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V posledních měsících školního roku jsme se konečně 

dočkali a vrátili se do tříd. Velkou část letošní výuky 

jsme museli realizovat online, věříme, že je vše za námi. 

Naučili jsme se tuto dobu brát z té pozitivní stránky - 

mnoho z nás rozšířilo své IT dovednosti, naučili jsme 

se nové věci, podívali se na každodenní záležitosti 

z jiného úhlu pohledu. Přestože se říká, že všechno zlé 

je pro něco dobré, budeme doufat, že podobné 

zkušenosti již získávat nebudeme. Do školy jsme sice 

nemohli, ale určitě jsme nezaháleli, podívejte se sami.  

 

Už je za námi… 

První pololetí jsme ukončili online a museli stejným 

způsobem zahájit také pololetí druhé. Pomalu jsme si 

začali zvykat na nový způsob práce. Téměř denně jsme 

přicházeli na další a další možnosti, jak výuku na dálku 

zpestřit, zjednodušit či zpříjemnit. Nejen učitelé 

předávali nové poznatky, také oni se sami učili a 

nejednou své kantory obohatili jejich žáci. Po měsících, 

kdy jsme se „učili“ učit na dálku, už nám to nepřišlo tak 

zvláštní, ale přesto jsme doufali, že se situace zlepší a 

my se vrátíme ke starému způsobu výuky. Dočkali jsme 



se až v květnu. Mezitím dále pokračovaly započaté 

projekty, jako byly např. eTwinning, projekt W@ZE 

TO WORK nebo soutěž „Co mi internet dal a vzal“. 

Podrobně jsou tyto projekty představeny na našich 

webových stránkách nebo na Facebooku školy. 

Pokračovaly také práce ve studentských firmách. Po 

vánočním shonu nastalo období klidu, ale jen 

relativního, protože firmy se účastnily různých soutěží 

a připravovaly své propagační materiály a videa, to jim 

samozřejmě zabralo spoustu času. Úspěchy se 

dostavovaly v různých podobách, jednou z nich je 

ocenění za loga firmy.  

Online probíhala nejen výuka, ale také různé přednášky  

či kultura. Můžeme uvést např. workshop Management 

osobních financí nebo přednášku Generali ČP. Sherlock 

Holmes se žákům ukázal v divadelním představení 

souboru The Bear Educational Theatre. V online show 

s názvem Sherlock Holmes sledovali vynikající herecké 

výkony hlavních protagonistů a pomocí chatu a 

Breakout Rooms se mohli zapojit do jejich řešení. 

Práce na projektech se dočkala rovněž ocenění, naše 

škola získala certifikát Etwinningová škola. Hodnotilo 

se zapojení skupin do projektů, profesní rozvoj učitelů, 

řešení problematiky e-bezpečnosti na škole a 

propagace eTwinningových aktivit v uplynulém roce. 

Plusové body získal i Evropský certifikát kvality, 

udělený projektu Dane j(ak)o na ně. 

Jelikož je IT gramotnost žáků na vysoké úrovni, 

vyzkoušeli si v rámci předmětu ZSV vytvořit vlastní e-



knihy. Tématem bylo e-bezpečí, bylo vybráno záměrně, 

neboť právě v této době trávili žáci spoustu času na 

sociálních sítích nebo na internetu všeobecně.  

Nastal květen a my se dočkali. Po dlouhých měsících 

jsme se viděli osobně a pokračovali tam, kde jsme 

výuku online ukončili. Návrat nebyl jednoduchý, dlouho 

jsme se neviděli, odvykli jsme si na velké skupiny lidí. 

Cítit se opět dobře nám pomohly sportovní dny, které 

byly realizovány v rámci socializace. Obnovila se stará 

přátelství, upevnily se kontakty vzniklé online a celkově 

jsme si všichni opět zvykli chodit normálně do školy.  

Maturanty čekala hned po pár dnech písemná zkouška, 

tzv. didaktický test. Pouze ten zůstal letos v rámci 

cizích jazyků a češtiny povinný. Slohové práce byly 

zrušeny, k ústní zkoušce se mohli přihlásit dobrovolně 

– i tohoto několik čtvrťáků opravdu využilo. Maturity 

dopadly velmi dobře, ústní zkoušku zvládli všichni a my 

můžeme gratulovat ke krásným výsledkům.  

Květen se nesl také ve znamení pohybu. Tělocvikáři 

vyhlásili soutěž „Hébni kostró“. Jednotlivci z každé 

třídy zapisovali své aktivity a na závěr se jejich snažení 

sečetlo a výherce budeme znát v září. Také učitelé se 

zapojili a určitě se nenechali zahanbit.  

Poslední týdny patřily kromě jiného i projektovým 

dnům. Skupiny po 10 žácích se účastnily celodenních 

programů na různá témata – geografický projektový 

den, po stopách J. A. Komenského nebo debata 

s rodilými mluvčími. To vše mělo podpořit studenty 

v jejich snaze získávat nové poznatky.  



Závěr roku je tady a pro některé přinesl velkou výzvu 

– strávit měsíc  v zahraničí na pracovní stáži. Takto 

vyjely dvě skupiny do Španělska. Jedna zakotví 

v Málaze a druhá ve Valencii. Velkou část výpravy tvoří 

absolventi (letošní maturanti), neboť měli odjet již 

před rokem, ale kvůli covidové situaci to nebylo možné. 

Vynahradí si to proto nyní, těsně před vstupem do 

„dospěláckého“ života.  

 

Čeká nás… 

Konec roku patří školním výletům, společným aktivitám 

a plánování dovolené. Letos bude konec roku a část 

prázdnin jiná pro část učitelů. Nejen žáci, ale také 

učitelé vyjedou v rámci projektu Erasmus+ na 

zahraniční pobyty. Jedná se o jazykové vzdělávání či 

obchodní angličtinu. Těšit na ně se může Malta, 

Rakousko či Německo.  

Za celou Obchodní akademii Prostějov přejeme všem 

ničím nerušené a klidné léto.  

 

 

 

Web: www.oapv.cz 

Facebook: www.facebook.com/oaprostějov 

Instagram: @obchodka_pv 

  

Tel.: 582 345 260 

e-mail: podatelna@oapv.cz 

Adresa: Prostějov, Palackého 18 
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