
Školní zpravodaj č. 5 (nejen)      

  pro studenty 1. poletí šk. roku 2017/2018 
  

Další školní rok má svoji první polovinu za sebou a přinesl s sebou i 
mnoho změn, které se na naší škole od konce června udály. Stále se 
snažíme přinášet něco nového a o tom, zda se nám to daří, se můžete 
přesvědčit přečtením následujících řádků.  
 
 
Už je za námi… 
Loňského roku v tomto období jsme Vás informovali o tom, že 
v budově školy proběhla výměna rozvodů vody a i knihovna se 
dočkala nového uspořádání a rozšíření. Stejně i letos přinášíme 
novinky týkající se úprav, které byly provedeny během hlavních 
prázdnin. Žákům to přineslo nejen větší komfort při výuce, ale i pár 
dnů volna navíc. Výměny se dočkaly rovněž rozvody elektřiny v celé 
budově a s tím bylo spojeno i nové zasíťování učeben a kabinetů. 
Všichni tak můžeme využívat rychlejší a spolehlivější internetové 
připojení a pro učitele i žáky je k dispozici wi-fi. Výuka spojená s prací 
na počítači byla posílena zřízením nové počítačové učebny. Tu nyní 
využívají učitelé nejen při výuce odborných předmětů, ale i ve výuce 
jazyků či služeb cestovního ruchu. Tímto však novinky týkající se 



zařízení školy nekončí, do tříd byly nainstalovány nové žaluzie, do 
dvou i nové tabule. 
Avšak nejen „fyzická“ podoba školy si vyžádala obnovu, prošla jí i 
„duchovní“ stránka školy a tou jsou webové stránky. V současné době 
můžete vidět jejich zcela novou, věříme, že lepší, podobu.  
Tyto změny si vyžádaly odklad zahájení školního roku o jeden týden. 
Žáci samozřejmě nebyli proti, avšak všechny školní akce se tímto 
musely o pár dnů posunout. Mezi nimi byl již klasický adaptační kurz 
určený pro první ročníky. I letos se jednalo o dva dny plné sportu, her a 
poznávání se navzájem. Prváci pokračovali ve společných akcích i při 
návštěvě místní knihovny. 
Čtvrté ročníky zahájily poslední rok své docházky rovněž stejně jako 
všichni maturanti před nimi, a to návštěvou hlavního města. 
Komentáře k pobytu jsou víceméně zbytečné, není možné si neužít 
poslední společně strávené dny mimo prostředí školy. Letos byl 
program opravdu pečlivě připraven a žáci neměli šanci se nudit.  
Všechny však čekaly různé přednášky, soutěže, olympiády a mnoho 
dalšího. Hned v září se žáci třetích ročníků pokoušeli sepsat své 
podnikatelské nápady a během přednášky zjistili, zda jsou jejich 
představy reálné. Ani další setkání s odborníkem nemělo k praxi 
daleko, zkušená odbornice z oblasti úvěrů a hypoték ukázala, nač si 
dávat pozor a co se skrývá za slovy „úvěr a hypotéka“. 
Středoškolský atletický pohár je další akcí, na níž nesmíme chybět. 
Dívky vybojovaly čtvrtou pozici a chlapci skončili o dvě místa níž. 
Úspěchů dosáhli však i studenti v soutěži Ekotým 2017, v níž 
obsadila skupina maturantů třetí místo. Již tradičně mohli zástupci 
naší školy hrát PišQworky a ti nejlepší ukázali své kombinační 
schopnosti na oblastním turnaji. Zde skončili v celkovém hodnocení na 



5. místě ze 14 zúčastněných. Prokázat logické myšlení měli žáci 
možnost i v další soutěži a tou je sudoku.  
Mezi jiné akce pořádané naší školou patří i studentské volby, jedná se 
o celorepublikový projekt, v němž si i ti nezletilí mohou vyzkoušet 
pozici voliče. Nesmíme zapomenout zmínit i veškerá klání spojená 
s dovedností psaní všemi deseti na klávesnici. Soutěže mají různé 
názvy, ale jejich cíl je společný – dosáhnout co nejpřesněji nejvyššího 
počtu úhozů. Jako pokaždé se naši žáci v silné konkurenci neztratili a 
obsadili vždy pěkná místa. Nejen současní žáci školy, ale i žáci 
základních škol mají šanci si vyzkoušet psaní na klávesnici v soutěži. 
Již poněkolikáté se sešli zájemci ze základních škol a poměřili si své 
síly v psaní na počítači. Letošní ročník byl ovšem v něčem nej, a to 
v počtu zúčastněných. Měli jsme tu čest přivítat 56 žáků z 10 
různých základních škol.  
Již podruhé jsme se vydali do Polska, konkrétně do Osvětimi. Bližší 
komentáře asi nejsou nutné, tento památník hrůzy jistě zapůsobí na 
každého návštěvníka. Jako rozptýlení čekalo však na naše žáky město 
Krakow a to jim náladu jistě pozvedlo. Nesmíme zapomenout ani na 
návštěvu vánoční Vídně, i ta se stala téměř tradicí předvánočního 
času na naší škole.  
Dny otevřených dveří jsou neodmyslitelnou součástí prvního pololetí. 
Návštěvnost nás letos velmi potěšila. Prohlídka školy byla opět 
spojena s různými soutěžemi, v nichž bylo možné získat plusové body 
do přijímacího řízení nebo vyhrát tablet. Svého majitele si tablet našel 
na konci ledna při losování.  
Nejen maturitní zkouška je vizitkou budoucích ekonomů, ale i 
mezinárodní certifikát ESF, jenž je možné získat v testu 
podnikatelských schopností. Toto se podařilo skupině studentů ze 4. B. 



Jak správně účtovat si vyzkouší opět žáci čtvrtých ročníků v soutěži 
zaměřené na účtování od zásob až po č asové rozlišení nákladů a 
výnosů. Nejlepší z nich odjeli do Znojma na soutěž Má dáti/dal. 
S obchodem je spojena i znalost angličtiny, tu předvedla trojice dívek 
na soutěži v obchodní angličtině, nejlepší z nich se umístila na 12. 
místě z celkových 39 soutěžících.  
Vraťme se ke sportu. Stejně jako v minulém roce jsme vyslali nejlepší 
florbalistky do okresního kola, zde vybojovaly postup do kola krajského, 
ale v tomto se jim již zcela nedařilo. Přesto je to další sportovní úspěch 
našich studentek. Volejbalový turnaj se rozehrál tradičně před 
odchodem na vánoční prázdniny. Tentokrát vyhrála třída 2. A a 
v pololetí se utkala s týmem pedagogů, ten letos druháky porazil a 
slavil vítězství.  
Mohli bychom vzpomenout na všechny ostatní soutěže a olympiády, 
avšak podrobné informace jsou vypsány na našich stránkách. My na 
tomto místě poděkujeme všem, kteří mají chuť a odvahu reprezentovat 
naši školu a dokázat, že jsou nejlepší. 
Avšak ani na kulturu nezapomínáme, účast na představeních 
zaměřených na různá témata je již pevnou součástí výuky. Proto se na 
konci listopadu „vydali“ žáci během představení do Polska. S Polskem 
bylo spojeno i představení Klára, které přiblížilo život 
v koncentračních táborech. 
Pamatujeme však i na život po ukončení školy, proto jsme přichystali 
pro nejstarší studenty setkání se zástupci společnosti SOKRATES a 
zorganizovali návštěvu veletrhu GAUDEAMUS.  
Konec pololetí již tradičně patří maturitnímu plesu, tentokrát na téma 
HOLLYWOOD. Co k němu dodat, vydařil se stejně jako plesy 
předchozí a nám přinesl zpět do školy oficiální maturanty letošního 



školního roku. Konec klasifikačního období by nebyl úplný, kdybychom 
neudělili i cenu Zlatého Merkura za nejlepší výsledky ve studiu. Svoji 
sladkou cenu obdrželi „nováčci“ naší školy – 1. B. Gratulujeme! 
 
 
Aktuálně se děje… 
Jedno pololetí sotva skončilo a druhé klepe na dveře a my už hned 
první den nového pololetí máme za sebou divadelní představení, které 
žákům zábavnou formou předvedlo průřez vývojem novodobého 
divadla a setkalo se s opravdu velkým úspěchem mezi studenty.  
 
Čeká na nás… 
Zima je tady a s ní týden pobytu na horách. Pojedou opět žáci prvních 
ročníků a my jim přejeme bezvadné podmínky k lyžování a také návrat 
ve zdraví do školních lavic. Mezi nás ostatní se mohou přijít podívat 
zájemci o studium a využít tak naši nabídku Den středoškolákem. 
Necháme je nahlédnout do výuky, do prostor školy a poznají tak běžný 
den na střední škole.  
Soutěže a olympiády pokračují, tentokrát se většinou jedná již o 
okresní či krajská kola a o jejich výsledcích Vás budeme informovat 
v dalším vydání Zpravodaje. Stejně jako na Mikuláše se čtvrťáci 
převlékali do kostýmů a chystali program, tak i na poslední zvonění je 
čeká úkol podobný. No a po tomto závěrečném veselí nastanou dny a 
týdny plné pilné přípravy na zkoušku dospělosti a na přijímací 
zkoušky na vysoké školy. Všem budeme držet palce a přát šťastnou 
ruku! My ostatní se podíváme ještě do divadla na představení Petr a 
Lucie a také kino si pro nás nachystalo zajímavý film.  



To už však budeme absolvovat bez našich maturantů, neboť pro ně má 
v tomto období každá hodina strávená v lavicích cenu zlata.  
 
Pro zájemce o studium… 
Nezapomínejte, že právě toto období je nejvhodnější k úvahám, kam po 
základní škole. Pokud se Vám zdá, že by Obchodní akademie Prostějov 
mohla být tou správnou cestou, přijďte se k nám podívat. Rádi Vás 
přivítáme a zodpovíme Vaše dotazy. 
 
Mnoho štěstí ve studiu a příjemné dny přeje kolektiv Obchodní 
akademie Prostějov! 
 
Web: www.oapv.cz 
Facebook: www.facebook.com/oaprostějov 
Tel.: 582 345 260   Adresa: Prostějov, Palackého 18 


