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Burzy středních škol v regionu
školy Rozhodnutí

na celý život

Pavel Vlach: 
Postupně zkvalitňujeme zázemí školy

Organizace školního roku 2012/2013
Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začalo ve všech základních školách, 

středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2012. 
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2013. Období školního 

vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2013. 
Podzimní prázdniny připadly na čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2012
 a skončí ve středu 2. ledna 2013. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2013. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2013. 
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 

4. 2.-10. 2. 2013: Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí. 
11. 2.-17. 2. 2013: Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, 

Znojmo, Prostějov.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března a pátek 29. března 2013. 
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2013 do neděle 1. září 2013. 
Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne v pondělí 2. září 2013.

masarykova střední škola letovice 
s novými obory vzdělání

V  Masarykově 
střední  škole  Le-
tovice po sloučení 
se  SŠUPT  Velké 
Opatovice  již  na-
plno  běží  výuka. 
Od  září  jsou  to-
tiž  všechny obory 
obou  škol  vyučo-
vány  v  Letovi-
cích.    K  nabídce 
oborů  letovické 
školy  tak  přibyly 

obory  umělecké,  elektroobory  a  dálková  for-
ma nástavbového studia. Na průběh sloučení, 
přípravu  prostor  pro  výuku  a  nynější  situaci 

Rozhodni se i ty SPRÁVNĚ
pro některý z oborů na naší škole

• Informatika v ekonomice
• Informační technologie
• Hotelnictví a turismus
• Veterinární prevence
• Obchodní akademie

• Kuchař-číšník

Dny otevřených dveří  9. 11., 7. 12., 2012, 11. 1. 2013

Bližší informace na www.vassboskovice.cz  

Gymnázium 
Jevíčko

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452
tel: 461327805, info@gymjev.cz, www.gymjev.cz
http://www.facebook.com/pages/Gymnázium-
Jevíčko/246947818757559
https://twitter.com/GymplJevicko

Pro školní rok 2013-2014 otevíráme následující obory:

• čtyřleté studium s humanitním zaměřením (30 žáků)
• čtyřleté studium se všeobecným zaměřením (30 žáků)
• od 1. 9. 2013 plánujeme otevřít nový obor Veřejnosprávní činnost. 

Vyučujeme anglický, ruský, francouzský, německý a latinský jazyk. Nabízíme kurzy španělského jazyka. 
Široký výběr volitelných předmětů pro žáky 3. a 4. ročníků. Možnost navštěvovat sportovní kroužky, zájezdy 
do divadla a na plavání, ZUŠ v sousedství gymnázia. Zahraniční pobyty (Anglie, Německo, Benelux, Rakousko, 
Francie). Gymnázium je fakultní školou Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Vlastní domov mládeže 
(internet a sociální zařízení na pokojích) a školní jídelna. Cena ubytování je 1000 Kč/měsíc, cena oběda  
25 Kč, celodenní stravování 67 Kč. Dny otevřených dveří 9. 11. 2012 a 25. 1. 2013 od 08.00 do 16.00 hod.

jsme  se  zeptali  ředitelky  školy,  JUDr.  Sylvie 
Ducháčkové.
Zvládli jste včas připravit prostory pro výu-

ku nových oborů?
Připravit podmínky pro výuku teoretických před-

mětů nám nečinilo problémy, učeben jsme měli do-
statek, museli jsme jen provést některé změny v or-
ganizaci výuky a využít opravdu všechny prostory. 
Složitější to bylo s učebnami odborného výcviku, 
kdy bylo třeba zahájit rekonstrukci objektu býva-
lé základní školy, umístěné u naší budovy Tyršova 
25. Finanční prostředky nám poskytl náš zřizovatel 
– Jihomoravský kraj - a v srpnu byla rekonstrukce 
objektu zahájena. Jedná se o zateplení budovy, vý-
měnu oken a změnu systému vytápění. 

Dokončení na str. 10

Dokončení na str. 10

Radim Hruška

Boskovice  –  Uplynul  rok  od  nástupu  nové-
ho ředitele Pavla Vlacha na boskovickou Vyšší 
odbornou školu ekonomickou a zdravotnickou 
a  Střední  školu. V  rozhovoru  prozradil,  co  se 
za  tu dobu podařilo  a  jaké  jsou plány do bu-
doucna.
Můžete popsat největší investiční akce, které 

na škole proběhly?
Jedna souvisí s velmi úspěšným oborem Vete-

rinární péče. Když škola před čtyřmi roky získala 
na tento obor akreditaci, zavázala se splnit určité 
podmínky. Mimo jiné i to, že zřídí vlastní zvířet-
ník. V minulosti se to ale nepovedlo. Abychom 
mohli požádat o prodloužení akreditace, tak jsme 

museli nákladem asi 400 tisíc korun vybudovat 
zvířetník pro malé živočichy, což jsou například 
laboratorní myši, potkani a podobně. Investice 
to byla poměrně vysoká, protože naše hygienic-
ké a veterinární předpisy určují to, že každý, kdo 
do místnosti vstoupí musí projít takzvanou hygi-
enickou smyčkou – šatna, sprcha, šatna, sprcha 
a při opouštění místnosti to samé. Mimo to jsme 
museli zrekonstruovat elektrické rozvody, pořídit 
samotížné odsávání a další.
Zlepšilo se také počítačové vybavení...
Postupně nám přibývá množství hodin v oblasti 

výpočetní techniky. Dostali jsme se do situace, že 
v odborných učebnách už by byli jen „odborní“ 
studenti a na ostatní by se nedostávalo. 

Masarykova střední škola Letovice
Tyršova 500, 679 61 Letovice

Tel.: 516 474 878, Fax: 516 474 879
e-mail: info@stredni-skola.cz, 

Pro školní rok 2013/2014 nabízíme vzdělávání v těchto oborech:

• Čtyřleté obory s maturitní zkouškou
•	 Stavebnictví (Pozemní stavitelství)
•	 Nábytkářská a dřevařská výroba (Nábytkářství - interiérová tvorba)
•	 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

• Tříleté obory s výučním listem: 
•	 Truhlář
•	 Zedník
•	 Elektrikář-silnoproud
•	 Umělecký keramik

• nástavbové studium:
•	 Podnikání  (2leté denní nebo 3leté dálkové studium pro absolventy 
 tříletých oborů). 

DNY  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ 
19. listopadu (pondělí, 8.00-16.00 hod.), 24. listopadu (sobota, 9.00-13.00 hod.)
13. prosince (čtvrtek, 8.00-16.00 hod.), 24. ledna (čtvrtek, 8.00-16.00 hod.).      

Bližší informace o škole získáte na www.stredni-skola.cz .
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STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ
A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ RAJHRAD 

Masarykova 198, 664 61
Tel.: 547 426 311   E-mail: rajhrad@skolarajhrad.cz

Obory vzdělání s výučním listem: (tříleté denní studium) 
Zahradník 

Podmínky přijetí:
ukončená povinná školní docházka, průměrný prospěch 

z posledního ročníku ZŠ, zdravotní způsobilost

Nástavbový obor: (dvouleté studium zakončené maturitní zkouškou)
Zahradnictví   

Podmínky přijetí: průměrný prospěch z posledních dvou ročníků 
SOU, přijímací zkouška - test všeobecných znalostí (nad Ø 1,5),

výuční list v oboru vzdělání Zahradník nebo Krajinář

Dny otevřených dveří: 16.-17. 11., 30. 11., 1. 12. 2012, 
12.-16.12. 2012 v rámci Vánoční výstavy, 11.- 12. 1. 2013

www.skolarajhrad.cz

Obory vzdělání s maturitní zkouškou: (čtyřleté denní studium)
Zahradnictví      

Ekologie a životní prostředí  
Podmínky přijetí: ukončená povinná školní docházka, 

průměrný prospěch z 8. a 9. ročníku ZŠ,
přijímací zkouška -t est všeobecných znalostí 

(nad Ø 1,5 z obou pololetí), zdravotní způsobilost

Informační technologie
Elektronické počítačové systémy
Informatika v administrativě
Strojírenství
Výpočetní systémy ve strojírenství
Technická administrativa
Učňovské obory SLÉVAČ, MODELÁŘ

Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463, 679 06 Jedovnice
Tel.: +420 516 490 601, skola@spsjedovnice.cz, www.spsjedovnice.cz

Dny otevřených dveří: 19. 11. 2012, 5. a 8. 12. 2012 a 29. 1. 2013 

Střední odborná škola Fortika
 Lomnice

           Státní škola nabízí studium  

oboru 64-42-M/01 HOTELNICTVÍ

Jedná se o čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou.

Dny otevřených dveří: 7. 12. 2012 a 4. 1. 2013
(po telefonické domluvě kdykoliv)

Další nabídka školy
◆ kurzy: barmanský, cukrářský, studené kuchyně, 

sommeliérský, baristický, kurz vyřezávané zeleniny, 
 kurz cestovního ruchu
◆ možnost zahraniční praxe v Itálii, Anglii, Řecku a Tunisku
◆ vlastní domov mládeže

Kontakt: tel.: 549 450 295 nebo 739 217 637
 E-mail: fortika@fortika.cz 
Adresa:  Tišnovská 15, 679 23 Lomnice
 www.fortika.cz

EVROPSKÁ UNIE

evropský
sociální
fond v ČR

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Gymnázium�a�Střední�odborná�škola�Rájec-Jestřebí,�o.�p.�s.
realizuje projekt
Experimentální�učebna�pro�výuku�přírodovědných�předmětů�
(CZ.1.07/1.1.16/01.0001)

Projekt je určen studentům šestiletého i čtyřletého studijního cyklu gymnázia.

S celým projektem se můžete seznámit na 
Dni�otevřených�dveří�dne�15.�listopadu�2012�od�8.00�hod.�do�17.00�hod.

Cíle projektu:
- Vybudování experimentální učebny pro výuku F, Ch, Bi, Z a IVT
- Vybudování technické a přírodovědecké knihovny
- Realizování činností v experimentální učebně s využitím sad PASCO 
   a dalšího zařízení včetně výpočetní techniky
- Vytvoření a realizování systému exkurzí, praktických cvičení a kurzů pro studenty 

tel.:�516�432�181,�603�588�369�
e-mail:�kancelar@gymnaziumrajec.cz,��www.gymnaziumrajec.cz

Střední odborné učiliště obchodní Prostějov
nám. Ed. Husserla 1, 796 55 Prostějov

tel.: 582 351 977, tel., fax: 582 346 244
e-mail: souobch@pvskoly.cz, www:souobch.pvskoly.cz
otvírá ve školním roce 2013 -2014

tříleté obory vzdělání – zakončené výučním listem
VÝROBCE KOŽEDĚLNÉHO ZBOŽÍ (32 – 52 – H /01)

ŘEZNÍK (29 – 56 – H / 01) 
obor přizpůsobený i pro dívky

Žákům je vyplácena měsíční odměna za produktivní práci
Možnost nástavbového studia – ukončeno maturitní zkouškou.

U oboru výrobce kožedělného zboží a řezník je žákům 
poskytována v průběhu profesní přípravy finanční podpora 

z rozpočtu Olomouckého kraje.

Čtyřleté obory - ukončené maturitní zkouškou
KOSMETICKÉ SLUŽBY (69 – 41 – L / 01)

OBCHODNÍK (66 – 41 – L / 01)

Den otevřených dveří 6. prosince 2012.

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště 
chladicí a klimatizační techniky v Kostelci nad Orlicí, Komenského 873

tel: 494 323 711 e-mail: szes@szeskostelec.cz  www. szeskostelec.cz

Den otevřených dveří
sobota 1. 12. 2012 (8.00-12.00 hod.), pátek 11. 1. 2013 (12.00-16.00 hod.)

Pro školní rok 2013/2014 nabízíme studium:
  Technické obory (chladicí a klimatizační technika  Přírodovědné 4leté maturitní obory 
 + ekonomický obor) a tepelná čerpadla

1. ELEKTROMECHANIK CHLADICÍ 
 A KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY A       
 TEPELNÝCH ČERPADEL 
      (2652H01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje)
- tříletý učební obor zařazený do programu podpory 

středního vzdělávání s výučním listem, žáci během studia 
pobírají finanční odměnu od KÚ HK 

- kvalifikace dle vyhlášky 50/78 Sb,  lékařské potvrzení.
- pájecí kurz, praxe ve specializovaných  firmách, výborné 

pracovní uplatnění, možnost pokračovat ve studiu 
 na maturitní nástavbě.

2. PODNIKÁNÍ (6441L51)
dvouletá maturitní nástavba s ekonomickým zaměřením  
pro absolventy učebních oborů.

3. AGROPODNIKÁNÍ (4141M01) - maturitní
(nutné je lékařské potvrzení)
Po 2 letech společné výuky si studenti volí od 3. ročníku 
specializaci 

a) ZEMĚDĚLSKÝ A LESNÍ PROVOZ
b) CHOVATELSTVÍ A KYNOLOGIE
c) AGROTURISTIKA 
    A EKOAGROTURISTIKA

4. EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
     (1601M01) - maturitní
Po 2 letech společné výuky si studenti volí od 3. ročníku 
specializaci 

a) RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ A MYSLIVOST
b) PŘÍRODOVĚDNĚ LYCEJNÍ SPECIALIZACE

STŘEDNÍ�ODbORNá�ŠKOLa�a�STŘEDNÍ�ODbORNé�učiLiŠTě
aNDRé�CiTROËNa,�boskovice,�nám.�9.�května�2a

Vám pro školní rok 2013/2014 nabízí

9.�11.�2012� 8.00-16.00�hod.
7.�12.�2012� 12.00-17.00�hod.
8.�12.�2012� 9.00-14.00�hod.
11.�1.�2013� 12.00-17.00�hod.
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Informace:

SOŠ�a�SOu�andré�Citroëna
náměstí�9.�května�2a
680�01�boskovice

tel.:�516�453�041-5
RNDr.�Ošlejšek,�RNDr.�Janoušek
ing.�Pluháček,�p.�Šindelka
fax:�516�453�047

e-mail:�sosasou@soubce.cz

www.soubce.cz

Obory�zakončené�maturitní�zkouškou:
● Informační technologie
 - aplikace a programování osobních počítačů
● Dopravní prostředky
 - silniční doprava
● Autotronik
 - diagnostika motorových vozidel
● Mechanik strojů a zařízení
 - mechanik seřizovač CNC strojů

Obory�zakončené�závěrečnou�zkouškou:
● Mechanik opravář motorových vozidel
 - automechanik
 - autoelektromechanik
● Autoelektrikář
 - mechanik elektrických a elektronických systémů
   motorových vozidel
● Karosář
 - autoklempíř
● Opravář zemědělských strojů
 - mechanik zemědělských a silničních strojů
● Obráběč kovů
 - operátor CNC strojů

Denní�nástavbové�studium:
● Podnikání - podnikatelské činnosti

SOŠ a SOU BLANSKO 
škola moderních technologií

Nabídka vzdělání od 1. 9. 2013
4LETÉ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITOU

TECHNIK AUTOMATIZACE A ELEKTRONIKY
•  splňuje vyhlášku č. 50/1978 Sb.

PROGRAMÁTOR CNC STROJŮ 

3LETÉ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM
ELEKTROMECHANIK 
ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD  
•  stipendium  až 12.000,- Kč za dobu studia

NÁSTROJAŘ  MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ  
•  svářečský průkaz zdarma v hodnotě 12.000,- Kč
•  stipendium až 12 000,- Kč za dobu studia
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK, KUCHAŘKA - SERVÍRKA 

NÁSTAVBOVÁ STUDIA
Pro absolventy tříletých učebních oborů elektrotechnických, strojírenských 
a gastronomických

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pátek 16. 11. 2012, 08.00–15.00, středa 21. 11. 2012, 12.00–18.00
sobota 15. 12. 2012, 08.00–12.00, středa 16. 1. 2013, 12.00–18.00

Moderní technologie školy jsou podpořeny 12 projekty z fondů EU.
Ubytování I. kategorie – dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením – cena 1.100  Kč/měsíc   

Přihlášky ke studiu na www.sosblansko.cz

Kontakt: Jitka Blažková, tel.: 516 419 621, mobil: 606 200 883
 e-mail: jitka.blazkova@sosblansko.cz

BLIŽŠÍ INfORMACE: BPA, Zoubkova 20, 634 00 Brno
Tel.: 547 356 826, 731 507 884, www.sosoom-brno.cz, e-mail: info@sosoom-brno.cz

Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o.  
(bývalá SOŠ ochrany osob a majetku Brno)

Obor: Bezpečnostně právní činnost, ŠVP Ochrana osob 
 a majetku, kód 68-42-M/01
 4leté denní studium ukončené maturitní zkouškou 
 pro žáky z 9. tříd ZŠ
BPA je odborná škola policejně právního charakteru s rozšíře-
nou výukou tělesné výchovy (maturita z profesní sebeobrany); 
uplatnění u PČR, v armádě, SBS, návazné studium na VŠ.
Školné: 6  000-8  400 Kč pololetně

Další formy studia na BPA:
•  Bezpečnostní služby (68-42-L/51) 
 3leté nástavbové studium pro vyučence distanční 
 formou ukončené maturitou (5 konzultačních dní 
 za pololetí, využití e-learningu)

Žáky základních škol 
a jejich rodiče 

zveme na
burZY 

střEdních 
škol, 

které se konají 
v Boskovicích

(Sokolovna)
dne 9. 11. 2012 

a v Blansku 
(Dělnický dům) 

dne 16. 11. 2012

máte
už 

vybráno?
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STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SVITAVY, 
Nádražní 1083

Chcete studovat perspektivní jedinečný 
maturitní obor v ČR?
Bude se Vám při studiu hodit dvojí

 stipendium? 

	 • 23-44-L/01 

 mechanik 
plastikářských strojů

Dny otevřených dveří
2. 11. 2012 12.00–16.00,  3. 11. 2012 8.00–12.00
11. 1. 2013 12.00–16.00,  12. 1. 2013 8.00–12.00

Ubytování možné ve vlastním domově mládeže. 

Bližší informace na www.sousvitavy.cz 
tel.: 461 533 689 ředitelství, tel.: 461 534 927 sekretariát

Střední pedagogická škola, Boskovice
Komenského 5, 680 11 Boskovice 
Tel.: 516 802 541, fax: 516 802 540
E-mail: posta@spgs-bce.cz
www.spgs-bce.cz

Střední pedagogická škola v Boskovicích 
patří mezi školy s nejdelší tradicí 

středoškolského pedagogického vzdělávání v naší republice.

Nabízí pro školní rok 2013/2014 tyto obory 
denní formy vzdělání:

Všechny obory vzdělání jsou ukončené maturitní zkouškou.

Dny otevřených dveří: 9. 11. 2012 a 10. 1. 2013

Kód oboru                                 Název oboru                                  Délka studia
75 – 31 – M/01      Předškolní a mimoškolní pedagogika           4 roky 
75 – 41 – M/01      Sociální činnost                                               4 roky
78 – 42 – M/03      Pedagogické lyceum                                       4 roky

Obchodní�akademie�
a�Střední�zdravotnická�škola�
Blansko

otevírá�ve�školním�roce�2013/2014�
tyto�4leté�studijní�obory�s�maturitou: 

♦ 53-41-M/01�zdravotnický�asistent
♦ 63-41-M/02�obchodní�akademie
♦ 78-42-M/02�ekonomické�lyceum

Dny�otevřených�dveří:  16.�11.�2012�od�8.00�do�16.00�hod.
����������������������������������������8.�2.�2013�od�8.00�do�16.00�hod
KONTaKT: 

Oa�a�SZdŠ,�Nad�Čertovkou�18
678�01�Blansko,�tel.:�516�418�980,�2,�3
e-mail:�oabk@oabk.cz,��
Informace�na�www.oabk.cz 
Virtuální�prohlídka�školy�na�našich�www�stránkách!

XViii. Veletrh 
středních škol 2012
Ve�dnech�23.–24.�11.�2012 se v hale G1 v areálu Veletrhy Brno, 

a.s. uskuteční další ročník veletrhu středních a vyšších odborných 
škol, který bude již po třinácté organizačně zajišťovat Střední škola 
polytechnická Brno, Jílová 36g. Veletrh je určen pro žáky posled-
ních ročníků základních škol, kterým má pomoci při rozhodování 
a výběru zaměření dalšího studia v rámci zvoleného povolání.

Neoddělitelnou součástí celého veletrhu je doprovodný program, 
který probíhá na volné ploše uvnitř pavilonu. Zde se školy přestavují 
krátkými sportovními, pěveckými nebo tanečními vstupy, módními 
přehlídkami, byli jsme svědky pochodování mažoretek i efektního 
barmanského vystoupení. 

Nejen z těchto důvodů by si rodiče a žáci posledních ročníků zá-
kladních škol neměli nechat tento veletrh ujít. Na vaši návštěvu se 
již nyní těší organizátoři akce. 
Provozní�doba�veletrhu: 23. 11. 2012 od 9.00 do 18.00 hodin, 

24. 11. 2012 od 9.00 do 17.00 hodin. 
Více na http://www.jilova.cz

Dokončení ze str. 8
Objekt byl totiž vytápěn aku-

mulačními kamny, což by bylo 
pro školu finančně neúnosné. 
Byla proto zvolena varianta 
ústředního vytápění a instalace 
tepelného čerpadla vzduch – 
voda.  Bude to další budova naší 
školy splňující parametry přidě-
lení energetického štítku budovy 
kategorie B.

Které� obory� vzdělání� tedy�
pro�příští�školní�rok�absolven-
tům�základních�škol�nabízíte?

Z naší původní oborové na-
bídky jsou to obě „průmyslov-
ky“, stavební (obor Stavebnictví 
– pozemní stavby) a nábytkář-
ská (obor Nábytkářská a dřevař-
ská výroby – interiérová tvor-
ba). K těmto čtyřletým maturit-
ním oborům přibyl další  - umě-
lecký obor Výtvarné zpracování 
keramiky a porcelánu. Nabídka 
tříletých oborů s výučním listem 
Truhlář a Zedník je obohacena 
o obor Elektrikář – silnoproud 
a obor Umělecký keramik. Zá-
jemci o oba umělecké obory by 
měli vědět, že se do nich koná 
v lednu příštího roku talentová 
zkouška a přihlášku je třeba po-
dat už do 30. listopadu.  

Uvedené�obory�jsou�pro�vaši�
školu�nové,�máte�pro�jejich�vý-
uku�kvalifikované�pedagogy?

Ano, s uměleckými obory 
přešli na naši školu také uči-
telé odborných předmětů teo-
retické výuky i praktické výu-
ky. Domnívám se, že lidé jako 
akademický sochař Lubomír 
Hluštík nebo pan Jiří Brtnický 
jsou dostatečnou zárukou kva-
lity výuky uměleckých oborů. 

masarykova střední škola letovice 
s novými obory vzdělání

Co se týká oboru Elektrikář, 
přešel k nám učitel odborného 
výcviku a byli přijati další od-
borníci. Navíc se všemi učiteli, 
kteří k nám z Velkých Opatovic 
přešli, je velmi dobrá spoluprá-
ce. V nejbližší době nás také 
čeká výrazné posílení materiál-
ního zázemí a modernizace po-
můcek pro výuku nových oborů 
v rámci projektu tzv. „šablon“. 
Pro obor Výtvarné zpracování 
keramiky a porcelánu se nám 
podařilo připravit krásný ateliér 
v původních podkrovních pro-
storách školního bytu.

Mají� zájemci� o� studium,�
kteří� nemohou� denně� dojíž-
dět,�šanci�na�ubytování�ve�va-
šem�domově�mládeže?

Určitě mají. Obávali jsme 
se, že kapacita našeho domova 
mládeže nebude pro přecháze-
jící studenty dostatečná. Měli 
jsme pro ně sice zajištěno ještě 
jiné ubytování, ale naší snahou 
bylo, aby pokud možno všichni 
zájemci bydleli v našem domo-
vě. Rozšířili jsme proto během 
prázdnin jeho kapacitu, ale 
v současné době ani není zcela 
naplněna. 

Co�byste�vzkázala�absolven-
tům� základních� škol� a� jejich�
rodičům?

Nedojíždějte za vzděláním 
do jiných regionů a neutrácejte 
zbytečně peníze, pokud je vámi 
zvolený obor v nabídce škol 
ve vašem okolí. Věřte, že výuka 
je stejně kvalitní. Zvolenou ško-
lu navštivte a všímejte si vyba-
vení, klimatu i úrovně jednání 
pracovníků. Přeji vám správnou 
volbu!

Pavel Vlach: 
postupně zkvalitňujeme zázemí školy

Dokončení ze str. 8
Proto jsme během letních 

prázdnin zřídili jednu učebnu 
pro výpočetní techniku s kapa-
citou třiceti pracovních míst. 
Celá akce přišla na zhruba sto 
dvacet tisíc korun. Použili jsem 
repasovanou techniku, ale vyšel 
nám projekt na nákup nových 
počítačů. Do konce roku by měli 
mít studenti k dispozici třicet 
kvalitních pracovních stanic.

Stejnou učebnu jsme za zhru-
ba dvě stě tisíc korun zřídili 
v budově v Komenského ulici. 
Tam jsme v loňském roce na-
koupili nové počítače pro dva-
cet studentů, letos přišel na řadu 
nový nábytek a stěhování. 
Učebna byla v půdní vestavbě, 
kde byly přes léto nevyhovující 
podmínky pro studenty. Ze tří 
učeben jsme postupně z půdních 
prostor přestěhovali dvě a příští 
rok bychom chtěli i tu zbývají-
cí. Přes vánoční prázdniny už 
začnou některé stavební práce. 
Od září by to mělo být připrave-
né na ostrý provoz. Pro studen-
ty to znamená výrazné zlepšení 
podmínek. Chci takto demon-
strovat, že se o obě budovy ško-
ly chci starat rovným dílem.

Úspory� přinese� využívání�
vlastní�užitkové�vody.�Jak�jste�
toho�dosáhli?

Jako jedna z mála škol jsem se 
stali částečně nezávislí na vodá-
renské společnosti, protože jsme 
si vyvrtali vlastní studnu. V této 
chvíli ji používáme jen na užit-
kovou vodu a napojili jsme na ni 
některé toalety ve škole. Ekono-
mický přínos by měl být takový, 
že investice přišla na zhruba 
sto padesát tisíc korun a její 
návratnost je dva roky. Poté už 
by vlastní studna měla přinášet 
úspory. Navíc dříve jsme při 
plánovaných odstávkách vody 
museli zavírat školu, protože 
nechat jedenáct set studentů bez 
funkčních toalet prostě nelze. To 
už je nyní minulostí.

Škola� má� připravený� pro-
jekt�na�zateplení�budovy.�V�ja-
kém�je�stádiu?

Projekt zatím nevyšel. Ne-
chali jsem zpracovat žádost, 
ale bohužel jsme kvůli drobné 

administrativní chybě neuspěli. 
Státní fond životního prostředí 
by ale měl na přelomu roku vy-
hlásit poslední výzvu, na kterou 
se určitě připravíme. Samotný 
projekt počítá se zateplením fa-
sády, výměnou některých oken 
a dalšími pracemi. Investice by 
se měla pohybovat kolem dva-
ceti milionů korun. 

Úspory přinese i vyváže-
ní topné soustavy, na kterém 
v současné době pracujeme. 
Máme tady kilometry rozvodů 
teplé vody. V topné sezoně jsme 
se pravidelně dostávali do situa-
ce, že třídy na konci rozvodů se 
nedotápěly a na začátku naopak 
přetápěly. Nechali jsme proto 
vypracovat projekt, který by 
měl situaci vyřešit a navíc při-
nést úsporu prostředků na vytá-
pění.

Přejděme�k�výuce�a�nabídce�
oborů.�O�který�je�na�vaší�škole�
největší�zájem?

V letošním roce jsme se, snad 
poprvé v historii školy, dostali 
do situace, že byl plně obsazen 
obor Kuchař – číšník, a ještě 
jsem museli odmítat další ucha-
zeče.  Úspěšný je také obor Ve-
terinářství - Veterinární preven-
ce.

V současné době máme 
průměrnou naplněnost osma-
dvacet studentů ve třídě, což 
je velmi dobré číslo. Ve ško-
le pracuje i psycholog, který 
se zaměřuje na první ročníky. 
Z jeho průzkumu vyplynulo, 
že na škole studuje nebo se 
učí skupina studentů s nad-
průměrnou inteligencí. My je 
dokážeme „odhalit“ a je jen 
na nás, jak s nimi dále dokáže-
me pracovat, aby plně využili 
svůj potenciál. Nechali jsme si 
také vytipovat studenty, kteří 
jsou úspěšní i mimo zdi školy, 
ať už v různých sportech nebo 
jiných zájmech. Výsledkem je, 
že tady máme mistra republiky 
ve vzpírání, úspěšné motocy-
klisty, juniorské reprezentanty 
v kolové a další. Mám v plánu, 
že bychom uskutečnili setká-
ní a oni nám předvedou, co 
všechno umí, aby jejich spo-
lužáci viděli, kdo s nimi chodí 
do školy a inspirovali je.

kompletní představení středních 
škol z blanenského okresu i okolí 

připravujeme i v dalším čísle 
Zrcadla Blanenska a Boskovicka, 
které vyjde 13. listopadu 2012.

EVROPSKÁ UNIE

evropský
sociální
fond v ČR

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Hotelová�škola
Bosonožská�9,�625�00�Brno
tel.:�547�218�247,�e-mail:�info@hotskolabrno.cz
www.hotskolabrno.cz

Realizujeme�projekt:�Podpora�idividualizace�výuky�žáků�Hotelové�školy
registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0104

•�HOTELNICTVÍ��
•�OBCHODNÍ�aKaDEMIE

4leté denní a dálkové studium zakončené maturitní zkouškou.
Přijímací řízení neověřuje znalosti, důraz je kladen především 

na motivaci ke studiu.

Prohlídka školy: každý čtvrtek 13.00–16.00 hodin

Dne�29.�11.�2012�Den�otevřených�dveří,�od�10-17�hodin

Dne�15.�11.�2012�se�uskuteční�
Den�otevřených�dveří�soukromých�škol.

EVROPSKÁ UNIE

přílohu školství najdete také na 
www.zrcadlo.net



úterý 30. října 2012� STŘEDNÍ�ŠKOLY11

Gymnázium Boskovice 
Palackého náměstí 1, 680 11 Boskovice

tel.: 516 802 210, tel./fax./zázn.: 516 802 213 
www.gymbos.cz, e-mail.info@gymbos.cz

Obory:

• Gymnázium osmileté - všeobecné zaměření
• Gymnázium čtyřleté - všeobecné zaměření

Dny otevřených dveří: 

9. listopadu 2012, od 8.00 do 16.00 hod.
8. února 2013, od 8.00 do 16.00 hod.

Vážení rodiče, vážení žáci,
dovolujeme si vás informovat o Gymnáziu Boskovice. 
Od svého založení v roce 1900 se gymnázium stalo střediskem vzdělanosti a kultury nejen pro 

město Boskovice, ale i pro celý region. Škola se nachází v původní historické budově, která byla 
postupně modernizována a přestavována. Budova byla kompletně zateplena včetně výměny všech 
oken (projekt EU). V současné době všechny prostory školy plně vyhovují moderní výuce. 
Na  škole  jsou  k  dispozici  výborně  vybavené  laboratoře  biologie,  chemie  a  fyziky.  Teoretická 

výuka přírodovědných předmětů probíhá v multimediálních posluchárnách fyziky, chemie, biologie 
a zeměpisu vybavených interaktivními tabulemi. Také ke studiu cizích jazyků slouží specializované 
multimediální učebny angličtiny, němčiny,  ruštiny,  francouzštiny a španělštiny. Výuka  informatiky 
a programování se koná ve dvou počítačových učebnách. Studenti mají volný bezplatný přístup 
k  internetu  nejen  v  učebnách  výpočetní  techniky,  ale  také  v  nově  vybudovaném  Informačním 
a vzdělávacím centru Gymnázia Boskovice a celá škola je pokryta bezdrátovou sítí.

Gymnázium Boskovice realizuje celou řadu projektů:
	 • Škola plná příležitostí - zaměřený na péči o nadané žáky
	 • Comenius-Building Europe Together
	 • Biosphera 3
	 • Film a škola
	 • in Genious…
Aktivity Gymnázia Boskovice pro žáky
	 • Adaptační dny
	 • Sbor NOTA
	 • Časopis Gaudeamus
	 • Exkurze…

Úspěšnost studentů Gymnázia Boskovice u státní maturitní zkoušky
V roce 2012 úspěšně vykonalo státní maturitní zkoušku všech 90 studentů, z toho 43 studentů 

prospělo s vyznamenáním.

Úspěšnost přijetí našich absolventů do dalšího vzdělávání
Do dalšího vzdělávání nastoupilo v roce 2012 100 % studentů. Většina z nich (86 %) nastoupila 

na vysoké školy, zbytek zvolil VOŠ a další typy škol.

Do primy osmiletého gymnázia přijímáme 30 žáků a do prvního ročníku čtyřletého gymnázia 60 
žáků. Pokud uvažujete o studiu na naší škole, zveme vás srdečně k návštěvě školy a těšíme se 
na osobní setkání na Dni otevřených dveří 9. 11. 2012 od 8.00 do 16.00 hodin. Všem zájemcům 
poskytneme podrobnější  informace o  studiu,  umožníme prohlídku multimediálních poslucháren, 
učeben a laboratoří, auly, ateliéru, hudebny, počítačových učeben, sportovního areálu apod. 

Akce v rámci Dne otevřených dveří:
„Staň se na hodinu studentem Gymnázia Boskovice“
Máš  jedinečnou možnost  vyzkoušet  si,  jaké  to  je  být  studentem Gymnázia  Boskovice.  Přijď 

na DOD a můžeš se stát studentem libovolné vyučovací hodiny. Uvidíš,  jak probíhá výuka,  jaké 
jsou nároky učitelů a jaká je atmosféra ve třídě.

Využijte možnost individuální konzultace se školní psycholožkou/výchovnou poradkyní 
Gymnázia Boskovice.
Zájemci o studium mohou objektivně posoudit a zhodnotit své schopnosti zvládnout gymnaziální 

studium a správně se rozhodnout o svém dalším studiu.
Konzultovat můžete na DOD, nebo si osobně domluvit termín podle potřeby.

Na Gymnáziu Boskovice 
 máte možnost naučit se více…

EVROPSKÁ UNIE

evropský
sociální
fond v ČR

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Soukromá střední
škola podnikání
a managementu, o.p.s.,
Havlíčkova 16
680 01 Boskovice

Soukromá střední škola podnikání a managementu Boskovice
Ve školním roce 2012/2013 a v roce 2013/2014 je ve škole realizován projekt Moderní 
škola  reg.  č.  CZ.1.07/1.5.00/34.0014  předložený  v  rámci  Oblasti  podpory  1.5  EU 
peníze středním školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
Tento projekt pomáhá žákům zvládnout a rozšířit znalosti v oblasti cizích jazyků , 
odborných předmětů a v oblasti informačních technologií. 

Pro školní rok 2013/2014 nabízí žákům 9. tříd ZŠ čtyřletý studijní obor: 
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 
se zaměřením na: 
• management obchodu , 
• management informačních a komunikačních technologií. 

Informace o střední škole: 
• malá stření škola rodinného charakteru, individuální přístup ke studentům 
  (možnost vytvoření individuálních studijních plánů žáků). Vhodné pro: 
  - individuálně nadané žáky 
  - pro žáky s jakoukoliv poruchou učení 
  - pro žáky ze sociálně slabšího prostředí
  - cizí státní příslušníci, národnostní menšiny. 

Dny otevřených dveří na Soukromé střední škole podnikání a managementu 
v Boskovicích: 

9. 11. 2012 od 8.00 do 16. 00 hodin, 7. 12. 2012 od 12.00 do 16.00 hodin, 
11. 1. 2013 od 12.00 do 16.00 hodin, 24. 6. 2013 od 8.00 do 16.00 hodin. 

KONTAKTY: tel.: 516 452 911, e-mail: ssps.boskovice@seznam.cz, www.ssspm.cz 

Velmi dobré výsledky maturitních zkoušek, 
projekt MODERNÍ ŠKOLA, praktická výuka, 
certifikace vzdělání, mezinárodní spolu-
práce = to je zvyšování konkurenceschop-
nosti na Soukromé střední škole podnikání 
a managementu v Boskovicích.

•  Výsledky maturitních zkoušek 2012, 
jarní a podzimní termín:
Žáci  maturitního  ročníku  zvládli  maturitní 

zkoušky  velmi  dobře.  Z  celkového  počtu  32 
maturujících žáků, prospělo 31 maturantů, jed-
na  z  žákyň  nezvládla  písemnou  část  zkoušky 
z  jazyka  německého  v  podzimním  zkušebním 
období.  Všech  6  maturujících  z  matemati-
ky  zvládlo  nástrahy  předmětu  bez  problémů, 
stejně  jako  24  žáků  maturujících  z  anglické-
ho  jazyka.Výsledky  v  odborných  předmětech 
maturitní  zkoušky  byly  vynikající,  především 
zásluhou  vyučujících Mgr.  Mládkové-Vokálové 
a Ing. Koudelkové.
Absolventi  obdrželi  nejen  maturitní  vysvěd-

čení, ale  také  tzv. Europass. To je první jed-
notný celoevropský soubor dokladů o vzdě-
lání, osobních kompetencích, jazykových 
dovednostech, odborné kvalifikaci a pracov-
ních zkušenostech jejich držitele. Europass 
je tedy dodatek k osvědčení – vysvědčení 
o maturitní zkoušce. 

•  Projekt MODERNÍ ŠKOLA
V dalším úsilí,  jak zlepšovat výchovně vzdě-

lávací  proces  nepolevujeme,  ba  naopak.  Díky 
projektu,  který  v  současném  období  probíhá 
ve škole, se snažíme ještě více prohloubit zna-
losti a dovednosti žáků v rámci výuky cizích ja-
zyků, odborných předmětů, tak v rámci předmě-
tu informační a komunikační technologie.
Nepolevujeme  ani  v  praktické  výuce. Hledá-

me  nové  způsoby  a  metody  spolupráce,  a  to 
mezi školami v ČR, tak také v zahraničí.

•  MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
V  loňském  školním  roce  druhá  naše  nejú-

spěšnější fiktivní firma Magic Fairies se po ne-
celém  roce  spolupráce  s  fiktivní  studentskou 
firmou Alca Bone GmbH z HAK Neumarkt am 
Wallersee  (oblast  Salzburg)  konečně  dočkala. 
Žáci se  již připravují na veletrh fiktivních firem, 
právě do Neumarktu am Wallersee.

•  Certifikace vzdělání
Již  v  tomto  školním  roce  jsme  zajistili  studentům 

možnost  certifikace  z  anglického  jazyka:  Škola  na-
vázala úzkou smluvní spolupráci s centrem P.A.R.K. 
Cambridge Exam Centre – Zkouškovým centrem 
P.A.R.K.

Na základě vítězství ve výběrovém řízení je zkouš-
kové  centrum P.A.R.K.  od  roku  2011  dalším  autori-
zovaným centrem pro pořádání zkoušek Cambridge 
ESOL.

Všichni zájemci z Jihomoravského kraje a Vy-
sočiny  tak  mohou  nyní  skládat  všechny  zkoušky 
Cambridge nejen na Britské radě (The British Coun-
cil), ale zcela ekvivalentně také ve zkouškovém cen-
tru P.A.R.K.

Zkouškové centrum P.A.R.K. nabízí zájemcům 
o  složení  některé  ze  zkoušek  Cambridge  ESOL 
nejen  dobré  ceny,  ale  také  řadu  dalších  výhod. 
Jednou z nich je například skládání zkoušek v mo-
derních prostorách Jazykové školy P.A.R.K., která 
se nachází nedaleko centra Brna v dobře dostupné 
lokalitě. Navíc každý, kdo se zkoušek zúčastní, ob-
drží hodnotný dárek a může si zkoušku vyzkoušet 
nejprve nanečisto. Pro instituce je potom připraven 
celý  balíček  výhod  věrnostního  programu  a  také 
například  možnost  organizace  zkoušek  přímo 
ve vlastních prostorách.

CambridgeZkoušky. Zkoušky  Cambridge  patří 
mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty 
angličtiny. Zkoušky pokrývají  všechny čtyři  jazykové 
dovednosti  -  poslech,  mluvení,  četbu  a  psaní 
a  posuzují  schopnost  kandidátů  používat  různých 
gramatických vazeb a funkcí v autentických životních 
situacích. Úspěšným složením zkoušek a získáním 
certifikátu získáte plnohodnotný doklad vaší 
jazykové úrovně, který vám otvírá budoucnost.

Proto přijměte všichni pozvání na 
BURZU STŘEDNÍCH ŠKOL v BOSKOVICÍCH 

dne 9. 11. 2012.zahraniční úspěchy školy
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