Září 2009 - zahájení šk. roku 09/10
Zahájení školního roku proběhlo 1. 9. tradičně ve třídách a bylo doplněno proslovem pana
ředitele do školního rozhlasu. Mgr. Josef Kříţka nastoupil jako kmenový vyučující (TEV-MAT).
Tentýţ den se konal opravný termín ústních maturitních zkoušek od 12:15 h.

Září 2009 - exkurze, adaptační kurz
Ve dnech 16. aţ 18. 9. se vydala 4. B na exkurzi (mgr. Vrbácká, mgr. Keţlínková), 4. A
(mgr. Polášková a mgr. Stavělíková) od 16. do 18. 9. Od 16 do 18. 9. . září do 1. října se zúčastnila
1. A adaptačního kurzu v Ruprechtově (ing. Kmentová, ing. Ošancová) - opět velmi příznivá odezva.

Říjen 2008 – atletický pohár ve Vyškově
Zúčastnil se mgr. Kříţka se ţáky

Říjen 2008 – EdTWIN
V rámci projektu EdTWIN se uskutečnil 1. října autobusový zájezd do Telče a Raabsu na
dolnorakouskou zemskou výstavu. Setkání s partnerskou školu z HAK X Vídeň bylo z důvodu jejich pozdního příjezdu jen chvilkové.

Říjen 2008 – tvorba ŠVP
Učitelé se sešli, aby pokračovali v tvorbě materiálů ke Školnímu vzdělávacímu programu.

Říjen 2008 – burza škol PDA Vyškov, Gaudeamus
V úterý 21. 10. se zúčastnili mgr. Horák, mgr. Vrbácká, ing. Mlejnek, ve středu mgr.
Keţlínková, mgr. Polášková. S nimi i někteří ţáci školy, kterým patří poděkování za vzornou reprezentaci. 4. a 3. ročníky navštívily ve středu, respektive ve čtvrtek veletrh vzdělávání Gaudeamus
v Brně.

Říjen 2008 – okresní kolo ve fotbalu
Okresní kolo SŠ ve fotbalu se uskutečnilo 6. 10. 2008 za účasti 7 škol pouze na jednom hřišti v Opatovicích (Dědice – nezpůsobilý terén). Hrálo se ve 2 skupinách systémem kaţdý s kaţdým
na 1 poločas 25 minut. Vítězem se stalo druţstvo pořádající školy SOŠ a SOU Vyškov, Sochorova
15, které postoupilo do krajského finále 13.10.2008.
Skupina A:
SOŠ a SOU Vyškov
SOŠ a SOU Vyškov
SOŠ a SOU Vyškov
SŠZZE Vyškov
SŠZZE Vyškov
OA Bučovice

-

ISŠ Slavkov
SŠZZE Vyškov
OA Bučovice
OA Bučovice
ISŠ Slavkov
ISŠ Slavkov

3:0
2:0
2:1
3:0
0:1
3:0

Pořadí:

1. SOŠ a SOU Vyškov
2. SŠZZE Vyškov
3. OA Bučovice
4. ISŠ Slavkov

Skupina B:
Gymnázium Vyškov
Gymnázium Vyškov
SOŠ a SOUN Rousínov Pořadí:

3

3

3 0 0
7:1
3
1 0 2
3
1 0 2
1 0 2
1:6

9 bodů
3:3
3 body
4:5
3 –„3 –„-

SOŠ a SOUN Rousínov 1:0
Gymnázium Bučovice 1:0
Gymnázium Bučovice 1:1

1. Gymnázium Vyškov
2
2 0 0
2:0
6 bodů
2. SOŠ a SOUN Rousínov
2
0 1 1
1:2
1 bod
3. Gymnázium Bučovice
2
0 1 1
1:2
1 –„(Na pomocné pokutové kopy o 2.místo zvítězil Rousínov nad Bučovicemi 4:2)

O 3.místo:
SŠZZE Vyškov
SOŠ a SOUN Rousínov
Finále: SOŠ a SOU Vyškov Gymnázium Vyškov
2:0
Celkové pořadí:
1. SOŠ a SOU Vyškov
2. Gymnázium Vyškov
3. SŠZZE Vyškov
4. SOŠ a SOUN Rousínov
5. Gymnázium Bučovice
OA Bučovice
7. ISŠ Slavkov

4:3 pok.kopy

Říjen 2008 – okresní kolo ve stolním tenisu
Okresní kolo AŠSK Vyškov SŠ ve stolním tenisu se uskutečnilo 14.10.2008 v tělocvičně
ISŠ Slavkov za účasti 4 druţstev dívek a 5 druţstev chlapců. Vítězem kategorie dívek se stala
SŠZZE Vyškov a chlapců Gymnázium Vyškov. Obě vítězná druţstva postupují do krajského kola
v Hodoníně 20.11.2008.
Dívky: SŠZZE Vyškov
ISŠ Slavkov „A“
3:0
SŠZZE Vyškov
ISŠ Slavkov „B“
SŠZZE Vyškov
SOŠ a SOUN Rousínov 3:0
SOŠ a SOUN Rousínov ISŠ Slavkov „A“
SOŠ a SOUN Rosuínov ISŠ Slavkov „B“
ISŠ Slavkov „A“
ISŠ Slavkov „B“
Pořadí:

1. SŠZZE Vyškov
2. SOŠ a SOUN Rousínov
3. ISŠ Slavkov „B“
4. ISŠ Slavkov „A“

Chlapci:

Gymnázium Vyškov
Gymnázium Vyškov
Gymnázium Vyškov
Gymnázium Vyškov
OA Bučovice
OA Bučovice
OA Bučovice
ISŠ Slavkov
ISŠ Slavkov
SOŠ a SOUN Rousínov -

Pořadí:

1. Gymnázium Vyškov

3:1
1:3
3:2

OA Bučovice
SŠZZE Vyškov
4:0
ISŠ Slavkov
SOŠ a SOUN Rousínov 4:0
SŠZZE Vyškov
4:1
ISŠ Slavkov
SOŠ a SOUN Rousínov 4:3
SŠZZE Vyškov
4:2
SOŠ a SOUN Rousínov 4:3
SŠZZE Vyškov
4:2

1:3

4:1
4:1

4:1

2. OA Bučovice
3. ISŠ Slavkov
4. SOŠ a SOUN Rousínov
5. SŠZZE Vyškov

Listopad 2008
Ve čtvrtek 6. 11. proběhly třídní schůzky KRPŠ. V pátek se zúčastnila soutěţe ZAV Hodonín ing. Ošancová se ţáky.

Listopad - Prosinec 2008 – stužkovací večírky
Tradiční pasování do řádu maturantů se uskutečnilo za účasti rodičů v Dlouhém sále bučovického zámku 21. listopadu pro studenty ze 4. B (třídní profesor Mgr. Slavomír Mladějovský)
a 5. prosince pro studenty ze 4. A (třídní profesorka Mgr. Eva Keţlínková).
Stuţkovací večírek měla 4. A v restauraci Litovel, 4. B ve vinném restaurantu U Šembery.
Obě třídy doplnily stuţkování projekcí svých fotografií z dětství.

Prosinec 2008 – komp. pořad k primární prevenci
Komponovaný pořad se uskutečnil v tělocvičně 2. prosince a byl určen pro ţáky 2. A, B a 3.
A, B.

Prosinec 2008 – onemocněl ing. Fryml
V pondělí 8. 12. zkolaboval o přestávce mezi hodinami tělesné výchovy ing. Fryml. Musela
pro něj přijet záchranka. Byl dlouhodobě nemocen a do školy uţ nenastoupil. V březnu jej nahradil
Mgr. Josef Kříţka (aprobace tělesná výchova a matematika)

Prosinec 2008 – Mikuláš
V pátek 5. 12. se třetí ročníky tradičně chopily organizování Mikuláše a to jak ve škole, tak
v mateřškých a základních školách ve městě.

Prosinec 2008 – krajská školní inspekce
Ve dnech 2.-4. prosince byla uskutečněna na naší škole inspekce. Kromě materiálů předloţených ředitelstvím školy navštívil 1 inspektor a 1 inspektorka některé hodiny ekonomiky, matematiky, písemné a elektronické komunikace. Inspekce dle vyjádření ředitele neshledala ţádné váţné
nedostatky.

Prosinec 2008 – kviz z angličtiny
Jiţ tradičně se konal pro studenty druhých ročníků kviz z angličtiny pod názvem Welcome
to Christmas Afternoon Tea. Tentokráte v pondělí 8. 12. 2008. Zvítězilo druţstvo ze 2. A ve sloţení
Eva Přikrylová, Gabriela Tomanová, Tomáš Viezbický a Rudolf Volec.

Prosinec 2008 – okr. kolo ve florbalu
Okresní kolo SŠ AŠSK Vyškov ve florbalu hochů se uskutečnilo 10. 12. 2008 v hale ZŠ
Komenského Slavkov, za účasti 7 druţstev.
Vítězem okresního kola SŠ ve florbalu se stalo druţstvo Gymnázia Vyškov, které postupuje
do krajského kola – 15.1.2008 v Jedovnicích.
Na 2. místě skončilo druţstvo OA Bučovice, kterou reprezentovali:
1. A: Jakub Kubečka, Tomáš Kotrba
2. A: Rudolf Volec
3. A: Ondřej Král, Jakub Redl
3. B: Michal Spirit, Michal Handlíř, Lubomír Nezdařil
4. A: Patrik Dvořák, Tomáš Sečka, Jiří Pech
I.skupina:
OA Bučovice
Gymnázium Bučovice
OA Bučovice
SOŠ a SOU Vyškov
OA Bučovice
ISŠ Slavkov
Gymn. Bučovice
SOŠ a SOU Vyškov
Gymn. Bučovice
ISŠ Slavkov
ISŠ Slavkov
SOŠ a SOU Vyškov
Pořadí:
1. OA Bučovice
3
2 1 0
10:4
2. Gymnázium Bučovice
3
1 1 1
4:4
3. ISŠ Slavkov
3
1 0 2
3:7 2 –„4. SOŠ a SOU Vyškov 3
1 0 2
4:6 2 –„II.skupina:
Gymnázium Vyškov SOŠ a SOUN Rousínov 3:1
Gymnázium Vyškov - SŠZZE Vyškov
3:1
SŠZZE Vyškov
SOŠ a SOUN Rousínov 2:0
Pořadí:
1. Gymnázium Vyškov
2
2 0 0
6:2
2. SŠZZE Vyškov
2
1 0 1
3:3
3. SOŠ a SOUN Rousínov
2
0 0 2
1:5
Finále: Gymnázium Vyškov OA Bučovice
4:0

2:2
3:1
5:1
1:2
1:0
2:1
5 bodů
3 body

4 body
2 –„0 bodů

Prosinec 2008 – zájezd do Vídně
15. prosince 2008 navštívili studenti Obchodní akademie Bučovice vánoční Vídeň. Ráno
jsme vyrazili autobusem od motelu Arkáda a s jedinou zastávkou v Mikulově jsme bez potíţí dorazili v 10:00 do Vídně. Autobus se chvilku prokousával zhuštěnou vídeňskou dopravou, ale brzy
jsme se ocitli na parkovišti nedaleko přírodovědného muzea.
Odtud jsme se společně vydali na plánovanou vycházku městem. Postupně jsme míjeli park
u Hofburgu a zastavili se u památníku Mozarta a Goetha, dále směřovala naše cesta kolem státní
opery a po známé obchodní třídě Kärtnerstraße aţ k dominantě města – Stephansdomu. Prohlídka
chrámu trvala přes půl hodiny a jen tak tak jsme stihli vídeňský orloj – Ankeruhr. Bohuţel orloj
nefungoval, a tak jsme se trošku zklamaní vydali k jednomu z nejstarších vídeňských kostelů Maria
am Gestade. Schodiště u kostela jsme vyuţili ke společnému fotografování a po menším zaváhání
jsme dorazili na náměstí Freyung, kde se konal jeden z mnoha vídeňských vánočních trhů. Prošli
jsme pasáţí do ulice Herrenstraße a ocitli jsme se nedaleko Michaelerplatz. Naše vycházka pokračovala přes Hofburg a Volksgarten k vídeňské radnici. Konečně se všichni dočkali! Konečně je tu ta
atmosféra, na kterou jsme čekali! Prochází se tu stovky lidí, pijí punč z tradičních hrnků nebo klá-

bosí u stylových dřevěných stolečků, mlsají pečené brambory, kaštany nebo sladkosti, všude voní
vanilka a hraje příjemná hudba. Vídeňská radnice je plná malých dětí, které ve svých dílničkách
vaří, pečou, lepí, kreslí a vystřihují dárky pro své blízké.
Vánoční Vídeň ale není jen trh a atrakce u radnice, ţivo je všude. Třeba kolem nákupní třídy
Mariahilferstraße. Tato přes 3 km dlouhá třída pohltila téměř všech 49 účastníků zájezdu.
Závěr patřil předvánočnímu trhu na náměstí Maria-Theresien-Platz. S těţkým srdcem jsme
na zpáteční cestě projíţděli kolem nádherně osvětlené radnice, protoţe teprve teď ve tmě nádherně
zářily stromy s lampiony a ještě více lákaly stánky s vánočními hvězdami, svíčkami, svícny a jinými dárky.
Vánoční nálada nám určitě ještě dlouho vydrţí a můţeme se těšit na další návštěvu Vídně.
Zapsala: Boţena Stavělíková

Prosinec - Exkurze OA BUČOVICE do Vídně
V pondělí 15. prosince se uskutečnila exkurze OA BUČOVICE do Vídně. Počasí nám vyšlo
náramně, protoţe nebyla skoro zima a naštěstí nepršelo. Odjezd byl naplánován na čtvrt na osm z
parkoviště u hotelu Arkáda. Do Vídně jsme dojeli kolem půl jedenácté. Autobus nás vysadil u Historického muzea, kde jsme měli předem domluvený i sraz před odjezdem, který byl plánovaný na
půl patou.
Od Historického muzea jsme vyšli směr Stephansdom, kde byla prohlídka chrámu a moţnost vystoupit na vrchol věţe, který má 99 m a 320 schodů! Podle vídeňské pověsti nesměla mít
ţádná věţ více jak 100 metrů, měla-li více, stávaly se na ní nehody, jako je pád z věţe. Po výstupu
byla na řadě prohlídka vídeňského orloje, který sice krásně hrál, ale měl asi nějakou poruchu, protoţe se vůbec nepohyboval. Prohlídka pokračovala centrem Vídně po různých významných památkách, jako je kostel, do kterého chodili často námořníci. Prohlédli jsme si nádvoří nádherného vídeňského zámku se sídlem presidenta a přilehlé zámecké zahrady.
Účastníci exkurze měli moţnost vybrat si mezi dvěma moţnostmi, buď se projít po nádherné
ulici Mariahilferstraße, nebo jít na velký vánoční trh, který stál za to. Ti, kteří byli šikovní, se stihli
podívat na obě místa, která byla velice působivá. Na vánočních trzích bylo mnoţství ručně vyráběných hrnečků, cukrovinek, pečených kaštanů, brambor, kukuřice a mnoha dalších dobrot. Byla
moţnost si zakoupit výborný punč s mnoha příchutěmi. Čas rychle utíkal, uţ se stmívalo a byl čas
odjezdu domů. Všichni , obtěţkáni suvenýry a sladkostmi , se nahrnuli do autobusu a ihned po odjezdu z Vídně většina usnula vyčerpáním. Zpět do Bučovic dorazil autobus před osmou hodinou
večerní. Na tuto exkurzi se bude dlouho vzpomínat jako na náramně vydařenou akci.
Zapsal: Radek Keţlínek, 2.B

Prosinec 2008 – Třída baví školu
Před odchodem na vánoční prázdniny se v pátek 19. 12. 2008v tělocvičně OA Bučovice
uskutečnil jiţ 13. ročník akce Třída baví školu.
Program sestával z nejrůznějších vystoupení, které si připravili studenti z jednotlivých tříd.
Akci organizovali a uváděli ţáci 3. B.
První ročníky vystoupily se zpěvem několika písní, 2. A s módní přehlidkou, 2. B
s napodobením skupiny Kabát, Hanka z 2. B zatančila indický (?) tanec, Míša ze stejné třídy aerobic, 3. A parodovala film Pobřeţní hlídka, 4. A zahrála několik výstupů z filmu Rebelové a 4. B
zaujala několika netradičními scénkami (ohlas měla např. scénka „Tři silně opilí muţi na WC“).
Skupina hochů z druhých a třetích ročníků zahrála několik hraných vtipů z hospodského prostředí.
Akce se vydařila a je důkazem toho, ţe se i v dnešní době dokáţí mladí lidé bavit sami.

Leden 209 - Cimbálovka Réva na OA Bučovice
(www.reva-muzika.cz)
Po několika letech opět vystupovala na OA Bučovice v pátek 16. ledna od 10:00 h cimbálová muzika Réva ze Zlína. Pořad uváděl Radek Hala, který hrál na kytaru a zpíval.
Během jednoho pořadu jsme setkali s nejrůznějšími hudebními ţánry - s mistry Bachem,
Mozartem, Beethovenem, Straussem a Smetanou, v příjemné společnosti Glenna Millera, The Beatles a Pink Floyd, s moravskými lidovkami, to vše se zvukem cimbálu, houslí, violy, kontrabasu,
klarinetu a saxofonu.
V rámci soutěţních otázek o ţvýkačku byli úspěšní např. Filip Vejmola z 1. A a Tomáš Matura ze 4. B. Za nejlepšího matematika školy byl dík rychlosti, s níţ spočítal zadanou úlohu vyhlášen Petr Ziemniok ze 4. A
Na koncertu zazněla i píseň Yesterday od Beatles.
YESTERDAY
(John Lennon,Paul McCartney)
Yesterday all my troubles seemed so faraway
Now it looks as thought they're here to stay
Oh, I believe in yesterday
Suddenly I'm not half the man I used to be
There's a shadow hanging over me
Oh, yesterday came suddenly
CHORUS:
Why she had to go
I don't know, she wouldn't say
I said something wrong
Now I long for yesterday…
Yesterday love was such an easy game to play
Now I need a place to hide away
Oh, I believe in yesterday

Leden - Studenti Obchodní akademie Bučovice na lyžích

Studenti obou 1. ročníků OA Bučovice se třetí lednový týden zúčastnili lyţařského kurzu
v Jeseníkách. Sněhové podmínky nám tento rok přály, a tak jsme se mohli v sobotu 17. ledna 2009
vydat na sever. Naším cílem byla chata v Nové Senince u Starého Města pod Králickým Sněţníkem, kde jsme byli ubytováni. Lyţařské dovednosti jsme si vyzkoušeli hned druhý den ráno na
sjezdovkách v Kunčicích. Účastníci kurzu byli rozděleni do tří lyţařských druţstev a jednoho druţstva snowboardového, v nichţ pod vedením svých instruktorů strávili celý týden.
O večerní zábavu se staraly obě třídy i instruktoři a jejich pomocníci z řad starších studentů.
Nechyběla ani teoretická lyţařská průprava a poučení o první pomoci nejen na lyţích. Instruktory
byli toto profesoři: Mgr. Boţena Stavělíková, vedoucí kurzu, Mgr. Dagmar Vrbácká a Mgr. Slavomír Mladějovský.
Týden uběhl jako voda a nám nezbylo nic jiného, neţ sbalit zavazadla, zamávat známým
místům a vydat se zase domů.

D. V.

LEDEN 2009 - návštěva Úřadu práce ve Vyškově
V rámci přípravy na povolání navštívily 20. a 21. ledna třídy 4. A (mgr. Keţlínková) a 4. B
(ing. Ošancová) Úřad práce ve Vyškově.

LEDEN 2009 - ZAV Bruntál
Ve dnech 27. a 28. ledna 2009 se zúčastnili naši studenti: Martin Buriánek, Jana Ţiţlavská a
Michal Handlíř soutěţ ZAV Bruntál. Druţstvo školy obsadilo celkově 3. místo z 28 druţstev. První
skončila OA Praha Heroldovy sady a jako druhá OA Chotěboř.

LEDEN 2009 - Soutěž MD Dal ve Znojmě
Ve dnech 27. a 28. ledna 2009 se sjela do Znojma účetnická elita ze středních odborných
škol ekonomického zaměření. Uskutečnil se zde 3. ročník celorepublikové soutěţe v účetnictví pod
názvem MÁ DÁTI, DAL. Soutěţ pořádala pro studenty 4. ročníků Soukromá vysoká škola ekonomická a Obchodní akademie a Jazyková škola Znojmo ve spolupráci s Institutem Svazu účetních
Praha. Na listině přihlášených se objevilo 142 jmen maturantů, kteří byli vysláni, aby si změřili své
odborné znalosti a dovednosti.
Celkově se Obchodní akademie Bučovice umístila na 6. místě ze 73 zúčastněných škol České republiky. První skončila OA Chrudim, druhá OA Třebíč a třetí G a SOŠ Telč. Po loňském třetím místě potvrdili zástupci naší školy standardní úroveň dosaţených výsledků.
V silné konkurenci se student naší školy Roman Konečný z třídy 4. A umístil na skvělém
čtvrtém místě a Jitka Sotulářová z třídy 4. B na pěkném 38. místě.
Oba naši účastníci vysoce překročili podmínky uznání zkoušky z účetnictví pro Certifikaci
Svazu účetních a prokázali, ţe jejich znalosti v tomto oboru jsou na výborné úrovni.

Oběma studentům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a našeho regionu.
Jejich velmi pěkné umístění v celostátním srovnání bude jistě motivující i pro další ročníky maturantů a je oceněním kvalitní práce studentů a pedagogů OA Bučovice.
Ing. Věra Kmentová, OA Bučovice

Ekonomický tým 2009 - propozice
Soutěţ EKONOMICKÝ TÝM 2009 organizuje rada Asociace obchodních akademií a OA Hodonín ve spolupráci se společností B.I.B.S., a.s. (Brno International Business School) a sponzory.
Cílem soutěţe, která proběhne jiţ posedmé, je poskytnout školám moţnost prezentovat znalosti a dovednosti svých ţáků a současně dát prostor pro to, aby se obchodní akademie mohly představit veřejnosti jako významný typ střední odborné školy.
Školy, které mají zájem o účast v soutěţi, nominují pouze jeden tříčlenný soutěţní tým ţáků posledního ročníku oboru obchodní akademie nebo ekonomické lyceum (maturitní ročník je podmínkou). Tým můţe být rovněţ sloţen ze ţáků obou oborů.
Soutěž je celostátní a dvoukolová.
1. KOLO
Týmy z jednotlivých škol zpracují případovou studii v rozsahu 8 – 12 stránek textu A4. Tyto studie
zpracovávají na svých školách a odešlou je k vyhodnocení. Na základě výsledků postoupí 30 nejlepších týmů do druhého kola. O případném vyšším počtu účastníků 2. kola rozhodnou organizátoři
soutěţe.
2. KOLO
Druhé kolo proběhne na Obchodní akademii Hodonín. První částí kola bude ústní prezentace vylosovaného tématu, druhou částí písemný test.
Harmonogram soutěže:
26. 1. 2009 termín pro odeslání případových studií
16. 2. 2009 vyhodnocení účastnických prací týmem hodnotitelů B.I.B.S.
20. 2. 2009 nominace týmů postupujících do celostátního kola
18. 3. 2009 finále soutěţe v Hodoníně

1. kolo soutěže Ekonomický tým 2009
Nominovaný tým zpracuje případovou studii a odešle ji na adresu B.I.B.S., a. s. do 26. 1. 2009.
Soutěž: EKONOMICKÝ TÝM 2009¨
Brno International Business School, budova META, Lidická 81, 602 00 Brno – Černá Pole
Zpracovanou studii zašlete pouze v elektronické podobě na CD v jednom souboru ve formátu
Microsoft WORD s následujícím názvem:
ET2009_Nazev skoly.DOC (například ET2009_OA Pelhřimov.DOC).
V případě, ţe bude práce obsahovat přílohy, mohou být v různých formátech a budou označeny:
příloha_1, příloha_2, příloha_3 atd.. Na CD (nejen na obal) napište popisovacím fixem název vaší
školy a název případové studie.
Soutěţní práce budou po obdrţení vyhodnoceny nezávislou komisí, která bude sestávat
ze
zástupců lektorského týmu B.I.B.S., a. s. a vybraných externistů. Kaţdá z prací získá slovní
a
bodové ohodnocení (0-100 bodů) podle kritérií uvedených v zadání.
Rozhodnutí komise včetně posudku bude jednotlivým týmům zasláno poštou. Prvních 30 týmů současně obdrţí pozvánku na finále soutěţe, které se bude konat 18. března 2009 v Hodoníně.

Zadání případové studie
Česká republika se před několika lety stala členem Evropské unie. Velmi významná část populace v tomto
kroku viděla politickou stabilitu, otevírání hranic, rozšiřování ekonomických moţností a především získání
finančních prostředků ze zdrojů EU. Nyní, kdy se včerejší očekávání stala dnešní realitou, zjišťujeme, ţe

čerpání těchto prostředků není aţ tak jednoduché. Řetězec Brusel - stát - distribuční agentura - úředník - příjemce je velmi sloţitý a spousta potenciálních zájemců v něj ztrácí víru, coţ je škoda.
Evropské peníze nelze chápat jako dodatečný příjem, nebo přilepšení k tomu, co děláme. Musíme je chápat
jako prostředek napomáhající realizaci nových nápadů, nových projektů, které mají svůj význam a smysl.
Nejedná se o nic jiného neţ o investici, která má zlepšit postavení naší země, zvýšit výkonnost konkrétních
organizací a přinést konkrétní uţitek konkrétním lidem.
Úkol pro letošní ročník soutěţe Ekonomický tým je postaven na tomto tématu.
1) Buďte aktivní a zjistěte, co vše lze z fondů EU v příštích letech financovat, respektive jaké fondy
konkrétně můţe vyuţít vaše škola. To znamená: nedělejte ţádné rozsáhlé přehledy a seznamy toho,
co je, ale identifikujte pouze takové poloţky, které můţe vaše škola potenciálně vyuţít. Je zcela jedno, jestli letos, za rok, nebo třeba ještě později. Nezabývejte se detaily, cílem je nalezení vhodného
projektu pro zvýšení konkurenceschopnosti vaší školy, nebo pro rozvoj dosavadně poskytovaných
sluţeb svým studentům.
Způsobů, jak tyto informace získat, je spousta. Získejte je z internetu, zeptejte se svých učitelů a
známých, navštivte specializované poradenské společnosti, nebo pošlete dotaz na některou ze státních organizací, která je touto problematikou pověřena. Neváhejte a ptejte se. Nedejte se odradit dílčími nezdary. Neumisťujte do týmových prací formuláře, vyhlášky, předpisy, citace zákonů ani jinou
podobnou agendu, sledujte čistě Váš cíl, myslete ekonomicky, konstruktivně.
2) Buďte kreativní. Na základě znalostí toho, co lze financovat, vymyslete konkrétní projekt pro vaši
školu, který by mohl být financován, nebo spolufinancován z prostředků EU. Tento projekt by měl
být originální, uţitečný, odváţný, realistický a především konkrétní. Všechna tato kritéria budou zohledněna při hodnocení.
Mimořádný důraz je třeba klást na kritérium konkrétnosti. Tento poţadavek má naprostá většina
agentur, které prostředky EU poskytují. To znamená, napište, co konkrétně váš projekt přinese,
v jakých hodnotách to lze vyjádřit, jak to lze měřit.
Uvědomte si, ţe ţádosti o takovéto projekty postupují do veřejné soutěţe. A financované, nebo spolufinancované jsou jenom ty nejlepší. Na financování není právní nárok.
Neopomeňte v rámci svého projektu zohlednit marketingové nástroje, personální zajištění, realistický
přístup v rámci celého projektu, stanovte si cíle a těch se drţte po celou dobu zpracování. Výsledky
své práce naopak zohledněte v rámci závěrečné kapitoly tak, aby bylo jasné, ţe jste v průběhu práce
„nezměnili směr“
3) Buďte důslední. Nyní máte projekt, máte i představu, z čeho jej lze financovat. Formulujte doporučení pro vedení vaší školy, co lze konkrétně udělat pro jeho naplnění. Přesvědčte v této kapitole zodpovědné pracovníky, kteří mají zodpovědnost za rozvoj, odbornou úroveň a hospodaření školy, ţe
právě váš projekt je uţitečným a především reálným přínosem. Pokuste se o formulaci konkrétních
očekávání, nikoliv o formulaci zobecněných frází.
Představte si, ţe s vámi sestaveným projektem musíte, resp. chcete seznámit ředitele vaší školy a budeme muset svou práci velmi konkrétně prezentovat. Nepopisujte věci všeobecně známé, nekoncipujte svou práci jako pouhou ţádost o grant v podobě manuálu jak vyplnit ten či onen formulář. Administrativa týkající se grantů je nutností, nicméně myšlenka dobrého projektu nestojí ve formuláři,
ale ve Vašich myšlenkách, úvahách, nápadech, kreativním přístupu, ….
4) Dbejte na správné strukturování práce, nevynechejte ţádný z výše uvedených bodů, opomenutím
kteréhokoliv z bodů práce ztrácí smysl. Celkový rozsah materiálu by měl být v rozmezí 8 - 12 stránek textu A4 (font ARIAL velikost 12, řádkování 1.5), přílohy v rozsahu maximálně 10 stran.
Obecné body osnovy práce: Úvod, obsah, stanovení cílů, analýza, hodnocení analýzy, řešení, závěr.

Praktické body práce: vyuţijte výše uvedené obecné body osnovy práce a doplňte je o věcné body
související s problematikou uvedenou v bodech 1-3.
PAMATUJTE:
- obsah je nedílnou součástí kaţdé práce tohoto typu stejně jako číslování stran
- správné strukturování textu, logická návaznost, věcná správnost jsou nutnostmi
- grafická úprava práce vytváří pozitivní dojem o Vaší počítačové gramotnosti
- stanovení cílů práce v úvodu a závěru na konci práce je podmínkou
- věnujte kaţdé kapitole a kaţdému tématu odpovídající prostor, nevyváţenost informací vede
k podcenění problematiky a nevalnému výsledku
Případová studie není vlastní ţádostí o poskytnutí finančních prostředků EU, ale má slouţit jako
podklad pro zpracování dokumentace projektu, resp. pro jednání s osobou, ředitelem školy, která je
kompetentní grant podat, cílem je přesvědčit, ţe takový projekt, který sestavíte je financovatelný
z fondů EU, je realistický, je uţitečný a pro Vaši školu potřebný.
Kritéria hodnocení jsou následující:
1.
originalita nápadu
20%
2.
návratnost vloţených investic a minimalizace rizika
20%
3.
úplnost a objektivnost zpracování
40%
4.
formální stránka zpracování
20%
Hodnotící komise bude sestávat z lektorů Brno International Business School a jejich externích spolupracovníků.

2. kolo - finále soutěže Ekonomický tým 2009
Týmy, které se zúčastní finále v Hodoníně, zaplatí při prezenci účastnický poplatek 100 Kč na osobu v hotovosti (3 členové týmu + 1 pedagogický doprovod = 400 Kč celkem). Účastnický poplatek
zahrnuje oběd, občerstvení a organizační výdaje.
1. část - prezentace
První částí finále bude prezentace soutěţních týmů. Cílem této části soutěţe je zjistit všeobecné
znalosti studentů v oblasti sociálně-ekonomické a politické. Z pohledu odborného, respektive obsahového bude hodnocen všeobecný přehled v dané oblasti a schopnosti studentů vytvořit si kritický
pohled na danou problematiku.
Zástupci Asociace OA a B. I. B. S. připraví soutěţní témata, která budou předmětem prezentací
jednotlivých týmů. Studentské týmy si z těchto témat jedno vylosují, v časovém limitu 30 minut je
zpracují a následně téma prezentují v rozsahu 10 minut. Při přípravě nejsou povoleny ţádné pomůcky.
Prezentace týmů bude hodnotit komise sloţené ze zástupců B.I.B.S., a.s. nebo sponzorské organizace, zástupců Asociace OA a pedagogického doprovodu, který bude určen losem.
Celkem lze v této části soutěţe získat 100 bodů.
Při hodnocení bude kladen důraz na následující aspekty:
A. obsahovou stránku vystoupení
znalost problematiky
správnost argumentace, logická návaznost
konkrétnost a aktuálnost prezentace
B. formální stránku vystoupení
struktura (představení týmu, vymezení problematiky a seznámení se strukturou prezentace,
analýza problematiky, vlastní nápady a názory, zhodnocení a závěr)
dodrţení časového limitu 10 minut
jazyková stránka projevu
C. způsob prezentace
vystupování týmu, schopnost zaujmout komisi

aktivní zapojení všech členů týmu
originalita přístupu
2. část - test
Druhou částí finále bude znalostní test. Jednotlivé otázky testu budou reagovat na učivo probírané
v odborných předmětech na OA. Test bude multidisciplinární, převaţovat bude problematika probíraná v předmětech ekonomika, účetnictví, právo a informační technologie.
Odpovědi budou vyznačovány výběrem ze 4 nabídnutých moţností, z nichţ vţdy pouze jedna bude
správná. Testu se účastní celý tým. Test bude vyhodnocen a kaţdý ze soutěţních týmů bude ohodnocen (0 – 100 bodů). Správné řešení testu bude soutěţícím po skončení soutěţe k dispozici.

Celkové hodnocení soutěže
Součtem bodů za jednotlivé tři soutěţní části (případová studie, prezentace a znalostní test) bude
stanoveno celkové pořadí. Tým můţe získat maximálně 300 bodů.
Při rovnosti bodů bude o pořadí na prvních třech místech rozhodovat bodové hodnocení znalostního
testu, pak prezentace. Pokud nebude moţno rozhodnout podle těchto kritérií, absolvují týmy krátký
doplňkový znalostní test.

Ceny soutěže
Hlavní ceny do soutěţe připravila Brno International Business School a partneři:
Cena pro vítězný tým
20 000,- Kč
Cena pro druhý tým
10 000,- Kč
Cena pro třetí tým
5 000,- Kč
Pro úspěšné účastníky budou připraveny také věcné ceny.

ÚNOR 2009 - ŠKOLNÍ PLES
V pátek 6. února se uskutečnil v Nesovicích tradiční školní ples, polonézu nacvičili ţáci
s mgr. Boţenou Stavělíkovou.

ÚNOR 2009 - pořad k primární prevenci
Uskutečnil se 18. února a byl určen třídám 1. A a 1. B.

BŘEZEN 2009 - beseda se zdrav. tematikou
Beseda byla určena dívkám z 1. A a 1. B (S tebou a o tobě).

BŘEZEN 2009 - volejbal
Okresní kolo se uskutečnilo 11. a 12. 3.

BŘEZEN 2009 - Ekotým Hodonín
Tradiční odborná soutěţ se konala 18. 3. v Hodoníně. Vedoucí ing. Pospíšilová.

BŘEZEN 2009 - Veletrh FIF Praha
V rámci pozorovatelů navštívili 26. 3. veletrh FIF ţáci v rámci předmětu fiktivní firma. Vedoucí ing. Cenek.

BŘEZEN 2009 - školní turnaj v šachu
Uskutečnil se 26. 3. v učebně č. 17.

BŘEZEN 2009 - krajská soutěž v GD
Jako ped. dozor se zúčastnila ing. Ošancová.

BŘEZEN 2009 - třídní schůzky KRPŠ
Konaly se ve čtvrtek 2. dubna.

DUBEN 2009 - divadlo v kat. domě
Divadelní představení bučovických výtečníků navštívily všechny třídy kromě 4. A, která má
praxi a 4. B, která se učila.

DUBEN 2009 - písemná MZ z ČJL
4. ročníky ji vykonaly dne 1. dubna 2009.

DUBEN 2009 - beseda o HIV
Jiţ tradiční beseda o HIV pro ţáky 2. ročníků se uskutečnila ve středu 15. dubna.

DUBEN 2009 - přijímací zkoušky
Nový způsob přijímacích zkoušek vyvolal řadu změn a problémů. Jsou zavedeny zápisové
lístky, které ţáci předají řediteli školy, jestliţe se pro danou školu rozhodnou. Dochází však jejich
dodatečnému stahování. 1. kolo: 22. dubna, 2. kolo: 23. dubna.

DUBEN 2009 - MR v GD Havl. Brod
Jako vedoucí se zúčastnila ing. Ošancová ve dnech 27. a 28. dubna.

KVĚTEN 2009 - praktická MZ z OP
První ročníky ji vykonaly dne 6. května 2009.

KVĚTEN 2009 - exkurze
Dne 12. 5. navštívili ţáci převáţně z 3. B a část z 3. A Osvětim. Vedoucí exkurze mgr. Vrbácká, mgr. Keţlínková.

KVĚTEN 2009 - ústní maturitní zkoušky
Uskutečnily se na naší škole od 18. do 21. května. Další týden u MZ byla ve Veselí
ing. Ošancová, ve Znojmě ing. Mlejnek

ČERVEN 2009 - zájezd do Anglie
Zájezdu se zúčastnili ţáci pod vedením mgr. Poláškové v týdnu od 1. do 5. června.

ČERVEN 2009 - ZAV Ostrava
Dne 15. a 16. 6. se zúčastnil ing. Mlejnek a ţáci Ţilková, ......

ČERVEN 2009 - sportovní kurzy
Na sjíţdění Vltavy s ţáky 2. A a 2. B jeli jako vedoucí mgr. Horák a ing. Cenek, do Olomouce se zbývajícími ţáky mgr. Stavělíková, ing. Šmaková.

