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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. Mgr. Pavel Vlach
511 123 101

Právní forma:

příspěvková organizace

Zřizovatel:
Právní forma:
Adresa:

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

IČO: 62073516
IČO: 70888337

Místa poskytovaného vzdělávání:
1. 680 01 Boskovice, Hybešova 53
2. 680 01 Boskovice, Komenského 1
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:
Zřízena jedna školská rada
předseda RNDr. Mojmír Stloukal + 8 členů)
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II. Přehled oborů vzdělání vyučovaných
ve školním roce 2011/2012
Vyšší odborné vzdělání
53-41-N/001

53-41-N/11
63-41-N/029

63-41-N/18
63-43-N/13
65-43-N/01

Diplomovaná všeobecná sestra
denní forma vzdělávání
délka studia: 3 r. 5 měs.
dobíhající obor
Diplomovaná všeobecná sestra
denní forma vzdělávání
délka studia: 3 r. 0 měs.
Podnikání a management
denní forma vzdělávání
délka studia: 3 r. 0 měs.
dobíhající obor
Ekonomika a podnikání
denní forma vzdělávání
délka studia: 3 r. 0 měs.
Finančnictví a bankovnictví
délka studia: 3 r. 0 měs.
Cestovní ruch
délka studia: 3 r. 0 měs.

kapacita: 140

kapacita: 140
kapacita: 240

kapacita: 100
kapacita: 50
kapacita: 100

Střední vzdělání s maturitní zkouškou
1. 41-41-M/001 Agropodnikání
denní forma vzdělávání
dobíhající obor
41-41-M/01 Agropodnikání
denní forma vzdělávání
2. 43-41-M/001 Veterinární prevence
denní forma vzdělávání
dobíhající obor
43-41-M/01 Veterinářství
denní forma vzdělávání
3. 63-41-M/004 Obchodní akademie
denní forma vzdělávání
dobíhající obor
63-41-M/02 Obchodní akademie
denní forma vzdělávání
4. 63-41-M/040 Informatika v ekonomice
denní forma vzdělávání
dobíhající obor
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
denní forma vzdělávání
5. 64-42-M/009 Management strojírenství
denní forma vzdělávání
dobíhající obor
18-20-M/01 Informační technologie
denní forma vzdělávání
6. 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus
denní forma vzdělávání
dobíhající obor
65-42-M/01 Hotelnictví
denní forma vzdělávání

délka studia: 4 r. 0 měs.

kapacita: 150

délka studia: 4 r. 0 měs.

kapacita: 150

délka studia: 4 r. 0 měs.

kapacita: 132

délka studia: 4 r. 0 měs.

kapacita: 132

délka studia: 4 r. 0 měs.

kapacita: 240

délka studia: 4 r. 0 měs.

kapacita: 240

délka studia: 4 r. 0 měs.

kapacita: 120

délka studia: 4 r. 0 měs.

kapacita: 120

délka studia: 4 r. 0 měs.

kapacita: 180

délka studia: 4 r. 0 měs.

kapacita: 180

délka studia: 4 r. 0 měs.

kapacita: 132

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.
dobíhající obor
31-43-L/01 Oděvní technik
denní forma vzdělávání
délka studia: 4 r. 0 měs.
8. 64-41-L/524 Podnikání
nástavbové studium, dálková forma vzdělávání
dobíhající obor
délka studia: 3 r. 0 měs.
64-41-L/51 Podnikání
nástavbové studium, dálková forma vzdělávání

kapacita: 120

kapacita: 120

kapacita: 180

délka studia: 3 r. 0 měs.

kapacita: 180

délka studia: 3 r. 0 měs.

kapacita: 90

délka studia: 3 r. 0 měs.

kapacita: 95

Střední odborné vzdělání s výučním listem
1. 41-52-H/01 Zahradník
denní forma vzdělávání
2. 65-51-H/01 Kuchař-číšník
denní forma vzdělávání

IV. Mimořádná aktivita školy v oblasti vzdělávání
Spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně
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 dokončeny dva projekty EdTWIN.
S Bundeshandelsakademie Vídeň 13 byl dokončen jeden projekt EdTWIN.
S Bundeshandelsakademie Vídeň 10 byl dokončen jeden projekt EdTWIN.
Spolupráce školy s Městem Boskovice a dalšími subjekty
Studentky VOŠ zdravotnické předváděly ukázky první pomoci pro žáky ZŠ Boskovice, ZŠ Sloup,
ZŠ Vranová Lhota. 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.
VOŠ zdravotnická obdržela za jejich aktivity řadu pochval.
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Řešení projektu „Zkvalitňujeme cestu k poznání“
Ve školním roce 2011/2012 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
2011/2012 se uskutečnilo pilotní ověřování programů Údržba veřejné zeleně, Pracovník v sociálních
službách, Příprava na ECDL a Příprava teplých pokrmů. Při pilotážích těchto projektů 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
Ve školním roce 2011/2012 začal ve škole na částečný úvazek pracovat školní psycholog.
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. listopadu 2011 a 11., 12. dubna 2012.
Od školního roku 2010/2011 škola zavedla elektronickou žákovskou knížku. Rodiče tak mají přístup ke
klasifikaci a absenci z domova.
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ŠKOLNÍ AKCE
Během školního roku probíhá velké množství akcí, které se různým způsobem týkají školy. Buď se
jedná o akce, kterých se žáci a studenti školy zúčastňují, nebo je sami organizují, popř.
spoluorganizují.

„ PRASÁTKO“ ANEB PROJEKT RACIONÁLNÍ AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE A TVOŘIVÉ KOOPERACE
OBORŮ.
Do projektu se zapojili žáci všech oborů, které se na střední škole vyučují. Prověřili si svoje
schopnosti, dovednosti a vzájemnou spolupráci při plnění praktických úkolů při přípravě a realizaci
klasické domácí zabíjačky. Svoje odborné znalosti uplatnili žáci veterinární prevence při bourání
vepřových půlek a v prověření zdravotní nezávadnosti a jakosti zpracovávaného masa. Žáci oboru
kuchař-číšník se zhostili výroby tradičních zabíjačkových výrobků, žáci oboru hotelnictví a turismus
připravili stylovou tabuli ukončenou senzorickým posouzením jak žáky, tak i pedagogy. Výsledky pro
hodnocení byly zaznamenávány do tabulek připravených žáky oboru informační technologie. Žáci
oboru ekonomika a podnikání, kteří mají v rámci výuky nejblíže k počítačové grafice, zpracovali
dokumentaci a prezentaci průběhu akce. Žáci oboru agropodnikání vypočítali, kolik výkrm prasátka
stojí, celkové kalkulace vyrobených produktů zpracovali žáci oboru obchodní akademie, kteří mají
nejvíce odborných ekonomických znalostí. Celou akci sledovali redaktoři školního časopisu
a zaznamenávali všechny zajímavé momenty. Projekt prokázal, že žáci jsou schopni přenášet získané
teoretické odborné znalosti do praktických činností a že na první pohled velice odlišné studijní obory
mají v praktickém životě k sobě velice blízko.

VÁNOČNÍ BESÍDKA
V předvánočním období nacvičili žáci ubytovaní na domově mládeže zhudebněnou pohádku
Princezna Koloběžka a pásmo vánočních koled, které žáci předvedli ve vybraných institucích –
Sociální služby Šebetov, Penzion pro seniory Letovice, Domov důchodců v Boskovicích, MŠ, ZŠ a PŠ
Štefánikova ul. Boskovice, dále byly pohádka a vánoční koledy představeny žákům a pedagogům na
naší škole.

PROJEKTY POKUSŮ UŽIVATELSKÉHO ZAŘÍZENÍ
Ve školním roce 2010/2011 se škola stala akreditovaným uživatelským zařízením Ministerstva
zemědělství. V současné době má schváleno v rámci akreditace 11 projektů. V průběhu školního
roku 2011/2012 bylo realizováno 5 projektů :
o
o
o
o
o

Odrohování telat.
Odběr bachorové tekutiny pro laboratorní vyšetření u dojnic. Klinická propedeutika.
Odběr krve pro laboratorní účely u dojnic a jalovic. Klinická propedeutika.
Intravitální a postmortální vyšetření kura domácího.
Základní vyšetření zdravotního stavu zvířete. Klinické vyšetření psa.

ČESKO NA TALÍŘI
V pondělí 5. března 2012 se na boskovickém náměstí natáčel jeden z dílů nové řady pořadů TV Prima
Česko na talíři. Jedná se kulinářskou show s kuchařem Jaroslavem Sapíkem a moderátorkou Danielou
Šinkorovou. Naše škola se na akci aktivně podílela, měla postavený stánek, kde vybraní žáci druhého
a třetího ročníku oboru Hotelnictví a turismus nabízeli dvě židovské speciality, které s pomocí p. uč.
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Fialové připravili. Tou první byly nepečené kuličky ze sušeného ovoce a oříšků a druhou židovský
kaviár z drůbežích jater, který později žákyně HT3 předváděly na pódiu.

VELETRH FIKTIVNÍCH FIREM
Žáci středních škol si teoretické poznatky z odborných ekonomických předmětů ověřují formou práce
ve fiktivních firmách a svoji práci každoročně prezentují na veletrzích fiktivních firem. Takový veletrh
se již pošestnácté konal 15. 3. 2012 na naší škole. Jak se již několik posledních let stalo tradicí, byl se
zahraniční účastí.
Veletrhu se zúčastnilo 19 firem z 9 středních škol z ČR a Rakouska. Jednalo se o firmy středních škol z
Brna, Hodonína, Nového Města na Moravě a Boskovic. Mezinárodní punc dodaly veletrhu dvě fiktivní
firmy z Schumpeter Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Wien 13. Vídeňská škola se
zúčastnila této akce již potřetí.

FESTIVAL HOTELNICTVÍ
Ve čtvrtek 10. května 2012 se v Zámeckém skleníku v Boskovicích konal již 4. ročník Festivalu
hotelnictví. Své maturitní práce zde prezentovali žáci 4. ročníku oboru Hotelnictví a turismus. Široké
veřejnosti byly prezentovány např. kavárna, čajovna, gril bar, flambování či carving (vyřezávání
z ovoce a zeleniny.).

VÝSTAVA PSÍCH MILÁČKŮ
Dne 1. 6. 2012 se v areálu školy (budova Hybešova ulice) konal již 5. ročník Výstavy psích miláčků. O
jeho organizaci se postarali žáci 3. ročníku oboru Veterinární prevence ve spolupráci se SRPŠ při této
škole. Výstavy se zúčastnilo 57 psů různých plemen. Hlavní rozhodčí paní Mgr. 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. Neobvyklé schopnosti svých
mazlíčků předvedli majitelé i v dalších doprovodných soutěžních disciplínách - netradiční poslušnost,
coursing a opičí dráha. Program výstavy byl zpestřen ukázkami dog dancingu i agility.

VIVAT BOSKOVICE
Město Boskovice zorganizovalo představení činností neziskových organizací, občanských sdružení
a školských zařízení VIVAT Boskovice. Tato akce proběhla na Masarykově náměstí 2. 6. 2012.
V kulturním programu vystoupila žákyně oboru Veterinární prevence se svým psem s vystoupením
dog dancing. Žáci oboru Hotelnictví a turismus předvedli barmanskou show.

PŘEDNÁŠKY A BESEDY
Pro žáky jednotlivých oborů byly uspořádány různé odborné přednášky.

VASS NA „STŘEŠE SVĚTA“
Dne 21. prosince 2011 měli žáci a učitelé naší školy možnost zabrousit do tajuplného světa Nepálu.
Učitel Ing. Jan Tihon uspořádal velice poutavou besedu „Z džungle až pod střechu světa“, jelikož na
podzim navštívil Nepál. Postupně všechny zúčastněné seznámil nejen s tamními atraktivitami, ale
i s možnostmi dopravy, ubytování a celým itinerářem tohoto dobrodružství. Beseda byla doplněna
zajímavou autentickou projekcí. Žáci díky besedě získali nové poznatky týkající se zejména cestovního
ruchu.
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TAJEMNÝ SVĚT EKVÁDORU A GALAPÁG
Dne 11. 4. 2012 se žáci všech ročníků oboru Hotelnictví a turismus zúčastnili moderované projekce
s názvem „Tajemný svět Ekvádoru a Galapág“, která se konala v Sokolovně Boskovice. Projekce je
zařazena do projektu PLANETA ZEMĚ 3000, který patří k největším vzdělávacím projektům v historii
České republiky. Žáci získali cenné informace o této vzdálené destinaci - zejména pak o lokalizaci,
jevu EL-NINO, fauně, flóře, kulturních odlišnostech a gastronomii.

BESEDY SPJATÉ S PREVENCÍ SOCIÁLNĚPATOLOGICKÝCH JEVŮ
V září 2011 proběhla beseda Nedej drogám šanci, kterou připravili členové Policie ČR.
V říjnu 2011 vedla MUDr. Hegerová besedu Prevence rizikového sexuálního chování
a moderní metody antikoncepce.
V prosinci 2011 proběhla beseda Prevence kriminality s ukázkami sebeobrany.
V dubnu 2012 se konala přednáška určená dívkám 1. ročníků SŠ S tebou o tobě.
V červnu 2012 proběhla beseda Prevence kriminality – se zaměstnanci a vězni věznice
v Kuřimi.

ŽÁCI OBORU KUCHAŘ-ČÍŠNÍK NA AKCÍCH V BOSKOVICÍCH A OKOLÍ
8. 9. 2011

Zajištění občerstvení a obsluhy ředitelů ZŠ

22. 9. 2011

Obsluha na akci Městského úřadu Boskovice

3. – 7. 10. 2011

Zajištění občerstvení (koláče, drobné cukroví) na veletrh v Brně

25. 11. 2011

Školní hon (občerstvení, obsluha)

15. 3. 2012

Fiktivní firmy (občerstvení, obsluha)

27. 5.2012

Knínice ZŠ – míchané nápoje

4. 6. 2012

Skleník – míchané nápoje, příprava kávy

11. -14. 6. 2012

Absolutorium (občerstvení, obsluha)

18. -21. 6. 2012

Absolutorium (občerstvení, obsluha)

21. 6. 2012

UNIV 2 (příprava pokrmů, slavnostní tabule, obsluha)

STUDENTKY VOŠ ZDRAVOTNICKÉ NA AKCÍCH V BOSKOVICÍCH A OKOLÍ
22. 9. 2011 – Den zdraví – předvedení poskytování první pomoci v rámci akce Den zdraví – studenti
VZ3
19. 10. 2011 předvedení poskytování první pomoci v rámci akce Den Zdraví – Letovice – studenti VZ3
a VZ4
Studenti VZ2 a VZ3 prováděli školení pro žáky základních a středních škol v poskytování první pomoci
studentkami

ZŠ Boskovice- 9. třída pracoviště Sušilova
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Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice, Štefánikova
Základní škola Vranová Lhota, Moravská Třebová
Základní škola Sloup
Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice
Studenti VZ2 prováděli přednášky o poskytování první pomoci taktéž v místě svého bydliště

Fotbalový tým ASK Lipůvka
Veřejnost Mostkovice u Prostějova
SDH Vratíkov
14. 12. 2011 – zajištění zdravotní dozoru u klientů na charitativní akci pro Komplex sociálních služeb
Betany Boskovice – akce se konala ve Skleníku Boskovicích.
9. 3. 2012- charitativní akce pro Komplex sociálních služeb Betany Boskovice – studenti VZ1 –
zajištění dozoru u klientů tohoto zařízení.
28. 3. 2012 PP v Komplexu sociálních služeb Betany Boskovice – přednáška o základech první pomoci
– pro klienty i pracovníky zařízení.
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.
24. 5. 2012 – Týden respektu k porodu – studentky VZ2 se podílely na spolupráci s Nemocnicí
Boskovice na této akci.
Červen 2012 – Sportovní hry pro klienty zařízení Komplexu sociálních služeb Betany Boskovice – akce
probíhala v Červené zahradě a studentky 2. a 3. ročníku zajišťovaly zdravotní dozor u těchto klientů
při sportovních hrách.

KURZY
KURZ STUDENÉ KUCHYNĚ
Ve dnech 12. – 15. prosince 2011 se konal v naší škole (budova Hybešova) Kurz studené kuchyně pod
vedením mistra kuchaře Vladimíra Picky.

BARISTICKÝ KURZ
V termínech 5. - 6. března 2012 a 7. - 8. března 2012 proběhly na naší škola (budova Hybešova) dva
kurzy týkající se přípravy kávy „BARISTA“. Kurzů se zúčastnili žáci ze všech ročníků oboru Kuchař číšník a Hotelnictví a turismus. Kurz, který tvořila teoretická i praktická část, vedl špičkový odborník
barista a mistr kávy pan Michal Křižka.

KURZ VYŘEZÁVÁNÍ OVOCE A ZELENINY
Ve dnech 16. -17. dubna 2012 se konal na naší škole (budova Hybešova) kurz vyřezávání ovoce
a zeleniny (carving). Kurz vedl pan Luděk Procházka - člen Pražského kulinářského institutu.

KURZ SOMMELIERŮ
Ve středu 18. dubna 2012 se žáci oboru Hotelnictví a turismus zúčastnili jednodenního
sommelierského kurzu. Ten probíhal pod vedením Ing. Karla Babky, který k nám zavítal z Mariánkých
Lázní, kde vyučuje na místní hotelové škole. Je zakladatelem 1. Sommelier clubu v České republice.
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EXKURZE
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).

ZAHRANIČNÍ EXKURZE
LONDÝN A OKOLÍ
Ve dnech 18. 3. – 24. 3. 2012 se 19 žáků naší školy zúčastnilo studijního poznávacího zájezdu do
hlavního města Spojeného království a jeho okolí. Žáci byli ubytováni v hostitelských rodinách, což jim
umožnilo poznat reálný anglický rodinný život. Mnozí z nich byli poprvé konfrontováni s pouze
anglicky mluvícími lidmi a mohli si touto cestou ověřit svou aktuální schopnost komunikace v tomto
jazyce. Žáci měli možnost navštívit Londýn a jeho nejvýznamnější památky, Stonehenge, univerzitní
město Oxford, Windsor Castle atd.

JEZERA A MĚSTA SEVERNÍ ITÁLIE A ŠVÝCARSKÁ RIVIÉRA
Ve dnech 23. – 27. 4. 2012 se studenti VOŠ zaměření cestovní ruch zúčastnili exkurze do severní Itálie
a Švýcarska. Cílem byla praktická příprava studentů na zájezd (chronologická, topografická),
seznámení studentů se základními principy práce průvodce při poznávacím zájezdu (průvodce jako
informátor, organizátor…), poznávání vybraných kulturních i přírodních atraktivit dané destinace
a komunikace v cizím jazyce.

POLSKO
Ve dnech 3. a 4. května 2012 se žáci tříd AT1, HT1, HT2 a IT2 zúčastnili exkurze do Polska. Během
dvou dní poznali krásy historického Krakowa a „odvrácenou stranu lidstva“ v podobě koncentračního
tábora v Osvětimi. Žáci tak získali cenné informace o historii Polska, žáci tříd HT1 a HT2 měli navíc
možnost sledovat práci průvodkyně, a získat tak podrobnější představu o této profesi.

ODBORNÉ EXKURZE OBORU VETERINÁRNÍ PREVENCE
Dne 13. 4. 2012 navštívily třídy VP4 a VP2 na závěr blokové praxe 10. ročník mezinárodní veterinární
výstavy VETfair v Hradci Králové. Na výstavě se žáci seznámili s novými léčivými přípravky, nástroji,
přístroji a pomůckami pro veterinární medicínu.
Dne 4. 4. 2012 navštívili žáci VP4 a VP3 a VP1 souborný veletrh Techagro, Silva regina a Animalvetex
v Brně na výstavišti. Měli možnost zhlédnout vybraná plemena skotu, ovcí, koz, prasat a koní.
Současně se seznámili s novými trendy v zemědělské a veterinární oblasti.
Dne 18. 6. 2012 na závěr blokové praxe se třída VP1 zúčastnila aukce plemenných býků výkrmového
skotu v prostorách ZD Skály Benešov.

Dne 26. 6. 2012 navštívily třídy VP3 a VP2 ZOO Ostrava a ostravský hrad. Exkurze v ZOO byla
zaměřena na srovnání chovu vybraných druhů zvířat běžně chovaných v zoologických zahradách ČR.
V prostorách hradu se žáci zúčastnili chemického, biologického a matematického jarmarku.
Dne 27. 6. 2012 navštívili žáci tříd VP3 a VP1 ZOO Olomouc. Zde se žáci seznámili s podmínkami
chovu zvířat v tomto zařízení.
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ODBORNÉ EXKURZE OBORU HOTELNICTVÍ A TURISMUS
V listopadu 2011 proběhla exkurze třídy žáků oboru Hotelnictví a turismus do pivovaru v Černé Hoře.
Součástí exkurze byla také prohlídka zdejšího hotelu Sladovna.
V prosinci 2011 se žáci oboru Hotelnicví a turismus zúčastnili exkurze do hotelu Panorama v Blansku.
Seznámeni byli s historií hotelu, dále s jeho organizační strukturou a vybavením. Následovala
prohlídka pokojů, wellness centra, kuchyně a restaurace, konferenčních místností, venkovního
prostředí.
Žáci HT3 se zúčastnili dne 13. ledna 2012 významných veletrhů cestovního ruchu na BVV Veletrhy GO
a REGIONTOUR 2012.
Dne 2. února 2012 se zúčastnili žáci HT3 v rámci předmětu „Komunikace ve službách“ odborné
exkurze do hotelu Moravia - Lasákův mlýn Boskovice.
Ve čtvrtek 1. března 2012 se třída HT3 zúčastnila komplexu potravinářských veletrhů Salima 2012,
který se konal na Brněnském výstavišti.
V dubnu 2012 proběhla exkurze do hotelu Voroněž v Brně. Její součástí byla prohlídka hotelu, výklad
o organizační struktuře hotelu a ukázka hotelových pokojů (včetně prezidentského apartmá), dále
návštěva restaurací hotelu, salónků a velkého sálu (včetně ukázky práce s hotelovým softwarem).
V květnu 2012 se žáci oboru Hotelnictví a turismus zúčastnili exkurze, jejímž cílem bylo Letiště Brno –
Tuřany. Exkurzi vedl manažer letového provozu – žáci navštívili halu s ochranným prostorem, dále
rampy, odkud odlétají letadla, letovou věž. Součástí exkurze byla přednáška zahrnující informace o
letovém provozu, cateringu, vyhlídkových letech i leteckých školách.

ODBORNÉ EXKURZE OBORU OBCHODNÍ AKADEMIE
Ve dnech 7. - 9. 9. 2011 se uskutečnila exkurze O4 v Praze. Byla zaměřena především na předměty
český jazyk a literatura, občanská výchova a hospodářský zeměpis. Žáci navštívili nejznámější
památky, součástí exkurze bylo divadelního představení Sluha dvou pánů v Národním divadle.
6. 12. 2011 navštívili žáci OA4 veletrh fiktivních firem v rakouském Korneuburgu. Proběhlo zde
zároveň pracovní setkání s žáky a učiteli BHAK a BHAS Wien.
2. března 2012 žáci OA1 navštívili EMBAX – veletrh zaměřený na ekologické obaly, obalovou techniku
a následné ekologické zpracování odpadů na Brněnském výstavišti.

ODBORNÉ EXKURZE OBORU INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
V prosinci 2011 navštívila třída IE4 partnerskou školu BHAK a BHAS Wien. V rámci setkání
prezentovali žáci své miniprojekty zaměřené na zemi svých sousedů.

V červnu 2012 navštívili žáci IT3 Bienále grafického desingu v Brně.

ODBORNÉ EXKURZE VOŠ – ZAMĚŘENÍ CESTOVNÍ RUCH
29. 9. 2011 proběhla exkurze studentů 1. ročníku do Olešnice, Poličky a Litomyšle. Studenti se
seznámili se základními principy práce průvodce v terénu (průvodcovská činnost v rámci městské
turistiky, odborná průvodcovská služba na zámku, průvodcovský výklad v autobusu,..)
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9. – 11. 5. 2012 se uskutečnila exkurze studentů 1. ročníku do Prahy. Seznámili se se základními
principy práce průvodce v městské destinaci a se specifickými službami cestovního ruchu v Praze.
Proběhly také praktické výstupy studentů.

ZAHRANIČNÍ PRAXE
Již tradičně mají žáci oboru Veterinární prevence a Hotelnictví a turismus možnost absolvovat praxi
v zahraničí.
O zahraniční praxi oboru Veterinární prevence mělo zájem 5 žáků třetího ročníku. Praxi se podařilo
zajistit pro 3 žáky. Zahraniční praxe probíhá ve Švýcarsku ve spolupráci s agenturou INTERPRAX
Consulting s. r. o. Praxe trvá 3 měsíce a realizuje se na zemědělských usedlostech.
Žáci oboru Hotelnictví a turismus absolvovali svoji praxi v hotelích v Řecku.

STMELOVACÍ POBYTY
Pro žáky prvních ročníků SŠ se v rekreačním středisku Baldovec uskutečnily stmelovací pobyty, jejichž
cílem je vytváření vazeb v novém žákovském kolektivu.

SOUTĚŽE
Žáci střední školy se zúčastňují soutěží, ve kterých měří síly se žáky ostatních škol, ale také pořádají,
popř. spolupořádají školní kola různých soutěží.

SOUTĚŽ VETERINÁRNÍCH STŘEDNÍCH ŠKOL
Žáci 4. ročníku Veterinární prevence Libuše Opatřilová, Milan Novotný, Petra Čermáková a Tomáš
Musil se v září 2011 zúčastnili jubilejního pátého ročníku soutěže středních veterinárních škol
„O cenu ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR“. V září 2011 v Praze o vítězství bojovaly
školy z České i Slovenské republiky. Soutěžilo se ve třech disciplínách - prezentace školy a města
v českém a anglickém jazyce, laboratorní diagnostika a didaktický test, prezentace odborné práce.
Družstvo naší školy celkově zvítězilo!

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ BRAMBOROVÝ SALÁT
Dne 2. listopadu 2011 proběhlo na naší škole 1. kolo soutěže O nejlepší bramborový salát. Účastnilo
se 25 družstev složených ze 2 až 3 žáků zastupujících téměř všechny obory naší školy. Na prvním
místě se umístili Radovan Plšek a Iveta Krénarová z druhého ročníku oboru Kuchař-číšník se svým
bramborovým salátem s kuřecím masem a slaninou.

OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM JAZYCE
Dne 21. 2. 2012 se dva žáci naší školy – Jan Závodný a Matěj Špaček zúčastnili po vítězství ve školním
kole okresního kola olympiády v anglickém jazyce, které se konalo v DDM v Blansku. Oba výborně
obstáli v konkurenci jiných středních škol a gymnázií a získali krásné druhé a šesté místo z celkového
počtu třinácti soutěžících v dané kategorii.
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NÁVRHÁŘ ŠKOLY
Již po dvanácté probíhala v naší škole soutěž Návrhář školy, tentokrát s tématem „Doplněk jako tečka
na konci věty“. Soutěže se zúčastnilo 9 žákyň z prvního a druhého ročníku oboru Oděvní design
a marketing. Vítězkou se stala Ilona Králíková z 2. ročníku.

SOČ
Školní přehlídka prací SOČ proběhla 22. 2. 2012 ve školní knihovně. Žáci obhajovali 9 prací, všechny
postoupily do okresního kola. Okresní kolo SOČ se konalo 13. 4. 2012 v Domě dětí a mládeže Blansko.
Žáci naší školy se umístili v okresním kole takto:
Kateřina Fryaufová 2. místo
Veronika Berková 2. místo
Iveta Dosedlová 2. místo
Iva Strakerlová 2. místo
David Král, Petr Kalas 2. místo
Klára Paseková 3. místo
Leona Nečasová 3. místo
Sára Hastíková 3. místo
Barbora Horáková 3. místo

PROSTĚJOVSKÁ ZLATÁ JEHLA 2012
Dne 10. května 2012 se v prostějovském kulturním sále konal již 11. ročník mezinárodní soutěže
Prostějovská zlatá jehla, kterého se zúčastnilo 11 škol z Česka, Slovenska a Polska. Mezi soutěžícími
měly zastoupení žákyně 3. ročníku oboru Oděvní design a marketing s kolekcí pod názvem Hvězdy
mluví za nás z kategorie Znamení zvěrokruhu.

PROJEKTY
EDTWIN – SPOLUPRÁCE S VÍDEŇSKÝMI ŠKOLAMI
Ve školním roce 2011-2012 pokračovala spolupráce s vídeňskými školami v rámci projektu EdTWIN.
Tento projekt je zaměřen na vzdělávání a partnerství mezi školami z Vídně a Jihomoravského kraje.
30. 11. 2011 se na naší škola (budova Hybešova) uskutečnilo pracovní setkání žáků a učitelů z naší
školy a z vídeňské BHAK /BHAS Wien 10, které bylo zaměřeno na oblast fiktivních firem.
19. 12. 2011 zavítali žáci 2. ročníku a 3. ročníku oboru Hotelnictví a turismus do Vídně na návštěvu
partnerské školy BHAK/BHAS Wien 22. Tématem spolupráce bylo „Moje škola a vzdělávací systém v
České republice / v Rakousku“. Čeští a rakouští žáci zpracovávali prezentace na toto téma a ty pak
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během setkání prezentovali. Návštěva byla zakončena prohlídkou Sisi muzea a krátkou procházkou
po historickém jádru města.

PROJEKT UNIV 2 – KRAJE (CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VOŠ A SŠ BOSKOVICE)
Tento projekt pomáhá středním školám při proměně v centra celoživotního učení. Naše škola se do
projektu zapojila už ve školním roce 2009/2010. V minulém školním roce byly v jeho rámci
realizovány 4 programy – Údržba veřejné zeleně, Pracovník v sociálních službách, Příprava na ECDL a
Příprava teplé kuchyně. Všechny kurzy byly ukončeny v květnu 2012 a absolventi získali osvědčení
s celostátní platností.

PROJEKT UNIV 3
Projekt UNIV3 podporuje nabídku dalšího vzdělávání, zejména rekvalifikací. Naše škola se do projektu
zapojila ve školním roce 2011-2012 při zpracování dvou programů. Ing. Martina Lukešová a Marie
Dvořáková se podílely na společné tvorbě programu pro výuku profesní kvalifikace Květinář. Po
seznámení s novým Národním systémem kvalifikací se Ing. Lukešová zúčastnila odborného školení
UNIV3 v Praze, kde se další pedagogové v oboru zahradník/zahradnice (Rajhrad, Děčín) domluvili na
pracovních skupinách a společně vypracovali první moduly výukového programu s konzultací
odborníku na NSK a UNIV3. Další dopracování modulů již probíhalo na jednotlivých školách. Naše
škola zpracovala modul Rozmnožování květin a Poznávání taxonů květin.
Druhým programem byl vzdělávací program Úpravy a opravy oděvů. Program se skládá ze 4 modulů,
které mají postupně připravit absolventy k základním znalostem a dovednostem při úpravě a opravě
jednoduchých oděvů a jejich součástí.
Třetím zpracovávaným programem, na kterém pracovali MVDr. Hana Kuběnová a MVDr. Zdeněk
Smítka, byl program Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců.
Škola bude v realizaci projektu UNIV 3 pokračovat i v dalším školním roce.

SPORT
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.

VÁNOČNÍ TURNAJE
Proběhly turnaje ve florbalu dívek a ve florbalu chlapců, oba za účasti 25 družstev. Dále proběhl
turnaj v ringu smíšených družstev, tentokrát soutěžilo 10 týmů.

VELIKONOČNÍ TURNAJE
Konaly se 2. - 4. 4. 2012 a zúčastnilo se jich celkem 31 družstev. Jednalo se o turnaje dívek a chlapců
ve florbalu a soutěž smíšených družstev ve volejbale.

PRÁZDNINOVÝ TURNAJ
Konal se 28. 6. 2012, byl zaměřen na volejbal a proběhl za účasti 8 smíšených družstev.
Další tradicí v rámci sportovních aktivit školy se staly sportovní kurzy, konkrétně zimní lyžařský, letní
vodácký a sportovněturistický.
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LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ RAKOUSKO
Ve dnech 12. 1. až 17. 1. 2012 uspořádala naše škola lyžařský výcvikový kurz v Rakousku v městě
Lienz. Kurzu se zúčastnilo 29 žáků. Součástí kurzu bylo jak sjezdové lyžování, tak snowboard. Kurz
probíhal denně ve dvou blocích (dopolední a odpolední výcvik). Žáci byli rozděleni podle výkonnosti
do skupin a postupně využívali všechny sjezdovky v celkové délce více než čtyřiceti kilometrů
s různým stupněm náročnosti.

SPORTOVNĚ TURISTICKÝ KURZ CHORVATSKO
1. - 10. 6. 2012 v Bašce Vodě v Chorvatsku konal sportovněturistický kurz, kterého se zúčastnilo
18 žáků. Během kurzu proběhly celodenní akce: sjíždění divoké vody na raftech pod vedením
profesionálních instruktorů, výlet lodí na poloostrov Boll, pěší turistika v národním parku Biokovo
a výlet lodí na Makarskou. Součástí kurzu byly každodenní aktivity v moři a večerní procházky po
pobřeží. Každý den se na školním hřišti hrály míčové hry a cvičil se aerobic.

VODÁCKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ SÁZAVA
18. - 22. 6. 2012 se uskutečnil vodácký kurz, kterého se zúčastnilo 54 žáků třetího ročníku SŠ.
Účastníci byli ubytovaní v kempu v Týnci nad Sázavou. Absolvovali výcvik jízdy na kanoi, také v závěru
kurzu zvládli celodenní plavby po řece Sázavě v úsecích Čerčany – Týnec a Týnec – Pikovice.

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE
Žáci střední školy se zúčastňují sportovních soutěží na okresní úrovni. Letošní školní rok jsme se
zúčastnili těchto sportovních soutěží:
Dívky
o basketbal
- 3. místo v okresním kole SŠ
o volejbal
- 4. místo v okresním kole SŠ
chlapci
o sálová kopaná
- 2. místo v okresním kole SŠ
o florbal
- účast v okresním kole SŠ
o basketbal
- 4. místo v okresním kole SŠ
o fotbal
- 5. - 6. místo v okresním kole SŠ
o volejbal
- 3. místo v okresním kole SŠ
plavecké závody jednotlivců a družstev mezi boskovickými SŠ - 1. místo

KULTURA
PROJEKT FILM A ŠKOLA
Letos jsme se zúčastnili již pátým rokem celorepublikového projektu Film a škola.

Žáci všech ročníků zhlédli následující filmy:
1. ročník
o 2. 12. Lepší svět
o 22. 3. Náš vůdce
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2. ročník
o 15. 3.
o 2. 12.
3. ročník
o 21. 10.
o 6. 1.
4. ročník
o 21. 10.
o 20. 12.

Habermannův mlýn
Jana Eyrová
Lidice
Králova řeč
Lidice
Žert

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Žáci školy navštěvují formou zájezdů divadelní představení na brněnských divadelních scénách.
Ve školním roce 2011-2012 to byla tato představení:
muzikál Jekyll a Hyde - Městské divadlo Brno
Pierre Corneille: Cid - Městské divadlo Brno
muzikál Bídníci - Městské divadlo Brno
Moliér: Lakomec - Mahenovo divadlo v Brně
Moliér: Měšťák šlechticem - Mahenovo divadlo v Brně
Shakespeare: Veselé paničky windsorské - Mahenovo divadlo v Brně

ŠKOLNÍ ČASOPIS
V tomto školním roce dále vycházel školní časopis Občasník. Vyšla tři čísla, na jejichž podobě se
podíleli stálí členové redakční rady – žáci různých oborů SŠ, ale i další přispěvatelé z řad žáků
a učitelů.

STUDENTI ČTOU A PÍŠÍ NOVINY
Již pátým rokem je naše škola zapojena do projektu s Mladou Frontou DNES „Studenti čtou a píší
noviny“. Do podzimního i jarního kola přispívali žáci tříd AP2, VP2, AP3.

PROPAGACE ŠKOLY
Prezentace školy a její vzdělávací nabídky je v dnešní době, kdy zaznamenáváme zjevný pokles
demografické křivky, velmi aktuální téma. Řadě středních škol narůstá pochopitelně problém
s naplněností tříd, a proto je třeba zajistit, aby se informace o škole dostaly do povědomí žákům
především z okolních základních škol a hlavně aby vzdělávací nabídka, kterou škola nabízí, dokázala
upoutat pozornost a zaujmout.
Při prezentaci školy v letošním školním roce jsme se zaměřili na zefektivnění využívání některých
vnějších komunikačních kanálů
Účast na veletrzích
Účast na burzách středních škol
Dny otevřených dveří
Náborové akce na ZŠ
Internetová prezentace
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Propagace v médiích
Propagační materiály
Účast na významných společenských akcích

VELETRH ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ - BRNO 2011 PŘI MSV
Ve dnech 3. -7. 10.2011 se naše škola zúčastnila 4. ročníku „Veletrhu odborného vzdělávání“ v Brně.
Veletrh organizoval Jihomoravský kraj, který v pavilonu Z zajistil jednotlivým školám prostory pro
propagaci vlastní vzdělávací nabídky. Na akci, která byla určena především pro žáky 9. tříd ZŠ, se
prezentovalo 19 středních škol.

FESTIVALU VZDĚLÁVÁNÍ 2011 VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU
Dne 10. 11. 2011 jsme se zúčastnili „Festivalu vzdělávání 2011“. Tuto akci pořádala příspěvková
organizace „Kultura, Žďár nad Sázavou“ s cílem prezentovat hlavně pro budoucí absolventy
základních škol vzdělávací možnosti v následném studiu na střední škole. Tato akce má již
dlouholetou tradici, a tak se tu prezentovalo více než 80 středních škol.

BURZY STŘEDNÍCH ŠKOL
Škola se prezentovala celkem na třech burzách škol, které se uskutečnily ve Svitavách, Blansku
a v Boskovicích.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Pro případné zájemce o studium na naší škole jsme pořádali celkem čtyřikrát „Den otevřených dveří“
(DOD). Při pořádání prvního DOD dne 11. 11. 2011 se dění ve škole značně přizpůsobilo této
prezentační akci. Byla částečně přizpůsobena výuka a garanti oborů připravili v jednotlivých učebnách
různé atraktivity. Návštěvníkům při prohlídce byli k dispozici určení pedagogové a žáci. Další tři DOD
(2. 12. 2011, 6. 1. 2012 a 26. 4. 2012) probíhaly za plného provozu. Během těchto čtyř dnů navštívilo
školu přes 600 žáků ZŠ.

PROPAGACE V MEDIÍCH
Důležité pro každou školu je informovat veřejnost o svých nabídkách, službách, aktivitách a neustále
se připomínat jak stávajícím, tak potenciálním žákům, zaměstnancům i přátelům školy. Naše škola se
veřejnosti prezentuje především prostřednictvím regionálního tisku. V současnosti spolupracujeme
s novinami Zrcadlo, Regionpress, Blanenský deník, Boskovicko, Listy regionu, internetové stránky
města Boskovice.

PREZENTACE NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
Ve školním roce 2011-2012 navštívili zástupci naší školy přes 30 ZŠ z blízkého okolí a prezentovali
školu a její vzdělávací nabídku.
V základních školách probíhala prezentace pro jejich žáky a rodiče trojím způsobem
1. Formou stručné prezentace školy ve třídě pro všechny rodiče, žáky
2. Formou stanovišť jednotlivých středních škol
3. Individuální prezentace pro žáky v hodinách, popř. poslání propagačního materiálu
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PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI
Součástí prezentace školy je propagace školy na veřejnosti. Naše škola se v tomto školním roce
aktivně spolupodílela na řadě významných společenských událostí.
Výčet nejdůležitějších akcí ve školním roce 2011/2012

Husí slavnosti
Předvánoční dění
Květinový den
Catering na III. ročníku Běhu za sedmizubým hřebenem
Česko na talíři – program TV Prima
Festival Hotelnictví
Vivat Boskovice
Výstava psích miláčků
Počet přihlášek podle ZŠ

ZŠ Boskovice
ZŠ Letovice
ZŠ Velké Opatovice
ZŠ Kunštát
ZŠ Lysice
ZŠ Knínice
ZŠ a MŠ Olešnice
ZŠ Blansko, Salmova
ZŠ Sloup
ZŠ a MŠ Rajec

Počet
přihlášek
60
27
19
16
14
13
11
11
11
10

ZŠ Protivanov

8

Základní škola

ZŠ T.G.Masaryka,
Rodkovského 2, Blansko
ZŠ Jevíčko
ZŠ a MŠ Chornice
ZŠ Černá Hora
ZŠ Ostrov u Macochy
ZŠ Svitávka
ZŠ a MŠ Benešov
ZŠ Erbenova, Blansko
ZŠ Brněnec
ZŠ Březová
ZŠ Horní Štěpánov
ZŠ Jedovnice
ZŠ Lipůvka
ZŠ a MŠ Jaroměřice

Základní škola
ZŠ Moravská Třebová
ZŠ Vitějeves
ZŠ Žďár nad Sázavou
ZŠ Žďárná
ZŠ Lipovec
ZŠ a Gymnázium Konice
ZŠ a MŠ Adamov
ZŠ a MŠ Hovorany
ZŠ Dvorská, Blansko
ZŠ Bobrová
ZŠ Bystřice nad
Pernštejnem

Počet
přihlášek
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

7

ZŠ Dolní Věstonice

1

6
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2

ZŠ Dolní Kounice
ZŠ Hustopeče
ZŠ Mikulov
ZŠ Osová Bitýška
ZŠ Pomezí
ZŠ Štibořice
ZŠ Ivančice
ZŠ Velká Bíteš
ZŠ Ždánice
ZŠ Znojmo
ZŠ Dolní Dunajovice
ZŠ Jimramov
ZŠ Opatov

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Základní škola
ZŠ Bystré
ZŠ Křenov
ZŠ Lomnice

Počet
přihlášek
2
2
2

Počet
přihlášek
ZŠ Štěpánov nad Svitavou 1
Zšprakt Boskovice
1
Základní škola

Přihlášeno

Účast
na 1. kole

Účast
na 1. kole

Dodali zápisové
lístky po 1. kole

Tabulka – 1. kolo přijímacího řízení

Ekonomika a podnikání

45

35

78%

28

93%

Hotelnictví

58

52

90%

30

100%

Informační technologie

65

55

85%

30

100%

Obchodní akademie

50

38

76%

25

83%

Veterinářství

40

35

88%

28

93%

Kuchař- číšník

42

34

81%

23

77%

Podnikání

31

21

68%

21

70%

Obor
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Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2011/12
tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení
Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova
53
Hybešova 53, Boskovice

Název
Sídlo

Školy a školská zařízení, jejichž činnost organizace vykonává
Název

kapacita*
360
1 203
129 lůžek
700

Vyšší odborná škola
Střední škola
Domov mládeže
Školní jídelna

kapacita* - nejvyšší povolený počet žáků, studentů, lůžek a stravovaných podle rozhodnutí o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení

B1
. Výsledky maturitních zkoušek
Počet žáků
konajících
zkoušku *
Gymnázium 4leté
Gymnázium 6leté
Gymnázium 8leté
Ostatní obory a
obory
konzervatoře
Nástavbové

denní forma

143

Prospěli s
vyznamenáním

Prospěli

11

Neprospěli

97

ostatní formy
denní forma

21

35

Nepřipuštění
ke zkoušce

1

studium

ostatní formy
celkem

25
168

3
14

19
116

3
38

1

* - pouze jarní termín

B2
. Výsledky závěrečných zkoušek
Počet žáků
konajících
zkoušku
2leté obory
3leté obory
celkem

28
28

Prospěli s
vyznamenáním

Prospěli

8
8

Nepřipuštění
ke zkoušce

Neprospěli

20
20

0

0

B3
. Výsledky absolutorií (VOŠ)

denní studium
jiné formy studia
celkem

Počet
studentů
Prospěli s
konajících
vyznamenáním
zkoušku
115
57
0
0
115
57

Prospěli
58
0
58
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Nepřipuštění
ke zkoušce

Neprospěli
0
0
0

0
0
0

C. DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE
C1. Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech
Projekt EdTWIN - spolupráce se střední školou BHAK Vídeň (IE4)
Zahraniční praxe žáků oboru Hotelnictví v Řecku
Zahraniční praxe žáků oboru Veterinářství ve Švýcarsku
Pracovní setkání EdTWIN, žáci a učitelé z Vídně, Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Wien (21 účastníků) na naší škole
Pracovní setkání v Korneuburgu a Vídni, Veletrh fiktivních firem
Exkurze Londýn a okolí (ubytování v hostitelských rodinách)

C2. Mimoškolní aktivity
SŠ Beseda o možnosti studia na VŠ (pro žáky 4. ročníků)
Road show pro středních školách - prezentace MZLU pro žáky 4. ročníků
Nedej drogám šanci - beseda
Film a škola - vybraná filmová představení pro žáky všech ročníků (celoroční projekt)
Stmelovací pobyty pro žáky 1. ročníků
Soutěž o nejlepší bramborový salát
Odborné exkurze
Zdravý životní styl - přednáška pro dívky
Beseda "Prevence kriminality a teorie sebeobrany"
Divadelní představení v anglickém jazyce
Setkání výchovných poradců z okolních základních škol
Kyberšikana - zapojení do výzkumu MU Brno a MŠMT
Divadelní představení žáků Domova mládeže
Vánoční turnaj pro žáky školy
Z džungle až pod střechu světa - beseda pro žáky oboru Hotelnictví
Beseda s MUDr. Machačem - pro hochy 1. ročníků
Školní ples
Přednáška Tajemný svět Galapág - pro žáky oboru Hotelnictví
Dny otevřených dveří - propagace školy a oborů
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Olympiáda v anglickém jazyce - školní kola
Plavání
Návštěvy divadel
Maturitní trénink - testy SCIO
Projekt "PRASÁTKO" - zapojeny všechny obory školy (Projekt Racionální Aktivní Spolupráce A Tvořivé Kooperace Oborů)
SOČ - školní kolo (účast ), okresní kolo (umístění 5 x 2. místo, 4 x 3. místo)
Veletrh fiktivních firem
Festival hotelnictví - prezentace maturitních prací žáků oboru Hotelnictví a turismus
Výstava psích miláčků (organizovali žáci 3. ročníků oboru Veterinářství
Semináře pro přípravu k maturitní zkoušce
Velikonoční turnaj pro žáky školy
Zapojení do programu Cisco Networking Academy
E-learningový systém Moodle - využití ve výuce i domácí přípravě
Filmové představení s besedou: N. Winton - Síla lidskosti (pro žáky 3. ročníků)
Přednáška "Tajemný svět Ekvádoru a Galapág (pro žáky oboru Hotelnictví)
Zájmové útvary (jóga, vaření, literárně dramatický, rukodělný, sportovní, jazykový, jezdecký)
Setkání se žáky ZŠ Rájec (prezentace práce v laboratořích Ch, Bio a Vet)
Beseda o praxi e Švýcarsku (pro žáky oboru Veterinářství
Setkání se žáky Gymnázia Boskovice (prezentace práce v laboratořích Ch, Bio a Vet)
Kolokvium z odborných předmětů (žáci 2. ročníků Veterinářství)
Setkání ředitelů základních škol spojené s prohlídkou školy
Bienále grafického designu Brno
Olešnice - Polička - Litomyšl - odborná exkurze VOŠ - CR
Praha 2012 - odborná exkurze VOŠ - CR
Jezera a města severní Itálie a Švýcarská riviéra - odborná exkurze VOŠ - CR
Den zdraví Boskovice - předvedení poskytování první pomoci
Den zdraví Letovice - předvedení poskytování první pomoci
Školení v poskytování první pomoci (ZŠ Boskovice, MŠ, ZŠ a PŠ Boskovice, ZŠ Vranová Lhota, ZŠ Sloup, SDH Vratíkov, fotbalový tým ASK Lipůvka)
Zajištění zdravotního dozoru na charitativní akci pro Komplex sociálních služeb Betany Boskovice
Přednáška o základech první pomoci pro klienty a pracovníky Komplexu sociálních služeb Betany Boskovice
Spolupráce s integrovaným záchranným systémem - odborná exkurze studentů VOŠ zdravotnické
Týden respektu k porodu - spolupráce studentů na kaci pořádané Nemocnicí Boskovice
Sportovní hry pro klienty zařízení Komplexu sociálních služeb Betany
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C3. Účast žáků a studentů školy v soutěžích
Mezinárodní soutěž "O pohár ředitele Státní veterinární správy" - 1. místo
Volejbal
Prostějovská zlatá jehla 2012 - mezinárodní soutěž (žáci oboru Oděvní technik)
Návrhář školy - školní kolo soutěže oboru Oděvní technik
Projektový den "Pes přítel člověka" na ZŠ Černá Hora
Veletrh fiktivních firem na SOŠ a SOU obchodním Brno
Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce - 2. a 6. místo

C4. Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty
Výstava drobného zvířectva ČSCH Boskovice - pomoc při organizace a hodnocení
Strojírenský veletrh - prezentace školy
Film a škola - celoroční projekt (vybraná filmová představení pro žáky jednotlivých ročníků)
Gaudeamus Brno
Burza škol Blansko, Boskovice, Svitavy
Prezentace VUT Brno pro žáky 4. ročníků
Road show po středních školách - prezentace MZLU pro žáky 4. ročníků
Školní hon
Kurz studené kuchyně
Ukázka práce v laboratoři Ch, Bio, Vet pro ZŠ Rájec
Barmanský kurz pro obory Hotelnictví a Kuchař - číšník
Testování Scio (maturitní ročníky)
Prezentace VŠE Praha pro žáky 4. ročníků
Česko na talíři (zapojení do natáčení v Boskovicích)
Trenérská škola MENDELU (5 studentů)
Kurz baristů (pro žáky oboru Hotelnictví a Kuchař - číšník)
Kurz vykrajování ovoce (pro žáky oboru Hotelnictví a Kuchař - číšník)
Sommeliérský kurz (pro žáky 4. ročníků Hotelnictví a turismus)
S tebou o tobě - přednáška pro dívky 1. ročníků
ECDL - testování všech pedagogických pracovníků
Běh za sedmizubým hřebenem - spolupráce s městem Boskovice
Květinový den - účast na charitativní akci
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Převence kriminality - beseda
Beseda s programátorem žijícím v USA (pro žáky oboru Informační technologie)
Vivat Boskovice
VIII. Husí slavnosti
Veletrhy GO a REGIONTUR 2012
Veletrh SALIMA 2012
Hrajeme si se Sidusem (pomoc nemocným dětem)
Prevence rizikového sexuálního chování a moderní metody antikoncepce (MUDr. Hegerová)
Prevence kriminality (zaměstnanci a vězni kuřimské věznice)
Veletrh odborného vzdělávání - Brno 2011 při MSV
Festival vzdělávání 2011 ve Žďáru nad Sázavou
Projekt UNIV 2 - KRAJE (Celoživotní vzdělávání na VOŠ a SŠ Boskovice)
Projekt UNIV 3
Spolupráce se ZŠ Boskovice, Zelená (obor Veterinářství)

C5. Vzdělávání dospělých, které škola zajišťuje
Typ vzdělávání (příp. název kurzu)
Pracovník v sociálních službách
Příprava teplých pokrmů
Údržba veřejné zeleně
Pracovník v sociálních službách
Příprava na ECDL
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celková délka
(dní)

počet vyškolených osob

26
20
16
39
16

12
10
10
19
10

