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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
 RNDr. Mojmír Stloukal - předseda
 Mgr. Bc. Oldřich Grulich
 Jitka Šímová
 Margita Zavřelová
 Ing Jaroslav Vítek
 Lukáš Jelínek
 Patrik Randula, DiS.
 Ing. Miroslav Hrdý
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II. Přehled oborů vzdělání vyučovaných ve školním roce 2018/2019
Vyšší odborné vzdělání
53-41-N/11
Diplomovaná všeobecná sestra
denní forma vzdělávání
délka studia: 3 r. 0 měs.
63-41-N/18
Ekonomika a podnikání
denní forma vzdělávání
délka studia: 3 r. 0měs.
63-43-N/13
Finančnictví a bankovnictví
denní forma vzdělávání
délka studia: 3 r. 0 měs.
65-43-N/01
Cestovní ruch
denní forma vzdělávání
délka studia: 3 r. 0 měs.
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
43-41-M/01
Veterinářství
denní forma vzdělávání
63-41-M/01
Ekonomika a podnikání
denní forma vzdělávání
18-20-M/01
Informační technologie
denní forma vzdělávání
65-42-M/01
Hotelnictví
denní forma vzdělávání
Střední odborné vzdělání s výučním listem
65-51-H/01
Kuchař-číšník
denní forma vzdělávání
41-52-H/01

Zahradník
denní forma vzdělávání

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

délka studia: 4 r. 0 měs.

kapacita: 132

délka studia: 4 r. 0 měs.

kapacita: 132

délka studia: 4 r. 0 měs.

kapacita: 132

délka studia: 4 r. 0 měs.

kapacita: 132

délka studia: 3 r. 0 měs.

kapacita: 95

délka studia: 3 r. 0 měs.

kapacita: 90

III. Rámcový popis personálního zabezpečení školy ve školním roce 2018/2019
Hlavní pracovní poměr

Zaměstnanci

Fyzické osoby
v hl. pracovním
poměru
2018/2019

Pedagogičtí

72

Nepedagogičtí

29

Celkem

101

Věková struktura pedagogických pracovníků ve školním roce 2018/2019
Věk
Počet
pracovníků

do 30 let

31- 40

41 -50

51 - 60

nad 60 let

7

16

21

20

8
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IV. Absolvovaná školení pedagogických pracovníků
Název školení

Počet účastníků

Využití online výukových nástrojů pro učitele

18

Koncept ECDL, základní školení

3

Personální řízení školy

1

Jak mít úspěch v hodinách

1

Workshop NAG-IoT

1

Školení Solidworks

1

Koučovací přístup v kariérovém poradenství

1

Kariérové poradenství – kreativní přístup

1

Člen první pomoci

4

Školení odborné způsobilosti řidičů

2

Hodnocení žáků se spec. vzdělávacími potřebami

1

Spolu a jinak ve vzdělávání – adlerovský přístup ve výchově

18

Řešení orientovaného přístupu a rozhovoru v poradenském procesu

1

Základní kurz Bazální stimulace

2

Kurz Kinesio Tapingu

3

Kurz efektivního učení

1

Zvládání stresu – prevence vyhoření

1

Novinky pedagogické školní psychologii

1

Změna financování regionálního školství
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V. Školní knihovna
Statistika
Celkový počet registrovaných čtenářů: 410
Z toho registrační poplatek zaplatilo: 16
Počet výpůjček CELKEM:

10 402

Počet titulů odebraných periodik:

15

Počet knihovních jednotek celkem:

8954

-

z toho knihy

8762

-

z toho audiovizuální dokumenty

192
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Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2018/19
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*
400
826
129 lůžek
700

Vyšší odborná škola
Střední škola
Domov mládeže
Školní jídelna

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
denní forma
obory a
ostatní formy
obory
Nástavbov denní forma
é studium ostatní formy
celkem

105

14

50

41

7

105

14

50

41

7

* - pouze jarní termín

B2.

Výsledky závěrečných zkoušek
Počet žáků konajících
zkoušku

Prospěli s
vyznamenáním

Prospěli

Nepřipuštění ke
zkoušce

Neprospěli

2leté obory
3leté obory
celkem

B3.

23

5

14

4

23

5

14

4

Výsledky absolutorií (VOŠ)

denní studium

Počet studentů konajících
zkoušku
53

Prospěli s
vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

27

26

27

26

jiné formy studia
celkem

53

7

Nepřipuštění ke
zkoušce

ŠKOLA:

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

název dle
zřizovací listiny

Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech
1A

stát/státy

1

Biotehniški izobraževalni venter Ljubljana

SLO

2

Kirovská polytechnická průmyslová škola, Kirovsk, Leningradská oblast, Rusko

RUS

3
4
5

1B Stáže žáků v zahraničí v délce nad 1 týden

počet dnů

1
2
3
4
5
6
7
8

8

počet
žáků

stát

Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty
Spolupráce s podniky a dalšími zaměstnavateli (nejen firmy a další podnikatelské subjekty, ale např. i zdravotnická a sociální
zařízení, školy, veřejná správa – zaměstnavatelé dle charakteru vyučovaného oboru vzdělání)
2A

forma spolupráce

počet firem

1

realizace odborného výcviku a praxe do firmy

82

2

exkurze žáků

12

3

účast odborníků z praxe při závěrečných zkouškách/praktické části maturitní zkoušky

2

4

odborníci z firmy jsou zapojeni do vzdělávání žáků,

6

5

jiná

7

2AA Nejvýznamnější spolupracující firmy
název

sídlo (město)

1

Nemocnice Boskovice s. r. o.

Boskovice

2

Fakultní nemocnice Brno

Brno

3

Nemocnice Blansko

Blansko

4

Masarykův onkologický ústav Brno

Brno

5

Cestovní kancelář Slunce a sníh

Boskovice

6

Hotel „SLAVIA“

Boskovice

7

Špejchar restaurant

Boskovice

8

ZERA Rájec-Jestřebí

Rájec-Jestřebí

9

PhysioDog, Praha

Praha

10

UniCredit Bank Expres, Boskovice

Boskovice

11

Gatema a. s.

Boskovice

9

2B

Odborníci z firem a počet hodin, které odučili

počet
počet
odučených
odborníků
hodin

1

PhysioDog. Praha Bc. Kateřina Plačková

1

40

2

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

2

252

3

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

1

22

4

Autoškola Václav Nečas

1

40

5
6
7
8
9
10
2C

2D

Počet firem, se kterými škola spolupracuje (smluvní vztahy)

105

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

131 500

2E
Počet žáků, kteří absolvovali více jak 30 % odborné praxe nebo
odborného výcviku ve firmách

78

10

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

3A

Celostátní soutěže (umístění 1. - 3. místo)
1
2
3
4
5

3B

Mezinárodní soutěže (účast postupem z republikového kola)
1 Marek Musil - 2. místo, Olympiáda v ruském jazyce, organizátor - Petrohradská státní univerzita
2 Soutěž o pohár ústředního ředitele SVS ČR - 1. místo
3

3C

3

Počet fiktivních firem fungujících ve škole ve sledovaném období

3D

Projektová výuka - příklady dobré praxe
1 Mezioborový projekt Magdalena Dobromila Retttigová
2 Praxe VP – praktická fyzioterapie pro 3. roč.
3
4
5
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3E

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.
3FA Počet učitelů ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ, kteří využívají metodu CLIL

3FB Počet učitelů TEORETICKÝCH PŘEDMĚTŮ, kteří využívají metodu CLIL

3G Rodilí mluvčí:

jazyk

počet

AJ
NJ
FJ
RJ
ŠJ

jiný
12

počet
stát
vyučujících
3H

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

Spolupráce školy s ostatními vzdělávacími institucemi
4A Počet základních škol, se kterými Vaše škola spolupracuje (stačí číslo)

7

4B Počet středních škol, se kterými Vaše škola spolupracuje (stačí číslo)

5

4C Počet vysokých škol, se kterými Vaše škola spolupracuje (stačí číslo)

1

4C Počet v ostatních vzdělávacích institucí, se kterými Vaše škola spolupracuje (stačí číslo)

3
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4D Akce SŠ pro žáky partnerské (či jiné) ZŠ

počet zúčastněných
žáků ZŠ

1

Týden v laboratoři- ZŠ Rájec-Jestřebí, ZŠ Svitávka

75

2

vystoupení žáků DM s předvánočním programem v zámeckém skleníku Boskovice a kulturním zařízení v Letovicích pro žáky MŠ a ZŠ z Boskovic a
blízkého okolí

15

3

Tříkrálová sbírka v Boskovicích ve spolupráci s Charitou Blansko

9

4

Předvánoční vystoupení žáků domova mládeže v zařízení sociálních služeb Boskovice, Letovice a Šebetov.

25

5

ZŠ Vísky - údržba ekozahrady

52

6

První pomoc pro ZŠ (Boskovice, Svitávka)

60

7

Interaktivní činnosti (ZŠ Žďárná)

20

5A 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

14

počet realizovaných
profesních zkoušek za
rok 2018/19

počet realizovaných
kurzů k profesním
zkouškám za rok
2018/2019

počet účastníků
proběhlých
přípravných kurzů za
rok 2018/2019

5B Ostatní nabízené kurzy pro dospělé MIMO profesní kvalifikace
Název kurzu (do závorky počet opakování, pokud kurz proběhl v daném období vícekrát)
Rodinná péče o blízké
Přípravné školení ke zkoušce z myslivosti

5C

Jaký je obrat školy v realizaci dalšího vzdělávání pro dospělé?
Obrat představuje množství všech finančních prostředků přijatých ekonomickým subjektem za rok 2018 od účastníků kurzů

Poradenské služby ve škole
6A

Školní psycholog

ANO

NE

x
úvazek 1
zdroj financování

6B

Školní speciální pedagog

Projekt EU

ANO

NE
x

úvazek
zdroj financování

15

Počet účastníků
kurzů za rok
2018/2019
20
127

v tis. Kč
393

6C

Realizovala Vaše organizace ve školním roce 2018/19 stavebně-technické úpravy školního poradenského pracoviště?
ANO

NE
x

Investovaná
částka

6D

v tis. Kč

Nové materiální vybavení školního poradenského pracoviště ve školním roce 2018/19.
(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 se žáci a studenti školy zúčastňují, nebo je sami organizují, popř. spoluorganizují.

ŽÁCI OBORU HOTELNICTVÍ A TURISMUS, KUCHAŘ-ČÍŠNÍK A ZAHRADNÍK NA BOSKOVICKÝCH
AKCÍCH
 Boskovické dožínky
Dne 1. 9. 2018 připravovali naši žáci z oboru Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) a Kuchař-číšník ve spolupráci
s KZMB Boskovice společensko-gastronomickou akci na Zámku Boskovice, a to u příležitosti Boskovických
jihomoravských dožínek.
 Husí slavnosti 2018
Ve dnech 29. září – 30. září 2018 se v Boskovicích konaly tradiční Husí slavnosti. Do konání této významné
společensko-gastronomické akce se opět zapojili žáci naší školy, kteří zajišťovali obsluhu u soutěže restaurací, která
proběhla v sobotu za účasti odborné poroty v prostorách zdejšího kina.
 2. DÝŇOVÁNÍ na Šmelcovně
13. října 2018 prezentovali naši žáci obory Hotelnictví (Hotelnictví a turismus), Kuchař-číšník a Zahradník. Tentokrát
připravili studené i teplé pokrmy v rámci 2. ročníku „DÝŇOVÁNÍ s ochutnávkou dýňových pokrmů“, které proběhlo
v Arboretu Šmelcovna (Dva dvory). Žáci oboru Zahradník připravili dekorace a dýňové aranžmá. Návštěvníci této
akce mohli ochutnat nejen dýňové pokrmy, ale viděli také carving (dekorativní vyřezávání ovoce a zeleniny) do dýní,
který předvedli naši žáci.
 FESTIVAL HOTELNICTVÍ A TURISMU
V rámci dne otevřených dveří dne 9. listopadu 2018 proběhl v naší škole Festival hotelnictví a turismu, který byl
tematicky zaměřen na regiony České republiky. Návštěvníci měli možnost ochutnat regionální produkty a pokrmy,
taktéž získat informace ohledně atraktivit cestovního ruchu v daném regionu.
 Občerstvení pro DD Boskovice
Dne 11. 4. 2019 připravovali žáci z oboru Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) ve spolupráci s Dětským domovem
Boskovice společensko-gastronomickou akci (raut) v sokolovně. Tento raut proběhl v rámci akce NEJMILEJŠÍ
KONCERT.
 Catering pro BOSKOVICKÝ MAJÁLES
10. 5. 2019 připravovali žáci z oboru Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) raut pro akci BOSKOVICKÝ MAJÁLES.
Organizátoři vycházeli z myšlenek původních studentských oslav jara, ale přidali k nim i spoustu nových nápadů.
Napříč středními školami dali dohromady tým kreativních dobrovolníků, který vytvořil akci plnou (nejen) místních
kapel, tanečních skupin, přednášek a soutěží. Všechno vyvrcholilo průvodem alegorických vozů a volbou krále
a královny Majálesu.
 Číše vína – CONCENTUS MORAVIAE 2019
Dne 2. 6. 2019 žáci z oboru Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) ve spolupráci s KZMB Boskovice tradičně připravovali
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.
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AKCE OBORU VETERINÁŘSTVÍ
 Gymnázium Tišnov v našich laboratořích
Dne 16. 11. 2018 připravili učitelé oboru Veterinářství – Veterinární prevence pro žáky z tišnovského gymnázia
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.
 Jeden den na střední škole
Dne 18. a 19. 12. 2018 se žáci 8. a 9. třídy ZŠ Svitávka a žáci 7. třídy ZŠ Rájec-Jestřebí vydali na naši školu. Tam na ně
čekal bohatý program plný zábavných úkolů přichystaných v chemické, biologické a veterinární laboratoři a také
v počítačových učebnách. Žákům základních škol se u nás líbilo a celý den si užili.
 Výstava psích miláčků
31. 5. 2019 uspořádali žáci 3. ročníku oboru Veterinární prevence v areálu školy již 12. ročník Výstavy psích miláčků.
Na výstavu se opět přihlásilo velké množství čtyřnohých miláčků různých plemen, kteří soutěžili, kdo z nich je vlastně
“ten nejhezčí”. Rozhodčí měli při rozhodování velké dilema, protože „co pes - to krasavec“. Nejvíce práce při
posuzování měla hlavní rozhodčí paní Mgr. Michaela Čermáková z Prahy, která se této akce pravidelně zúčastňuje
již deset let. Nakonec v kategorii S nejvíce bodů získal dlouhosrstý jezevčík jménem Esinka s majitelkou Simonou
Polanskou, v kategorii M australská kelpie jménem Ember Dai Muratori s majitelkou Natálií Nezvalovou, v kategorii
L zlatý retrívr jménem Flaabr s majitelkou Jaroslavou Bernatíkovou. V kategorii štěňat získal prvenství český fousek
jménem Bety s majitelem Zdeňkem Janků, v kategorii veteránů pak kříženec jménem Sendy s majitelkou Michaelou
Domanskou.
Šampionem výstavy se stal zlatý retrívr Flaabr s majitelkou Jaroslavou Bernatíkovou, který si pro titul přijel až ze
Zlína. Žáci 3. ročníku Veterinární prevence také vybrali jim nejsympatičtějšího psa, kterým se stal australský ovčák
Andy. Díky štědrým sponzorům žádný účastník neodešel s prázdnou.

AKCE VOŠ ZDRAVOTNICKÉ
 Den ledvin
Studentky VOŠ zdravotnické se 14. 3. 2019 (stejně jako v předchozích letech) zapojily do celosvětového
preventivního programu Den ledvin, který pořádá hemodialyzační středisko s nefrologickou ambulancí Hedica s.r.o.
Boskovice.
Studentky třetího ročníku zájemcům o prevenci onemocnění ledvin měřily krevní tlak, odebíraly biologický materiál,
a přispěly tak k hladkému průběhu celé akce.
Pro studentky to byla odborná zkušenost a zároveň byly rády, že se mohly zapojit do záslužné akce.
 Interaktivní činnosti studentek VOŠ zdravotnické
Studentky prvního ročníku VOŠ zdravotnické si v rámci výuky psychologie připravily již sedmý ročník interaktivních
činností pro děti školního věku. Připravené programy, které byly zaměřeny na zdravý životní styl, lidské tělo a první
pomoc, proběhly již v nových prostorách odborných učeben VOŠ zdravotnické. Interaktivních činností se zúčastnily
děti ze třetí třídy ZŠ Žďárná a děti ze ZŠ a praktické školy Boskovice.

DALŠÍ AKCE
 Beseda s Erikou Bezdíčkovou
V pondělí 13. května 2019 se na naší škole konala beseda s paní Erikou Bezdíčkovou, pamětnicí holocaustu. Beseda
byla určena žákům prvních ročníků SŠ.
Během vyprávění E. Bezdíčkové se žáci dozvěděli o jejím těžkém životě, jehož směr byl určen jejím židovským
původem. Během války prošla jako velmi mladá několika sběrnými, pracovními a koncentračními tábory. Zde přišla
o oba rodiče, viděla trpět a umírat své blízké, na konci války přežila pochod smrti. O svých hrůzných zážitcích napsala
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paní Bezdíčková knihu, nesoucí název Moje dlouhé mlčení. Tento název má své opodstatnění. O tom, co zažila ve
svém mládí, dlouho nikomu neřekla. Až jednou se rozhodla a napsala knihu, aby se na tuto událost nikdy
nezapomnělo. Taky natočila několik dokumentárních filmů, jako například film Sedm světel. (Svoji knihu také po
besedě prodávala, a dokonce i podepisovala.)

Všechny žáky vyprávění paní Bezdíčkové moc zaujalo a během besedy bylo v posluchárně naprosté
ticho.

KURZY
Ve škole probíhají kurzy a semináře zaměřené na zvyšování kvalifikace.
 Barmanský kurz
Tak jako každý rok i letos probíhal na naší škole odborný barmanský kurz. Od 12. – 16. listopadu 2018 se žáci učili
pod vedením odborného lektora pana Františka Holíka z Prahy míchat výborné koktejly.
Žáci byli také seznámeni se základy barmanství, které bylo doplněno o nový trend barback. Kurz se také dotknul
work flairingu. Tato dovednost je ovšem velice náročná a vyžaduje spoustu tréninku, než se dá využít v praxi.
Týdenní kurz byl zakončen závěrečnou zkouškou. Byla písemná, ústní a praktická. Kurz absolvovalo 12 žáků a všichni
uspěli. Nejlépe si vedla žákyně oboru Hotelnictví Hana Čumová, která byla lektorem označena za talent a oceněna
věcným dárkem.
Žáci byli spokojeni a hrdi na certifikát i medaili, které získali složením závěrečné zkoušky. Doklad o rozšíření
kvalifikace určitě uplatní, až se budou ucházet o zaměstnání.
 BASIC BARISTA
Dne 5. 12. 2018 provoněla opět po čase naši školu káva, přivítali jsme totiž baristu Michala Klevetu (z REBELBEAN),
který je absolvent naší střední školy, nyní student VOŠ. Tento kurz úspěšně absolvovalo 15 žáků z oborů Hotelnictví
(Hotelnictví a turismus) a Kuchař-číšník. Účastníci získali cenné teoretické i praktické poznatky z oblasti kávy a její
přípravy.
 Slavnostní předání certifikátů CISCO Academy
13. 5. 2019 byly žákům 4. ročníku oboru Informační technologie předány 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 sedmou generaci
IT odborníků, kteří jsou připraveni pro náročný a dynamický obor, jakým trh IT bezesporu je.

ZAHRANIČNÍ
 Adventní Drážďany
7. 12. 2018 se žáci všech oborů naší školy zúčastnili již tradiční exkurze do adventních Drážďan. Ještě před příjezdem
do města označovaného jako Florencie na Labi se vydali 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.
 Jak chutná advent v Budapešti
zjistili během exkurze ve dnech 12. – 13. 12. 2018 žáci a studenti naší školy. Na tamějších adventních trzích ochutnali
všechny možné tradiční maďarské speciality – od langošů a trdelníků po klobásy a různé masové pokrmy.
Samozřejmě nezůstali jen u dobrého jídla. Věnovali se také historii a památkám – s průvodcem prošli historickým
centrem od slavné tržnice, kolem baziliky svatého Štěpána a budovy parlamentu až po Markétin most. Všechny
dominanty Budy i Pešti si prohlédli z paluby výletní lodi během hodinové projížďky po Dunaji. Druhý den strávili
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v hradním areálu, jehož součástí jsou např. Budínský hrad, prezidentský palác či korunovační chrám svatého
Matyáše. Před odjezdem z Budapešti se na chvíli zastavili na hoře Gellért, odkud měli celé město jako na dlani. Ne
nadarmo se Budapešti přezdívá „Perla na Dunaji“. Exkurze byla zakončena zastávkou v malebném lázeňském městě
Györ.
 Exkurze do bratislavské ZOO
Dne 26. 6. 2019 se třída VP2 vydala společně se třídou VP1 na exkurzi do bratislavské zoo. Počasí jim velice přálo.
Až tak, že některá zvířata žáci ani neviděli, bylo na ně příliš teplo. Jedno z prvních míst, kde se zastavili, bylo terárium.
Zde mohli vidět obrovského albínského hada a krokodýly, jejichž zjev až děsil. Dále tam byli k vidění i leguáni, kteří
byli podobní leguánovi, kterého máme ve škole. Následující zastávka byla v pavilonu kočkovitých šelem, kde se
vyhříval bílý tygr a další šelmy. V pavilonu opic viděli velikého orangutana, kterého pozorovali při jeho obědu. Žáky
zřejmě nejvíce zaujal medvěd hnědý, který byl natolik blízko, že ho bylo možné pozorovat v celé jeho mohutnosti.
Tato exkurze se přinesla žákům nezapomenutelné zážitky.

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 také 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 OBORŮ HOTELNICTVÍ A TURISMUS A KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
 Za výukou do čtyřhvězdičkového Grandhotelu
Zpestřit výuku předmětů souvisejících se studovaným oborem se podařilo žákům 3. ročníku oboru Hotelnictví
a turismus. Jak to chodí v praxi, se dozvěděli 11. 11. 2018 v průběhu exkurze v brněnském Grandhotelu. Během
přednášky sales manažerky se žáci seznámili s historií hotelu, organizační strukturou hotelu, náplní činností
jednotlivých pracovních pozic v hotelu a samozřejmě s ukázkou všech typů pokojů, které Grandhotel Brno nabízí,
a to standard, superior a executive.
 Veletrhy GO/REGIONTOUR
Dne 18. ledna 2019 navštívili žáci 3. ročníku oboru Hotelnictví (Hotelnictví a turismu) mezinárodní veletrhy
cestovního ruchu GO/REGIONTOUR. Žáci získali cenné informace o regionech naší republiky i zahraničních
destinacích, na některých stáncích zhlédli prezentace regionálních potravin a pokrmů.
 Exkurze do hotelu Courtyard by Marriot
20. 2. 2019 se žáci HT3 zúčastnili exkurze do hotelu Courtyard by Marriot, který se nachází v Brně v luxusní obchodní
čtvrti plné zeleně, 1,5 km od hradu Špilberk a nabízí klimatizované pokoje, soukromé parkoviště, bar, Wi-Fi zdarma
ve všech prostorách.
Hotelem žáky provázely dvě sales managerky, které poskytly zajímavé a přínosné informace týkající se
provozu hotelu.
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Žáci nejprve navštívili všechny konferenční místnosti v hotelu a také veliký sál, ve kterém se pořádají různé hotelové
akce. Dále měli možnost nahlédnout do hotelových pokojů, které nabízí návštěvníkům krásný výhled na Brno. Poté
žáci navštívili hotelové fitness centrum, které bylo nově vybavené.
Nakonec je pracovnice provedly hotelovou restaurací, která byla jednoduchá, ale v moderním stylu. V hotelové
restauraci Yard Lounge & Dining se podávají pokrmy mezinárodní kuchyně i místní speciality. V této restauraci byly
návštěvníkům k dispozici i stoly s vlastní televizí - ideální místo pro sjednání libovolné schůzky.
 HT3 v Best Western Premier
Třetí odborná exkurze na téma návštěva hotelového prostředí určená žákům HT3 se uskutečnila 19. 3. 2019.
Tentokrát žáci navštívili americký hotelový řetězec BEST WESTERN PREMIER v Brně.
Během prohlídky hotelu je provázela sales managerka Ing. Tereza Šimoníková. V úvodu výkladu zmínila historii
vzniku hotelu. Zajímavé byly její myšlenky a ukázky zaměřené na architektonické prvky, které jsou viditelné po celé
hotelové budově. Žáky seznámila s organizační strukturou hotelu, zmínila všechny úseky a jejich personální
zabezpečení. Ukázala vybavenost pokojů, účastníci exkurze dokonce měli možnost prohlédnout si právě
neobsazené prezidentské apartmá. Objasnila systém fungování rezervací, propojenost s globálními distribučními
systémy, cenovou politiku a další oblasti z hotelového provozu.
Poprvé také měli žáci možnost podívat se do výrobního střediska. Prošli kuchyní, která nabízela úseky, o kterých se
žáci učí v odborných předmětech, jako jsou technika obsluhy služeb nebo gastronomický seminář.
 Exkurze třídy KZ1
Dne 10. 6. 2019 se žáci KZ1 zúčastnili exkurze do Velkých Opatovic. Zde je čekala prohlídka kavárny Pod Zámkem
spojená s výkladem a degustací. Na programu dále byla prohlídka kostela sv. Jiří, prohlídka MKC (historické mapy,
přístroje na zhotovování a rozmnožování map, důlní technika, geografie) a návštěva Muzea města. Na Opatovickém
Hradisku si na závěr všichni opekli špekáčky a vydali se domů.
Exkurze byla velice podnětná a přínosná. Žáci si rozšířili obzory v gastronomii, kultuře, historii, ale i dovednosti, jako
je zakládání ohniště. Svoje poznatky zhodnotili ve zprávě z exkurze. Všichni byli unaveni, ale spokojeni.

ODBORNÉ EXKURZE OBORU VETERINÁŘSTVÍ
 Žáci veterinární prevence na týdnu vědy a techniky
V rámci každoročního týdne vědy a techniky, který se koná první listopadový týden, navštívili žáci druhého a třetího
ročníku oboru veterinární prevence dvě pracoviště v Brně.
Žáci třídy VP3 s učiteli Mgr. Lubomírem Smejkalem a Ing. Jiřinou Lepkovou se ve středu 7. 11. 2018 zúčastnili dne
otevřených dveří Botanického ústavu. Brněnské pracoviště tvoří tři oddělení: Oddělení experimentální fykologie
a ekotoxikologie, oddělení vegetační ekologie a paleoekologická laboratoř. Žáci měli možnost si během dvou hodin
tato oddělení prohlédnout a seznámit se s výzkumy, které se na těchto pracovištích provádějí.
Žáci třídy VP2 s učiteli Mgr. Lubomírem Smejkalem a MVDr. Hanou Kuběnovou se ve čtvrtek 8. 11. 2018 zúčastnili
dne otevřených dveří Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR. Hlavní činností na tomto pracovišti jsou
modelové organismy (např. ryby, chameleon, kuřata). Zaměřují se zde převážně na jejich vývoj, fyziologii a přínos
pro medicínu. V průběhu exkurze se žáci seznámili jak s běžným chodem laboratoře, tak i s některými atraktivními
metodami, které se zde při studiu modelových organismů využívají. Některé metody si mohli žáci vyzkoušet na
vlastní kůži.
 Přírodovědná stanice Kamenačky Brno
Dne 7. 3. 2019 navštívili žáci VP1 přírodovědnou stanici Kamenačky. Hlavní program se týkal hlodavců, o nichž se
žáci dozvěděli zajímavé informace a zároveň si je mohli pohladit. Na závěr exkurze žáci navštívili umělý deštný
prales, kde se chovají exotičtí hadi, ptáci a aligátoři. Exkurze do přírodovědné stanice se všem velice líbila.
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EXKURZE OBORU EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
 Exkurze do Škody auto v Ml adé Boleslavi
21. listopadu 2018 žáci tříd EP3, EP4, IT4 a IT3 navštívili firmu Škoda auto v Mladé Boleslavi.
Exkurze začala prohlídkou muzea v doprovodu průvodkyně, která návštěvníkům přiblížila historii aut značky Škoda.
Díky ukázkám automobilů a motocyklů si žáci mohli povšimnout vývoje, kterým společnost prošla. Účastníci exkurze
měli také možnost se v jednom z modelů interaktivně projet po historické Praze. Po krátké pauze vedla jejich cesta
k závodním autům. Tady mohli zhlédnout závodní auta slavných českých řidičů. Žáci dále pokračovali do
zákaznického centra, kde se mohli podívat do jednotlivých automobilových modelů, prozkoumat jejich klady
a zápory a možná si i vyhlédnout své budoucí auto.
Po skončení prohlídky muzea žáci nasedli do autobusu a přemístili se přímo do „pracovní zóny“ firmy, konkrétně do
budovy s pásovou výrobou. Od této chvíle se žáků ujal jiný průvodce, který je seznámil s pracovním řádem, pracovní
dobou, rozdělením pracovníků podle zkušeností apod. Popsal, jak je vedena personalistika ve firmě, výhody
a nevýhody práce ve firmě.
Po provedení pásovou výrobou navštívili žáci lisovnu. Průvodce sdělil několik informací o tomto oddělení.
Tato exkurze byla žáky zhodnocena převážně pozitivně a někteří by se do Škody podívali rádi znovu.
 Návštěva Ruského střediska vědy a kultury v Praze
V úterý 18. prosince 2018 se žáci tříd HT4 a EP4 zúčastnili exkurze do Ruského střediska vědy a kultury v Praze.
Během ní se seznámili s jeho činností a zapojili se i do praktického vyučování. Ve druhé části programu jim studenti
Ruské státní pedagogické univerzity v Petrohradě předvedli, jakým způsobem se v Rusku slaví Nový rok.
Exkurze byla pro žáky velkým přínosem. Měli možnost si v praxi ověřit úroveň svých znalostí ruského jazyka.

EXKURZE OBORU

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

 Exkurze do národního superpočítačového centra IT4 Innovations
V úterý 5. března 2019 se žáci oboru IT vydali do národního superpočítačového centra IT4Innovations na VŠB-TUO
v Ostravě. Zde se zúčastnili akce s názvem Digitální revoluce, která byla zaměřená na přípravu českých firem na
úspěšné zvládání digitální revoluce v podnikatelské praxi.
Na akci vystoupilo mnoho odborníků, kteří vysvětlovali problematiku nakládání s velkými daty, zabezpečení dat i sítí
a způsob přechodu firem na průmysl 4.0. Následovala další část exkurze, kde se žáci dostali k hlavnímu bodu celé
akce - do blízkosti dvou superpočítačů, jejichž velikost si dříve jen těžko dovedli představit. Jeden z odborníků jim
sdělil technické specifikace a vysvětlil způsob fungování superpočítače.
Po prohlídce superpočítačů se šli žáci podívat, jak se superpočítače chladí a napájí. Nejvíce je zaujalo, že celá budova
je v symbióze s počítačem a využívá vydávané teplo k vytápění místností a ohřevu vody v budově.
Celou exkurzi jsme poté vyhodnotili jako velmi zajímavou a vydařenou.
 Konference AT&T TechCon na VUT v Brně
Ve čtvrtek 14. dubna 2019 se třída IT3 vydala na konferenci AT&T TECHCON. Tato konference se konala na Fakultě
informačních technologií VUT v Brně a byla zaměřená na nové trendy v IT a na bezpečnost v síti.
Po příchodu do přednáškové místnosti přivítali účastníky konference zástupci mezinárodní komunikační společnosti
AT&T, vzdělávací organizace JA Czech a v neposlední řadě taktéž zástupci VUT, kde se celá konference odehrávala.
Následovalo krátké představení všech pořádajících subjektů. Po krátkém úvodním slovu následoval program
konference. Nejdříve mohli žáci vidět ukázku strojového učení v praxi, kde program dokázal předpovídat, zda klient
v bance zaplatí půjčku. Po této ukázce žáky přednášející trošku „postrašil“, protože jim ukázal nebezpečí, které může
vzniknout při používání veřejných Wi-Fi. Dále byly demonstrovány některé typy vyděračských virů a způsob, jak se
jich zbavit. Na závěr konference se žáci dozvěděli, jak funguje přihlašování uživatelů do MS Windows a jak se to dá
obejít.
Po skončení konference si všichni účastníci mohli projít fakultu.
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 IT1 ve třídírně odpadu
Dne 17. 6. 2019 se IT1 zúčastnila exkurze zaměřené na ochranu životního prostředí v okolí Boskovic. Žáci navštívili
třídírnu 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 šli všichni účastníci exkurze kolem sběrného dvora k vodojemu, kde
si udělali přestávku a diskutovali o ochraně životního prostředí. Exkurze byla velmi podnětná a žáci se dozvěděli
plno důležitých informací o ochraně životního prostředí a o tom, jak se mohou k životnímu prostředí chovat.

ODBORNÉ EXKURZE VOŠ EKONOMICKÉ
 Studenti Cestovního ruchu ve vile Tugendhat a na letišti
Po několika marných pokusech zajistit vstupenky na prohlídku vily Tugendhat byli studenti VOŠ oboru Cestovní ruch
úspěšní, a tak mohli 2. 5. 2019 tuto jedinečnou funkcionalistickou památku zapsanou na seznamu UNESCO navštívit.
Vybrali si rozšířený prohlídkový okruh, a mohli si proto prohlédnout 2. podlaží s hlavním obytným prostorem, ve
kterém se mj. nachází známá onyxová stěna. Dále prošli ložnicovým patrem ve třetím podlaží a v tzv. technickém
patře zjistili, jak fungovaly na tu dobu úžasné technické vymoženosti, například klimatizace či elektrické spouštění
oken. Součástí prohlídky byl také vstup do kvetoucí jarní zahrady.
Po návštěvě vily pokračovali studenti na letiště v Brně – Tuřanech. Dostali se do prostor, kam se běžný návštěvník
nedostane, mj. také do garáží hasičů. Zpestřením exkurze byl přílet švédské hokejové reprezentace.

ODBORNÉ EXKURZE VOŠ ZDRAVOTNICKÉ
 Exkurze do laboratoří Nemocnice Boskovice, s.r.o.
Dne 18. prosince 2018 proběhla pro studentky VOŠ zdravotnické exkurze do laboratoře v Nemocnici Boskovice,
s. r. o. Studentky navštívily mikrobiologické laboratoře, viděly serologické vyšetření a podrobně kultivační
mikrobiologické vyšetření na speciálních kultivačních půdách.
Dále prošly spojené laboratoře biochemické a hematologické a imunohematologické. Pracovnice se jich ochotně
ujaly a ukázaly cestu vzorku vyšetřovacím procesem od převzetí po vydání výsledků. Dále účastnice exkurze
seznámily s přístrojovou technikou a principy vyšetřování biologického materiálu. Také je upozornily na chyby,
kterých by se jako sestry měly vyvarovat.
Exkurze byla vydařená, protože pracovnice vše ochotně vysvětlily a studentky získaly mnoho důležitých informací.
 Exkurze na Oddělení centrální sterilizace
Studentky VZ1 se 18. 12. 2018 zúčastnily exkurze na Oddělení centrální sterilizace v Nemocnici Boskovice. Staniční
sestra je seznámila s provozem – příjmem materiálu, přípravou na sterilizaci, vlastní sterilizací, expedicí materiálu
na pracoviště a uskladněním sterilního materiálu. Získané informace jsou důležité pro absolvování odborné praxe
a pro doplnění teoretických znalostí v odborných předmětech.
 Exkurze do Psychiatrické nemocnice Brno a do Hospice sv. Alžběty
V úterý 19. 3. 2019 navštívili studenti 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 jsme byli studenti seznámeni se základními typy onemocnění, které
se léčí v tomto zařízení, a s ošetřovatelskou a lékařskou péčí. Dále měli možnost vidět oddělení léčby alkoholové
závislosti a protialkoholní záchytnou stanici.
Poté se studenti přesunuli do hospice. Důvodem návštěvy bylo poznání specifik péče o terminálně nemocné a také
seznámení s pracovištěm, na kterém bude probíhat odborná praxe. Vrchní sestra všechny seznámila s provozem
lůžkového a mobilního hospice. Zdůraznila nutnost spolupráce v multidisciplinárním týmu a individuálního přístup
ke klientům. Na závěr si studenti prohlédli oddělení a kapli.
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 Exkurze do Nemocnice Prostějov
Studentky VZ1 a VZ3 se dne 10. 4. 2019 zúčastnily exkurze ve zdravotnickém zařízení Prostějov. Seznámily se
s provozem, organizační strukturou a odbornými specifiky interního, chirurgického, infekčního, anesteziologicko –
resuscitačního a dětského oddělení s dlouhodobou intenzivní péčí. Po odborné stránce byla také zajímavá návštěva
Centra léčebné rehabilitace, pracoviště Sport Clinic, poradny stoma sestry a pracoviště magnetické rezonance.
Získané informace jsou důležité pro absolvování odborné praxe a pro doplnění teoretických znalostí v odborných
předmětech.

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.
 Divadelní představení Lakomec
Ve středu 5. 3. 2019 navštívili zájemci ze všech ročníků střední školy světoznámou komedii francouzského dramatika
Moliera Lakomec. Představení se uskutečnilo na činoherní scéně Městského divadla Brno, kde již druhým rokem
roli chorobně lakomého Harpagona ztvárňuje Bolek Polívka.
 Maryša
19. 3. 2019 zhlédli v sokolovně v Boskovicích žáci prvních a druhých ročníků střední školy tragédii bratří Mrštíků
Maryša. Tuto již klasickou hru z prostředí moravské vesnice konce 19. století zahráli herci Divadla Radka
Brzobohatého z Prahy.
Obě zajímavě sehraná představení žáky nejen esteticky obohatila, ale určitě také rozšířila jejich seznam četby
k maturitní zkoušce.
 Anglické divadlo – LAST WISH
Dne 15. 3. 2019 navštívili žáci prvních ročníků činoherní představení v anglickém jazyce s názvem Last Wish. Divadlo
sehráli herci Divadelního centra ze Zlína v boskovické sokolovně. Během 60 minut měli žáci možnost zhlédnout
vtipný příběh inspirovaný příběhem Jana Wericha. Představení žáky zaujalo nejen díky hereckým výkonům, ale i
díky tomu, že měli možnost procvičit si svoje jazykové dovednosti. Divadlo se vydařilo a diváci byli velice spokojeni.

PROJEKT FILM A ŠKOLA
Ve školním roce 2018-2019 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 SŠ v kině v Boskovicích celkem 8 filmů. Jednalo se o tyto filmy.
1. ročník
- Co jsme komu udělali?
- 127 hodin
2. ročník
- Utoya
- Muž jménem Ove
3. ročník
- O myších a lidech
- Anthropoid
4. ročník
- Jan Palach
- Balón
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Předvánoční vystoupení žáků ubytovaných na domově mládeže
Ve dnech 10. – 12. prosince 2018 vystoupili žáci ubytovaní na našem domově mládeže s předvánočním programem
v zámeckém skleníku v Boskovicích. Letos si žáci pod vedením vychovatelky Zdeňky Dvořáčkové připravili
zhudebněnou pohádku Mrazík, hudební pásmo vánočních koled s nimi nacvičila vychovatelka Magdaléna
Langerová.
11. 12. 2018 zhlédli toto vystoupení žáci naší školy. Stejnou možnost měli později i žáci MŠ a ZŠ Boskovice.
Předvánočním programem chtěli žáci navodit blížící se atmosféru Vánoc, což se jim opravdu podařilo

SPORT
 Lyžařský výcvikový kurz 2019
V termínu od 16. 1. do 21. 1. 2019 se pro žáky naší školy konal lyžařský výcvikový kurz. Sešli se ve 20.00 hodin před
školou a čekala je dlouhá cesta autobusem. Jejich cílem bylo lyžařské středisko Zettersfeld u města Lienz
v rakouských Alpách.
17. ledna 2019 v ranních hodinách dorazili účastníci kurzu na místo. Z Lienzu lanovkou vyjeli na horskou chatu, která
se nachází přímo na sjezdovce. I když byli všichni po náročné cestě unavení, radostně vyrazili na sjezdovku, někteří
žáci si vybrali snowboard a někteří lyže. Po celou dobu kurzu bylo velmi příznivé počasí, slunečno a ideální podmínky
pro lyžování.
Lyžařský kurz se velmi vydařil, ale velice rychle všem účastníkům utekl. Všichni mají určitě na co vzpomínat.
 STK Chorvatsko 2019
Jako každý rok, tak i letos se žáci třetích ročníků střední školy zúčastnili sportovně turistického kurzu v Chorvatsku.
Vzhledem k velkému zájmu jely tentokrát 2 autobusy. Od 7. do 16. června 2019 si žáci užívali pobyt v nádherném
letovisku Baška Voda.
Cesta, která trvala asi 15 hodin, byla pro všechny náročná, ale i přes menší komplikace všichni v pořádku dojeli. Poté
byli žáci ubytováni v penzionech Ivana a Diana. V následujících dnech chodili do sportovního střediska Baška Polje,
vzdáleného asi 3 km, kde se účastnili turnajů v basketbalu a petanque. Dále si zde žáci mohli zahrát další míčové hry
a samozřejmě se koupat v moři. Největšími zážitky byly výlety lodí. Nejprve se uskutečnila plavba na ostrov Hvar
a Brač, kde se všichni vykoupali a odpočinuli na jedné z nejkrásnějších pláží Chorvatska. Po cestě někteří viděli
i delfína, který předvedl skvělou show a připravil velký zážitek.
Během plavby dostali žáci k obědu výbornou rybu a další občerstvení. Druhý výlet lodí se konal večer a účastníci
kurzu pluli na Makarskou. V tomto hezkém městě si mohli nakoupit různé suvenýry.
Pobyt se rychle krátil, ale žáci si užívali každou chvíli ať už u moře, nebo při sportování. Večery trávili u kytary
a všichni společně zpívali. Všichni byli pobytem nadšeni a doporučují ho žákům druhých ročníků.

PROJEKTY
 Od 3D modelu k realitě
Studenti čtvrtého ročníku oboru Ekonomika a podnikání – Informatika v ekonomice z VOŠ a SŠ Boskovice se
zúčastnili 4. ročníku mezinárodního rusko-českého projektu s názvem Od 3D modelu k realitě. Jeho první část
probíhala od 9. září do 15. září 2018 v Kirovsku v Leningradské oblasti.
Během pobytu v Kirovské polytechnické průmyslové škole se studenti věnovali především mechatronice. Jejich
úkolem bylo sestavení posuvného robotického ramene a pásů, umožňujících přesun předmětů z bodu A do bodu B.
V rámci doprovodného programu měli studenti možnost navštívit nejvýznamnější památky daného regionu,
například Carské Selo, Pavlovsk, Prezidentskou knihovnu v Petrohradě, památník věnovaný blokádě Leningradu,
miniaturní maketu Ruska a mnoho dalších.
V druhé části projektu, která proběhla od 30. září do 6. října 2018, Česko navštívili ruští studenti. První tři dny opět
probíhala výuka ve škole. Studenti nejdříve modelovali tělesa v programu SolidWorks, pak se věnovali robotice
a nakonec grafice v programu Cinema 4D.
25

Po výuce byl pro studenty přichystán zajímavý program, například navštívili zámek v Boskovicích, Židovskou čtvrť
a Moravský kras, zahráli si bowling a laser game, podnikli exkurzi do firmy Alps a zhlédli Mezinárodní strojírenský
veletrh v Brně.
Tento projekt byl financován z prostředků Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
 Retro v gastronomii
V březnu 2019 proběhl na naší škole tradiční mezioborový projekt, tentokrát na téma RETRO V GASTRONOMIIpříprava pokrmů podle Magdalény Dobromily Rettigové. Na realizaci projektu se podíleli žáci všech oborů střední
školy.
Projekt byl zahájen 18. 3. 2019, a to tvorbou propagačních materiálů, na kterých své grafické dovednosti předvedli
žáci oboru Informační technologie. Vytvořili plakátky, jídelní lístky a průběžnou fotodokumentaci.
Postupně se do projektu zapojili žáci oboru Veterinární prevence, kteří v nově vybudovaných laboratořích provedli
senzorické posouzení a chemickou analýzu základních surovin použitých při přípravě pokrmů.
Dále následovala příprava pokrmů a degustace, na které se podíleli žáci oboru Hotelnictví a turismu a oboru Kuchař
číšník. Bylo možné ochutnat například gulášek na jiný způsob nebo španělského ptáčka. Na výběr bylo i něco pro
mlsné jazýčky, jako například španělské větry se šodó či žemlový puding. Do přípravy degustačních tabulí se zapojili
i žáci oboru Zahradník, kteří zajistili květinovou výzdobu zakomponovanou do období 1. poloviny 19. století.
Důležitou roli sehráli i žáci oboru Ekonomika podnikání, kteří vše správně zkalkulovali a ujistili všechny, že každá
práce má svoji peněžní hodnotu.
Projekt byl ukončen 2. 4. 2019 závěrečným zhodnocením vzájemné spolupráce jednotlivých oborů a sumarizací
dosažených výsledků.

SOUTĚŽE
 Zvítězili v mezinárodní soutěži veterinárních škol
Žáci 4. ročníku SŠ oboru Veterinární prevence se ve dnech 21. 10. – 24. 10. 2018 zúčastnili 12. ročníku soutěže
O pohár ústředního ředitele SVS. Tato soutěž je určena pro střední veterinární školy v České a Slovenské republice
a je již tradičně pořádána ve školicím středisku SVÚ v Praze.
Ve velmi silné konkurenci deseti družstev obsadil tým z Boskovic, Klára Němcová, Karolína Fadrná, Natálie Horáková
a Pavel Lukášek, 1. místo. Zvládli odborné testy, ukázali laboratorní dovednosti, prezentaci v angličtině a češtině
a obhajobu ročníkové práce předvedli na jedničku.
 Velký úspěch žáka naší školy v mezinárodní jazykové soutěži
V letošním školním roce pořádala Petrohradská státní univerzita první ročník Olympiády v ruském jazyce. Zúčastnili
se jí žáci z 30 států světa, mezi nimi i žáci z České republiky. Soutěž byla dvoukolová. První kolo proběhlo dálkově
v lednu. Jeho úspěšní řešitelé postoupili do druhého kola, které se konalo v březnu, pro české účastníky v Ruském
centru vědy a kultury v Praze. Z naší školy do druhého kola postoupili Marek Musil a Petra Novosadová.
Marek Musil obsadil ve velké konkurenci 2. místo. V pátek 24. 5. 2019 převzal v Praze od zástupkyně Petrohradské
státní univerzity Naděždy Dubininy diplom a věcnou cenu. Zároveň získal možnost zúčastnit se Mezinárodní letní
školy v Tambově, která se uskutečnila ve dnech 17. – 30. 7. 2019. Společně s dalšími žáky z 9 evropských a asijských
států měl možnost prohloubit si své jazykové znalosti a seznámit se s pamětihodnostmi Moskvy a okolí.
 Soutěž 3D modelování v SOLIDWORKS
20. 3. 2019 se v Hranicích na Moravě konala tradiční soutěž 3D modelování v SOLIDWORKS. Letos přilákala
56 soutěžících z 16 škol z celé České republiky.
Zadání soutěže představili žákům středních škol specialisté ze společnosti SolidVision Pavel Kala a Martin Freibauer.
Letošní ročník se nesl v duchu Rallye Paříž–Dakar a obsahoval pět příkladů. Oba zkušení konstruktéři vybrali nepříliš
složité modely. Záměrem soutěže není zadávat složité modely, ale vybírat takové typy dílů, u kterých rozhoduje
volba efektivního postupu konstruování. Pokud si žák zvolí tu správnou, docílí i kratšího času pro zpracování úlohy.
Letos o prvních příčkách rozhodoval pouze čas. Úlohy žáci zpracovali bezchybně a správně zpracovaných úloh po
zkušenostech z minulých let znatelně přibylo.
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Z naší školy byli mezi soutěžícími čtyři žáci, Martin Lasl z IT4 obsadil 11., Michal Václavek z IT4 13., Jan Mihula EP4
20. a Marek Svoboda z EP4 42. místo. Je vidět, že i přes malou dotaci hodin ve výuce 3D modelování, která v naší
škole je, mohou naši žáci konkurovat průmyslovým a technickým školám v ČR.
 Olympiáda v anglickém jazyce
9. ledna 2019 se na naší škole uskutečnila olympiáda v anglickém jazyce, do které se zapojilo 11 žáků druhých
a třetích ročníků. Žáci skládali test na úrovni B1 SERS. Test měl dvě části – poslech a práci s textem. Nejlepší tři žáci
pak postoupili do 2. kola – na ústní pohovor.
Výkony žáků byly velmi vyrovnané. První tři místa obsadili Mlčoch Tomáš z VP3, Pavel Lukáš z IT2 a Martinek Jakub
z EP3. Tomáš Mlčoch pak naši školu reprezentoval v krajském kole v Brně.
 Olympiáda v českém jazyce
20. 12. 2018 se na naší škole uskutečnilo školní kolo olympiády v českém jazyce. S obtížnými gramatickými
i stylistickými úkoly bojovalo 24 žáků všech oborů střední školy.
První místo obsadila žákyně EP1 Nikol Johanidesová, druhé pak žákyně EP2 Eva Geršlová. Obě nás reprezentovaly
v okresním kole, které se uskutečnil 30. 1. 2019 v Blansku. Nikol Johanidesová obsadila 5. a Eva Geršlová 9. místo.
 Celostátní matematická soutěž
Dne 29. 3. 2019 se na Střední škole informatiky a spojů v Brně konala Celostátní matematická soutěž. Naši školu
reprezentovali tři žáci prvního ročníku, a to Jana Chladilová (EP1), Michal Holek (IT1) a Lubomír Loubal (HT1). Soutěž
trvala hodinu a půl, soutěžící měli za úkol vyřešit pět logických matematických úloh, u kterých se trochu zapotili, ale
zvládli je.
 Skoro druzí na Cisco NAG 2019 v Hradci Králové
Dne 22. 3. 2019 se tři žáci ze 4. ročníku oboru IT zúčastnili 14. ročníku soutěže Cisco Networking Academy Games
v Hradci Králové. V soutěži, která je určená studentům středních a vysokých škol, je kladen důraz na spolupráci
a schopnosti poradit si se zadáním úkolů v předem stanovené době. Akce se konala na SŠ a VOŠ aplikované
kybernetiky v Hradci Králové, kde bylo připravené zázemí pro celkem 22 týmů, které si poradily s úkoly
z předchozích dvou předkol, a zajistili si postup tak do finálního kola.
Pro práci posloužila sada Cisco IoT, která obsahovala mikrokontrolery a jejich příslušenství. Jako hlavní 3 platformy
zde byly poměrně známé Raspberry Pi, dále Arduino a ESP s Wi-Fi. V sadě byl k dispozici kupříkladu solární panel,
akumulátor, napájecí moduly a různé senzory pro měření vnějších vlivů. Závěrečné hodnocení vycházelo
z hodnocení splnění zadání úkolů, ale také z řádné dokumentace a představení týmu pomocí videa na YouTube.
Náš tým skončil ve třetím, tedy finálovém kole na nádherném 2. místě! To ale bohužel nestačilo na stupně vítězů.
Protože se překvapivě započítávaly i body z předkol, skončili naši žáci na 5. místě.
 InterSob
V sobotu 13. dubna 2019 se několik žáků naší školy z oborů IT a EP zúčastnilo na Přírodovědecké fakultě MU Brno
soutěže InterSoB. Jedná se o zábavnou a poučnou jednodenní soutěž středoškolských studentů, při které mají
soutěžící možnost podívat se netradičním způsobem do zákulisí Masarykovy univerzity, vyzkoušet si své schopnosti
v mnoha různých oblastech, udělat si s kamarády zajímavý výlet po Brně a v neposlední řadě také poměřit svoje síly
s dalšími týmy.
V sobotu ránu se soutěžící sešli na půdě Přírodovědecké fakulty, kde dostali veškeré potřebné informace a materiály
pro soutěž, např. mapu všech soutěžních stanovišť, hlavolamy pro volné chvíle a soutěžní kartu, kam byly
zapisovány získané body. Na to, aby prošli všechna stanoviště, měli žáci něco přes pět hodin. Soutěžní úkoly se
týkaly matematiky, biologie, angličtiny, chemie, logiky a fyziky. Všechny úkoly byly založeny hlavně na spolupráci
a během celé akce šlo především o to, aby si žáci soutěž užili, což se stalo.
Po konci soutěžení došlo k vyhlášení výsledků, jeden tým z naší školy se umístil na 17., druhý na 26. místě.
 Úspěch žáků EP3 a EP4 v ekonomické soutěži Unisim
Na přelomu března a dubna 2019 proběhla základní kola celostátní soutěže Unisim, Jedná se o hru, která je
zaměřená na management a marketing firmy a simuluje podnikatelské prostředí. Žáci se snaží na daném trhu
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podnikat a uspět. Je velmi rozsáhlá a není jednoduché v určeném čase vytvořit a prodat produkty za využití různých
marketingových nástrojů a manažerských činností.
Základních kol se zúčastnilo 50 týmů z celé republiky, postoupilo prvních 20, z toho prvních 12 týmů do tzv. velkého
finále, které se konalo v Plzni, zbylých 8 do malého finále v Praze. Z našich pěti týmů postoupily tři do malého finále.
Dne 16. 4. 2019 se tedy šest žáků z EP3 a EP4 zúčastnilo malého finále v Praze. Soutěžilo se o 1. až 8. místo na místě,
tedy o celkové 13. až 20. místo v republice. Naše týmy se ve velké konkurenci neztratily. Nejlépe dopadli Jakub
Martinek a Ondřej Záboj, kteří obsadili 2. místo (tedy 14. místo v republice). Jan Vlach a Marek Svoboda obsadili 18.
místo, Marie Václavíková a Žaneta Sirková 19. místo v rámci ČR.
Výsledky našich žáků lze hodnotit jako skvělé vzhledem k tomu, že žáci některých škol ovládají principy této hry lépe
díky tomu, že ji hrají v rámci výuky.
 Bezpečně v kyberprostoru
V pátek 17. května 2019 vyrazili někteří žáci třídy IT2 do Brna na vyhodnocení soutěže "Bezpečně v kyberprostoru",
které proběhlo na ředitelství Policie ČR.
Ze studentů reprezentujících naši školu uspěl Lukáš Jelínek, který obsadil první místo v kategorii Plakát vytvořený
na PC. Kromě batohu a drobných upomínkových předmětů získal koloběžku. Vyhodnocení všech kategorií bylo
doplněno o dva hudební výstupy popové skupiny Stephen and Dandy.

Vyhodnocení preventivního programu za školní rok 2018/2019
Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace Hybešova 53,
680 01 Boskovice měla pro školní rok 2018/2019 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 2019 – 2027, 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.
 Najdi svou cestu – Interaktivní motivační program – hlavním aktérem NENY- program vede jako kamarád –
kouč - 90 žáků
 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 /celkem 421 žáků/ – ukončeno 2. 12. 2018.
 Projekt NNTB – pod záštitou MŠMT. Nezavírej oči před šikanou. Nenech to být, webová a mobilní aplikace,
která žákům umožňuje po celý školní rok se anonymně svěřit se šikanou či jinými problémy ve škole.
www.nntb.cz
 Tříkrálová sbírka pod záštitou Charity Blansko – 9 žáků
 On-line prevence před kyberšikanou a rizikovým chováním přes internet – 85 žáků- přednášel
RNDr. L. Hanák
 Stmelovací pobyty prvních ročníků – 4 pobyty s účastí 96 žáků
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V rámci prevence bylo provedeno screeningové dotazníkové šetření zaměřené na devět rizikových oblastí chování
u dětí a mládeže. Šetření bylo provedeno u 421 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.

Vyhodnocení přijímacího řízení na školní rok 2018/2019


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

Počet přihlášek
69
64
69
74
37
5

Nastoupili ke 2. 9. 2019
29
27
30
29
20
-

318

135

celkem



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. 2019 – denní forma vzdělávání
Počet
přihlášených
32

Přijato
do 1. ročníku
31

Počet absolventů
k 30. 8. 2019
9

63-43-N/13 Finančnictví a bankovnictví

33

28

0

65-43-N/01 Cestovní ruch

3

0

6

53-41-N/11 Diplomovaná všeob. sestra

41

39

20

Celkem

109

98

35

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

Investiční akce školy ve školním roce 2018/19
V tomto školním roce jsme realizovali modernizaci DM. Zde jsme vybudovali nákladem cca 2 mil. Kč standardní
zařízení pro devět pokojů ve smyslu oddělených sociálních zařízení a sprch vždy pro dva pokoje. Máme příslib, že
v roce 2020 budeme pokračovat s modernizací poslední části. Současně jsme také vyřešili zásadní opravou
dlouhodobě chátrající schody do téhož objektu.
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