
Školní zpravodaj  

(nejen) pro žáky 
  

Pololetí je za námi a blížící se maturitní zkouška nebezpečně blízko. Co 

vše se na naší škole událo od počátku tohoto roku Vám stručně 

představíme v novém školním zpravodaji. Zaměříme se pouze na 

shrnutí informací týkajících se studia, školy, žáků i pedagogů. 

Podrobnější popis různých akcí naleznete na webu školy, popř. na jejích 

facebookových stránkách.  

 

Je už za námi… 

Pokud už jste studenty naší školy, popř. jejich rodiči, nebudou pro Vás 

následující slova překvapením, pokud se ale chystáte spolupracovat 

s naší školou, čtěte pozorně! 

Každé září, hned po příchodu do školy, se první ročníky účastní 

adaptačního kurzu. Co si pod tím představit? Dva dny her, soutěží a 

vzájemného poznávání. To vše by mělo usnadnit našim studentům 

přechod do nového prostředí a pomoci jim najít nové přátele.  

Se začátkem školního roku začínají i různé soutěže, není třeba se 

vyjadřovat ke každé zvlášť, ale zapotřebí je vyjmenovat alespoň ty 

nejdůležitější. Vedle různých olympiád a soutěží v rámci vyučovaných 

předmětů se naši studenti účastní i soutěží typu Pišqworky či Logické 

olympiády. A jak si vedou? Můžeme být hrdí, logika i umění souboje 

křížků a koleček je dovedly až mezi krajskou elitu. 

Spolupráce se základními školami je pro nás rovněž důležitá, proto 

každoročně pořádáme talentovou soutěž v psaní na klávesnici všemi 

deseti. Soutěž je stále oblíbená a překvapivě mnoho žáků základních 

škol tuto dovednost ovládá na výbornou.  



Zajímá Vás, zda se děje i něco mimo školní budovu? Samozřejmě, že i 

my se snažíme zapojit do různých projektů, v jejichž rámci je možné 

vycestovat se studenty do zahraničí. V letošním roce se nám podařilo 

vzít skupinu žáků do Rakouska a druhá skupina navštívila Anglii. 

Oba výjezdy byly velmi zdařilé a my se budeme snažit je co nejdříve 

zopakovat. V letošním roce si někteří mohli vyzkoušet roli novináře, 

napsat článek do novin a doufat, že bude otištěn. Podařilo se! Hned 

několika dívkám byl jejich text otištěn v místních novinách.  

Čtvrté ročníky každý rok jezdí do Prahy a jejich program je zaměřen na 

poznání různých institucí, jež mohou v budoucnu potřebovat. 

Jmenovat můžeme např. Českou národní banku.  

Nepřijde u nás zkrátka sport? Ani v nejmenším! Již několikátou sezonu 

se naši fotbalisté účastní soutěže o Pohár Josefa Masopusta. Atletické 

závody také nevynecháme a za umístění se stydět určitě nemusíme. 

Mimo to navštěvuje naši školu několik výborných sportovců z různých 

sportovních odvětví, můžeme jmenovat jachting či moderní tanec.  

Čím se studenti baví? Kromě možnosti účastnit se výše jmenovaných 

soutěží mají možnost uspořádat např. mikulášskou besídku a každý rok 

na Vánoce se koná vánoční akademie, kde talentovaní i méně 

talentovaní mají příležitost ukázat, co v nich vězí. Zábava je spojena 

především s maturitním plesem, ten se letos mimořádně vydařil 

a zanechal příjemné vzpomínky.  

Ve škole se jenom učíme? Ale kdepak. Neodmyslitelnou součástí výuky 

jsou návštěvy přednášek, divadelních představení či kina. Všechny akce 

jsou vybírány tak, aby přinesli studentům užitek a zároveň se na nich 

studenti nenudili. Při posledních z řady našich kulturních výprav jsme 

se například v Městském divadle potkali s Revizorem a v kině Metro 

všechny zaujal Spalovač mrtvol. 

A další velké úspěchy? Jmenovat všechny ani nebudeme, vybíráme jen 

ty nejzajímavější. V účetní soutěži získal náš student certifikát, který 

mu usnadní přijetí na vysokou školu, případně získání místa na trhu 



práce. Naše škola dostala ocenění „Aktivní škola“ a mimo to máme 

i uznání za charitativní sbírku. Naši žáci v soutěži zaměřené na 

znalosti daní obsadili třetí místo. Studenti, kteří jsou úspěšní v psaní 

na klávesnici, nás reprezentují nejen na celorepublikové soutěži, ale 

i v zahraničí.  

Ani to není vše. Je tu i tradiční sladká odměna. Jak víte, naše obchodní 

akademie má ve znaku boha obchodu Merkura, jeho jméno nás provází 

celou historií školy. Každé pololetí získává nejlepší třída právo honosit 

se Zlatým Merkurem a osladí si život dortem pro celou třídu.  

Musí se učit jen studenti? V žádném případě. Nikdo není dokonalý, ani 

kantoři samozřejmě nejsou ušetření nových informací a každou chvíli 

mají na pořadu dne školení rozlišného typu, díky nimž se jim rozšiřují 

obzory a získávají nové náměty a inspirace pro svoje předměty.  

 

Aktuálně se děje… 

Opět ta maturita…. Aktuálně se na ni totiž pilně připravují nejen žáci, 

ale i učitelé se snaží jim přípravu co nejvíce ulehčit a zopakovat vše co 

nejlépe. Ale protože i odpočinek je nutný, chystáme se i na jarní 

prázdniny a vzápětí na Velikonoce. Ale dlouho zahálet, to se u nás 

nenosí. 

 

Čeká na nás… 

Na prvním místě jsou opět a zase blížící se maturitní zkoušky. Všem 

maturantům i jejich rodičům připomínáme, že základní informace 

a odkazy najdou na webových stránkách školy. Nezapomínejte však ani 

na skutečnost, že všichni vyučující jsou plně připraveni Vám 

maturantům pomoci ze všech sil tuto zkoušku dospělosti zvládnout.  

Méně vážnou, ale neméně důležitou, událostí je odborná praxe 2. a 3. 

ročníků naší školy. Žáci si sami vyzkouší, jaké je to využívat získané 

vědomosti v praxi. Rozběhnou se na různá pracoviště a získají 

rozmanité zkušenosti, které potom zúročí ve své vlastní praxi.  



Ale nebudeme se jen učit, již zmiňované prázdniny nás nabijí novou 

energií a tu pak věnujeme učení a trošku i zábavě. Opět navštívíme 

kino, nově nás čeká exkurze do polské Osvětimi a třetí ročníky se 

podívají do Prahy a poznají práci průvodců cestovních kanceláří 

a seznámí se s vybranými památkami našeho hlavního města. Druhé 

ročníky budou mít šanci pokořit divoké peřeje na vodáckém kurzu. 

Po maturitách je opět naplánován týdenní pobyt v německém 

Sonnenbergu. Studenti se seznámí se studenty partnerských škol 

a několik dnů budou odkázáni na své znalosti cizího jazyka.  

 

Nejste naší součástí, ale chtěli byste?  

Není nic jednoduššího než si podat přihlášku ke studiu. Právě teď je 

nejvhodnější doba. Máte-li jakékoli dotazy ke studiu či škole samotné, 

neváhejte nás kontaktovat. Pokud to bude v našich silách, vyjdeme 

Vám vstříc. Nově si budou moci žáci vybrat z rozšířené nabídky 

druhého jazyka (kromě němčiny a španělštiny si bude možné zvolit 

i ruštinu a francouzštinu), nebo si zvolit nové zaměření studia, 

tj. ekonom pro technické obory.  

A pozor! To neplatí jen pro mládežníky. I o nějaký ten rok dříve 

narození mají šanci si u nás dodělat maturitu. Pro příští školní rok 

2016/2017 totiž premiérově nabízíme i čtyřleté dálkové studium. 

Jsme tu pro Vás! 

 

 

Web: www.oapv.cz 

Facebook: www.facebook.com/oaprostějov 

Tel.: 582 345 260 

Adresa: Prostějov, Palackého 18 
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