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2. pololetí školního roku 2015/2016 
  
Slovo, které by nejlépe vystihlo pocity studentů, mnohdy i učitelů, 

na konci školního roku by asi znělo „Hurááá!“ Červen končí a s ním 

i doba testování, písemek a zkoušení. Všichni doufají, že pro ně bude 

letošní školní rok úspěšný a posunou se zase o krůček kupředu. V tomto 

okamžiku bychom Vás rádi opět informovali o dění na naší škole a jen 

připomínáme, že podrobný výčet všech akcí včetně fotografií naleznete 

na webu školy, popř. na jejích facebookových stránkách.  

 

Je už za námi… 
 

Vrátíme-li se zpět do zimního období, tak si připomeňme, že žáci prvních 

ročníků absolvovali lyžařský výcvik. Až na pár modřin vše proběhlo tak, 

jak mělo, všichni se vrátili spokojeni. Sportovního ducha měl i týden 

na vodě, jehož se účastnili především studenti druhých ročníků. Jim 

bohužel příliš nepřálo počasí, ale to nic nemění na skutečnosti, že si týden 

užili na sto procent a s lítostí se vraceli do školních lavic.  

Ale nejen sport provázel naše žáky v uplynulém pololetí. Účastnili jsme 

se různých soutěží a olympiád a sklízeli i úspěchy. Jako každý rok se 

i letos naši žáci dostali na soutěž v psaní na klávesnici všemi deseti a zde 

dosahovali slušných výsledků. Přestože neobsadili první příčky, je pro ně 

úspěchem i umístění na pozicích nižších. Účastnili se především žáci 

prvních ročníků, mají tedy před sebou ještě spoustu možností umístit se 

lépe.  



Vyšší ročníky si vyslechly přednášku o trestním právu a žáci mohli klást 

otázky přednášejícímu, jímž byl kriminalista Mgr. Martin Skokánek.  

V rámci dějepisu si studenti vyzkoušeli, jaké to je někoho mumifikovat 

(samozřejmě jen částečně), podívali se, jaké ozdoby nosila Kleopatra, 

a vše dokumentovali fotografováním.  

Protože jsme se účastnili soutěže vyhlášené denním tiskem, mohla 

skupinka studentů navštívit redakci Olomouckého deníku. Zde poznali 

různé činnosti spojené s vydáváním novin. Viděli všechny fáze přípravy 

tisku a mohli se ptát na vše, co je zajímalo.  

Stejně jako každý rok se i letos naši studenti zapojili do charitativní 

činnosti Liga proti rakovině. Pokusili se oslovit co nejvíce kolemjdoucích 

a získat tak peníze pro onkologicky nemocné pacienty.  

Na přání prvních ročníků jsme vyjeli do polské Osvětimi. Aby nebyl náš 

výlet smutný a jen do koncentračního tábora, připojili jsme k tomu 

návštěvu solných dolů v polském městě Wieliczka. Obě místa nás 

obohatila o nové poznatky a zážitky, každé z nich svým vlastním 

způsobem. Následovala exkurze do Prahy, ta byla určena především 

studentům se zaměřením na cestovní ruch. Přednáška na škole pro 

cestovní průvodce byla součástí programu a stejně tak prohlídka Prahy 

v doprovodu certifikovaného průvodce.  

Jelikož jsme škola zaměřená na ekonomii, velmi důležitou součástí 

odborné přípravy jsou exkurze a akce s ekonomickým zaměřením. 

Studenti se účastní soutěže Rozpočti si to, v níž předvádí své odborné 

znalosti a dovednosti. I v této soutěži se naši žáci umisťují na velmi 

slušných pozicích. Nadále probíhá projekt zaměřen na cvičné firmy. 

Skupinky žáků si zvolí obor podnikání a vytvoří si svoji vlastní malou 

firmu. Musí být schopni ji založit, vést, vydělávat peníze a po nějaké 

době ji i zlikvidovat. Poznají tedy, jaké to je být podnikatelem a seznámí 

se se všemi riziky a nástrahami, které na ně mohou čekat. S podobnými 

starostmi je spojena i odborná praxe druhých a třetích ročníků. Žáci si 

vyberou firmu či instituci, v níž chtějí pracovat, a realizují tam své 



„zaměstnání na zkoušku“. Dostávají se k různým druhům prací, mohou 

sledovat, co se ve firmě děje a částečně se jejího dění i účastnit. Zjistí tak, 

zda jsou jejich znalosti a dovednosti dostačující, nebo zda je nutné ještě 

nějaké doplnit.  

Květen s sebou přinesl i oslavu tradičního Majálesu, ani naše škola 

nezůstala pozadu a vydala se do průvodu v oblečení představujícím 

60. léta. Zanedlouho po svátku studentů zazvonilo našim maturantům 

naposledy. Nejenže měli možnost se převléknout a potrápit ostatní 

studenty malováním a stříkáním různých vůní, ale museli pasovat 

nynější třetí ročníky na studenty čtvrtých ročníků se všemi právy 

a povinnostmi z tohoto vyplývajícími.  

Zatímco se maturanti potili při zkouškách dospělosti, zajeli se podívat 

žáci druhých ročníků do Kroměříže, kde na ně čekala literárně-historicko-

ekologická exkurze.  

Ani kultura v uplynulých měsících nepřišla zkrátka. Všichni studenti 

navštívili kino a zhlédli klasický film Kladivo na čarodějnice. Přestože se 

nejedná o film, který je na prvních příčkách oblíbenosti, musíme říct, že 

ve studentech zanechal hluboké dojmy a debata o filmu nebrala konce.  

Ti, kteří se učí španělský jazyk, vyjeli do Prahy a seznámili se tam se 

španělskou kulturou. Měli možnost poznat kulturu i tradice španělsky 

mluvících zemí. První ročníky na konci roku vyjedou do Olomouce 

a navštíví vědeckou knihovnu, aby poznaly, kde je možné hledat 

informace a podklady ke studiu.  

Nejdůležitější událostí uplynulých měsíců byly samozřejmě maturity. 

V květnu se u písemných a později u ústních maturit vystřídalo celkem 

44 studentů. Úspěchy byly různé, někdo se připravoval poctivě, k tomu 

ho potkala troška štěstí a maturitu zvládl dle svých představ. Jiní štěstí 

neměli a dopadli o něco hůř, ale nikdo si nezoufá, protože ví, že podzim 

vše napraví.  

 

Čeká nás… 
 



Na konci školního roku na nás čeká samozřejmě předání vysvědčení 

a s tím už tradičně spojená odměna pro nejlepší třídu! Nejenom dort, ale i 

cenu Zlatého Merkura obdrží jedna z tříd a každá doufá, že to bude 

právě ona.  

Po vysvědčení na všechny čekají dva měsíce zaslouženého odpočinku 

a příprav na další školní rok.  

My tímto přejeme všem studentům, a nejenom jim, krásné prázdniny plné 

odpočinku, slunce a pohody a těšíme se opět 1. září v novém školním roce 

2016/2017. 
 

Mnoho štěstí ve studiu a příjemné dny  

přeje kolektiv Obchodní akademie Prostějov! 

 

Web: www.oapv.cz 

Facebook: www.facebook.com/oaprostejov  

Tel. číslo: 582 234 260 

Adresa: Palackého 18, 796 01  Prostějov 
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