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

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 schválena
školskou radou při střední škole dne 21. 10. 2010.

RNDr. Mojmír Stloukal
předseda školské rady SŠ
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 schválena
školskou radou při vyšší odborné škole dne 21. 10. 2010.

Ing. Hana Švecová
předsedkyně školské rady VOŠ
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 projednána na
pedagogické radě dne 26. 10. 2010.

Ing. Jindřich Friedl
ředitel školy
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I. Základní charakteristika školy
Název školy:
Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53
Identifikátor školy:
600 171 779
Adresa:

Hybešova 53, 680 01 Boskovice
skola@vassboskovice.cz, www.vassboskovice.cz

Ředitel:
Telefon:

Ing. Jindřich Friedl
516 454 041-4

Právní forma:

příspěvková organizace

Zřizovatel:
Právní forma:
Adresa:

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

IČO: 62 073 516
IČO: 70 888 337

Místa poskytovaného vzdělávání:
1. 680 01 Boskovice, Hybešova 53
2. 680 01 Boskovice, Komenského 1
3. 680 01 Boskovice, Havlíčkova 31
Škola sdružuje:
1. Vyšší odborná škola
kapacita: 360 studentů
IZO: 110 032 403
2. Střední škola
kapacita: 1 203 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:
Zřízeny 2 školské rady
 při střední škole (předseda RNDr. Mojmír Stloukal + 5 členů)
 při vyšší odborné škole (předsedkyně Ing. Hana Švecová + 5 členů)
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II. Přehled oborů vzdělání vyučovaných
ve školním roce 2009/2010
Vyšší odborné vzdělání
1. 53-41-N/001 Diplomovaná všeobecná sestra
denní forma vzdělávání
délka studia: 3 r. 5 měs
dobíhající obor
53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra
denní forma vzdělávání
délka studia: 3 r. 0 měs.
2. 63-41-N/029 Podnikání a management
denní forma vzdělávání
délka studia: 3 r. 0 měs.

kapacita: 140

kapacita: 140
kapacita: 240

Střední vzdělání s maturitní zkouškou
1. 41-41-M/001 Agropodnikání
denní forma vzdělávání
délka studia: 4 r. 0 měs.
dobíhající obor
41-41-M/01 Agropodnikání
denní forma vzdělávání
délka studia: 4 r. 0 měs.
2. 43-41-M/001 Veterinární prevence
denní forma vzdělávání
délka studia: 4 r. 0 měs.
dobíhající obor
43-41-M/01 Veterinářství
denní forma vzdělávání
délka studia: 4 r. 0 měs.
3. 63-41-M/004 Obchodní akademie
denní forma vzdělávání
délka studia: 4 r. 0 měs.
dobíhající obor
63-41-M/02 Obchodní akademie
denní forma vzdělávání
délka studia: 4 r. 0 měs.
4. 63-41-M/040 Informatika v ekonomice
denní forma vzdělávání
délka studia: 4 r. 0 měs.
dobíhající obor
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
denní forma vzdělávání
délka studia: 4 r. 0 měs.
5. 64-42-M/009 Management strojírenství
denní forma vzdělávání
délka studia: 4 r. 0 měs.
dobíhající obor
18-20-M/01 Informační technologie
denní forma vzdělávání
délka studia: 4 r. 0 měs.
6. 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus
denní forma vzdělávání
délka studia: 4 r. 0 měs.
dobíhající obor
65-42-M/01 Hotelnictví
denní forma vzdělávání
délka studia: 4 r. 0 měs.
7. 31-43-L/006 Operátor oděvní výroby-obchodní činnost
denní forma vzdělávání
délka studia: 4 r. 0 měs.
dobíhající obor

kapacita: 150

kapacita: 150
kapacita: 132

kapacita: 132
kapacita: 240

kapacita: 240
kapacita: 120

kapacita: 120
kapacita: 180

kapacita: 180
kapacita: 132

kapacita: 132
kapacita: 120
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31-43-L/01 Oděvní technik
denní forma vzdělávání
délka studia: 4 r. 0 měs.
kapacita: 120
8. 64-41-L/524 Podnikání
dálková (nástavbová) forma vzdělávání
délka studia: 3 r. 0 měs.
kapacita: 180 dobíhající obor
64-41-L/51 Podnikání
dálková (nástavbová) forma vzdělávání
délka studia: 3 r. 0 měs.
kapacita: 180
Střední odborné vzdělání s výučním listem
1. 31-58-H/001 Krejčí
denní forma vzdělávání
dobíhající obor
2. 41-52-H/001 Zahradník
denní forma vzdělávání
dobíhající obor
41-52-H/01 Zahradník
denní forma vzdělávání
3. 65-51-H/002 Kuchař-číšník pro pohostinství
denní forma vzdělávání
dobíhající obor
65-51-H/01 Kuchař-číšník
denní forma vzdělávání

délka studia: 3 r. 0 měs

kapacita: 120

délka studia: 3 r. 0 měs.

kapacita: 90

délka studia: 3 r. 0 měs.

kapacita: 90

délka studia: 3 r. 0 měs.

kapacita: 95

délka studia: 3 r. 0 měs.

kapacita: 95

III. Vlastní hodnocení školy
Škola provádí vlastní hodnocení školy v souladu se školským zákonem vždy jedenkrát za dva roky.
Poslední vlastní hodnocení střední a vyšší odborné školy bylo provedeno ve školním roce 2008/2009.
K realizaci vlastního hodnocení byl využit autoevaluační program Ostravské univerzity v Ostravě,
vypracovaný v rámci projektu ESF.
Hodnoceny byly následující oblasti:
1) Podmínky ke vzdělávání
 Lidské zdroje
 Materiální zdroje
 Finanční zdroje
2) Průběh vzdělávání
 Charakteristika učících se
 Cíle a vzdělávací programy SŠ a vOŠ
 Organizace vzdělávacího procesu
 Vzdělávací proces
 Učení se žáků a studentů
3) Kultura školy
 Podpora školy žákům a studentům
 Spolupráce se sociálními partnery
 Vzájemné vztahy
 Výchovná činnost
 Práce třídního učitele a vedoucího studijní skupiny
 Image školy
 Vztahy s regionem a okolím
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4) Řízení školy
 Vize a vnitřní hodnoty školy
 Plánování
 Organizace školy
 Vedení lidí
 Kontrola
 Vlastní hodnocení školy
5) Výsledky vzdělávání
 Zjišťování výsledků vzdělávání
 Hodnocení výsledků vzdělávání
 Další výsledky vzdělávání
6) Výsledky práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům
 Celkové hodnocení využívání lidských zdrojů
 Celkové hodnocení využívání materiálních zdrojů
 Celkové hodnocení využívání finančních zdrojů
 Dopad vlastního hodnocení školy na zdokonalování školy
Závěry vlastního hodnocení školy byly projednány na poradě vedení školy 12. 10. 2009 a na
pedagogické radě 15. 10. 2009. Na pedagogické radě dne 27. 8. 2010 bylo projednáno, že další vlastní
hodnocení střední a vyšší odborné školy bude provedeno ve školním roce 2010/2011 ve stejných
oblastech dle autoevaluačního programu Ostravské univerzity v Ostravě.
Díky použití autoevaluačního programu Ostravské univerzity v Ostravě má škola dlouhodobě uložené
informace, které při následujícím hodnocení školy umožní posoudit změny, které ve škole nastaly, a
současně má připravené podklady pro externí evaluaci.

IV. Mimořádná aktivita školy v oblasti vzdělávání
Spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně
Ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou MENDELU v Brně uskutečnila naše škola ve školním
roce 2009/2010 přijímací zkoušky ke studiu bakalářských oborů Finance programu Hospodářská
politika a správa a Manažersko-ekonomický obor programu Ekonomika a management, kombinovaná
forma bakalářského studia, a to dne 27. 4. 2010. Škola vytváří podmínky pro výuku těchto
bakalářských programů v Boskovicích.
Pro přípravu uchazečů o bakalářské studium naše škola uskutečnila ve školním roce 2009/2010
přípravné kurzy z matematiky a z anglického jazyka.
Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 na základě
uzavřené dohody s Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně zabezpečovala
Individuální řízenou pedagogickou praxi studentů bakalářského studijního programu Specializace
v pedagogice, a to studijních oborů Učitelství odborných předmětů a Učitelství praktického vyučování
a odborného výcviku a získala statut Univerzitní trenérské školy Mendelovy univerzity v Brně.
Spolupráce s Ministerstvem zemědělství a Ústavem zemědělských a potravinářských informací
Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 získala
akreditaci Ministerstva zemědělství pro realizaci rekvalifikačního vzdělávacího programu Kurz pro
výkon obecných zemědělských činností.
Škola je zařazena do trvalé vzdělávací základny Ministerstva zemědělství a v rámci státního programu
„ENVIRO vzdělávací výchovy a osvěty“ zabezpečuje ve spolupráci s Ústavem zemědělských
a potravinářských informací Praha kurzy vzdělávání pracovníků státní správy.
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Spolupráce s Vídeňskými školami
S Bundeshandelsakademie Vídeň 22 byly řešeny dva projekty EdTWIN.
S Bundeshandelsakademie Vídeň 13 byl řešen jeden projekt EdTWIN.
S Bundeshandelsakademie Vídeň 10 byl řešen jeden projekt EdTWIN a jeden společný sportovně
stmelovací pobyt.
Spolupráce školy s Městem Boskovice a dalšími subjekty
Vyšší odborná škola zdravotnická uskutečnila v rámci Ochrany člověka za mimořádných situací
přednášky a nácvik praktických dovedností první pomoci na Gymnáziu v Boskovicích, na Gymnáziu
v Letovicích a na naší škole.
Studentky VOŠ zdravotnické předváděly ukázky první pomoci na Základní škole Knínice a MŠ, ZŠ
a Praktické škole Boskovice. Žáci měli možnost si vyzkoušet základní techniky první pomoci.
VOŠ zdravotnická každoročně spolupracuje s Městem Boskovice. Například studentky 2. ročníku se
zúčastnily Dne mobility, na kterém si obyvatelé města a žáci základních škol z okolí mohli vyzkoušet
kardiopulmonální resuscitaci a základní postupy při zástavě krvácení.
Spolupráce s integrovaným záchranným systémem – exkurze studentů na pracovištích RZP Boskovice
a HZS Boskovice – pracovníci těchto složek studentky podrobně seznámili s vybavením a činností,
která je v jejich kompetenci
VOŠ zdravotnická obdržela za jejich aktivity řadu pochval.
Řešení projektu „Zkvalitňujeme cestu k poznání“
Ve školním roce 2009/2010 probíhala realizace projektu „Zkvalitňujeme cestu k poznání“ v rámci
operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z ESF. Projekt je zaměřen na vytvoření
studijních opor a na přípravu pedagogických pracovníků v oblasti e-learningu s cílem zlepšení
podmínek vzdělávání žáků v oblasti ICT a ostatních předmětů.
Projekt UNIV 2 – kraje
Projekt UNIV 2 – kraje je zaměřen na proměnu škol v centra celoživotního učení. Ve školním roce
2009/2010 bylo řešení zaměřeno na zpracování vzdělávacího programu Údržba veřejné zeleně, jehož
pilotní ověřování je naplánováno na období září – říjen 2010. Při řešení tohoto projektu škola úzce
spolupracovala s Úřadem práce Blansko.
Školní parlament
Zástupci jednotlivých tříd SŠ a studijních skupin VOŠ se pravidelně scházejí s vedením školy a na
schůzkách prezentují zájmy třídy a studijní skupiny (nové nápady, návrhy, ale i kritické připomínky).
Žáci a studenti se tak učí formulovat svoje myšlenky, vyjadřovat svoje názory a naslouchat druhým,
diskutovat o problémech. Tím jsou vedeni k přijetí základních demokratických principů.
Školní psycholog
Činnosti školního psychologa vykonává vedoucí vychovatelka domova mládeže ve svém volném čase.
Spolupracuje s učiteli, výchovnými poradci, metodikem prevence, podílí se na řešení nejrůznějších
výchovných problémů a zajišťuje poradenství rodičům.
Třídní schůzky
Rodiče na nich získají podrobné informace o výsledcích vzdělávání a chování svých dětí ve škole
a o možných úskalích, která mohou jejich děti potkat v souvislosti s jejich dospíváním. Získají
informace o školním minimálním preventivním programu a dalších aktivitách školy.
Třídní schůzky se konaly 24., 25. a 26. listopadu 2009 a 14., 15. a 20. dubna 2010.
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Dny otevřených dveří
Slouží především k prezentaci práce školy, ale dávají zároveň možnost seznámit rodiče s koncepcí
školy a prací v ní. Na jejich průběhu se současně podílejí pedagogové, žáci a studenti, kteří se tímto
učí prezentovat svou práci a výsledky vzdělávání a zároveň posilují svůj vztah ke škole, školnímu
kolektivu.
Dny otevřených dveří se konaly ve dnech 6. 11. 2009, 4. 12. 2009, 8. 1. 2010.
Aktivity v oblasti cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie
1. Výukové kurzy určené pro žáky oboru vzdělání Hotelnictví a turismus a Kuchař-číšník
1. ročník – vyřezávání ovoce a zeleniny pod vedením pana Luďka Procházky
2. ročník – barmanský kurz pod vedením PhDr. Zdeňky Endlicherové
3. ročník – studená kuchyně pod vedením pana Vladimíra Picky
4. ročník – sommelierský kurz pod vedením Ing. Karla Babky, vítěze světové kuchařské
olympiády
2. Zahraniční odborná praxe
a) praxe v hotelových provozech na ostrově Rhodos a Kréta – Řecko
b) veterinární a zemědělská praxe ve Švýcarsku
3. Gastronomické akce
a) Každoroční zabezpečování cateringu při „Husích slavnostech“ v Boskovicích a prezentace
žáků při vyřezávání ovoce a zeleniny.
b) Zabezpečování rautů pro Město Boskovice a další instituce.
c) Aktivní účast v oblasti cestovního ruchu při zabezpečování činnosti informačního
střediska v Boskovicích a okolních městech.
d) Žáci SŠ vybrali vhodná atraktivní místa v Praze a v Brně, připravili průvodcovský výklad,
který během exkurze v uvedených lokalitách přednesli.
e) Studenti VOŠ se zaměřením na cestovní ruch vybrali místa v lokalitách města Olomouce
a Paříže, připravili průvodcovské výklady k hlavním atraktivitám uvedených lokalit a tyto
na vybraných místech
přednesli.
4. Gastronomické soutěže žáků
a) GASTRO – Hradec Králové
b) Long Drinks, Bacardi Cup
Exkurze
Ve školním roce 2009/2010 absolvovali studenti VOŠ a žáci SŠ exkurze v souladu se vzdělávacími
programy a učebními plány.
Mezinárodní spolupráce
Rakousko s vídeňskými obchodními akademiemi
- Schumpeter Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Wien 13 - 64 žáků třídy OA3 a OA4
- Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Wien 22 - 31 žáků třídy OA3 a HT3
- Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Wien 10 – 22 žáků třídy IE3
- Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Wien 10 – 23 žáků třídy HT1
Řecko
- Hotely na ostrově Rhodos, Kréta – Řecko
- Veterinární a zemědělská praxe - Švýcarsko
Kulturní akce
Škola se zapojila do projektu: „ Film a škola“. Žáci střední školy zhlédli naplánovaných 9 filmových
titulů v kině Boskovice.
Žáci navštívili divadelní představení: „Bídníci“, „Lakomec“ a „Lýzátka“
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SOČ
Do okresního kola SOČ postoupilo 9 žákovských prací, z toho 2 práce se umístilo na 1. místě, 2 práce
na 2. místě a 5 prací na 3. místě. Do krajského kola SOČ postoupily 4 žákovské práce, z toho 1 práce
se umístila na 3. místě a 3 práce se umístily na 4. místě.

V. Vyhodnocení minimálního preventivního programu za školního rok
2009/2010
Vzdělávání
Účast na semináři Tvorba školního a vnitřního řádu, který se konal v Dělnickém domě v Blansku dne
13. 10. 2009
Primární prevence v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů
ON – soc. pat. jevy a jejich následky : Kouření, alkohol, drogy, patologické hráčství
Bi, Ch, ZSV, ZPV
- zdravý životní styl
- soc. pat. jevy a legislativa
- žáci obdrželi informační brožury: My, drogy a Evropa
- vyplňování anonymních dotazníků
- videoprojekce: „Řekni drogám ne!“, „Malá policejní akademie“
Schránka důvěry je umístěna v budovách školy Hybešova 53, Komenského 1, Havlíčkova 31.
Aktivity v rámci školy
- Školní parlament.
- Školní psycholog je ve škole přítomen neustále, spolupracuje s učiteli, výchovnými poradci,
metodikem prevence, podílí se na řešení nejrůznějších problémů a zajišťuje poradenství rodičům
- Třídní schůzky
- Den otevřených dveří
- Informační nástěnka
V přízemí školy je umístěna nástěnka sloužící pro předávání informací z oblasti výchovného
poradenství a primární prevence.
Charitativní akce:
-

Dne 17. 12. 2009 se naše škola zúčastnila charitativní sbírky Fond Sidus,

Besedy pro studenty SOŠ a VOŠ
1)
2)
3)
4)

9. 9. 2009 – Den s Policií ČR
2. 11. 2009 – Řekni drogám ne
25. 3. 2010 – „ Raději nezačínat“ – beseda s Josefem Klímou
18. 6. 2010 – beseda na téma „Prevence kriminality a drogových závislostí“

Akce v rámci MPP
Stmelovací pobyt třídy VP1 – říjen 2009 Baldovec
Stmelovací pobyt třídy IT1 - říjen 2009 Baldovec
Stmelovací pobyt třídy HT1 s žáky 1. ročníku BHAK Vídeň 10 – červen 2010
Případy řešené v rámci prevence soc.pat.jevů – hrubé porušení školního řádu
1) 24. 11. 2009 – řešen případ psychické šikany ve třídě HT2
2) 16. 3. 2010 – řešen případ užití návykové látky během vyučování – KC2
3) 7. 4. 2010 – projednání podezření na šikanu ve třídě KZ1
Případy byly řešeny ve spolupráci s rodiči a s OSPOD.
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PROJEKT OPVK „ZKVALITŇUJEME CESTU K POZNÁNÍ“
Škola uspěla v I. kole výzvy
Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
s žádostí
o realizaci projektu „Zkvalitňujeme
cestu k poznání“. Jedná se o projekt
zaměřený na modernizaci výuky ICT.
Je
spolufinancován
Evropským
fondem a státním rozpočtem České
republiky.
Cílovou skupinou projektu jsou žáci
střední školy i pedagogičtí pracovníci.
Žáci oborů vzdělávání informatika
v ekonomice, informační technologie,
management strojírenství, ekonomika
a podnikání a obchodní akademie byli vybráni do pilotního ověřování úspěšnosti realizace projektu.
V rámci projektu jsou zpracovány studijní opory, které jsou rozděleny na 12 modulů:
Implementace ECDL do výuky:
Modul 1 – Základy IT
Modul 2 – Použití PC
Modul 3 – Textový editor
Modul 4 – Tabulkový kalkulátor
Modul 5 – Databáze
Modul 6 – Grafické možnosti PC
Modul 7 – Služby informačních sítí

Inovace ICT předmětů:
Modul 8 – Grafika
Modul 9 – CAD
Modul 10 – Programování v Delphi
Modul 11 – Programování web. aplikací
Modul 12 – Datové sítě I., Datové sítě II.

V tomto školním roce absolvovalo
30 pedagogických
pracovníků
soubor seminářů a školení v oblasti
e-learningu.
Školení,
která
realizovala
firma
PragoData
Consulting, s. r. o. Vranovská 10
Brno, poskytla účastníkům základy
technických
a metodických
dovedností pro efektivní využití elearningové podpory vzdělávání.
Absolventi
školení
uplatňují
postupně
získané
znalosti
a dovednosti
ve
vzdělávacím
procesu.
Tento projekt byl prezentován na
konferenci informatiků, která se konala ve dnech 17. a 18. června 2010 na naší škole.
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Konferenci zahájil ředitel školy Ing. Jindřich Friedl. Po zahájení vystoupil se svým příspěvkem
Ing. Miloš Radhouský, ředitel odboru středního a vyššího odborného vzdělávání z MŠMT. Mgr. Petr
Šimek z Výzkumného ústavu pedagogického Praha prezentoval Metodický portál RVP, který je
součástí projektu Metodika II. a který má přispět ke zvýšení kvality učitelské profese. Manažer ECDLCZ Ing. Jiří Chábera představil koncept ECDL a jeho možnou implementaci do výuky. Na jeho
vystoupení navázal Ing. David Marek, jenž seznámil přítomné se zavedením standardů ECDL do
výuky, které se uskutečňuje v rámci projektu „Zkvalitňujeme cestu k poznání“. Tento projekt je
realizován na naší škole od roku 2009.

SPOLUPRÁCE S VÍDEŇSKÝMI ŠKOLAMI V RÁMCI PROJEKTU EdTWIN
V letošním školním roce navázala naše škola v rámci projektu EdTWIN spolupráci se dvěma
vídeňskými obchodními akademiemi. Projekt je zaměřen na oblast vzdělávání a spolupráce českých
a rakouských škol.
S první partnerskou školou Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Wien 22 žáci
spolupracují v oblasti cestovního ruchu. Společně vytvářeli turistického průvodce o boskovickém
regionu nebo o Vídni z pohledu mladých lidí. Někteří žáci a studenti sestavovali informační materiál
k tématům Srovnání života a životní úrovně českých a rakouských rodin a Hospodářské vztahy mezi
Českou republikou a Rakouskem. Výsledky práce byly prezentovány v průběhu školního roku při
výměnných pobytech ve Vídni a v Boskovicích.
S druhou partnerskou školou Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Wien 13 žáci
spolupracovali v oblasti fiktivních firem. Žáci mohli v praxi své znalosti využít během Veletrhu
fiktivních firem v Boskovicích a na Mezinárodním veletrhu fiktivních firem ve Vídeňské radnici.
Cílem tohoto projektu je vytvoření podmínek pro dlouhodobou spolupráci mezi VOŠ ekonomickou
a zdravotnickou a SŠ Boskovice a vídeňskými školami.
Další vídeňskou školou, se kterou začala naše škola spolupracovat, se stala Bundeshandelsakademie
Wien 10. Cílem spolupráce, která je zaměřena na oblast informačních technologií a bude pokračovat
také ve školním roce 2010/2011, je vytváření ePortfolia.
V rámci tohoto projektu byly uskutečněny dvě vzájemné jednodenní návštěvy a třídenní návštěva
rakouských žáků a pedagogů v Boskovicích.
Setkání s našimi partnerskými školami
V pátek 6. 11. 2009 se na naší škole konal Den otevřených dveří. Kromě žáků základních škol a jejich
rodičů k nám zavítala i vzácná návštěva z Vídně. Jednalo se o 2 ředitele a 2 učitele z našich
partnerských škol. Navštívil nás ředitel Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Wien 22,
Mag. Christian Posad se dvěma učiteli, kteří se starají o projekt s naší školou. Druhým ředitelem byl
Mag. Peter Slanar z Bundeshandelsakademie Wien 10. S touto školou jsme začali spolupracovat
v oblasti informačních technologií.
Na programu bylo např. navázání spolupráce, projednání a zhodnocení stávající spolupráce nebo
naplánování nových společných aktivit. Nechyběla ani společná prohlídka školy a účast na módní
přehlídce v sokolovně, kterou pro DOD připravily žákyně oboru Oděvní technik.
Rakouským kolegům se u nás velmi líbilo. Zvláště je zaujalo pojetí Dne otevřených dveří a prezentace
jednotlivých oborů.
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Veletrh fiktivních firem v Boskovicích
Dne 25. 2. 2010 se na naší škole uskutečnil již
14. veletrh fiktivních firem, tentokrát se
zahraniční účastí. Novinkou byla účast
3 fiktivních firem z Vídně (Schumpeter BHAK und
BHAS, Wien 13, BHAK und BHAS, Wien 22), které
přijely v rámci projektu EdTWIN. Přítomnost
těchto firem kladla vyšší nároky na všechny
přítomné – naskytla se jim možnost obchodovat
v cizím jazyce (němčině, ale i angličtině). Kromě
obchodování na veletrhu přichystali žáci naší
školy pro vídeňské studenty zajímavý program,
který podpořil jejich zájem o vzájemnou
komunikaci.
V průběhu veletrhu uzavírali žáci obchody, učili se komunikovat se zákazníky. Měli také možnost
účastnit se tří soutěží, a to o nejlepší katalog, o nejlepší prezentaci firmy a o nejlepší stánek. Dvanáct
hodnotitelů ze zúčastněných škol mělo opravdu z čeho vybírat, neboť úroveň fiktivních firem byla
velmi vysoká.
Mezinárodním veletrh fiktivních firem ve Vídni
Ve dnech 16. a 17. března 2010 zavítali žáci
3. ročníku obchodní akademie do Vídně, kde se
zúčastnili mezinárodního veletrhu fiktivních
firem.
Veletrh se uskutečnil 17. 3. 2010
v prostorách vídeňské radnice. Mezinárodní
veletrh ve Vídni, který se koná jednou za dva
roky, má již několikaletou tradici. Boskovičtí žáci
se ho však letos zúčastnili poprvé.
Návštěva veletrhu se uskutečnila v rámci
projektu EdTWIN, který podporuje partnerství
mezi školami z Vídně a Jihomoravského kraje.
Vídeňského veletrhu se zúčastnilo více než 70 vystavovatelů z různých zemí - z Rakouska, České
republiky, Itálie, USA, Španělska. Setkání nabídlo žákům výbornou možnost vyzkoušet si v praxi
obchodování i jazykové znalosti (obchodní jednání se vedla v němčině a angličtině). Naši školu
reprezentovaly čtyři firmy, které v konkurenci velmi dobře připravených zahraničních firem obstály
na výbornou.
Návštěva partnerské školy BHAK/BHAS Wien 22
16. 4. 2010 se uskutečnilo v rámci projektu
EdTWIN setkání s partnerskou školou BHAK
a BHAS Wien 22. Setkání se uskutečnilo ve Vídni
a zúčastnili se ho žáci 3. ročníku obchodní
akademie se svými fiktivními firmami.
Na programu byla prohlídka školy, uzavírání
obchodů mezi fiktivními firmami a návštěva
jedné vyučovací hodiny, kde žáci a učitelé mohli
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sledovat systém výuky rakouských učitelů. Odpoledne žáci a učitelé navštívili zábavní centrum.
Druhou alternativou pobytu ve Vídni byla možnost návštěvy spediční firmy LKW WALTER. Žáci se
seznámili s chodem firmy a přitom se dozvěděli zajímavé informace o způsobu řízení a činnosti této
firmy a systému komunikace mezi rakouskou a českou stranou.
V pozdních odpoledních hodinách žáci a učitelé odjížděli obohaceni o spoustu zážitků a poznatků
zpátky domů.
Boskovice und Umgebung
21. - 22. 4. 2010 navštívili žáci naší školy v rámci projektu EdTWIN partnerskou školu
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule, Wien 22.
Tento projekt je zaměřen na oblast cestovního ruchu, proto byly součástí návštěvy prezentace
průvodcovské příručky po Vídni, kterou připravují vídeňští žáci. Teoretické poznatky pak byly další
den uplatněny v praxi. Naši žáci absolvovali společně s mladými Rakušany prohlídku centra Vídně
zaměřenou na turisty méně navštěvovaná místa a prohlídku Muzea Sissi v Hofburgu. Zajímavá také
byla návštěva firmy Kellys.
O týden později přijeli do Boskovic žáci
z vídeňské školy spolu se svými
pedagogy.
Také pro ně byly připraveny prezentace,
tentokrát se jednalo o turistickou
příručku Boskovice und Umgebung,
kterou vypracovali naši žáci. Další dny
strávili Rakušané v Boskovicích a okolí.
Za průvodcovského přispění našich žáků
absolvovali prohlídku zámku, hradu,
synagogy a prohlédli si další zajímavosti
ve městě. Ke zlepšení vzájemné
komunikace přispěl večerní bowlingový
turnaj na Modré věži. Naše vídeňské
přátele také velmi zaujala prohlídka Sloupsko-šošůvských jeskyní.
Obdobné formy vzájemné spolupráce lze hodnotit jako oboustranně velmi přínosné. Na tom se
shodli všichni účastníci projektu.
E-portfolio
Ve školním roce 2009/2010 začala naše škola
spolupracovat v rámci projektu EdTWIN
s vídeňskou školou BHAK & BHAS Wien 10. Do
tohoto projektu jsou zapojeni žáci třetího
ročníku oboru Informatika v ekonomice
a rakouští žáci studující obdobný obor. Náplní
jejich spolupráce je vytvoření ePortfolia, což je
vlastně propracovaný životopis ve formě
webových stránek. S jeho pomocí se mohou
prezentovat u firem, u kterých se budou ucházet
o zaměstnání, a zajistí si tak větší možnosti
uplatnění na trhu práce.
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Ve středu 24. března 2010 proběhl první poznávací den, kdy do naší školy přijeli žáci z Rakouska. Po
krátkém uvítání jak v českém, tak v německém jazyce vytvořili žáci čtyřčlenné pracovní týmy složené
ze dvou Čechů a dvou Rakušanů. Naši žáci pak odvedli své kolegy na oběd, kde se již pokoušeli o první
konverzaci. Po obědě byla prohlídka školy a posléze ve skupinkách i Boskovic.
Návštěvu svým rakouským kolegům oplatili naši žáci ve středu 28. dubna, kdy navštívili jejich školu ve
Vídni. Tentokrát bylo na programu seznámení se s vlastní tvorbou ePortfolia. Po prezentaci, kterou
zajistil rakouský učitel informatiky pan Wotawa, začaly pracovní týmy, které byly vytvořeny již
v Boskovicích, pracovat na konkrétních návrzích svého řešení ePortfolia. Svoje řešení pak každá
skupina prezentovala ostatním v anglickém jazyce.
Další pracovní schůzka proběhla během čtyřdenního pobytu rakouských žáků na naší škole
v Boskovicích ve dnech 23. 6. – 26. 6. 2010. Úkolem všech pracovních týmů bylo dovést svá ePortfolia
do takové podoby, aby bylo možné již ve finální a konečné podobě prezentovat na několikadenní
návštěvě našich žáků, která se uskuteční na podzim 2010, tentokrát ve Vídni.
Seznamovací a stmelovací pobyt v Baldovci
V rámci projektu EdTWIN s vídeňskou školou
BHAK & BHAS Wien 10 se konal ve dnech
10. – 12. 5. 2010 stmelovací pobyt
v adrenalinovém centru Baldovec, kterého se
zúčastnili žáci HT1 naší školy a OA1 z Vídně.
V rámci programu, který žáci absolvovali, si
mohli vyzkoušet pod vedením zkušených
instruktorů velké množství adrenalinových
sportů, jakými byla horolezecká stěna, lanové
centrum a lanovka, která jim nabídla
jedinečnou možnost prohlédnout si camping
z ptačí perspektivy.
Během týmových her se mohli dokonale
seznámit a zjistili, že pro ně není překážkou ani jazyková bariéra.

PROJEKT UNIV2 - KRAJE
Naše škola se od školního roku 2009/2010
zapojila do projektu UNIV2 – KRAJE.
Projekt UNIV 2 – KRAJE (Proměna škol
v centra celoživotního učení) je individuální
národní projekt MŠMT, jehož řešitelem je
Národní ústav odborného vzdělávání. Je
spolufinancován z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu České republiky.
Projekt pomáhá středním školám při
proměně v centra celoživotního učení, která
budou nejen učit žáky v rámci počátečního
vzdělávání, ale budou nabízet také
nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro dospělé. Do projektu jsou zapojeny školy ze všech krajů ČR
kromě Prahy. V Jihomoravském kraji je do projektu zapojeno 35 škol. Rozšíření nabídky kurzů má
přispět ke zvýšení účasti obyvatel na dalším vzdělávání. Po ukončení školy se totiž dále vzdělává
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pouze menší část obyvatel ČR a to už při rychlých ekonomických i společenských změnách
globalizovaného světa nestačí.
Naše škola tak získala možnost využívat programy dalšího vzdělávání vytvořené ostatními školami
zařazenými v projektu, zařadit je do své nabídky, rozšířit tak svou činnost do nové oblasti a nahradit
tím současný úbytek žáků, způsobený demografickým poklesem.
V naší škole byl vytvořen desetičlenný projektový tým, jehož členové navrhli tři směry dalšího
vzdělávání, které bychom na škole v rámci projektu chtěli realizovat. Po konzultacích se zástupci
Úřadu práce v Blansku a NUOV Praha jsme sestavili pořadí programů.
Členové projektové týmu absolvovali dne 11. 3. 2010 seminář Pedagog. projektování. V rámci první
vlny potom začali sestavovat program Údržba veřejné zeleně. Program připravoval projektový tým,
který vede Ing. Martina Lukešová, se kterou spolupracují Marie Dvořáková a Věra Přichystalová. Do
konce školního roku byl tento program připraven a schválen a od září je realizována jeho pilotáž na
naší škole, která tak bude patřit k prvním pilotujícím školám v projektu v rámci Jihomoravského kraje.
Od začátku roku 2011 by další skupina členů projektového týmu začala připravovat druhý program –
Pracovník v sociálních službách. Třetí program v rámci projektu UNIV2 bude zaměřen na gastronomii
s cílem zkvalitnění služeb s dopadem na rozvoj cestovního ruchu u nás.

DÍLČÍ PROJEKTY REALIZOVANÉ NAŠÍ ŠKOLOU
Projekt Film a škola
Naše škola se tímto zapojila do celorepublikového projektu, jehož cílem je usnadnit cestu
k filmovému umění žákům středních škol a probudit v nich zájem o filmové umění.
Filmy pro budovu Hybešova:
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Jánošík
5.11.

Máj
13.10.

Náš vůdce
8.12.

Náš vůdce
8.12.

Česká rapublika
14.4.

Juno
21.12.

Jánošík
5.11.

Protektor
27.1

Home
2.2.

Home
2.2.

Valčík s Bašírem
16.3.

Spalovač mrtvol
25.2.

Filmy pro budovy Komenského a Havlíčkova:
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Náš vůdce
24.11.
Home
1.6.

Náš vůdce
24.11.
Home
1.6.

Protektor
13.11.
Juno
5.4.

Protektor
13.11.
Juno
5.4.

Studenti čtou a píší noviny
Již třetím rokem je naše škola zapojena do projektu s Mladou Frontou DNES Studenti čtou a píší
noviny. Do jarního kola přispívali žáci třetího a čtvrtého ročníku veterinární prevence a žáci čtvrtého
ročníku agropodnikání. Žáci se vyjadřovali k aktuálním událostem, k tématům ze společnosti i politiky.
Cílem tohoto je naučit žáky pracovat s denním tiskem a využívat informace, které naleznou
v novinách. A zároveň poskytnout žákům prostor pro vyjádření vlastních názorů v českém tisku.
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Projekt „Výstava psích miláčků“
Dne 28. května 2010 se v areálu naší školy
(Hybešova ul.) uskutečnil již 3. ročník
Výstavy psích miláčků. Výstavu zahájil
ředitel školy Ing. Jindřich Friedl.
Psi soutěžili ve třech kategoriích S, L a XL.
Vítězem kategorie S se stal krátkosrstý
jezevčík Artuš (majitelka R. Musilová).
V kategorii L zvítězil irský teriér Herriete
z Peršlu
(majitelka
M. Kelblová).
V nejpočetněji zastoupené kategorii XL
zvítězil kříženec novofundlandského psa
a bernského salašnického psa Dennis
(majitelka M. Pecinová). Tento krásný pes
se stal také absolutním šampionem výstavy.
O pořadí jednotlivých psů rozhodovala porota, ve které byli zastoupeni jak žáci oboru veterinární
prevence, tak učitelé. V čele poroty zasedla (stejně jako v minulých ročnících) Michaela Čermáková –
mezinárodní porotkyně.
V odpoledních hodinách proběhly 3 soutěže - Poslušnosti, Agility a Pes šikulka.
K pestrosti celé akce přispěl i doprovodný program – ukázka schopností psů vězeňské služby a tanec
se psem.
Den Země
Dne 22. dubna 2010 se na Masarykově náměstí města Boskovice konal projekt Den Země, který
zorganizovali studenti oborů: Zahradník a Oděvní design a marketing. Studenti připravili květinový
záhon, který tvořilo 350 textilních růžiček. Dále byl připraven dotazník s tématem péče o svou Zemi.
Projekt byl vytvořen se záměrem upozornit na problematiku zhoršujícího se životního prostředí.
Každý z kolemjdoucích, který vyplnil dotazník, si mohl na památku odnést růži, dámy navíc obdržely
narcisky vypěstované na školní zahradě. Veřejnost si mohla prohlédnout práce studentů školy na ul.
Havlíčkova, kde probíhaly odborné přednášky a tvorba jedinečné kolekce šatů pro paní Zemi.

Žáci a studenti všech oborů se zúčastňují odborných exkurzí, v rámci kterých rozšiřují odborné
znalosti související s jejich oborem a upevňují vztahy v kolektivu třídy (skupiny).
Exkurze AP3 a VP2 Tetčice
Dne 11. 9. 2009 se studenti AP3 a VP2 v rámci předmětu hipoterapie zúčastnili výkonnostních
zkoušek tříletých klisen v Tetčicích. Pro tak mladá zvířata jsou tyto zkoušky velmi náročné. Zkoušky
obnášejí skákání ve volnosti, drezurní úlohu a skákání pod jezdcem. Žáci poprvé viděli, co musí tříleté
klisny zvládnout, aby mohly být zapsány do hlavní plemenné knihy plemen ČT, CS a MT. Zjistili, že to
není vždy jednoduché, některé klisny tyto zkoušky nezvládly.
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VP2 a AP3 na výstavě BODIES REVEALED
15. 9. 2009 se žáci 2. a 3. ročníku veterinární prevence zúčastnili výstavy BODIES REVEALED
fascinating + real. Výstava byla rozdělena na jednotlivé galerie, návštěvníci si mohli prohlédnout
kosterní, svalový, reprodukční a respirační systém, tělesné orgány. Revoluční konzervační technika
a pečlivě vypreparovaná reálná těla umožnily si prohlédnout nejen komplexnost orgánů
a orgánových soustav, ale také nervy a cévní zásobení v jednotlivých orgánech. Velmi zajímavá byla
možnost porovnání zdravých a poškozených orgánů (např. plíce nekuřáka a kuřáka). Žáky také zaujalo
poškození orgánů způsobené nesprávnou výživou nebo nemocemi.
Odborná exkurze – dílna uměleckých řemesel Boskovice
V měsíci říjnu 2009 studentky oboru Oděvní design a marketing
navštívily dílnu uměleckých řemesel paní Světlany Hénové. Dílna je
umístěna v historických prostorách židovské čtvrti města Boskovic. Již při
vstupu do dílny na ně dýchla atmosféra dávných časů. Paní Hénová
předvedla práci na
tkalcovském
stavu,
dále techniku síťování,
pletení váz z travin.
V dílně
je
možné
zhlédnout
další
výrobky
vytvořené
technikou používanou
před stoletími, jako
např. klobouky z vlny, bačkory, keramiku,
drátování, korálky, batikované doplňky (šátky,
tašky, polštáře), koberce.

Stmelovací a poznávací pobyt Baldovec
Ve dnech 5. 10. – 6. 10. 2009 se zúčastnili žáci tříd VP1 a IT1 společně se svými třídními učiteli MVDr.
Hanou Kuběnovou a Mgr. Petrem
Novotným a metodičkou soc. pat. jevů
Mgr. Radkou Pospíšilovou stmelovacího
a poznávacího pobytu v Baldovci. Tento
pobyt byl organizován v rámci
minimálního preventivního programu
a byl určen k tomu, aby se třídní
kolektivy poznaly mimo školní prostředí.
Žáci se účastnili sportovních aktivit
a absolvovali stmelovací psychologické
hry. Tato akce byla velkým přínosem
pro fungování vztahů v třídních
kolektivech.
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Výstava ovoce a zeleniny
Dne 13. 10. 2009 se třída AP1 zúčastnila regionální výstavy
ovoce a zeleniny v areálu podniku Šmelcovna v Boskovicích.
Výstava byla velmi dobře naaranžovaná a obeslána velmi
hodnotnými vzorky ovoce, zeleniny a ukázkou konzervace
výpěstků.
Pro žáky byla velkým přínosem, protože se mohli seznámit
s pestrou nabídkou různých druhů ovoce a zeleniny. Některé
druhy zeleniny viděli poprvé.
Oděváři navštívili Moděvu Konice
Dne 14. 10. 2009 se konala odborná exkurze žáků oděvních oborů naší školy ve výrobním podniku
Moděva Konice. Firma Moděva se
soustřeďuje na výrobu konfekce především
pro zahraniční partnery. V Moděvě bylo
možno zhlédnout celý postup výroby
dámské a pánské konfekce (saka, bundy,
sukně, módní oděvy). V technické přípravě
výroby je firma vybavena poměrně
moderním CAD systémem - střihy
a střihovou
dokumentaci
vkládají
digitalizací,
následuje
interaktivní
polohování a výstup na kreslící plotter.
Na střihárně probíhá nakládání ruční a za pomocí nakládacích stolů, výřez řezacími strojky a pásovými
pilami. Zde se také žáci setkali s vybavováním dílů pro spojovací proces, se značením dílů pomocí
např. perforační metody apod.
Exkurze ve firmě ANITA, s. r. o.
V pátek 15. ledna 2010 se 1. ročník oboru Oděvní design a marketing zúčastnil odborné exkurze ve
firmě Anita s. r. o. Tato firma se zabývá vývojem, výrobou a prodejem průmyslových šicích strojů
značky Garudan. Firma je dnes největším východoevropským výrobcem a distributorem do více než
15 zemí světa. Je to dáno především kvalitou a životností strojů, rychlými dodacími termíny strojů
a náhradních dílů a také dobrou cenou.
Žákyně si prohlédly šicí stroje základního provedení, speciální stoje (overloky) a vyšívací automaty.
Mimo jiné zde byla k vidění žehlicí a stříhárenská technika. Žákyním tato exkurze přinesla cenné
poznatky do výuky odborných předmětů a odborné
praxe.
Třída HT3 v Sudickém dvoře
Dne 3. února 2010 se žáci HT3 zúčastnili exkurze
v Sudickém dvoře. V celém areálu jim dělal průvodce
majitel podniku pan Hlaváček. Žáci zhlédli provoz
restaurace, navštívili veškeré salonky v areálu, který
je zaměřen především na myslivost.
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Exkurze do hotelu Panorama
Ve středu 17. února 2010 se třída HT3 zúčastnila exkurze v rámci výuky fiktivních firem. Žáci měli
možnost navštívit tříhvězdičkový hotel Panorama v Blansku.
Majitel provedl žáky ubytovací částí, ve které se nachází tři kategorie pokojů, dále welness centrum,
přednáškový sál, bar se sálem, klubovny, recepční část, zázemí hotelu.
Ve výčtu aktivit hotelu neopomněl majitel zdůraznit konkurenci v hotelnictví, možnosti získání
prostředků z EU – velká složitost a administrativní zatížení, obrovská rizika v podnikání, důslednost
a svědomitost v přístupu k hostům, výběr zaměstnanců, přístupy a komunikace s personálem i hosty
a mnoho dalších informací.
Exkurze třídy HT3 do hotelu International v Brně
Dne 17. 3. 2010 se vypravila třída HT3 na exkurzi do hotelu International v Brně. Prohlídku začali žáci
v konferenční místnosti, kde se dozvěděli, že hotel slouží především ke kongresovým účelům.
Prohlídka pokračovala do spodní části hotelu s restaurací, která je k dispozici nejen hotelovým
hostům, ale i veřejnosti. V restauraci zhlédli snídani formou švédských stolů, která právě probíhala.
Techagro, Animal vetex, Silva regina
V úterý 23. března 2010 se uskutečnila exkurze žáků
oborů VP a AP na Brněnském výstavišti, kde se konal
veletrh TECHAGRO, ANIMAL VETEX, SILVA REGINA.
Zúčastňuje se ho více než 700 vystavovatelů z 20 zemí.
Více než deset let jsou tyto veletrhy známkou prestižní
akce s vysokým odborným zastoupením. Představují
jednu z předních událostí svého druhu v Evropě. Žáci
měli možnost prohlédnout si zemědělskou techniku
(kombajny, traktory, apod.), předvádění koní, různá
plemena skotu, koz, ovcí a prasat, ustájení snad všech
druhů zvířectva.
Třída HT3 v Černé Hoře
Dne 24. března 2010 se zúčastnila třída HT3 exkurze do pivovaru Černá Hora. Žáci se seznámili
s historií a současností pivovaru. Měli možnost navštívit celý provoz pivovaru.
Návštěva v ZOO Liberec
Ve dnech 21. – 23. 5. 2010 se třída VP2
společně s Radkou Pospíšilovou a Renatou
Hédlovou účastnila odborné exkurze v Liberci
a okolí. První den exkurze žáci navštívili ZOO
Liberec, kde měli možnost sbírat materiál pro
své budoucí práce SOČ. Cennými průvodci jim
byli ošetřovatelé zvířat, kteří jim velmi rádi
zodpověděli všechny všetečné otázky.
Druhý den se žáci vydali na celodenní výlet na
zámek Sychrov. Během prohlídky mohli
obdivovat historii, sbírky a architekturu tohoto krásného zámku v severních Čechách.
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Exkurze třídy OT1 v pletárně a tkalcovně firmy Randa s.r.o.
Ve dnech 10. 6. a 11. 6. 2010 se třída OT1 vydala na odbornou exkurzi z Boskovic do Poličky.
Starobylé město Polička nabídlo žákům pohled na hradby ze 14. stol. s dodnes zachovalými
19 věžemi, barokní radnici, Mariánský sloup, sochu sv. Jana Nepomuckého a kašny se sochami sv. Jiří
a sv. Michaela, které jsou zapsány na seznamu národních kulturních památek. Dominantou města je
novogotický kostel sv. Jakuba s věží, ve které se v roce 1890 narodil hudební skladatel Bohuslav
Martinů.
Druhý den se žáci vydali na odbornou exkurzi
do Rovečného do firmy Randa s. r. o., která se zabývá
výrobou přízí pro pletárny a tkalcovny. Žáci zde viděli celý
průběh výroby příze a odnesli si i vzorky, které je možno
použít ve výuce. Dále žáci navštívili firmu Jimiplet s. r. o. ve
Svojanově, která vyrábí pleteniny a zabývá se výzkumem
a výrobou nanopletenin pro zdravotnictví a výrobou
prádla.
Tento nový materiál je výjimečný tím, že ničí viry
a bakterie, takže ponožky vyrobené z něj zabraňují pocení,
vzniku plísní a zápachu.
Odbornou exkurzi zakončili prohlídkou hradu Svojanov.
Exkurze třídy OA2
Ve dnech 22. 6. - 24. 6. 2010 se OA2 zúčastnila poznávací exkurze do obce Prudká.
První den čekala žáky velmi zajímavá prohlídka hradu Pernštejn.
Další den navštívili Žďár nad Sázavou, kde absolvovali prohlídku cisterciáckého kláštera, Santiniho
expozice, baziliky Nanebevzetí Panny Marie a Muzea knihy. To pomohlo žákům rozšířit znalosti
o obdobě romantismu v českých zemích. Právě zde totiž probíhala výstava K. H. Mácha a jeho Máj.
Nejzajímavější částí návštěvy Žďáru nad Sázavou byla prohlídka poutního kostela sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře, který patří mezi památky UNESCO.
Náplní exkurze nebyly pouze kulturní zážitky, žáci absolvovali také několikakilometrové túry
chráněnou krajinnou oblastí, večer nechyběl tradiční táborák.

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. Tyto akce
se týkají vzdělávacího procesu nebo mimoškolních aktivit.

AKCE TÝKAJÍCÍ SE VZDĚLÁVACÍHO PROCESU
Jihomoravské dožínky
4. - 5. 9. 2009 se v Brně v areálu BVV konaly Jihomoravské dožínky.
Pořadatelem této akce, prezentující naše současné zemědělství, byl
Jihomoravský kraj a Regionální agrární komora. Po celé dva dny
probíhaly výstavy zemědělských strojů a hospodářských zvířat.
Součástí dožínek byla prezentace středních a vysokých škol se
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zemědělským zaměřením. Naši školu, která se mezi ostatními rozhodně neztratila, reprezentovaly
obory agropodnikání-biopotraviny, veterinářství a zahradník. Stánek naší školy zaujal profesionální
květinovou výzdobou a fotografiemi dokumentujícími činnost těchto oborů při praktickém vyučování.
Nejmenší návštěvníci pak byli nadšeni velmi originální stolní farmou se zvířaty a zemědělskou
technikou.
Kurz studené kuchyně
Ve dnech 23. – 26. 11. 2009 proběhl na naší škole již tradiční kurz studené kuchyně. Akci, které se
zúčastnilo 19 žáků tříd HT4, HT3 a KC3, odborně vedl Mistr kuchař Vladimír Picka.
Tento kurz byl zakončen rautem, kde žáci prezentovali výsledky své práce. Zde jim byly předány
certifikáty platné v celé EU.
Veletrh fiktivních firem v Brně
V úterý 24. 11. 2009 se žáci OA4 se svými fiktivními firmami - Alfa sport, s. r. o., DUHA Boskovice,
s. r. o. a Afrodita, s. r. o. zúčastnili veletrhu fiktivních firem v Brně Chrlicích, kde tentokrát
obchodovalo 20 fiktivních firem. Alfa sport, s. r. o. se zabývá prodejem sportovních potřeb, DUHA
Boskovice, s. r. o. prodává hračky a Afrodita, s. r. o. nabízí krásné společenské šaty. Všechny fiktivní
firmy naši školu důstojně reprezentovaly a uzavřely mnoho obchodů, přičemž firma DUHA Boskovice,
s. r. o. se ve znalostní soutěži o městě Brně umístila na 4. místě a firma Afrodita, s. r.o. se v soutěži
o nejlepší prezentaci na počítači umístila na 2. místě.
Veletrh fiktivních firem v Boskovicích
Dne 25. 2. 2010 se na naší škole
uskutečnil již 14. veletrh fiktivních
firem, tentokrát se zahraniční účastí.
Na veletrhu se letos představilo
22 firem. Jednalo se o 9 firem z naší
školy, dále fiktivní firmy z OA a VOŠ
obchodní Pionýrská v Brně, ze SŠ
informatiky a spojů Čichnova v Brně,
z Hotelové školy Světlá a OA Velké
Meziříčí, z OA Břeclav a ze SŠ, ZŠ
a MŠ
pro
zrakově
postižené
Kamenomlýnská v Brně.
Novinkou byla účast 3 fiktivních
firem
z Vídně
(Schumpeter
Bundeshandelsakademie
und
Bundeshandelsschule, Wien 13,
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule, Wien 22), které přijely v rámci projektu EdTWIN.
V průběhu veletrhu uzavírali žáci obchody, učili se komunikovat se zákazníky. Měli také možnost
účastnit se tří soutěží, a to o nejlepší katalog, o nejlepší prezentaci firmy a o nejlepší stánek. Dvanáct
hodnotitelů ze zúčastněných škol mělo opravdu z čeho vybírat, neboť úroveň fiktivních firem byla
velmi vysoká.
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Veletrh fiktivních firem Praha
Po úspěšné účasti na Mezinárodním veletrhu
fiktivních firem ve Vídni se představili žáci
naší školy na dalším veletrhu, tentokrát na
Mezinárodním veletrhu fiktivních firem
v Praze. Konal se ve dnech 24. – 26. 3. 2010.
Tento veletrh, který má již mnohaletou
tradici, se konal v malé sportovní hale
Výstaviště Praha, Holešovice. O jeho
organizaci se postarali žáci OA Heroldovy
sady 1, Praha. Veletrhu se účastnilo 147
firem z ČR a zahraničí.
Naši školu reprezentovaly tři fiktivní firmy.
Jednalo se o firmy žáků OA 3 - Baby world,
s. r. o., Dori, s. r. o. a Brand, s. r. o. Žáci absolvovali tři velmi náročné dny, během kterých obchodovali
se zástupci ostatních firem, ale i s laickou veřejností. Velkým přínosem byla komunikace v cizích
jazycích.
Festival hotelnictví v Boskovicích
19. 5. 2010 probíhaly v Zámeckém skleníku
v Boskovicích praktické maturitní zkoušky
oboru hotelnictví a turismus. Skládalo je
celkem 27 žáků, 17. – 18. května své
maturity obhajovali ve škole. 19. května pak
předvedli své umění ve skleníku. Žáci museli
vypracovat projekty, které poté obhajovali.
Představili různé regiony (např. Mexiko,
Řecko, Japonsko) nebo různé typy
gastronomických zařízení (bar, kavárna,
čajovna). Akce byla přístupná pro veřejnost.
Návštěvníci mohli navštívit stánky, klást
otázky či ochutnávat lákavé vzorky.
Tříměsíční praxe ve Švýcarsku
V průběhu letních měsíců (od 1. 6. do 3. 9. 2010) se zúčastnili dva žáci VP3 tříměsíční praxe ve
švýcarských kantonech Zürich a Frauenfeld. Během této praxe se naučili spoustu nového a poznali
mnoho nových a skvělých lidí. Pracovali v soukromých zemědělských podnicích jako agropraktikanti.
Pracovali se zemědělskými stroji, zabývali se ovocnářstvím, vinařstvím, chovem prasat a koní.
Uplatnili také školní zkušenosti z praxe, např. očkování, inseminaci, léčbu zvířat… Za svou práci byli i
finančně ohodnoceni. Měli také možnost porovnat úroveň našeho a švýcarského zemědělství.
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AKCE TÝKAJÍCÍ SE MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT
Den s Policíí ČR
9. září 2009 se žáci všech ročníků střední školy zúčastnili Dne s Policií ČR, který se uskutečnil v areálu
Červená zahrada v Boskovicích. Návštěvníci
této akce se mohli seznámit s různými
činnostmi, které souvisí s prací policie. Měli
možnost
sledovat
zajišťování
stop
u trestného činu, vyprošťování zraněných
z havarovaného vozidla, zásah policejní
jednotky při pronásledování zločinců, kteří
ozbrojení unikali automobilem. Zájemci
o práci policie mohli získat informace, které je
zajímaly, přímo od přítomných policistů.
Naše škola se ale na akci podílela také aktivně
– a to studentky VOŠ zdravotnické.
Pro širokou veřejnost předvedly provedení
základních postupů první pomoci. Vysvětlily základní informace a poté nechaly zájemce vyzkoušet
základní manévry. Žáci a studenti různých školy
z Boskovic si mohli vyzkoušet kardiopulmonální
resuscitaci na cvičném modelu, mohli si také na
trenažéru nacvičit, jakou sílu je nutno vyvinout
pro správné provedené této techniky. Studentky
návštěvníkům vysvětlily správné provedení
stabilizované polohy, kterou je nutno provést
u člověka v bezvědomí, aby nedošlo ke
komplikaci stavu, např. zástavě dýchání.
Studentky také spolupracovaly s Hasičským
záchranným sborem. Předvedly zde figurantky
při vyprošťování z havarovaného vozu.
Další studentky 2. ročníku spolupracovaly s Domem dětí a mládeže v Boskovicích, kde pomáhaly při
zajištění průběhu zábavných disciplin pro děti.
Den bez aut
22. 9. 2009 se studentky 2. ročníku Vyšší odborné školy zdravotnické zúčastnily akce pořádané
Městským úřadem v Boskovicích na téma „Den bez aut“. Akce proběhla na Masarykově náměstí.
Studentky zde předváděly pro širokou veřejnost a děti ze základních škol správné postupy
poskytování první pomoci. Využily zde svých znalostí, které načerpaly během studia, zejména
v předmětu První pomoc a medicína katastrof. Děti a veřejnost si samy vyzkoušely na cvičných
modelech kardiopulmonální resuscitaci, mohly si prakticky nacvičit správné postupy při stavění
tepenného krvácení a ošetření zlomenin.
Nedej drogám šanci
Dne 2. 11. 2009 se žáci tříd IT1, VP1, AP1 a HT1 zúčastnili přednášky „Nedej drogám šanci“, kterou
pořádala Preventivně informační skupina Policie ČR Blansko. Žáci získali informace z oblasti
návykových látek - legálních či nelegálních. Byla jim vysvětlena problematika vzniku závislosti na
těchto látkách a základní terminologie. Poté byli žáci seznámeni s činností kriminální policie v oblasti
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vyšetřování zneužívání návykových látek, s činností Městské policie Boskovice, s činností Okresního
státního zastupitelství Blansko a s činností kurátora pro mládež. Svého zástupce vyslalo i sdružení
Podané ruce. Závěrem vystoupila žena, která prošla léčbou závislosti na drogách. Žáci měli možnost
pokládat této ženě své dotazy. Na závěr čekal žáky znalostní test. Nejlepší řešitelé byli vyhlášeni
a obdrželi dárky od Policie ČR.
Účast na celostátním semináři SOČ
Ve dnech 5. až 7. listopadu 2009 se žákyně VP3 Tereza Psohlavcová zúčastnila celostátního semináře
SOČ, který se konal na Střední škole informatiky a spojů v Brně. Program semináře byl velmi náročný,
ale poučný a zajímavý. Účastníci měli možnost navštívit různé přednášky, např. Téma mé práce a co
dál, Jak vyplnit elektronickou přihlášku, Informační zdroje internetu, Získávání a prezentace dat,
Prezentace a obhajoba práce, Základy asertivního chování, Seminář společenské výchovy atd.
Mikuláš
Studentky Vyšší odborné školy zdravotnické se převlékly za Mikuláše, anděly a čerty a šly udělat
radost malým i velkým.
Dne 4. 12. 2009 navštívil charitativní zařízení Betany
Mikuláš se svou družinou andělů a čertů.
Mikulášskou družinu tvořily studentky třetího
ročníku VOŠ zdravotnické. Jejich krásné kostýmy
a herecké schopnosti navodily v Betany tajemnou
atmosféru a všichni si užili příjemnou dopolední
hodinu.
Z Betany studentky spěchaly na dětské oddělení
nemocnice Boskovice, kde už netrpělivě čekaly děti
na příchod Mikuláše, andělů a čertů. Návštěva
Mikuláše snad pomohla dětem alespoň na chvíli
zapomenout na starosti spojené s pobytem v nemocnici. Mikuláš nezapomněl ani na dospělé
a personál a prošel se v doprovodu svých pomocníků i po ostatních odděleních nemocnice Boskovice.
Dog dancing
Dne 17. 12. 2009 se žáci všech ročníků VP zúčastnili přednášky o Dog dancingu, canisterapii a dog
fresbee, kterou předvedla studentka HT2 Adéla Luňáčková. Přivedla s sebou dva své psy australského ovčáka Mickyho a fenku border kolie Ashley. Nechyběla ani ukázka tance, seznámila
přítomné s hodnocením jednotlivých cviků v soutěžích a nezapomněla se pochlubit cenami svých
miláčků.
Módní přehlídka
Spousty typických i netypických účesů, proměny
modelek, nalíčených podle nejnovějších trendů
v plesových róbách obsadily Zámecký skleník
v Boskovicích. V pátek 18. prosince 2009 večer byla
totiž ve skleníku módní přehlídka pod názvem
Plesová sezóna a kadeře. O účesy, nalíčení a nehty
se postaraly profesionálky ze salónu krásy Angel´s
Hair. S tímto salonem máme navázanou spolupráci,
a proto žákyně oboru operátor oděvní výroby
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a obchodní akademie na této akci předvedly úžasné plesové a outdoorové modely. Módní přehlídka
přinesla inspiraci, co si vzít v letošní plesové sezóně na sebe.
Psí spřežení
Dne 21. prosince 2009 navštívili naši školu bratři Fučíkovi (David, žák IE3 a František) se svými čtyřmi
psy. Věnují se jízdě se psím spřežením a všechny přítomné žáky VP seznámili s tímto koníčkem při
praktických ukázkách, vysvětlili zásady výcviku a výživy a zodpověděli velké množství otázek.
Vánoční dílna
V předvánočním čase se v dílnách odborného výcviku
oboru Oděvní design a marketing uskutečnila tvůrčí
dílna, kde si žákyně vyráběly vánoční dekorace. Jako
základ byla použita polystyrenová koule nebo zvonek,
na které se postupně pomocí špendlíků upevňovaly
připravené kousky stužek.
Kurz výtvarného projevu
Od února do června 2010 se konal na odloučeném
pracovišti naší školy na Havlíčkově ulici výtvarný kurz.
Pod vedením zkušené výtvarnice Mgr. Běly Zemánkové
se jej zúčastnilo na 12 žákyň 1. ročníku oboru Oděvní
design a marketing v prostorách nově vytvořeného
ateliéru.

Beseda s Josefem Klímou
Ve čtvrtek 25. 3. 2010 se v boskovickém
skleníku konala beseda pro mládež na téma
Zločin a kriminalita. Vedl ji Josef Klíma.
Po zkušenostech nasbíraných během
investigativní tvorby se Klíma rozhodl hovořit
o odstrašujících případech, ze kterých by si
každý měl vzít ponaučení. Klíma se hlavně
zaměřil na to, aby si žáci uvědomili, že jako
náctiletí jsou nejlépe „prodejné zboží“, čímž
upozornil na to, že naše zákony nejsou
dostatečně upraveny tak, aby je opravdu
chránily.
Jelikož sám je pro mnoho lidí „zpovědní
vrbou“, která naslouchá problémům, nachází
odreagování v hudbě. Proto přítomným nakonec pro uvolnění atmosféry zazpíval a zahrál na klavír
jednu ze svých písní.
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Žákovská konference města Boskovice na téma „Zpětný odběr elektrozařízení z domácností“
Na základě pozvání paní místostarostky Ing.
Vítkové se dne 2. června 2010 zúčastnili žáci třídy
OA2 Tomáš Grepl a Michal Grénar (v doprovodu
učitelky Ing. Evy Králové) 8. ročníku Žákovské
konference.
Konference se zúčastnili zástupci města v čele
s paní místostarostkou, představitelé podniků
zabývajících se odpadem, žáci a učitelé základních
a středních škol v Boskovicích.
Po uvítání a přednášce paní Klíčové každá škola
přednesla svůj příspěvek. Prezentace Michala
Grénara se týkala kompaktních zářivek a slunečních elektráren. Tomáš zaujal svými neotřelými
názory a snahou zapojit odborníky z praxe do diskuse. Vzbudil tím jejich pozornost a odpovědi
nakonec zajímaly všechny přítomné. Výsledkem konference je dotaz směřovaný na Ministerstvo
životního prostředí ohledně recyklace slunečních kolektorů a jejich zpracování v budoucnosti.
Beseda s vězni
Dne 18. 6. 2010 proběhla v budově naší školy na Hybešově ul. beseda na téma Prevence kriminality
a drogových závislostí, kterou připravili pro žáky vychovatelé z věznice v Kuřimi pod vedením
Mgr. R. Psohlavce. Kromě nich předstoupilo před žáky se svými životními příběhy i několik
odsouzených, kteří si v současnosti v Kuřimi odpykávají tresty.
Přítomní byli seznámeni s historií i současnou podobou věznice, se zařízením běžných i speciálních
cel, s denním režimem odsouzených, s formami a metodami výchovné práce s vězni. Nejpůsobivěji
ale vyzněly životní příběhy odsouzených, které vedly až k trestné činnosti a výkonu trestu. Žáci si tak
mohli uvědomit, co mnohdy stačí k tomu, aby se člověk ocitl „na šikmé ploše“a jaké okolnosti k tomu
mohou vést. Odsouzení se s přítomnými podělili i o tíživé a frustrující prožitky z vězeňského prostředí.
Silné a zároveň demotivující od trestné činnosti bylo i jejich líčení omezujícího způsobu života ve
věznici a psychického strádání, kterému je odsouzený vystaven kvůli odloučení od svých blízkých.
Poté se žáci mohli zeptat na cokoli, co je z tohoto prostředí či života odsouzených zajímalo, a doplnit
si tak i svoje znalosti z oblasti trestního práva.
Celá akce pak byla proložena písničkami K. Kryla a jiných autorů, které si připravila skupina Vsedě,
jejímiž členy odsouzení v rámci pracovní terapie jsou.

Divadélko pro školy
Hned na začátku školního roku měli žáci 2. a 3. ročníků SŠ možnost osvěžit své znalosti týkající se
vývoje divadelní tvorby od dob renesance po 19. stol. A to velmi zábavnou a přitažlivou formou. Do
školy zavítali (již potřetí) herci Divadélka pro školy z Hradce Králové s komponovaným pořadem
Divadelní cestopis. Velmi svérázné pojetí ukázek divadelních her (např. Hamlet, Maryša, Revizor,…)
doslova vtáhlo do děje, velmi pobavilo, ale i poučilo všechny přítomné.
Divadelní představení Mozart
7. 10. 2009 žáci tříd OA2, IE2, IE3 a OA3 zhlédli muzikálové divadelní představení v Městském divadle
v Brně. Jednalo se o rockový muzikál známého autora S. Levaye Mozart. Žáci měli možnost se
přitažlivou formou seznámit s životními osudy tohoto významného skladatele.
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Divadelní představení Bláznivé nůžky
19. 11. 2009 navštívili žáci (z budov na Komenského a Havlíčkově ul.) divadelní představení Bláznivé
nůžky. Jak už z názvu vyplývá, jednalo se o komedii. Diváci ji zhlédli v Městském divadle v Prostějově.
Divadelní představení Lakomec
4. 2. 2010 navštívili žáci VP1, IT1, OA2, IE2 a IE3 divadelní představení v brněnském Mahenově
divadle. Uvedena byla klasická komedie francouzského dramatika Moliera Lakomec.
Školní časopis
V průběhu celého školního roku vycházel školní
časopis Občasník. Vychází jako čtvrtletník, ve
školním roce 2009/2010 vyšla tedy 4 čísla.
Vydávání časopisu se věnuje stálá redakční rada
tvořená žáky a občasní dopisovatelé. Časopis
obsahuje stálé rubriky, např. Mezi námi (zde
jsou představováni žáci školy, kteří se úspěšně
věnují neobvyklým koníčkům a zájmům), My se
ptáme, vy odpovídáte (zde kladou redaktoři
otázky svým spolužákům). Časopis mapuje dění
ve škole jak seriozním způsobem, tak
z netradičního úhlu.

Žáci a žákyně střední školy se zúčastňují sportovních soutěží na okresní úrovni.
Závody v přespolním běhu
30. 9. 2009 se v Blansku (OA) konaly závody v přespolním běhu. Chlapci naší školy obsadili 5. místo.
Okresní soutěže v basketbalu
3. 11. 2009 se družstvo chlapců zúčastnilo okresní soutěže v basketbalu. Turnaj se konal v Boskovicích
ve sportovní hale SOŠ a SOU A. Citroëna.
Také družstvo našich dívek sehrálo obdobný turnaj. Ten se uskutečnil 5. 11. v hale OA a SZdŠ
Blansko. Naše družstva se velmi silné konkurenci neztratila.
Konečné pořadí družstev chlapců:

1. SPŠ Jedovnice
2. SOU André Citroëna Boskovice
3. Gymnázium Boskovice
4. VOŠ a SŠ Boskovice Hybešova
5. SPgŠ Boskovice

Konečné pořadí družstev dívek:

1. Gymnázium Blansko
2. OA a SZdŠ Blansko
3. Gymnázium Boskovice
4. VOŠ a SŠ Boskovice
5. SPgŠ Boskovice
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Okresní kolo ve volejbale dívek
Datum: 11. 11. 2009
Místo:
SOŠ a SOU Blansko
Konečné pořadí družstev:
1. Gymnázium Boskovice
2. OA a SZdŠ Blansko
3. VOŠ a SŠ Boskovice
Tento turnaj, ač se ho zúčastnila jen tři družstva, měl výbornou úroveň. Všechny zápasy byly
vyrovnané a bojovalo se o každý míč. Naše děvčata podala výborný výkon, i když stačil pouze na třetí
místo.
Vánoční turnaje
V předvánočním týdnu, tedy od 14. 12. do 18. 12. 2009 probíhaly v budově na Hybešově ulici tradiční
sportovní turnaje. Tentokrát soupeřili žáci ve florbale a frisbee. Do sportovních klání se zapojilo přes
150 žáků.
Lyžařský výcvikový kurz v Alpách
Naše škola uspořádala v termínech od
10. 1. do 15. 1. 2010 a od 15. 1. do
18. 1. 2010 dva lyžařské výcvikové kurzy
v Alpách
v oblasti
Zettersfeld–
Hochstein. Kurzu se zúčastnili žáci
a žákyně druhých ročníků. Kurzy byly
zaměřeny
na
výuku
lyžování
a snowboardu.
Pro žáky druhých ročníků střední školy,
kteří se nezúčastnili lyžařského
výcvikového kurzu v Alpách, byly
připraveny zimní sportovní aktivity.
Skupina zhruba 30 žáků využila
příznivých
sněhových
podmínek
v našich zeměpisných šířkách a denně jezdila do nedalekého lyžařského střediska v Olešnici na
Moravě. Zde pod vedením instruktorů (z řad učitelů) absolvovali výcvik lyžařský i snowboardový.
Turnaj ve florbale
11. 2. 2010 proběhl v Blansku turnaj ve florbale. Naši školu reprezentovalo družstvo chlapců, které
získalo ve velmi silné konkurenci 5. místo.
Turnaj v kopané
Družstvo žáků naší školy se 29. 4. 2010 zúčastnilo okresního kola turnaje v kopané. Turnaj pořádala
SPŠ Jedovnice. Naše družstvo obsadilo hezké 3. místo.
Velikonoční turnaje
Již tradičně probíhají na naší škole velikonoční turnaje. Ani letošek nebyl výjimkou.
Ve dnech 29. - 31. 3. 2010 na naší škole probíhaly turnaje v ringu, sálové kopané, volejbalu a stolním
tenise. Celkově se turnajů účastnilo 264 žáků, což je 34 % žáků střední školy.
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Vodácký kurz 2010
Žáci třetích ročníků střední školy se v průběhu června zúčastnili vodáckého kurzu. Uskutečnil se ve
dvou termínech, a to 7. 6. -11. 6. a 14. 6. -18. 6. 2010. Oba kurzy absolvovalo celkem 68 žáků. První
dny probíhal výcvik na kánoích a raftech a teprve poté sjížděli „mladí vodáci“ řeku Sázavu (15
a 17 km). Zázemí jim tvořil kemp v Týnci nad Sázavou, zde bydleli ve vlastních stanech. Notnou
dávku soběstačnost museli projevit při stravování, zajišťovali si je sami, např. v podobě vaření na
ohništi.
Všichni se vraceli obohaceni o nevšední zážitky a zkušenosti.

Školní kolo SOČ
Ve dnech 8., 10. a 11. 2. 2010 se naší škole uskutečnilo
školní kolo Středoškolské odborné činnosti. Zúčastnili
se ho žáci 3. ročníků SŠ. Přihlášeno bylo celkem 28 prací
(jednalo se o nejlepší ročníkové práce, které splnily
kriteria stanovená pro SOČ). Kvalita mnohých z nich
byla vysoká, do okresního kola, které proběhlo v dubnu
v Blansku, bylo vybráno 9 prací. Jedná se o tyto práce.
A. Přikrylová (VP3): Etologie tygra usurijského
F. Sokol (HT3): Cestovní ruch a rekreace v Blansku a
okolí
H. Šafaříková (VP3): Lékařské přístroje využívané v humánní a veterinární medicíně
T. Psohlavcová (VP3): Srovnání chovu klokanů v ČR a EU
M. Šebek (VP3): Mořský svět
J. Dosedlová (VP3): Klikr jako učební pomůcka při výuce kynologie
P. Zoubková (IE3): Reklama a spotřebitel
J. Jílková (VP3): Chov Wipetů
L. Voráčová (OV3): Historie oděvního průmyslu v Boskovicích
Okresní kolo SOČ
Dne 9. 4. 2010 se v DDM Blansko uskutečnilo okresní kolo SOČ. Účastnilo se celkem 24 žáků ze
středních škol okresu Blansko. Soutěžilo se v dvanácti oborech.
Žáci naší školy se umístili takto:
Obor :
Jméno – příjmení
Třída
04. Biologie
2. Anna Přikrylová
VP - 3
05. Geologie – geografie
1. Filip Sokol
HT - 3
06. Zdravotnictví
3. Hana Šafaříková
VP - 3
07. Zemědělství
1. Tereza Psohlavcová
VP - 3
08. Ochrana a tvorba živ. prostředí
3. Milan Šebek
VP - 3
12. Tvorba učebních pomůcek
2. Jitka Dosedlová
VP - 3
13. Ekonomika a řízení
3. Petra Zoubková
IE - 3
14. Pedagogika, psychologie
3. Jolana Jílková
VP - 3
16. Historie
3. Lucie Voráčová
OV - 3
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Žáci, kteří se umístili na 1. a 2. místě, postoupili do krajského kola, které se uskutečnilo
10. května 2010 na Gymnáziu Matyáše Lercha v Brně. F. Sokol obsadil 3. místo, A. Přikrylová,
T. Psohlavcová a J. Dosedlová 4. místa.
Prostějovská jehla podruhé
Dne 13. 5. 2010 se konal v Prostějově devátý
ročník módní show Prostějovská zlatá jehla. Ve
čtyřech kategoriích předvedli své návrhy mladí
tvůrci ze sedmnácti oděvních či uměleckých škol.
Celkem se soutěže zúčastnilo na 48 kolekcí. Své
zastoupení měly i tři střední školy ze Slovenska
a také studenti z rakouského Wiener Neustadtu.
Této prestižní soutěže se zúčastnila již podruhé
i naše škola se dvěma módními kolekcemi. První
pod názvem „Nevěstou za pět minut“ navrhla
Lucie Sychrová, žákyně 3. ročníku a „ Je to jen na
mně, co jsem…“ navrhla Aneta Drobníčková , žákyně 1. ročníku. Vlastní hotovení kolekcí probíhalo
v učebnách odborného výcviku především žákyněmi třetího ročníku OV3 pod vedením paní učitelky
Květoslavy Langrové. Aby nebylo nic ponecháno náhodě, byla děvčata nalíčena a učesána odbornicí
ze salonu Angel´s Hair Martinou Horákovou. Boty do kolekcí zapůjčil pan Ivo Lizna, Boskovice. Cesta
od prvotního nápadu vyvrcholila prezentací kolekcí na módním molu před zraky diváků a odbornou
porotou. A vyplatilo se investovat čas i nápady. Porota ocenila kolekci Nevěstou za pět minut
speciální cenou poroty za využití materiálu – 30 metrů netkané textilie, 1986 kancelářských sponek.
Akce se v roli diváků zúčastnilo 30 žákyň oděvních oborů naší školy. Odnesly si nejen spoustu zážitků,
ale i inspiraci pro svoji další práci.

Jezdecký kroužek
Již od devadesátých let při škole působí jezdecký kroužek, který se věnuje mládeži. Je zaměřen na
rozvíjení lásky ke zvířatům, komunikaci se zvířaty, výuku jízdy na koni a po sportovní stránce na
parkurové skákání. Na tomto sportovním poli již dosáhl nemalých úspěchů. Mezi ty největší patří titul
mistryně jihomoravské oblasti v kategorii děti získaný v červnu 2004 (v oddíle máme i děti ze ZŠ)
a první místo v parkuru stupně ZL žákyně naší školy Zuzany Doleželové v Lize středních zemědělských
škol v Pardubicích dne 2. 9. 2005. V roce 2009 dosáhly významných úspěchů na závodech např.
v Benešově, Drnovicích, Tetčicích Z. Kindermannová a Z. Černohlávková.

Výtvarný kroužek
V polovině měsíce listopadu opět zahájil v budově na
ulici Havlíčkova svoji činnost výtvarný kroužek. Žáci
zhotovovali šperky na krk a náušnice z materiálu
cernit nebo drátků a korálků. Kroužek vedly Markéta
Kučerová a Barbora Holková. Za tuto činnost
zodpovídala Ing. Jarmila Holková.

