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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  
o Mgr. Jiří Votoček 
o Ing. Milena Honsová 
o Mgr. Bc. Oldřich Grulich 
o PaedDr. Oldřich Kovář 
o Ing. Jaroslav Vítek 
o Rostislav Toufar 
o Petr Pacek 
o Eva Lukášová 
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II. Přehled oborů vzdělání vyučovaných ve školním roce 2013/2014 
 

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.  

Spolupráce s Ministerstvem zemědělství a Ústavem zemědělských a potravinářských informací  
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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.  

Škola má akreditaci na uznávání deseti profesních kvalifikací. V  tomto školním roce byly zrealizovány 

tři zkoušky profesní kvalifikace Florista. 

Spolupráce školy s Městem Boskovice a dalšími subjekty 

Studentky VOŠ zdravotnické předváděly ukázky první pomoci pro žáky ZŠ Sloup, ZŠ Buková, 

ZŠ Boskovice, ZŠ Lipovec, ZŠ Lysice a SDH okrsek Křetín. Žáci měli možnost si vyzkoušet základní 

techniky první pomoci. 

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

zúčastnily Evropského dne mobility, na kterém si obyvatelé města a žáci základních škol z okolí mohli 

vyzkoušet kardiopulmonální resuscitaci a základní postupy při zástavě krvácení.  

Žáci oborů hotelnictví a kuchař-číšník zajišťují pro některé akce Města cateringové služby.  

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.  

V tomto školním roce škola realizovala pilotáž programu 65-001-H Příprava teplých pokrmů. Do 

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

Age management 

Název projektu: Vzdělávání lektorů pro udržitelný rozvoj se zaměřením na age management 

Projekt vychází ze strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR a z Národního akčního plánu pro 

pozitivní stárnutí (2013-2017) Na naší škole probíhala realizace KA1: Udržitelný rozvoj pro lektory se 

zaměřením na Age Management a vývoj e-learningového kurzu. 

Naše škola je partnerem projektu. Pracuje zde jeden garant: Ing. Martina Lukešová 

a ICT technik/metodik: RNDr. Mojmír Stloukal. Vzdělávací aktivita KA1 se realizovala v červnu 

a srpnu 2014. Celkem bylo proškoleno 30 našich pedagogů, každý absolvoval 12 prezenčních hodin ve 

dvou dnech, e-learningový kurz a závěrečný test.  

Kurz Rodinná péče o seniory 

V období od 7. 2. do 30. 6. 2014 probíhal kurz Rodinná péče o seniory, který byl reali zován v rámci 

projektu Vzdělávání pečujících osob. Akreditovaný kurz (MPSV) je zaměřen na odbornou podporu 

pečujících. Absolventi získali nebo si rozšířili znalosti a dovedností pro poskytování péče 

nesoběstačnému seniorovi v podmínkách domácího prostředí.  Celkem 17 účastníků po úspěšném 

ukončení obdrželo Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu s celostátní platností.  

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. 
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Školní psycholog   

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 2013/2014 

Hlavní pracovní poměr 

Zaměstnanci 

Fyzické osoby 

v hl. pracovním 

poměru 

2013/2014 

Pedagogičtí 80 

Nepedagogičtí 34 

Celkem 114 

 

Věková struktura pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/2014 

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

Počet 

pracovníků 
5 22 25 25 3 

 

V. Absolvovaná školení pedagogických pracovníků 

Název školení Počet účastníků 

Anglický jazyk Live The Language 2 

Mezinárodní vědecká konference Hotelnictví a turismus  1 

Akreditace testera ECDL 4 

Konference k environmentální výchově 1 

Diagnostika specifických poruch 1 

Typologie osobnosti 61 
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Jazykový kurz ruština v praxi 2 

Základy finančních gramotnosti 1 

Tajemný svět mikroogranismů 1 

Účetní závěrka a daňové přiznání 1 

Finanční gramotnost 2 

Středoškoláci se specifickou poruchou 1 

ENTER – Moderní korespondence 1 

Český jazyk – Moderní aktivizační metody 1 

Stížnosti šetření v rámci ČŠI 1 

Nový Občanský zákoník 1 

Trestní odpovědnost mládeže a trestné činy 1 

Zákoník práce a jeho novela 1 

Aktuální změny v účetnictví a daní 2014 1 

Přehled hygienických předpisů, alergeny 1 

Nemocenské pojištění v roce 2014 1 

Výživa a děti 1 

Nový občanský zákoník ve školské praxi  36 

Matematika – Tajemství zlatého řezu 1 

Finanční gramotnost – Finance a já 1 

Finanční gramotnost II 1 

Zákon o pedagogických pracovnících 1 

Rozvoj kompetencí ředitele školy v oblasti řízení 1 

Vědecká konference ICOLLE 2014 1 

Ochrana osobních údajů 1 

Kurz typologie pro vedení školy 4 

Třídnická hodiny – prostor pro efektivní řešení problémů 12 

Péče o duši – cesta k radosti z pedagogické profese 12 

Komunikace – základ života 12 

Konference ředitelů VZŠ 1 

Školení k 3D tiskárně MakerBot2 1 

Roadshow pro školy – Moderní vyučovací hodina 1 
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Školení pedagogů podle vyhl. č. 50/78 Sb., 30 

Školení PO pedagogů, odborná příprava 80 
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 Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2013/14  

 

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  

 
 
 
 
 
 
 

B1. Výsledky maturitních zkoušek     
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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 138 8 86 44 12 

 ostatní formy           

 
Nástavbové studium 

denní forma           

 ostatní formy 30 6 15 9 2 

 celkem 168 14 101 53 14 

             

* - pouze jarní termín       

        

B2. Výsledky závěrečných zkoušek     

             

 
  

Počet žáků konajících 

zkoušku 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

Nepřipuštění ke 

zkoušce 

 2leté obory           

 3leté obory 23 0 21 2 1 

 celkem 23 0 21 2 1 

             

B3. Výsledky absolutorií (VOŠ)      

             

 
  

Počet studentů 

konajících zkoušku 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

Nepřipuštění ke 

zkoušce 

 denní studium 93 52 41 0 0 

 jiné formy studia           

 celkem 93 52 41 0 0 
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ŠKOLA: Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53   

                 

 číslo organizace: 600 171 779           

                             

               

 Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech 
               

C1.   

1 Projekt EdTWIN - EdTRANS 

   

2 Projekt eTwinning 

   

3 Projekt Edison 

   

4 Zahraniční praxe Švýcarsko - 1 žákyně VP3 

   

 

 Mimoškolní aktivity  
              

C2.   

1 Festival hotelnictví (třída HT4 - praktická ukázka maturitních prací oboru Hotelnictví) 

 Projekt OVCE (VP, AT, HT, OA, IT) 

2 Šafránkovy dobroty (obor HT a KC) 

 Veletrh fiktivních firem (OA3, OA4) 

3 Projekt Den Země (AT a VP) 

 Výstava psích miláčků (VP3) 

4 Různé akce města Boskovic: např. husí slavnosti, boskovické běhy (obor HT, KC - příprava občerstvení, raut) 

 Akce města Boskovice a okolí: např.: Evropský den mobility, Zahradní slavnost Betany Boskovice, sportovní hry Betany (zajištění zdravotního dozoru - studentky VOŠz) 

5 Charitativní akce: Sbírka Fondu Sidus, Květinový den, Sněhuláci pro Afriku (všechno obory)  

 Gastronomicky zaměřené kurzy: Kurz kávy - BARISTA, Kurz studené kuchyně, Sommeliérský kurz, Kurz carvingu (obory HT a KC)  

6 Odborné semináře: Ústav živočišné fyziologie a genetiky, Seminář pro talentované žáky, Mendel fórum2014, Léto s vědou (obr VP ) 

 Beseda 100 lidí, 100 chutí (obory HT a KC) 

7 Nedej drogám šanci  
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 Beseda o Střední Asii  

8 Beseda o Evropské unii  

 Projekce Indonésie - po stopách lidojedů 

9 Přednáška Prevence kriminality 

 
Projekt Film a škola. Filmová představení: Nedotknutelní, Kupec benátský (1. ročníky), Jana Eyrová, Protektor (2. ročníky), Velky Gatsby, Colette (3. ročníky), Lore, Pelíšky 
(4. ročníky) 

10 Divadelní představení v Brně: Jak je důležité míti Filpa, Romeo a Julie, Fashdance 

 Anglické divadlo: Jindřich a jeho ženy, Petr Pan 

11 Školní divadlo: Divadlo nekouše 

 Vydávání školního časopisu (tištěná a online verze) 

12 Exkurze Řím-Vesuv-Pompeje 

 Adventní Vídeň 

13 Exkurze Maďarsko 

 Odborná exkurze ZOO Schönbrunn Vídeň (VP4) 

14 Exkurze do Hotelu Moravia - Lasákův mlýn (HT) 

 Exkurze do ČNB Praha (OA4) 

15 ZOO Praha (VP2, VP3) 

 Litomyšl a okolí (VOŠe C1) 

16 Exkurze Městský úřad Boskovice (3. ročníky) 

 Okresní soud Blansko (OA4, HT4) 

17 Hotel Voroněž Brno (HT3) 

 Mlékárna Olešnice (VP4) 

18 Exkurze letiště Brno (HT3) 

 Exkurze do Prahy 

19 Exkurze Žďársko (OA2) 

 Sonnentor a Vinné sklepy Čejkovice (obory HT a KC) 

20 Exkurze do východních Čech (HT2, IT2) 

   

 

 

 

 Mimoškolní aktivity  
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C2.   

21 Odborná exkurze Jednota Boskovice (EP3) 

 
Odborné exkurze oboru veterinární prevence: ZOO Praha, ZOO Ostrava, čistička  odpadních vod Boskovice, botanický ústav AV ČR, ústav živočišné fyziologie a genetiky 
AV ČR, Techagro, Animalvetex, Vetfar, drůbeží jatka Jevíčko, Palác ještěrů Cetkovice 

22 Hvězdárna a planetárium Brno (IT2, HT1, EP2) 

 Technické muzeum Brno (VP1, OA1, EP1) 

23 ČT Brno (IT3,  IT4) 

 Bienále grafického designu (IT3) 

24 Stmelovací pobyt s environmentálním zaměřením (první ročníky) 

 Školní sportovní kurzy: lyžařský (Rakousko), pobytový a sportovní Chorvatsko, vodácký kurz Sázava  

25 FN Olomouc, centrum IVF Olomouc 

 Dětská léčebna Boskovice a Ostrov u Macochy 

26 Hospic DLBsJ Rajhrad 

 Oblastní charita Blansko 

27 OTS Boskovice 

 MOÚ Brno 

 

 Účast žáků a studentů školy v soutěžích  
              

C3. Krajské soutěže 

1 Soutěž SOČ - 2. místo 

   

   

C3. Celostátní soutěže 

1 Literární soutěž Moderní české zemědělství očima dětí a studentů - 3. místo 

   

2 Angličtinář roku - 34. místo 

   

3 Má dáti - Dal - 3. a 7. místo 

   

4 CISCO NetRIders 

   

                           

C3. Mezinárodní soutěžě                       
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1 Soutěž veterinárních středních škol - 2. místo žáci VP4 

   

2 InterLoS - 19. místo 

   

3 Prostějovská zlatá jehla - 1. místo žáci OT 

   

 

 Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty 

              

C4. Dlouhodobá spolupráce (nad 3 roky) 

1 Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR 

 ZERA Rájec a.s. 

2 ZEAS Bořitov a.s. 

 ZEPO Lysice a.s. 

3 Agrospol, agrární družstvo Knínice 

 JS Boskovice o.s. 

4 Městský úřad Boskovice 

 Kulturní zařízení města Boskovice - kino Panorama, Městská knihovna  

5 Zámek Boskovice 

 Muzeum Boskovicka 

6 Člověk v tísni, o.p.s.  

 Pivovar Černá Hora  

7 Hotel Moravia - Lasákův mlýn, Boskovice 

 Café Art, Michal Křižka, Poděbrady 

8 Kulturní zařízení města Boskovice, Boskovice 

 Sportuj s námi, Boskovice 

9 Restaurace Karlov, Letovice 

 Hotel Dermot, Letovice 

10 Restaurace 29, Boskovice 

  Hotel Slavie, Boskovice 

11 Restaurace Lidový dům, Lysice 

 Restaurace Havírna, Letovice 

12 MSSS, Boskovice 

 Sudický dvůr, Sudice 

13 Czech Carving Studio, Luděk Procházka, Benešov 
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 Sommelier klub, Ing. Karel Babka, Mariánské lázně 

14 Mistr kuchař Vladimír Picka, Pelhřimov 

 NcM vzdělávací středisko, PhDr. Zdeňka Endlicherová, Brno  

15 Město Boskovice -zajištění zdravotnického dozoru, přednášek na různých akcích - Den bez aut, Běh T. Foxe 

 Nemocnice Boskovice-praxe  

16 Sociální služby Šebetov -praxe 

 Městská správa sociálních služeb Boskovice- praxe , pomoc při různých činnostech MSSS 

17 Oblastní charita Blansko -praxe a pomoc při vánoční besídce, sportovních hrách  

 FN Brno -praxe 

18 Nemocnice Blansko  - praxe 

  

C4. Střednědobá spolupráce (nad 1 rok) 

1 Komora veterinárních lékařů ČR 

 Věznice Kuřim 

2 Restaurace Pod zámkem, Boskovice 

 Zámecká restaurace, Lysice 

3 Hotel Rudka, Rudka u Kunštátu 

 Letiště Brno, Tuřany 

4 Hotel Voroněž, Brno 

 CSSML Letovice - praxe  

5 Dětské léčebna Křetín - praxe 

 Nemocnice Milosrdných bratří Brno- praxe 

6 Úrazová nemocnice Brno -praxe 

 Nemocnice Milosrdných bratří Letovice 

7 OLÚ Jevíčko  - praxe  

 Psychiatrická nemocnice Brno  - praxe  

8  MŠ Boskovice - zajištění zdravotnického dozoru a přednášek na různých akcích, např. Dopravní hřiště s tatínkem...  

 
 

  

C4. Nově navázaná spolupráce (školní rok 2013/2014) 

1 Eurocentrum Brno 

 SPgŠ, Boskovice 

2 VAS, 17. l istopadu 14, Boskovice 

 Restaurace Repete, Boskovice 

3 Restaurace Blue Queen, Boskovice 

 Restaurace Morava, Benešov 
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4 Restaurace Rabínův šenk, Boskovice 

 Lipka, Brno 

5 ZŠ, Boskovice 

 Betany, Boskovice 

6 Sonnentor, Čejkovice 

 Vinné sklepy, Čejkovice 

7 Jatka Bořitov 

 MŠ, ZŠ a PrŠ, Boskovice 

8 Hedica  Brno -praxe a organizační pomoc při akci Světový den ledviny - pomoc studentů při měření TK, odběrech krve….. 

 Charita Brno - spolupráce  se studenty pomoc při zajištění a organizaci Národní potravinové sbírky  

 

 Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty 
               

C4. Dlouhodobá spolupráce (nad 3 roky) 

1 CK Slunce a sníh Boskovice 

 Růžové náměstí 3, 680 01 Boskovice 

2 MIS Boskovice 

 Masarykovo nám. 1, 680 01 Boskovice 

3 CA (dříve CK)K+M tour Boskovice 

 nám. Míru 25, 679 74 Olešnice (sídlo), provozovna Boskovice 

4 CK Amalkatour Blansko 

 nám Svobody 7/15, 678 01 Blansko 

5 CK Relaxace Blansko 

 nám. Svobody 35/1, 678 01 Blansko 

6 Město Blansko (provozovna Blanenská informační kancelář Blanka)  

 nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko 

7 CA Karawela Blansko 

 Seifertova 13, 678 01 Blansko 

8 Město Jevíčko 

 Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko 

9 Městské informační centrum Kunštát 

 nám. Krále Jiřího 105, 679 72 Kunštát 

10 CK Čebus Brno 

  Běhounská 19, 656 34, Brno 

11 Stavební bytová družstvo RADOST 
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 Komenského 22, Boskovice 680 01  

12 NYK, s.r.o.,  

 Nyklavice 43 

13 ZŠ a MŠ Kunštát,  

 Brněnská 32, 679 72 Kunštát 

14 Gabriela Ell ingerová, účetní poradenství,  

 Rožmitálská 34, 678 01 Blansko 

15 P-D Refractories CZ a. s.,  

 Nádražní 218, 679 63 Velké Opatovice 

16 Československá obchodní banka, a.s. - odborné praxe na pobočkách v Brně, Boskovicích, Blansku 

 umisťování studentů má na starosti ředitelství l idských zdrojů Radlická 333, 150 57 Brno  

17 Komerční banka, a.s. - odborné praxe na pobočkách v Brně, Boskovicích, Blansku  

 umisťování studentů má na starosti ředitelství l idských zdrojů Nám. Svobody 21, 631 31 Brno  

18 Allianz, a.s. - pobočka Blansko, Nám. svobody 14, 678 01  

 pobočka Boskovice, Komenského 341/9, 680 01  

19 Modrá pyramida - pobočka Boskovice, Kpt. Jaroše 50/8, 680 01  

 pobočka Brno, Kounicová 279/29, Veveří, 602 00 Brno 2 

20 Fincentrum, a.s. - odborné praxe na pobočce Boskovice 

 17. l istopadu 19, 680 01 Boskovice 

21 Broker Consulting, a. s. - odborné praxe na pobočce Blansko 

 Kollárova 659, 678 01 Blansko 

22 Minerva Boskovice, a.s. 

 680 01 Boskovice, Sokolská 1318/60 

23 Pentaco, spol. s r.o. 

 680 01 Boskovice, Hliníky 2068 

24 Stavební bytové družstvo Radost 

 680 01 Boskovice, Komenského 22  

25 MěÚ Boskovice 

 680 01 Boskovice, Masarykovo náměstí 3/1  

26 MěÚ Blansko 

 678 24 Blansko, Náměstí Republiky 1 

   

C4. Střednědobá spolupráce (nad 1 rok) 

1 CK České kormidlo Brno 

 Šilingrovo nám. 3/4 257, 602 00 Brno 

2 CK Orange travel Brno 
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 Brno - galerie Vaňkovka  

3 CK Brenna Brno 

 Jakubské nám. 7, 602 00 Brno 

4 CK Gargano Brno 

 Klimešova 50, 602 00 Brno 

5 CK Šnek 

 Optátova37, 637 00 Brno 

6 CA Duker Brno 

 Kobližná 18, 602 00 Brno 

7 Dopravní společnost Auto-Němec 

 Vísky 95, 679 33 Vísky 

8 Hotel Prokopka 

 Prokopova 9, 130 00 Praha 

9 OV KSČM Blansko,  

 Čapkova6, 678 01 Blansko 

10 Ing. Irena Dvořáčková,  

 Hybešova 1594/28, 680 01 Boskovice 

11 Alois Hynek,  

  Masarykovo náměstí 11, 679 61 Letovice 

12 Statutární město Prostějov,  

 nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov  

     

C4 Nově navázaná spolupráce (školní rok 2013/2014) 

1 CK Hladký 

 Karolíny Světlé 962/18, 628 00 Brno 

2 Last minute centrum, s.r.o. 

 náměstí Svobody 21, 602 00 Brno 

3 Travel 2002 Brno 

 Moravské nám. 4, 602 00 Brno 

4 CK Atlas Adria 

 Lidická 73, 602 00 Brno 

5 RABBIT TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV a. s.,  

 Biskupická 776, 679 43 Jevíčko 

6 OSSZ Prostějov,  

 Plumlovská 36, 797 30 Prostějov 

7 Česká spořitelna - odborné praxe na pobočce Blansko 
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 Wanklovo náměstí 1436/3, 678 01 Blansko 

8 Partners Financial Services, a.s. - odborné praxe, odborné semináře 

 Nové sady 2, 602 00 Brno 

 

C. DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

          

C5. Vzdělávání dospělých - profesní kvalifikace a kurzy k PK 

 

Název profesní kvalifikace 
kód profesní 

kvalifikace 
autorizující orgán 

počet 
provedených 

zkoušek za rok 
2013/14 

z toho 

úspěšně 
složených 

přípravným kurz 

(ANO/NE) 

délka kurzu 

(hodin) 

počet 

účastníků 
kurzu 

 

 Florista 41-008-H Mze 3 3        

 Příprava teplé kuchyně 65-001-H MMR     ANO 100 10  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

          

          

          

C5. Ostatní vzdělávání dospělých MIMO profesní kavlifikace  

 

Typ vzdělávání (příp. název kurzu) 
celková délka 

(dní) 

počet 
vyškolených 

osob  

 Rodinná péče o seniory 12 17  

  Vzdělávání lektorů pro udržitelný rozvoj se zaměřením na age management  2  30  
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PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 

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.  

Husí slavnosti 2013 

Poslední zářijový víkend 2013 se v Boskovicích konaly Husí slavnosti. Naše škola se již tradičně do realizace 

této akce zapojila. Návštěvníci měli možnost získat informace o možnostech studia na naší škole a případně 

si zakoupit občerstvení židovského charakteru. Žáci zajišťovali kompletní catering u soutěže restaurací – letos 

o nejlépe připravenou husí pečínku. 

Žáci ZŠ Černá Hora v našich laboratořích 

Dne 19. 11. 2013 navštívili žáci šestých ročníků ze ZŠ Černá Hora laboratoře školy. V  chemické a biologické 

laboratoři a v ošetřovně měli možnost zhlédnout i odzkoušet jednoduché pokusy, které se v  těchto 

laboratořích při výuce odborných předmětů provádějí.  

Projekt OVCE 

Žáci všech oborů střední školy se účastnili ve dnech 2. až 15. 12. 2013 mezioborového projektu „ Proj ekt ovce 

aneb S ovcí do Evropy“. Svoje odborné znalosti uplatnili žáci  Veterinární prevence a Agropodnikání při 

bourání a senzorickém posouzení skopového masa, následně při jeho laboratorním vyšetření. Žáci oboru 

Kuchař- číšník upravili skopové maso podle anglického menu a zajistili jeho degustaci. Ochutnávku zajistili 

i žáci oboru Hotelnictví a turismus - ti připravili české menu - skopové na rozmarýnu a víně. Propagaci akce 

a fotodokumentaci obstarali žáci oboru Informační technologie a celkové kalkulace vyrobených produktů 

zpracovali žáci oboru Obchodní akademie. 

Ruský den 

V předvánočním týdnu si žáci HT2 a OA2 uspořádali Ruský den. Připravili  tradičním ruským způsobem – 

v samovaru- čaj. Silný koncentrát si nalévali do šálků, sklenic zasazených v kovových zdobných obalech 

s ouškem (stakanů) a dolévali dle chuti horkou vodou ze samovaru. Servírovali  na dřevěném podnosu 

s lidovými motivy. V rámci Ruského dne žáci ochutnali také kávu z Oděsy, sušenky Aljonka s obrázkovými 

motivy, pravou černou čokoládu z továrny N. K. Krupské v Petrohradu, mléčnou čokoládu Máša a medvěd, 

perníčky apod. Nahlédli také do ruské kuchařské knihy s obrázky a recepty na přípravu ruských národních 

jídel, jako je boršč, bliny, pelmeně, pirohy aj. Besedovali nad pohlednicemi a cestovatelskými alby, prohlíželi 

dekorativní předměty lidového umění.  

Šafránkovy dobroty 

Dne 17. 1. 2014 proběhla v rámci spolupráce naší školy se základními školami gastronomicky zaměřená akce 

s názvem „Šafránkovy dobroty“. Žáci oboru Hotelnictví navštívili druháky Základní školy Boskovice - 

odloučeného pracoviště ul. Slovákova 8, kde společně s učitelem Petrem Šafránkem dětem přiblížili míšení 

nealkoholických koktejlů, carving – dekorativní vyřezávání ovoce a zeleniny a základy stolování i zdravého 

stravování. Po celou dobu si mohly děti tyto činnosti pod taktovkou našich žáků vyzkoušet. Děti pak dostaly 

ke svačině tvarohový koláč vyrobený žáky oboru Kuchař-číšník. 



 
 

 21 

Veletrh fiktivních firem 

Dne 27. 2. 2014 se na naší škole konal 18. Veletrh fiktivních firem. Veletrhu se zúčastnilo  

13 firem, z toho 2 firmy z naší školy ze třídy OA3 a 2 firmy z vídeňské obchodní akademie.  

V průběhu veletrhu probíhala soutěž o nejlepší prezentaci, nejlepší katalog a nejlepší stánek.  

Hodnotilo se nejen zpracování, ale i vystupování a celkový dojem prezentujících zástupců firem.  V rámci 

mezioborové spolupráce se na organizaci veletrhu podíleli žáci Obchodní akademie (OA4 a OA3), pamětní 

listy, diplomy a plakáty vytvořili žáci oboru Ekonomika a podnikání - Informatika v ekonomice (EP2), o catering 

se postarali žáci oborů Hotelnictví a Kuchař - číšník. 

Projekt DEN ZEMĚ 

Žáci naší školy oboru VP a AT připravili u příležitosti oslav „Dne Země“ pro žáky ZŠ Boskovice projekt zaměřený 

na třídění a zpracování odpadů. Projekt byl zahájen na začátku školního roku, kdy žáci založili školní hřbitov 

odpadů – do jednotlivých „kastlíků“ s hlínou umístili různě druhy odpadů a nechali je na školním dvoře 

podléhat přírodním dějům (déšť, sníh, mráz…). V rámci týmové spolupráce si žáci rozdělili dílčí úkoly – 

powerpointové prezentace na téma třídění a zpracování skla, třídění a zpracování papíru, třídění a zpracování 

PET lahví, bioodpad a kompostování, sběrné dvory, ozónová díra, přemnožení potkanů ve městech, 

deratizace ve městech, tvorba recyklovaného papíru. Celý projekt vyvrcholil dne 19. 4. 2013, kdy žáci své 

teoretické i praktické poznatky předali žákům ZŠ. Na závěr projektového dne si žáci ZŠ vyrobili vlastní medaili 

z recyklovaného papíru. 

VI. Festival hotelnictví 

13. května 2014 již pošesté proběhla v prostorách Zámeckého skleníku praktická ukázka maturitních prací 

žáků 4. ročníku oboru Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) s názvem Festival hotelnictví. Návštěvníci z řad 

široké veřejnosti mohli během chvíle procestovat a poznat mnoho zajímavých zemí, seznámit se s aktuálními 

trendy v oblasti gastronomie a cestovního ruchu.  Součástí festivalu byla i odbytová střediska, jako např. 

kavárna, čajovna a mnoho dalších. 

VÝSTAVA PSÍCH MILÁČKŮ 

Dne 30. 5. 2014 se v areálu školy na Hybešově ulici konal již 7. ročník Výstavy psích miláčků. O jeho organizaci 

se postarali žáci 3. ročníku oboru Veterinářství ve spolupráci se SRPŠ při naší škole. Výstavy se zúčastnilo 

téměř 80 psů různých plemen. Psi byli rozděleni do 3 kategorií. O vítězích rozhodovala porota sestavená 

z učitelů a žáků, v jejím čele stanula uznávaná odbornice paní Mgr. Michaela Čermáková z Prahy.   

Součástí programu byly také doprovodné aktivity  -  mini horse, ukázka výcviku vodicích psů a přednáška 

o dočasných domovech psů.  

Závěrečné zkoušky oboru Kuchař-číšník 

Dne 4. 6. 2014 žáci oboru Kuchař-číšník předvedli v rámci praktické závěrečné zkoušky slavnostní tabule 

v Zámeckém skleníku v Boskovicích. 

Odborné akce oboru hotelnictví a kuchař číšník  

Žáci oborů Hotelnictví a Kuchař-číšník se pravidelně zúčastňují společenských akcí v  regionu, na kterých 

obsluhují, připravují rauty, občerstvení atd. Žáci si tak mohou ověřit svoje získané školní zkušenosti přímo 

v praxi. 

V tomto školním roce se jednalo např. o tyto akce: 
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 Boskovické běhy -  raut pro VIP závodu v prostorách obřadní síně Zámku Boskovice, občerstvení pro 

140 osob a slavnostní raut 

 Raut na Zámku Boskovice – u příležitosti Concetus Moraviae  

 Celodenní cateringové akce pro Vodárenskou akciovou společnost   

 Školní hon  VOŠ ekonomické a zdravotnické a SŠ Boskovice  

 Schůzka výchovných poradců z regionu 

 Den školního stravování VOŠ ekonomická a zdravotnická a SŠ Boskovice  

VOŠ ZDRAVOTNICKÁ NA RŮZNÝCH AKCÍCH 

Studentky VOŠ zdravotnické se zúčastňují různých akcí pořádaných městem, popř. různými státními 

organizacemi a prezentují zde svoje profesní znalosti a dovednosti. V  minulém školním roce se jednalo 

například o tyto akce: 

 20. 9. 2013 – Evropský den mobility – předvedení poskytování první pomoci v rámci akce Evropský 

den mobility 

 školení v oblasti  poskytování první pomoci (PP) v těchto zařízeních: - 

o Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice, Štefánikova 

o  ZŠ Lysice, Boskovice, Sloup, Buková, Lipovec 

o Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice  

o  SDH okrsek Křetín 

 12. 12. 2013- charitativní akce Komplexu sociálních služeb Betany Boskovice  – asistence klientům 

a pomoc při organizaci v rámci vánoční besídky v Zámeckém skleníku v Boskovicích  

 25. 5. 2014 – účast studentů na Zahradní slavnosti pro Betany Boskovice - asistence u klientů a pomoc 

při organizace a průběhu slavnosti  

 18. 6. 2014 - Sportovní hry pro klienty zařízení Komplexu sociálních služeb Betany Boskovice zajištění 

zdravotního dozoru  

 4. 4.  2014 - studentky prvního ročníku VOŠ zdravotnické v  rámci výuky psychologie připravily 

dramatizace pohádek pro děti z Mateřské školy Lidická, Boskovice, pro Betany Boskovice a MŠ na 

Kollárce Boskovice 

Domov mládeže 

Žáci ubytovaní v domově mládeže se zúčastnili v předvánočním období akce "Česko zpívá koledy", dále 

žáci  ubytovanými na domově mládeže pekli a zdobili perníčky pro seniory ubytované v Domě sociálních 

služeb v Boskovicích, v Letovicích a v Sociálních službách Šebetov. Předvánoční program byl završen 

vystoupením pro žáky naší školy v Zámeckém skleníku v Boskovicích. Již tradičně připravili vtipnou 

dramatizaci známých filmových pohádek. V  letošním školním roce se jednalo o pohádky S čerty nejsou žerty 

a Zlatovláska.  Tytéž pohádky pak sehráli i  pro žáky boskovické ZŠ a MŠ a ZŠ Letovice. 

Domov mládeže také pravidelně spolupracuje  s MŠ, ZŠ a PŠ Štefánikova ul. Boskovice Pod vedením 

vychovatelky Zdeňky Dvořáčkové pravidelně připravují žáci ubytovaní na DM odpolední program pro děti 

z tohoto zařízení. 
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V rámci volnočasových aktivit proběhla na domově mládeže beseda z oblasti gynekologické problematiky se 

sexuoložkou MUDr. Hegerovou, Mgr. Alena Plavcová připravila besedu o duševní hygieně mládeže. 

Dále na domově mládeže funguje zájmová činnost, největší zájem je o sportovní činnosti. Během celého 

školního roku probíhají sportovní turnaje mezi objekty F1 a F2. Dále zde pracuje kroužek vaření, hudební 

kroužek, dramaticky a rukodělný kroužek a kroužek anglického jazyka.  

CHARITATIVNÍ ČINNOST 

Žáci SŠ i studenti VOŠ se zapojili do různých charitativních akcí. 

Národní potravinová sbírka 

Dne 16. 11. 2013 se studentky VZ2 zúčastnily jako dobrovolnice Národní potravinové sbírky, kte rá se konala 

v Brně. Zákazníci obchodních domů mohli darovat trvanlivé potraviny pro azylové domy, domovy pro děti 

a seniory nebo chudým rodinám.  

Sbírka Fondu Sidus  

Tato sbírka zaměřená na získání peněz pro dlouhodobě nemocné děti v našich nemocnicích, na vybavení 

dětských oddělení nemocnic (lékařské přístroje, pomůcky) a na výchovu k solidaritě a humanitě probíhala 

v prosinci 2013 a lednu 2014. Vybraní žáci školy informovali prostřednictvím plakátů, ústními informacemi 

a prodejem „dárečků“ ostatní žáky o problematice dětských nemocí, vybavení dětských nemocnic. Žáci 

projevili ochotu angažovat se nejen pro vlastní prospěch, ale i v zájmu jiných lidí, ve veřejném zájmu. Dále 

získali informace o činnosti Fondu Sidus. Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických 

zařízení přístroji. Jedná se o Pediatrickou kliniku UK 2. LF Fakultní nemocnice v Motole a Dětskou kliniku 

Fakultní nemocnice Olomouc.  

Sněhuláci pro Afriku  

Obecně prospěšná společnost Kola pro Afriku ve spolupráci s Gymnáziem Ostrava – Hrabůvka připravila pod 

záštitou Ministerstva školství originální charitativní akci „Sněhuláci pro Afriku“, která se konala ve středu 

26. 2. 2014. Cílem bylo připravit aktivní, zábavnou činnost pro žáky a studenty mateřských, základních 

i středních škol v celé republice s podtextem pomoci. Tohoto projektu se zúčastnilo přes 200 škol . Úkolem 

účastníků bylo vytvořit sněhuláka. Startovné za každého sněhuláka činilo 50 Kč, celkově se za naši školu 

vybralo 1450 Kč. Každý z jednotlivých sněhuláků byl vyfotografován, poté se sněhuláci umístili do auly, kde 

probíhalo veřejné hlasování (žáků i učitelů). Všechny zúčastněné třídy měly originální nápady na stavbu svého 

„sněhového mužíka“. Vzhledem k charakteru letošní zimy používali žáci jako stavební materiál  karton, 

noviny, vatu, toaletní papír nebo polystyren. 

Květinový den  

Květinový den je zaměřený převážně na osvětu. Vybraní žáci školy informovali 14. 5. 2014 prostřednictvím 

plakátů, letáčků, ústními informacemi a prodejem „květinek“ ostatní žáky i veřejnost o boji proti rakovině. 

Výnos ze sbírky je určen na boj proti rakovině - na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických 

pacientů, podporu onkologické výchovy, výzkumu a vybavení onkologických center . Akce probíhala ve škole 

i městě Boskovice. Žáci projevili ochotu angažovat se nejen pro vlastní prospěch, ale i  v zájmu jiných lidí. Dále 

získali informace o prevenci vzniku nádorového bujení.  
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KURZY A SEMINÁŘE 

Ve škole probíhají kurzy a semináře zaměřené na zvyšování kvalifikace, které jsou určeny jak pro žáky, tak 

i pro širší veřejnost. Žáci škole se také zúčastňují odborných kurzů, které jsou pořádány mimo budovu školy. 

Kurz kávy – BARISTA 

Ve dnech 16. – 17. 10. 2013 jsme po dvou letech mohli opět přivítat na naší škole  mistra kávy pana Michala 

Křižku (CAFÉ ART, PRAKUL) u příležitosti realizace kurzu kávy „BARISTA“. Celkem 18 žáků z oborů Hotelnictví 

a Kuchař-číšník, ale i z VOŠ tento kurz úspěšně absolvovalo a získalo cenné teoretické i praktické poznatky 

z oblasti historie, druhů, pěstování, sklizně, degustace káv a teorie přípravy espressa podle filozofie 4M, 

čištění a sanitace kávovaru, nastavení hrubosti a gramáže, přípravy špičkového espressa a mnoho dalšího. 

Kurz byl zakončen soutěží podle mezinárodních standardů. 

Kurz studené kuchyně 

Ve dnech 11. – 14. listopadu 2013 se na naší škole konal už potřetí kurz studené kuchyně pod vedením 

zkušeného lektora Mistra kuchaře Vladimíra Picky, odborného konzultanta Culinary Nestlé teamu. Všech 

21 zúčastněných žáků úspěšně složilo závěrečný test a připravilo svým příbuzným a přátelům bohatý 

slavnostní raut jako ukázku výsledku jejich čtyřdenního snažení.  Společně s dobrou náladou a pocitem, že 

umí zase něco víc, si odnesli i certifikát o rekvalifikaci. Svoje nově nabyté zkušenosti využijí nejen doma při 

přípravě domácích oslav, ale i při praktické maturitě nebo u závěrečných zkoušek, ale také při hledání 

zaměstnání v gastronomických oborech. 

Sommeliérský kurz 

Proběhl v naší škole 25. – 26. listopadu 2013 pod vedením lektora pana Ing. Karla Babky. Kurzu se zúčastnilo 

18 žáků naší školy a všichni tento kurz úspěšně dokončili a odnesli si kromě úžasných zážitků i certifikát 

o absolvování. 

Kurz carvingu – ozdobného vyřezávání ovoce a zeleniny  

Proběhl v naší škole 10. – 11. dubna 2014 pod vedením lektora pana Luďka Procházky. Ve dvou dnech se žáci 

naučili tvořit dekoraci ze zeleniny a ovoce a pomocí speciálního nářadí vyřezávat do ovoce a zeleniny 

jednodušší ornamenty. 

ECDL 

Během školního roku 2013-2014 proběhlo 12 termínů testování, ve kterých byli uchazeči z řad studentů SŠ 

i VOŠ a pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci naší školy testovaní ze znalostí z vybraných oblastí ICT. Celkem 

proběhlo testování 179 modulů z oblasti tzv. "Digitální kvalifikace" podle definice konceptu  "European 

Computer Driving Licence". 

Kroužek programování robotů 

Od začátku února 2014 zájemci z řad žáků IT2 zahájili činnost kroužku programování robotů Lego Mindstorms 

NTX (LMN). LMN je lego stavebnice doplněná o programovatelnou jednotku. Ze stavebnice se dá postavit 

celá řada modelů s různými funkcemi. 

 

 

 

http://www.lego.com/en-us/mindstorms/?domainredir=mindstorms.lego.com
http://www.lego.com/en-us/mindstorms/?domainredir=mindstorms.lego.com


 
 

 25 

CISCO 

V dubnu 2014 proběhlo na VOŠ a SŠ Boskovice slavnostní předávání CISCO certifikátů žákům 4. ročníku oboru 

Informační technologie. Předání certifikátů proběhlo při velmi významném výročí – naše škola letos slaví 5 

let, kdy je součástí mezinárodního vzdělávacího programu Cisco Academy.  

Ústav živočišné fyziologie a genetiky  

V týdnu od 4. 11. 2013 – 8. 11. 2013 se žáci 3. ročníku VP zúčastnili odborné praxe na Ústavu živočišné 

fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Praxe probíhala v  odborných laboratořích, kde měli žáci možnost prakticky 

vyzkoušet přípravu histologických preparátů. 

Seminář pro talentované žáky 

Národní institut pro další vzdělávání MŠMT a Sdružení na podporu tal entované mládeže České republiky, 

o. s. pořádal ve dnech 19. až 21. března v Brně seminář SOČ pro studenty. Z naší školy se této akce zúčastnilo 

sedm žáků ze třídy VP2. Na praktických seminářích se dozvěděli, jak vypracovat a vylepšit svou práci SOČ 

a následně ji obhájit. 

Mendel fórum 2014 

Molekulární embryologie vědecky i nevědecky byla akce pořádaná dne 14. 5. 2014 v rámci projektu MMŠ 

na Ústavu živočišné fyziologie a genetiky v Brně a účastnili se jí žáci VP3. Celý den probíhaly nejrůznější 

prezentace vědců o jejich výzkumech. Prezentace probíhaly v  angličtině. 

Léto s vědou   

V rámci projektu MMŠ se žáci VP3 dne 18. června 2014 seznámili v Moravském zemském muzeu v Brně 

s nabídkou témat na Mendelovu letní školu, kde pravidelně navštěvovali po dobu prázdnin odborné praktické 

semináře.   

 

BESEDY A PŘEDNÁŠKY 

Pro žáky jednotlivých oborů byly uspořádány různé odborné přednášky a besedy.  

100 lidí, 100 chutí 

Dne 27. 9. 2013 a 10. 10. 2013 proběhla na naší škole pilotáž environmentálního vzdělávacího program pod 

názvem „100 lidí, 100 chutí“. Tento program byl realizován ve spolupráci se vzdělávacím ekologickým 

centrem Lipka a Mgr. Gabrielou Hájkovou. Pilotáže se zúčastnily třídy HT2 a KC3. Cílem gastronomického 

projektu bylo seznámit žáky se souvislostmi, které si při prvním zamyšlení s potravinami nespojujeme – 

soustředit se na environmentální a globální aspekty, které propojují každodenní život s gastronomickou praxí. 

Nedej drogám šanci 

Dne 24. října 2013 se v kině Panorama Boskovice konala akce pod názvem "Nedej drogám šanci!", kterou 

připravila Policie ČR regionu Blansko-Vyškov. Žáky prvních ročníků SŠ seznámili odborníci z oboru 

(kriminalisté, psychologové, státní zástupce) s různými aspekty užívaní a distribuce drog. Celá akce byla 

zakončena výpovědí bývalé narkomanky, která vyprávěla o své šestileté drogové závislosti, otevřeně 

odpovídala na dotazy a varovala před následky užívání drog. Akce byla zakončena soutěží, kde dvě ceny získali 

za svoji pozornost a správné odpovědi žáci KC3, Miroslav Šafář a Radim Španěl. 
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Beseda o Střední Asii 

Ve čtvrtek 13. února 2014 proběhla v naší škole beseda s pražským cestovatelem a fotografem Tomášem 

Kubešem. Seznámil žáky s asijskými zeměmi Uzbekistán, Kazachstán nebo Kyrgyzstán (ve kterých strávil 

téměř rok). Představil zdejší kulturu a životní styl obyvatel. 

Evropská unie 

V dubnu 2014 se studenti 3. ročníků SŠ zúčastnili přednášky s  besedou na téma Evropská unie, kterou pro ně 

připravili pracovníci Eurocentra v Brně. Na tuto akci pak navazovaly Studentské volby do Evropského 

parlamentu konané koncem dubna. Byly součástí celostátního projektu Kdo jiný? zaměřeného na podporu 

aktivní účasti mladých lidí v občanské společnosti . 

Projekce Indonésie – po stopách lidojedů 

Dne 27. 5. 2014 se zúčastnili žáci 2. ročníku všech oborů SŠ naší školy vzdělávacího projektu Planeta Země 

„Indonésie – po stopách lidojedů “. Formou projekce se žáci seznámili s biodiverzitou dané lokality se 

zaměřením na neoddělitelnost flóry a fauny ostrova s  jeho geologickým i populačním vývojem. 

Prevence kriminality 

V červnu 2014 žáci 2. ročníků SŠ absolvovali besedu Prevence kriminality mladistvých, při které se setkali 

s pracovníky a odsouzenými z Věznice v Kuřimi. 

KULTURA 

Projekt  Film  a škola 

Ve školním roce 2013-2014 se škola již pošesté zapojila do celorepublikového projektu Film a škola, který se 

zaměřuje na rozšíření kulturního povědomí mladé generace.  

Žáci všech ročníků střední školy zhlédli vždy 2 filmy, konkrétně:  

 1. ročník 

 4. 11. 2013  Nedotknutelní 

 12. 3. 2014  Kupec benátský 

 2. ročník 

 22. 10. 2013  Jana Eyrová 

 22. 4. 2014  Protektor 

 3. ročník 

 28. 11. 2013  Velký Gatsby 

 4. 2. 2014  Colette 

 4. ročník 

 4. 10. 2013  Lore 

 17. 12. 2013  Pelíšky 

Divadelní představení 

Zájezdy na divadelní představení 

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

Ve školním roce 2013-2014 to byla tato představení: 
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 4. 11. 2013 O. Wilde   Jak je důležité míti Filipa – Mahenovo divadlo Brno 

 9. 1. 2014 W. Shakespeare Romeo a Julie – Mahenovo divadlo Brno 

 11. 3. 2014     Flashdance – Městské divadlo Brno 

Divadlo nekouše 

V budově školy na Hybešově ulici se 11. 4. 2014 uskutečnilo představení Divadélka pro školy Hradec Králové, 

Divadlo nekouše. Představení zpracovávající vtipnou a neotřelou formou ukázky různých divadelních 

představení bylo určené pro žáky 1. - 2. ročníků střední školy. 

Anglické divadlo 

29. 1. a 8. 4. 2014 navštívili žáci SŠ divadelní představení v anglickém jazyce. Jednalo se o představení divadla 

Burantheatre   Jindřich a jeho ženy a Petr Pan. 

ŠKOLNÍ ČASOPIS 

V tomto školním roce dále vycházel školní časopis Občasník . V průběhu školního roku se změnila forma, 

časopis má on-line podobu. 

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.  

 ZAHRANIČNÍ EXKURZE 

Řím- Vesuv – Pompeje 

Ve dnech 7. – 11. 10. 2013 se pro žáky SŠ a VOŠ uskutečnila exkurze do Itálie. Během návštěvy Říma navštívili 

Vatikán s bazilikou sv. Petra, Andělský hrad, Koloseum, Forum Romanum, Pantheon. Viděli nejznámější 

památky nejen antického Říma, ale i ostatních období – renesance, baroka, klasicismu …, například: Fontánu 

čtyř řek, Fontánu di Trevi, Španělské schody, Piazza del Popolo, Piazza Navona, Kapitol.  

V další části exkurze se účastníci přemístili na jih, po prohlídce  Pompejí absolvovali výstup na sopku Vesuv. 

Adventní Vídeň  

16. 12. 2013 absolvovalo téměř 100 žáků střední školy zájezd do předvánoční Vídně. Kromě návštěvy 

tradičního adventního trhu „Christkindlmarkt“ před Vídeňskou radnicí, navštívili muzeum císařovny Sisi 

v Hofburgu a katedrálu svatého Štěpána. S průvodcem pak prošli historické centrum Vídně.  

Maďarsko 

Ve dnech 7. – 10. 4. 2014 absolvovala skupina C2 VOŠ odbornou exkurzi do Maďarska. Studenti se seznámili 

s nejvíce navštěvovanými destinacemi tohoto státu. Poznali historická místa Ostřihom a Viszegrád, hlavní 

město Budapešť, termální lázně Sárvár a další atraktivní turistické cíle Maďarska.  

ZOO Schönbrunn  

Dne 16. 4. 2014 žáci čtvrtého ročníku veterinární prevence navštívili zoologickou zahradu ve Vídni,  kde se 

seznámili s prostředím a specifickými podmínkami pro chov jednotlivých druhů zvířat. Měli možnost seznámit 

se s obtížností péče u druhů zvířat, která nejsou běžně chovaná v zoologických zahradách ČR, jako panda a 

koala.   
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 EXKURZE V ČR 

Stmelovací pobyt s environmentálním zaměřením pro první ročníky 

V období od 9. 10. 2013 do 22. 11. 2013 se žáci tříd VP1,  HT1, IT1, KC1, OA1 a EP1 zúčastnili environmentálně 

stmelovacího pobytu ve vzdělávacím středisku Rychta – Krásensko. Pobyt na Rychtě je koncipován, jako 

projektový Výukové bloky se kombinují s vlastním „výzkumem“, jehož výsledky žáci na závěr pobytu 

prezentují. Při práci účastníci využívají zázemí pracoviště – literaturu, výpočetní techniku, internet či 

přírodovědné pomůcky. V průběhu pobytu je real izována mezipředmětová výuka, projektová výuka a také 

simulační hry. 

Žáci se seznámí s vývojem vztahu člověka k prostředí a aspekty trvale udržitelného života. Pobyt je orientován 

mezipředmětově (biologie, chemie, fyzika, občanská nauka). Program probíhá v  areálu Rychty, ve vybraných 

lokalitách Moravského krasu a okolí Krásenska. Konkrétní program kurzu je  upraven pro jednotlivé obory 

v rámci jejich zaměření. 

Hvězdárna a planetárium Brno  

Žáci tříd IT2, HT1, EP2  navštívili v průběhu školního roku hvězdárnu v Brně. Každá třída zhlédla jiný naučný 

film o vesmíru: Astronaut, Cesta za miliardou hvězd. Tyto filmy jsou doprovázeny odbornou přednáškou 

o hvězdné obloze. Třída EP2 absolvovala pokusy z geometrické optiky.  

Technické muzeum Brno  

Žáci tříd VP1, OA1, EP1 absolvovali v průběhu školního roku exkurzi do technického muzea v Brně. Měli 

možnost si vyzkoušet pokusy z mechaniky, termiky, optiky a elektřiny a prakticky aplikovat své teoretické 

znalosti. 

Hotel Moravia - Lasákův mlýn 

V průběhu celého školního roku se postupně žáci oboru HT 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 informace o tom, jak takový hotel funguje, nechyběly ani konzultace 

s personálem. 

ČNB – Praha 
V září 2013 navštívila třída OA4 Českou národní banku v Praze. Po nezbytných bezpečnostních opatřeních 

následovala krátká projekce z historie i současnosti banky. Potom se žáci přesunuli do velkého trezoru, kde 

byla výstava mincí a bankovek od dávné historie po současnost, zhlédli tunu zlata v  cihličkách a měli možnost 

potěžkat si a porovnat váhu cihličky ze dřeva, hliníku, železa a zlata. Průvodce podal zajímavý výklad a na 

závěr exkurze byla pro žáky uspořádána vědomostní soutěž z oblasti bankovnictví o zajímavé ceny.   

ZOO Praha 

Ve dnech 12. a 13. 9. 2013 navštívili žáci druhého a třetího ročníku Veterinární prevence zoologickou zahradu, 

kde se seznámili s prostředím a specifickými podmínkami pro chov jednotlivých druhů zvířat. Měli možnost 

seznámit se s obtížností péče u vybraných druhů savců a ptáků v druhé nejnavštěvovanější zoologické zahradě 

ČR.  
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Studijní skupina C1 

26. 9. 2013 absolvovali studenti 1. ročníku VOŠ (zaměření cestovní ruch) exkurzi  s poznáváním turistických 

atraktivit v Olešnici, Poličce a Litomyšli. 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. 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.  

Praha 

Ve dnech 1. -3. října 2013 proběhla exkurze do Prahy. Zúčastnili se jí žáci tříd EP2 a EP3. Celá akce byla 

zaměřena na poznávání historických a kulturních památek hlavního města. Kromě prohlídek pamětihodností 

města navštívili žáci také budovu České televize a zhlédli představení v divadle Gong.  

Botanický ústav AV ČR 

V rámci týdne vědy a techniky navštívili žáci čtvrtého ročníku oboru Agropodnikání a Veterinářství oddělení 

experimentální fykologie a ekotoxikologie na Botanickém ústavu AV ČR, v. v. i. Brno.  

Dne 6. 11. 2013 pořádali pracovníci Botanického ústavu AV den otevřených dveří a v souvislosti s touto akcí 

se žáci zúčastnili přednášky „Fascinující svět vody“. 

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR 

Dne 7. 11. 2013 se žáci VP3 zúčastnili odborné exkurze v laboratořích embryologie živočichů, kde se seznámili 

s postupem přípravy mikroskopických preparátů, vyzkoušeli si přípravu parafinových vzorků. Akce byla 

pořádána v rámci týdne vědy a techniky. 

Čistička odpadních vod Boskovice 

Dne 11. 12. 1013 navštívili žáci VP3 čističku odpadních vod na ulici Mánesova v  Boskovicích. Zde se žáci 

seznámili s principy čištění odpadních vod a s jednotlivými odbornými postupy úpravy. 

ČT Brno 

30. 1. 2014 navštívili žáci IT 3 a IT4  v rámci výuky publicistického stylu televizní studia ČT Brno. Seznámili se 

s historií vysílání ČT, způsoben výroby jednotlivých typů pořadů i technickým zázemím.  

Městský úřad Boskovice 

V rámci předmětu občanská nauka si žáci 3. ročníků SŠ upevnili a prohloubili znalosti o státní správě 

a samosprávě prostřednictvím přednášky uskutečněné v  únoru 2014 na Městském úřadě v Boskovicích. 

Okresní soud Blansko 

Žáci  OA4 (dne 3. 3. 2014) a HT4 (dne 10. 3. 2014) se v  rámci výuky předmětu občanská nauka zúčastnili 

soudních jednání na Okresním soudu v Blansku. 

Obě kauzy se týkaly trestné činnosti, a to výroby a distribuce drog a týrání osoby ve společné domácnosti. 

Hotel Voroněž Brno 

První dubnový den třída  HT3 navštívila brněnský hotel Voroněž, který patří do sítě hotelov ých řetězců Orea 

Hotels. Sales manager, který žáky celou dobu provázel, přiblížil management hotelu, organizační strukturu 

a jednotlivé úseky hotelu Voroněž. Žáci si prohlédli část hotelu front office i housekeeping, v restauraci 

vyzkoušeli konkrétní využívání hotelového software při obsluze hostů.  
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Techagro, Animalvetex 

Dne 1. 4. 2014 navštívili žáci Veterinární prevence 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.  Zajímavá byla výstava s mysliveckou tématikou 

Silva regina. 

Drůbeží jatka 

Dne 9. 4. 2014 navštívila třída VP4 drůbeží jatka v Jevíčku, kde se žáci seznámili s postupem základního 

jatečného zpracování drůbeže. Celým provozem prošli s vedoucím pracovníkem, který poskytl odborný výklad 

a seznámil je s jednotlivými výrobními fázemi. 

Mlékárna Olešnice 

Dne 10. 4. 2014 navštívili žáci třídy VP4 Mlékárnu Olešnice, kde se seznámili s postupem základního 

mlékárenského ošetření a s výrobou sýrů, kysaných mléčných výrobků a másla.  

VETFAR 

Dne 11. 4. 2014 navštívila třída VP4 na závěr blokové praxe Mezinárodní veterinární výstavu VETFAIR  v  Hradci 

Králové. Na výstavě se žáci seznámili s novými léčivými přípravky, nástroji, přístroji a pomůckami pro 

veterinární medicínu. 

HT3 na letišti 

Dne 6. května se třída  HT3 zúčastnila exkurze na brněnském letišti v Tuřanech. Žáků se ujal provozní dispečer 

letového provozu a provedl je celým areálem letiště. Nejdříve začali v příletové/odletové hale, viděli, jak 

probíhá prodej letenek a odbavení cestujících. Poté se přesunuli do letištní hasičské zbrojnice a na závěr se 

mohli podívat i do hydrometeorologické stanice, ve které se zjišťuje stav počasí, větru, tlaku apod.  

Praha 

21. – 23. 5. 2014 byla pro skupinu C1 zorganizována odborná exkurze do Prahy. Studenti poznávali vybrané 

církevní i světské památky hlavního města. Všichni si vyzkoušeli průvodcovský výklad v terénu, na který se 

předem připravili. Důraz byl kladen také na poznávání specifických služeb v  cestovním ruchu – návštěva 

letiště Václava Havla, turistických informačních center. 

Žďársko  

2. - 4. 6.2014 se žáci třídy OA2 zúčastnili exkurze na Vysočině.  Spojili turistické aktivity s poznáváním 

kulturních památek kraje. Navštívili Žďár nad Sázavou. Zde se v  Muzeu knihy seznámili s vývojem tisku knih 

od středověku po současnost, znalosti z oblasti stavebních slohů ověřili při návštěvě zámku a především 

kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. V závěru exkurze pak navštívili hrad Pernštejn. 

Exkurze Sonnentor a Vinné sklepy Čejkovice 

Ve středu 11. června 2014 se žáci oborů HT a KC vydali na exkurzi do Čejkovic. Prvním cílem byla výrobna bio 

čajů a ostatních bio produktů SONNENTOR (sluneční brána).  Během prohlídky  se dozvěděli vše o vzniku 

firmy, o jejím zakladateli Johannesu Gutemannovi, rozvoji společnosti a  o mezinárodní spolupráci 

s bio pěstiteli (např. z Tanzánie, Albánie, Rumunska apod.). Po krátké přestávce se přesunuli do Templářských 

sklepů, kde získali informace o historii Templářských řádů a prošli celé sklepení. 
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Palác ještěrů Cetkovice 

Dne 12. 6. 2014 se třída VP3  zúčastnila exkurze do Cetkovic, kde se  nachází Palác ještěrů, který vlastní 

Kateřina a Petr Roupovi. Žáci viděli spoustu krásných exotických živočichů a získali množství zajímavých 

poznatků. 

Exkurze do východních Čech 

Ve dnech 17. - 19. června navštívili žáci tříd HT2 a IT2 východní Čechy. První den poznali místa, kde prožila 

dětství Božena Němcová. V České Skalici si prohlédli školu a muzeum Boženy Němcové, v  Babiččině údolí pak 

Staré bělidlo, Viktorčin splav a ratibořický zámek. Druhý den vyplnila procházka skalami v  Adršpachu, 

prohlídka rodného domu Aloise Jiráska, pevnosti z  1. republiky Dobrošov a historického centra města 

Náchoda.  

Vlastivědná exkurze do Poličky a Litomyšle 

Celá akce proběhla ve dnech 17. - 18. června 2014. Exkurze se zúčastnili žáci tříd OA1 a EP2, kteří měli možnost 

prohlédnout si obě historická města i jejich okolí.  Součástí akce byla i prohlídka zámku v Litomyšli. Během 

pobytu se žáci zúčastnili i teambuildingových aktivit, které pro ně byly připraveny v kempu Borová u Poličky.  

ZOO Ostrava 

Dne 19. 6. 2014 žáci prvního ročníku Veterinární prevence navštívili zoologickou zahradu, kde se seznámili 

s prostředím a specifickými podmínkami pro chov jednotlivých druhů zvířat.  

JEDNOTA Boskovice 

Dne 20. června 2014 se třetí ročník oboru Ekonomika a podnikání zúčastnil  odborné exkurze ve velkoobchodu 

družstva COOP v Boskovicích.  Exkurze se uskutečnila v rámci předmětu obchodní činnost. Žáci byli seznámeni 

s praktickým chodem velkoskladu, s uskladněním zboží podle jeho povahy, s agendou, která je spojená 

s dodávkou, skladováním a expedicí zboží do jednotlivých prodejen, případnou likvidací prošlých zásob. 

Žákům byla ve stručnosti vysvětlena i marketingová činnost družstva (propagace, cenová politika, reklama,…), 

spolupráce s dodavateli.  

Bienále grafického designu - informatika 

Dne 25. 6. 2014 navštívili žáci IT3 v rámci rozšíření znalostí předmětu grafika a multimédia mezinárodní 

výstavu grafického designu s názvem Bienále grafického designu Brno. Jednalo se již o 26. ročník této výstavy. 

Letos žáci zhlédli soutěžní grafické práce studentů a učitelů uměleckých škol z  celého světa. Vyzkoušeli si také 

pár logických úloh a zadání učitelů těchto škol  v rámci výstavy Walk The Line. Viděli práce významného 

českého designéra R. Vaňka. 

 

SPORT 

ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ ČINNOST 

Vánoční turnaj  

Turnaj pořádá škola každoročně v období před vánočními prázdninami. Je učen žákům všech oborů SŠ.          

16. 12. 2014 proběhl turnaj ve fotbale dívek, jehož se zúčastnilo 8 družstev, což je cca 40 žáků. 17. 12. se 

konal turnaj v ringu smíšených družstev. Toho se zúčastnilo 20 týmů, cca 120 žáků a 18. 12. pak turnaj ve 

fotbale chlapců, 14 družstev, cca 70 žáků. Vše probíhalo v  tělocvičně naší školy. Na závěr byla vyhodnocena 

vždy čtyři nejlepší družstva v každém sportu.  
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Výsledky:  

 fotbal chlapci - 1. IT2, 2. IT4, 3. HT4, 4. EP2;  

 fotbal dívky - 1. KC3, 2. VP2 + EP3, 3. VP3, 4. HT2;  

 ringo - 1. VP3, 2. IT2, 3. HT3, 4. VP4. 

 

OKRESNÍ kola sportovních soutěží SŠ  

 PŘESPOLNÍ BĚH (27. 9. 2013, OA Blansko). Zúčastnilo se družstvo chlapců – celkově 2. místo  

 KOPANÁ – POHÁR J. Masopusta (9. 10. 2013, ASK Blansko, ul . Mlýnská) – celkově 4. místo. 

 VOLEJBAL (14. 11. 2013, Masarykova SŠ Letovice). Družstvo chlapců – celkově 3. místo. 

 BASKETBAL (21. 11. 2013, SOŠ a SOU A. Citroëna Boskovice). Družstvo chlapců – celkově 3. místo. 

 PLAVECKÉ ZÁVODY (16. 12. 2013, Střední pedagogická škola Boskovice, SOŠ a SOU A. Citroëna 

Boskovice)  

 FUTSAL (16. 12. 2013, SŠ TEGA Blansko). Družstvo chlapců – celkově 2. místo. 

 FLORBAL (29. 1. 2014, SPŠ Jedovnice). Družstvo chlapců nepostoupilo ze skupiny.  

 Celkově lze hodnotit výkony žáků (chlapců) na těchto okresních sportovních soutěžích pozitivně – 

získávali přední umístění.   

ŠKOLNÍ sportovní kurzy 

 LYŽAŘSKÝ (snowboardový) výcvikový kurz Rakousko (5. – 10. 1. 2014, atraktivní oblast Zettersfeld 

a Hochstein - Lienz). Výborné sněhové i ubytovací podmínky přispěly ke kvalitnímu průběhu. 

 Pobytový a sportovní kurz Chorvatsko (6. – 15. 6. 2014, pobřeží ve střední Dalmácii - Baška Voda). 

Kromě pobytu na pláži měli žáci možnost sportovních aktivit a výletů do okolí.  

 Vodácký kurz Sázava (22. – 26. 6. 2014, Týnec nad Sázavou – kemp). Nízká hladina Sázavy (místy pod 

minimálním stavem) neumožňovala kompletně splnit veškerou naplánovanou činnost. I tak lze kurz 

hodnotit vcelku pozitivně.    

SOUTĚŽE 

SOUTĚŽ VETERINÁRNÍCH STŘEDNÍCH ŠKOL 

Žáci 4. ročníku Veterinární prevence Jan Lujka, Veronika Konečná, Kateřina Sotolářová, Klára Petrová se 

zúčastnili mezinárodní soutěže středních veterinárních škol „O cenu ústředního ředitele Státní veterinární 

správy ČR“ v Praze, kde získali vynikající 2. místo. 

První soutěžní disciplínou byla prezentace školy a města. Zde žáci ukázali schopnost projevu nejen v českém, 

ale i v anglickém jazyce. Dalšími soutěžními disciplínami byly praktické zkoušky z  laboratorní diagnostiky 

a didaktický test.  
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Soutěž „Má dáti – Dal“ 

SVŠE Znojmo vyhlásilo 1. ročník soutěže „MÁ DÁTI - DAL“ pro studenty vyšších odborných škol. Celostátní 

finále se konalo 23. ledna 2014. Naše VOŠe měla celkem tři zástupce. Martina Blahová se umístila na krásném 

3. místě, těsně za ni se zařadila Kateřina Schanzerová a 7. místo si vybojovala Michaela Veselá.  

Prostějovská zlatá jehla 2014 

Dne 15. května se konal 13. ročník mezinárodní soutěže Prostějovská zlatá jehla. Naše škola se již pošesté 

zúčastnila této prestižní soutěže mladých módních návrhářů se třemi kol ekcemi.  V  kategorii Alternativní 

materiály s kolekcí Neonismus, v kategorii Kruhy z duhy s kolekcí Colorpassion a v kategorii Čtvero živlů 

s kolekcí  ElementsDominate. S touto kolekcí také obsadila první místo ve své kategorii. Všechny kolekce 

navrhly a zhotovily žákyně 3. ročníku oboru Oděvní technik. 

Literární soutěž 

V dubnu 2014 se čtyři žáci oborů Veterinární prevence a Agropodnikání zúčastnili celostátní literární soutěže 

„Moderní české zemědělství očima dětí a studentů“, kterou uspořádal Zemědělský svaz ČR pod hlavičkou 

projektu Zemědělství žije! Andrea Dočekalová ze třídy VP2 v  této soutěži získala 3. místo. 

InterLoS  

V sobotu 30. 11. 2013 se pět žáků z oboru IT (L. Chábek, T. Podloučková, F. Kočvara, K. Porč, D. Němec) 

zúčastnilo soutěže Interlos, ve které prokazovali svoje znalosti v řešení hádanek, logických úloh a šifrování. 

Soutěž pořádala Fakulta informatiky Masarykovy univerzity. Účastníci měřili svoji sílu online 

s 26 středoškolskými týmy, mezi nimiž byly pouze čtyři týmy negymnaziální. Naši žáci obsadili krásné 19. místo 

a porazili tak i několik gymnázií z ČR a SR.  

Angličtinář roku 

Dobré jazykové znalosti prokázali žáci naší školy v celostátní soutěži Angličtinář roku. V konkurenci téměř 

190 středních škol z celé republiky včetně gymnázií se  rozhodně neztratili a obsadili celkové 34. místo. 

Soutěž probíhala formou online testu, který byl spuštěn 28. ledna 2014 pro všechny školy současně na 

webových stránkách organizátorů soutěže.  

Cisco NetRiders 2014 

Dne 17. 3. 2014 se naše škola již podruhé zapojila do celonárodní soutěže Cisco NetRiders 2014.   

Letošního již devátého ročníku soutěže, které se  účastní v rámci celé ČR asi 500 soutěžících, se zúčastnili i naši 

žáci 2., 3. a 4. ročníku oboru Informační technologie. Nejlepší z naší školy Lukáš Chábek (IT4) se umístil celkově 

na velmi pěkném 21. místě, Patrik Dokoupil (IT2) na 24. a Vít Šamalík (IT4) na 32. místě.  

Do národního kola postupuje pouze dvacet nejlepších ze všech Cisco akademií. Letos nám tedy finále uteklo 

jen o vlásek. 

Zlatý erb 

Naše škola se v rámci projektu Zlatý erb zúčastnila soutěže o nejlepší internetové stránky v kategorii Školský 

web - střední školy. V nemalé konkurenci jsme se umístili na třetím místě. Naše umístění je o to cennější, že 

se na něm podílel nejen tým spolupracovníků z komise ICT a vedení školy, ale také kolegové z ostatních oborů. 

I z hlediska výuky IT oborů na naší škole je velmi přínosné, že můžeme studentům nabídnout profesionální 

zázemí při výuce internetových technologií. 
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Středoškolská odborná činnost  

Ve dnech 12. 2. a 13. 2. 2014  se konala školní přehlídka prací SOČ.   

Práce byly komisí hodnoceny v třinácti oborech – Matematika; Biologie; Geologie; Zemědělství; Ochrana 

a tvorba životního prostředí; Strojírenství; Stavebnictví; Tvorba učebních pomůcek; Ekonomika a řízení; 

Problematika volného času; Umění; Historie   a  Informatika.  

 Práce i prezentace prací byly na velmi dobré úrovni. Do okresního kola, které se konalo 4. 4. 2014 v Domě 

dětí a mládeže v Blansku, postoupilo se svými pracemi 20 žáků. Do krajského kola, které proběhlo na půdě 

Gymnázia Kpt. Jaroše v Brně, pak postoupilo 5 žáků - Tereza Podloučková a Jiří Vymazal žáci oboru Informační 

technologie, Jan Pěta  (VP), Pavlína Bezděková  a Pavel Vondál (EP). Nejlepšího umístění dosáhla P. 

Bezděková, která se svou prací z oboru Tvorba učebních pomůcek obsadila 2. místo.  

Soutěž v deskové hře Finanční svoboda pro 2. ročníky VOŠe 

Dne 27. 5. 2014 se uskutečnila na naší škole soutěž v deskové hře Finanční svoboda. Tato hra je určena pro 

všechny, kteří se chtějí naučit pracovat s rodinnými financemi. Účastníci hry jsou v pozicích finančních 

poradců, kteří provedou svou vybranou rodinu 30 roky jejich života.  

Hry se zúčastnilo celkem 11 týmů z oborů Daňové poradenství, Finančnictví a bankovnictví a Finanční řízení 

podniku, z nichž se pěti podařilo finanční nezávislosti dosáhnout. Na prvním místě se umístil tým tvořený 

studenty Karel Dvořák a Martin Krýsl, kterým se podařilo dosáhnout 840 bodů z  900.  

Piškvorky  

Už popáté se na Gymnáziu Blansko konalo oblastní kolo pišQworkového turnaje. Letos se 8. 11. 2013 sešlo 

15 týmů z Blanska a blízkého či dalekého okolí. Za naši školu se účastnily tři týmy ze tříd  EP3 a EP2. Žáci 

bohužel do dalších kol nepostoupili. 

PROJEKTY 

Projekt Edtrans 

Po úspěšném zapojení do projektu EdTWIN v minulých letech se naše škola spolu s rakouskou partnerskou 

školou BHAK &BHAS WIEN 10 zapojila do nového mezinárodního projektu EdTRANS transition from school to 

work. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF) a státním 

rozpočtem ČR. 

Z naší školy jsou do projektu zapojeni žáci  třetích ročníků oborů Obchodní akademie a Hotelnictví a turismus.  

V rámci projektu proběhly následující akce: 

1. Pracovní setkání ve Vídni v obchodní akademii  BHAK&BHAS WIEN 10 (30. 1. 2014). Žáci oboru Obchodní 

akademie se v rámci workshopů  a  skupinových komunikativních aktivit zaměřili na přípravu prezentací 

svých fiktivních firem, které představovali na mezinárodních veletrzích fiktivních firem v Boskovicích 

(27. 2. 2014) a ve Vídni (1. - 2. 4. 2014). Žáci oboru Hotelnictví a turismus prováděli praktická cvičení 

z průvodcovské činnosti přímo “v terénu” – v historickém centru Vídně.  

 

2. Veletrh fiktivních firem v Boskovicích (26. a 27. 2. 2014)  

3. Veletrh fiktivních firem ve Vídni (1. a 2. 4. 2014). Žáci třetího ročníku oboru Obchodní akademie (OA3) se 

v rámci projektu EdTRANS zúčastnili mezinárodního Veletrhu fiktivních firem, který se konal 2. 4. 2014 
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v reprezentačním sále Vídeňské radnice. Obchodování na veletrhu se zúčastnilo 57 fiktivních firem 

z několika zemí Evropy, kromě Rakouska např. firmy z Itálie, Bulharska či Ruska. Česko reprezentovaly 

pouze čtyři firmy – dvě z naší školy, dále firmy z Plzně a z Orlové.  

Projekt eTwinning 

Od dubna 2014 jsou studentky 2. ročníku VOŠ zapojeny do mezinárodního  projektu eTwinning. Jedná se 

o vzdělávací aktivitu založenou na vzájemné spolupráci učitelů a studentů České republiky, Chorvatska, 

Polska a Maďarska. Zvolené téma nese název Germanismy v  mateřském jazyce. Studentky si vyměňovaly 

informace prostřednictvím ICT nástrojů, vypracovaly prezentaci a kvíz o ČR a ve společném prostředí 

vytvářely společné výstupy. Celý projekt probíhal v  německém jazyce.  Hlavním výstupem celého projektu je 

sestavení pětijazyčné tabulky a srovnání slov v jednotlivých jazycích. Dalším podstatným cílem je však 

cizojazyčná komunikace a možnost aktivně komunikovat v  německém jazyce. 

EDISON 

Naše škola spolupracuje s AIESEC Brno na projektu EDISON (mezikulturní vzdělávání na ZŠ a SŠ). V rámci 

tohoto projektu navštívili naši školu od 2. 12. 2013 do 6. 12. 2013  zahraniční studenti (z Číny, Egypta, Thajska 

a Vietnamu), kteří  prezentovali svoji zemi původu a kulturu. Témata, o kterých stážisté studentům 

přednášeli, připravili vyučující anglického jazyka ve spolupráci s vyučujícími předmětu cestovní ruch. Stážisté 

spolupracovali s jednotlivými vyučujícími (AJ + CR) a v daném týdnu vedli jejich hodiny. Setkali se postupně 

se všemi žáky SŠ i studenty VOŠ. Každý stážista měl svého ambasadora v podobě studenta nebo žáka, na 

kterého se mohl po dobu projektu spolehnout. Jeho úkolem bylo zajištění toho, aby se stážista cítil ve škole 

dobře. 

Projekty pokusů uživatelského zařízení 

Ve školním roce 2013/2014 se škola stala opětovně akreditovaným uživatelským zařízením Ministerstva 

zemědělství. V současné době je MŠMT schváleno v rámci akreditace 8 projektů pokusů 

 Odrohování telat. Dekorunace. 

 Odběr bachorové tekutiny pro laboratorní vyšetření u dojnic. Klinická propedeutika.  

 Odběr krve pro laboratorní účely u dojnic a jalovic. Klinická propedeutika.  

 Základní vyšetření zdravotního stavu zvířete. Klinické vyšetření psa.  

 Kastrace kanečků. 

 Prevence onemocnění mléčné žlázy u dojnic. Screeningové metody. 

 Odběr krve pro laboratorní účely u laboratorních potkanů. Klinická propedeutika. 

 Zacházení a fixace v chovu koní. 

Projekt CZ.1.07/2.3.00/45.0037 Mendelova interaktivní škola genetiky   

Naše škola se spolu s dalšími středními školami (Gymnázium, Brno, Tř. Kpt. Jaroše, Gymnázium Tišnov, 

Biskupské gymnázium Brno, Střední průmyslová škola chemická Brno, Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí) 

zapojila do atraktivního projektu, který má kromě jiného za cíl vychovávat nadané žáky a vést je k práci ve 

vědě a výzkumu v oblasti molekulární biologie a genetiky.  
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M.R.K.E.V. 

Dne 18. 2. 2013 vstoupila naše škola do sítě M.R.K.E.V. jedná se o dlouhodobý program Sdružení středisek 

ekologické výchovy Pavučina. Jeho záměrem je vytvářet funkční systém školního a mimoškolního 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. V roce 2014 naše škola pokračuje v zapojení do této sítě 

škol podporující ekologickou výchovu. 

Prezentace školy ve školním roce 2013/2014 

Prezentace školy jako takové 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. Proto je třeba zajistit, aby se informace o škole dostaly do povědomí žáků, 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, stejně jako v roce minulém, jsme se zaměřili na zefektivnění 

využívání některých vnějších komunikačních kanálů. 

Účast na veletrzích   

 Festival vzdělávání ve Žďáru nad Sázavou 

 Gaudeamus 

Účast na burzách středních škol 

 Boskovice 

 Blansko 

 Svitavy 

Dny otevřených dveří  

Byly uspořádány čtyři dny otevřených dveří. Ve dnech 15. 11. 2013, 6. 12. 2013, 10. 1. 2014 a 10. 4. 

2014 si přišlo školu prohlédnout asi 600 návštěvníků. 

Náborové akce na ZŠ 

V základních školách probíhala prezentace trojím způsobem: 

1. Formou stručné prezentace školy ve třídě pro všechny přítomné rodiče a žáky       

2. Formou stanovišť jednotlivých středních škol-představení nabídky pro zájemce o informace  

3. Individuální prezentace pro žáky v hodinách, popř. zaslání propagačního materiálu 

Internetová prezentace 

Prezentační funkci plní samozřejmě i naše www stránky. Pro běžného zájemce o informace prostřednictvím 

www stránek je nejdůležitější přehlednost jednotlivých informací. Na  tomto jsme výrazně pracovali 

v minulém období. Naše škola se v rámci projektu Zlatý erb zúčastnila soutěže o nejlepší internetové  stránky 

v kategorii Školský web - střední školy a získala třetí místo. 

Propagace v médiích 

Důležité pro každou školu je informovat veřejnost o svých nabídkách, službách, aktivitách a neustále se 

připomínat jak stávajícím, tak potenciálním žákům, studentům, jejich rodičům, zaměstnancům i přátelům 

školy. Naše škola se takto veřejnosti prezentuje i prostřednictvím regionálního tisku. V současnosti 

spolupracujeme s novinami: 
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 Zrcadlo 

 Regionpress 

 Blanenský deník 

 Internetové stránky města Boskovice (Ing. Parma)  

 Listy regionu 

 Boskovicko 

 
Ostatní formy prezentace školy 

 Portály pro střední školy – Seznam škol, Střední školy, Vzdělávací služby 

 Facebook 

 Atlas školství 

 

Vyhodnocení přijímacího řízení na školní rok 2014/2015 

Hodnocení se týká přijímacího řízení na středoškolské obory.  

     Počet zaevidovaných přihlášek 

Obor Počet přihlášek 

Ekonomika a podnikání 56 

Hotelnictví 61 

Informační technologie 57 

Podnikání – dálkové studium 13 

Veterinářství 52 

Kuchař- číšník 46 

celkem 285 

Přehled přihlášek z vybraných ZŠ 

Základní škola 
Počet 

přihlášek  Základní škola 
Počet 

přihlášek 
2012 2013 2014 2012 2013 2014 

ZŠ Boskovice            60 59 41  ZŠ Dvorská, Blansko                    1 5 9 

ZŠ Letovice 27 43 25  ZŠ Jevíčko 6 4 10 

ZŠ a MŠ Olešnice   11 18 5  ZŠ Brodek u Konice 0 4 0 

ZŠ Velké Opatovice 19 15 23  ZŠ Lomnice  2 3 1 

ZŠ Kunštát                             16 14 5  ZŠ Lipovec 2 3 0 

ZŠ Blansko, Salmova                           11 14 4  ZŠ Vitějeves 2 3 1 

ZŠ Lysice 14 13 17  ZŠ a MŠ Jaroměřice         2 3 8 

ZŠ Sloup 11 13 17  ZŠ Protivanov 8 2 1 

ZŠ Knínice 13 10 9  ZŠ Křenov 2 2 0 

ZŠ Erbenova, Blansko                   3 10 4  ZŠ Žďárná 2 2 4 

ZŠ a MŠ Benešov                                    3 8 7  ZŠ Brněnec 3 2 3 
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Základní škola 
Počet 

přihlášek  Základní škola 
Počet 

přihlášek 
2012 2013 2014 2012 2013 2014 

ZŠ T.G.Masaryka,  
Radkovského 2, Blansko            

7 7 5 
 

ZŠ Ostrov u Macochy 4 2 1 

ZŠ Březová 3 6 4  ZŠ a Gymnázium Konice                           1 2 1 

ZŠ a MŠ Rájec 10 5 3  ZŠ Moravská Třebová 2 1 1 

ZŠ Svitávka 4 5 6  ZŠ Černá Hora                          4 1 7 

ZŠ Lipůvka 3 5 1  ZŠ Jedovnice                 3 0 0 

ZŠ Horní Štěpánov         3 5 3  ZŠ Žďár nad Sázavou 2 0 0 

ZŠ a MŠ Adamov                                     1 5 1  ZŠ a MŠ Chornice 5 0 2 

 

Statistika studentů přihlášených a přijatých ke studiu na VOŠ 

Škola (včetně adresy): 
Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední 

škola, Boskovice, Hybešova 53 

Zřizovatel: Jihomoravský kraj 

Přijatí ke vzdělávání k 30. 9. 2014 – denní forma vzdělávání 

Vzdělávací program Počet 
přihlášených 

Přijato 
do 1. ročníku 

Počet absolventů 
k 30. 6. 2014 

63-41-N/18 Ekonomika a podnikání 84 35 24 

63-43-N/13 Finančnictví a bankovnictví 40 20 10 

65-43-N/01 Cestovní ruch 94 35 34 

53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra 162 40 26 

Celkem 380 130 94 

 

Vyhodnocení minimálního preventivního programu za školní rok 2013/2014 

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a střední škola Boskovice, Hybešova 53, měla pro školní rok 

2013/2014 zpracován Minimální preventivní program. Při jeho tvorbě jsme postupovali dle metodického 

pokynu MŠMT ČR č. j.: 20006/2007-51.  

Základními východisky pro jeho tvorbu byly Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí 

a mládeže na období 2013 – 2018, Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků 

a studentů ve školách a školských zařízeních č. j. 21291/2010-28, SWOT analýza aktuálního stavu ve škole 

a výstupy hodnocení MPP z předchozího školního roku.  

Obsahem MPP bylo především vymezení základních pojmů, mapování aktuální situace, stanovení cílů MPP, 

vymezení cílových skupin, organizační struktury práce v oblasti prevence sociálně patologických jevů. V  další 

části pak byly vymezeny tematické bloky ve výuce zaměřené na prevenci rizikového chování, konkrétní 

aktivity pro žáky, aktivity pro pedagogické pracovníky, aktivity pro rodičovskou veřejnost. V  poslední části 

byla přiložena mapa regionální pomoci, legislativa a popis typologie rizikového chování.  
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Při realizaci MPP jsme spolupracovali s Orgány sociálně právní ochrany dětí pověřených úřadů v Blansku 

a Boskovicích, Policií ČR, okresním metodikem prevence,  PPP Boskovice a dalšími institucemi. 

Primární prevence byla realizována především v rámci jednotlivých předmětů. Dále byla realizována řada 

aktivit zaměřených na prevenci rizikového chování:  

 Beseda s pracovníky a odsouzenými z Věznice Kuřim - 101 žáků 

 Moderní antikoncepce  - prevence rizikového sexuálního chování -  40 žáků 

 Duševní zdraví a zdravý životní styl  - 60 žáků 

 Boj proti rizikovému chování  - beseda s městskou policií - 72 žáků 

 Pohlavní dospívání a pohlavní nemoci – 85 účastníků 

 Nedej drogám šanci – PČR – 97 žáků 

 Stmelovací pobyty prvních ročníků – 5 pobytů - 152 žáků 

 Projekt EXRAN (Extremismus, Xenofobie, Rasismus, Antisemitismus, Neofašismus) – 11 přednášek - 

294 žáků 

 Nucená prostituce a další formy novodobého otroctví – přednáška - 151 žáků čtvrtých ročníků 

 Nebezpečná anorexie – 3 besedy - 216 žáků z 12 tříd 

V rámci prevence bylo provedeno screeningové dotazníkové šetření zaměřené na devět rizikových oblastí 

chování u dětí a mládeže. Šetření bylo provedeno u 437 žáků ve 25 třídách školy a dotazníkové šetření 

zaměřené na klima třídy u 375 žáků ve 24 třídách. S výsledky šetření byla seznámena pedagogická rada školy, 

třídní učitelé a výsledky šetření jsou umístěny na interních stránkách školy.  

Potíže byly řešeny ve spolupráci výchovných poradců,  třídních učitelů, metodiků prevence a školního 

psychologa s vedením školy. 
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