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I. Základní charakteristika školy
Název školy:
Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace
Identifikátor školy:

600 171 779

Adresa:

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

Ředitel:

Ing. Mgr. Pavel Vlach

Telefon:

511 123 101

Právní forma:

příspěvková organizace

Zřizovatel:

Jihomoravský kraj

Právní forma:

kraj

Adresa:

Žerotínovo nám. 3/5

IČO: 62073516

IČO: 70888337

601 82 Brno
Místa poskytovaného vzdělávání:
1. 680 01 Boskovice, Hybešova 53
2. 680 01 Boskovice, Komenského 1

Škola sdružuje:
1. Vyšší odborná škola
kapacita: 400 studentů
IZO: 110 032 403
2. Střední škola
kapacita: 826 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
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Údaje o školské radě:
Zřízena jedna školská rada


RNDr. Mojmír Stloukal - předseda



Mgr. Bc. Oldřich Grulich



Jitka Šímová



Margita Zavřelová



Ing Jaroslav Vítek



Lukáš Jelínek



Patrik Randula, DiS.



Ing. Miroslav Hrdý



Ing. Bc. Andrea Grodová

II. Přehled oborů vzdělání vyučovaných ve školním roce 2019/2020
Vyšší odborné vzdělání
53-41-N/11

Diplomovaná všeobecná sestra
denní forma vzdělávání

63-41-N/18

kapacita: 120

délka studia: 3 r. 0 měs.

kapacita: 60

délka studia: 3 r. 0 měs.

kapacita: 120

délka studia: 3 r. 0 měs.

Kapacita: 60

délka studia: 4 r. 0 měs.

kapacita: 132

délka studia: 4 r. 0 měs.

kapacita: 132

délka studia: 4 r. 0 měs.

kapacita: 132

délka studia: 4 r. 0 měs.

kapacita: 132

Cestovní ruch
denní forma vzdělávání

43-31-N/01

délka studia: 3 r. 0měs.

Finančnictví a bankovnictví
denní forma vzdělávání

65-43-N/01

kapacita: 132

Ekonomika a podnikání
denní forma vzdělávání

63-43-N/13

délka studia: 3 r. 0 měs.

Fyzioterapie zvířat
denní forma vzdělávání

Střední vzdělání s maturitní zkouškou
43-41-M/01

Veterinářství
denní forma vzdělávání

63-41-M/01

Ekonomika a podnikání
denní forma vzdělávání

18-20-M/01

Informační technologie
denní forma vzdělávání

65-42-M/01

Hotelnictví
denní forma vzdělávání
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Střední odborné vzdělání s výučním listem
65-51-H/01

Kuchař-číšník

41-52-H/01

denní forma vzdělávání
Zahradník
denní forma vzdělávání

délka studia: 3 r. 0 měs.

kapacita: 95

délka studia: 3 r. 0 měs.

kapacita: 90

III. Rámcový popis personálního zabezpečení školy ve školním roce 2019/2020
Hlavní pracovní poměr

Zaměstnanci

Fyzické osoby
v hl. pracovním
poměru
2019/2020

Pedagogičtí

68

Nepedagogičtí

29

Celkem

97

Věková struktura pedagogických pracovníků ve školním roce 2019/2020
Věk
do 30 let
31- 40
41 -50
51 - 60
Počet
pracovníků

8

12

23

nad 60 let

19
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IV. Absolvovaná školení pedagogických pracovníků
Název školení

Počet účastníků

Novinky v pedagogické a školní psychologii

1

Školení kybernetická bezpečnost

68

Školení odborné způsobilosti řidičů

30

Konference Školství 2020

1

Úvod do kariérového poradenství

1

Kurzy ICT + výukové semináře

6

Workshop NAG

1

Pedagog mezi paragrafy

1

Kurz administrátorů testu Woodcock

1

Praktické příklady pracovního práva

1

Školení BOZP

70
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V. Školní knihovna
Statistika
Celkový počet registrovaných čtenářů: 405
Z toho registrační poplatek zaplatilo: 10

Počet výpůjček CELKEM:

8 303

Počet titulů odebraných periodik:

13

Počet knihovních jednotek celkem:

9 181

-

z toho knihy

8 985

-

z toho audiovizuální dokumenty

196
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Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2019/20
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 a střední škola Boskovice, příspěvková organizace

Sídlo

Hybešova 53, Boskovice

Školy a školská zařízení, jejichž činnost organizace vykonává
Název

kapacita*

Vyšší odborná škola

400

Střední škola

826

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 *
Gymnázium 4leté
Gymnázium 6leté
Gymnázium 8leté
Ostatní
denní forma
obory a
ostatní formy
obory
Nástavbo
denní forma
vé
ostatní formy
studium
celkem

Prospěli s
vyznamenáním

Prospěli

Nepřipuštění ke
zkoušce

Neprospěli

99

10

62

27

0

99

10

62

27

0

* - pouze jarní termín

B2.

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

B3.

Prospěli s
vyznamenáním
25
25

Prospěli
4
4

Nepřipuštění ke
zkoušce

Neprospěli
18
18

3
3

0
0

Výsledky absolutorií (VOŠ)

denní studium
jiné formy studia
celkem

Počet studentů konajících
zkoušku
36
36

Prospěli s
vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

Nepřipuštění ke
zkoušce

18

18

1

18

18

1
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ŠKOLA:

Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace

název dle
zřizovací listiny

Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech
1A

stát/státy

1

Biotehniški izobraževalni venter Ljubljana

SLO

2

Projekt "Programování a robotika hýbou světem" - Kirovská polytechnická průmyslová škola, Kirovsk, Leningradská oblast

RUS

3
4
5

1B Stáže žáků v zahraničí v délce nad 1 týden

počet dnů

1
2
3
4
5
6
7
8

9

počet
žáků

stát

Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty

Spolupráce s podniky a dalšími zaměstnavateli (nejen firmy a další podnikatelské subjekty, ale např. i zdravotnická a sociální zařízení, školy, veřejná správa –
zaměstnavatelé dle charakteru vyučovaného oboru vzdělání)

2A

2B

Počet zaměstnavatelů, se
kterými škola systematicky
spolupracujexx.

Počet firem, se kterými škola
realizuje dlouhodobou
spolupráci. xxx
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Název firmy

sídlo

Hotel a restaurace POD ZÁMKEM

Hradní 4, 680 01 BOSKOVICE

Pizzeria Venezia

Kapitána Jaroše 24a, 680 01 BOSKOVICE

Špejchar restaurant

Kapitána Jaroše 23, 680 01 BOSKOVICE

Hanácká krčma

Jaroměřice 220

Hotel Závrší

nám. Míru 91, 679 74 OLEŠNICE

Hotel Dermot

Pražská 50, 679 71 LETOVICE

Hotel Slavia

Komenského 55, 680 01 BOSKOVICE

Wellness hotel Panorama

Češkovice 168

Hotel Morava

Palackého nám. 12, 569 43 JEVÍČKO

Hotel Sladovna

Černá Hora 5

Hotel Lysice

nám. Osvobození 145, 679 71 LYSICE
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Hotel Rudka

Pod Hotelem 220, 679 72 KUNŠTÁT

SŠ André Citroena

nám. 9. května 2a, 680 01 BOSKOVICE

Restaurace Blue Queen

nám. Dr. Snětiny 2, 680 01 BOSKOVICE

Barista Michal Kleveta Rebelbean

Nové sady 2, 602 00 BRNO

ZERA Rájec – Jestřebí

Rájec-Jestřebí

PhysioDog Praha

Praha

MVDr. Jana Pilgrová

Na Pískách 2, 680 01 Boskovice

Veterinární klinika Letovice, s. r. o.

Tyršova 698/12, 679 61 Letovice

MVDr. Libor Hlačík

Zámecká 848, 763 60 Napajedla

Equine Therapy

Asevegen 13, Orre, 4343, Norsko; působnost po celé
Evropě

MVDr. Slavomír Hladík

Oblá 75a, 634 00 Brno

Komerční banka

Pobočky Boskovice, Blansko, Brno

ČSOB Pojišťovna, Helena Širůčková, manažer

Nám. Svobody 11/11, 678 01 Blansko

Prosperity financial services, a. s.

17. listopadu 2185/19, 680 01 Boskovice

Invia.CZ, a.s.

Na Hřebenech II 1718/8, 1400 Praha

Městské informační středisko Boskovice

Masarykovo nám. 1, 680 01 Boskovice

Turistické informační centrum Letovice

Tyršova 2, 679 61 Letovice

CK Amálkatour

Vodní 7, 678 01 Blansko

Informační centrum Rájec-Jestřebí

Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí

Muzeum regionu Boskovicka, p. o.

Hradní 642/1, 680 01 Boskovice

CK Slunce a Sníh

Růžové náměstí 2238/3, 680 01 Boskovice

Infocentrum regionu Malá Haná

Žleb 264, 679 63 Velké Opatovice

Kmtour s.r.o.

Nám. Míru 26, 679 74 Olešnice
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Turistické informační centrum Jevíčko

Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko

tanzone s.r..o., cestovní a sportovní agentura

Chocholík 498, 679 72Kunštát

Likotour s.r.o.

Nám. Svobody 16, 602 00 Brno

Cestovní kancelář Steel Tour s.r.o.

Šošůvka 198, 679 13 Sloup

KARAWELA - cestovní agentura

Dvorská 78, 678 01 Blansko

Dům přírody Moravského krasu

Skalní mlýn 96, 678 01 Blansko

Městské kulturní středisko a TIC Konice

Kostelní 46, 798 52 Konice

Nemocnice Boskovice s. r. o.
Fakultní nemocnice Brno
Nemocnice Blansko
Masarykův onkologický ústav Brno

2C

Počet hodin, které strávili žáci
oborů E, H , L0 a M ve firmách
("žákohodiny")

2D

Počet žáků, kteří absolvovali více
jak 30 % odborné praxe nebo
odborného výcviku ve firmách

60

xx

systematická spolupráce se zaměstnavateli zahrnuje následující: smlouva o spolupráci, účast zaměstnavatelů u zkoušek, odborný výcvik v modelovém
pracovním prostředí, škola vyjednává se zaměstnavateli obsah odborného výcviku a praxe, zaměstnavatelé se aktivně podílejí na náborových aktivitách školy a
finančně školu/vybrané žáky podporují
xxx

dlouhodobá spolupráce – škola spolupracuje se zaměstnavatelem během uplynulých tří po sobě jdoucích školních roků a spolupráce i nadále pokračuje
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Fiktivní firmy, příklady projektové výuky a výuka cizích jazyků
3A

Počet fiktivních firem fungujících ve škole ve sledovaném období

3B

Projektová výuka - příklady dobré praxe

4

1 Kurz barista
2 Kurz carvingu
3 Kurz barman
4 Kurz studené kuchyně
5

3C

Počet učitelů ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ, kteří využívají metodu CLIL

3D

Počet učitelů TEORETICKÝCH PŘEDMĚTŮ, kteří využívají metodu
CLIL

3E Rodilí mluvčí:

jazyk počet
AJ
NJ
FJ
RJ
ŠJ
jiný
13

Spolupráce školy s ostatními vzdělávacími institucemi

4A Počet základních škol, se kterými Vaše škola spolupracuje (stačí číslo)

2

4B Počet středních škol, se kterými Vaše škola spolupracuje (stačí číslo)

2

4C Počet vysokých škol, se kterými Vaše škola spolupracuje (stačí číslo)

2

4C

Počet v ostatních vzdělávacích institucí, se kterými Vaše škola
spolupracuje (stačí číslo)
počet zúčastněných žáků
ZŠ

4D Akce SŠ pro žáky partnerské (či jiné) ZŠ
1

Den otevřených dveří – Festival gastronomie a cestovního ruchu

433

2

Den otevřených dveří – Ukázka VR a robotiky

433

3

Týden v laboratoři ZŠ Rájec-Jestřebí

25

4

Týden v laboratoři ZŠ Svitávka

25

5

Školení první pomoci

6
7
8
9
10

14

5A Vzdělávání dospělých - profesní kvalifikace a kurzy k PK

Všechny školou nabízené profesní
kvalifikace (u těch, které v daném období
neproběhly nechte v dalších sloupcích
prázdné pole)

kód profesní
kvalifikace

počet
realizovaných
profesních
zkoušek za rok
2019/20

počet
realizovaných
kurzů k
profesním
zkouškám za
rok
2019/2020

počet
účastníků
proběhlých
přípravných
kurzů za rok
2019/2020

5B Ostatní nabízené kurzy pro dospělé MIMO profesní kvalifikace

Název kurzu (do závorky počet opakování, pokud kurz proběhl v daném období vícekrát)

Rodinná péče o blízké

5C

Počet
účastníků
kurzů za rok
2019/2020
24

Jaký je obrat školy v realizaci dalšího vzdělávání pro dospělé?

v tis. Kč

Obrat představuje množství všech finančních prostředků přijatých ekonomickým subjektem za rok
2019 od účastníků kurzů
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Poradenské služby ve škole
6A

Školní psycholog

ANO

NE

X

úvazek

1,0

zdroj financování projekt

6B

Školní speciální pedagog

ANO

NE
X

úvazek
zdroj financování
6C

Realizovala Vaše organizace ve školním roce 2019/20 stavebně-technické úpravy školního poradenského pracoviště?
ANO

NE
X

Investovaná částka

v tis. Kč
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6D

Nové materiální vybavení školního poradenského pracoviště ve školním roce 2019/20.
(včetně pomůcek, nábytku, techniky, testových materiálů, příp. diagnostických nástrojů)
ANO
NE
X

Investovaná částka

v tis. Kč

Pokud ANO,
čím:
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PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ
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.

ŽÁCI OBORU HOTELNICTVÍ A TURISMUS, KUCHAŘ-ČÍŠNÍK A ZAHRADNÍK NA BOSKOVICKÝCH
AKCÍCH


Husí slavnosti 2019

28. – 29. září 2019 se v Boskovicích konaly tradiční Husí slavnosti. Do konání této významné společenskogastronomické akce se opět zapojili žáci naší školy. Jako každoročně zajišťovali obsluhu u soutěže restaurací, která
proběhla za účasti odborné poroty v prostorách zdejšího kina.


Dýňování na Šmelcovně

12. října 2019 prezentovali žáci naší školy obory Hotelnictví (Hotelnictví a turismus), Kuchař-číšník a Zahradník.
Tentokrát připravili studené i teplé pokrmy v rámci 3. ročníku akce „Dýňování s ochutnávkou dýňových pokrmů“,
která proběhla v Arboretu Šmelcovna. Žáci oboru Zahradník připravili dekorace a dýňové aranžmá. Návštěvníci této
akce mohli ochutnat nejen dýňové pokrmy, ale i vidět carving (dekorativní vyřezávání ovoce a zeleniny) do dýní,
který žáci předvedli.


Catering při předávání vyznamenání Policie ČR

31. října 2019 obsluhovaly žákyně naší školy z oboru Hotelnictví (hotelnictví a turismus) v Salla terrena zámku
Boskovice při předávání vyznamenání Policie České republiky. Žáci oboru Kuchař-číšník k této příležitosti připravili
slavnostní raut.


Setkání vedoucích pracovníků základních škol

6. listopadu 2019 připravovali žáci oboru Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) a Kuchař číšník v aule naší školy raut
studené i teplé kuchyně, který byl určen účastníkům setkání vedoucích pracovníků základních škol.


Raut pro Hospodářskou komoru

9. prosince 2019 připravovali žáci oboru Kuchař-číšník rautové občerstvení pro setkání členů Hospodářské komory.
Setkání se konalo v aule školy, kde poté žáci oboru Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) obsluhovali.


Festival gastronomie a cestovního ruchu 2019

8. listopadu 2019 proběhl na naší škole v rámci dne otevřených dveří další Festival gastronomie a cestovního ruchu.
Žáci maturitního ročníku oboru Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) tentokrát prezentovali některé státy Evropské
unie, předvedli flambování a baristické schopnosti.

AKCE OBORU VETERINÁŘSTVÍ


Ekologie v praxi

Třída VP4 využila teplého zářijového počasí a v rámci biologického semináře se účastnila terénního cvičení na školní
zahradě. Cvičení se věnovalo metodám odchytu hmyzu. Tato metoda se provádí za účelem zjištění různých
ekologických charakteristik, které se týkají místa či populace druhu. Konkrétně byly využity metody odběru do
zemních pastí. Při vyhodnocení se nejčastěji objevovali zástupci z čeledi denivkovití (Hemerobiidae) a mravencovití
(Formicidae) nebo zástupci z řádu brouci (Coleoptera).
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Praktická výuka fyzioterapie

V pátek 18. 10. 2019 se studenti 1. ročníku fyzioterapie zvířat a žáci 4. ročníku veterinárního oboru naší školy
společně se studenty veterinářství z partnerské školy z Lublaně seznámili s ukázkou praktické výuky manuálních
fyzioterapeutických metod u koní. Mark Sandnes, akreditovaný masér a terapeut koní, nejprve ve stručnosti objasnil
úlohu fyzioterapeuta v péči o zdravotní stav koní a pak přímo v terénu předvedl praktickou ukázku. Z reakcí
studentů i žáků boskovické i partnerské školy lze usuzovat, že je tato problematika zaujala a odnesli si nové
poznatky, které mohou uplatnit při studiu.

DALŠÍ AKCE


Beseda s vězni

Dne 23. října 2019 byla pro žáky druhých ročníků připravena beseda s vězni z Kuřimi. Ti měli připravený
i doprovodný hudební program, kterým chtěli besedu s preventivním nádechem obohatit a současně uvést řadu
životních zkušeností s tím, aby dospívající mládež varovali před rizikovým chováním či neuváženými činy i sankcemi,
které by dospívající mládež čekaly v případě porušení norem společnosti. Žákům se program velice líbil, svým
obsahem podpořil osobnostně sociální výchovu a rozvoj emoční inteligence


Najdi svoji cestu

Dne 20. listopadu 2019 vystoupil se svým interaktivním motivačním programem pod názvem „Najdi svou cestu“
zpěvák NENY.
Záměrem jeho programu je setkávat se s mládeží na osobní úrovni a prožitkem je motivovat k osobní aktivitě další
cestě ve vzdělání ve škole i mimo školu, sebepoznání, poznání vlastních silných a slabých stránek, seberealizaci,
stanovení si určitého cíle, ke kterému budou směřovat, a smysluplnému využití volného času.


Festival vzdělávání

Ve dnech 22. 11. -23. 11. 2019 se na brněnském výstavišti konal Festival vzdělávání, na kterém se představily školy
prezentující obory středního vzdělávání. Naše škola měla za úkol seznámit návštěvníky s činnostmi, které souvisí
s oborem Veterinářství. Prezentace oboru zaujala malé i dospělé návštěvníky. Zájem měli o všechny soutěžní úkoly,
ve kterých si mohli vyzkoušet veterinární dovednosti. Největší pozornosti se těšila ukázka práce se psem.


Veletrh fiktivních firem

Dne 4. 2. 2020 se pět žákyň EP3 zúčastnilo 14. veletrhu fiktivních firem, který se konal na Střední škole informatiky,
pojišťovnictví a finančnictví v Brně. Žákyně tam formou prezentace přestavily svoji fiktivní firmu Dragonfly, s. r. o.
Velice úspěšně vystupovaly a následně obchodovaly, uzavřely mnoho obchodů a zúčastnily se celé řady soutěží.
Umístění firem v jednotlivých soutěžích určovali hodnotitelé z praxe, např. zástupci ČSOB, České pošty a různých
firem. V jedné ze soutěží – o nejlepší vizitku – se žákyně umístily na 2. místě. Z veletrhu si přivezly nejen materiál
pro práci v dalších hodinách FIFI (ve formě vystavených dokladů), ale i spoustu získaných zkušeností.


Distanční výuka jinak

Začátkem května 2020, tedy v době virové epidemie, kdy žáci byli již plně pohlceni on-line výukou, proběhla
praktická soutěž žáků oboru Hotelnictví a turismus na téma Svátek matek. Jejich úkolem bylo upéct jakoukoliv
sladkost pro maminku, výtvor vyfotit a fotografii s receptem následně odeslat své vyučující.
I když soutěž byla dobrovolná, zapojilo se do ní 18 žáků z 1. ročníku, 8 žáků z 2. ročníku a 14 žáků z 3. ročníku.
Bylo opravdu těžké vyhodnotit ten nejoriginálnější výrobek, protože odměnu by si zasloužili všichni. Ale nakonec
zvítězilo srdíčko s vlastnoručně vyrobenými makronkami od žákyně 1. ročníku Adély Kutilové.

19

KURZY
Ve škole probíhají kurzy a semináře zaměřené na zvyšování kvalifikace.


Barmanský kurz

Od 18. do 22. listopadu 2019 probíhal na naší škole týdenní odborný barmanský kurz. Žáci pracovali pod vedením
zkušených lektorů ze vzdělávacího střediska NcM v Brně - PhDr. Zdeňky Endlicherové a Mgr. Pavla Hájka. Zájemci
se zdokonalili v oblasti barového inventáře a lihovin, naučili se také vytvářet desítky výborných alkoholických i soft
nápojů. Míchali aperitivy, koktejly, crusty, soury, high bally, sodas, fancy and varios drinks, flipy, egg noggy a fizzy.
Letos poprvé zdobili koktejly jedlými květinami a čokoládovými ozdobami. Nové znalosti a dovednosti předvedli
žáci u závěrečné zkoušky, kterou tvořily tři části – písemná, ústní a praktická. Závěrečná část kurzu se formou
soutěže uskutečnila v Brně. Absolventi bojovali o nejlepší fantazijní koktejl. Někteří byli velice nápadití,
experimentovali se surovinami a vytvořili zajímavé variace. Nejlepší byli ohodnoceni věcnými cenami. První místo
obsadil Jan Dočekal (HT3). Žáci byli hrdi na certifikát, který obdrželi. Doklad o rozšíření kvalifikace uplatní, až se
budou ucházet o zaměstnání.


Kurz přípravy kávy BASIC BARISTA

28. listopadu 2019 proběhl na naší škole jako každoročně specializovaný kurz přípravy kávy s názvem „BASIC
BARISTA“. Kurzu se zúčastnilo celkem 13 žáků z oborů Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) a Kuchař-číšník. Kurz
proběhl ve spolupráci se známou brněnskou pražírnou REBELBEAN a naším bývalým studentem VOŠ (oboru
Cestovní ruch) a SŠ (oboru Hotelnictví) baristou Michalem Klevetou. Účastníci získali cenné informace o kávě,
připravovali espresso a cappuccino, zkoušeli latte art, v rámci kurzu proběhl i cupping.


Kurz carvingu

Ve dnech 5. – 6. února 2020 naši školu už podvanácté navštívil pan Luděk Procházka. Předával své zkušenosti a um
v okrasném vyřezávání ovoce a zeleniny, tzv. carvingu. Kurzu se zúčastnilo celkem deset žáků z prvního ročníku
oboru Hotelnictví. Všichni si odnesli kromě zážitků a krásných výrobků i účastnický list. Žáci mají možnost pokračovat
v dalším navazujícím kurzu, kde se naučí ozdobně vyřezávat dýně a melouny. Absolventům se budou získané
dovednosti hodit nejen ve studiu, ale třeba i u maturity, nebo je využijí i v osobním životě.


Kurz studené kuchyně

Koncem února 2020 proběhl na naší škole tradiční kurz studené kuchyně pod vedením Mistra kuchaře Vladimíra
Picky. Během čtyř dnů kurzu si žáci vyzkoušeli 80 druhů výrobků. Vše vyvrcholilo rautem, který byl spolu s písemným
testem součástí závěrečné zkoušky. Nakonec byl účastníkům předán certifikát o absolvování kurzu.

EXKURZE
ODBORNÉ EXKURZE OBORŮ HOTELNICTVÍ A TURISMUS A KUCHAŘ-ČÍŠNÍK


Odborná exkurze do Velkých Opatovic

3. 10. 2019 se žáci oboru Kuchař – číšník vydali do Velkých Opatovic, aby si v praxi ověřili, jak se podniká v soukromé
kavárně U Zámku. Zjistili, že nejsou důležité jen dovednosti, ale i spousta jiných schopností včetně příjemného
chování a vystupování. Paní vedoucí na žáky udělala velmi dobrý dojem. Posléze následovala ochutnávka dobrot.
Dalším cílem byla návštěva Moravského kartografického centra, které je zajímavé jak po stránce expoziční, tak
i architektonické. Jsou zde vystaveny mapy od nejstarších dob až po současnost. Dále následovala prohlídka muzea
s výstavní síní akademického sochaře Karla Otáhala a další expozice z historie Velkých Opatovic. Exkurze byla velmi
zajímavá a podnětná.
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Exkurze do hotelu Barceló v Brně

V pondělí 7. října 2019 třída HT3 navštívila luxusní pětihvězdičkový hotel Barceló, který se nachází na Šilingrově
náměstí v Brně. V hotelu žáky přivítala event managerka Vendula Jurušová , bývalá studentka naší školy, která se
jim po celou dobu exkurze věnovala. Během prohlídky se dozvěděli spoustu zajímavých informací, které se týkaly
historie i současnosti hotelu Barceló. Hotel nabízí celkem 119 luxusních pokojů s vkusnou dekorací a plným
vybavením, které zahrnuje bezplatné Wi-Fi připojení, klimatizaci, minibar, trezor a hygienické potřeby. Hosté
mohou rovněž využít bezplatný vstup do posilovny a sauny. Hotel nabízí chutné pokrmy dle stálého menu
v restauraci a v lobby baru. Žáci měli možnost nahlédnout do všech tří typů pokojů, které hotel nabízí, dále do
restaurace Palazzo, snídaňové a obědové restaurace a lobby baru, konferenčních místností a nově vybudovaného
fitness centra. Prohlídku ukončili v krásném atrium hotelu Barceló, kde se konají různé společenské akce. Exkurze
se všem moc líbila.

ODBORNÉ EXKURZE OBORU EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ


EP4 v Praze

Poslední odbornou exkurzi během studia na naší škole absolvovali žáci EP4. Od 16. – 18. 10. 2019 strávili tři dny
v podzimní Praze. Program byl opravdu pestrý – zaměřil se na vědu a techniku, kulturu, architekturu i historii. Žáci
navštívili Národní technické muzeum, prošli tzv. Královskou cestu (začali na Pražském hradu, prošli Karlův most,
zhlédli orloj na Staroměstském náměstí), obdivovali Národní divadlo či Tančící dům. Statečnost našich vojáků
z druhé světové války si připomněli v Národního památníku hrdinů heydrichiády. Příjemným zpestřením pobytu
byla návštěva Divadla Radka Brzobohatého. Zde žáci zhlédli Molierovu komedii Lakomec.

ODBORNÉ EXKURZE OBORU INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE


Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2019

Žáci třídy IT4 se 10. října 2019 zúčastnili Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Na veletrhu je zajímala
hlavně robotika a 3D technologie, která se úzce pojí s 3D tiskem, 3D tiskárnami a modelováním ve 3D. Veletrh žáky
velice potěšil jak vysokým počtem 3D tiskáren, tak i rozšířenými možnostmi 3D tisku. U jednotlivých stánků s 3D
tiskárnami se mohli dozvědět mnoho různých informací o fungování 3D tiskáren, o scanování 3D objektů a zejména
o principu tisku. Tisk z kovu byl hlavní předností veletrhu. Bylo úžasné vidět novou tiskárnu v akci. Na veletrhu bylo
k vidění také velké robotické rameno, které mělo na konci sedačky pro dvě osoby. Do těchto sedaček si mohl
kdokoliv sednout a robot s ním ve vzduchu dělal různé pohyby. Dále žáky zaujala také stavebnice Lego, ze které bylo
postavené celé město, v němž byly zakomponovány elektřina a vzduch. Bylo fascinující sledovat, jak vše funguje.
Stačilo jen dát signál pomocí tlačítka a celé město se dalo do pohybu. Na veletrhu byl i nový automobil Škoda,
který už bude poháněn elektromotorem. Byl to ale pouze prototyp, na který se mohli návštěvníci veletrhu podívat
jen z dálky. Celkově byli žáci s veletrhem nadprůměrně spokojeni ať už díky získaní nových informací o 3D
technologiích, tak i díky možnosti vidět jednotlivé tiskárny a roboty v akci.


Exkurze do IBM Brno

Ve středu 4. 12. 2019 se žáci IT4 zúčastnili exkurze do firmy IMB. Za možnost nahlédnout do této mezinárodní
společnosti, která je jedna z největších v IT odvětví, vděčili Mgr. Pánkové, která se jich zpočátku ujala.
Ještě před tím, než nahlédli do pracovního procesu ve firmě, byli prostřednictvím prezentace seznámeni se všemi
divizemi IBM. Díky úvodní prezentaci si rozšířili své povědomí o této firmě, které ani před exkurzí nebylo malé. Poté
byli předáni zkušenému zaměstnanci, který v IMB působí od založení brněnské pobočky. Ten je provedl firmou,
seznámil s prostředím a k tomu přidal několik zajímavostí. Díky této exkurzi si většina z žáků více upevnila svou
představu o svém dalším směřování a všichni si zvýšili všeobecný rozhled.
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ODBORNÉ EXKURZE OBORU VETERINÁŘSTVÍ


Týden vědy a techniky v Brně

Druhý listopadový týden se již tradičně konal týden vědy a techniky. Žáci druhého a třetího ročníku oboru
Veterinářství navštívili dvě vědecká pracoviště v Brně.
Třída VP3 se 13. 11. 2019 zúčastnila Dne otevřených dveří Botanického ústavu. Brněnské pracoviště tvoří tři
oddělení: Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie, Oddělení vegetační ekologie a Paleoekologická
laboratoř. Žáci měli možnost si během dvou hodin tato oddělení prohlédnout a seznámit se s výzkumy, které se na
těchto pracovištích provádějí. Zároveň byli seznámeni s několika patenty, které se těmto oddělením podařilo za
poslední roky vyvinout a zdokonalit. Ve čtvrtek 14. 11. 2019 se třída VP2 zúčastnila Dne otevřených dveří Ústavu
živočišné fyziologie a genetiky AV ČR. Hlavní činností na tomto pracovišti je práce s modelovými organismy (např.
s rybami, chameleonem, kuřaty). Zaměřují se zde převážně na jejich vývoj, fyziologii a přínos pro medicínu.
V průběhu exkurze se žáci seznámili jak s běžným chodem laboratoře, tak i s některými atraktivními metodami,
které se zde při studiu modelových organismů využívají. V rámci exkurze si žáci mohli některé metody vyzkoušet na
vlastní kůži, například přípravu vzorku pro laboratorní práci.


Vánoční Věž bláznů

Dne 11. 12. 2019 navštívili žáci a studenti tříd VP4 a FZ1 známou Věž bláznů. Tato kruhová stavba, v němčině zvaná
Narrenturm, se nachází v komplexu vídeňského Uni-kampusu. Účastníky exkurze nejvíce zaujala její hlavní součást,
významná patologicko-anatomická sbírka, jejíž kořeny sahají až do roku 1796. Jedná se o největší sbírku
patologických preparátů na světě, obsahuje kolem 50 000 vzorků. V další části exkurze navštívili žáci a studenti
vánoční trhy, které patří k nejoblíbenějším a nejnavštěvovanějším v Evropě.

ODBORNÉ EXKURZE VOŠ ZDRAVOTNICKÉ


Exkurze do Masarykova onkologického ústavu

Dne 14. 10. 2019 navštívily studentky třídy VZ2 Masarykův onkologický ústav v Brně. Exkurze se uskutečnila v rámci
předmětu ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami. Proběhl následující blok přednášek: Léčba
onkologických onemocnění – chemoterapie, radioterapie (zkušenosti z praxe, pracovnice z provozu), Prevence
onkologických onemocnění – zaměřeno na prevenci karcinomu prsu, děložního čípku a varlat, Epitézy, Návštěva
provozu (oddělení) – organizace práce, dokumentace apod.


Exkurze do laboratoří Nemocnice Boskovice, s.r.o.

Dne 11. prosince 2019 proběhla exkurze studentek VOŠ zdravotnické do laboratoře v Nemocnici Boskovice, s. r. o.
Navštívily mikrobiologické laboratoře, viděly serologické vyšetření a podrobně kultivační mikrobiologické vyšetření
na speciálních kultivačních půdách. Dále studentky prošly spojené laboratoře biochemické a hematologické
a imunohematologické. Pracovnice se jich ochotně ujaly a ukázaly cestu vzorku vyšetřovacím procesem od převzetí
po vydání výsledků. Dále je seznámily s přístrojovou technikou a principy vyšetřování biologického materiálu. Také
studentky upozornily na chyby, kterých by se jako sestry měly vyvarovat. Exkurze byla vydařená, protože pracovnice
vše ochotně vysvětlily a studentky si odnesly mnoho důležitých informací.


Exkurze na Oddělení centrální sterilizace Nemocnice Boskovice, s.r.o.

Dne 9. ledna 2020 proběhla exkurze studentů VOŠ zdravotnické na Oddělení centrální sterilizace v Nemocnici
Boskovice, s. r. o. Staniční sestra je ochotně seznámila s postupy dekontaminace, přípravy na sterilizaci i s vlastním
průběhem sterilizace zdravotnického materiálu. Studenti si odnesli mnoho nových poznatků.
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Exkurze – nemocnice Prostějov

Dne 4. 3. 2020 navštívily studentky VZ1 nemocnici v Prostějově, která je součástí Středomoravské nemocniční a člen
skupiny AGEL. V úvodu proběhlo seznámení s personální politikou a možnostmi pracovního uplatnění (odborná
praxe i posléze zaměstnání). Mgr. Marie Jouklová, náměstkyně pro nelékařskou zdravotní péči, seznámila studentky
s programem exkurze. Navštívily AGEL Sport Clinic, Magnetickou rezonanci. Prošly také chirurgické oddělení, dětské
oddělení a ARO. Součástí exkurze byla také prohlídka Centra léčebné rehabilitace. Na závěr studentky absolvovaly
přednášku vrchní sestry z infekčního oddělení. Všichni, kteří účastnice exkurze prováděli, byli velmi vstřícní.
Studentkám se exkurze, během níž načerpaly mnoho poznatků, velmi líbila.

KULTURA
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ


Zájezdy na divadelní představení

Žáci školy mají možnost zhlédnout klasická divadelní představení v podání pražských divadelních souborů přímo
v Boskovicích.


Divadelní představení Lakomec

3. 3. 2020 zaplnili sokolovnu v Boskovicích žáci 1. a 2. ročníků naší střední školy. Měli možnost zhlédnout
světoznámou komedii francouzského dramatika Moliera Lakomec. Divadelní hru sehráli herci Divadla Radka
Brzobohatého z Prahy, v hlavní roli chorobně lakomého Harpagona zazářil Milan Enčev.

PROJEKT FILM A ŠKOLA
Ve školním roce 2019-2020 se škola již podesáté zapojila do celorepublikového projektu Film a škola, který se
zaměřuje na rozšíření kulturního povědomí mladé generace.
V rámci tohoto projektu zhlédli žáci všech ročníků SŠ v kině v Boskovicích celkem 5 filmů z 9 plánovaných. Realizaci
zbylých zabránila uzavření škol v souvislosti s koronavirovou epidemií. Jednalo se o tyto filmy.
1. ročník:

127 hodin

2. ročník:

Muž jménem Ove

3. ročník:

O myších a lidech

4. ročník:

Milada, Cesta



Vánoční vystoupení žáků domova mládeže

V týdnu od 16. do 19. prosince 2019 se uskutečnila předvánoční vystoupení žáků ubytovaných v našem domově
mládeže. Ta s nimi připravily vychovatelky paní Dvořáčková a Langerová. Žáci nacvičili zhudebněnou pohádku
„Princové jsou na draka“, se kterou vystoupili v Penzionu pro seniory v Letovicích, Sociálních službách Šebetov,
v kulturním domě v Letovicích pro žáky MŠ a Základní školy Letovice, v Šumicích pro žáky MŠ a Základní školy. Své
vystoupení zahráli i v zámeckém skleníku v Boskovicích, a to dětem ze všech mateřských škol v Boskovicích, žákům
základních škol z Boskovic, Žďárné, Vísek a Knínic. Velký úspěch pak vystupující zaznamenali u svých spolužáků,
protože jedno vystoupení měli možnost zhlédnout i žáci některých tříd naší školy.
Kromě zhudebněné pohádky si žákyně SPgŠ připravily pásmo vánočních koled, které pro navození předvánoční
atmosféry zazpívaly ve vybraných institucích pro seniory.
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SPORT
OKRESNÍ SOUTĚŽE


Přespolní běh

Dne 19. 9. 2019 se konalo v areálu Bike Parku Boskovice okresní kolo v přespolním běhu. Družstvo dívek naší školy
(Denisa Razáková a Jitka Vychodilová – obě z VP4, Viktorie Najbrová a Justýna Šacherová – obě z HT1 a Aneta
Kocmanová z EP1) obsadilo krásné druhé místo.


Stolní tenis

Dne 23. 10. 2019 se ve sportovní hale Ráječko konalo finále okresního kola turnaje ve stolním tenise chlapců a dívek.
Družstvo našich chlapců ve složení Jakub Švancara (HT2), Kryštof Palbuchta (EP2), Ondřej Kavan a Dominik Jūthner
(IT2), Tomáš Křepela (EP3) obsadilo nepopulární 4. místo.


Basketbalový turnaj

Dne 31. 10. 2019 se ve sportovní hale ASK Blansko konalo okresní finále turnaje v basketbale. Družstvo našich
chlapců ve složení Husák Dominik, Husnaj Petr, Kubeš Marek, Trávníček Ondřej, Kouřil Michal (všichni IT4), Tihon
Robin a Vlach Jan (oba EP4) obsadilo po výborném výkonu krásné 3. místo. Nejlepším hráčem našeho družstva byl
Marek Kubeš.



Silový čtyřboj

Ve čtvrtek 27. února 2020 se v Jedovnicích konalo okresní kolo v Silovém čtyřboji. Družstvo naší školy vybojovalo
zasloužené třetí místo. V jednotlivcích byl z našich závodníků nejlepší Libor Šikula z IT3.

TURNAJE PRO ŽÁKY NAŠÍ ŠKOLY


Vánoční turnaj v ringu

Ve čtvrtek 19. 12. 2019 se konal v tělocvičně školy turnaj v ringu, do kterého se zapojilo 6 družstev z naší školy. Po
velmi vyrovnaných zápasech nakonec první místo vybojovalo družstvo dívek z VP3. Na druhém místě skončilo
smíšené družstvo z HT3, které bylo jen o jeden set horší.


Pololetní turnaj ve fotbale

30. 1. 2020 se ve školní tělocvičně konal pololetní turnaj ve fotbale, do kterého se zapojilo 10 družstev chlapců ze
SŠ. Po velmi vyrovnaných základních skupinách se do vyřazovacích bojů dostalo 8 družstev. Po opět velice
vyrovnaných zápasech se nakonec z celkového vítezství zaslouženě radovala třída IT2. Nejlepším hráčem turnaje
byl vyhlášen Patrik Cabal z vítězného týmu.

LYŽAŘSKÝ KURZ V RAKOUSKU
V lednu 2020 (konkrétně 15. – 20. 1. 2020) se žáci druhého ročníku naší školy již tradičně zúčastnili lyžařského kurzu
v rakouském středisku Zettersfeld.
Na kurz odjeli ve středu 15. 1. 2020 ve večerních hodinách. Do města Lienz přijeli ráno a po ubytování byli rozřazeni
do skupin. Druhý den žáky už od rána čekalo lyžování a snowboardování na krásně upravených sjezdovkách, po
poledním odpočinku žáci znovu pokračovali ve sjezdovém lyžování či jízdě na snowboardu. Po celou dobu kurzu
bylo velmi příznivé počasí, slunečno a ideální podmínky pro lyžování. Lyžařský kurz se velmi vydařil, ale velice rychle
všem účastníkům utekl. Všichni mají určitě na co vzpomínat.
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PROJEKTY


Studenti VOŠ a SŠ Boskovice objevovali krásy Ruska

Začátek letošního školního roku byl pro šest studentů z EP4 ve znamení již 5. ročníku rusko-českého projektu Od
3D modelu k realitě. Tito studenti spolu se dvěma pedagogy navštívili v týdnu od 15. do 21. září 2019 Kirovskou
polytechnickou průmyslovou školu v Leningradské oblasti. Cílem pobytu byla vzájemná spolupráce v odborných
předmětech, seznámení se se specifiky ruského školství a návštěva památek Petrohradu. Tři dny se naši studenti
zapojili do výuky v kirovské škole, pracovali např. v programu MasterCAM, dále s optickými vlákny, zapojili se i do
výuky angličtiny. V rámci doprovodného programu navštívili studenti spolu se svými ruskými přáteli místní továrnu
na výrobu plechovek Ball, v Petrohradu a okolí pak nejvýznamnější památky, např. Ermitáž, Carské Selo, palác
Pavlovsk, Grand Maket Russia – fascinující soubor funkčních maket celého Ruska. Završením pobytu pak byla noční
plavba po Něvě spojená s otvíráním mostů a takzvané Zavírání fontán v Petrodvorcích – zakončení sezony
doprovázené úžasnou laserovou show.
Obdobně pestrý program pak čekal ve dnech 6. – 12. 10. 2019 na ruské účastníky projektu v naší republice. První tři
dny opět probíhala výuka ve škole. Studenti modelovali tělesa – matrjošky a 3D modely s motivy měst Kirovsk
a Boskovice v programu SolidWorks. Další den se studenti věnovali robotice. Náplní výuky ve škole nebyly pouze
odborné IT předměty. V rámci hodiny češtiny jako cizího jazyka se ruští studenti naučili základní fráze češtiny,
seznámili se také s ostatními obory naší školy, např. Veterinářstvím. V doprovodném programu zaujaly studenty
bowling a Laser Game, zajímavá místa našeho regionu – zámek v Boskovicích, Moravský kras a exkurze do pivovaru
v Černé Hoře. Studenti navštívili také Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně a historické centrum Prahy. Tento
projekt byl spolufinancován z prostředků Krajského úřadu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu Do
světa.


ERASMUS + na naší škole

Ve dnech 1. 9. – 3. 9. 2019 navštívili učitelé veterinárních předmětů z naší školy Biotechniški izobraževalni centri
ljubljana, gimnazija in veterinarska šola ve Slovinsku. Jednalo se o navázání spolupráce výměnných studentských
pobytů. Od 13. 10. – 26. 10. 2019 navštívili naši školu studenti veterinářství z Lublaně, aby si ověřili svoje znalosti
ve veterinární praxi. Ujali se jich učitelé a žáci 4. ročníku oboru Veterinární prevence a společně s nimi pracovali na
farmě hospodářských zvířat, ve veterinární ordinaci, navštívili potravinářské provozy. Naši učitelé a žáci také
seznámili slovinské kolegy s přírodními i historickými krásami, kterými se může náš kraj pyšnit. Pobyt studentů
v rámci programu Erasmus+ tedy přinesl výměnu odborných znalostí, prověření jazykových i komunikačních
schopností jak slovinských, tak i našich studentů.


Žákovské kampaně Myslete na svět

Soutěž žákovských kampaní vyhlásila olomoucká vzdělávací organizace ARPOK, která se od roku 2004 věnuje
globálnímu rozvojovému vzdělávání a výuce o aktuálních tématech dnešního světa. Úkolem soutěžících bylo
zrealizovat žákovskou kampaň, která bude reagovat na jeden či více Cílů udržitelného rozvoje (životní prostředí,
chudoba, lidská práva, zdraví aj.). Žákyně prvního ročníku oboru Hotelnictví a turismus zpracovaly kampaň, která
měla za úkol snížit množství jídla vyhazovaného v jídelně naší školy, protože žáci oběd nesní nebo si jej zapomenou
odhlásit. Po dobu jednoho měsíce prováděly vážení zbytků a pomocí dotazníku pro žáky zjišťovaly, co by se dalo
udělat pro to, aby se množství zbytků snížilo, a jak by se dalo využít jídlo, které si žáci neodhlásí. Výsledky vážení
i dotazníkového šetření statisticky zpracovaly pomocí grafů, které použily při prezentaci. Na druhé kampani
pracovali žáci třetího ročníku oboru Ekonomika a podnikání. Jejich cílem bylo motivovat spolužáky ve škole, aby
zodpovědně třídili odpad, který se dá recyklovat. Studenti vytvořili plakáty, dotazníky a prezentaci, zjišťovali, jestli
jsou spolužáci zvyklí třídit a jestli třídí správně. V každé třídě a na chodbách tak byly umístěny nádoby na separaci
odpadu a celá škola se do třídění aktivně zapojila. Cílem kampaně třetího týmu bylo snížit znečišťování vody. Tento
nápad doslaly žákyně třetího ročníku oboru Ekonomika a podnikání, které navštívily čističku odpadních vod
v Boskovicích. Na základě získaných poznatků zaměřily svoji kampaň nejen na školu, ale zapojily i širokou veřejnost,
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kterou chtěly informovat o tom, co může každý člověk udělat pro to, aby znečišťoval vodu co nejméně. Při svém
průzkumu oslovily všechny věkové kategorie respondentů na základě dotazníků, které byly zveřejněny i na
sociálních sítích. Všechny tři skupiny si vybraly velmi zajímavá témata, a ačkoli svoji práci a výsledky kampaně již
prezentovaly 3. prosince 2019 v Olomouci, chtějí ve své činnosti pokračovat i nadále.


Projekt Bezzubka

Žáci 3. ročníku oboru Veterinární prevence si v rámci předmětu chov exotických zvířat pořídili vskutku neobvyklého
třídního mazlíčka z třídy plazů, a to gekončíka nočního (Eublepharis macularius). Projekt nazvali Bezzubka. A jak vše
probíhalo? Nejdůležitějším úkolem bylo vyhledat všechny dostupné informace o chovu gekončíka nočního,
například údaje o prostředí, ve kterém žije, o jeho životním cyklu a v neposlední řadě o jeho stravovacích návycích.
Tento úkol zodpovědně splnili. Pak vytvořili návrh, jak bude nové terárium vypadat, nakonec zvolili pouštní styl.
Následně vlastnoručně vyrobili zdi terária a posléze celé terárium vybavili doplňky – kameny, a dokonce i pravou
srnčí lebkou s parůžky. Když už bylo celé terárium hotovo, umístili je do třídy.

SOUTĚŽE


Obhájili jsme 1. místo v mezinárodní soutěži veterinárních škol

Žáci 4. ročníku oboru Veterinární prevence Vendula Zouharová, Aneta Pospíšilová, Tomáš Mlčoch a Vladimír Klein
zvítězili ve 13. ročníku mezinárodní soutěže „O pohár ústředního ředitele SVS“, a obhájili tak vítězství svých
spolužáků z předchozího roku. Obhajoba vítězství nebyla jednoduchá. Všechny týmy zúčastněných škol podávaly
výborné výkony ve všech částech soutěže (prezentace v anglickém jazyce, laboratoře, test odborných znalostí,
ročníková práce), proto je toto vítězství velice cenné.


Soutěž Angličtinář roku

Dne 29. listopadu 2019 se 30 vybraných žáků naší střední školy zapojilo do prestižní mezinárodní soutěže
v anglickém jazyce Angličtinář roku. Během hodinového testu na úrovni B1-C1 SERS žáci plnili úkoly z oblasti
gramatiky, poslechu a porozumění textu. Soutěž probíhá ve stanoveném dni a čase online v různých zemích. Žáci
tak mají možnost porovnat své znalosti se žáky ostatních škol v rámci České republiky a Evropy. Soutěží se nejen o
nejlepšího jednotlivce, ale i školu.


Olympiáda v českém jazyce

V úterý 17. 12. 2019 proběhla na naší škole olympiáda v českém jazyce. S nelehkými úlohami z gramatiky, syntaxe,
lexikologie a napsáním slohové práce na zadané téma bojovalo přes třicet žáků střední školy. Vítězkou se stala
Monika Jakubcová z EP1, na druhém místě pak skončila Anna Hladilová z VP3. Obě postoupily do okresního kola,
které se uskutečnilo 23. 1. 2020 v Blansku. Zde se v konkurenci žáků ze všech střeních škol okresu neztratily. Monika
Jakubcová se umístila na šestém a Anna Hladilová na devátém místě.


Olympiáda z ekonomiky

Dne 3. 2. 2020 se žák EP4 Jan Vlach (jako jediný postupující z naší školy) zúčastnil krajského kola olympiády
z ekonomiky, které se konalo na Masarykově univerzitě v Brně. V Jihomoravském kraji se základních kol soutěže
zúčastnilo 1 854 žáků, do krajského kola pak postoupilo 118 žáků. Účastníci této olympiády, jež je určena žákům
středních škol, kteří se o ekonomiku zajímají nad rámec učiva střední školy, byli velmi pochváleni za to, že už
samotný postup je ohromným úspěchem. Celostátní kolo, jehož termín byl stanoven na červen, se bohužel
nekonalo.


Olympiáda v anglickém jazyce

Dne 11. února 2020 na naší škole proběhla olympiáda v anglickém jazyce, do které se zapojilo 23 studentů prvních,
druhých a třetích ročníků. Žáci předvedli své jazykové dovednosti v testu, který se skládal z poslechové části,
gramatické části a práce s textem. Zadání odpovídalo mezinárodní zkoušce FCE. Celková úroveň i výkony byly velmi
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dobré. Zvítězil Dominik Pohl z IT3, druhé místo obsadil Matěj Čuma z IT3 a o třetí místo se dělili Dominik Hejl z IT3
a Petra Kalasová z HT3.


Úspěch bývalého žáka naší školy

V letošním školním roce uspořádala Petrohradská státní univerzita ve spolupráci s Ministerstvem školství Ruské
federace 1. ročník Mezinárodní on-line olympiády v ruském jazyce. Této olympiády se zúčastnilo 7 200 žáků
a studentů ze 130 států. Jedním ze čtyř oceněných účastníků z České republiky byl i náš bývalý žák Marek Musil,
který v současné době studuje na Karlově univerzitě v Praze.

Vyhodnocení preventivního programu za školní rok 2018/2019
Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace Hybešova 53, 680 01 Boskovice měla pro
školní rok 2019/2020 zpracován 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 2019 – 2027, Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve
školách a školských zařízeních č. j. 21291/2010-28 a výstupy hodnocení PP z předchozího školního roku.
Obsahem PP bylo především vymezení základních pojmů, mapování aktuální situace, stanovení cílů MPP, vymezení
cílových skupin, organizační struktury práce v oblasti prevence před rizikovým chováním. 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.
Při realizaci PP 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 vězni z Kuřimi s doprovodným hudebním programem. /2. ročníky VP, HT, IT/ 70 žáků + 6 pedagogů.



Najdi svou cestu – Interaktivní motivační program – hlavním aktérem NENY- program vede jako kamarád –
kouč. / 90 žáků prvních ročníků.



Duševní zdraví a zdravý životní styl / 60 žáků.



On-line dotazníkové šetření Klima třídy a Drogy trochu jinak u dospívajících – účastnili se přítomní žáci SŠ
z 19 tříd SŠ /celkem 382 žáků/ – ukončeno 25. 11. 2019.



Projekt NNTB – pod záštitou MŠMT. Nezavírej oči před šikanou. Nenech to být, webová a mobilní aplikace,
která žákům umožňuje po celý školní rok se anonymně svěřit se šikanou či jinými problémy ve škole.
www.nntb.cz



Tříkrálová sbírka pod záštitou Charity Blansko / 12 žáků.



Stmelovací pobyty prvních ročníků – 4 pobyty s účastí 109 žáků třídy VP1, IT1, HT1, EP1.



Syndrom vyhoření – přednáška Mgr. Janíčková – pro pedagogy a zaměstnance domova mládeže /
11 pedagogů a vychovatelů.

Potíže byly řešeny ve spolupráci výchovných poradců, třídních učitelů, metodiků prevence a školního psychologa.
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Vyhodnocení přijímacího řízení na školní rok 2020/2021


Počet zaevidovaných přihlášek a žáků ke studiu na SŠ
Obor



Počet přihlášek

Nastoupili k 1. 9. 2020

Ekonomika a podnikání

66

28

Hotelnictví

43

25

Informační technologie

55

27

Veterinářství

63

29

Kuchař – číšník

46

20

Zahradník

17

8

celkem

290

137

Statistika studentů přihlášených a přijatých ke studiu na VOŠ
Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a
Střední škola Boskovice, příspěvková organizace

Škola:

Přijatí ke vzdělávání k 30. 9. 2020 – denní forma vzdělávání
Počet

Přijato

přihlášených

do 1. ročníku

Počet absolventů
k 31. 8. 2020

63-41-N/18 Ekonomika a podnikání

23

22

9

63-43-N/13 Finančnictví a bankovnictví

0

0

4

43-31-N/01 Fyzioterapie zvířat

55

39

0

65-43-N/01 Cestovní ruch

16

16

13

53-41-N/11 Diplomovaná všeob. sestra

49

33

10

Celkem

143

110

36

Vzdělávací program

Investiční akce školy ve školním roce 2019/20
V tomto školním roce jsme realizovali projekt z prostředků EU, v rámci, kterého bylo modernizováno pět učeben
výpočetní techniky, a jedna byla zcela nově zbudována. Celková cena byla 4,4 milionů Kč. Připravili jsme parketovou
dokumentaci na rekonstrukci kotelny, pořízení kogenerační jednotky, fotovoltaiky a podali žádost o dotaci na SFŽP.
Pokračovali jsme v rekonstrukci sociálních zařízení na DM. Od města Boskovice jsme získali dotační titul na výměnu
oken na objektu Komenského 1 – práce jsou hotovy a okna vyměněna. Zpracovali jsme projekt na rekonstrukci
školní kuchyně a budeme pokračovat v jeho realizaci.
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