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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:   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 
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 2010/2011 

Vyšší odborné vzdělání 

53-41-N/001 Diplomovaná všeobecná sestra 
denní forma vzdělávání  délka studia: 3 r. 5 měs.  kapacita: 140  

 dobíhající obor 
53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra 
  denní forma vzdělávání  délka studia: 3 r. 0 měs.  kapacita: 140   
63-41-N/029     Podnikání a management 

denní forma vzdělávání  délka studia: 3 r. 0 měs.  kapacita: 240  
 dobíhající obor 

63-41-N/18       Ekonomika a podnikání 
denní forma vzdělávání  délka studia: 3 r. 0 měs.  kapacita: 100 

63-43-N/13 Finančnictví a bankovnictví délka studia: 3 r. 0 měs.  kapacita:   50 
65-43-N/01 Cestovní ruch   délka studia: 3 r. 0 měs.  kapacita: 100 

  
Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

1. 41-41-M/001 Agropodnikání 
   denní forma vzdělávání  délka studia: 4 r. 0 měs.  kapacita: 150 

   dobíhající obor 

       41-41-M/01  Agropodnikání  

  denní forma vzdělávání  délka studia: 4 r. 0 měs.  kapacita: 150 

2. 43-41-M/001 Veterinární prevence 
       denní forma vzdělávání délka studia: 4 r. 0 měs.  kapacita: 132 

   dobíhající obor 

       43-41-M/01   Veterinářství 

  denní forma vzdělávání  délka studia: 4 r. 0 měs.  kapacita: 132  

3. 63-41-M/004 Obchodní akademie 
  denní forma vzdělávání  délka studia: 4 r. 0 měs.  kapacita: 240 

  dobíhající obor 

       63-41-M/02  Obchodní akademie 

  denní forma vzdělávání  délka studia: 4 r. 0 měs.  kapacita: 240  

4. 63-41-M/040 Informatika v ekonomice 
  denní forma vzdělávání  délka studia: 4 r. 0 měs.  kapacita: 120 

  dobíhající obor 

       63-41-M/01  Ekonomika a podnikání 

  denní forma vzdělávání  délka studia: 4 r. 0 měs.  kapacita: 120  

5. 64-42-M/009 Management strojírenství 
       denní forma vzdělávání  délka studia: 4 r. 0 měs.  kapacita: 180 

   dobíhající obor 

       18-20-M/01  Informační technologie 

  denní forma vzdělávání  délka studia: 4 r. 0 měs.  kapacita: 180 

6.  65-42-M/004 Hotelnictví a turismus 

   denní forma vzdělávání  délka studia: 4 r. 0 měs.  kapacita: 132 

   dobíhající obor 

      65-42-M/01   Hotelnictví    

    denní forma vzdělávání délka studia: 4 r. 0 měs.  kapacita:  132 
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7.   31-43-L/006 Operátor oděvní výroby-obchodní činnost 

   denní forma vzdělávání  délka studia: 4 r. 0 měs.  kapacita:  120 

   dobíhající obor 

      31-43-L/01  Oděvní technik   

   denní forma vzdělávání délka studia: 4 r. 0 měs.  kapacita:  120 

8.  64-41-L/524   Podnikání   

nástavbové studium, dálková forma vzdělávání  

dobíhající obor   délka studia: 3 r. 0 měs.  kapacita:  180  

     64-41-L/51  Podnikání 

nástavbové studium, dálková forma vzdělávání  

    délka studia: 3 r. 0 měs.  kapacita:  180 

Střední odborné vzdělání s výučním listem 

1.  41-52-H/001 Zahradník   

   denní forma vzdělávání  délka studia: 3 r. 0 měs.  kapacita: 90 

   dobíhající obor 

      41-52-H/01 Zahradník 

  denní forma vzdělávání  délka studia: 3 r. 0 měs.  kapacita: 90  

2.  65-51-H/002 Kuchař-číšník pro pohostinství 

   denní forma vzdělávání  délka studia: 3 r. 0 měs.  kapacita: 95 

   dobíhající obor 

    65-51-H/01 Kuchař-číšník 

  denní forma vzdělávání  délka studia: 3 r. 0 měs.  kapacita: 95 

III. Vlastní hodnocení školy 

Škola provádí vlastní hodnocení školy v souladu se školským zákonem. Poslední vlastní hodnocení 

střední a vyšší odborné školy bylo provedeno v červnu 2011. 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 10. 10. 2011 a na 

pedagogické radě dne 18. 10. 2011.  

IV. Mimořádná aktivita školy v oblasti vzdělávání 

Spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně 

Ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně probíhala na naší škole 

v akademickém roce 2010/2011 výuka bakalářského oboru Finance programu Hospodářská politika a 

správa (kombinovanou formou).  

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 má 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 má 

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.  

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. 

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. 
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Studentky VOŠ zdravotnické předváděly ukázky první pomoci pro žáky ZŠ Boskovice, ZŠ Knínice, ZŠ 

Lipovec, ZŠ Jaroměřice a ZŠ Brno. Žáci měli možnost si vyzkoušet základní techniky první pomoci. 

VOŠ zdravotnická každoročně spolupracuje s Městem Boskovice. Například studentky 2. ročníku se 

zúčastnily Dne bez aut, na kterém si obyvatelé města a žáci základních škol z okolí mohli vyzkoušet 

kardiopulmonální resuscitaci a základní postupy při zástavě krvácení. 

VOŠ zdravotnická spolupracovala s Hasičským záchranným systémem Boskovice a Kunštát při nácviku 

evakuace budovy Dětské léčebny ve Křetíně. Studentky se zapojily do evakuace jako figurantky 

s různými typy zranění. 

VOŠ zdravotnická obdržela za jejich aktivity řadu pochval. 

Řešení projektu „Zkvalitňujeme cestu k poznání“ 

Ve školním roce 2010/2011 probíhala realizace projektu „Zkvalitňujeme cestu k poznání“ v rámci 

operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt je zaměřen na vytvoření 

studijních opor a na přípravu pedagogických pracovníků v oblasti e-learningu s cílem zlepšení 

podmínek k inovaci vzdělávání žáků a inovaci předmětů 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 

2010/2011 se uskutečnilo pilotní ověřování programu Údržba veřejné zeleně. Při pilotáži tohoto 

projektu škola úzce spolupracovala s Úřadem práce Blansko. V průběhu školního roku 2010/2011 byl 

zpracován program Pracovník v sociálních službách. 

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 23., 24. a 25. listopadu 2010 a 12., 13. a 14. dubna 2011.  

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 5. 11. 2010, 3. 12. 2010, 7. 1. 2011 a 28. 4. 2011. 

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 
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2. Zahraniční odborná praxe 

veterinární a zemědělská praxe ve Švýcarsku (výroba sýrů) 

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. 

4. Akce oboru vzdělání Cestovní ruch 

 Studenti VOŠ oboru vzdělání Cestovní ruch poznávali atraktivity místního regionu a Prahy. Na 

 těchto odborných exkurzích se seznámili se specifickými službami cestovního ruchu a 

 základními principy práce průvodce v terénu. 

Exkurze 

Ve školním roce 2010/2011 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  

- Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Wien 22   

- Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Wien 10  

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: „Balada pro banditu“ – Divadlo Husa na provázku, „Chicago“ – 

Městské divadlo Brno a „Divadelní cestopis a Divadelní učebnice“ – Divadélko pro školy, Hradec 

Králové.  

SOČ 

Do okresního kola SOČ postoupilo 8 žákovských prací, z toho 2 práce se umístily na 1. místě, 5 prací 

na 2. místě a 1 práce na 3. místě. Do krajského kola SOČ postoupily 4 žákovské práce, z toho 1 práce 

se umístila na 4. místě, 1 práce na 8. místě, 1 práce na 9. místě a jedna na 10. místě. 
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V. Vyhodnocení minimálního preventivního programu 

Vzdělávání 

Účast na seminářích a kurzech 

Primární prevence v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů 

ON – sociálně patologické jevy a jejich následky - kouření, alkohol, drogy, patologické hráčství 
Bio, Ch, ZSV, ZPV, TV 

- zdravý životní styl 
- sociálně patologické jevy a legislativa 
- žáci obdrželi informační brožury: My, drogy a Evropa 
- vyplňování anonymních dotazníků 
- videoprojekce: „Řekni drogám ne!“, „Malá policejní akademie“ 
 

Aktivity v rámci školy 

Besedy 

Řekni drogám ne 

Den s policií ČR 

Den Země - enviromentalistika 

Kulturní akce 

Katka – časosběrný dokument – kino Boskovice  

Petrolejové lampy – filmové představení – kino Boskovice 

Přelet nad kukaččím hnízdem – divadelní představení (SEMILASO Brno – AJ) 

Chicago – muzikál (Městské divadlo Brno) 

Divadelní cestopis – divadelní představení ve škole 

Mrazík – divadelní představení ve škole (Domov mládeže) 

Sami sobě – školní kulturní akce žáků 

Sportovní akce a stmelovací pobyty 

Vánoční turnaj ve florbale a ringu 

Velikonoční turnaje ve florbale a volejbale 

Prázdninový turnaj v ringu 

Lyžařský výcvikový kurz – 2. ročníky (rakouské Alpy) 

Vodácký kurz – 3. ročníky (Sázava) 

Sportovní kurz – 3. ročníky (Chorvatsko) 

Okresní kola v míčových hrách – florbal, basketbal, volejbal 

Stmelovací pobyt třídy KC1 (Baldovec) 

Stmelovací pobyt třídy HT1 (Baldovec) 

Stmelovací pobyt třídy VP1, AT1 (Josefovské údolí, Adamov) 

Školní parlament 

Školní psycholog 

Třídní schůzky 

Den otevřených dveří 
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Informační nástěnka 

Schránka důvěry 

Případy řešené v rámci prevence sociálně patologických jevů – hrubé porušení školního řádu 

(případy řešené ve spolupráci s rodiči) 

25. října 2010 – podezření ze šikany v AT1 

15. prosince 2010 – podezření ze šikany v IE3 

31. ledna 2011 – vliv omamné látky v KZ2 

8. dubna 2011 – podezření ze šikany v IE3 

6. června 2011 – neomluvená absence v KC1 

 

  

  

EEDDTTWWIINN  ––  SSPPOOLLUUPPRRÁÁCCEE  SS  VVÍÍDDEEŇŇSSKKÝÝMMII  ŠŠKKOOLLAAMMII  

Ve školním roce 2010/2011 pokračovala spolupráce se dvěma vídeňskými školami, a to 

s Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Wien 13 (BHAK/BHAS Wien 13) a 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Wien 22 (BHAK/BHAS Wien 22). Spolupráce byla 

navázána ve školním roce 2009/2010 v rámci projektu EdTWIN. Tento projekt je zaměřen na 

vzdělávání a partnerství mezi školami z Vídně a Jihomoravského kraje. Spolupráce probíhala v oblasti 

národních tradic a fiktivních firem. 

SSPPOOLLUUPPRRÁÁCCEE  VV  OOBBLLAASSTTII  NNÁÁRROODDNNÍÍCCHH  TTRRAADDIICC  

PPaarrttnneerrsskkáá  šškkoollaa::  BBHHAAKK//BBHHAASS  WWiieenn  2222,,  PPoollggaarrssttrr..  2244  

Do projektu se zapojilo z rakouské strany 20 žáků třetího ročníku obchodní akademie, z české strany 

25 žáků třetího ročníku oboru hotelnictví- turismus. 

Tématem spolupráce byly Vánoce a Velikonoce v České republice a v Rakousku. Žáci vytvářeli 

prezentace se zaměřením na tradice a zvyklosti spojené s vánočními/velikonočními svátky v dané 

zemi. Výsledky práce pak prezentovali v průběhu školního roku během jednodenních vzájemných 

návštěv. 

SSeettkkáánníí  ss  BBHHAAKK//BBHHAASS  WWiieenn  2222  vv  BBoosskkoovviiccíícchh  

První setkání žáků HT3 a učitelů partnerských škol se uskutečnilo 2. 12. 2010 v Boskovicích. Na 

programu byla seznamovací hra, žákovské prezentace, workshopy, prohlídka školy a návštěva ve 

výuce. 

Prezentace, které představili čeští žáci, byly zaměřeny na advent, vánoční svátky a zvyklosti v České 

republice. Ve workshopech pak boskovičtí a vídeňští žáci společně zpracovávali úkoly vztahující se 

k prezentacím a vytvářeli plakáty o rozdílnostech a společných aspektech českých a rakouských 

Vánoc. 

Na závěr absolvovali žáci a učitelé krátkou procházku po Boskovicích.  
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SSeettkkáánníí  ss  BBHHAAKK//BBHHAASS  WWiieenn  2222  vvee  VVííddnnii  

Dne 6. 12. 2010 navštívili žáci HT3 partnerskou školu ve Vídni. Setkání bylo zahájeno hrami, při nichž 

se měli žáci lépe poznat. Následovaly prezentace mladých Rakušanů - tentokrát se zaměřením na 

Vánoce a vánoční tradice a zvyklosti v Rakousku a Srbsku. Na programu byly i workshopy, během 

kterých žáci formou „Millionen-show“ zpracovávali kvízy o Rakousku a Česku. Nechyběla ani společná 

prohlídka školy a možnost nahlédnout do výuky. 

V odpoledních hodinách se čeští a rakouští žáci přemístili na Weihnachtsmarkt před vídeňskou 

radnicí, kde všichni mohli nasát atmosféru přicházejících Vánoc. V pozdních odpoledních hodinách 

žáci a učitelé směřovali z vánočně laděné Vídně domů. 

Další návštěva vídeňské školy proběhla 31. 3. 2011 a byla tentokrát zaměřena na Velikonoce. Během 

setkání žáci představili své prezentace na téma Velikonoce (boskovičtí žáci na české a Rakušané na 

rakouské), dále zpracovávali úkoly ve workshopech a společně si prohlédli nejvýznamnější památky 

Vídně. Velmi zajímavá byla návštěva Sisi muzea a Stříbrné komnaty (Silberkammer), kde si žáci mohli 

udělat obrázek o tom, jak stolovali členové císařské rodiny. 

SSeettkkáánníí  ss  BBHHAAKK//BBHHAASS  WWiieenn  2222  vv  BBoosskkoovviiccíícchh 

Dne 12. 4. 2011 zavítali rakouští žáci a učitelé do Boskovic. Během setkání, které připravili žáci HT3, 
zhlédli mladí Rakušané krátkou prezentaci o Boskovicích, zpracovávali úkoly ve workshopech a za 
průvodcovského přispění našich žáků absolvovali prohlídku hradu, zámku, synagogy a dalších 
zajímavostí města. 
Během prvního workshopu se boskovičtí žáci snažili naučit mladé Rakušany základní české fráze. 
Krátké rozhovory v českém jazyce na různá témata pak společně prezentovali. Ve druhém workshopu 
měli žáci naplánovat týdenní cestu po České republice a Rakousku. Během následné prezentace 
mohli získat informace o turisticky zajímavých místech v Česku a u rakouských sousedů.  

 

SSPPOOLLUUPPRRÁÁCCEE  VV  OOBBLLAASSTTII  FFIIKKTTIIVVNNÍÍCCHH  FFIIRREEMM 

PPaarrttnneerrsskkéé  šškkoollyy::  BBHHAAKK//BBHHAASS  WWiieenn  2222,,  PPoollggaarrssttrr..  2244  

      BBHHAAKK//BBHHAASS  WWiieenn  1133,,  MMaayyggaassssee  4433  

Čeští a rakouští žáci spolupracovali v oblasti fiktivních firem (obchodní korespondence, veletrhů 

fiktivních firem, prodeje výrobků). Z rakouské strany se do projektu zapojilo 19 žáků třetího ročníku 

obchodní školy BHAK/BHAS Wien 13 a 10 žáků čtvrtého ročníku obchodní akademie BHAK/BHAS 

Wien 22. Z české strany pak žáci třetího ročníku obchodní akademie. 

Žáci mohli své znalosti aplikovat během veletrhů fiktivních firem a obchodních návštěv, které se 

uskutečnily v Boskovicích a ve Vídni. 
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SSeettkkáánníí  ss  BBHHAAKK//BBHHAASS  WWiieenn  1133  vvee  VVííddnnii  

Dne 16. 2. 2011 se žáci 3. ročníku obchodní akademie zúčastnili školního veletrhu fiktivních firem ve 

Vídni. Veletrh se konal v prostorách školy BHAK/BHAS Wien 13.  

Veletrh měl mezinárodní zastoupení, prezentovalo se na něm celkem 14 žákovských firem. Kromě 

firem vídeňských žáků se veletrhu účastnily i fiktivní firmy z Rumunska a Bulharska, 3 fiktivní firmy 

z Boskovic a skupinka chorvatských učitelů. Čeští žáci prezentovali 3 firmy: Duha s.r.o., Afrodita s.r.o. 

a Alfa-Sport s.r.o. Každou naši firmu reprezentovalo deset žáků.  

Do obchodování byli zapojeni všichni žáci dané firmy – část jich reprezentovala firmu na firemním 

stánku, část obchodovala s ostatními vystavujícími firmami.  

Uzavírání obchodů začalo v 9 hod. a probíhalo do 12.30, kdy byl veletrh slavnostně zakončen.  Poté 

následovalo losování o ceny a slavnostní předávání certifikátů o účasti.  

Žáci a učitelé hodnotili setkání velice kladně. Při obchodních jednáních, která probíhala v němčině 

(angličtině), měli žáci možnost vyzkoušet si své jazykové znalosti v praxi. Žáci získali mnoho 

zkušeností a navázali spoustu nových obchodních kontaktů. 

  

SSeettkkáánníí  ss  ppaarrttnneerrsskkýýmmii  šškkoollaammii  nnaa  vveelleettrrhhuu  ffiikkttiivvnníícchh  ffiirreemm  vv  BBoosskkoovviiccíícchh  

Dne 3. 3. 2011 se žáci a učitelé partnerských škol setkali v Boskovicích. Setkání se konalo v rámci 

veletrhu fiktivních firem, který se v prostorách VOŠ ekonomické a zdravotnické a SŠ konal již 

popatnácté a na jehož organizaci se podíleli žáci 4. ročníku obchodní akademie. Celkem se na 

veletrhu prezentovalo 32 žákovských firem, z toho dvě z Vídně. Žáci 3. ročníku obchodní akademie 

naší školy se zúčastnili se 3 firmami. 

Z BHAK/BHAS Wien 13 dorazilo 17 žáků v doprovodu 2 učitelů. Žáci a učitelé přijeli do Boskovic již 

den před veletrhem v odpoledních hodinách a strávili s našimi žáky příjemný večer při bowlingu.  

Na veletrhu se mladí Rakušané prezentovali firmou Flying Printer Matter GmbH, která se zabývá 

prodejem knih a CD.                                                         

Druhou vídeňskou školu BHAK/BHAS Wien 22 zastupovala firma Crazy Kitchen GmbH, zabývající se 

prodejem vybavení do kuchyní a do domácnosti. 

Zastoupení rakouských firem připravilo českým žákům výbornou možnost vyzkoušet si své jazykové 

znalosti při obchodování v praxi (obchodní jednání probíhala v němčině nebo v angličtině). Žáci získali 

mnoho nových zkušeností a navázali spoustu obchodních kontaktů.  
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Boskovičtí a rakouští žáci se na setkání dlouhou dobu pečlivě připravovali. Výsledkem byly 

cizojazyčné počítačové prezentace, katalogy, prospekty nebo úspěšné umístění rakouských 

a boskovických firem ve vyhlašovaných soutěžích.  (Např. v soutěži o nejlepší katalog obsadila firma 

Crazy Kitchen 2. místo). 

  

SSeettkkáánníí  ss  BBHHAAKK//BBHHAASS  WWiieenn  2222  vvee  VVííddnnii  

Dne 24. 3. 2011 se žáci 3. ročníku obchodní akademie zúčastnili školního veletrhu fiktivních firem 

v BHAK/BHAS Wien 22. Obchodního setkání se zúčastnilo celkem 6 žákovských firem, 3 z Boskovic a 

3 z vídeňské obchodní akademie.  

Po oficiálním zahájení obchodního setkání následovaly počítačové prezentace vystavujících firem. 

Prezentace probíhaly buď v anglickém, nebo německém jazyce. Během dopoledne probíhalo 

obchodování mezi jednotlivými firmami. Do obchodování se zapojili všichni žáci dané firmy. Někteří 

žáci reprezentovali firmu na stánku, někteří obchodovali s ostatními vystavujícími firmami a někteří 

vyplňovali dotazníky speciálně sestavené pro potřeby veletrhu. Žáci měli také možnost prohlédnout si 

prostory, ve kterých probíhá výuka fiktivních firem.  

Návštěvu hodnotili všichni zúčastnění velmi pozitivně. Žáci měli možnost uplatnit své znalosti 

německého a anglického jazyka v praxi, získali mnoho nových informací a zkušeností a také spoustu 

obchodních příležitostí.  

  

  



 
 

 14 

PPRROOJJEEKKTT  UUNNIIVV22  --  KKRRAAJJEE  

Projekt UNIV 2 – KRAJE (Proměna škol v centra celoživotního učení) je individuální národní projekt 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav pro 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 i nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro 
dospělé. Do projektu jsou zapojeny školy ze všech krajů ČR kromě Prahy. Rozšíření nabídky kurzů má 
přispět ke zvýšení účasti obyvatel na dalším vzdělávání. 
Naše škola se do tohoto projektu zapojila ve školním roce 2009/2010. Byl vytvořen projektový tým, 
který tvoří deset učitelů SŠ i VOŠ. Všichni, včetně metodika a mentora školy, absolvovali seminář 
pedagogického projektování. Byl vytvořen a schválen první program – Údržba veřejné zeleně. Ve 
spolupráci s ÚP Blansko byl tento program pilotně ověřen v září – říjnu 2010. Kurzu se zúčastnilo 
12 zájemců. Hodnocení z jejich strany i ze strany metodiků projektu bylo velmi dobré. 
Ve druhém pololetí školního roku 2010/2011 byl zpracován další program – Pracovník v sociálních 
službách, na kterém pracovala část projektového týmu tvořená učiteli VOŠ zdravotnické. Program je 
schválen metodiky projektu a je předložen ke schválení MPSV. 
V rámci vzdělávání určeného pro členy projektových týmů úspěšně absolvovalo devět učitelů 
a metodik školy kurz – Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých, který zajišťovala Palackého 
univerzita v Olomouci. Škola tak získala deset certifikovaných lektorů. 
V závěru školního roku 2010/2011 začala pracovat další část projektového týmu na třetím programu, 
který bude zaměřen na oblast gastronomie. 

 
 

ZZKKVVAALLIITTŇŇUUJJEEMMEE  CCEESSTTUU  KK  PPOOZZNNÁÁNNÍÍ  

Ve škole byl třetím rokem realizován projekt „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 byli 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 bylo zpracováno 12 modulů. Ve středu 25. 5. 2011 proběhla závěrečná konference 

k tomuto projektu. 

Konference se zúčastnili jak žáci, tak pedagogové, kteří byli do realizace projektu zapojeni.  

V úvodu vystoupil manažer projektu, dnes již bývalý ředitel školy Ing. Jindřich Friedl, který přítomné 

stručně seznámil s průběhem realizace projektu a také zhodnotil jeho přínos škole. Praktickou 
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stránku jeho využití ve svém projevu zdůraznil partner projektu Ing. Martin Souček z Provozně 

ekonomické fakulty Mendelovy v Brně. Využití výsledků e-learningového vzdělávání ve výuce 

jednotlivých předmětů prezentovali vyučující IT předmětů, českého a německého jazyka.  Žáci třetích 

ročníků oboru informatika v ekonomice a management ve strojírenství a druhého ročníku oboru 

informační technologie seznámili přítomné spolužáky a pedagogy s tím, jak využívají výsledky 

projektu v přípravě na výuku a ve výuce samotné. Škola se tímto projektem zapojila do CISCO 

Networking Academy.  

 

 

 

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).  

HHootteell  MMoorraavviiaa********  --  LLaassáákkůůvv  mmllýýnn  

V průběhu celého školního roku 2010/2011 se postupně žáci oboru hotelnictví a turismus zúčastnili 

jednodenní odborné exkurze v hotelu Moravia v Boskovicích. Žáci měli možnost navštívit všechna 

střediska v hotelu (odbytové a výrobní středisko, front office a housekeeping) a získat tak povědomí, 

jak takový hotel funguje, nechyběly ani konzultace s personálem v jednotlivých střediscích. 

VVýýssttaavvaa  sskkoottuu  vv  RRaaddeeššíínnsskkéé  SSvvrraattccee  

Dne 9. 9. 2010 absolvovali žáci čtvrtého ročníku veterinární prevence přehlídku skotu v Radešínské 

Svratce. Ověřili si zde znalosti získané v předmětu chov zvířat. Na praktické ukázce měli možnost 

prověřit teoretické znalosti o hodnocení kondice a konstituce daného plemene. 

HHootteell  SSllaavviiee******      

Dne 12. října 2010 navštívili žáci HT3 hotel Slavie v Boskovicích. Průvodkyni jim dělala manažerka 

hotelu paní Alexová.  

Žáci si prohlédli pokoje, recepci, kuchyň a jídelnu. Hosté mají možnost stravovat se v restauraci, která 

se nachází v přízemí hotelu a slouží samozřejmě i běžným hostům. Dozvěděli se, že tento hotel má 

vybudovanou tradici u zahraničních hostů, kteří se zde ubytovávají opakovaně. Velký vliv na to má 

dopravní dostupnost (hotel se totiž nachází nedaleko vlakového i autobusového nádraží) i přijatelné 

ceny. 

Paní Alexová ochotně odpovídala na dotazy žáků a exkurze byla pro všechny velkým přínosem. 
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SSuuddiicckkýý  ddvvůůrr  

Dne 14. října 2010 se třída HT3 vypravila autobusem na odbornou exkurzi do Sudického dvora -  je to 

bývalý šlechtický statek.  

Žáci, které provázel majitel pan Hlaváček, zhlédli kongresový sál, který je určený pro konání různých 

společenských akcí, nahlédli i do skladu a místnosti na přípravu občerstvení. Poté se vydali do 

Modrého salónku, kde má majitel vystavené poháry, které získal v různých soutěžích, dále se 

přesunuli do Kaple sv. Huberta. Majitel hovořil o legendě o Hubertovi, který byl patronem lovců. 

K tomu pouštěl lovecké fanfáry, které všichni s údivem poslouchali. 

Nesporně zajímavá byla prohlídka  rybníků, kde bylo žákům umožněno zastřílet si ze sportovní 

zbraně. Byla to jedinečná příležitost, kterou někteří rádi využili a velice se u ní pobavili.    

Nakonec navštívili restauraci v denním provozu a nahlédli do kuchyně, která je moderně vybavena. 

Restaurace je specializovaná na zvěřinové pokrmy a českou kuchyni. 

Celá exkurze byla velice originální a zábavná. Žáci se ani chvilku nenudili a dozvěděli se velké 

množství nových, především odborných, praktických a zajímavých informací.  

FFiirrmmaa  MMaarrss  JJeevvííččkkoo  

Dne 19. října 2010 se žákyně oboru oděvní design a marketing vydaly na odbornou exkurzi do firmy 

Mars Jevíčko. Tato firma vyrábí padáky a padákovou techniku, balistické vesty, zbraňová pouzdra, 

opasky a dalších výrobky technické konfekce. Žákyně si mohly v prostorách firmy prohlédnout 

výrobní  postup  - od nastříhání, šití až po kompletaci celého výrobku – padáku a balistické vesty. Byla 

poskytnuta odborná přednáška o sportovních padácích a tandemovém skákání. Na závěr si mohly 

odvážné žákyně obléct neprůstřelné vesty.  Tato exkurze byla velice zajímavá. 

 

OOlleeššnniiccee,,  PPoolliiččkkaa,,  LLiittoommyyššll  

Studenti vyšší odborné školy – oboru cestovní ruch se zúčastňují exkurzí, které jsou zaměřené na 

průvodcovskou činnost. Exkurze proběhla 20. 10. 2010, byla zaměřena na poznávání turistických 

atraktivit v Olešnici, Poličce a Litomyšli a zúčastnili se jí studenti C1. Program na této trase byl pestrý, 

vyvážený, tak aby studenti poznali různé typy průvodcovského výkladu. Seznámili se s městskou 

turistikou, odborným výkladem v objektu i v autobusu. Obecná charakteristika krajiny byla ještě 

doplněna zajímavými informacemi o vzniku, rozvoji a zániku řemesel projížděné oblasti. Cíl této 

krátké a finančně nenáročné exkurze byl také motivační, aby si studenti vytvořili pozitivní vztah 

k cestování a uvědomili si široký záběr vědomostí pro kvalitní práci průvodce. 
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HHootteell  PPaannoorraammaa  

Dne 25. listopadu 2010 se třída HT3 v rámci odborné praxe vypravila autobusem na exkurzi do hotelu 

Panorama, který se nachází v Blansku. Hotelem žáky provázel Ing. Ivo Lachman -  majitel. Žáci 

navštívili restauraci, lovecký salonek, letní terasu s lávovým grilem. Dále je zavedl do ubytovací části.  

Nejvíce žáky překvapilo  krásné wellness centrum s vnitřním i venkovním bazénem. Celý hotel je 

moderně vybaven a jeho služby jsou nad míru vyhovující.  

Exkurze splnila očekávání, majitel nám podal vyčerpávající informace. Z wellness hotelu si žáci odnesli 

mnoho ekonomických a pro praxi zajímavých informací a příjemné zážitky.   

EExxkkuurrzzee  ddoo  ppiivvoovvaarruu  ČČeerrnnáá  HHoorraa  

Dne 1. 12. 2010 se žáci 2. ročníku oboru kuchař-číšník zúčastnili odborné exkurze v pivovaru Černá 

Hora. Názorně jim bylo ukázáno, jak se vyrábí pivo a jak funguje celý pivovar. Dozvěděli se taktéž 

o sortimentu, který pivovar nabízí v restauračních provozech. 

KKaammeennaaččkkyy  

Dne 13. 12. 2010 navštívila třída VP4 přírodovědnou stanici Kamenačky v Brně. Zde se žáci seznámili 

s chovem exotických zvířat a se základními veterinárními aspekty tohoto chovu. Exkurze byla 

zaměřena na chov bezobratlých živočichů (pavouci, švábi, cvrčci) a chov žab, ještěrů, hadů a želv 

(chameleon, scink, gekon, leguán, želva bahenní, želva nádherná, užovka červená, korálovky, šípové 

žáby). Získané zkušenosti mohou žáci aplikovat při zájmovém chovu. 

FFiirrmmaa  MMiillttrraa,,  MMěěsstteeččkkoo  TTrrnnáávvkkaa  

Dne 14. 2. 2011 v rámci blokové praxe navštívili žáci třetího ročníku oboru veterinární prevence 

mlékárnu Miltra v Městečku Trnávka. Seznámili se s výrobou tvrdých sýrů, s dodržováním hlavních 

zásad HACCP nezbytných pro získání zdravotně nezávadné potraviny. Exkurze byla ukončena 

ochutnávkou výrobků. 

ZZOOOO  BBrrnnoo  

Dne 28. 3. 2011 navštívila třída VP1 ZOO Brno. Zde se žáci seznámili s podmínkami chovu zvířat 

v těchto zařízeních. 

HHootteell  VVoorroonněěžž  

Dne 24. března 2011 se třída HT3 vypravila vlakem na odbornou exkurzi do Brna do hotelu Voroněž. 

Jedná se o komfortní čtyřhvězdičkový hotel nedaleko centra Brna. 

Manažer hotelu žáky nejdříve upozornil na Lobby bar, dále na restauraci La carte, která je známá 

špičkovou italskou kuchyní. Poté žáci navštívili restauraci Atrium, která je hlavní hotelovou restaurací. 

Dalším cílem prohlídky byl Grill bar Gourmet. Představuje denní bar s nabídkou rychlých specialit, 

nápojů a kávy. Zajímavostí celého hotelu jsou mobilní stěny, které jsou propojitelné s dalšími 

místnostmi. Umožní tak zvětšení místnosti, čímž se zvětší kapacita, zvláště při společenských akcích. 

Hotel nabízí 692 lůžek v 369 pokojích, které jsou jednolůžkové, dvoulůžkové, suite a bussines suite. 

Pokoje jsou velice luxusně zařízeny. Zahrnují wifi připojení pro ubytované hosty zdarma, televizní 

přijímače s kontaktem s recepcí, minibary. Přístup je na magnetické karty.  

Manažer dal žákům prostor  na  dotazy jak z oblasti provozu, tak i z ekonomické oblasti a odborně je 

zodpovídal.  
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NNáávvššttěěvvaa  ddeessiiggnneerrsskkéé  ssoouuttěěžžee  vvee  VVeellkkýýcchh  OOppaattoovviiccíícchh  

Ve středu 30. 3. 2011 navštívila třída OT 2 designérskou soutěž ve Střední uměleckoprůmyslové a 

technické škole ve Velkých Opatovicích.  Žákyně měly možnost prohlédnout si například vystavené 

výrobky z keramiky, které vyráběli žáci z oborů výtvarného zpracování keramiky a porcelánu.  

Žákyně školou provázel mistr odborného výcviku, vysvětloval, jak se na porcelán a keramiku dělá 

glazura, nebo jak se porcelánové a keramické výrobky vypalují, dále způsob výroby  kachlí na kamna, 

šamotových cihel a nádob na hrnčířských kruzích.   

Žákyním byla nejbližší výstava extravagantních oděvů ušitých žáky školy podle jejich vlastních návrhů.  

  

PPiivvoovvaarr  ČČeerrnnáá  HHoorraa  

Dne 5. dubna 2011 se třída HT3  vydala na exkurzi do pivovaru Černá Hora. Žáci se dozvěděli 

informace o historii pivovaru, navštívili výrobní prostory- viděli tak výrobu piva i limonád.  

Celá exkurze byla velice zajímavá. Žáci si zopakovali učivo druhého ročníku a dozvěděli se i spoustu 

nových zajímavých věcí jak o výrobě piva, tak i o chodu pivovaru. 

  

VVPP44  vv  ZZOOOO  PPrraahhaa  

Dne 7. 4. 2011 podnikla třída VP4 na závěr blokové praxe odbornou exkurzi do ZOO Praha se 

zaměřením na chov savců. Žáci měli možnost vidět zacházení se zvířaty.  Získali nové poznatky 

o možném budoucím uplatnění po absolvování středoškolského studia oboru veterinární prevence. 

MMoorraavvsskkáá  ggaalleerriiee  vv  BBrrnněě  

Dne 14. dubna 2011 se vydaly žákyně oboru oděvní design a marketing do Moravské galerie v Brně 

s cílem zhlédnout novinky z výtvarného umění. Exkurze měla několik částí. Nejdříve paní 

Mgr. Matušková představila tvorbu předních českých designerů, kteří se při tvorbě modelů inspirovali 
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Jurkovičovou vilou. Podle námětu místního architekta a projektanta vytvořili návrháři zajímavé 

modely na dané téma. Expozice byla doplněná videoprojekcí, kde byli představeni jednotliví návrháři, 

jako například Aleš Šeliga a Bára Šeligová (alešbáry), Zdeňka Imreczeová, Pavel Jevula, Petr Kalouda, 

Denisa Nová, Jakub Polanka. Dále si žákyně v muzeu prohlédly období secese, čímž si doplnily 

informace do předmětu estetika. Historie byla citlivě skloubena s novým uměním, což působilo velice 

zajímavě.  

Výstava byla inspirací pro žáky při vlastní tvorbě přímo v ateliéru, kde vznikly originální návrhy 

formou skicování. Uměleckoprůmyslové muzeum poskytlo žákyním zajímavé podněty pro výuku.  

KKrraakkooww  aa  OOssvvěěttiimm  

Dne 18. dubna 2011 se žáci třídy HT2 a HT3 zúčastnili exkurze do Polska. Poznali krásy historického 

Krakowa a v další části cesty odvrácenou stranu lidstva v podobě koncentračního tábora v Osvětimi. 

Po celou dobu měli možnost spolupracovat s průvodkyní a prakticky vidět techniku průvodcovské 

činnosti, taktéž získali informace o této destinaci a rozvoji dark tourismu. Exkurze byla velice emotivní 

a měla i velký výchovný charakter. 

PPoozznnáávvaaccíí  eexxkkuurrzzee  BBoosskkoovviiccee  

V době maturitní generálky se zúčastnily třídy KC1 a HT1 poznávací exkurze po Boskovicích. První 

etapa byla zaměřena na přírodní památky. Pěší túra vedla přes Pilské údolí, směr Vyhlídka 

a boskovický hrad. Dále žáci pokračovali k zámku a zámeckému skleníku. Druhý den byla na programu 

prohlídka židovských památek. Žáci navštívili židovské město, hřbitov, synagogu a mikve (včetně 

výkladu). 

PPrraahhaa  

Ve dnech 19. – 21. 4. 2011 se žáci VP3 zúčastnili exkurze do Prahy. V rámci této exkurze navštívili 

ZOO Praha, Botanickou zahradu, historickou část města. Pobyt byl zakončen divadelním 

představením Cyrano z Bergeracu v historické budově Národního divadla.  

 

HHootteell  IInntteerrnnaattiioonnaall  

Dne 23. dubna 2011 se třída HT3 vypravila vlakem na exkurzi do hotelu International – je to luxusní 

čtyřhvězdičkový hotel.  

S provozem hotelu seznámila žáky jeho manažerka. Navštívili kongresovou halu, ubytovací část, 

4 hotelové restaurace (Lucullus, Plzeňka , Lobby Bar Siesta a Interclub). Dostali se do prostor, kde je 

hostům hotelu i veřejnosti k dispozici fitness, bazén, různé masáže, posilovna.  

Paní manažerka podala žákům vyčerpávající informace pro rozšíření znalostí jejich oboru. 
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PPrraahhaa  

Ve dnech 27. – 29. 4. 2011 byla pro skupinu C2 vyšší odborné školy zorganizovaná exkurze do Prahy 

se stejným programem jako pro skupinu C1 (viz. níže). Seznámení se s destinací hlavního města je pro 

studium tohoto zaměření nutné a v prvním ročníku tuto možnost studenti neměli. Exkurze se 

zúčastnilo také šest zájemců ze skupiny C3.  

LLeettiiššttěě  BBrrnnoo  TTuuřřaannyy  

Dne 3. května 2011 se třída HT3  vydala na exkurzi na letiště Tuřany do Brna. Role průvodce se ujal 

dispečer p. Polášek.  

Po informacích, které se týkaly historie, seznámil žáky se současným režimem letiště. 

 Účastníci exkurze mohli vidět bezpečnostní kontrolu, tranzitní prostory, hasičskou zbrojnici, 

restaurační zařízení, sociální zařízení a prostory, do kterých se běžný cestující nemůže podívat.   

SSttuuddeennttii  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu  vv  PPrraazzee  

4. – 6. 5. 2011 byla pro skupinu C1 zorganizována odborná exkurze do Prahy. Studenti poznávali 

vybrané církevní i světské památky hlavního města (Královská cesta, Hrad, Vyšehrad) a seznámili se 

se základními principy práce průvodce v městské destinaci. Prakticky si všichni vyzkoušeli 

průvodcovský výklad v terénu, na který se dopředu připravili. Důraz byl kladen také na poznávání 

specifických služeb v cestovním ruchu – návštěvu letiště Ruzyně, turistických informačních center... 

NNáárrooddnníí  ppřřeehhllííddkkaa  hhoossppooddáářřsskkýýcchh  zzvvíířřaatt  vv  BBrrnněě  

Dne 23. 6. 2011 navštívili žáci 1., 2. a 3. ročníku veterinární prevence Národní přehlídku 

hospodářských zvířat, která se konala na brněnském Výstavišti. Měli možnost zhlédnout vybraná 

plemena skotu, ovcí, koz, prasat a koní a současně se seznámit s novými trendy v zemědělské 

a veterinární oblasti. 

VVPP22  vv  PPrraazzee  

Dne 27. 6. 2011 podnikla třída VP2 odbornou exkurzi do ZOO Praha se zaměřením na chov exotických 

savců. Žáci měli možnost vidět zacházení se zvířaty za účelem získání návyku pro pravidelnou 

preventivní veterinární péči.   

VVPP33  vv  OOlloommoouuccii  

Dne 29. 6. 2011 navštívila třída VP3 ZOO Olomouc. Exkurze byla zaměřena na srovnání chovu 

vybraných druhů zvířat běžně chovaných v zoologických zahradách ČR. 
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EExxkkuurrzzee  ––  BBrrnnoo--hhiissttoorriicckkéé  cceennttrruumm  MMoorraavvyy  

Dne 29. 6. 2011 se zúčastnili žáci třídy HT3 poznávací exkurze do centra města Brna. Exkurze byla 

zaměřena na významné kulturní a historické pamětihodnosti a žáci si sami vypracovali excerpční 

lístky, podle kterých celou exkurzi názorně vedli jako budoucí průvodci cestovního ruchu. 

BBiieennaallee  ggrraaffiicckkééhhoo  ddeessiiggnnuu  

Třída IE 3 navštívila v červnu 2011 výstavu Bienale grafického designu Brno. Tato exkurze se 

uskutečnila v rámci předmětu grafika na PC 

 

 

 

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. 

DDeenn  bbeezz  aauutt  

Dne 22. 9. 2010 pořádalo město Boskovice Den bez aut. Aktivně se ho zúčastnily studentky VZ2, 

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.   

 

MMóóddaa  ––  ssttyyll  22001100  

V sobotu 13. listopadu 2010 se v Boskovicích konala show Móda styl 2010, kterou pořádal boskovický 

podnikatel pan Ivo Lizna. Tato akce vznikla se záměrem prezentovat firmy působící v oblasti oděvů, 

prádla, obuvi a doplňků nejen z Boskovic, ale i z jejich okolí pod jednou střechou. Této prestižní akce 

se zúčastnily žákyně oboru oděvní design a marketing se dvěma vlastními kolekcemi: Nevěstou za pět 

minut a Sedm smrtelných hříchů světa, která měla na molu premiéru. Na úspěchu obou kolekcí mají 

zásluhu především žákyně 4. ročníku – Lucie Sychrová, Lucie Meluzínová a Andrea Kuncová ve 

spolupráci se svojí učitelkou odborného výcviku Květoslavou Langrovou. Kytice svatebnímu průvodu 

uvázali žáci oboru zahradník.  
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Obdobná akce se konala 27. 11. 2010 v Tišnově. Zde spolek žen již potřetí zorganizoval za podpory 

města Tišnova a podnikatelských subjektů módní přehlídku s prezentací zboží a služeb jimi 

nabízených pod názvem – Odpoledne s módou. K této akci byly přizvány i žákyně oděvního designu 

a marketingu. Předvedly již výše uvedené dvě kolekce, které byly oceněny mohutným potleskem. 

Na této akci byla prostřednictvím propagačních materiálů prezentována celá škola. 

ŠŠkkoolleenníí  pprrvvnníí  ppoommooccii  

Studentky VZ2 prováděly několikrát během školního roku 2010-2011  školení v poskytování první 

pomoci, které bylo určeno žákům základních a středních škol. V průběhu října 2010, března 2011 

a června 2011 provedly školení na Biskupském gymnáziu Letovice, ZŠ Lipovec, ZŠ Jaroměřice, ZŠ Brno, 

Husova a ZŠ Knínice. Svá školení prováděly velmi zajímavě a názorně a byla vždy pro všechny 

zúčastněné velkým přínosem. 

ŠŠkkoollnníí  hhoonn                                                                                          

Jak se již stalo tradicí, pořádala naše škola školní hon na drobnou zvěř. Letos se konal v pátek 26. 11. 

2010. Hon zahájil ředitel školy Ing. Jindřich Friedl.  Pak předal vedení honu hospodáři Ing. Jindřichu 

Kneslovi.  Akce se zúčastnilo 27 pozvaných střelců, honci  se stali žáci školy z oboru agropodnikání 

a veterinární prevence. Tato činnost souvisí s jejich odborným předmětem – myslivostí. V praxi si 

tedy osvojili své teoretické znalosti. 

Přestože stavy drobné zvěře jsou stále nízké, výsledek lovu byl uspokojivý.  Skoleno bylo 6 zajíců, 

2 bažantí kohouti a jedna kachna divoká. Všichni účastníci honu si pochvalovali krásně prožitý den 

s loveckými zážitky a po výřadu se sešli ve škole na „poslední leči“, kterou připravili učitelé 

odborného výcviku s žáky oboru kuchař-číšník. Výzdobu místnosti a slavnostní mysliveckou tabuli 

připravili učitelé odborného výcviku s žáky oboru zahradník. 

MMiikkuulláášš  

Studentky 4. ročníku Vyšší odborné školy zdravotnické se převlékly za Mikuláše, anděly a čerty a šly 

udělat radost malým i velkým. Dne 4. 12. 2010 navštívily charitativní zařízení Betany Boskovice. Jejich 

krásné kostýmy a herecké schopnosti navodily příjemnou atmosféru a všichni si užili příjemnou 

dopolední hodinu. 
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KKuurrzz  vvyyřřeezzáávváánníí  oovvooccee  aa  zzeelleenniinnyy  

Ve dnech 15. – 16. 2. 2011 se již tradičně konal v budově školy Hybešova kurz vyřezávání ovoce 

a zeleniny. Kurz probíhal pod vedením pana Luďka Procházky a zúčastnili se jej žáci 1. ročníku oboru 

hotelnictví a turismus a kuchař číšník. Všichni absolventi kurzu si kromě nevšedních zážitků a nových 

znalostí odnesli i certifikát platný v celé EU. 

VVeelleettrrhh  ffiikkttiivvnníícchh  ffiirreemm  BBrrnnoo  

Dne 1. 2. 2011 se zástupci fiktivních firem z OA3 účastnili veletrhu fiktivních firem v Brně. Naši školu 

reprezentovaly firmy: Duha, s. r. o. a Afrodita, s. r. o. Na škole se setkalo 31 firem, které se 

představovaly pomocí prezentace a následně obchodovaly. Na konci dostali všichni účastníci tašky 

s dárky a čekala je cesta zpět domů.  

HHiissttoorriiee  aa  uukkáázzkkaa  mmííššeennýýcchh  nnááppoojjůů  

V únoru se žáci HT3 společně s p. Šafránkem rozjeli na všechny ZŠ v Boskovicích, aby prezentovali 

školu a obory hotelnictví a turismus + kuchař-číšník žákům 9. ročníků. Uspořádali pro ně projekt 

„Historie a praktická ukázka míšených nealkoholických nápojů“. Součástí byla přednáška, ukázka a 

žáci ZŠ si mohli v rámci workshopu připravit míšený nápoj. 

NNáávvrrhháářř  rrookkuu  22001111  

Dne 28. února 2011 proběhlo na naší škole na odloučeném pracovišti Havlíčkova 31 vyhodnocení 

10. ročníku soutěže „Návrhář školy 2011“. Úkolem bylo navrhnout a nakreslit kolekci modelů 

libovolnou technikou. Soutěže se zúčastnily žákyně I. a II. ročníku oboru oděvní design a marketing. 

Celkem bylo přihlášeno 24 návrhů v kategoriích  - společenské oděvy, vycházkové oděvy, sportovní 

oděvy, nadčasová tvorba. 

Vyhodnocení soutěže: 

I. místo   Marcela Dostálová OT2  

II. místo        Ilona Králíková AT1  

III. místo      Kamila Becková AT1 

III. místo      Anna Prudilová AT1 

 Marcela Dostálová – 1. místo Ilona Králíková – 2. Místo 
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1155..  VVeelleettrrhh  ffiikkttiivvnníícchh  ffiirreemm    

Dne 3. března 2011 pořádala naše škola již 15. 

Veletrh fiktivních firem. Veletrhu se zúčastnilo 

30 fiktivních firem z celé ČR a 2 fiktivní firmy 

z Rakouska, konkrétně BHAK/BHAS Wien 22 

a BHAK/BHAS Wien 13. V 9 hodin ráno proběhlo 

zahájení, kterého se ujaly žákyně OA4, poté 

následovala slova pana ředitele Ing. Jindřicha 

Friedla a k šťastnému obchodování popřál 

i starosta Boskovic Ing. Jaroslav Dohnálek. 

Každou firmu představil její ředitel či zástupce 

pomocí prezentace. Po skončení prezentací 

začalo samotné obchodování. Vše sledovala 

hodnotící komise, která hodnotila stánky, prezentace a katalogy. V odpoledních hodinách byly 

vyhlášeny výsledky hodnocení prezentací, stánků a katalogů. Firmy naší školy byly velmi úspěšné a 

umístily se na předních místech ve všech kategoriích. Po vyhlášení výsledků proběhlo kulturní 

vystoupení, které si připravily žákyně OA4. Jejich taneční představení bylo vtipné, originální a všem se 

moc líbilo, což potvrdil obrovský potlesk.  

IIIIII..  FFeessttiivvaall  hhootteellnniiccttvvíí  

Dne 20. 4. 2011 se v zámeckém skleníku 

v Boskovicích konal již tradiční Festival 

hotelnictví, v rámci kterého prezentovali své 

maturitní práce a provedli ukázky praktických 

dovedností žáci čtvrtého ročníku oboru 

hotelnictví a turismus. Návštěvníci tak mohli 

posedět ve stylové kavárně, popít míšený nápoj, 

vidět přípravu a ochutnat sushi a mnoho dalších 

zajímavých věcí, jako např. prezentace 

jednotlivých států – Maďarsko, Velká Británie aj.  

Jedná se akci, která si v Boskovicích získala své 

pravidelné návštěvníky. 

CCvviiččnnáá  eevvaakkuuaaccee  

Dne 26. května 2011 proběhla na naší škole (Hybešova ulice) cvičná evakuace žáků z budovy „C“. 

Zúčastnili se jí žáci tříd VP1, VP2 a AP3. Evakuace proběhla ve spolupráci s HZS Jihomoravského kraje 

územního odboru Blansko, pobočná stanice Boskovice. 

Hasiči předvedli žákům praktické ukázky své práce, seznámili je s jednotlivými druhy vyprošťovacích 

taktik při zvládání mimořádných událostí. 

Poté připravily studentky  VOŠ zdravotnické pro žáky střední školy vzdělávací soutěž na téma 

„poskytnutí první pomoci“. V úvodu byla zopakována základní fakta týkající se první pomoci 

a videoukázka záchrany tonoucího. Dále bylo již vše v režii studentek. Studentky VZ3 si připravily 

modelové situace, v rámci kterých byly zařazeny nejvážnější zranění, která vyžadují okamžitou první 

pomoc.  Mezi nimi bylo například tonutí, tepenné krvácení, otevřené zlomeniny či popáleniny. Žáci 

oborů veterinární prevence a agropodnikání se rozdělili do skupinek a pustili se do záchrany. Snažili 

se poskytnout základní první pomoc a zavolat rychlou záchrannou pomoc. Někdy museli ošetřovat 
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i „zakrvácené“ (studentkami nasimulované) zranění, což pro některé nebylo jednoduché. Po ošetření 

se výkladu ujaly studentky zdravotnické školy, které se zúčastněnými  situaci analyzovaly, vysvětlily, 

zda zvolené postupy byly správné a v čem žáci popřípadě chybovali. 

A jaké bylo hodnocení „skoro zdravotníků“? Žáci se úkolů zhostili výborně, dokázali zavolat RZP, 

většinou se nebáli ošetřovat simulovaná poranění.  

 

VVýýssttaavvaa  ppssíícchh  mmiillááččkkůů  

Dne 27. 5. 2011 se v areálu naší školy na Hybešově ulici konal již 4. ročník výstavy psích miláčku. 

O jeho organizaci se postarali  žáci  3. ročníku oboru veterinární prevence ve spolupráci se SRPŠ při 

této škole. Akce se konala za podpory Města Boskovice. 

Přes nepřízeň počasí se výstavy zúčastnilo 66 psů různých plemen z celkového počtu 77 přihlášených. 

Psi byli rozděleni do 3 kategorií, přičemž jediným kritériem příslušnosti ke kategoriím byla velikost 

psa. Hlavní rozhodčí paní Michaela Čermáková z Prahy svými znalostmi a vtipem udržovala skvělou 

atmosféru po celou dobu soutěže. O vítězích v kategorii S, L, XL rozhodovala rovněž porota sestavená 

z učitelů a žáků.  

Palmu vítězství si v jednotlivých kategoriích odnesli: 

kategorie S: 

RON - voříšek – majitelka paní Kubešová  

kategorie L: 

Uršula z Košáku - shar-pei – majitel Petr Šafránek 

kategorie XL: 

Ciadela Bianca Davaroni - anglický setr – majitelka Tereza Varhánková 

Titul šampiona výstavy získala  - Ciadela Bianca Davaroni. 

Zpestřením pro všechny diváky i soutěžící byla praktická ukázka výcviku vojenských psů z vojenského 

útvaru  Sedlec – Vícenice a agility Adély Komárkové.  
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KKoonnffeerreennccee  EEkkoollooggiicckkyy  nneejjppřříízznniivvěějjššíí  pprroovvoozz  šškkoollyy  

Dnes 8. 6. 2011 se konala konference na  MěÚ Boskovice na téma: “Ekologicky nejpříznivější provoz 

školy“. Konference se zúčastnily žákyně třídy OA3 Denisa Baláčová a Miachaela Jurková. Na 

prezentaci předvedly ekologické chování naší školy a hospodářství, šetření energií, sběru použitých 

baterií a malých elektrospotřebičů, popřípadě papíru. Na základě jejich příspěvku se škola přihlásila 

do projektu MŠMT ČR "Recyklohraní". Díky tomuto projektu škola získá možnost zdarma využívat 

sběrné nádoby na použité baterie, materiály k ekologické výchově, školní pomůcky, vstupenky do 

divadel, kin a ZOO. 

ZZddrraavvoottnníí  ddoozzoorr  vv  rráámmccii  SSppoorrttoovvnníícchh  hheerr  

Dne 15. 6. 2011 se uskutečnily Sportovní hry pro klienty zařízení Charitního domu Betany 

v Boskovicích. Akce probíhala v Červené zahradě a studentky 2. a 3. ročníku Vyšší odborné školy 

zdravotnické napomohly úspěšnému průběhu akce tím, že zajišťovaly zdravotní dozor u těchto 

klientů. 

SSttááttnníí  zzkkoouušškkyy  zz  ppssaanníí  nnaa  kklláávveessnniiccii  

Již osmnáctkrát se naši žáci i studenti pustili do 

nelehkého boje s časovým limitem a ovzduším 

plným napětí, nervozity a stresu. Středa 

15. června 2011 se nesla na naší škole 

ve znamení státních zkoušek z psaní na 

klávesnici. 

Zájemci jsou žáky nejen obchodní akademie, ale 

také studenti vyšší odborné školy. Státní zkoušky 

organizují vyučující předmětu PELK přímo ve 

škole za účasti státní zkušební komisařky. 

Tentokrát přijala pozvání JUDr. Truhlářová 

z brněnské obchodní akademie. 

Státní zkoušky z kancelářského psaní na klávesnici prokazují znalost a osvojení učiva předmětu 
písemná a elektronická komunikace. Tato zkouška má ukázat pohotovost v ovládání klávesnice 
prostřednictvím opisu neznámého textu, schopnost vyhotovení obchodního dopisu a vytvoření 
přehledné tabulky. Všechny úkoly jsou časově limitovány. Výsledky našich studentů jsou 
i v celostátním měřítku hodnoceny jako výborné – úspěšnost se pohybuje mezi 75 – 80 %. A využití? 
V praktickém životě se počítá s „třetí gramotností“ – ovládání počítače. Získaná kvalifikace zvyšuje 
profil našich absolventů a usnadňuje jejich uplatnění v budoucím zaměstnání. 

VVIIVVAATT  LLEETTŇŇÁÁKK  aanneebb  HHUURRÁÁ  NNAA  PPRRÁÁZZDDNNIINNYY!!  

18. 6. 2011 proběhly v areálu letního kina v Boskovicích oslavy 50. výročí jeho založení. V programu 

vystoupili také žáci naší školy. Žákyně 2. ročníku oboru hotelnictví a turismus (Leona Nečasová, Iveta 

Csurgaiová, Andrea Urbánková a Nikol Kalašová) připravily barmanskou show. Za hudebního 

doprovodu žákyně předvedly show plnou barmanského umu, práci s inventářem a vše zakončily 

namíšením nealkoholického nápoje, který obdrželi nejlépe fandící hosté. Žákyně absolvovaly ve 

2. ročníku barmanský kurz v Brně, a mohly tak zúročit své vědomosti přímo v praxi. 

Žákyně oboru odění design a marketing předvedly tři módní kolekce. První kolekce nesla název Nový 

obor 2011 - je vzpomínkou na 70. léta, druhá kolekce měla název Sedm hříchů světa a poslední 

kolekce nesla název Nadčasová výzva.  
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Dalšími reprezentanty naší školy byly žákyně oboru veterinární prevence Tereza Varhánková a Ema 

Pospíšilová. Předvedly tanec se psy, za který sklidily zasloužený potlesk. 

 

SSeenniioorr  llééttaa  

Dne 21. 6. 2011 se konala akce II. ročníku SENIOR léta a oslavy  20. výročí vzniku MSSS Boskovice. 

Znalosti získané v průběhu studia uplatnily studentky 2. a 3. ročníku vyšší odborné školy zdravotnické, 

prováděly asistenci u klientů tohoto zařízení při doprovodných programech. 

SSaammii  ssoobběě  

Dne 23. června 2011 proběhl v zámeckém skleníku v Boskovicích první ročník akce 

s prozaickým názvem Sami sobě, kde vystoupili žáci naší SŠ, ale i studenti jiných boskovických škol. 

Jako první byl na programu koncert kapely TheFounders, která zahájila akci rytmem alternativního 

rocku.  Dále byla na programu módní přehlídka, kterou uspořádaly dívky z oboru oděvní design 

a marketing. Dívky předvedly 3 kategorie svých modelů, které samy navrhly a zhotovily. V programu 

nechyběl tanec, jako další totiž vystoupily členky tanečního souboru LDB crew. Hned po nich 

následovalo vystoupení známých boskovických rapperů Ecclipa, Fadrce a Cash Flowa. Ukázku 

oblíbeného tanečního fitness programu zvaného zumba předvedly žákyně OA3. Vyvrcholením celého 

dopoledne byla hudební produkce kapely TheFounders, jejíž vystoupení program také zahajovalo. 

Díky této akci žáci SŠ mezi sebou objevili spolužáky, kteří umí tzv. něco navíc. 
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NNáárrooddnníí  vvýýssttaavvaa  hhoossppooddáářřsskkýýcchh  zzvvíířřaatt  

Ve dnech 22. -28. 6. 2011 se uskutečnila na BVV Národní výstava hospodářských zvířat ČR. Na výstavě 

byl k vidění skot, prasata, ovce, kozy, koně, drobná zvířata a včely. Výstava byla zpestřena četnými 

doprovodnými programy, jako např. bonitacemi zvířat, westernovým ježděním koní, výstavou 

chovatelských potřeb, mechanizačních prostředků, biopotravin a celou řadou aktivit z oblasti chovu 

zvířat. 

V pavilonu F, kde byl vystavován skot, asistovali žáci oboru agropodnikání třídy AP3. Podíleli  se na 

ošetřování zvířat, dále při organizačních záležitostech i v doprovodném programu se zaměřením na 

chovatelské potřeby. Celá tato oblast spadala pod firmu Genoservis, která byla s asistencí žáků velmi 

spokojena a napsala škole poděkování za vzornou reprezentaci školy (žákům A. Folerové, D.Frýdlové, 

J. Ištvánkovi, S. Korcové, V.Kučerové, J. Musilovi) 

PPrroojjeekktt  HHUUSSAA  

„HlavněUmětSpolupracovatAktivně“ 

Původním cílem projektu „HUSA“ bylo propojit různorodé obory, které se na škole studují.  

Do realizace projektu se zapojili vyučující a žáci z oborů agropodnikání, veterinární prevence, 

obchodní akademie, hotelnictví a turismus, informační technologie, kuchař-číšník a zahradník. Projekt 

byl zahájen nákupem skutečné živé husy, o kterou žáci agropodnikání pečovali a zaznamenávali údaje 

pro ekonomické vyhodnocení. Žáci oboru veterinářství sledovali zdravotní stav, provedli porážku 

v době jatečné zralosti a senzorické posouzení syrového masa v laboratoři. Žáci oboru informační 

technologie zpracovali grafické návrhy na degustační menu a hodnotitelské tabulky pro posouzení 

tepelně upraveného masa. Podklady pro degustační menu a návrh tabule vypracovali žáci oboru 

hotelnictví, květinovou výzdobu tabule zajistili žáci oboru zahradník. Tepelnou úpravu v různých 

podobách provedli žáci oboru kuchař-číšník. Odborná komise provedla senzorické hodnocení tepelně 

upraveného masa. Údaje zjištěné v průběhu chovu a náklady na přípravu jídel z husího masa 

ekonomicky zpracovali žáci obchodní akademie.  

Celý projekt vyvrcholil prezentací všech zjištěných výsledků. 

Odchází od nás absolventi různorodých oborů a v našem projektu jsme se snažili poukázat na to, jak 

je důležitá jejich vzájemná spolupráce.  
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SSttáážž  vv  ÚÚssttaavvuu  žžiivvooččiiššnnéé  ffyyzziioollooggiiee  aa  ggeenneettiikkyy  AAVV  ČČRR  vv  BBrrnněě..    

V průběhu školního roku 2010/2011  žáci čtvrtého ročníku veterinární prevence Jitka Dostálová, 

Tereza Psohlavcová a Jan Trmač absolvovali odbornou stáž na Ústavu živočišné fyziologie a genetiky 

AV ČR v Brně.  Odborná stáž byla získána díky projektu financovanému Jihomoravským centrem 

mezinárodní mobility. 

Odborná stáž byla zaměřena na histologické zpracování biologických vzorků, využití metod 

molekulární biologie v medicíně a na možnosti světelné mikroskopie při vyšetřování vzorků. Žáci se 

seznámili s moderní technikou a prakticky si ji také vyzkoušeli. Jedná se o technické prostředky, které 

se využívají v biologii a medicíně při vyšetřování a diagnostice vzorků biologického materiálu. Na této 

stáži měli studenti, možnost rozvíjet své individuální schopnosti a talent díky individuálnímu přístupu 

pověřených pracovníků akademie, který byl touto stáží zajištěn. 

PPRRAAVVIIDDEELLNNÉÉ  VVOOLLNNOOČČAASSOOVVÉÉ  AAKKTTIIVVIITTYY  

VVýýttvvaarrnnýý  kkuurrzz  

Od října 2010 se naplno rozběhl výtvarný kurz, který probíhal v ateliéru v budově školy Havlíčkova. 

Navštěvovaly jej žákyně 1. ročníku oboru oděvní design a marketing pod vedením Mgr. Běly 

Zemánkové .  

KKrroouužžkkyy  vv  DDoommoovvěě  mmllááddeežžee  

V rámci volnočasových aktivit pracovaly kroužky: dramatický a rukodělný, taneční, sportovní a 

kroužek vaření. V rámci jednotlivých kroužků byla před Vánocemi pořádána prezentace výtvarné 

činnosti pro žáky ubytované v domově mládeže. V tomto období byly napečeny perníčky pro vybrané 

organizace, ve kterých žijí senioři - např. Domov důchodců v Boskovicích, penzion pro seniory - 

Letovice, Sociální služby Šebetov, dále pak pro mateřské školy v Boskovicích. 

JJeezzddeecckkéé  ssddrruužžeenníí  

JS Boskovice, o. s. (Jezdecké sdružení Boskovice, občanské sdružení) je nástupnickou organizací JK ŠS 

Boskovice (Jezdecký klub školního statku Boskovice), čímž je dána spolupráce se školou. Žáci oborů 

agropodnikání a veterinární prevence navštěvují jezdecký areál Na Kamenici v Boskovicích v rámci 

odborné praxe a ve volitelných předmětech chov koní a hipoterapie. Navíc v rámci zájmové činnosti 

navštěvovali jezdecký kroužek, učili se zacházet s koňmi, pečovat o ně a také na nich jezdit.  

Dne 29. 5. 2011 spolupořádala naše škola spolu s jezdeckým sdružením Jezdecký den ke dni dětí. 

Akce se konala již počtvrté – letos velmi dobrému průběhu napomohlo slunečné počasí a děti si 

připravený program velmi užily. 

Ve školním roce 2010/2011 školu i JS Boskovice reprezentovaly na oficiálních závodech žákyně oboru 

veterinární prevence Libuše Opatřilová a Zuzana Kindermannová se svými klisnami.  

 

 

PPrroojjeekktt  FFiillmm  aa  šškkoollaa  

Letos jsme se opět zúčastnili celorepublikového projektu Film a škola. Tento projekt má za úkol 

především usnadnit cestu k filmovému umění a postupně v žácích základních i středních škol 

prostřednictvím kvalitního filmu probudit zájem o filmové umění, prohloubit estetické cítění 

i znalosti. 
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Při letošním výběru jsme volili jak úplné novinky, tak starší osvědčené tituly. 

Žáci všech ročníků shlédli následující filmy: 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Tristan a Isolda 

12.10. 

Náš vůdce 

3.11. 

Katka 

12.10. 

Farma zvířat 

6.10. 

Katka 

26.4. 

Pýcha a předsudek 

3.2. 

Petrolejové lampy 

27.4. 

Drnovické catenaccio 

20.12. 

DDIIVVAADDEELLNNÍÍ  PPŘŘEEDDSSTTAAVVEENNÍÍ  AA  KKOONNCCEERRTTYY  

Žáci školy navštěvují formou zájezdů divadelní představení na brněnských divadelních scénách.  

Pestrou nabídku kulturního vyžití umožňují představení divadelních souborů či hudebních skupin 

přímo ve škole či v místních kulturních zařízeních.  

Balada pro banditu 

Dne 15. 12. 2010 se žáci tříd OA3, IE3, VP2, IT2 a IE4 zúčastnili zájezdu do brněnského Divadla Husa 

na provázku. Zhlédli zde muzikálové představení Balada pro banditu, které lze nazvat klasikou tohoto 

divadla. Před více než 30 lety zpracoval tehdy zakázaný autor Milan Uhde Olbrachtův román Nikola 

Šuhaj loupežník přímo pro tuto divadelní scénu a nyní je Balada pro banditu v obnoveném pojetí 

režiséra Morávka jedním z nejnavštěvovanějších představení. 

Chicago 

Dne 6. 4. 2011 navštívili žáci tříd OA3, IE3, VP2, IT2 a IE4  Městské divadlo v Brně. Zhlédli představní 

Chicago - krimi muzikál podle hry Chicago od Maurine Dallas Watkins. Jeho česká premiéra se konala 

právě v tomto divadle (tehdejší Divadlo bratří Mrštíků v roce 1978, tedy tři roky po své americké 

premiéře. 

Divadélko pro školy 

Dne 13. 4. 2011 se žáci druhých a čtvrtých 

ročníků SŠ (budova Hybešova) zúčastnili 

divadelních představení souboru Divadélko 

pro školy z Hradce Králové. Vít Troníček 

s Michalem Moravcem velmi zajímavou a 

vtipnou formou přiblížili jedny z nejznámějších 

divadelních her z minulosti (např. 

Shakespearův Hamlet, Molierův Zdravý 

nemocný, Maryša bratří Mrštíků,…) – 

představení Divadelní cestopis. Další 

představení Divadelní učebnice se soustředilo 

na české divadlo 20. století. Zřejmě největší 

úspěch měla ukázka divadelní hry Vyšetřování ztráty třídní knihy Divadla Járy Cimrmana. Zde museli 

herci prokázat smysl pro improvizaci, naši čtvrťáci jim totiž vtipně podstrčili třídní knihu VP4 

a najednou by nebylo co vyšetřovat.    
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ŠŠKKOOLLNNÍÍ  ČČAASSOOPPIISS  

V tomto školním roce dále vycházel školní časopis Občasník. 

Vyšla čtyři čísla, na jejichž podobě se podíleli stálí členové 

redakční rady – žáci různých oborů SŠ, ale i další přispěvatelé 

z řad žáků a učitelů.   

Časopis mapuje přitažlivým způsobem dění ve škole jak ze 

„seriózního“ úhlu, tak i netradičním způsobem. Občasník se 

vyprofiloval do podoby časopisu se stálými rubrikami, např. 

Mezi námi – zde redaktoři seznamují čtenáře formou 

rozhovoru se žáky školy, kteří mají zajímavé koníčky, dosahují 

úspěchů ve svém oboru,....., Anketa – zde se redaktoři formou 

anketních otázek kladených spolužákům zabývají aktuálními 

problémy (stravování ve škole, volby, státní maturita atd.) 

Členové redakční rady zdokonalovali své znalosti v mediálních 

dílnách, které pro „mladé novináře“ pořádala Fakulta 

sociálních studií MU v Brně. Kromě práce pro Občasník 

přispívají také do regionálních periodik.  

  

SSttuuddeennttii  ččttoouu  aa  ppííššíí  nnoovviinnyy  

Již třetím rokem je naše škola zapojena do projektu s Mladou Frontou DNES „Studenti čtou a píší 

noviny“. Po dobu šesti týdnů nám byly ve všední dny doručovány aktuální výtisky MF DNES.  

Do podzimního i jarního kola přispívali žáci prvního a čtvrtého ročníku veterinární prevence a žáci 

druhého ročníku agropodnikání. Žáci se mohli vyjádřit k aktuálním událostem, k tématům ze 

společnosti i politiky. Témata školního roku 2010/11 byla: 

Podzimní kolo: 

1. (Ne)zbytný alkohol? 
2. Čtu knihu. Jsem normální? 
3. Patří sexuální výchova do škol? 

Jarní kolo: 

1. Penzijní reforma. 
2. Prokrastinace – chorobné odkládání povinností. 
3. Krteček ve vesmíru. 

Velkého úspěchu dosáhla Klára Petrová, žákyně třídy VP1. Její příspěvek byl zveřejněn v tištěném 

vydání novin. 

Cílem tohoto projektu je naučit žáky pracovat s denním tiskem a využívat informace, které naleznou 

v novinách, a zároveň poskytnout žákům prostor pro vyjádření jejich názorů v českém tisku.  

 

 

Učitelé tělesné výchovy připravují pro všechny zájemce z řad žáků střední školy sportovní turnaje, 

které se již staly tradicí. Jedná se o turnaje konané v období předvánočním, předvelikonočním 

a předprázdninovém. 

VVáánnooččnníí  ttuurrnnaajjee  

Před Vánoci připravili učitelé tělocviku Mgr. Jana Orlitová a Mgr. Vlastimil Šimák 4 dny plné sportu. 

V termínu 17. – 22. 12. 2010 proběhly v tělocvičně na naší škole 3 turnaje.  Dne 17. 12. 2010 se 60 

dívek naší školy zúčastnilo florbalového turnaje. Vítězkami turnaje se staly dívky z HT3. Chlapci měli 

příležitost ukázat své florbalové výkony ve dnech 20. - 21. 12. 2010. Nejlepším družstvem byl tým 
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složený z žáků KC1, KC3 a HT1.Tento tým se prosadil v konkurenci 17 mužstev (celkem 85 účastníků).  

Poslední turnajový den, tedy 22. 12. 2010, si mělo možnost 90 žáků a žákyň naší školy zahrát ringo. 

V tomto případě si palmu vítězství odnesli žáci a žákyně IE4.  

 Celkem se všech turnajů zúčastnilo 235 žáků téměř ze všech tříd SŠ.  

  

VVeelliikkoonnooččnníí  ttuurrnnaajj  

Od 18. – 20. 4. 2011 se v tělocvičně budovy školy Hybešova konal Velikonoční turnaj. Zúčastnilo se ho 

celkem 31 družstev, tedy 250 žáků a žákyň naší střední školy. Ke slovu se tenkrát dostal volejbal 

a fotbal. 

18. 4. 2011 proběhly zápasy volejbalového turnaje smíšených družstev. Vítězem se stalo družstvo 

žáků a žákyň tříd HT1+KC1. 

19. 4. 2011 se do boje v rámci fotbalového turnaje pustily dívky. Ze sedmi zúčastněných družstev byly 

nejlepší reprezentantky třídy IE3. 

Tradičně nejsilněji obsazený byl turnaj ve fotbale chlapců. Zvítězilo družstvo chlapců MG4.  

PPrráázzddnniinnoovvýý  ttuurrnnaajj  

Tentokrát se jednalo o dvoudenní turnaj. 28. 6. 2011 proběhly zápasy v ringu (smíšená družstva). 

Nejlepší ze sedmi zúčastněných byl tým  žáků a žákyň VP2. 29. 6. 2011 proběhly zápasy ve volejbale. 

Menší účast (4 družstva) neubrala nic na kvalitě hry, vítězem se stal tým tvořený žáky a žákyněmi tříd 

HT1, KC1, IT2.   
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Další tradicí v rámci sportovních aktivit školy se staly sportovní kurzy, konkrétně zimní lyžařský a letní 

vodácký. K nim letos přibyl sportovně-turistický kurz v Chorvatsku. 

LLyyžžaařřsskkýý  vvýýccvviikkoovvýý  kkuurrzz  RRaakkoouusskkoo,,  LLiieennzz      

Ve dnech 21. 1. až 26. 1. 2011 uspořádala naše škola lyžařský výcvikový kurz v Rakousku v městě 

Lienz. V lyžařském areálu s nabídkou 40 km 

sjezdových tratí naše škola již tradičně vyučuje 

žáky druhých ročníků. Letos to bylo 39 žákyň a 

žáků z oborů AP, IT, MG, OA, VP. Ve dvou 

družstvech probíhal výcvik sjezdového lyžování a 

 jedno družstvo bylo složeno pouze ze žáků, kteří 

jezdili na snowboardu. Na kurzu byli i žáci, pro 

které byla jízda na sjezdových lyžích i na 

snowboardu premiérou. Za čtyři dny výuky byli 

schopni bezpečně sjíždět alpské svahy.  

 

SSppoorrttoovvnněě--ttuurriissttiicckkýý  kkuurrzz  CChhoorrvvaattsskkoo,,  BBaašškkaa  VVooddaa    

Od 3. 6. do 12. 6. 2011 naše škola uspořádala sportovně-turistický kurz v Chorvatsku ve městě Baška 

Voda. Kurzu se účastnilo 33 žáků a žákyň třetích ročníků (OA3, HT3,IE3,VP3). Náplní kurzu byl 

v dopoledních hodinách aerobic, zumba, street dance. V odpoledních hodinách probíhaly aktivity 

v moři (plavání, závody, ukázky záchrany tonoucího atd.). Ve večerních hodinách se hrály sportovní 

hry na školním hřišti, žáci oboru hotelnictví a turismus tři večery předváděli ukázky výroby míchaných 

nápojů a chodilo se na večerní procházky.  Jeden den strávili účastníci kurzu na celodenním výletu na 

lodi na ostrovu Boll. Součástí kurzu byl taktéž půldenní pochod v horském prostředí. 

Po celou dobu kurzu bylo nádherné slunečné počasí a ze strany žáků byl kurz hodnocen velice 

pozitivně i proto, že velkou část sportovního programu spoluvytvářeli sami žáci. 

 

VVooddáácckkýý  vvýýccvviikkoovvýý  kkuurrzz  SSáázzaavvaa    

Ve dnech 25. 6. až 28. 6. 2011 uspořádala naše škola vodácký výcvikový kurz v Týnci nad Sázavou. 

Kurzu se účastnili žáci třetích ročníků (IE3, OA3, HT3), kteří sjížděli řeku Sázava. První dva dny 

probíhal výcvik na klidné vodě a žáci se učili základní dovednosti potřebné pro sjíždění tekoucí vody. 

Zbývající dva dny se sjížděla Sázava nejprve z Čerčan do Týnce a poslední den z Týnce do Pikovic. Pro 

výuku a sjíždění byly použity kanoe a rafty. Řeka Sázava nabízí jak klidné úseky, kde je možné se 

kochat krásou okolní přírody, tak úseky krásné pro svou sportovní náročnost. 
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Žáci střední školy se zúčastňují sportovních soutěží na okresní úrovni. 

ZZáávvooddyy  vv  ppřřeessppoollnníímm  bběěhhuu  

30. 9. 2010 se žáci SŠ zúčastnili přespolního běhu na OA a SZdŠ Blansko, jejich umístění však nebylo 

dobré. 

TTuurrnnaajj  vv  bbaasskkeettbbaalluu  

V listopadu 2010 se chlapci SŠ zúčastnili okresního kola turnaje v basketbalu v Boskovicích. Obsadili 

5. - 8. místo. 

TTuurrnnaajj  vvee  vvoolleejjbbaalluu  

V březnu 2011 se družstvo chlapců SŠ zúčastnilo okresního kola turnaje ve volejbalu. V letovické hale 

obsadili 3. místo. 

TTuurrnnaajj  vvee  fflloorrbbaalluu  

V dubnu 2011 se na okresním turnaji ve florbalu družstvu našich chlapců nepodařilo v konkurenci 

12 mužstev postoupit ze základní skupiny. 

 

 

 

 

SSOOUUTTĚĚŽŽ  SSTTŘŘEEDDNNÍÍCCHH  VVEETTEERRIINNÁÁRRNNÍÍCCHH  ŠŠKKOOLL  

Ve dnech 21. - 24. 11.2010 uspořádala Státní 

veterinární správa ČR mezinárodní soutěž 

O pohár ústředního ředitele pro studenty 

středních veterinárních škol. Letos proběhl již 

4. ročník.  

Soutěže se zúčastnili i žáci oboru veterinární 

prevence z naší školy (Tereza Psohlavcová, Hana 

Šafaříková, Anna Přikrylová a Kateřina 

Honzírková). 

Naši žáci se této soutěže, určené pro žáky 

středních veterinárních škol zúčastnili poprvé, 

ale v silné konkurenci se rozhodně neztratili. 

Jejich soupeři byli žáci ze středních odborných škol veterinárních z Českých Budějovic, Hradce 

Králové, Kroměříže, Nitry a Košic.  

Výsledky jednotlivých disciplin posuzovala a průběžné pořadí stanovovala odborná porota složená ze 

zástupců Ústavu pro kontrolu veterinárních biofaktorů a léčiv v Brně, Státní veterinární správy, 

krajských veterinárních správ, Státního veterinárního ústavu a Společnosti veterinárních techniků ČR 

a Štátného veterinárního ústavu v Bratislavě.  

Pro nás tato soutěž byla obrovskou zkušeností a radost nám přineslo především to, že žáci oboru 

veterinární prevence prokázali srovnatelné znalosti se studenty ostatních veterinárních škol jak 

v Čechách, tak i na Slovensku.  
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SSOOČČ  

Ve dnech 23. 2. 2011 a 24. 2. 2011 proběhla ve školní knihovně školní přehlídka prací SOČ. Celkem 

bylo přihlášeno 20 prací. 

Do okresního kola, které se konalo 15. 4. 2011 v DDM v Blansku, postoupilo 8 prací. Jednalo se 

o následující práce:  

04 Biologie 

     1. Chov činčil                         VP 3    Tomáš Musil                          

05 Geologie, geografie 
     2. Rys Ostrovid                      VP 3     Lenka Pokorná                    

07 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství 

     3. Myslivost            VP  3    Milan Novotný   

     4. Nemoci koní                     VP 3    Alena Dufková           

 08 Ochrana a tvorba životního prostředí 

     5. Ekologie – nové zdroje energie     OA 3   Tomáš Grepl                                    

13 Ekonomika a řízení 

     6. Podnikatelský záměr          IE 3     Kamil Blažek                          

14 Pedagogika, psychologie, problematika volného času 

    7.  Parkur                                  VP 3     Libuše Opatřilová                  

18 Informatika 

   8. Spolupráce aplikací na PC    IE 3     Martina Blahová                   

Žáci naší školy se v konkurenci neztratili a umístili se takto:  

Tomáš Musil  VP3            1. místo (s postupem do krajského kola) 

Tomáš Grepl  OA3            1. místo (s postupem do krajského kola) 

Alena Dufková VP3            2. místo (s postupem do krajského kola) 

Libuše Opatřilová VP3        2. místo (s postupem do krajského kola) 

Lenka Pokorná VP3            2. místo 

Martina Blahová  IE3       2. místo 

Kamil Blažek IE3               2. místo 

Milan Novotný VP3          3. místo 
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PPrroossttěějjoovvsskkáá  ZZllaattáá  jjeehhllaa  

Dne 12. 5. 2011 se konal v Prostějově desátý ročník módní show Prostějovská zlatá jehla. Ve čtyřech 

kategoriích předvedli své návrhy mladí tvůrci ze třinácti oděvních či uměleckých škol. Celkem se 

soutěže zúčastnilo 33 kolekcí. Své zastoupení měly i střední školy ze Slovenska a také studenti             

z rakouského Wiener Neustadtu. 

Této prestižní soutěže se zúčastnila již potřetí i naše škola, tentokrát prezentována dvěma módními 

kolekcemi žákyň 2. ročníku studijního oboru oděvní design a marketing. První kolekci s názvem „Nový 

obzor 2011“ z kategorie Tradičně netradiční navrhla Veronika Hlaváčová. Je to ohlednutí do 70. let 

minulého století. Druhou kolekci „Nadčasová výzva“ z kategorie Industriální móda navrhly Aneta 

Drobníčková a Lenka Martinková. Zde bylo mimo jiné použito velké množství drátků, svítících diod a 

dokonce i jedna z modelek měla ukryt pod krajkovou sukní elektromotor, který točil celou sukní. 

Vlastní hotovení kolekcí probíhalo v učebnách odborného výcviku žákyněmi téhož ročníku pod 

vedením učitelek Květoslavy Langrové a Jany Tomáškové. 

Děvčata byla nalíčena a učesána odbornicí se salonu Angel´s Hair Martinou Horákovou . 

Akce se zúčastnilo 30 žákyní oděvních oborů naší školy jako diváci. Odnesly si nejen spoustu zážitků, 

ale i inspiraci pro svou další práci. 

 

 


