
 

Školní zpravodaj č. 7 

1. pololetí školního roku 2018/2019 

  

Nový kalendářní rok byl zahájen a my se pomalu posouváme do druhé 

poloviny školního roku 2018/2019. Uplynulé měsíce přinesly, stejně jako 

každý rok, mnoho událostí, jichž se účastnili naši žáci i pedagogové. 

Stručné shrnutí přinášíme pro všechny, kteří se o dění na naší škole 

zajímají.  

  

Už je za námi… 

Na začátku září jsme přivítali šedesát nových žáků. Jelikož se ani oni 

mezi sebou neznali, bylo třeba jim se seznámením pomoci. Vzájemné 

poznávání probíhá každoročně na adaptačním kurzu, který je plánován 

na samotný počátek školního roku. Adaptační kurz je však pouhým 

startem ke společným akcím, jichž se budou v průběhu studia třídy 

účastnit. Ještě v měsíci září společně všichni navštívili místní městskou 

knihovnu a poznali, jaké možnosti vlastně nabízí. Její služby pak mohou 

využít v případě, že ve školní knihovně nenaleznou to, co právě 

potřebují. Čtvrté ročníky vyrazily hned druhý zářijový týden do hlavního 

města. Program byl opravdu nabitý, kromě kultury v podobě návštěvy 

muzeí, výstav, historických památek a divadelního představení Idiot na 



ně čekala i návštěva České národní banky či prohlídka České televize. 

Všichni si to užili na sto procent a třeťáci se již nyní těší, že je podobný 

zážitek příští rok čeká také. Školní rok není možné prožít, aniž bychom 

se účastnili různých soutěží, olympiád, besed a přednášek. Nové 

poznatky předáváme nejen v prostorách školy, ale i například při 

návštěvě prostějovského muzea či při exkurzích do různých institucí a 

firem, jako je palírna U Zeleného stromu či Česká spořitelna.  

V říjnu odjelo šedesát žáků v doprovodu učitelů poznávat krásy 

Londýna. Nemusíme ani zmiňovat, že se jednalo o týden plný nových 

poznatků a neskutečných zážitků. Žáci trávili čas mimo stanovený 

program v hostitelských rodinách, měli tak šanci poznat, jak se žije 

v anglických domácnostech a zároveň si procvičit angličtinu.  

Soutěže pokračovaly i během podzimu, mezi tradiční již patří Šenovský 

datel. Zde žáci ukazují své schopnosti psát na klávesnici všemi deseti. 

Jako obvykle mohou být naši soutěžící na své výsledky právem hrdí. 

Učitelé v těchto týdnech vyráželi na základní školy a představovali 

možnosti studia u nás. Sportu stejně jako v přechozích letech vévodil 

florbal. Dívky se dostaly do dalších kol a nyní čekáme, jak si povedou 

v těžké konkurenci. Ani PIŠQWORKY jsme nevynechali a vybrali jsme 

nejlepší ze školního kola a poslali je do kola okresního. Čtvrté ročníky 

navštívily veletrh Gaudeamus a zjistily, jaké možnosti na ně po ukončení 

střední školy čekají. Co dělat po maturitě je otázka, na kterou hledají 

současní maturanti odpověď. Nalézt správnou cestu pomáhají návštěvy 

z různých škol, firem či besedy na úřadech. 

Podzimní prázdniny byly pro žáky letos o něco delší, neboť bylo nutné 

vymalovat část školy. Vrátili se tedy nejen odpočatí, ale vítalo je i 

příjemnější prostředí uvnitř budovy. V listopadu se konal první ze Dnů 

otevřených dveří. Návštěvnost byla veliká během všech tří dnů a zájemci 

i letos využili možnost získat plusové body do příjímacího řízení 



v ekonomické soutěži či během psaní na klávesnic všemi deseti. Kultura 

v letošním roce je v duchu oslav výročí republiky. Prvním filmem byla 

Okupace 1968 a druhým Hovory s T.G.M. Oba snímky přinesly 

informace, k nimž se v běžné výuce není možné dostat, avšak jsou pro 

povědomí o historii národa velmi důležité.  

O něco později jsme zhlédli divadelní představení pod názvem 

Homevideo a přiblížilo nám neotřelou formou hrozbu kyberšikany. 

Učitelé dále zpracovávají různé projekty a účastní se školení, která jim 

pomohou lépe využít své znalosti a vědomosti a obohatit tak výuku. 

Maturanti si vyzkoušeli maturitní zkoušku nanečisto a zjistili tak, kde 

musí přidat během přípravy k závěrečným testům.  

Mikulášský program si připravily obě třídy pro nižší ročníky. Na 

účastníky čekaly soutěže, písničky a různé úkoly. Pobavili se všichni a 

letošní třeťáci se již těší, co si nachystají v příštím roce. Před vánočními 

svátky jsme ještě stihli školní kola olympiád i soutěž v  sudoku. Během 

vánočních svátků jsme nabrali energii do posledního měsíce prvního  

pololetí a nabyté síly využili k získání co nejlepších výsledků. A těch 

skutečně nejlepších dosáhla třída 1. B a získala tak putovní cenu Zlatého 

Merkura. Slavit mohla nejen 1. B, ale i maturanti na svém plese, který se 

konal tentokrát ve stylu Benátské noci. Všichni, kdo se zúčastnili, mi 

dají jistě za pravdu, že výzdoba a program byly okouzlující a neméně 

krásní byli i všichni maturanti. Závěrem přejeme jim, ale také všem 

ostatním, ať je následující pololetí minimálně stejně úspěšné jako to 

první.  

 

 

 

 



Čeká nás… 

Stejně jako v každém roce se vydají první ročníky na lyžařský kurz, druhé 

ročníky na vodácký kurz, později na praxi a maturanti věnují veškerý čas 

přípravě na závěrečné zkoušky.  

Ani poznávání krás naší vlasti či zahraničí nepřijde zkrátka. 

Naplánováno je již nyní několik exkurzí a o jejich úspěšné realizaci se 

jistě brzy dozvíte. 

Mezitím se budou žáci a také učitelé snažit, aby učivo bylo probráno dle 

plánu a aby získané znalosti byly co nejlepší. Na konci června Vám 

předáme informace, zda se rovněž druhé pololetí zdařilo dle přání a 

představ.  

 

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. 
 

 

 

Web: www.oapv.cz 

Facebook: www.facebook.com/oaprostějov 

Tel.: 582 345 260 

e-mail: podatelna@oapv.cz 

Adresa: Prostějov, Palackého 18 
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