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2. pololetí školního roku 2018/2019 

  

Léto pomalu začíná a školní rok zase končí. Za posledních pár měsíců 

jsme opět prožili mnoho nového a rádi se s Vámi o to podělíme. Nejen 

události, které jsou každý rok stejné, se staly náplní druhého pololetí, ale 

také novinky, jež obohatily naše všední dny. Mezi ty nejdůležitější patří 

chmelová brigáda a poznávání Švédska a Dánska. Ale nebudeme 

předbíhat a představíme si vše pěkně po pořádku. 

  

Už je za námi… 

Druhé pololetí bylo zahájeno velmi příjemně, a to jarními prázdninami. 

Všichni načerpali nové síly do náročných týdnů, které na ně čekaly. Stejně 

jako v předchozích letech se na jaře naši žáci účastnili různých 

sportovních klání a mezi ty nejúspěšnější se řadí florbal, v jehož hře už 

pravidelně dosahují výborných výsledků.  

Žáci čtvrtých ročníků již pomalu musí přemýšlet o své budoucnosti. 

Někteří mají jasno a jejich kroky míří na vysokou školu, jiní si budou 

hledat práci. A právě v tom jim pomohla návštěva úřadu práce. 

K aktuálnímu tématu se vyjádřila přednášející, která svá slova zaměřila 



na rizika internetové komunikace. Doufejme, že uvedená varování byla 

dostatečná a že se našim žákům případné potíže vyhnou.  

Pobyt ve škole jsme všem zpříjemnili novým automatem na studené 

nápoje. Kromě různých druhů kávy či čaje si nyní může kdokoliv  

zakoupit  limonády či ochucené vody.  

Jazyková vybavenost žáků je na stále vyšší úrovni. Svědčí o tom 

umístění reprezentantů naší školy na různých olympiádách. Do 

krajského kola postoupili nejen anglicky mluvící zástupci školy, ale 

tentokrát rovněž žáci ovládající ruštinu. Všem gratulujeme a věříme, že 

se nejedná o úspěchy poslední. Nesmíme zapomenout ani na němčinu, 

v soutěži Knihomol jsme měli rovněž šanci na úspěch, a ten se také 

dostavil zásluhou žákyně z druhého ročníku.  

Nejen mezi žáky se najdou ti, kteří dosahují ocenění za svoji práci. 

Pedagogem nejen Prostějova, ale dokonce Olomouckého kraje, byl 

jmenován jeden z kantorů, konkrétně Mgr. David Mach, jenž byl tímto 

po zásluze odměněn.  

Tradicí se již stalo, že se zájemci o studium na naší škole mohou přijít 

podívat a na nečisto si vyzkoušet, jaké to je trávit čas s našimi učiteli. 

Den středoškolákem se stále setkává s pozitivním ohlasem a nás těší, že 

můžeme tuto příležitost nabídnout. Mezi další akce, jichž se vybrané 

třídy účastní, je i Tourism Expo či návštěva prostějovského muzea 

spojená s výkladem o Jiřím Wolkerovi a následnou prohlídkou 

domovních znamení. Jaro s sebou přináší také studentský svátek 

Majáles. Letošním tématem se stal punk, a proto se žáci školy vydali 

oblečeni v tomto duchu na průvod městem.  

Jak už jsme naznačili na úvod, jedním z nejlepších bodů tohoto pololetí 

se stal poznávací zájezd do Švédska a Dánska. Týden naplněný 

poznáváním krás přírody, kultury, historie i zábavy si užilo 40 žáků naší 



školy opravdu na sto procent. Během exkurze si propojili znalosti 

zeměpisu, dějepisu i českého jazyka a osobně navštívili místa, o nichž 

zatím ve škole jen slyšeli. Další novinkou posledních měsíců se stala 

chmelová brigáda. Část žáků se vydala vydělat si peníze a poznat, že to 

není až tak jednoduché. Bohužel jim počasí opravdu nepřálo a déšť a 

zima se staly jejich každodenními průvodci. Přes tyto ztížené podmínky 

si přivezli nejen vydělané peníze, ale i nezapomenutelné zážitky, na něž 

mohou po letech vzpomínat.  

Během přelomu května a června se událo několik věcí najednou. Stejně 

jako každý rok se vydaly nejprve druhé ročníky a poté i třetí ročníky na 

povinnou praxi. Mezitím jsme odstartovali ústní maturitní zkoušky a 

druhé ročníky se stihly vrátit z praxe a vyjet na týden na vodácký kurz. 

Žáci, kteří bravurně zvládají psaní všemi deseti na klávesnici, se rozjeli 

obhájit svá předchozí umístění na soutěž ZAV do Ostravy.  

Trenéra a osobního kouče Mariana Jelínka, jehož jméno je spojeno např. 

s Jaromírem Jágrem či Karolínou Plíškovu, poznali žáci na přednášce 

pod názvem “Sport i bussines mají podobné cesty i cíle“. Ta přivedla žáky 

k zamyšlení, že nejen tradiční cestou je možné dojít k cíli. Praktické 

zkušenosti získali naopak v olomouckém Bea centru, kde si vyzkoušeli 

několik netradičních workshopů. Jeden z nich byl zaměřen na rozvoj 

manažerských schopností, jiný zase na finanční gramotnost či 

rozhodování v krizových situacích.  

Vše dopadlo dobře, většině maturantů můžeme gratulovat k výsledkům, 

soutěžícím k výborným umístěním a všem ostatním budeme držet palce, 

ať je konec roků bezproblémový a pohodový. Nesmíme zapomenout 

popřát našim absolventům, ať se jim v dalším životě daří a ať si splní 

všechna svá přání a sny. My si odpočineme během hlavních prázdnin a 

v dalším školním roce budeme opět všechny informovat o aktuálním dění 

na naší škole. 



 

Čeká nás… 

Většinu naplánovaných akcí máme již za sebou. Čekají nás školní výlety, 

na něž se žáci zaslouženě těší. Také se dozvíme, kdo získal Zlatého 

Merkura za nejlepší výsledky za druhé pololetí. Uzavřeme známky a 

vydáme vysvědčení. Pak už nám nezbyde nic jiného, než si popřát krásné 

prožití letních měsíců a budeme se těšit na setkání opět na podzim. A že 

ani podzim nebude ledajaký, můžeme prozradit už nyní. Část žáků se 

vydá na poznávací exkurzi do Španělska a o pár týdnů později vyrazí 

jiná skupina za krásami Švýcarska. Sami vidíte, že se máme opravdu na 

co těšit.  

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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