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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.eu, 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: 400 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 2012/2013 

Vyšší odborné vzdělání 

53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra 
  denní forma vzdělávání  délka studia: 3 r. 0 měs.  kapacita: 132   
63-41-N/18       Ekonomika a podnikání 

denní forma vzdělávání  délka studia: 3 r. 0 měs.  kapacita: 120 
63-43-N/13 Finančnictví a bankovnictví délka studia: 3 r. 0 měs.  kapacita:   60 
65-43-N/01 Cestovní ruch   délka studia: 3 r. 0 měs.  kapacita: 120 

  
Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

41-41-M/01   Agropodnikání  

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

43-41-M/01    Veterinářství 

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

63-41-M/02   Obchodní akademie 

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

63-41-M/01   Ekonomika a podnikání 

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

18-20-M/01   Informační technologie 

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

65-42-M/01 Hotelnictví    

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

31-43-L/01 Oděvní technik   

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

64-41-L/51 Podnikání 

nástavbové studium, dálková forma vzdělávání  

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

Střední odborné vzdělání s výučním listem 

65-51-H/01 Kuchař-číšník 

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

III. 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. VOŠ a SŠ má statut Univerzitní trenérské školy Mendelovy univerzity v Brně.  
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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, zabezpečuje spolupráci 

s Ústavem zemědělských a potravinářských informací Praha.  

Spolupráce školy s Městem Boskovice a dalšími subjekty 

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

ZŠ Kozárov, ZŠ Lysice. 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. 

Řešení projektu „Zkvalitňujeme cestu k poznání“ 

Škola realizuje projekt „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 3 

Projekt UNIV3 podporuje nabídku dalšího vzdělávání, zejména rekvalifikací a proces uznávání výsledků 

předchozího učení tvorbou programů DV podle standardů NSK a vyhlášky 176/2009 Sb., ověřováním 

procesů uznávání podle zákona č. 179/2006 Sb., a modernizací procesu akreditací rekvalifikací.  

Naše škola se do projektu UNIV 3 zapojila ve školním roce 2011/2012 při zpracování dvou programů -  

programu pro výuku profesní kvalifikace Květinář a program Úpravy a opravy oděvů. 

Třetí program, který byl v rámci projektu UNIV 3 zpracováván ve školním roce 2012/2013, byl program 

Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců. Tento program zpracovávali MVDr. Hana Kuběnová 

a MVDr. Zdeněk Smítka. 

Naše škola v rámci projektu UNIV 3 realizovala pilotáž programu 65-012-E Výpomoc při obsluze hostů. 

Do programu se zapojilo 10 zájemců, všichni program absolvovali a složili úspěšně závěrečnou zkoušku. 

Zapojení školy do projektu UNIV 3 bude pokračovat i v dalším školním roce. 

Koncept 

Škola se zapojila do pilotního ověřování ratingu vzdělávacích institucí pro další vzdělávání - Systémový 

projekt MŠMT -  Koncepce dalšího vzdělávání. Škola, jako poskytovatel dalšího vzdělávání, byla 

hodnocena dle kritérií nastavených v projektu. Výsledné hodnocení bylo v rozsahu jedné až pěti 

hvězdiček.  Škola v tomto hodnocení získala čtyři hvězdičky. 

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   
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Ve škole pracuje na částečný úvazek školní psycholog. Spolupracuje s učiteli, výchovnými poradci, 

metodikem prevence, podílí se na řešení nejrůznějších výchovných problémů. Pracuje nejen se žáky, 

ale zajišťuje i poradenství rodičům.  

Spolupráce s rodiči   

Rodiče získávají informace o dění ve škole z webových stránek školy a ze školního informačního 

systému (rozvrh, suplování, školní akce, průběžná klasifikace, absence, …).  

Třídní schůzky se konají dvakrát ročně, vždy v listopadu a dubnu. 

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. 

Dvakrát ročně se rovněž schází výbor rodičů, který tvoří zástupci rodičů žáků jednotlivých tříd. Výbor 

spolupracuje se školou i v oblasti mimoškolních aktivit. 

IV. Rámcový popis personálního zabezpečení školy ve školním roce 2012/2013 

Hlavní pracovní poměr 

 

Zaměstnanci 

Fyzické osoby 

v hl. pracovním 

poměru 

2012/2013 

Pedagogičtí 81 

Nepedagogičtí 34 

Celkem 115 

 

 

Věková struktura pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/2013 

 

Věk do 30 let 31- 40 41 -50 51 - 60 nad 60 let 

Počet 

pracovníků 
7 24 23 26 1 

 
 
 
 
 
 

V. Absolvovaná školení pedagogických pracovníků 

Název školení Počet účastníků 
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Kurz odborné přípravy k získání osvědčení odborné způsobilosti §17 odst. 1 

zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání 

1 

Licence testera pro ECDL 4 

Proč je důležitá anglická výslovnost 2 

Konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání 1 

DPH v roce 2013 2 

Konference ředitelů VZŠ 1 

Školení PO zaměstnanců, odborná příprava 84 

Daňové zákony a účetnictví 2 

Zákon o nemocenském pojištění 1 

Úřední korespondence 1 

Myšlenkové mapy a jejich využití 1 

Tvorba DUM pomocí Smart notebooku 2 

Jak vyučovat odborný výcvik 2 

Zásady efektivity webových stránek 1 

Zkvalitní doporučené očekávané výstupy výuku průřezových témat v ČR? 1 

Výuka stylistiky na SŠ 1 

Kurz odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin 1 

Písemná a elektronická komunikace 1 

Angličtina pro učitele používající základní informační technologie 2 

Tvorba DUM promocí Smart Notebooku 12 

Letní metodicko-jazyková akademie 1 

Třídní klima, hodnocení a sebehodnocení 66 
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VI. Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2012/13 

   

 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.    

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol. zařízení       

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

 Sídlo  Hybešova 53, Boskovice   

          

 Školy a školská zařízení, jejichž činnost organizace vykonává         

 Název  kapacita*   

 Vyšší odborná škola 400   

 Střední škola 1 203   

 Domov mládeže 129 lůžek   

 Školní jídelna 700   

       

       

       

       

 kapacita* - nejvyšší povolený počet žáků, studentů, lůžek a stravovaných podle rozhodnutí o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení   
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B1. Výsledky maturitních zkoušek         

            

     

Počet žáků 
konajících 
zkoušku * 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 
Nepřipuštění 

ke zkoušce 
    

 Gymnázium 4leté               

 Gymnázium 6leté               

 Gymnázium 8leté               

 Ostatní obory a 
obory 
konzervatoře 

denní forma 159 11 105 43 2     

 ostatní formy               

 Nástavbové 
studium 

denní forma               

 ostatní formy 26 1 18 7 0     

 celkem 185 12 123 50 2     

               

* - pouze jarní termín           

            

B2. Výsledky závěrečných zkoušek         

            

   

Počet žáků 
konajících 
zkoušku 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 
Nepřipuštění 

ke zkoušce 
    

 2leté obory               

 3leté obory 22 6 16 0 0     

 celkem 22 6 16 0 0     

            

B3. Výsledky absolutorií (VOŠ)          

            

   

Počet 
studentů 
konajících 
zkoušku 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 
Nepřipuštění 

ke zkoušce 

    

 denní studium 89 51 38 0 0     

 jiné formy studia               

 celkem 89 51 38 0 0     
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C. DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE                                                

  

C1. Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech 

 Program MADAGASKAR - Příběh dávné Lemurie (obor HT: komentovaná cestovatelská produkce mezinárodního významu) 

 Zahraniční praxe Švýcarsko - 2 žákyně 3. ročník VP 

 Přednáška Do Německa na zkušenou 

   

   

   

             

C2. Mimoškolní aktivity 

 Krakow a Osvětim (kulturně-poznávací zájezd) 

 Akce města Boskovice a příspěvkových organizací Rynek volný (obor HT a KC: prezentace oborů Hotelnictví a Kuchař-číšník na kulturní akci) 

 Prezentace oborů na Dnech otevřených dveří (obory HT a KC: bar, carving, studená kuchyně, baristé apod.) 

 Festival hotelnictví (třída HT4: praktická ukázka maturitních prací oboru Hotelnictví - festival zaměřený na moderní gastronomické trendy a cestovní ruch) 

 Závěrečné zkoušky - příprava slavnostních tabulí v Zámeckém skleníku Boskovice (třída KC3: praktická část zkoušky) 

 Projekt MLÉKO (obor HT a KC: catering, příprava pokrmů z mléka, obor VP laboratorní vyšetření chem.parametrů mléka, senzorické vyšetření mléka) 

 Divadelní představení v Mahenově a Městském divadle Brno - Zkrocení zlé ženy, Romeo a Julie, Zorro (všechny obory SŠ) 

 Projekt Film a škola - 8 filmových představení (všechny obory SŠ) 

 Vydávání školního časopisu Občasník (všechny obory SŠ) 

 Exkurze Praha (EP3, OA3) 

 Exkurze Bratislava (EP4, OA4) 

 Projekt Studentské prezidentské volby (všechny oboty SŠ) 

 Exkurze Okresní soud Blansko (OA4, HT4) 

 Beseda s novinářkou z MF Dnes (všechny obory SŠ) 

 Projekt  Oslavte s námi DEN ZEMĚ - environmentální aktivity pro žáky ŽŠ Zelená a Sušilova v rámci mezinárodního Dne Země  (VP1, VP2, AT2) 

 Exkurze mlékárna Olešnice, ZOO Lešná, ZOO Schönbrunn (žáci VP) 

 Praxe na akademii věd (projekt EU) 

 Projekty pokusů uživatelského zařízení 

 Kolokvium AFZ (žáci VP2) 

 Nedej drogám šanci 

 Akce města Boskovice Husí slavnosti (obor HT a KC: prezentace oborů Hotelnictví a Kuchař-číšník na kulturní akci) 

 Akce města Boskovice Běh za sedmizubým hřebenem (obor HT a KC: prezentace oborů Hotelnictví a Kuchař-číšník na kulturní akci) 

 MADE IN VASS (kulturní vystoupení žáků naší školy) 
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 Den s Policií ČR  

 Exkurze Modrotisk Olešnice (žákyně AT sk. OT) 

 S tebou o tobě (přednáška pro žákyně 1. roč. SŠ) 

 Výstava psích miláčků (VP3) 

 ZŠ Svitávka v laboratoři (ukázka práce v laboratořích - VP) 

 MŠ Bílkova u zvířátek (ukázka práce se zvířaty - VP) 

 Testování studijních předpokladů 

 Exkurze oboru CR - praktická příprava studentů - C1 (Olešnice-Polička-Litomyšl, Praha), C2 (výběr evropské destinace - Maďarsko) 

 Informační kampaň Červená stužka  (VZ1) 

 Akce MSSS Boskovice - Pochod generací aneb Co společně dokážeme - asistence u klientů (VZ1) 

 Charitativní akce Komplexu sociálních služeb Betany Boskovice - zajištění asistence u klientů (VZ1) 

 Pomoc při sportovních hrách pořádaných Komplexem sociálních služeb Betany Boskovice - (VZ1) 

 Předvedení základů první pomoci pro žáky a studenty základních a středních škol - (VZ2) 

 

C3. Účast žáků a studentů školy v soutěžích 

 Soutěž o nejlepší jednohubku MASTERHUBKA (všechny obory SŠ i VOŠ) 

 Celoroční soutěž v prostorovém modelování v aplikaci SolidWorks, obory IT a EP, momentálně celorepublikové 2. místo David Jeřábek (IT4) 

 CISCO CCNA Academy, umístění TOP 10 (5 žáků IT4) 

 Prostějovská zlatá jehla - mezinárodní soutěž - 1. místo a cena diváků kolekce Ellipses in danger. Kolekce Alternative face - 3 místo. (obor OT)     

 Soutěž v piškvorkách – Blansko (EP2, EP1) 

 Školní soutěž v piškvorách - předvánoční týden - (všechny obory SŠ) 

 Soutěž veterinárních středních škol (mezinárodní) - 3. místo žáci VP4 

 Přespolní běh  družstvo chlapců 7. místo  

 Okr. kolo SŠ v kopané – pohár Josefa Masopusta 3. místo  

 Okresní kolo SŠ ve florbalu  

 Okr. kolo SŠ v basketbalu 2. místo  

 Okresní kolo SŠ v odbíjené 2. místo  

 Plavecké závody SŠ 2. místa ve štafetách  

 Okresní kolo SŠ  ve futsalu 2. místo   

 Vánoční turnaj - florbal (všechny obory SŠ) 

 Vánoční turnaj - hokej  

 Prázdninový turnaj - kopaná (všechny obory) 

 English Cup (mezinárodně uznávané zkoušky, postup do finále) 

 Soutěž O pohár rektora Univerzity obrany  
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C4. Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty 

 Kurz dekorativního vyřezávání ovoce a zeleniny (obor HT i KC: CARVING) 

 Sommeliérský kurz (obor HT i KC) 

 Exkurze do řeznictví Růžička Pamětice (třída KC2: využití masa v gastronomickém průmyslu) 

 Školní hon (třída KC1: catering) 

 Veletrh fiktivních firem (obor KC: catering) 

 Exkurze na Sudický dvůr, Podzámecká restaurace (obor HT a KC: historie a fungování restauračního provozu) 

 Barmanský kurz (třídy HT2 a KC2) 

 Exkurze do pivovaru Černá Hora (třídy HT2 a KC2: výroba a obchodní znalost piva) 

 Exkurze do hotelu Voroněž Brno (třídy HT2 a KC2: fungování hotelu a restaurace) 

 Exkurze na jižní Moravu: Perná (třída HT2: historie vinohradnictví a rozdělení vín dle vinařského zákona České republiky) 

 Exkurze do podniku Minerva Boskovice (EP) 

 Projekt Studenti čtou a píší noviny - spolupráce s MF Dnes (3. ročníky SŠ) 

 Agentura INTERPRAX - zahraniční praxe pro žáky 3. ročníku VP 

 ZERA Rájec - odborné praxe VP 

 ZEAS Lysice - odborné praxe VP 

 JS Boskovice - odborné praxe VP 

 AGROSPOL Knínice - odborné praxe VP 

 Výstava hospodářských zvířat Brno (žáci AP) 

 Program Madagaskar - příběh pradávné Lemurie - přírodovědně - zeměpisný výukový program, spolupráce s Planetou Země (2. ročníky všech oborů) 

 Den bez aut - spolupráce s Městskou policií a městem Boskovice (VP1, EP1, OA1, HT1, KC1, IT1, VZ2) 

 Maturitní trénink Scio (4. ročníky SŠ) 

 Radešínská Svratka 

 Bienále grafického designu Brno (IT) 

 Sbírka Fond Sidus 

 Sbírka Květinový den 2013 

 Odborná praxe oboru DP převážně u účetních společností (Účetní kancelář Elingerová Blansko, Radost bytové družstvo Boskovice, Blansko a další), OSSZ 

 Odborná praxe oboru FŘP  u komerčních podniků se zaměřením na finanční řízení (Minerva Boskovice, Pentaco Boskovice a další) 

 Odborná praxe oboru CR u společností zaměřených na cestovní ruch (CK Slunce a sníh Boskovice, CK K + M a další) 

 Odborná praxe oboru FIBA u finančních institucí (ČSOB, KB, Fio, ČMSS, Modrá pyramida, Allianz, ZFP, ČPP, Partners, OVB, Kooperativa, UniCredit Bank 

 Externí odborné přednášky u oboru FIBA (1x za období/ročník) - ředitelé bank, makléři, brokeři atd. 

 Exkurze - RZP a HZP Boskovice, FN Olomouc, FERTIMED Olomouc, DLBsJ Rajhrad, Dětská léčebna Ostrov u Macochy 

 Odborná praxe oboru DVS ve zdravotnických zařízeních - Nemocnice Boskovice, Blansko a Brno Dětská léčebna Křetín, Domov pro seniory Boskovice, Soc. služby Šebetov 
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C5. Vzdělávání dospělých, které zajišťuje  škola 

 Typ vzdělávání (příp. název kurzu) 

 UNIV3 - Výpomoc při obsluze hostů (dle NSK 65-012-E) 

   

   

   

   

   

   

   

   

             

             

                          

 
 

 

 


