Školní zpravodaj č. 6
2. pololetí školního roku 2017/2018
Č erven se s námi pomalu louč í a my se zase louč íme s dalším školním
rokem. Stejně jako loni, př edloni a kaž dé léto př edtím př ináší
závě r školního roku mnoho změ n. Ze dvou tř íd maturantů se bě hem
pár dnů stali absolventi, ti o rok mladší se posunuli na jejich místa a je
nyní ř ada na nich, aby v př íštím roce dokázali, ž e i oni zvládnou stát
se úspě šnými absolventy obchodní akademie. Doufáme, ž e tě m, kteř í
opustili brány naší školy, se otevírají vysoké školy č i zamě stnání, a to
př esně podle toho, co si př áli. My jim drž íme palce, ať dosáhnou
všeho, co si př edstavovali a vě ř íme, ž e maturita byla jejich
odrazovým mů stkem k dalším úspě chů m.
Ani letošní prázdniny nezů stane škola ř emeslníků m uzavř ena.
Plánováno je vymalování chodeb a další změ ny na nás č ekají v
budoucnu. Za poslední roky prošla budova velkými zásahy, které
slouž ily ke zlepšení prostř edí, a další opravy na nás v budoucnu ještě
č ekají.
Následující ř ádky př ináší př ipomenutí toho, co jsme v druhém
pololetí společ ně prož ili.

Je už za námi…
Zač neme témě ř od konce školního roku, neboť jako kaž dý rok se
nejdů lež itě jší událostí staly maturitní zkoušky. Letošní poč et
studentů sice nedosahoval toho loň ského, př esto se všichni maturanti
snaž ili př edvést v co nejlepším svě tle a ukázat, ž e ty č tyř i roky
strávené v lavicích nebyly zbyteč né. Ně kterým se podař ilo získat
výsledky, o nichž se jim ani nesnilo, jiní byli mož ná trochu zklamaní,
ale dů lež ité je, ž e vě tšina z nich má zkoušku dospě losti úspě šně
za sebou a tě m ně kolika, kterým na jař e ště stí nepř álo, bude
urč itě př át na podzim. Zatímco celorepublikově byly výsledky horší
než loni, u nás k tomu nedošlo a úspě šnost u společ né č ásti byla 91
%.
Druhé pololetí bylo zahájeno týdenním pobytem prvních roč níků na
horách. Poč así jim bylo nakloně no, a tak si všichni zimní radovánky
už ili plnou mírou. Kulturu jsme př inesli mezi ž áky v podobě
Divadélka pro školy. Př i tomto programu se ž áci vtipnou a neotř elou
formou setkali s prů ř ezem vývoje divadelní tvorby. Klasické divadelní
př edstavení je č ekalo až v bř eznu, kdy jsme zhlédli zpracování
klasického př íbě hu R. Rollanda Petr a Lucie. Když už jsme zmínili
kulturu, nesmíme zapomenout ani na př edstavení v kině . Tentokrát
volba padla na klasický př íbě h č eské kinematografie – Petrolejové
lampy. Ke kultuř e snad mů ž eme př ipojit i výstavu Petra Bezruč e a
následnou procházku Prostě jova s komentovaným výkladem o
domovních znameních.
Prož ít školní rok bez úč asti na rů zných soutě ž ích a olympiádách by
ani nebylo mož né. Mezi nejvě tší úspě chy patř í umístě ní v krajském
kole olympiády v anglickém jazyce. Ale ani úč ast na debatiádě
nezapadla v zapomně ní. Zástupce z ř ad sportovců jsme vyslali na
rů zná klání a jako tradič ně se všichni snaž ili dosáhnout tě ch
nejlepších výsledků .

Ke vzdě lání nepatř í jen knihy a uč itel, ale i odborné př ednášky na
rů zná témata, exkurze a debaty. Letošní výuku práva obohatila
př ednáška z trestního práva č i návště vy soudního jednání.
Rozhodnout se, jakou cestou v ž ivotě se vydat, není jednoduché, proto
se ž áci č tvrtých roč níků podívali na úř ad práce, kde se setkali
s odbornou pracovnicí informač ního a poradenského centra a besedovali
na téma široké variability uplatně ní absolventů stř ední školy
ekonomického zamě ř ení na trhu práce. Další mož ností, jak získat
informace o budoucím povolání, byla návště va veletrhu práce.
Psaní všemi deseti má již u nás tradici a s tím jsou spojené i soutě ž e,
jichž se vybraní studenti úč astní a úspě šně reprezentují naši školu.
Mezi př edmě ty byly nově zař azeny prezentač ní dovednosti,
jejichž cílem je nauč it ž áky správně , výstiž ně a poutavě
př edstavit své výsledky a zámě ry.
Budoucí ž áci mě li i letos mož nost navštívit obchodní akademii a stát
se na jeden den souč ástí bě ž né výuky. Tuto nabídku využ il rekordní
poč et ž áků . Ale aby to nevypadalo, ž e jen ž áci získávají nové
zkušenosti i mimo školní lavice, vzdě lávali se také uč itelé. Vyzkoušeli
si v rámci projektu vyuč ovat v tandemu, vypracovali nové materiály pro
výuku, úč astnili se mnoha školení a tím vším obohacovali svů j profesní
ž ivot. S tímto souvisí i další změ na, a to je nově zavedená funkce
kariérového poradce, jenž je k dispozici všem ž áků m, kteř í potř ebují
poradit, jakým smě rem se mají po maturitě vydat.
Jaro př ineslo mnoho povinností, jednou z nich bylo i vymyslet téma na
majáles. Není to jednoduché, návrhů je mnoho, ale ne všechny je lehké
zrealizovat, nakonec se ž áci př evlékli za návště vníky lázní a v tomto
duchu se vydali na majálesový prů vod. Př evleč ení si už ili také
maturanti, pro které bylo poslední zvoně ní rovně ž poslední zábavnou
akcí jejich studia, souč ástí bylo jako vž dy slavnostní pasování tř etích
roč níků do ř ad maturantů . Po peč livé studijní př ípravě

následovala maturitní zkouška a po ní slavnostní př edání maturitního
vysvě dč ení v prostorách prostě jovské radnice. Bě hem mě síce
kvě tna se studenti druhých a tř etích roč níků rozešli na místa, kde
vykonávali svou odbornou praxi. Dva týdny zapojení se do pracovního
procesu jim př inesly mnoho nových poznatků , s nimiž se v rámci
výuky mnohdy nemají mož nost setkat. Po praxi se druháci vrátili
k uč ení jen krátce, neboť odjeli na týdenní pobyt na vodě . Sjíž dě ní
ř eky s sebou př ináší nejen adrenalin, ale i spoustu zábavy a upevně ní
vztahů ve tř ídním kolektivu. Toto všechno kurz – stejně jako vž dy
– zcela splnil a nikomu se ze sportování na sluníč ku nechtě lo zpě t do
uč eben.
Již druhým rokem se ke konci školního roku uskuteč nil intenzivní kurz
anglič tiny. Celý týden strávený s rodilými mluvč ími je pro skupinu
studentů neocenitelnou zkušeností.
Ř íká se – to nejlepší na konec, pro ž áky bylo urč itě nejlepší, když
mohli vycestovat nejen za hranice republiky, ale i za hranice všedních
dnů . Takové nevšední záž itky jim urč itě př inesl týdenní pobyt
v Bruselu. Dlouhá př íprava zájezdu rozhodně stála zato a ž áci
navštívili prostory Evropského parlamentu, nejzajímavě jší památky
Bruselu, ale podívali se též k moř i - konkrétně do mě sta Oostende.
Č ást pobytu jim zpř íjemnil bývalý absolvent obchodní akademie, jehož
pracovní náplní je č innost právě pro Evropský parlament. Dalším
cílem se staly památky Berlína. Dvoudenní pobyt byl doslova př eplně n
pamě tihodnostmi, které hlavní mě sto Ně mecka nabízí. Nezapomně li
jsme ani na Rakousko. Tam se vydala skupina ž áků , aby poznala jedno
z nejznámě jších archeologických nalezišť Evropy.
Zahranič ní pobyty získávají na oblibě , proto doufáme, ž e v nich
budeme úspě šně pokrač ovat i v př íštím roce.

Č eká nás…
Klasifikace je uzavř ena, známky rozdány a za odmě nu pojedeme na
výlet. Kaž dá tř ída si vybere, kam se chce podívat. Ž áci prvních
roč níků pojedou na dvoudenní sportovní pobyt a ostatní se bě hem
jednoho dne podívají na rů zná zajímavá místa Č eské republiky.
Celoroč ní snaž ení završí př edání vysvě dč ení a také oceně ní Zlatý
merkur, které obdrž í společ ně se sladkou odmě nou ta nejlepší tř ída.
Sladká teč ka v podobě dortu bude i teč kou za událostmi letošního
roku. Všechny nástrahy jsme př ekonali, stanovené cíle splnili a teď si
odpoč ineme a nabereme síly do dalšího školního roku. V zář í
př ivítáme nové ž áky a budeme se snaž it, abychom je ujistili, ž e výbě r
naší školy byl opravdu dobrá volba.
Tě šíme se na Vás v př íštím školním roce a př ejeme krásné léto plné
nevšedních záž itků a odpoč inku.
Pokud Vás zajímají bliž ší informace o dě ní na naší škole, prohlédně te
si webové stránky a uvidíte nejen popis akcí, ale i mnoho fotografií
z nich.
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