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Šestý měsíc v roce přináší studentům více radosti než Vánoce, po 
usilovném snažení a prokazování svých znalostí a vědomostí na ně 
čeká odměna v podobě dvou měsíců prázdnin. Naše škola se opět 
rozloučila se čtvrťáky, z nichž se postupně stali maturanti a později i 
absolventi. A že jich letos bylo! Pověstné „brány“ naší školy opustilo 
téměř šest desítek studentů. Na některé z nich čekají také týdny 
volna, na jiné už pracovní povinnosti. Doufáme, že ať je jejich cesta 
jakákoliv, bude se jim dařit i nadále. Se všemi ostatními se uvidíme 
v září opět. Škola nás přivítá s novými rozvody elektřiny a 
zasíťováním. Po loňské výměně vodovodního potrubí je to další 
obrovský zásah do budovy školy, povede však ke zlepšení podmínek pro 
studium, a proto tyto změny vítáme s otevřenou náručí. Také pro 
studenty to má svá pozitiva, nejen modernější třídy, ale i pár dní volna 
navíc. Následující řádky stručně připomenou, co máme už za sebou a 
co nás ještě čeká.  
 
Je už za námi… 
Stejně jako v loňském zpravodaji věnujeme první slova maturitám. 
Před maturitní komisi zasedlo 59 žáků. Jejich výkony při ústní 
maturitě byly už jen třešničkou na dortu, neboť za sebou měli 



dubnové praktické zkoušky a květnové písemné části maturit. Podobně 
jako každý rok byly úspěchy různé, někteří příjemně překvapili, jiní 
podali očekávaný výkon a pokud se někomu nepoštěstilo zvládnout 
zkoušku napoprvé, nevěší hlavu, neboť v září se to již určitě podaří.  
Léto je sice tady, ale připomeneme si i události zimních měsíců. Na 
začátku druhého pololetí byl otevřen školní bufet. Žáci si mohli 
zakoupit svačiny či nápoje, ale i bagety, saláty nebo ovoce. 
Prváci se vydali sjíždět horské svahy a s nimi i několik druháků. Po 
aktivním odpočinku se vrátili do školních lavic a společně s ostatními 
studenty se účastnili různých soutěží, olympiád a tentokrát i debatiád. 
Vrátíme-li se ke sportu, musíme zmínit i týdenní pobyt „na vodě“, který 
si užili především studenti druhých ročníků. Letos se k nim přidala i 
skupinka absolventů a rozloučila se tak se svými středoškolskými léty. 
Hodnotit tyto pobyty není nutné, neboť se žáci vždy vracejí plní 
nadšení, nových zážitků a jen stěží se jim daří zapojit se opět do 
vzdělávacího procesu.  
Tradicí naší školy je účast na různých soutěžích týkající se psaní na 
klávesnici všemi deseti. I letos dosáhli naši zástupci pěkných výsledků, 
přestože to nebyla první místa. Bylo mezi nimi však několik studentů 
prvních ročníků a ti mají šanci se během následujících roků na prvních 
pozicích umístit.  
Všechny ročníky střídavě navštěvovaly různé přednášky či exkurze. 
Jednalo se o témata odborná, ale i např. o témata zaměřená na 
prevenci šikany či návykových látek. Mimo jiné na veletrhu práce 
studenti zjistili, jaké se jim nabízí možnosti po ukončení střední školy 
nebo se seznámili se skutečností, jaká práva máme jako spotřebitelé.  
Ani na kulturu jsme nezapomněli. Za zmínku stojí dvě filmová 
představení. Prvním z nich byl příběh o Siru Nicholasi Wintonovi, 



který zachránil několik desítek dětí před koncentračním táborem. 
Velmi výjimečně se stane, že by kino plné dospívajících nevydalo 
během promítání ani hlásku, ale tentokrát tomu tak bylo. Silný příběh 
zapůsobil na všechny a mnozí z nás si na konci utírali oči, neboť 
ukázaná síla lidskosti zanechala opravdu hluboký dojem. Podobné téma 
zpracovával i film pod názvem Na konci září. Jednalo se o průřez 
válečnými léty z pohledu obyčejného vojáka, i tentokrát se jednalo o 
velmi zdařilý snímek a jsme rádi, že dostáváme stále nabídky takového 
typu.  
Za jakých podmínek je možné pracovat v zahraničí, se dozvěděli žáci 
během interaktivní prezentace Na zkušenou. Svoji finanční 
gramotnost si prověřili v odborné soutěži a jazykové znalosti 
představili na různých olympiádách a soutěžích. Nejvíce práce čekalo 
na čtvrté ročníky. Nebudeme-li se zabývat přípravou na maturitu, 
musíme připomenout, co je čekalo mimo toto. Nejdůležitější událostí 
zimné sezony byl samozřejmě maturitní ples, ale tím to zdaleka 
neskončilo. Bylo nutné připravit i poslední zvonění a s tím je již 
tradičně spojeno pasování třeťáků na maturanty. Pomyslnou štafetu 
studenti předali a čekaly je týdny plné učení a obav z neznámého. Celý 
svůj maraton završí rozloučením se školou a spolužáky a vydají se 
vstříc novým zkušenostem. Poslední oficiální setkání letošních 
absolventů proběhlo na radnici v Prostějově, kde jim byla předána 
maturitní vysvědčení. Mimo jiné jim všichni popřáli úspěchy 
v budoucím osobním i profesním životě a my se k přání připojujeme. 
Vzpomínky na časy studia si přišli připomenout i dřívější absolventi. 
Ti nejstarší obdrželi maturitní vysvědčení na naší škole již v roce 1962. 
Následoval majáles, v jehož průvodu se naši zástupci určitě neztratili. 



Nesmíme zapomenout ani na praxi, kterou vykonávali žáci druhých a 
třetích ročníků v různých firmách a institucích. Vyzkoušeli si život 
„dospěláků“ a poznali, co budou v profesním životě potřebovat. 
Věříme, že můžeme být na všechny pyšni, neboť jsme slyšeli jen 
pozitivní ohlasy.  
Měsíc červen je výjimečný nejen stěhováním věcí a přípravou školy na 
rekonstrukci, ale mnohem zajímavější je týdenní intenzivní kurz 
angličtiny. Přijeli k nám dva rodilí mluvčí, kteří pomohou vybraným 
zájemcům prohloubit znalosti anglického jazyka, nebo jen překonat 
ostych z jeho používání.  
Čeká nás… 
Jelikož se blíží konec června, událostí spojených s výukou už není 
mnoho, ale zato patří k těm příjemnějším. Po uzavření klasifikace 
vyrazí třídy na výlety. Každý se vydá dle svého přání. Někdo jede na 
jižní Moravu, někdo do vídeňské ZOO a někdo stráví příjemný den 
v třídním kolektivu na pěší túře. 
Letos o pár dní dřív bude předáno závěrečné vysvědčení a s ním i cena 
pro nejlepší třídu. Zlatého Merkura společně s dortem obdrží ti, kteří 
se po celé pololetí nejvíce snažili a nejméně chyběli. Uvidíme, zda 
Merkur vydrží ve stejné třídě, nebo zda se vydá za třídou jinou.  
Jakmile se za žáky zavřou dveře, začnou v budově práce, které budou 
trvat celé prázdniny. Rovněž nový školní rok přivítáme o týden 
později. Na studenty tedy čekají prázdniny o pár dnů delší než jiné 
roky. Doufáme, že si jak žáci, tak učitelé pořádně odpočinou a setkají 
se po zaslouženém volnu v plné síle a připraveni plnit nové úkoly.  
Tímto i my přejeme všem krásné léto, pohádkovou dovolenou a těšíme 
se na setkání v novém školním roce 20117/2018. 
 



Pokud Vás zajímají bližší informace o dění na naší škole, prohlédněte 
si webové stránky a uvidíte nejen popis akcí, ale i mnoho fotografií 
z nich. 
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