
Školní zpravodaj č. 3 

(nejen) pro studenty 
  

Konec ledna s sebou přináší nejen pololetní vysvědčení, ale i krátké volno 

pro studenty a předěl školního roku. Co všechno se stalo za poslední 

měsíce na naší škole? Čtěte dál a dozvíte se. 

 

Už je za námi… 

Studenti naší školy, ale i veřejnost, se mohou dozvědět aktuální 

informace o dění ve škole na jejím webu či facebookové stránce, pokud 

ale chcete mít stručný přehled a vše na jednom místě, tak tady to je.  

Letošní školní rok přivítala škola své svěřence v lepší formě, než byla 

před prázdninami. Během volných týdnů zde proběhla výměna rozvodů 

vody a s tím spojené úpravy. Částečnou proměnou prošla i školní 

knihovna. Tituly, které již dlouhá léta nevzal nikdo do rukou, byly 

vyřazeny a knihy nachystány přehledněji pro naše čtenáře. S odstupem 

času musíme konstatovat, že změna přinesla pověstné ovoce, neboť 

návštěvnost knihovny v posledních měsících značně vzrostla.  

První dny školní docházky byly nejzajímavější samozřejmě pro žáky 

prvních ročníků. Jejich aklimatizaci na nové prostředí pomohl opět 

adaptační kurz. Ten tentokrát proběhl ve spolupráci se společností Iris a 

jako vždy za asistence zaměstnanců pedagogicko-psychologické poradny. 

Ale v letošním roce ani druhé ročníky nepřišly zkrátka a užily si dva dny 

plné sportu a zábavy v areálu kempu Baldovec. I budoucí maturanti 

přivítali školní rok jinak než ve školní lavici, vydali se do Prahy. Stejně 

jako jejich předchůdci i oni navštívili mnoho zajímavých míst, památek a 

ani kultura v podobě divadelního představení nebyla zapomenuta. Sport 

provázel zářijové týdny i nadále. Středoškolské závody Corny by se bez 



naší přítomnosti samozřejmě neobešly. Obzory studentů rozšířila 

přednáška společnosti SOKRATES a první měsíc školního roku uzavřely 

studentské volby. 

Rovněž říjnový program přinesl mnoho nového. Žáci prvních ročníků již 

tradičně navštívili městskou knihovnu, ale tím neskončili. Další jejich 

kroky mířily do muzea, kde se podívali na výstavu věnovanou pravěku. 

Celý podzim navštěvovali vyučující různé základní školy v okolí a 

představovali naši školu zájemcům o studium. Současní žáci se opět 

účastnili nejrozmanitějších soutěží a olympiád. V měsíci říjnu to byl 

Přírodovědný klokan, Logická olympiáda, Pišqworky atd. Získané 

ekonomické znalosti uplatnili studenti ve Zlíně při příležitosti 

představení JA Firmy. Kam po maturitě je otázka, která trápí většinu 

maturantů i jejich rodiče. Aktuální nabídky studia si měli možnost 

prohlédnout čtvrťáci při návštěvě akce Gaudeamus v Brně. Obchodní 

akademie v tomto měsíci také poprvé otevřela své dveře veřejnosti a 

shledala se s nečekaným počtem zájemců. Však na ně také čekala nejen 

ekonomická soutěž, ale rovněž soutěž o tablet. Rychlost svých prstů 

předváděli vybraní žáci na soutěži ZAV Šenovský datel. Ani tentokrát 

se za výsledky nemusíme stydět, i když to nejsou přední pozice, v rámci 

konkurence se vždy umístíme velmi slušně.  

Měsíc listopad s sebou přinesl další úspěch pro naši školu, tím je 

partnerství se společností Cambridge. Nejen studenti obchodní akademie, 

ale i zájemci ze široké veřejnosti budou mít příležitost v příštích měsících 

skládat zkoušky z anglického jazyka přímo u nás. Český jazyk a 

maturitní zkouška ovlivnily i letošní výběr představení v kině. Klasiku 

v podobě hry Bílá nemoc zhlédli žáci všech ročníků a nad očekávání se 

nám dostalo kladného hodnocení. Druháky čekalo uzavření tanečních a 

s tím spojený věneček. Mimoškolní akce nepřestávají, a tak, stejně jako 

každý školní rok i tentokrát jsme měli domluveno představení Pohodáři. 

Můžeme konstatovat, že nás opět nezklamalo. Pokračovalo se ve 

školních kolech olympiád a vítězové postupují do okresních kol. Jelikož 



si málokdo uvědomuje hrozbu, kterou představují sociální sítě pro 

mladého člověka, byla pro první ročníky připravena přednáška „Jak se 

nestát obětí sociálních sítí“ a na jaře bude rozšířena o téma „Nové 

závislosti“. Nesmíme zapomenout ani na skutečnost, že se podařilo 

sestavit tým redaktorů a vyšlo první číslo školního časopisu. Přejeme, ať 

se mu daří a příspěvky se jen hrnou. 

Předvánoční čas zpestřily čtvrté ročníky svým Mikulášským programem. 

Opět jsme se vydali za kulturou a tentokrát to bylo divadelní zpracování 

díla G. Orwella - 1984. Vybraní studenti se pokusili uspět v debatiádě, 

kterou pořádalo GJW. Bohužel se nám nepodařilo postoupit, ale cenná 

zkušenost se také počítá. Poslední den před prázdninami se mezi sebou 

utkaly vybrané týmy ze všech tříd ve volejbalovém turnaji. Zlato si 

tentokrát odnesla třída 3. A, ta se utkala v lednu s týmem učitelů. 

V letošním roce přálo štěstí pedagogům a nad třeťáky vyhráli.  

Poslední měsíc prvního pololetí byl opět ve znamení kultury. Divadelní 

ztvárnění nejznámějších Erbenových balad zhlédli studenti prvních, 

druhých a třetích ročníků v divadle v Prostějově. Ekonomové se 

předvedli na soutěži Má dáti/ Dal, které se rovněž tradičně účastníme. 

Konec ledna znamenal pro žáky ukončení prvního pololetí a převzetí 

vysvědčení. Ani v letošním roce nechybělo vyhlášení nejlepší třídy 

uplynulých měsíců. Na pomyslné zlato dosáhli žáci prvního ročníku, 

konkrétně 1. B. Zlatý Merkur a s ním spojený dort putovali tedy za 

našimi nejmladšími. Blahopřejeme! 

Pololetí bylo ukončeno velkolepou akcí v podobě maturitního plesu. 

Vstup do řad maturantů se nesl v Oscarovém duchu a nechyběly ani zlaté 

sošky či červený koberec. Studentům patří náš obdiv za nápaditost a 

dokonalou přípravu. 

 

 

Aktuálně se děje… 



Neustálé připomínání maturitní zkoušky nabírá na obrátkách, proto se 

následující týdny budou točit především kolem maturantů. Ale ani mladší 

žáci se nemusí bát, že bychom na ně zapomínali. Opět na nás čeká 

spousta a spousta akcí ve škole i mimo ni.  

 

Čeká na nás… 

Měsíc únor bude kratší pro studenty, kteří se účastní lyžařského výcviku. 

Počasí jim přeje, tak doufáme, že si společný týden na horách náležitě 

užijí. Na zimní dny jsme připravili i Den středoškoláka pro budoucí 

studenty, mohou se podívat do školy během vyučování či navštívit 

výuku. Pokračovat budou i olympiády a přednášky. Jmenujme si alespoň 

základní pojmy jedné z přednášek - šikana, týrání, internet, drogy…  

Pro někoho studium na naší škole začíná, a to konkrétně přijímacími 

zkouškami, pro jiné pomalu končí. Maturanti si nachystají převleky na 

poslední zvonění, obdrží závěrečné vysvědčení a pak už jen budou čekat, 

až přijde den, kdy ukáží, co se za čtyři roky naučili. Věříme, že vše 

dopadne na výbornou a z žáků obchodní akademie se stanou její 

absolventi. 

Souběžně s maturitami budou ve školách chybět i druhé a třetí ročníky. 

Čeká na ně jejich dvoutýdenní praxe, na niž se již těší. Předvedou, co již 

znají, a zjistí, v čem mají ještě rezervy.  

Ale i ostatní žáci budou mít co na práci. V rámci dějepisu je přichystaná 

přednáška Sir Nicholas Winton Síla lidskosti a němčináři vyjedou do 

Sonnenbergu navázat nová přátelství a procvičit cizí jazyka. A aby ani 

sport nechyběl, je už naplánován týden vodáckého kurzu. Školní výlety 

všech ročníků jsou samozřejmostí a v plánu je i exkurze na pověstné Orlí 

hnízdo, které je již neodmyslitelně spojeno se jménem Adolfa Hitlera. 

Ti, kteří naši školu znají, už ví, že se určitě nudit nebudou a že zde zcela 

jistě nejsou jmenovány všechny akce, jež se chystají.  

 

Nejste naší součástí, ale chtěli byste být?  



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. Žáci si nadále vybírají druhý jazyk podle svého uvážení, 

momentálně je vyučována angličtina, němčina, španělština a ruština. 

Také zaměření studia se od příštího školního roku rozšiřuje. Podívejte se 

na konkrétní informace, nebo nás rovnou navštivte.    

 

OA PV vám přeje šťastnou ruku při výběru školy a hodně úspěchů ve 

studiu! 

 

 

Web: www.oapv.cz 

Facebook: www.facebook.com/oaprostějov 

Tel.: 582 345 260 

e-mail: podatelna@oapv.cz 

Adresa: Prostějov, Palackého 18 

http://www.oapv.cz/
http://www.facebook.com/oaprostějov

