CELKEM:

9 402 – z toho prolongací: 7 257

Počet výpůjček knih:

8 973, tj. 95,44 % z celkového počtu

Počet výpůjček periodik:

352, tj. 3,74 % z celkového počtu

Počet výpůjček ostatních:

77, tj. 0,82 % z celkového počtu
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Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2017/18
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
Střední škola
Domov mládeže
Školní jídelna

400
826
129 lůžek
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

Nepřipuštění ke
zkoušce

Neprospěli

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

denní forma
ostatní formy
denní forma
ostatní formy
celkem

89

12

55

22

7

8

0

5

3

0

97

12

60

25

7

* - pouze jarní termín

B2.

Výsledky závěrečných zkoušek
Počet žáků
konajících
zkoušku
2leté obory
3leté obory

25
25

celkem

B3.

Prospěli s
vyznamenáním

Prospěli

2
2

Nepřipuštění ke
zkoušce

Neprospěli

20
20

2
2

1
1

Výsledky absolutorií (VOŠ)
Počet
studentů
konajících
zkoušku
58

denní studium
jiné formy studia
celkem

58
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Prospěli s
vyznamenáním

Prospěli

Nepřipuštění ke
zkoušce

Neprospěli

32

26

0

32

26

0

ŠKOLA:

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

název dle zřizovací listiny

Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech
C1A

stát/státy

1

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana

SLO

2

Projekt "Together we are EU" - Levice 17. - 19. 5. 2018

Slovensko, Polsko, Maďarsko,
Estonsko, Litva

3

Projekt "Cesta do světa techniky"

Rusko

4
5

počet dnů

C1B Stáže žáků v zahraničí v délce nad 1 týden
1
2
3
4
5

8

počet
žáků

stát

Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty
C2A.

1

Nově navázaná spolupráce (školní rok 2017/2018) Formy spolupráce např.: realizace odborného výcviku a praxí žáků ve firmě, exkurze žáků do firmy, účast odborníků z
praxe při závěrečných zkouškách/praktické části maturitní zkoušky, škola realizuje pro zaměstnance firmy školení, učitelé se vzdělávají ve firmě, odborníci z firmy jsou
zapojeni do vzdělávání žáků, apod.
rámcová smlouva – odborná praxe studentů
Masarykův onkologický ústav Brno
VOŠz

2

Arboretum Šmelcovna, Dva dvory v Boskovicích

účast na výstavach, prezentace školy

3

ČMSS Letovice

odborná praxe VOŠe

4

ČSOB Pojišťovna Blansko

odborná praxe VOŠe

5

ING DRAK s. r. o., Cetkovice

odborná praxe VOŠe

6

Aragon Security s.r.o., Brno

odborná praxe VOŠe

7

TARGET DESIGN s.r.o., Lysice

odborná praxe VOŠe

8
9
10
počet
odborníků

C2B Odborníci z firem a počet hodin, které odučili

počet odučených hodin

1

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

2

382

2

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

1

22

3

Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace, Křetín

1

77

4

Autoškola Václav Nečas

1

40

5

PhysioDog, Praha-Bc Kateřina Plačková

1

40

9

C2C Odborný výcvik žáků (pouze firmy, u kterých absolvují alespoň 30 % odborného výcviku) - žáci oborů E, H a J, popř. L/0
1

Hotel Dermot Letovice

2

MSSS Boskovice

3

Hotel Rudka, Rudka u Kunštátu

4

Restaurace Morava, Benešov

5

Restaurace Pod zámkem, Boskovice

6

Hotel Sladovna Černá Hora

7

Restaurace Na dvorku, Letovice

8

Restaurace Blue Queen, Boskovice

9

Hotel Slávie Boskovice

10

Hotel Lidový dům Lysice

C2D Odborná praxe žáků (pouze firmy, u kterých absolvují alespoň 30 % odborné praxe) - žáci oborů L0 a M
1

Špejchar restaurant Boskovice

2

Hotel Morava, Jevíčko

3

Restaurace Zlatá růže Boskovice

4

Hotel Moravia-Lasákův Mlýn Boskovice

5

SOŠ André Citroena, Boskovice

6

ZEPO Bořitov

7

LEDEKO Letovice

8

ZERA Rájec–Jestřebí

9

ZEAS Lysice

10

Agrospol Knínice u Boskovic
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C2E

C2F

C2G

Počet firem, se kterými škola
spolupracuje (smluvní vztahy)

114

Počet hodin, které strávili žáci oborů
E, H , L0 a M ve firmách
("žákohodiny")

28 000

Počet žáků, kteří absolvovali více jak
30 % odborné praxe nebo odborného
výcviku ve firmách
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Účast žáků a studentů školy v soutěžích, fiktivní firmy, příklady projektové výuky a výuka metodou CLIL
C3A
1
2
3
4
5

Celostátní soutěže (umístění 1. - 3. místo)
N-trophy – žákyně 2. ročníku VP
Olympiáda v ruském jazyce - Marek Musil HT3 - 1. místo v krajském kole, 3. místo v ústředním kole
Puškinúv památník Ars poetica – Marek Musil HT3 - 1. místo v krajském kole

C3B Mezinárodní soutěže (účast postupem z republikového kola)
1 Soutěž o pohár ústředního ředitele SVS ČR
2 WorldSkills Russia – Lukáš Vondál IT4 - 3. místo, Jan Kohoutek EP4 - 4. místo
3

C3C

Počet fiktivních firem fungujících ve škole ve
sledovaném období

3
11

C3D
1
2
3
4
5

Projektová výuka – příklady dobré praxe
Listopad 2017- předmět MP – průběh výběrových řízení a uplatnění na trhu práce v oblasti pojištění s odborníky z ČSOB pojišťovna
Březen 2018 – v rámci předmětu MP – přednáška L. Hlavinky - pro žáky VOŠ 3 "Umíme se prosadit".
Mezioborový projekt zvěřina
Praxe VP – praktická fyzioterapie pro 3. roč. VP

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.
C3F

Počet učitelů ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ, kteří využívají metodu CLIL

C3G Rodilí mluvčí:

jazyk

počet

AJ

0

NJ

0

FJ

0

RJ

0

ŠJ

0

jiný

0
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počet
vyučujících
C3H Počet učitelů cizího jazyka, kteří se zúčastnili studijní stáže nebo vzdělávacího kurzu v zahraničí.

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

Spolupráce školy s ostatními vzdělávacími institucemi
C4A Nově navázaná spolupráce (školní rok 2017/2018)
1

Lektor František Holík (barmanský kurz)

2
3
4
5

C4B Partnerské smlouvy (písemné) se ZŠ a VŠ (uveďte konkrétní ZŠ nebo VŠ a k tomu v jaké formě toto partnerství probíhá)
1

ZŠ Svitávka – projektový den v laboratořích

2

ZŠ Rájec-Jestřebí – projektový den v laboratořích

3

Gymnázium Tišnov – projektový den v laboratořích

4

VFU Brno – smlouva o spolupráci

5
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stát

C4C

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

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

5

počet
zúčastněných
žáků ZŠ

C4E Akce SŠ pro žáky partnerské (či jiné) ZŠ
1

Den v laboratořích pro ZŠ Rájec-Jestřebí, Svitávka

2
3
4
5

C5A.

Zatrhněte pouze ANO/NE
• škola pracuje na rozvoji měkkých dovedností žáků systémově
• škola pracuje na rozvoji měkkých dovedností žáků prakticky
• škola každoročně zapojuje žáky do iniciativy zaměřené na rozvoj podnikavosti
• škola zapojuje žáky do projektů místních iniciativ
• škola zprostředkovává žákům podpůrná opatření/nabídku mentoringu
• škola se každoročně zapojuje do žákovských společností/start up komunit
• škola spolupracuje s organizací při realizaci inovativních programů
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ANO
X
X
X

NE

X
X
X
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 Zvěřina atd.)

C6A Vzdělávání dospělých - profesní kvalifikace a kurzy k PK

Všechny školou nabízené profesní
kvalifikace (u těch, které v daném období
neproběhly nechte v dalších sloupcích
prázdné pole)

kód profesní
kvalifikace

počet
realizovaných
profesních
zkoušek za rok
2017/18

počet
počet účastníků
realizovaných
proběhlých
kurzů k
přípravných
profesním
kurzů za rok
zkouškám za
2017/2018
rok 2017/2018

C6B Ostatní nabízené kurzy pro dospělé MIMO profesní kvalifikace
Název kurzu (do závorky počet opakování, pokud kurz proběhl v daném období vícekrát)
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Počet účastníků
kurzů za rok
2017/2018

C6C

Jaký je obrat školy v realizaci dalšího vzdělávání pro dospělé?
Obrat představuje množství všech finančních prostředků přijatých ekonomickým subjektem za rok
2017 od účastníků kurzů

v tis. Kč

C7 Poradenské služby ve škole
C7A

Školní psycholog

ANO
x
úvazek

NE

1

zdroj financování

C7B

Školní speciální pedagog

projekt EU

ANO

NE
x

úvazek
zdroj financování

C7C

Realizovala Vaše organizace ve školním roce 2017/18 stavebně-technické úpravy školního poradenského pracoviště?
ANO

NE
x

Investovaná
částka

v tis. Kč
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C7D

Nové materiální vybavení školního poradenského pracoviště ve školním roce 2017/18.
(včetně pomůcek, nábytku, techniky, testových materiálů, příp. diagnostických nástrojů)
ANO
NE
x
Investovaná
částka

v tis. Kč

Pokud ANO, čím:
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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 žáci a studenti školy zúčastňují, nebo je sami organizují, popř. spoluorganizují.

ŽÁCI OBORU HOTELNICTVÍ A TURISMUS, KUCHAŘ-ČÍŠNÍK A ZAHRADNÍK NA BOSKOVICKÝCH
AKCÍCH
 Husí slavnosti 2017
Ve dnech 30. září – 1. října 2017 se v Boskovicích konaly tradiční Husí slavnosti. Do konání této významné
společensko-gastronomické akce se opět zapojila i naše škola, která jako každoročně zajišťovala obsluhu
u soutěže restaurací, jež proběhla za účasti odborné poroty v prostorách zdejšího kina.
 Dýňování na Šmelcovně
7. října 2017 se v arboretu Šmelcovna v Boskovicích konalo Dýňování, tedy akce pro veřejnost zaměřená na
aktuální podzimní plodinu – dýni. Žáci naší školy zde prezentovali obory Hotelnictví (Hotelnictví a turismus),
Kuchař-číšník a Zahradník.
Žáci oboru Zahradník připravili dekorace a dýňové aranžmá. Žáci oborů Hotelnictví a Kuchař-číšník připravili
studené i teplé pokrmy. Návštěvníci této akce mohli nejen ochutnat dýňové pokrmy, ale také obdivovat žáky
při dekorativním vyřezávání do dýní (tzv. carvingu).
 Výstava ovoce, zeleniny a okrasných dřevin na Šmelcovně
Ve dnech 14. – 15. října 2017 se v Boskovicích konala tradiční Výstava ovoce, zeleniny a okrasných dřevin.
V rámci této akce prezentovali naši žáci obory Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) a Kuchař-číšník. Předvedli
veřejnosti své schopnosti carvingu, tedy dekorativního vyřezávání ovoce a zeleniny. Tentokrát dekorativně
vyřezávali jablka.
 3. GASTRODEN v rámci DOD
10. listopadu 2017 se na naší škole konal 3. GASTRODEN, který letos poprvé proběhl v rámci hlavního
listopadového dne otevřených dveří. Žáci maturitního ročníku oboru Hotelnictví letos předvedli praktickou
ukázku dovedností z těchto gastronomických oblastí (a nejen jich): flambování, cukrářská technologie,
studená kuchyně, Raw Food, Teatender a čaje, příprava kávy – baristé, kuchyně našich babiček,
sommeliérství, pivní sommeliérství, barmanství, zdravá výživa, americká vs. japonská kuchyně.
 Číše vína – CONCENTUS MORAVIAE 2018
20. 6. 2018 připravovali tradičně naši žáci z oboru Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) ve spolupráci s KZMB
Boskovice společensko-gastronomickou akci na zámku v Boskovicích, a to u příležitosti Concetus Moraviae.
Mezinárodní hudební festival Concentus Moraviae je festival klasické hudby, který se koná každý rok před
začátkem letních prázdnin v bezmála dvaceti městech v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina, nyní byly na
řadě Boskovice.
 Festival MYFACE
Dne 26. 6. 2018 připravovali naši žáci z oboru Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) ochutnávku pokrmů na
festivalu MYFACE. Jednalo se o unikátní akci zaměřenou na osobnostní rozvoj, život, neformální vzdělávání,
práci a podnikání, na kterém vystupovali v krásném prostředí Zámeckého skleníku v Boskovicích známé
osobnosti a odborníci z nejrůznějších oblastí z celé České republiky. Hvězdami letošního ročníku byli dva
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výjimeční sportovci – mistryně světa, olympijská medailistka a vítězka Světového poháru v biatlonu Gabriela
Koukalová a paralympijský vítěz z Ria de Janeira plavec Arnošt Petráček.

AKCE OBORU VETERINÁŘSTVÍ
 Gymnazisté v laboratoři
20. 10. 2017 připravili učitelé a žáci oboru Veterinářství – Veterinární prevence pro žáky z Gymnázia Tišnov
v chemické, biologické a veterinární laboratoři zajímavé úkoly. Skupina gymnazistů se zájmem o biologii
a medicínu si rozšířila svoje dovednosti v oblasti fyziologie a anatomie živočichů.
 Seminář SOČ Brno
Ve dnech 4. - 6. 11. 2017 se konal v Brně seminář zaměřený na psaní odborné práce, kterého se zúčastnili
vybraní žáci VP3.
Na programu bylo několik velice zajímavých a podnětných přednášek, které jim podle jejich názoru pomohly
s výběrem a zpracováním odborné práce. Část semináře byla zaměřena na plagiátorství a na prezentaci práce
pro veřejnost. Seminář byl hodnocen kladně a doporučen dalším ročníkům.

Zajímavé přednášky
V předvánočním období měli žáci oboru Veterinářství možnost zúčastnit se zajímavých odborných přednášek.
 Včely a med
Přednáška o včelách a medu byla určena především těm, kteří se v předcházejícím školním roce zapojili do
projektu MED, a pak zájemcům ze všech studijních oborů SŠ. Pan Ing. Jiří Zigal ze zájmového sdružení Včela
pro Moravský kras se podělil se svými zkušenostmi v chovu včel a zpracování medu, dále se zaměřil na
prospěšné působení medu na lidský organismus.
 Vodicí psi
Pro všechny žáky VP a třídy IT3 byla velice zajímavá přednáška o výcviku vodicích psů, která byla doprovázena
praktickými ukázkami. Do naší školy přijela paní Lenka Pláteníková ze Školy pro výcvik vodících psů, s.r.o.
a společně s ní přijela i paní Petra Bezáková, pro kterou se stal vodící pes Chopper nedílnou součástí života.
Autenticita sdělených zážitků a ukázky opravdové spolupráce pes – člověk plně zaujaly všechny posluchače.
 Vánoční výšlap
Mezi tradiční zakončení kalendářního roku ve škole na oboru VP patří vánoční výšlap s chlupatými miláčky.
Tentokrát proběhla 22. 12. 2017, zúčastnili se jí nejen žáci ze všech tříd oboru a jejich chlupatí kamarádi, ale
tradičně se na ní objevili i bývalí absolventi, což svědčí o její oblíbenosti.
 Výstava psích miláčků 2018
1. 6. 2018 uspořádali studenti 3. ročníku Veterinářství v areálu školy výstavu psích miláčků. Návštěvníci se
kromě krásného slunečného dne mohli těšit i z pestrého programu výstavy. Hned na úvod předvedla Adéla
Adámková tanec se psem.
Hlavním bodem výstavy bylo hodnocení psů v pěti kategoriích. Stejně jako všechny předešlé ročníky se i tento
rok sešla velice pestrá směsice čtyřnohých miláčků. Porota to měla opět velice těžké, nakonec však tuto úlohu
zvládli členové poroty úspěšně a v kategorii štěňat zvítězila Shakira (německá doga) se svým majitelem
Alešem Říhou. Kategorii veteránů ovládl kříženec Sendy se svou paničkou Michaelou Domanskou. Mezi těmi
nejmenšími v kategorii S zazářila šeltie Larry Olgy Chvátalové. Všechny v kategorii M pak překonal Amber
(australská kelpie) s Natálií Nezvalovou. A v kategorii L všechny zastínil bernardýn Bony, jehož majitelem je
pan Miroslav Kubina. Celé porotě učaroval a stal se i zlatým hřebem výstavy, šampionem 2018.
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 Dětský den v Černé Hoře
Dne 23. 6. 2018 se žákyně oboru Veterinářství se svými psy zúčastnily programu na Dětském dnu v Černé
Hoře. Děti si mohly vyslechnout zajímavé informace o vodicích psech, vidět jejich práci v terénu, ukázku
tance se psem a agility. Poté si mohly děti, které měly zájem, vyzkoušet, jaké to je překonávat se psem
překážky. A samozřejmě měly možnost se s oběma pejsky pomazlit. I když počasí příliš nepřálo, všichni si
dětský den užili.

ÚČAST ŽÁKŮ NA CHARITATIVNÍCH AKCÍCH
 Charitativní akce Sněhuláci pro Afriku s podtitulem Děti pomáhají dětem
V pátek 16. 2. 2018 byly ideální sněhové podmínky a na prostranstvích kolem naší školy se mohla opět
uskutečnit akce Sněhuláci pro Afriku. 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 12 tříd, jejichž žáci postavili 17 sněhuláků, a bylo vybráno 2208 Kč. Získanou částku použije
obecně prospěšná společnost Kola pro Afriku na převoz již dříve koupených kol dětem do Afriky, jejichž
pomocí se snadněji dostanou do školy. Cílem byla chuť se zapojit, aktivně strávit několik hodin s žáky stavěním
sněhuláků, bavit se a pomoci dobré věci.
 Květinový den
Letošní 22. ročník celonárodní veřejné sbírky Ligy proti rakovině Praha proběhl ve středu 16. května 2018. Do
ulic měst a vesnic po celé České republice se v tento den vydalo více než 14 500 dobrovolníků ve žlutých
tričkách, kteří nabízeli tradiční žluté kytičky, letos ozdobené vínově červenou stužkou. Z naší školy to byly
čtyři páry žákyň ze třídy VP2. Kromě prodeje kytiček informovaly veřejnost o problematice rakoviny tlustého
střeva a prevence prostřednictvím plakátů, letáků a ústně.
Výtěžek ze sbírky byl použit na podporu projektů nádorové prevence, na pomoc onkologickým pacientům,
na podporu dovybavení onkologických pracovišť a na výzkum. V letošním roce se našim dobrovolnicím
podařilo vybrat částku 4400 Kč.
 Studenti VOŠ zdravotnické se převlékli za Mikuláše, anděly a čerty
Dne 5. 12. 2017 navštívil Nemocnici Boskovice Mikuláš se svou družinou andělů a čertů. Děti na dětském
oddělení netrpělivě čekaly na jeho příchod, některé se samozřejmě i trochu bály. Mikulášskou družinu tvořili
studenti prvního ročníku VOŠ zdravotnické. Jejich kostýmy navodily tu pravou atmosféru a všichni si užili
příjemnou dopolední hodinu. 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.

DALŠÍ AKCE
 Burza středních škol Svitavy
19. října 2017 se naše škola prezentovala na pravidelné burze středních škol ve Svitavách. Návštěvníci mohli
získat cenné informace o studiu a oborech. Na stánku dále bylo k vidění dekorativní vyřezávání ovoce
a zeleniny, tzv. carving.
 Přednáška Mgr. Jana Čoupka
Dne 16. listopadu 2017 proběhla ve škole v rámci prevence rizikového chování žáků přednáška Mgr. Jana
Čoupka, určená žákům tříd KZ2, HT2 a VP3. Přednášející seznámil žáky se základní legislativou, která se týká
oblasti rizikového chování, vysvětlil pojmy stalking, kyberšikana, šikana a další pojmy, které se rizikového
chování žáků týkají, rozdíl mezi přestupkem a trestným činem a sankce pro ty, kteří se pokusí spolužákům
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ubližovat. Přednáška byla velmi poučná. Zúčastnili se jí nejen žáci, ale také pedagogové, aby byli na tyto
rizikové projevy ve škole připraveni a dokázali v případě potřeby správně reagovat.
 Prezentace středních škol Jihomoravského kraje v OC OLYMPIA
26. - 28. 1. 2018 probíhala v OC Olympia Brno prezentace středních škol Jihomoravského kraje. Na našem
stánku se prezentovaly všechny naše obory – Hotelnictví (Hotelnictví a turismus), Informační technologie,
Ekonomika a podnikání (Informatika v ekonomice), Veterinářství (Veterinární prevence), Kuchař-číšník
a Zahradník.

KURZY
Ve škole probíhají kurzy a semináře zaměřené na zvyšování kvalifikace.
 Barmanský kurz
Od 30. října 2017 probíhal na naší škole intenzivní týdenní barmanský kurz, kde se žáci gastronomických
oborů pod vedením odborného lektora pana Františka Holíka z Prahy naučili míchat výborné koktejly.
Letos byla výuka na přání žáků rozšířena o základy freesteilu. Manipulace s lahvemi je ovšem velice náročná
a bude dlouho trvat, než si tuto dovednost osvojí tak, aby ji mohli využít v praxi.
Kurz absolvovalo 21 žáků a všichni uspěli. Po úspěšně složené písemné a praktické zkoušce získali certifikát
a medaili. Doklad o rozšíření kvalifikace mohou uplatnit, až se budou ucházet o zaměstnání.
 Kurz přípravy kávy BASIC BARISTA
Ve dnech 28. – 29. 11. 2017 voněla naší školou káva, proběhl baristický kurz, který vedl Michal Kleveta
(WOODEN COFFEE, REBELBEAN), jenž je absolvent naší školy, konkrétně oboru Hotelnictví (Hotelnictví
a turismus), nyní studuje naši VOŠ - obor Cestovní ruch.
Tento kurz úspěšně absolvovalo 20 žáků z gastronomických oborů Hotelnictví (Hotelnictví a turismus)
a Kuchař-číšník, ale i z oborů Informační technologie, Ekonomika a podnikání. Účastníci získali cenné
teoretické i praktické poznatky z oblasti kávy a její přípravy. Součástí tohoto odborného kurzu byl i CUPPING
(degustace), což je nejběžnější metoda rozpoznání, porovnání a ohodnocení aromatických a chuťových kvalit
kávy, která se používá po celém světě pro účely nákupu a kontroly kvality. CUPPING zajišťovali pracovníci
brněnské pražírny výběrové kávy REBELBEAN. Tato akce byla zakončena testem a soutěží.
Kurz obohatil budoucí profesní uplatnění žáků a celkové povědomí o konzumaci a přípravě kávy i kávové
kultuře.
 Kurz studené kuchyně
Ve dnech 12. 2. - 15. 2. 2018 proběhl v naší škole kurz studené kuchyně pod vedením pana Vladimíra Picky,
mistra kuchaře. Zúčastnilo ho se 21 žáků, především z oborů KC a HT. V průběhu čtyř dnů si vyzkoušeli různé
druhy salátů, pomazánek a pěn, připravili chlebíčky, kanapky, chuťovky. Vyzkoušeli si zdobení studených mas,
ryb, vajec, zeleniny i ovoce. Získané vědomosti zúročili poslední den při přípravě dekorovaných mís na
slavnostní raut. Pozváni byli rodinní příslušníci a přátelé účastníků kurzu. Pan Vladimír Picka předal závěrečné
certifikáty. Všichni žáci byli kurzem nadšeni.
 Cukrářský kurz březen 2018
V březnu 2018 se na naší škole již potřetí konal cukrářský kurz zaměřený na cukrářskou technologii. Celý kurz
vedla viceprezidentka Asociace kuchařů a cukrářů ČR paní Pavlína Berzsiová, která se této problematice
věnuje již několik desítek let a patří v oboru mezi vyhlášené odborníky.
Třídenní akce se zúčastnilo 18 žáků střední školy z gastronomických oborů Hotelnictví (Hotelnictví a turismus)
a Kuchař-číšník. Náplní kurzu byla výroba minidezertů podle nové cukrářské terminologie, výroba cukrářských
výrobků, ukázky profesních pomůcek na zhotovení a zdobení výrobků včetně slavnostního dortu.
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Na závěr kurzu připravili absolventi malý raut pro pozvané učitele s ochutnávkou a předvedením svých
výrobků a slavnostních dortů, které během 3 dnů dokázali vyrobit.
Nechyběla ani soutěž o nejhezčí dort a slavnostní předání certifikátů. Vítězkou se stala žákyně 3. ročníku
oboru Hotelnictví a turismus Markéta Řiháková se svým jahodovým dortem.
 Fyzioterapie malých zvířat v praxi
V únoru 2018 absolvovali žáci oboru Veterinářství kurz fyzioterapie. Měli možnost získat základní znalosti jak
teoretické, tak i praktické v oblasti fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat. Sami mohli psy masírovat, dělat
strečink a cvičit s nimi na balančních pomůckách
 Slavnostní předání certifikátů CISCO Academy
V pátek 20. 4. 2018 předal Ing. David Marek žákům 4. ročníku oboru Informační technologie certifikáty CISCO
Academy: Cisco IT Essentials (správa a údržba PC) a CCNA 1 (první z řady certifikátů pro specialisty na síťové
technologie). Pro žáky je tento certifikát důležitým dokladem odbornosti na trhu práce. Naše škola tak
vychovala již šestou generaci IT odborníků, kteří jsou připraveni pro náročný a dynamický obor, jakým trh IT
bezesporu je.

EXKURZE
ZAHRANIČNÍ
 Adventní Drážďany
Pohádka Tři oříšky pro Popelku a adventní trhy patří neodmyslitelně k předvánoční době. Propojit tyto zimní
symboly se podařilo skupině žáků naší školy během exkurze do adventních Drážďan. 8. 12. 2017 se vydali na
náročnou několikahodinovou cestu autobusem nejprve do zámku Moritzburg, který proslavilo natáčení
známé české filmové pohádky Tři oříšky pro Popelku. Poté už následovala prohlídka historického centra
Drážďan, během které se žáci seznámili s komplexem barokních budov se zahradou – Zwingerem. Dále si
prohlédli kostel Frauenkirche, barokní památku, která byla kompletně zničena v souvislosti s náletem na
Drážďany v únoru roku 1945. Hromada trosek a kamenů byla ponechána v centru města na dalších 45 let
jako připomínka 2. světové války a kostel byl zrekonstruován až v 90. letech. Pak už účastníky exkurze čekaly
adventní trhy proslavené známou vánoční pochoutkou štolou a také nákupy vánočních dárků.
 Exkurze do zoo Schönbrunn
V rámci praxe navštívili žáci maturitního ročníku oboru Veterinářství dne 12. 4. 2018 zoo Schönbrunn
a přesvědčili se o pravdivosti slov, které se uvádějí v propagačních materiálech: „Zdejší park se zvířaty založil
v roce 1752 císař František Štěpán Lotrinský, manžel Marie Terezie, aby sem mohl přivést své šlechtické hosty
a jednoduše řečeno se ukázat, co všechno jeho letní rezidence Schönbrunn skýtá. Od těchto dob už uplynulo
spoustu času, a tak dnešní zoo vkusně a nenásilně kombinuje barokní menežérie s nejmodernějšími pavilony
pro zvířata.“
Žáci naší školy měli možnost si v praxi ověřit teoretické poznatky z chovu exotických zvířat. Největším
zážitkem pro ně bylo vidět krmení pandy a koaly. Prosluněný den strávený v pěkném a příjemném prostředí
byl pro ně příjemným zakončením školní praxe.
 Studenti VOŠ opět na cestách – tentokrát do Slovinska a Itálie
Ve dnech 24. – 28. dubna 2018 absolvovali studenti VOŠ, oboru Cestovní ruch odbornou exkurzi do Slovinska
a Itálie. Tyto dvě destinace si zvolili již na konci prvního ročníku a následně začali pracovat na přípravě
podrobného itineráře exkurze.
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První zastávka byla ve slovinském městě Maribor, jehož dominantou byla místní synagoga, která patří mezi
nejstarší v celé Evropě. Poté studenti odjeli do hlavního města Lublaně, které se pyšní množstvím barokních
a secesních památek a je také proslulé stavbami místního rodáka, známého architekta Jože Plečnika.
Druhý den následoval přejezd do lázeňského městečka Bled, které se nachází na okraji Triglavského
národního parku, jenž patří mezi nejnavštěvovanější slovinské přírodní lokality. Dále studenti vyrazili do
soutěsky Mostnica, zde podnikli pěší túru romantickým kaňonem s malebnými peřejemi a úzkými skalními
soutěskami.
Další den následovala návštěva slovinského pobřeží, které je sice dlouhé pouhých 47 kilometrů, ale historická
městečka Koper a Piran svými úzkými uličkami a středověkým rázem dokazují, že méně je někdy více.
Odpoledne přejeli studenti hranice do Itálie, ubytovali se ve městě Terst, italsky Trieste. Poslední den exkurze
si nejprve prohlédli historické centrum Terstu a poté navštívili romantický zámek Miramare, nacházející se
pouhých 7 kilometrů od Terstu. Na cestě domů ještě absolvovali prohlídku soukromého vinařství ve Slovinsku,
kde si prohlédli prostory, ve kterých vzniká výborné slovinské víno. Poté již následoval transfer do Boskovic,
kam dorazili unaveni, ale plni zážitků a dojmů z uplynulých dnů.

TUZEMSKÉ
 Environmentálně – stmelovací pobyt prvních ročníků na Rychtě Krásensko
V průběhu měsíce října a listopadu absolvovali žáci všech oborů prvních ročníků SŠ naší školy
environmentálně stmelovací pobyt ve výchovně vzdělávacím středisku na Rychtě Krásensko.
Během pobytu byl pro žáky připraven bohatý program, který zahrnoval různé stmelovací a přírodovědné
aktivity, do kterých se žáci zapojili v přírodě i na Rychtě. Jednalo se o hry na poznání kolektivu, určování hmyzu
a vodních živočichů v blízkém rybníku. Dále byl pro žáky připraven orientační běh, kde poznali schopnosti
svých nových spolužáků při orientaci v terénu a své dosavadní znalosti ohledně určování různých rostlin
a nerostů. V průběhu pobytu také navštěvovali koutek exotické zvěře, kde se se zvířaty seznámili a dozvěděli
se nové informace o jejich životě, stravě a péči. Oblíbenou aktivitou byl výlet k Rudickému propadání a Býčí
skále, kde se žáci blíže seznámili s danou lokalitou, její historií a aktivním prozkoumáním jejího terénu.
Během pobytu žáci získali nejen nové poznatky, ale měli možnost poznat své nové spolužáky i třídní učitele
mimo školní prostředí jak během zábavného programu, tak i ve volném čase, například při hře na kytaru
u táboráku, fotbalu či ping-pongu.

ODBORNÉ EXKURZE OBORU EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
 Exkurze do Planetária v Brně
Ve středu 8. listopadu 2017 se žáci třídy EP2 zúčastnili exkurze v brněnském Planetáriu. Před zahájením
exkurze využili možnosti prohlídky vstupní haly, která je vyzdobena nástěnnými plakáty s tématikou
vzdálených planet a vesmíru.
Prohlídka začala v přednáškové místnosti, kde průvodkyně zahájila výklad. Jednalo se o prezentaci s obrázky
a skutečné předvedení pokusů, které měly lépe přiblížit problematiku optiky jako nauky o záření. Průvodkyně
například svítila několika lasery, a přitom sdělovala zajímavé informace. Dále se žáci dozvěděli něco o historii
broušení skla do různých tvarů nebo informace o tom, že se ve vodě paprsek láme a že světlo se ve všech
bodech a směrech prostředí šíří přímočaře. Průvodkyně také žákům ukázala, jak se lámou paprsky
procházející přes spojku i rozptylku.
 EP2 na Kutnohorsku
Ve dnech 13. -15. 6. 2018 se žáci třídy EP2 zúčastnili exkurze do Kutné Hory a Kolína. Seznámili se s historií
i současností regionu. V Kutné Hoře, která je významnou městskou památkovou rezervací (je zapsaná
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na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO), navštívili žáci České muzeum stříbra a středověký důl.
Velmi zajímavá byla prohlídka centra Kutné Hory – konkrétně Vlašského dvora a chrámu svaté Barbory,
trochu hrůzostrašná pak návštěva Kostnice v Sedleci. Do ryzí současnosti se naopak žáci dostali při exkurzi
do automobilky TPCA v Kolíně. Zde se téměř 3000 zaměstnanců podílí na výrobě malých modelů aut Toyota,
Peugeot a Citroën. Zábavnou součástí výpravy byla návštěva zrcadlového bludiště nebo jízda na bobové
dráze, která patří k největším v Česku. A aby nechyběla trocha turistiky, vydali se žáci pěšky na známý
empírový zámek Kačina.

ODBORNÉ EXKURZE OBORU INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
 IT3 v Apple muzeu
16. října 2017 absolvovali žáci IT3 exkurzi do Apple muzea v Praze. Její součástí byla samozřejmě prohlídka
historických památek, ale to nejpodstatnější byla samotná návštěva Apple muzea. Celá expozice byla pojatá
zajímavým a kreativním způsobem a všechny žáky bavila. Na závěr celého výletu čekal žáky náročný výstup
po starých zámeckých schodech, který jim dal pořádně zabrat. Jedinou útěchou byl dechberoucí výhled na
prosluněnou Prahu.
 IT3 v Minervě Boskovice
5. 4. 2018 se žáci IT3 vypravili do místní firmy na šicí stroje, do Minervy v Boskovicích. Průvodcem firmou byl
Ing. Přichystal, který je provedl celým výrobním procesem šicích strojů a vysvětlil, jak fungují nejzajímavější
stroje. Dále se žáci dozvěděli, že Minerva od svého vzniku (r. 1881) prošla mnoha změnami. Současná Minerva
je moderní akciová společnost, která vytváří zajímavé pracovní příležitosti v boskovickém regionu. Žáci se
dále dozvěděli, že ve firmě působí 5 IT specialistů. Celá tato exkurze byla pro žáky přínosná v otázce motivace
snažit se být profesionálním odborníkem v IT oboru, protože je třeba být na hodně vysoké úrovni, aby jako
IT specialisté získali místo v takovéto firmě.
 Bienále grafického designu
21. června 2018 se žáci tříd IT2 a IT3 zúčastnili odborné exkurze na mezinárodní Bienále grafického designu
v Brně. V Pražákově paláci se jich ujaly dvě průvodkyně, které je provedly po celém areálu, seznámily žáky
s významným grafickým studiem Najbrt, skvělým typografem Františkem Štormem a novým směrem
grafického designu, a to Motion Designem. Poté si žáci prohlédli mezinárodní soutěžní výstavu a vybrali si
svého favorita, pro kterého hlasovali.

ODBORNÉ EXKURZE OBORŮ HOTELNICTVÍ A TURISMUS A KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
 40. GASTRODEN
11. října 2017 navštívili žáci třídy KZ2 obor Kuchař – číšník 40. Gastroden, který pořádala Hotelová škola Světlá
a Střední odborná škola řemesel Velké Meziřičí. Škola nabízela bohatou škálu gastronomických zážitků,
např. podzimní trendy menu, cool vaření, kavárnu a bistro termosku, výrobky studené kuchyně a další. Také
zde proběhla celostátní a regionální soutěž Ukaž, co umíš.
Žákům se líbila školní jídelna a kavárna, kde si dali polední menu. Vařili a obsluhovali je žáci dané školy. Jejich
dovednosti byly předmětem bohaté diskuse a porovnávání s pracovní úrovní našich žáků.
 Exkurze do hotelu a restaurace Po Zámkem
21. prosince 2017 se zúčastnili žáci 2. ročníku oboru Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) odborné exkurze do
hotelu a restaurace Pod Zámkem v Boskovicích. Postupně prošli celý hotel - od skladovacích prostor přes
ubytovací část až po výrobní středisko a restauraci.
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 Exkurze do hotelu Santon
30. ledna 2018 navštívili žáci HT3 brněnský hotel Orea Resort Santon, který patří do největšího českého
hotelového řetězce OreaHotels. Hotelem je provedla Food&Beverage manažerka Simona Řezáčová.
Resort se nachází u Brněnské přehrady a k ubytovaní nabízí 113 pokojů ve vybavení standard, rodinný pokoj
nebo suite. Součástí hotelu je wellness centrum, restaurace, výstavní místnosti, konferenční sály a parkoviště.
 SALIMA 2018
1. března 2018 navštívili žáci 2. a 3. ročníku oboru Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) mezinárodní
potravinářský veletrh SALIMA, který se konal na BVV.
 Orea Hotel Voroněž – hotelový provoz v praxi
Na přelomu března a dubna 2018 absolvovali žáci HT3 exkurzi do dalšího z hotelů českého hotelového řetězce
Orea Hotels & Resorts. Po hotelu Santon navštívili Orea Hotel Voroněž, který disponuje dvěma budovami.
Orea Hotel Voroněž I. patří mezi největší a nejmodernější kongresová centra v Brně s kvalitním ubytováním.
Žáci si prohlédli všechny úseky hotelu, a to stravovací, ubytovací, ekonomický i technický.
V Orea Hotel Voroněž II., které je odloučeným pracovištěm, tzv. depandancí, procházeli restaurace
a místnosti pro firemní akce, školení nebo semináře, hlídané parkoviště a kompletně vybavené pokoje.
 KZ2 v Černé Hoře
28. 3. 2018 se žáci KC2 zúčastnili v rámci odborného výcviku exkurze v pivovaru Černá Hora. Cílem bylo vidět
výrobu piva na vlastní oči, zhlédnout expozici muzea, Hotel Sladovna s wellnes centrem a udělat průzkum
s ochutnávkou poledního menu.
Exkurze začala v pivovaru, kde průvodkyně žáky seznámila s celou historií a výrobou piva, pak následovala
prohlídka jednotlivých prostor. Nejzajímavější byla varna, která je srdcem pivovaru. Dalším cílem exkurze byl
Hotel Sladovna. Žáky zaujaly kongresový sál i restaurace, ale nejvíce se jim líbil saunový svět, který je součástí
hotelu. Dále následovala zajímavá prohlídka muzea, kde zhlédli videozáznam o výrobě a distribuci piva.
Dalším cílem byl zámeček na kopci Černé Hory se sociálními službami pro seniory. Fundovaná vedoucí sociální
pracovnice jim ukázala zázemí pro gastronomii i další objekty umožňující kvalitní služby pro klienty, kteří se
o sebe již nemohou postarat. Po exkurzi si žáci v Černé Hoře dali polední menu, aby zjistili klady a zápory
místní nabídky.
 Exkurze do hotelu Maximus Resort Brno
9. dubna 2018 se žáci třetího ročníku oboru Hotelnictví zúčastnili odborné exkurze do hotelu Maximus Resort
Brno, který se nachází přímo nad Brněnskou přehradou. Celým hotelem je provázela paní Renata
Kvandůchová, která pracuje v hotelu na pozici manager HR a Front Office.
Manažerka žáky provedla celým hotelem, mohli nahlédnout i do kuchyně, skladových prostor i prádelny.
Stručně popsala náplň práce jednotlivých úseků hotelu, co všechno musí zvládnout a zařídit, aby hotel
fungoval na špičkové úrovni.
Tuto exkurzi zhodnotili žáci jako jednu z nejlepších, co se týče výkladu, ukázky všech prostor hotelu,
vstřícnosti a ochoty, kterou jim manažerka během exkurze věnovala.
 Jak se na Boskovicku nakládá s odpady
Dne 19. 6. 2018 se KZ1 zúčastnila exkurze zaměřené na ochranu životního prostředí v okolí Boskovic. Žáci byli
v třídírně odpadu v areálu bývalého školního statku, kde se jim věnovala paní Kejíková. Provedla je třídírnou
a podala velmi podrobný výklad k tomu, jak se na Boskovicku nakládá s odpady, které se kam sváží a co se
s nimi dále děje. Nakonec žákům odpovídala na dotazy. Potom žáci obešli kolem sběrného dvora k vodojemu,
kde diskutovali o ochraně životního prostředí. Exkurze byla velmi podnětná a žáci se dozvěděli plno důležitých
informací o místí krajině, o rostlinách a o tom, jak se mohou k životnímu prostředí chovat.
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ODBORNÉ EXKURZE OBORU VETERINÁŘSTVÍ
 Návštěva Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR
Dne 9. 11. 2017 navštívili žáci VP2 laboratoře Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR v Brně.
Byli seznámeni s přípravou histologických preparátů, mohli se podívat na izolaci RNA, fluorescenci či hotové
preparáty, na kterých určovali stádia růstu zubu a vyzkoušeli si vyjímání kuřecího embrya z vejce.
 Den mikroskopování ve VIDĚ
Dne 20. března 2018 navštívili žáci VP1 v rámci předmětu laboratorní technika VIDA science centrum v Brně.
První část workshopu byla zaměřena na sestavení mikroskopu. Ve druhé části byli žáci seznámeni
s elektronovým mikroskopem a prací s ním. Poté zhlédli scienceshow s názvem Zvuk.
 Techagro Brno
Ve čtvrtek 12. 4. 2018 se žáci oboru Veterinární prevence zúčastnili mezinárodního veletrhu zemědělských
strojů TECHAGRO na brněnském výstavišti. Všichni mohli vidět širokou škálu traktorů, strojů secích, sázecích,
sklízecích i drobné zemědělské techniky a mnohá dalších zařízení. Na výstavišti však ani letos nemohla chybět
hospodářská zvířata, ač v mnohem menší míře než rok předešlý, ale i to žákům stačilo, aby u zvířat strávili
část dopoledne.
Všechny zaujala možnost ochutnávek výrobků od malých i větších farmářů. Žáci mohli zkusit vše od domácích
sýrů a jogurtů přes veganské sušenky a tyčinky až po výborné domácí klobásy.
 Ekologie a kynologie v praxi
Ve dnech 26. – 27. 6. 2018 žáci prvního až třetího ročníku oboru Veterinářství se svými psy absolvovali
dvoudenní pobyt v přírodě. Na táborové základně Vísky u Jevíčka probíhala nejen socializace lidí a psů, ale
také zkouška soužití s přírodou bez televize a počítače. Všem zúčastněným se podařilo zkoušku úspěšně
splnit.

ODBORNÉ EXKURZE OBORU ZAHRADNÍK
 Flora Olomouc 2018
Dne 27. dubna 2018 se uskutečnila exkurze žáků všech ročníků oboru Zahradník. Jejím cílem byla jarní část
Mezinárodní květinové a zahradnické výstavy Flora Olomouc 2018.
Před vstupem do areálu žáci dostali úkol do praktické výuky. Vybrali si jednu rostlinu, která je zaujala,
informace o ní zpracovali a následně prezentovali ve výuce.
Dále si žáci si prohlédli jednotlivé skleníky, kde mohli obdivovat tropické a sukulentní rostliny, expozice
s praktickou ukázkou jednotlivých květinových vazeb. V areálu výstavní plochy také vystavovatelé nabízeli
výpěstky jednotlivých vystavovatelů z oblasti ovocnictví, květinářství a vazačství a drobného ovoce.

ODBORNÉ EXKURZE VOŠ ZDRAVOTNICKÉ
 Exkurze v Dětské léčebně pohybových poruch
10. 10. 2018 navštívily studentky VZ2 Dětskou léčebnu pohybových poruch v Boskovicích. Staniční sestra je
stručně seznámila s provozem zařízení. Přiblížila hlavní zdravotní problémy, kvůli kterým malí pacienti toto
zařízení vyhledávají. Poté měly studentky možnost vidět nově zrekonstruované prostory pro rehabilitaci,
včetně vodoléčby, motomedů, magnetoterapie a dalších. Zběžně nahlédly i do pokojíčků, prostor školky i na
staveniště, kde se připravuje plocha na umístění nových domečků pro děti, které doprovází na rehabilitační
pobyt rodiče.
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 Exkurze do Masarykova onkologického ústavu
19. 10. 2017 navštívily studentky VZ2 Masarykův onkologický ústav v Brně, exkurze proběhla v rámci
předmětu ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami. Proběhl blok přednášek, např.
Prevence onkologických onemocnění – zaměřeno na prevenci karcinomu prsu, děložního čípku a varlat,
Chemoterapie, Radioterapie, Představení MOÚ.
Studentky dále navštívily oddělení na Klinice komplexní onkologické péče. Staniční sestra je informovala
o práci sestry s onkologickými pacienty.
Na závěr studentky navštívily ústavní lékárnu FN USA. Viděly přípravu individuálně vyráběných léčivých
přípravků, výdejnu a sklad hromadně vyráběných léčivých přípravků, sklad zdravotnického materiálu.
Vedoucí asistentka je seznámila s provozem a specifiky práce v lékárně.
 Exkurze do Ústav soudního lékařství
Dne 5. 1. 2018 navštívily studentky VZ3 Ústav soudního lékařství v Brně. Odborný asistent MUDr. Krajsa, Ph.D.
je stručně seznámil s druhy pitev a s indikacemi. Také se zmínil o náplni práce v Ústavu soudního lékařství.
Poté se všichni přesunuli na pitevní sál, kde viděli komentovanou zdravotní pitvu. Na závěr si prohlédli malé
muzeum anatomických preparátů.
 Exkurze do Psychiatrické nemocnice Brno a do Hospice sv. Alžběty
V úterý 20. 2. 2018 navštívily studentky VZ2 Psychiatrickou nemocnici v Brně. Důvodem návštěvy bylo
poznání specifik péče o duševně nemocné a také seznámení s pracovištěm, na kterém bude probíhat odborná
praxe. Exkurze byla zahájena teoretickým blokem, kdy byly studentky seznámeny se základními typy
onemocnění, která se léčí v tomto zařízení, a s ošetřovatelskou a lékařskou péčí. Dále měly možnost vidět
polouzavřené oddělení a protialkoholní záchytnou stanici.
Poté se přesunuly do hospice. Důvodem návštěvy bylo poznání specifik péče o terminálně nemocné. Vrchní
sestra studentky seznámila s provozem lůžkového a mobilního hospice. Zdůraznila nutnost spolupráce
v multidisciplinárním týmu a individuální přístup ke klientům. Na závěr si všichni prohlédli oddělení a kapli.
 VZ1 v Ústavu soudního lékařství
Dne 3. 5. 2018 navštívily studentky VZ1 Ústav soudního lékařství MU v Brně. Po seznámení s pracovištěm byly
přítomny pitvě. Poté následovala návštěva muzea soudního lékařství, kde měly možnost si prohlédnout
množství zajímavých exponátů z tohoto oboru, a prohlídka histologické laboratoře.


Práce výzkumné sestry – Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní
nemocnice u sv. Anny v Brně (ICRC)
Studenti VZ3 navštívili Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (ICRC).
Nejprve si poslechli přednášku hlavní sestry p. Martinákové o práci výzkumných sester v ICRC. V druhé části
exkurze se konala prohlídka centra s komentářem k jednotlivým pracovištím a projektům, kterými se
zabývají. V závěru se uskutečnila prohlídka simulačního centra s ukázkou komunikačních situací. Účastníci
exkurze obdrželi odbornou publikaci vydanou ICRC (Výzkumná činnost sestry).
 Speleoterapie Ostrov u Macochy
Studentky a student třídy VZ3 navštívili 17. května 2018 Císařskou jeskyni, která je po většinu roku veřejnosti
nepřístupná. Prohlídka jeskyně a léčebny byla součástí exkurze v Dětské léčebně se speleoterapií v Ostrově u
Macochy. V rámci České republiky se jedná o jediné zdravotnické zařízení, které využívá prostředí jeskyně
k léčbě astmatu u dětí a dospívajících. Odborné informace při návštěvě zprostředkovala hlavní setra léčebny
paní Ilona Žáková.
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ODBORNÉ EXKURZE VOŠ EKONOMICKÉ
 Exkurze VOŠ ekonomické do ČNB Brno
Dne 25. října 2017 se uskutečnila exkurze do České národní banky do pobočky Brno. Zúčastnilo se jí
22 studentů z prvního a druhého ročníku VOŠ ekonomické. Studentů se ujala průvodkyně, která je seznámila
s budovou, ve které banka sídlí, a uvedla různé zajímavosti z oblasti peněz používaných na českém území.
Poté účastníci exkurze navštívili expozici Lidé a peníze. Studenti si mohli prohlédnout téměř všechny mince
a bankovky, které se na našem území používaly, prohlédli si zabavené padělky českých i zahraničních měn
a seznámili se s nejzajímavějšími bankovkami a mincemi používanými na našem území. Do rukou se jim
dostala naše nejcennější bankovka v hodnotě 5 000 Kč z roku 1919. Závěr prohlídky byl ukončen výstavou
věnovanou jednomu z nejvýznamnějších tvůrců našich mincí Jiřímu Harcubovi. Na exponátech bylo
zaznamenáno celoživotní dílo tohoto světově uznávaného sklářského výtvarníka, sochaře a medailéra, který
je autorem naší pětikoruny.
 VOŠ ekonomická v ČNB
Dne 18. 5. 2018 navštívili studenti 1. a 2. ročníku VOŠ ekonomické stálou expozici Lidé a Peníze v České
národní bance, která sídlí v Praze 1 v ulici Na Příkopě. Do budovy vcházeli postupně po malých skupinkách,
museli totiž podstoupit kontrolu detektorem kovu. Následně se přesunuli do promítací místnosti, kde zhlédli
dva krátké filmy o historii a současnosti bankovnictví ČR. Další částí exkurze byla prohlídka trezoru
doprovázená zajímavým výkladem průvodce. Někteří ze studentů si ověřili platnost vlastních bankovek pod
ultrafialovým zářením. Déle měli možnost vyzkoušet si kvíz z oblasti bankovnictví. Jako překvapení pro ně
byla přichystána vědomostní soutěž z historie bankovnictví. Na závěr exkurze si mohli studenti potěžkat cihly
z různých materiálů (dřevěnou, hliníkovou, olověnou a zlatou).
 Studenti cestovního ruchu na zkoušku průvodcem
Každý rok v polovině května vyráží skupina studentů prvního ročníku VOŠ oboru Cestovní ruch na třídenní
odbornou exkurzi do vybrané lokality v České republice, kde si přímo v terénu vyzkouší práci průvodce.
Příprava na exkurzi začíná již na začátku letního období volbou destinace. V rámci učiva předmětu
Průvodcovská činnost studenti zorganizují celou exkurzi, zajistí dopravu a ubytování, vytvoří podrobný
itinerář na jednotlivé dny a každý si připraví několik průvodcovských výstupů k zvoleným či zadaným
objektům.
V minulých letech několikrát navštívili hlavní město Prahu, tentokrát si však studenti vybrali Lednicko-valtický
areál, který je zapsán na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, dále města Mikulov a Valtice. První
den exkurze strávili v Mikulově, kde navštívili židovskou čtvrť se synagogou a židovských hřbitovem, prošli
zámkem a náměstím, a poté vystoupali kolem jednotlivých zastavení křížové cesty na Svatý kopeček. Na
druhý den exkurze studenti naplánovali prohlídku objektů Lednicko-valtického areálu, jako například zámek
v Lednici, Minaret, Janův hrad, Chrám Tří Grácií či Rendez-vous. Poslední den věnovali prohlídce Valtic
a valtického zámku.

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.
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 Divadelní představení Lakomec
27. 3. 2018 se žáci prvních ročníků střední školy zúčastnili zájezdu na divadelní představení do Městského
divadla Brno. Zhlédli světoznámou komedii francouzského dramatika Moliera Lakomec. Hlavní roli lakomého
Harpagona ztvárnil populární herec Bolek Polívka, což rozhodně přispělo ke kvalitě představení.
 Anglické divadlo
Dne 12. 3. 2018 navštívili žáci naší školy činoherní představení v anglickém jazyce s názvem Jack & Joe.
Divadlo sehráli herci Divadelního centra ze Zlína v boskovické sokolovně. Během 60 minut měli žáci druhých,
třetích a čtvrtých ročníků střední školy možnost zhlédnout vtipný příběh nabitý akcí ze života dvou bratrů
Jacka a Joea. Příběh žáky zaujal nejen díky hereckým výkonům, ale i díky tomu, že měli možnost procvičit si
svoje jazykové dovednosti.

Projekt Film a škola
Ve školním roce 2017-2018 se škola již podeváté zapojila do celorepublikového projektu Film a škola, který
se zaměřuje na rozšíření kulturního povědomí mladé generace.
V rámci tohoto projektu zhlédli žáci všech ročníků střední školy v kině Panorama v Boskovicích celkem 8 filmů.
Jednalo se o tyto filmy.
1. ročník:
Co jsme komu udělali?
Gran Torino
2. ročník:
Srdečně vás vítáme
Muž jménem Ove
3. ročník:
O myších a lidech
Muž jménem Ove
4. ročník:
Anthropoid
Konspirátor

Vánoce 2017
Ve dnech 11. - 14. prosince 2017 vystoupili žáci ubytovaní v domově mládeže při naší škole s předvánočním
programem, který předvedli v zámeckém skleníku v Boskovicích, v kulturním domě v Letovicích a v kulturním
zařízení v Šumicích u Uherského Hradiště pro děti z mateřských škol, žáky základních škol v Boskovicích
a blízkém okolí a pro žáky prvních ročníků naší školy.
V odpoledních hodinách pak navštívili s předvánočním programem Domov pro seniory v Boskovicích, Sociální
služby Šebetov a Domov pro seniory v Letovicích. Letos si žáci připravili pásmo vánočních koled
a zhudebněnou pohádku O štěstí a kráse. Vzhledem k tomu, že předvánoční vystoupení proběhlo v zařízeních
tak různých (od mateřských škol, přes základní a praktickou školu až po sociální služby), byla to pro všechny
účinkující zkušenost, ze které si jistě odnesli nezapomenutelné momenty pro svůj osobní život. Tím, že
rozdávali radost druhým, obohatili sebe i ostatní.

SPORT
 6. ročník hokejového klání učitelů s žáky
Koncem kalendářního roku pořádá tradičně skupina nadšenců z řad pedagogických pracovníků hokejové klání
mezi žáky naší školy a učiteli. Nebylo tomu jinak ani koncem roku 2017, kdy se v úterý 19. prosince od
13 hodin na ledovou plochu zimního stadionu v Boskovicích sjely asi tři desítky amatérských hokejistů. Utkání
probíhalo v přátelském duchu, skončilo 6:2 ve prospěch týmu učitelů. Po skončení zápasu byly pro zpestření
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sportovního odpoledne dohodnuty samostatné nájezdy v sérii po pěti na každé hráčské straně. Tyto nájezdy
vyhrálo družstvo žáků 2:0, a tak byli všichni nakonec s touto akcí spokojeni.
 Pololetní turnaj v ringu
29. 1. 2018 se v tělocvičně školy konal školní turnaj v ringu, kterého se zúčastnilo 16 družstev, což je
cca 120 žáků. Po slavnostním byla družstva rozlosována do 4 skupin. Ti, kteří se po boji umístili na 1. až
3. místě ve skupině, postoupili do semifinálového pavouka. Celkem se odehrálo 36 zápasů. Na závěr byla
vyhodnocena čtyři nejlepší družstva. Výsledky byly následující: 1. IT4, 2. HT4, 3. HT3a, 4. VP4a. Hráči prvních
čtyř družstev byli odměněni diplomy a cukrovinkami.
 Pololetní turnaj ve fotbale
30. 1. 2018 se v tělocvičně školy konal školní turnaj ve fotbale chlapců. Tohoto turnaje se zúčastnilo 10
družstev, což je cca 60 žáků. Týmy byly rozděleny do dvou skupin po pěti. Ve skupinách se odehrálo celkem
20 zápasů, každý tým odehrál čtyři utkání. Všichni pak podle umístění ve skupinách postoupili do
semifinálového pavouka, kde se odehrálo dalších 10 utkání. Celkem se odehrálo 30 zápasů. Na závěr byla
vyhodnocena čtyři nejlepší družstva. Výsledky byly následující: 1.IT3, 2. VP+IT4, 3. IT2, 4. EP2. Hráči prvních
čtyř družstev byli odměněni diplomy a cukrovinkami.

PROJEKTY
 Cesta do světa techniky, robotiky a programování
V rámci účelově určeného projektu Jihomoravského kraje pokračuje již třetím rokem na naší škole společný
rusko-český projekt, letos pod názvem Cesta do světa techniky, robotiky a programování. Ke spolupráci byla
opět oslovena Polytechnická průmyslová škola v Kirovsku.
V období od 10. 9. 2017 do 16. 9. 2017 proběhla první část projektu. Na základě pozvání ruské školy se ho
zúčastnili dva pedagogové a šest žáků 4. ročníku oboru Ekonomika a podnikání. Projekt byl zaměřen na
prohlubování znalostí v oblasti automatizované technologie. Žáci byli rozděleni do pracovních skupin, ve
kterých společně plnili zadané úkoly – řešili rozmanité úkoly na přístrojích firmy FESTO a zkoušeli, jak tato
technologie funguje v praxi. Dalším bodem programu byla práce ve specializovaném softwaru pro
3D modelování 3D Blender. Kromě výukového programu byl pro všechny připraven také bohatý kulturní
program. Čeští žáci a pedagogové měli možnost prohlédnout si historická sídla jako Carské Selo, Petěrgof,
město Petrohrad, pevnost Oriešok atd., ale také moderní strojírenské závody, kde se vyrábí lodě a jejich
vybavení.
Druhá část projektu proběhla ve dnech 1. 10. 2017 – 7. 10. 2017. V tomto termínu navštívili naši školu
pedagogové a žáci z Kirovska. Na programu bylo společné řešení zadaných úkolů v prostředí profesionální
konstrukční CAD aplikace SolidWorks. Kromě výukového programu byly pro hosty připraveny také zajímavé
exkurze, například návštěva boskovické firmy LANIK. V rámci poznávání našeho regionu navštívili žáci
a pedagogové zámek Lysice, jeskyni Rudka u Kunštátu, Moravský kras atd.
Naši i ruští učitelé se shodli na tom, že letošní část projektu proběhla úspěšně. Studenti si nejen prohloubili
své technické znalosti, ale také jazykové a komunikační dovednosti. Bohaté zkušenosti, které tak získali,
budou mít zcela určitě vliv na jejich budoucí profesní život.
 Projekt PAKT
V období říjen–prosinec 2017 proběhl na naší škole projekt PAKT – Partnerství Jihomoravského paktu
zaměstnanosti pro podporu pracovního uplatnění mladých dospělých – určený studentům 3. ročníků VOŠ.
Jednalo se o motivační program, jehož náplní byla příprava na pracovní pohovor, zpracování životopisu,
trénink sebeprezentace, poznávání silných stránek účastníků, a to vše formou skupinových workshopů
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a individuálních konzultací s lektorkou. Program byl realizován ve spolupráci s CVV, zúčastnilo se ho
11 studentů, kterým byl na konci předán certifikát o absolvování.
Studentům byly rozdány zpětnovazební dotazníky, ze kterých vyplývá, že všichni studenti by účast v tomto
projektu doporučili svým spolužákům, jelikož byl pro ně velmi přínosný, zejména v oblasti sebereflexe,
poznání jejich silných stránek, zlepšení komunikace a spolupráce v rámci skupiny a také v oblasti přípravy
vstupu na trh práce.
Projekt PAKT bude pokračovat i v příštím školním roce.
 Together we are EU
Studenti naší školy se ve dnech 17. -19. 5. jako členové boskovické delegace zúčastnili projektu Evropské unie
v sesterském městě Levice. V projektu s názvem Together we are EU se kromě Boskovic prezentovala i další
sesterská města – Náměšť na Hané, maďarské město Érd, polský Lubačov, litevský Kreting a lotyšské Stopiny.
Každou delegaci tvořili junioři, senioři představitelé samosprávy. O všechny členy bylo náležitě postaráno
a program jim byl ušit na míru. Studenti navštívili přednášky na téma Komunikace a rokování, Proč
nacionalismus? a prezentaci věnovanou jaderné elektrárně Mochovec. Dále mohli zhlédnout show Haliny
Pawlovské , byli provedeni Levicemi a seznámeni s jejich historií.
Celý projekt byl zaměřen na to, aby se města navzájem inspirovala svými programy a zázemím pro seniory,
možnostmi studentského dobrovolnictví i fungováním školních parlamentů a financováním všech těchto
aktivit. Z tohoto důvodu měla všechna města prezentace, které se věnovaly těmto tématům.
Všichni naši studenti zdárně reprezentovali školu a při odjezdu si odvezli mnoho nezapomenutelných zážitků,
zkušeností a nově získaných kontaktů. Otevřeli dveře novým možnostem ke spolupráci mezi městy, a dokonce
i mezi generacemi.
 Projekt Zvěřina
Ve dnech 16. – 29. 11. 2017 měli žáci všech oborů střední školy možnost se podílet na mezioborovém projektu
Zvěřina.
Všechno opět začalo tvorbou propagačních materiálů, na kterých své grafické dovednosti předvedli žáci IT.
Vytvořili plakátky, jídelní lístky a průběžnou fotodokumentaci.
Dalším krokem bylo rozrušení srnčího a stanovení biochemických a senzorických ukazatelů kvality, o které se
postarali žáci veterinárního oboru.
Potom už nebylo nad čím váhat a mohlo se přistoupit k vytváření chutných pokrmů. Žáci oboru HT a KC pod
vedením zkušených učitelů zhotovili vynikající a pestré pochoutky.
Všichni si uvědomovali, že se jí „všemi smysly“, proto byly připraveny krásné tabule, na kterých se podíleli
nejen žáci HT, KC, ale i žáci oboru Zahradník.
Důležitou roli sehráli i žáci EP, kteří vše správně zkalkulovali a ujistili všechny, že každá práce má svoji peněžní
hodnotu.

SOUTĚŽE


Vynikající úspěch na mezinárodní úrovni
–
celosvětová soutěž
WorldSkills Russia 2018
Na základě spolupráce s partnerskou školou v ruském Kirovsku měli 2 žáci naší školy možnost zúčastnit se
soutěže Worldskills Russia – Lenigradská oblast. Konkrétně se jednalo o kategorii ve specializaci CAD
prostorového modelování sekce Inženýrský CAD design.
Soutěž Worldskills prověřuje kvalitu znalostí a dovedností všech zúčastněných. Na základě výsledků si mohou
soutěžící porovnat svoji úroveň v celosvětovém měřítku. Účast na soutěži může být odrazovým můstkem
v jejich kariéře. Na partnerské škole v Kirovsku probíhala od 16. do 21. února tato soutěž v 10 kategoriích

31

a jedna z nich byla Inženýrský CAD design – mladí profesionálové. I přesto, že Česká republika není členem
společenství soutěží Worldskills, dostali naši žáci od ruské školy možnost zúčastnit se regionálního kola
v Leningradské oblasti Worldskills Russia.
Soutěžící zpracovávali po dobu 3 dnů zadané úkoly - dvoupístový motor, ocelovou konstrukci vysílací
věže, sestavení a domodelování kvadrokoptéry. Hodnocení spočívalo například v přeměřování přesnosti dílů,
správnosti provedení sestav, použití materiálů atp.
Naši žáci se v konkurenci neztratili, Lukáš Vondál ze třídy IT4 se umístil na perfektním 3. místě, Jan Kohoutek
ze třídy EP4 na 4. místě. Z uvedeného je zřejmé, že výuka CAD technologií v programu SolidWorks má na naší
škole vysokou úroveň.
 Úspěch v celostátním kole olympiády v ruském jazyce
V pátek 16. února 2018 se Marek Musil ze třídy HT3 zúčastnil krajského kola Olympiády v ruském jazyce.
V kategorii SŠ I. obsadil 1. místo a postoupil do celorepublikového kola, které se uskutečnilo 23. dubna
v Ruském středisku vědy a kultury v Praze. Zde skončil na výborném 3. místě a jen o bod mu uniklo místo
druhé.
 Veterináři soutěžili v Praze
I v tomto školním roce se žáci čtvrtého ročníku oboru Veterinářství – Veterinární prevence zúčastnili odborné
veterinární soutěže „O pohár ústředního ředitele státní veterinární správy“ s mezinárodní účastí. Soutěžilo
se v prezentaci na téma město a škola, kde žáci předvedli svoje rétorické schopnosti v českém a anglickém
jazyce. Dále pak museli zvládnout test odborných znalostí a praktické úkoly v laboratořích mikrobiologie,
hygieny a patologie. Posledním úkolem byla obhajoba ročníkové práce. Roman Elbl, Kristýna Stehlíková, Olga
Chvátalová a Anežka Lukschová, kteří reprezentovali naši školu, se rozhodně neztratili a ve velké konkurenci
obsadili čtvrté místo, když jim třetí místo uniklo o jeden jediný bod.
 Úspěch studentů VOŠ v celostátní soutěži
Studenti třetího ročníku VOŠ oboru Cestovní ruch Zuzana Landlová a Dominik Fadrný se 10. 5. 2018 zúčastnili
celostátní soutěže absolventských prací Business Goals 2018. Soutěž se konala na Vyšší odborné škole
cestovního ruchu v Praze pod záštitou Hospodářské komory ČR.
Naši studenti obstáli v konkurenci vyšších odborných škol z Prahy, Českých Budějovic a Zlína na výbornou Dominik Fadrný se svou prací Odkaz Marie Ebner-Eschenbach pro cestovní ruch získal 1. místo, Zuzana
Landlová s prací Dovolená s malým rozpočtem aneb jak ušetřit na cestách obsadila místo čtvrté. Odborná
komise složená ze zástupců zúčastněných škol a zástupců Hospodářské komory hodnotila využití a přínos
absolventské práce pro praxi, originalitu nápadu a úroveň vlastní prezentace.
Úroveň prezentací všech zúčastněných studentů byla vysoká, studenti vyšších odborných škol dokázali, že
jsou dobře připraveni pro praxi v cestovním ruchu a jsou také schopni v praxi aplikovat teoretické
znalosti získané studiem.
 Unisim
Dne 16. 3. 2018 se žáci třídy EP3 Petra Novosadová a Marek Svoboda zúčastnili základního kola celostátní
ekonomické simulační manažerské hry Unisim organizované Centrem Informační Společnosti, s. r. o. ve
spolupráci s VOŠ a SPŠE v Plzni. Tohoto kola se zúčastnilo 60 dvoučlenných týmů ze SŠ a VOŠ z celé ČR. Náš
tým postoupil do finále, které se konalo ve dnech 18. a 19. 4. 2018 v Plzni. Zde získal v silné konkurenci skvělé
7. místo.
 Soutěž Ekonomický tým 2017/2018
Dne 22. 9. 2017 se konalo v Blansku krajské kolo soutěže Ekonomický tým, které se zúčastnilo 8 týmů
z Jihomoravského kraje. Naši školu na této soutěži reprezentovali žáci třídy EP4 – Jan Kohoutek, Adéla
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Letfusová a Gabriela Matyášová. Soutěž Ekonomický tým je organizován speciálně pro studenty obchodních
akademií.
Soutěž se skládala z dvou částí. První částí byla prezentace na téma „Chceme euro?“, kdy si soutěžící za časový
limit třiceti minut museli dané téma řádně promyslet a připravit. Po uplynutí této doby následovala
desetiminutová prezentace před komisí soutěže. Druhá část se skládala z vědomostního testu, který tvořily
tři okruhy – ekonomika, účetnictví a informační technologie. V testu se našim žákům vedlo opravdu dobře,
byli druzí, v situační roli byly ostatní týmy lepší. V konečném pořadí obsadili naši žáci 7. místo.
 Robotiáda
I v letošním roce se naše škola zúčastnila tradiční soutěže robotů – Robotiáda, která se konala ve VIDA centru
v Brně. Školu reprezentovali žáci oborů Informační technologie a vytvořili dva týmy. Jan Škvařil, Jan Ševčík,
Jakub Novotný a Jakub Sychra z IT3 si vybrali pojmenování Cicso Zahradníci, Michal Kouřil a Dominik Husák
z IT2 se prezentovali jako Xrazor. Oba týmy se zúčastnily soutěže v jízdě po čáře a ve sprintu, Zahradníci ještě
soutěžili v disciplíně zvané dálkový medvěd. U čáry i sprintu šlo o rychlost projetí soutěžní dráhy, u dálkového
medvěda o uchopení plyšové hračky medvěda, který byl na herním poli, a jeho přesunutí zpět do startovního
boxu. U této úlohy byl robot ovládaný dálkově, ostatní roboty byly autonomní.
Naši žáci se v konkurenci 120 týmů (kromě českých se soutěže zúčastnily také týmy z Polska a Slovenska)
neztratili a obsadili místa v první polovině soutěžního pole. Za největší úspěch lze považovat 6. místo týmu
Cisco Zahradníci ve sprintu.
 INTERLOS
10. prosince 2017 se konala Internetová Logická soutěž pod názvem InterLos. Jedná se o soutěž pro převážně
středoškolské a vysokoškolské týmy. Soutěží až pětičlenné týmy, odměnou ale nejsou věcné ceny, nýbrž
prestiž. Soutěž probíhá pět hodin a zadání se postupně objevuje na webové stránce, kam se posílají odpovědi,
které se okamžitě ověřují. Za správné výsledky a rychlý postup získávají soutěžící body, ovšem za špatnou
odpověď se malé množství bodů odečte. Toto vše ovlivňuje pořadí ve výsledkové listině, která se často
aktualizuje.
Letošní ročník se opět nesl v duchu logicky náročných úkolů s tematikou losů. Konkurence je zde poměrně
vysoká, pravidelně se přihlašuje i mnoho gymnázií.
Z naší školy se do soutěže zapojily 4 týmy. Nejlepší umístění zaznamenal tým z IT3, který se umístil na
13. místě.
 Angličtinář roku 2017
Dne 30. 11. 2017 se studenti naší školy zapojili do soutěže Angličtinář roku. Soutěž, která se konala už po
sedmé, probíhá ve stanovený den po celém světě. Naši školu reprezentovalo asi 90 studentů, kteří si mohli
poměřit své znalosti angličtiny s dalšími studenty z České republiky i jiných evropských zemí. Online test se
tradičně skládal z částí: Grammar, Listening, Reading.
 InterSoB
V sobotu 14. dubna 2018 pořádali studenti Masarykovy univerzity v Brně jednodenní soutěž určenou pro
všechny středoškolské žáky. Této akce se zúčastnily dva týmy z IT1 pod názvy „Hvězdici“ a „Perpetuálně
mobilní skvadra“. Zbylých 30 týmů bylo většinou z různých brněnských gymnázií.
Cílem hry bylo pohybovat se mezi stanovišti a na nich plnit různé úkoly, za které byl každý tým odměněn
body. Stanovišť bylo celkem 14 a byla rozmístěna ve větších brněnských lokalitách – na dvou fakultách
univerzity, a to Fakultě informatiky a Přírodovědecké fakultě, dále v parku Lužánky a Tyršově sadu. Naše týmy
nedopadly sice nejlépe, ale získaly zajímavou zkušenost.


Olympiáda v českém jazyce
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19. 12. 2017 se uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se ho 24 žáků 1. - 3. ročníků
všech oborů střední školy. První dvě žákyně postoupily do okresního kola. To se konalo 30. ledna 2018
v Blansku. Barbora Hédlová z EP1 se umístila na 9. a Natálie Königová z VP1 na 11. místě.
 V. ročník soutěže Finanční svoboda
Ve čtvrtek 31. 5. 2018 se na VOŠ ekonomické uskutečnila soutěž v deskové hře Finanční svoboda určená
studentům 2. ročníků. 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. Soutěže se zúčastnilo celkem 6 týmů po dvou studentech. V letošním ročníku se povedlo
polovině týmům překonat svoji finanční nezávislost. Na prvním místě se umístily studentky Natálie Kubíková
a Kristýna Procházková s 840 body, druhé místo obsadily studentky Lucie Přichystalová a Barbora Pilátová
a třetí místo patřilo studentům Valentinovi Cojocaru a Adamovi Vágnerovi.

Vyhodnocení minimálního preventivního programu za školní rok 2017/2018
Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace Hybešova
53, 680 01 Boskovice, měla pro školní rok 2017/2018 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 před rizikovým chováním. 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.
 Výtvarná soutěž – Nebezpečí drog – 1. místo a 2. místo žákyně SPgŠ– Brno.
 Duševní zdraví a zdravý životní styl- 60 žáků
 On-line dotazníkové šetření Škola a šikana a Identifikace rizikových oblastí u dospívajících– účastnili
se přítomní žáci SŠ z 19 tříd SŠ – ukončeno 8.1.2018.
 Nedej pokušení šanci – projekt PČR Blansko – 80 žáků
 On-line prevence před kyberšikanou a rizikovým chováním přes internet – 75 žáků – přednášel
L. Hanák
 Stmelovací pobyty prvních ročníků – 4 pobyty s účastí 103 žáků
 Den Země – výtvarná soutěž SVČ Boskovice – 1. místo v kategorii nad 16 let – 1 žákyně
V rámci prevence bylo provedeno screeningové dotazníkové šetření zaměřené na devět rizikových oblastí
chování u dětí a mládeže. Šetření bylo provedeno u 355 žáků v 19 třídách školy a dotazníkové šetření
zaměřené na klima třídy taktéž. S výsledky šetření byla seznámena pedagogická rada školy, třídní učitelé
a výsledky šetření jsou umístěny na interních stránkách školy.
Potíže byly řešeny ve spolupráci výchovných poradců, třídních učitelů, metodiků prevence a školního
psychologa.
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Vyhodnocení přijímacího řízení na školní rok 2017/2018


Počet zaevidovaných přihlášek a žáků ke studiu na SŠ
Obor
Ekonomika a podnikání
Hotelnictví
Informační technologie
Veterinářství
Kuchař – číšník
Zahradník
celkem



Počet přihlášek
62
49
59
48
37
13

Nastoupili k 3. 9. 2018
30
17
30
20
15
7

268

119

Statistika studentů přihlášených a přijatých ke studiu na VOŠ
Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a
Střední škola Boskovice, příspěvková organizace

Škola:

Přijatí ke vzdělávání k 30. 9. 2018 – denní forma vzdělávání
Počet
přihlášených
24

Přijato
do 1. ročníku
21

Počet absolventů
k 30. 8. 2018
17

63-43-N/13 Finančnictví a bankovnictví

17

16

3

65-43-N/01 Cestovní ruch

20

19

17

53-41-N/11 Diplomovaná všeob. sestra

42

33

21

Celkem

103

89

58

Vzdělávací program
63-41-N/18 Ekonomika a podnikání

Investiční akce školy ve školním roce 2017/18
V tomto školním roce jsme realizovali dvě velké investiční akce.
1. Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce:
Cílem akce je modernizace výuky na škole – vybudování a vybavení odborných učeben veterinární prevence
ve vazbě na zvýšení budoucího uplatnění absolventů na trhu práce. Dalším cílem je pak podpořit inkluzi
a umožnit handicapovaným žákům zapojení do výuky.
Vybudovali jsme tak dvě odborné učebny pro obor Všeobecná zdravotní sestra a dvě odborné učebny (včetně
potřebného zázemí) pro obor veterinární prevence. Současně jsme vyřešili bezbariérový přístup k objektu B
a v objektu A byl zbudován výtah.
Tento projekt je financován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj /Integrovaný
regionální operační program/ a zřizovatelem Jihomoravským krajem.
Náklady akce byly stanoveny výběrovým řízením na 24 434 tis. Kč
2. Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice – budovy A, B, C
Cílem je zateplení obálky budov včetně výměny výplní otvorů, zajištění nuceného větrání s rekuperací
vzduchotechnickým zařízením v učebnách. Dojde ke snížení energetické náročnosti budov, ke zlepšení
prostředí v učebnách a snížení produkce emisí.
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Byla také rekonstruována střecha na objektu C a provedeny terénní úpravy v těsné blízkosti školy.
Projekt je financován Evropskou unií – Fondem soudržnosti / Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci
Operačního programu Životní prostředí/ a zřizovatelem Jihomoravským krajem
Náklady akce byly výběrovým řízením stanoveny na 20 456 tis. Kč.
3. Ostatní stavební aktivity
V tomto školním roce jsme také dokončili několik let trvající rekonstrukci tělocvičny. Po výměně oken, stropu
a osvětlení došlo konečně na repasi poměrně kvalitní palubovky. Bylo také dokončeno zateplení střech na
objektech D1, D2 a Domově mládeže. Tím dokončením je poslední vrstva nátěru proti působení UV záření –
náklad byl cca 500 tis. Kč.
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