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Základní údaje o škole – odloučené pracoviště obchodní akademie 

Název školy dle zřizovací listiny:  Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice  

Adresa školy: Součkova 500, 685 01 Bučovice 

Adresa odloučeného pracoviště:  Obchodní akademie, Komenského nám. 211, 685 14 BUČOVICE 

Studijní obor - studium:  63-41-M/02 obchodní akademie 

Forma vzdělávání (§ 25 ŠZ): 4letá denní forma vzdělávání  

Stupeň středního vzdělávání (§ 58):  střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Název ŠVP:  obchodní akademie   

Zaměření:  -------------  

Telefony - spojovatelka:  517 383 515, 517 383 102  

E-mail: srnova@gymbuc.cz  

E-mail odloučeného pracoviště:  info@oabucovice.cz  

Web:  www.oabucovice.cz  

IČ:  00 559 261  

IZO:  102 807 647  

REDIZO: 600 015 637  

Forma organizace:  příspěvková organizace  

Bankovní spojení:  KB Vyškov, účet 27-392 221 0227/0100  

Ředitel školy:  Mgr. Jiří Vlček, (vlcek@gymbuc.cz), tel. +420 517 384 263, +420 603 201 927  

Vedoucí odloučeného pracoviště:  Mgr. Jiří Horák (jhorak@oabucovice.cz), 517 383 710; 603 301 112 

Pedagogický zástupce ředitele:  Ing. Jaroslav Mlejnek (jmlejnek@oabucovice.cz), 517 383 169, 602 533 805  

Zřizovatel:  Krajský úřad JMK, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno  

Potvrzení o studiu, průkazky:  Marta Srnová (srnova@gymbuc.cz), 517 383 119, 517 383 515, PO a ST 11:30–12:30 h 

Opisy vysvědčení:  Marcela Pejčochová (mpejcochova@oabucovice.cz); 517 380 756  

Výchovný poradce:  Mgr. Eva Kežlínková (ekezlinkova@oabucovice.cz), 517 383 515 

Protidrogový preventista:  Mgr. Slavomír Mladějovský (smladejovsky@oabucovice.cz), 517 383 515 

Účetní:  Marcela Pejčochová (mpejcochova@oabucovice.cz); 517 380 756  

Vedoucí školní jídelny:  Jana Mahdalová (jmahdalova@oabucovice.cz); 517 383 610  

Preventista PO:  Mgr. Jiří Horák (jhorak@oabucovice.cz); 517 383 710 

Bezpečnostní technik:  Ing. Dagmar Šmaková (dsmakova@oabucovice.cz), 517 383 515 

Vedoucí učitel PK všeob. předmětů:  Mgr. Anastázie Polášková (apolaskova@oabucovice.cz), 517 383 515 

Vedoucí učitel PK odb. předmětů:  Ing. Věra Kmentová (vkmentova@oabucovice.cz), 517 383 515 

mailto:srnova@gymbuc.cz
mailto:info@oabucovice.cz
http://www.oabucovice.cz/
mailto:vlcek@gymbuc.cz
mailto:jhorak@oabucovice.cz
mailto:jmlejnek@oabucovice.cz
mailto:srnova@gymbuc.cz
mailto:mpejcochova@oabucovice.cz
mailto:ekezlinkova@oabucovice.cz
mailto:smladejovsky@oabucovice.cz
mailto:jmahdalova@oabucovice.cz
mailto:jhorak@oabucovice.cz
mailto:dsmakova@oabucovice.cz
mailto:apolaskova@oabucovice.cz
mailto:vkmentova@oabucovice.cz


Organizace šk. roku 2014/2015 

Datum Čas Akce Poznámka 

01. 09. v 8.15 h  Zahájení šk. roku ve třídách  

1. 9. v 07.25 h  OT PMZ  

9. a 10. 09. 08:30–12:15 h Memoriál J. Trakače a D. Gregora v LA  1. den 1. A 

23.–25. 09. celý den Adaptační kurz 1. AO Ruprechtov 1. AO 

29. 09. 14:00 h MP 1 (měsíční porada)  

20. 10. 14:00 h MP 2 (měsíční porada)  

21. 10. celý den VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL ve Vyškově SOŠ Sochorova 

27.–29. 10.  PODZIMNÍ prázdniny  

listopad 3. – 7. 11. Praxe 4. r. ve firmách  

4.–7. 11. celý den dle volby Veletrh vzdělávání Gaudeamus Brno exkurze 3. a 4. r. 

10. 11. 14:00 h PR 2 (pedagogická rada)  

13. 11. 15:00–17.00 h TŘÍDNÍ SCHŮZKY KRPŠ  

19. 11. 07:25 h MZ nanečisto z cizích jazyků a matematiky 4. A, B 

26. 11.  07:25 h MZ nanečisto z ČJL  4. A, B 

do 1. 12.  Přihlášky k MZ 2015  

1. 12. 14:00 h MP 3 (měsíční porada)  

4. 12. 13:00 h Afternoon tea – kviz z angličtiny 2. A 

5. a 12. 12.  Stužkování 4. B (5. 12.) a 4. A (12. 12.) 4. A, B 

11. 12. 14:00–17:00 h DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  

19. 12. 08:15–12:00 h TŘÍDA BAVÍ ŠKOLU  

20. 12.–04. 01.  VÁNOČNÍ prázdniny  

18.–23. 1. (?) NE-PÁ Lyžařský výcvikový kurz 1. AO? KŘÍ? 

26. 01.  14:00 h PR 3 (pedagogická rada), MP 4 (měsíční porada)  

29. 01. ČT Vydání vysvědčení  

30. 01. PÁ POLOLETNÍ prázdniny  

06. 02. 20:00 h ŠKOLNÍ PLES v Nesovicích  

21. 02.–01. 03.  JARNÍ prázdniny  

02. 03. 14:00 h MP5 (měsíční porada)  

30. 03. 14:00 h PR 4 (pedagogická rada), MP 5 (měsíční porada)  

31. 03. ÚT 15:00–16:30 h TŘÍDNÍ SCHŮZKY KRPŠ  

02.–06. 04.  VELIKONOČNÍ prázdniny  

22. a 23. 4. ? 08:00 h (14 h) PŘIJÍMACÍ řízení 1. kolo (1. a 2. termín)  

27. 04. 14:00 h PR 5 (pedagogická rada), MP 6 (měsíční porada)  

28. 04. v 07:00 h a ve 13:00 h PRAKTICKÁ MZ z OP  

30. 04. 08:30 h Vysvědčení 4. A, B  

04.–07. 05.  MATURITNÍ ZKOUŠKY – písemná část  

11. 5. (?) 08:00 h (14 h) PŘIJÍMACÍ řízení 2. kolo?  

11.-15. 5.  Přípravný „svatý“ týden k MZ  

18.-20. 5. viz rozpis ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY   

18.-22. 5.  Provozní praxe 3. ročníků ve firmách  

25.05. 14:00 h MP 7 (měsíční porada)  

03.–09. 06.  Učební praxe 3. A (UCE 3 dny, EKČ 2 dny)   

červen?  Sportovní kurz 2. AO + 2. r. G?  

24. 06. 14:00 h Informativní schůzka budoucí 1. AO  

26. 06. PÁ 14:00 h PR 6 (pedagogická rada), MP 8 (měsíční porada)  



26. 06.  Sportovní den OA  

30. 06. 08:15 h Vydání vysvědčení  

30. 06.–31. 08.  HLAVNÍ prázdniny  

 

Plán exkurzí 2014-2015 

Třída 
Počet 

žáků 
Ped. dozor Termín Dny Oblast - místo 

Kč na 

1 žáka 

1. AO 20           

ŠMA 20 ŠMA, GOL 
23. - 25. 9. 

2014 
3 

Adaptační kurz 

Ruprechtov 
1 000 Kč 

 
20 ŠMA, GOL červen 1 sklárny Kyjov 100 Kč 

 
20 ŠMA, GOL červen 1 Bučovice 0 Kč 

2. AO  28       
  

POL 28 KEŽ, POL prosinec 1 Vídeň 400 Kč 

 
28 POL, KME květen 1 Brno 150 Kč 

 
28 POL, KME červen 1 Brno 150 Kč 

 
28 POL, KME červen 1 Bučovice 50 Kč 

3. AO  28           

MLA 28 MLA, POS červen 3 Adršpach 1 200 Kč 

 
28 MLA, POS červen 1 Luhačovice 300 Kč 

 
28 MLA, POS červen 1 Brno 200 Kč 

4. AO  18           

KŘÍ 17 KŘÍ, CEN 15. - 17. 9. 3 Praha 1200,- 

 
17 KŘÍ březen 1 Vyškov 100,- 

 
17 KŘÍ duben 1 Brno 100,- 

4. BO  22 
          

          

VRB 22 VRB, KEŽ 3. - 5. 9. 2014 3 Znojemsko 600 Kč 

 
22 VRB březen 1 Kyjov 100 Kč 

 
22 VRB duben 1 Brno 100 Kč 

 



Zaměstnanci školy 2014-2015 

Ř.   Os. č. Jméno Příjmení Kategorie Změna PSČ Obec 

 1   101 Ing. Jan Cenek UČITEL   685 01 BUČOVICE 

 2     Pavla Gábová ŠJ   683 33 BRANKOVICE 

 3   608 František Gavala ŠKOLNÍK   685 01 BUČOVICE 

 4   418 Alena Gavalová UKL.   685 01 BUČOVICE 

 5   153 Mgr. Karla Goliášová UČITEL   685 01 BUČOVICE 

 6   411 Jarmila Hladilová UKL. do 30. 11. 14 685 01 BUČOVICE 

 7   105 Mgr. Jiří Horák UČITEL   685 01 BUČOVICE 

 8   145 Mgr. Eva Kežlínková UČITEL   685 01 BUČOVICE 

 9   136 Ing. Věra Kmentová UČITEL   683 33 BRANKOVICE 

10   152 Mgr. Josef Křížka UČITEL   684 01 SLAVKOV 

11   528 Ludmila Kyšová ŠJ   683 36 MILONICE 

12   151 RNDr. Renata Mačková UČITEL do 31. 12. 14 683 04 DRNOVICE 

13   502 Jana Mahdalová ŠJ ved.   685 01 BUČOVICE 

14   513 Jana Machálková ŠJ   685 01 BUČOVICE 

15   110 Mgr. Slavomír Mladějovský UČITEL   685 01 BUČOVICE 

16   111 Ing. Jaroslav Mlejnek UČITEL   685 01 BUČOVICE 

17   506 Dáša Pašková ŠJ   685 01 BUČOVICE 

18   303 Marcela Pejčochová KANCL.   685 01 BUČOVICE 

19     Jaroslav Pokorný spr. sítě od 2. 1. 15     

20   148 
Mgr. 
Anastázie 

Polášková UČITEL   696 32 ŽDÁNICE 

21   514 Jana Pölzerová ŠJ   685 01 BUČOVICE 

22   119 Ing. Olga Pospíšilová UČITEL   684 01 KOBEŘICE 

23     Marta Srnová KANCL.   685 01 BUČOVICE 

24   125 Ing. Dagmar Šmaková UČITEL   685 01 BUČOVICE 

25     Marie Šujanová UKL. od 1. 12. 14     

26   507 Marie Vašíčková ŠJ do 31. 12. 14 683 35 LETONICE 

27   151 Mgr. Dagmar Vrbácká UČITEL   685 01 BUČOVICE 

Třídní učitelé a žáci – 2014/2015 

Třída Tř. Zást. Dív. Hoši Celk. 

1. AO ŠMA GOL  15   5  20 

2. AO POL KME  24   5  29 

3. AO MLA POS  18  10  28 

4. AO KŘÍ CEN  13   4  17 

4. BO VRB KEŽ  17   5  22 

Celkem  87  29 116 

Kulturní akce 2014/2015 

Akce Určení Termín Zajistí 

Taneční 2. AO září–prosinec, KD G a OA 

Div. představení škola průběžně, Brno mgr. Vrbácká 

MARBO škola 27. 11. v 11 hodin, aula ZŘ 

Afternoon Tea 2. AO 4. 12., č. 17 učitelé ANJ 

Třída baví školu třídy 19. 12. tř. učitelé; žáci 3. r. 

Školní ples škola a veřejnost 6 2., KD Nesovice třídní uč. 3. ročníků 

ZAV Hodonín reprezentanti listopad ing. Šmaková 

Krajské kolo v GD (MR) reprezentanti 17(?). 3. 2015, OA Buč. ing. Šmaková, ing. Mlejnek 

Má dáti, Dal 4. ročníky  PK EKO 

EKOTÝM 4. ročníky, 3členný tým 30. 9. 2014, OA Blansko ing. Kmentová, PK EKO 



Zahájení školního roku 1. 9. 2014 

Oficiální zahájení školního roku se uskutečnilo ve třídách. 

Opravný termín MZ – září 2014 

Dne 1. 9. se uskutečnila praktická MZ (zúčastnila se 1 žákyně a úspěšně ji složila). Následovala státní MZ a dne 11. 9. 

pak ústní MZ. Celkově byl neúspěšný 1 žák z MAT. 

Výlet 4. B OA Bučovice na Znojemsko 3. až 5. září 2014 

Ve dnech 3. až 5. září 2014 se studenti třídy 4. B OA Gymnázia a Obchodní akademie v Bučovicích spolu 

s profesorkami Mgr. Dagmar Vrbáckou a Mgr. Evou Kežlínkovou vydali na školní výlet na Znojemsko. 

Naší první zastávkou bylo město Znojmo, kde jsme navštívili spoustu zajímavých památek, jako například radniční věž, 

která slouží jako vyhlídka, dále pak rotundu sv. Kateřiny v hradním komplexu s výhledem na rakouské hranice a také 

kostel sv. Mikuláše, který jsme měli možnost si prohlédnout i zevnitř. Uchvacující byla prohlídka Znojemského 

podzemí, kde jsme měli příležitost si projít chodby o délce 750 m a vyslechnout zajímavé pověsti. Odpoledne jsme se 

dopravili do Vranova nad Dyjí. Po ubytování a krátkém odpočinku jsme vyrazili k Vranovské přehradě, kde jsme dostali 

také další informace o následujícím programu. Zbytek dne jsme měli osobní volno. 

Další den pro nás měly paní profesorky připravenou ozdravnou túru, která měla být dlouhá původně 15 km. Byl 

krásný, slunný, podzimní den, ale s přibývajícími kroky nám začala docházet síla a některým i dech. Vítanou zastávkou 

byla Hardeggská vyhlídka s výhledem na nejmenší rakouské město Hardegg. Cestou zpět jsme nasbírali spoustu hub, 

ze kterých jsme večer udělali smaženici. Náročný den jsme ukončili táborákem s opékáním buřtů a příjemným 

posezením. 

Další den jsme se sbalili a vydali jsme se na vranovský zámek, odkud jsme si mohli prohlédnout Vranov v mlze. Pak 

následovala prohlídka samotného barokního zámku. Mezitím se počasí umoudřilo a na zpáteční cestu nám začalo 

svítit sluníčko. Přesunuli jsme se nejprve do Znojma a pak do Brna, odkud již každý po vlastní ose směřoval domů.  

Výlet hodnotíme jako nejpodařenější ze všech. Upevnili jsme si vztahy mezi spolužáky a začali se pomalu připravovat 

na maturitu. 

Diuš, Ivuš, Raduš 

Atletická olympiáda Memoriál J. Trakače – 9. a 10. září 2014 

Dne 9. 9. (1. A a 2. A) a 10. 9. (ostatní) se na hřišti gymnázia uskutečnila sportovní olympiáda – Memoriál Josefa 

Trakače a Dušana Gregora v lehké atletice. 

Soutěží se ve vrhu koulí, skoku vysokém a dalekém, štafetovém běhu a v bězích na 1000 m (dívky 800 m), 400 m a 

60m. Vítěz poslední zmíněné distance získá pohár Josefa Trakače. Tento rok padl dlouholetý rekord školy díky Janu 

Hrabovskému, který onu vzdálenost zaběhl za úctyhodných 7 vteřin. K vidění bylo několik dalších chvályhodných 

výkonů. Zmínil bych zde výkon Petra Selingera, který dosáhl ve skoku dalekém na výkon 583 cm, nebo Klaudie 

Grycové, která ve vrhu koulí poslala své náčiní do vzdálenosti 10,78 m. Součástí memoriálu bylo i vyhodnocení 

nejlepšího výkonu. Ten se přepočítával na body, takže i mladší sportovci mohli na toto ocenění dosáhnout díky 



bodové bonifikaci za věk. A právě již jmenovaná Klaudie Grycová obstála v konkurenci ostatních sportovkyň a za svůj 

vrh získala nejvyšší počet bodů ze všech dívek. Tím si vysloužila diplom a krásný pohár pro vítězku. 

Na závěr zmíním všechny medailové pozice žáků Obchodní akademie: 

Dorost 

1. místo- štafeta hochů z 3. AO výkonem 2:26,5. 

2. místo- běh na 1000 m Vilém Horák 3. AO výkonem 3:11,3 min. 

2. místo- běh na 60 m Sabina Lehká 2. AO výkonem 9,2 s. 

2. místo- skok daleký Markéta Kunčíková 2. AO výkonem 378 cm. 

2. místo- skok daleký Michal Posolda 3. AO výkonem 549 cm. 

1. místo- skok vysoký Martina Hálová 4. AO výkonem 135 cm. 

2. místo- skok vysoký Nikola Řičánková 2. AO výkonem 130 cm. 

1. místo- vrh koulí Klaudie Grycová 2. AO výkonem 10,78 m. 

3. místo- vrh koulí Jana Houserová 4. AO výkonem 7,84 m. 

1. místo- vrh koulí Štěpán Paulík 4. AO výkonem 10,62 m. 

Junioři 

3. místo- běh na 60 m Michaela Skřivánková výkonem 9,8 s. 

3. místo- skok daleký Michaela Skřivánková výkonem 376 cm. 

2. místo- skok vysoký Lukáš Jelínek výkonem 145 cm. 

2. místo- vrh koulí Táňa Gottwaldová výkonem 865 cm.  

J. K. 

Výsledky memoriálu 

 
HOŠI 

     
DÍVKY 

 
Štafeta 

         
P. č. Třída Výkon   

  
P. č. Třída Výkon 

1. 3.AO 02:26,5   
  

1. VII. 03:08,8 

2. VIII. 02:26,8   
  

2. 2.AG 03:11,4 

3. VI. 02:32,6   
  

3. VI. 03:12,8 

4. VII. 02:41,8   
  

4. 3.AG 03:13,6 

5. 2.AG 02:44,0   
  

5. 2.AO 03:15,9 

6. 3.AG 02:46,1   
  

6. 4.AO 03:16,3 

7. 4.BO 02:57,1   
  

7. VIII. 03:28,7 

  absloventi 02:34,8   
  

8. 4.AG 03:45,3 

      
9. 4.BO 03:16,3 

 

60 m 

P. č. Příjmení a jméno Třída Výkon F   P. č. Příjmení a jméno Třída Výkon F 

1. Hrabovský Jan VII. 7 7,1   1. Francúzová Alena VII. 8,8 8,8 

2. Selinger Petr VIII. 7,1 7,3   2. Lehká Sabina 2.AO 9 9,2 

3. Levíček Ondřej VI. 7,4 7,4   3. Pevná Tamara 2.AG 9,4 9,4 

4. Posolda Michal 3.AO 7,4 7,6   4. Houserová Jana 4.AO 9,4 9,6 

5. Prachař Patrik 2.AO 7,5     5.- 6. Kučerová Eliška VI. 9,6   

6. Koudelka Petr 4.AG 7,6     5.- 6. Baráková Michaela VIII. 9,6   

7. Maruška Ondřej 2.AG 7,7     7.- 8. Dvořáková Kristýna 3.AG 9,9   

8.- 9. Beránek Lukáš 4.BO 8,2     7.- 8. Vavřinová Diana 4.BO 9,9   

8.- 9. Šlapal David 4.AG 8,2     9. Tarabášová Aneta 4.AG 10,5   

10. Kaura Jakub 3.AG 8,4     10. Kubesová Andrea 3.AO 11,7   

11. Proniuk Radim 4.AO 8,5     
     

 



 

Skok daleký 

          P. č. Příjmení a jméno Třída Výkon 
  

P. č. Příjmení a jméno Třída Výkon 

1. Selinger Petr VIII. 583 
  

1. Bohunovská Sára VI. 385 

2. Posolda Michal  3.AO 549 
  

2. Kunčíková Markéta  2.AO 378 

3. Maruška Ondřej 2.AG 535 
  

3. Francúzová Alena VII. 377 

4. Hrabovský Jan VII. 523 
  

4. Hálová Martina 4.AO 369 

5. Vintr Ondřej VI. 503 
  

5. Adamíková Denisa 3.AG 348 

6. Pátik Stanislav 4.AG 471 
  

6. Stránská Karolína 4.AG 333 

7. Hrbáček Josef 3.AG 458 
  

7. Studňařová Andrea 4.AO 330 

8. Beránek Lukáš 4.BO 457 
  

8. Gáborová Monika 4.BO 325 

      
9. Esslerová Kamila 2.AG 304 

      
10. Buchtová Veronika VIII. 276 

 

Vrh koulí 

          P. č. Příjmení a jméno Třída Výkon 
  

P. č. Příjmení a jméno Třída Výkon 

1. Paulík Štěpán 4.AO 10,62 
  

1. Grycová Klaudie 2.AO 10,78 

2. Müller Alexandr VI. 10,51 
  

2. Saboličová Sára VIII. 8,21 

3. Mlčoušek Richard 3.AG 10,00 
  

3. Houserová Jana 4.AO 7,84 

4. Rychlík David 2.AG 9,05 
  

4. Blahutková Eva 4.AG 7,61 

5. Zahir David 4.BO 8,57 
  

5. Pinterová Denisa 3.AO 7,55 

6. Kubek Jan VIII. 8,44 
  

6. Vintrová Barbora VI. 7,39 

7. Prokop Petr VII. 7,90 
  

7. Bodečková Sandra 4.BO 6,59 

8. Horák Vilém 3.AO 7,80 
  

8. Fanfrlová Monika 2.AG 6,47 

9. Šlapal David 4.AG 5,68 
  

9. Juráčková Aneta 3.AG 6,33 

      
10. Rivolová Natálie VII. 5,76 

 

Skok vysoký 

          P. č. Příjmení a jméno Třída Výkon 
  

P. č. Příjmení a jméno Třída Výkon 

1. Žižlavský Petr VIII. 155 
  

1. Hálová Martina 4.AO 135 

2. Levíček Ondřej VI. 155 
  

2. Řičánková Nikola 2.AO 130 

3. Hrabovský Lukáš VII. 155 
  

3. Pokorná Kateřina 3.AG 125 

4. Rychlík David 2.AG 130 
  

4. Floriánová Šárka 2.AG 125 

4 Horký Vít 3.AG 125 
  

5. Kokešová Barbora VI. 120 

9 Jetelina Tomáš 4.BO 125 
  

6. Čiháčková Marie VII. 115 

8 Proniuk Radim 4.AO 125 
  

7. Šujanová Anna  3.AO 115 

7 Drašar Ondřej 4.AG 120 
  

8. Rychlíková Leona VIII. 115 

 

400 m 

          P. č. Příjmení a jméno Třída Výkon 
  

P. č. Příjmení a jméno Třída Výkon 

1. Horký Vít 3.AG 01:02,0 
  

1. Bílková ivana 3.AG 01:19,5 

2. Koudelka Petr VIII. 01:02,7 
  

2. Koudelková Aneta VIII. 01:20,3 

3. Maruška Ondřej 2.AG 01:03,3 
  

3. Vránová Romana VII. 01:20,9 

4. Vykoukal Ondřej VII. 01:04,2 
  

4. Horáková Jiřina 2.AG 01:25,6 

5. Trampota Dominik VI. 01:04,3 
  

5. Novotná Kamila 2.AO 01:32,3 

6. Drašar Ondřej 4.AG 01:11,2 
  

6. Procházková Kristýna 4.AG 01:33,6 

7. Burget Michal 3.AO 01:12,1 
  

7. Minaříková Pavla 4.BO 01:46,5 



Soutěž EKOTÝM 2014 – 30. 9. 2014 

V úterý 30. září 2014 se v Blansku uskutečnilo krajské kolo soutěže 

Ekonomický tým 2014. Soutěž měla dvě části. V první disciplíně byl 

pro účastníky připraven náročný test z ekonomiky, účetnictví, 

finančnictví a informačních technologií. 

Zadání obsahovalo 75 odborných otázek a výpočtů, které bylo třeba 

vyřešit za 75 minut. V druhé disciplíně na soutěžní týmy čekala 

prezentace tématu „Dovolená. Je lepší cestovat s hotovostí nebo 

s platební kartou?“ 

Na přípravu, při které nebyly povoleny žádné pomůcky, mělo každé družstvo 30 minut. Cílem prezentace bylo zjistit 

všeobecný přehled zúčastněných týmů o dané problematice. 

A jak dopadli studenti Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice? 

S připravenými úkoly se vypořádali velmi dobře a v konkurenci osmi družstev z obchodních akademií Jihomoravského 

kraje se zaslouženě umístili na výborném třetím místě. 

Blahopřejeme ke vzorné reprezentaci: Martině Hálové ze 4. A, Denise Svobodové a Dianě Vavřinové ze třídy 4. B.  

Velký podíl na tomto úspěchu mají také vyučující odborných předmětů na naší škole, kteří bronzový tým na tuto 

soutěž připravovali a poskytli cenné rady. 

Ing. Věra Kmentová 
vyučující odborných předmětů 
 

Přehlídka středních škol a Veletrh prac. příležitostí – 21. 10. 2014 

V úterý 22. 10. 2013 se v prostorách ISŠ Slavkov uskutečnil již 18. ročník této akce, které se zúčastnily školy z okresu 

Vyškov, Blansko, Kroměříž, Přerov, Hodonín, Uherské Hradiště aj. Akce je určena především pro žáky 9. a 8. tříd ZŠ a 

jejich rodiče. 

Škola Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice měla obdobně jako vloni dvojstánek, v němž prezentovala oba 

studijní obory. Informace kromě vyučujících podávali i žáci obou škol. Rozdávali též propagační materiály. V nich 

pozvali potencionální uchazeče na Dny otevřených dveří. Za školu se zúčastnila výchovná poradkyně Mgr. Eva 

Kežlínková, třídní 3. AO Mgr. Slavomír Mladějovský a žáci 3. AO – Patrik Prachař, Lucie Pokorná, Vilém Horák a . 

Denisa Pinterová 

-jm- 

Listování –2014 

Listování na motivy knihy Arnošta Lustiga s hlavním protagonistou Lukášem Hejlíkem a jeho hereckou kolegyní se 

konalo v přeplněné aule gymnázia. Příběh dvou milenců z Terezína, kteří čekali na transport do Osvětimi. 



Praxe 4. A a 4. B ve firmách – 2.–6. 11. 2014 

V rámci praxe zpracovávali žáci zprávu z praxe a dále i práci z praxe na zvolené téma. V rámci praxe měli půl dne na 

návštěvu veletrhu vzdělávání Gaudeamus. 

Vystoupení skupiny Marbo v aule gymnázia – 27. 11. 2014 

Sedím v aule a poslouchám, jak dvojčlenná skupina Marbo ladí nástroje. Jakmile se všichni usadí a ztichnou, 

sympatická zpěvačka představí skupinu. První píseň mě sice moc nezaujala, ale každý máme jiný hudební vkus ... Mezi 

jednotlivými skladbami nám zpěvačka popisuje spolupráci a život legendárních umělců – Jana Wericha, Jiřího 

Voskovce a Jaroslava Ježka. Dozvídáme se také zajímavosti z historie Osvobozeného divadla. Během třetí písně se 

rozezpívala většina studentů 2. A a postupně se přidávali ostatní, nejen studenti, ale i profesoři. Nadšení publika 

muzikanty jistě potěšilo. U poslední písně se odvázaly i stydlivé povahy a všichni tleskali do rytmu. 

Na začátku koncertu jsem si myslela, že tato hudba nebude právě můj šálek kávy. Spolužáci mi ale svým zpěvem 

koncert zpříjemnili natolik, že jsem se u známých melodií bavila až do konce. A musím dodat, že nás skupina Marbo 

navíc zachránila před hodinou biologie  Michaela Zlámalová, 1. AG 

Taneční Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice – 29. 11. 2014 

Dne 29. 11 2014 se v nesovickém kulturním domě uskutečnila zakončená tanečních studentů Gymnázia a Obchodní 

akademie Bučovice. Předvedli zde, co se v tanečním kurzu manželů Sedlákových naučili, a že toho nebylo málo! Také 

zde předvedli výborně secvičenou polonézu.  

Kolem 22. hodiny se uskutečnila soutěž o nejlepší taneční pár. Z kurzu bylo vybráno 12 tanečních párů, jejichž úkolem 

bylo dobře zatančit standardní i latinskoamerické tance. Porotu tvořili profesoři z gymnázia a obchodní akademie.  

Zvítězil taneční pár z gymnázia Štěpán Hanák a Pavlína Kaňová. 2. a 3. místo obsadily žákyně OA Kristýna 

Valehrachová se svým partnerem Ondřejem Levíčkem a Kristýna Jelínková s partnerem Ondřejem Vintrem. 

Zakončená se velmi vydařila, byla zde výborná atmosféra a všichni se skvěle bavili. 

 Kristýna Valehrachová a Kristýna Jelínková, 2. A OA Bučovice 

Maturita nanečisto 

Žáci 4. AO a 4. B si v listopadu a začátkem prosince odzkoušeli MZ z matematiky, angličtiny a češtiny. 

Stužkování třídy 4. B – 5. 12. 2014 a 4. A – 12. 12. 2014 

V 17 hodin začalo v Dlouhém sále zámku Bučovice pasování 21 studentů třídy 4. B (třídní profesorka Mgr. Dagmar 

Vrbácká) do řádu maturantů. Akci uváděla Mgr. Anastázie Polášková, stužky připínal pan ředitel. Po té následoval na 

Arkádě stužkovací večírek. 

O týden později proběhlo stužkování 17 žáků třídy 4. A (třídní Mgr. Josef Křížka). Akci uváděla Mgr. Dagmar Vrbácká, 

stužky připínal pan ředitel. Stužkovací večírek se uskutečnil v salónku Katolického domu. 



Den otevřených dveří na OA v Bučovicích – 11. 12. 2014 

Ve čtvrtek 11. prosince 2014 Obchodní akademie Bučovice otevřela své dveře nejen potencionálním budoucím 

studentům, ale i celé veřejnosti.  K vidění byly učebny informatiky, písemné a elektronické komunikace, účetnictví, 

ekonomiky a cizích jazyků.  

U vchodu na návštěvníky čekal malý dárek v podobě prospektů naší školy a připravené dvojice studentů z druhého 

ročníku. Ti je prováděli, po úvodní informaci ředitele, jeho zástupce a výchovné poradkyni v učebně č. 17 po škole, 

ukazovali specializované i kmenové učebny. Nezapomněli k tomu přidat ani komentář, jak to ve škole chodí.  

V podkroví sídlily fiktivní firmy studentů třetích ročníků a nabízely své produkty.  V učebně OP měli možnost vidět 

ukázku práce v předmětu ekonomická cvičení. 

V učebně informatiky studenti různých ročníků tvořili prezentace na volné téma, v učebně PEK ukázku psaní 

v programu ZAV. Organizátorům se jevilo, že o školu projevilo zájem více žáků než vloni. 

Studenti Gymnázia a OA Bučovice ve Vídni – 15. 12. 2014 

V pondělí 15. prosince 2014 se uskutečnila již delší dobu plánovaná akce, a to zájezd do hlavního města Rakouska, 

Vídně, kterého se zúčastnil druhý ročník obchodní akademie se svou třídní profesorkou, profesorka německého jazyka 

a výběr studentů z jiných ročníků. 

Programem byla prohlídka památek Vídně hned po 

příjezdu, poté osobní volno, kdy studenti mohli navštívit 

trhy a přitom nasát vánoční atmosféru. Odjezd z Vídně 

byl naplánován na 16:30 h a příjezd zpět do Bučovic 

ve 20:00 hodin. 

Sraz byl v 8:00 h na parkovišti u motelu Arkáda 

v Bučovicích, kde již čekal přistavený autobus. Počkali 

jsme na studenty, kteří ještě nedorazili, a vyjeli jsme 

směrem k autobusovému nádraží ve Slavkově, kde 

nastoupili studenti bydlící ve Slavkově a okolí. 

Cesta proběhla bez komplikací a do Vídně autobus dorazil před dvanáctou hodinou. Hned potom jsme se vydali na 

prohlídku historických památek – Hofburg, Rathaus, Stephansdom, Karlsplatz. Někteří studenti se po příjezdu odpojili 

a šli si prohlédnout trhy a hned nakupovat. Jiní využili možnosti a šli si prohlédnout sbírky do známé galerie Albertina. 

Tady se mohli pokochat obrazy od Picassa, Moneta a jiných malířů. Další navštívili Dům moří, kde obdivovali zástupce 

živočišné říše, zejména vodního a podvodního světa. 

O půl páté večer se všichni sešli na stanoveném místě, odkud odjížděl autobus. Až potom jsme se postupně dovídali 

zážitky a postřehy zejména těch, kterým se v průběhu dne podařilo v ulicích a zákoutích Vídně ztratit a pak se zase 

v pořádku najít. 

Cesta zpět proběhla také klidně a podle plánu dorazil náš autobus před osmou hodinou večerní do Bučovic. Všichni 

byli z Vídně a hlavně vlídného počasí nadšení, plní vánoční nálady a po dlouhém chození i příjemně unaveni. Těšíme 

se na další návštěvu hlavního města Rakouska – snad už na jaře? Adriana Valášková, 2. AO 



Prosinec 2015 - Třída baví školu – 19. 12. 2015 

Tradiční předvánoční akci uváděli žáci 3. A. 

Leden 2016 – Lyžařský kurz 18.-23. 1. 2016 Karlov  

Vedoucí kurzu:   Mgr. Jan Stavělík (tel.: 605 578 559) 

Odjezd neděle 18. 1.   v 9:00 odjezd od Arkády (stravování začíná obědem) 

Návrat pátek 23. 1.  návrat asi v 11:30 (stravování končí snídaní) 

Cena:     2.500,- Kč (ubytování, strava, doprava tam a zpět) 

WWW stránky chaty:  http://www.hotelkarlov.cz/ 

Výzbroj:  

Lyže se seřízeným bezpečnostním vázáním. Seřízení je třeba doložit potvrzením z odborného servisu. V případě, že 

nebude při odjezdu potvrzení předloženo, rodiče svým podpisem potvrdí převzetí odpovědnosti za případné následky. 

Lyže a hole musí být kvůli snadnějšímu nakládání a proti poškození zabaleny do vaku.  

Výstroj: 

 na chatu - přezůvky, pyžamo, oblečení na chatu (rifle, mikina,...) 

 na lyžování a vycházky - teplá bunda, sjezdové kalhoty, 2 páry rukavic, 2 čepice, šála nebo šátek, brýle (sjezdařské 
nebo sluneční),  jelení lůj, opalovací krém, nepromokavé zimní boty 

 kapesné – na vleky, bufet v místě ubytování 

 dále – psací potřeby, toaletní potřeby, šití, spínací špendlíky 

GOA Bučovice obsadilo 6. místo na celostátní soutěži MD Dal – 21. 1. 2015 

Ve dnech 21. a 22. 1. 2015 se uskutečnil ve Znojmě 9. ročník celostátní soutěže z účetnictví MD Dal. 

Organizátorem soutěže Soukromá vysoká ekonomická škola ve Znojmě ve spolupráci se Svazem účetních. 

Této poměrně náročné soutěže se zúčastnilo 117 studentů z 56 středních škol z České republiky. 

Soutěž měla dvě části. První – certifikovaná, trvala 4 hodiny a studenti v rámci ní zpracovávali souvislé příklady 

z jednotlivých oblastí účetnictví. Druhý den absolvovali elektronický znalostní test z účetnictví. Během devadesáti 

minut zpracovávali odpovědi na 116 otázek. 

Gymnázium a Obchodní akademii Bučovice reprezentovaly studentky Martina Hálová ze 4. A a Denisa Svobodová ze 

4. B. Denisa Svobodová obsadila 10. místo, Martina Hálová 23. místo ze 117 účastníků. 

V soutěži družstev se naše škola umístila na pěkném 6. místě z 56 zúčastněných škol České republiky. 

Oběma studentkám patří poděkování za vzornou reprezentaci školy. Za jejich přípravu pak Ing. Janu Cenkovi a Ing. 

Olze Pospíšilové, která soutěžní družstvo ve Znojmě doprovázela. 

Změny ve škole 

Příznivé teplotní podmínky v roce 2014 umožnily nákup pomůcek z ušetřených peněz (do učebny PEK nové židle a LCD 

monitory, notebooky, kancelářské potřeby aj. 

Od 5. ledna 2015 se mění pravidla pro přístup do budovy OA. Jde o určitou reakci na smrtelný útok psychopatické 

ženy na 16letého žáka na žďárské střední škole. Před vyučováním a během přestávek budou žáci vstupovat do školy 

hlavním vchodem, kolem vrátnice, kde bude mít službu pan školník. 

K 31. 12. 2014 ukončila pracovní poměr správkyně sítě RNDr. Renata Mačková, která se stěhuje se svým manželem do 

Valašského Meziříčí. Místo ní nastoupil pan Jaroslav Pokorný. 



Studentský a absolventský ples - 6. 2. 2015 

Uskutečnil se v KD Nesovice. 

Futsalisté poprvé druzí – krajské kolo - 12. 3. 2015 

Po volejbalu a florbalu se dalším kolektivním sportem s postupem do krajského kola stal pro hochy z GOA Bučovice 

futsal. Hostitelská ISŠA Brno Křižíkova turnaj pro šest týmů z Jihomoravského kraje zorganizovala ve čtvrtek 12. 3. a 

bučovický tým byl spolu se SŠ-ZŠ Tišnov dolosovaný k nasazenému týmu ISŠ Brno Olomoucká. 

Jak Bučovice, tak Tišnov postoupily letos do krajského kola poprvé a úvodní zápas tak byl duelem dvou "nováčků". 

Místo oťukávání ale přišla rovnou pětibranková smršť, kdy se za šest minut pozice vedoucího týmu střídala v pořadí 

Bučovice - Tišnov - Bučovice. Hlavně rychlopalných zbraní pak na chvíli vychladly a v polovině zápasu hraného na 

dvacetpět minut byly Bučovice stále ve vedení. Po dvou dalších "salvách", kdy v krátkém rozmezí padly vždy tři 

branky, se skóre zastavilo na konečných 9:4. Podstatně vypjatější byl zápas proti přemotivované ISŠ Brno Olomoucká. 

Favorizovaní Brňané sice šli v osmé minutě do vedení, ale dvě branky v desáté respektive jedenácté minutě je 

dokonale zaskočily. Bučovice si udržovaly náskok až do 22. minuty, kdy po pátém a následně šestém faulu ISŠ dvakrát 

kopala penaltu a druhá z nich jim přinesla vyrovnání. I za tohoto stavu by sice Bučovice díky lepšímu skóre postoupily 

do finále, ale nic neponechaly náhodě a díky aktivnímu přístupu v závěru pojistily vítězství ve skupině na 5:4. Soupeř 

porážku nenesl právě nejlépe a v oboustranně vypjatém zápase možná právě větší disciplinovanost "kluků z dědiny" 

přinesla úspěch. Ve finále dlouho na bučovických hráčích ležela deka. Po vypjatém utkání se obtížně hledala motivace 

a soupeř ze Znojma poměrně lehce navyšoval vedení, takže hlavní pořadatel už Bučovicím patnáct minut před 

koncem vypsal diplom za druhé místo. Jak se dá za pět minut takový diplom lehce znehodnotit předvedli bučovičtí 

futsalisté, když srovnali na 5:5. V penaltovém rozstřelu rozhodla třetí série, když z šesti střelců byl pouze jediný 

neúspěšný - bohužel z Bučovic. Druhé místo hned při premiérovém startu je dalším příjemným překvapením v letošní 

sezóně soutěží AŠSK a možná i příslibem pro tu další, na rozdíl od letošního ročníku i s motivací postupu do 

celostátního kola. Sestava: Brankář: Vojtěch Šujan Obrana: Ondřej Levíček, Lukáš Němec, Tomáš Kovařík, Michal 

Posolda Útok: Lukáš Jančík, Ondřej Vintr, Vilém Horák, Marek Vintr. Jan Stavělík 

Krajská soutěž SŠ v grafických disciplínách na GOA Bučovice – 24. 3. 2015 

V úterý 24. 3. 2015 jsme na Obchodní akademii Bučovice přivítali 46 studentů ze 14 obchodních akademií, gymnázií a 

dalších středních škol Jihomoravského kraje při příležitosti krajské soutěže v grafických disciplínách. Do Bučovic přijeli 

žáci ze Znojma, Břeclavi, Klobouk u Brna, Zastávky u Brna, Hustopečí, Brna, Veselí nad Moravou, Moravského 

Krumlova a Vyškova. 

V 8 hodin odstartovala na vyhodnocení časově nejnáročnější disciplína wordprocessing (profesionální zpracování 

textu), které se zúčastnilo 12 soutěžících. Tato disciplína je rozdělena do dvou částí. První část obsahuje 

nenaformátovaný text, kterému je třeba přiřadit formát podle zadání a úkol z hromadné korespondence. Ve druhé 

části je dán již naformátovaný text, který soutěžící musí přeformátovat do jiné podoby tak, aby nezměnil ostatní 

nastavené atributy. Soutěžící má k dispozici 60 minut. Pro zařazení do výsledkové listiny je nutné, aby úspěšně získal 

alespoň 30 % možného bodového zisku. Se 182 body zvítězila Martina Ryšánková z Gymnázia a SOŠZe z Vyškova před 

Hanou Bičánovou (181 bodů) a Hanou Bartlovou (170 bodů) z OA a SOŠK Brno Kotlářská. 

V 8.45 hodin proběhlo slavnostní zahájení soutěže, kterého se ujal kromě vedoucí soutěže Ing. Dagmar Šmakové i 

ředitel GOA Bučovice Mgr. Jiří Vlček. Místostarosta PhDr. Jiří Horák, Ph.D. přivítal soutěžící v našem městě. Všem 

popřáli příjemný den strávený v Bučovicích a do soutěžního klání výborné výkony a pevné nervy. Soutěžící, i jejich 

pedagogické doprovody, kteří tvořili jednotlivé soutěžní komise, velmi dobře naladilo vystoupení kytarového kvarteta 

ze Základní umělecké školy v Bučovicích, kteří pod vedením p. učitele Davida Šebesty připravili přítomným pěkný 

hudební zážitek. 



V 10 hodin začala soutěž v korektuře textu. Soutěžící měli v počítači k dispozici základní text, ve kterém prováděli 

podle papírové předlohy korektury (opravy) v časovém limitu 10 minut. Aby byla práce hodnocena, museli žáci vyřešit 

min. 40 korektur. Za správně provedenou korekturu získal soutěžící 100 bodů, avšak za každou chybnou korekturu se 

mu odpočítalo 250 bodů. Této disciplíny se zúčastnilo 7 soutěžících. Zvítězila Klára Pohlová ze SPŠ a OA Břeclav, která 

získala 15 000 bodů. Za ní skončily její spolužačky Veronika Cikánková (3 800 bodů) a Martina Tučková (2 000 bodů). 

V 11 hodin přišla na řadu nejvíce obsazená „královská disciplína“, a to psaní na klávesnici, do níž se zapojilo 

35 soutěžících. Ti opisovali po dobu 10 minut text z papírové předlohy. Pro umístění museli mít přesnost nejméně 

99,50 % a rychlost 200 čistých úhozů za minutu. Za každou chybu se odečítalo 50 úhozů. Pořadí se stanovilo podle 

počtu čistých úhozů za jednu minutu. Vítězkou se stala maturantka Klára Pohlová ze Střední průmyslové školy a 

Obchodní akademie Břeclav, která napsala až neuvěřitelných 444,2 čistých úhozů za 1 minutu. Na druhém a třetím 

místě skončili žáci OA a SOŠK Brno Kotlářská Daniel Šrenk a Veronika Kotlánová. Této disciplíny se účastnili i nejlepší 

písaři OA Bučovice: Filip Zaremba z 2. A, Denisa Dangová, Denisa Pinterová, Zdeněk Kosík (všichni z 3. A) a Kateřina 

Hanáková a Michal Košičan ze 4. A. Nejlépe si vedl Filip Zaremba, který skončil na 11. místě s 313 čistými úhozy za 

minutu, hned za ním Kateřina Hanáková s 311,9 čistými úhozy za 1 min.  

Po psaní na klávesnici se soutěžilo v poslední disciplíně, a to v záznamu mluveného slova. Soutěžící zapisoval na PC 

diktát zvyšující se rychlostí diktování po dobu 5 minut, a pokud to stihnul, pak i dalších 5 minut. Po té převáděl svůj 

záznam, tj. upravoval a doplňoval zapsaný text ve svém počítači v časovém limitu 106 minut. Této disciplíny se 

zúčastnili 3 soutěžící. Vítězkou se stala Klára Pohlová z Břeclavi.  

Zatímco jednotlivé soutěžní komise vyhodnocovaly jednotlivé práce, studenti využili čas ke konzumaci chutného 

oběda připraveného ve školní jídelně a k prohlídce bučovického zámku. K vyhodnocování prací v opise a v korektuře 

textu použili hodnotitelé opravný program ZAV-JURY. Práce ve wordprocessingu opravovaly komise podle daných 

kritérií na počítačích. Práce ze záznamu mluveného slova se posílaly k posouzení do Národního ústavu vzdělávání 

v Praze.  Před 14. hodinou se uskutečnilo slavnostní vyhodnocení soutěže včetně předání diplomů a cen pro nejlepší.  

Vítězové jednotlivých disciplín budou náš kraj reprezentovat na mistrovství ČR, které se uskuteční v dubnu v Ostravě. 

Přejeme nejen jim, ale i ostatním soutěžícím hbité prsty, pevné nervy a stále lepší a vyšší výkony. 

Vedení školy a organizátoři děkují všem sponzorům, kteří krajskou soutěž podpořili: město Bučovice, Pegas 

Nonwovens, s. r. o. Bučovice, KPB Intra, s. r. o. Bučovice, Bučovice TOOLS, a. s., Infos Art, s. r. o. Vyškov, Zoner 

software, a. s. Brno, Komerční banka, a. s., Vogel Burda Communications Praha, IC Slavkov u Brna. Poděkování patří i 

všem vyučujícím a žákům, podílejícím se na organizačním zajištění soutěže.  Ing. Dagmar Šmaková 

Příjemné překvapení bučovických basketbalistů – okr. kolo 26. 3. 2015 

Ve čtvrtek 26. 3. 2015 uspořádalo Gymnázium ve Vyškově turnaj v basketbalu pro střední školy tohoto okresu. 
Zúčastnily se čtyři školy: ISŠ Slavkov u Brna, SOŠ a SOU Vyškov, Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice a 

pořádající Gymnázium a SOŠZZE Vyškov. S desetičlenným družstvem ve složení: Vilém Horák, Michal Posolda, 
Vojta Laštůvka, Vojta Koudelka, Alexandr Müller, Petr Žižlavský, Ondřej Buriánek, Marek Štancel, Jakub 
Duraja a Ondřej Maruška jsme byli vylosováni hned k úvodnímu zápasu proti ISŠ Slavkov. 

 Soupeře jsme v úvodu zaskočili rychlými protiútoky, které zakončoval Posolda, a skóre svižně 

narůstalo na naši stranu. V poločase ukazovala světelná tabule stav 16:7 v náš prospěch. Po krátké 

pauze byla režie výrazně v našich rukách. Slavkováci se nedokázali prosadit přes naši podkošovou 

dvojici Laštůvka- Müller, kterým velice aktivně vypomáhal Žižlavský, a i při vystřídání hráčů základní 

sestavy jsme inkasovali pouze jeden koš. Konečný výsledek 30:9 mluvil za vše. 

 V následujícím utkání jsme se střetli s pořadatelskou favorizovanou školou, jejíž tým byl složen 

z převážné většiny stále aktivních členů basketbalového družstva z Vyškova. V první části jsme 



hned inkasovali sérii tří košů a stav 0:7 vypadal děsivě. Naši hru jsme ale zpřesnili, začali se 

dostávat do střeleckých příležitostí a využívat našeho nejproduktivnějšího hráče Vojtu Laštůvku, 

který si z jednoho, později i dvou bránících hráčů dělal trhací kalendář. Díky jeho práci v útoku a 

výbornému výkonu v obraně se soupeřovo střelecké konto ustálilo a naopak naše rychle rostlo. 

V poločase bylo skóre příznivé 10:9 pro Bučovice. Ve druhé půli však soupeř začal Laštůvku pod 

košem ztrojovat, místy se na něj soustředili dokonce čtyři soupeřovi hráči a na naší straně se 

navyšoval stav jen z trestných hodů. Naopak soupeř nám odskočil na rozdíl osmi bodů, který udržel 

až do konce. V tomto utkání se projevila absence hráče, který by dokázal skórovat i ze střední či 

větší vzdálenosti, čehož zkušenější soupeř využil, a Vyškov vyhrál 21:13. Jediným střelcem v tomto 

utkání byl zmiňovaný Laštůvka. 

 Jelikož jsme v závěrečném utkání přímo hráli o stříbrnou pozici, nechtěli jsme soupeře podcenit, a 

výkonem Laštůvky, Horáka a soustředěnou hrou jsme v poločase vedli 22:8. Vyškovští se 

nedokázali přes podkošovou obranu prosadit a tak jejich snaha končila střelbou z velké vzdálenosti, 

v jejíž úspěšnosti hráči nijak výrazně nevynikali. Se střídajícími hráči jsme ukončili toto utkání 

stavem 38:13. 

 Všichni hráči podali famózní výkon a zaslouží si pochvalu. Děkuji za vzornou reprezentaci školy. 

 Střelci: Laštůvka 41 bodů, Horák 14 b, Posolda 12 b, Žižlavský 6 b, Buriánek 6 b, Štancel 2 b. 

 Konečné pořadí: 1. Gymnázium a SOŠZZE Vyškov, 2. Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, 3. 

SOŠ a SOU Vyškov, 4. ISŠ Slavkov u Brna. 

 Josef Křížka 

Zájezd studentů GOA Bučovice do Paříže – 31. 3. 2015 

Gymnázium a Obchodní akademie v Bučovicích ve spolupráci s brněnskou cestovní kanceláří Porta Optima pořádala 

zájezd do Paříže a jejího okolí. Pobytový zájezd byl naplánován na pět dnů. V úterý 31. března 2015 jsme vyjížděli 

z Bučovic a ve 20 hodin jsme překročili hranice s Německem.  

V dopoledních hodinách jsme přijeli do centra Paříže. Během jízdy nám průvodkyně pouštěla filmy s francouzskou 

tematikou a sdělila nám mnoho zajímavého o městě a památkách, které navštívíme. Jako první jsme viděli Justiční 

palác, náměstí Bastily, katedrálu Notre Dame, muzeum Louvre. Po náročném dni plném poznání na nás čekal 

zasloužený odpočinek na hotelu v Paříži.  

Třetí den byl ještě náročnější. Na celodenní výlet na zámky na Loiře jsme vyrazili velmi brzy ráno. Navštívili jsme 

zámek Chambord, který byl největší, dále to byl zámek Amboise a do třetice Chenonceau. Večer jsme se opět vrátili 

na hotel plni zážitků a příjemně znaveni po celém dnu.  

V pátek jsme se jeli podívat na zámek Versailles, který dostal ocenění za nejkrásnější zámek Evropy. Odpoledne nás 

čekalo osobní volno, které jsme dostali v nákupním centru La Défensé. Měli jsme možnost si nakoupit pro sebe a naše 

blízké upomínkové předměty a mnohé jsme neodolali nějakým pěkným módním kouskům. Poté jsme jeli do centra 

Paříže na okružní prohlídku města.  

V sobotu po ráno jsme vstali, naložili kufry do autobusu a vyrazili opět podle programu na další cestu. Procházeli jsme 

čtvrtí umělců Montmartre, za zmínku jistě stojí bazilika Sacre Coeur s vyhlídkou na Paříž. Dále to byl Vítězný oblouk a 

procházka po nejslavnější pařížské třídě Champs – Elysées. Navštívili jsme pohřební místo francouzského císaře 

Napolena Bonaparta. Eiffelovu věž jsme nemohli v žádném případě vynechat a všichni jsme se na ni těšili. Výhled byl 



opravdu krásný a byl to pro nás velmi silný zážitek. Nevadilo nám, že jsme museli 40 min čekat a vystát si frontu, a to 

ne zrovna v pěkném počasí. Večer pak následovala plavba po Seině.  

Poté jsme nastoupili do autobusu, rozloučili se s Paříží a jeli směrem Česká republika. Všichni jsme byli pobytem 

nadšeni, byli jsme rádi, že jsme viděli spoustu věcí, nikdo se neztratil a nakonec i počasí bylo na počátek dubna 

příjemné.  Sabina Chalupová, 3. AO 

Čtvrťáci z OA Bučovice v Chřibech – 16. 4. 2015 

Ve čtvrtek 16. dubna 2015 se třída 4. B Obchodní akademie v Bučovicích vydala na poslední výlet. Hned po vyučování 

jsme nasedli na vlak a následně na autobus a dopravili se na turistickou základnu do Vřesovic. Po ubytování a krátkém 

odpočinku jsme se vydali na vycházku. Našim cílem byla Gorazdova studánka a hora svatého Klimenta. Počasí nám 

přálo, a tak jsme stoupali pořád do kopce a po nějaké době dorazili na obě zmiňovaná místa. Zde jsme si krátce 

odpočinuli, pokochali se nádhernou přírodou, zavzpomínali na dávné dějiny a udělali jednu z posledních společných 

fotek. Dolů se nám již šlapalo veseleji, i když jsme cestou sbírali suché větve stromů na táborák. Kluci nachystali oheň 

a paní profesorky špekáčky. U táboráku jsme vzpomínali na uplynulé čtyři roky a plánovali, co nás ještě čeká. 

Podvečerní procházkou k osvětimanské přehradě jsme dospěli k večeru. Pak jsme se sesedli před chatou a debatovali 

o přípravách na maturitu i dalších plánech do života. Večer utekl jako voda, a tak jsme kolem půlnoci zalehli do svých 

chatek. V pátek jsme se probudili do deště, uvařili si něco málo ke snídani. Domů se nám moc nechtělo, ale všechno 

jednou končí, ať už je to náš poslední výlet nebo i celé naše působení na bučovické obchodní akademii. 

A co ještě zbývá? Teď už jen naše zkouška z dospělosti. Každopádně na tento výlet i na všechny ostatní, které jsme 

spolu prožili, budeme dlouho a rádi vzpomínat. 

Maturitní zkoušky 2015 

Třída VYZN. PROSP. Neprospělí Celkem Nedokončili 4. r. 

4. A 1 7 7 15 2 

4. B 1 11 7 19 2 

Celkem 2 18 14 34 4 

 

Studenti Gymnázia a OA Bučovice v Osvětimi - 2. 6. 2015 

Dne 2. června 2015 se vydali studenti 

Gymnázia a Obchodní akademie v Bučovicích, 

oboru Obchodní akademie, do polské 

Osvětimi, aby si připomněli válečné hrůzy. 

Tento zájezd je tradičně pořádán již více než 

deset let a jeho cílem je přispět studentům 

k poznání naší nedávné minulosti a doplnit 

jejich učivo v rámci válečné a poválečné 

literatury. 

Padesátka studentů spolu s pedagogickým 

dozorem vyrazila na cestu dlouhou téměř pět 

hodin. Na místo určení jsme dorazili kolem jedné hodiny odpolední a připravili se na vstup do objektu nechvalně 

proslulého koncentračního tábora.  

Po bezpečnostní prohlídce jsme od naší průvodkyně dostali sluchátka, ve kterých jsme nerušeně mohli vyslechnout 

poutavý výklad. Naše kroky nejdříve směřovaly branou s nápisem „Arbeit macht frei“ do části tábora, který se nazýval 



Auschwitz. Zde jsme s hrůzou sledovali důkazy nacistických zvěrstev od zabavených osobních věcí vězňů až po 

plynové komory a krematoria. U zdi smrti jsme zapálili svíčky a vzdali hold všem obětem. Navštívili jsme též „český 

dům“, kde jsme si přečetli poutavé příspěvky a vyhledali fotografie našich významných spisovatelů, kteří zde položili 

život. Našli jsme i oběti z Bučovic a blízkého okolí. 

Další naše cesta vedla do druhé části muzea, a to do tábora Birkenau – Březinka. Zde jsme se přesvědčili o tom, že 

podmínky mohly být ještě horší, ačkoliv se to zdálo nemožné. Z věže jsme viděli celý rozsáhlý areál jako na dlani, 

zaujala nás též rampa, ke které přijížděly transporty a kde byli vězni rozdělováni na ty, kteří budou ještě nějaký čas žít, 

a na ty, kteří půjdou do plynových komor. 

Kolem páté hodiny odpolední naše prohlídka končila, a tak jsme nasedli do autobusu a vydali se na zpáteční cestu. 

Zájezd zorganizovaly mgr. Kežlínková a mgr. Vrbácká. Byl určen zejména pro žáky 3. A a 2. A. 

Exkurze do koncentračního tábora v Osvětimi nám dala náhled do doby, která skončila právě před 70 lety. Mnozí naši 

spoluobčané již zapomněli na to, co dokázal člověk udělat jinému nevinnému člověku a odsoudit ho k smrti jen proto, 

že by jiného vyznání či národnosti.  

Každý z nás by měl alespoň jednou v životě tato místa navštívit, aby už nikdy nedopustil takových křivd, které se v té 

době odehrávaly. -vrb- 

Sportovní kurz – 7. 6. 2015 

Trochu netradiční počet 34 žáků druhých ročníků z Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice se v neděli 7. 6. 2015 

vypravil s kantorskou čtyřkou Stavělík, Křížka, Gálová, Růžička na cyklo-vodácký kurz. Náš výlet začal, když jsme si sedli 

v Brně na hlavním nádraží do vlaku a pečlivě poslouchali, kdy se ozve naše cílová stanice Veselí nad Lužnicí. Dveře se 

zavírají a my se vydáváme na dobrodružnou cestu dlouhou 250 km. Po příjezdu do kempu Krkavec vzdáleného asi 

5 km od Veselí nad Lužnicí nás vítal tým instruktorů. Někdo si ještě nestihl vybalit a už nás svolávali k zaškolování na 

kanoích. 

Ted už každý z nás vodáků ví, že teorie na suchu je lepší než praxe na vodě. Dá se říct, že školení bylo bez problémů. 

První projížďka začala nad jezem Krkavec, kde jen některá loď obstála bez pádu do vody a mohla si tak objet malý 

ostrůvek Lidojedů. Bohužel nám projížďku zkazil déšť a bouřka doprovázená blesky. Ale v pondělí ráno nebylo ani 

poznat, že nějaké kapky deště spadly. A tak místo plavení po vodě jsme museli zahájit pěší vodní turistiku. Po řece 

Nežárce, která navazuje na Lužnici, jsme dopluli do města Soběslav, kde na nás čekal autobus, který nás odvezl do 

kempu. Večerní program plný společných her narušila bouřka, která trvala do ranních hodin.  

S opožděným startem se v úterý ráno vydáváme na cestu do Třeboně. I přes menší mrholení, špatné lesní cesty a 

nějaké to bláto až na zádech byl dívčí tým rychlejší než chlapecký, a tak si dívky mohly dát zasloužený oběd. Když bylo 

všech 34 žáků v Třeboni na náměstí, mohli jsme se vydat na prohlídku pivovaru Regent. Na zpáteční cestě byla i menší 

přestávka na třešních. To byl náš poslední odpočinek a jízda pokračovala dál až do kempu. Dva cyklisté si tuhle trať 

prodloužili o 500 metrů, kde se odtrhli od skupinky a ztratili se. Po hodině hledání přijeli do cíle, kde je všichni přivítali 

potleskem a výkřiky.  

Třetí den byl náš cíl o kousek dál a také následovala horší cesta. Nekonečná rovinatá cesta lesem nás vyvezla až na 

kopec u Jindřichova Hradce. Zde jsme navštívili zámek a věž. Po náročné cestě a prohlídce zámku nastal čas oběda 

v zámecké Maštali. Po vynikajícím obědě byla menší třešnička na dortu v podobě horkých malin se zmrzlinou. Při 

pomyšlení na tu dlouhou cestu zpět se nám dělalo špatně a začali jsme naříkat. Bohužel nám to nepomohlo a my jsme 

museli vyrazit. Některé z nás to vzdaly a při každé příležitosti, co se našla, jsme sesedly z kola a šly jsme po svých.  

Následovala odbočka do kempu, kam jsme se museli dostat přes vodu. Někteří z nás přejeli, a ti, co to nezvládli, si 

alespoň umyli boty a hlavně kola špinavá z předešlého dne. Správný vodácký kurz má vodou začínat a vodou končit. A 

tak naše poslední plavba byla po řece Nežárce asi 20 km od kempu. Na této cestě nás pronásledovalo několik nástrah 

a nebezpečí, například jezy, které jsme sjížděli, mělčiny nebo úžiny vytvořené z popadaných větví. Menší zastávka byla 



u jezu Metel, kde si někteří užili vodních radovánek. Jak už to tak chodí na kurzech, tak by to nebylo dobrodružství bez 

naraženého prstu, který skončil v dlaze. 

 A přišlo to, co nikdo nechtěl! Pátek 12. 6. 2015, kdy se naše výprava z GOA Bučovice loučí s kempem Krkavec a 

s jižními Čechami. Zbývá už jen naložit kufry, kola a vydat se na dlouhou úmornou tříhodinovou cestu domů. Všichni 

jsme se nakonec rozloučili a po vodácky řekli: ,, Ahoooj!“ Markéta Kunčíková, 2. AO 

Studenti Gymnázia a OA Bučovice na exkurzi u soudu – 15. 6. 2015 

V pondělí 15. 6. 2015 proběhla exkurze třídy 3. A oboru obchodní akademie k hlavnímu líčení Městského soudu v 

Brně. Před vlastním hlavním líčením si studenti s odborným výkladem průvodkyně prohlédli Justiční palác. Stavba se 

oproti původním plánům více než dvojnásobně prodražila. Zdražení je ale částečně způsobeno také rozšířením plochy 

soudu oproti původnímu projektu. Samotná stavba je ale moderní, funkční a působí impozantním dojmem.  

Obě hlavní líčení řídil samosoudce Mgr. Michal Kabelík. V 9:00 hodin se jednalo o hlavní líčení trestného činu podle § 

196 trestního zákoníku - zanedbání povinné výživy. Jednalo se o dluh na výživném ve výši 30 000,-- Kč. Soud byl 

odročen do 15. 7. 2015, obžalovaný slíbil podstatnou část dlužného výživného uhradit.  

V 10:00 h probíhalo hlavní líčení trestného činu podle § 274 trestního zákoníku ohrožení pod vlivem návykové látky. 

Jednalo se o řízení osobního automobilu pod vlivem alkoholu a drogy (marihuany). Obžalovaný se v roce 2010 

dopustil stejného trestného činu. U tohoto hlavního líčení padl i rozsudek – sedm měsíců podmíněného odnětí 

svobody a odebrání řidičského průkazu na dobu 24 měsíců. Státní zástupce s rozsudkem souhlasil, obžalovaný si 

ponechal lhůtu k rozhodnutí, zda proti němu podá odvolání. 

Žáci třídy 3. A byli s problematikou trestního práva hmotného a procesního podrobně seznámeni v předmětu právo. 

Obě hlavní líčení Městského soudu v Brně pro ně byla důležitá především z pohledu praktické realizace práva a 

postihu protiprávních jednání. -cen- 

Exkurze 2. AO Brno – 17. 6. 2015 

Dne 17. 6. 2015 jsme byli na exkurzi v Brně. Účastnilo se bohužel jen 14 studentů, doprovázela nás naše třídní 

profesorka a ing. Kmentová. 

Sraz byl v 8:45 na vlakovém nádraží v Brně.  Až jsme byli všichni, tak jsme se vydali na prohlídku náměstí 

Svobody. Paní profesorka nás obeznámila se zajímavými budovami, kterých jsme si doposud nevšimli. Hned 

nato jsme se přesunuli na Moravské náměstí a k Janáčkovu divadlu, kde jsme si prohlédli nově nainstalované 

fontány. 

V 10 hodin byla domluvená prohlídka Mahenova divadla. Paní profesorka nám připravila příjemné překvapení, 

a to že pozvala také svou neteř, herečku Evu Novotnou. Když jsme vstoupili do divadla, čekal tam na nás 

průvodce, který nás seznámil s historií a zajímavostmi a také nám ukázal místa v divadle, které člověk jen tak 

neuvidí. Bylo to například zákulisí a prostory pod jevištěm. Jako bonus jsme se s paní Novotnou podívali do její 

šatny. Tam nám vyprávěla, jak probíhá příprava představení, umožnila prohlédnout si staré scénáře a 

zodpověděla nám všechny naše otázky. Zavedla nás také do hereckého baru, kde herci tráví čas, když nejsou na 

scéně. 

Na 12 hodin 15 minut jsme měli objednané hry v Laser Aréně na ulici Jánská. Dostali jsme tam krátké instrukce, 

vyfotili se a šli jsme na to. Hráli jsme celkem 4 hry. Každá byla v jiném herním módu – psycho, sci-fi, válka a 

horor. Jednu hru jsme si zahráli v týmech a ostatní každý za sebe. Po těch všech hrách jsme byli dost vyřízení, ale 

odcházeli jsme plni nabytých dojmů a zážitků. I přestože se nás zúčastnilo tak málo, všichni jsme si to hodně 

užili. Denisa Jelínková  



Červen 2016 - Studenti GOA Bučovice na soutěži v Blansku 2015 

Každý si možná myslí, že konec školního roku je čas exkurzí a výletů. Ale i opak může být pravdou. 

Poslední červnový čtvrtek vyjeli nejlepší studenti třídy 3. A oboru obchodní akademie Bučovice Denisa Pinterová, 

Markéta Bačovská a Lukáš Konečný do Blanska, aby porovnali své odborné ekonomické znalosti s ostatními studenty 

jižní Moravy v soutěži Ekonomický tým 2015. Organizátorem se stala Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola 

v Blansku, která svým pořadatelstvím navázala na několikaletou tradici soutěží konaných na Obchodní akademii 

v Hodoníně. 

Soutěž se skládala ze dvou částí. V té první mladí ekonomové v rámci 60 minut řešili písemný test, který obsahoval 60 

otázek z oblasti ekonomiky, účetnictví, finančnictví, marketingu, práva, informačních a komunikačních technologií. Po 

této písemné části bylo bučovické družstvo na krásném 3. místě. Pak následovala 2. část soutěže, a to 10minutová 

prezentace na aktuální ekonomické téma, které letos znělo „Je vhodné se zadlužit?“.  Na přípravu měli soutěžící 

20 minut  

a museli spoléhat pouze na své znalosti a vědomosti, protože téma dopředu nikdo neznal, a nebylo možné se tedy 

připravit předem. Během přípravy studenti nemohli používat notebook, tablet ani žádné jiné pomůcky, mohli si pouze 

dělat poznámky, při vlastní prezentaci však museli mluvit spatra. 

I v ústní části si bučovičtí vedli velmi dobře a celkově obsadili v této náročné a odborně rozsáhlé soutěži 4. místo z 9 

zúčastněných týmů obchodních akademií (bohužel ne všech) Jihomoravského kraje. 

Jménem svým i vedení školy děkuji našim studentům za příkladnou reprezentaci školy a přeji jim nejenom  výborné 

studijní výsledky, ale i hodně úspěchů v další krajské soutěži, tentokrát v účetnictví Má Dáti – Dal Znojmo, které se 

také pravidelně zúčastňujeme. Ing. Dagmar Šmaková 

Přehled sportovních soutěží v roce 2014/15 

9. 9. 2014 „Memoriál Josefa Trakače a Dušana Gregora“ v atletice, účast 43 žáků, nejlepší výkony Klaudie Grycová, 

Martina Hálová. 18. 9. 2014 Okresní přebor v atletice ve Vyškově. Nejlepší výkony Klaudie Grycová, vrh koulí, Michal 

Posolda, skok daleký. 30. 9. 2014 Přespolní běh ve Vyškově. Účast Vilém Horák, Lukáš Němec. 23. 10. 2014 Okresní 

kolo v kopané ve Vyškově. Účast: Lukáš Němec, Vilém Horák, Michal Posolda, Dan Vodička, Patrik Prachař, Štěpán 

Paulík. Výsledky: Gymnázium Vyškov 2:2, SOU Sochorova 0 : 1, Slavkov 2 : 1. 3. místo neúspěch.  

31. 10. 2014 Okresní kolo ve stolním tenisu ve Slavkově Účast: Klaudie Grycová. Výsledky: 1. místo děvčata po 

vítězství nad Slavkovem, v kraji 5. místo. 4. 12. 2014 Okresní kolo v odbíjené ve Slavkově. Účast děvčata: Denisa 

Jelínková, Sabina Lehká, Klaudie Grycová, Martina Hálová, Jana Kremzová. Účast hoši: Štěpán Paulík. Výsledky: 1. 

místo hoši, 2. místo děvčata. 16. 12. 2014 Okresní kolo ve florbalu ve Slavkově. Účast děvčata: Markéta Kubíková, 

Sabina Lehká, Klaudie Grycová. Výsledky: 4. místo děvčata, 1. místo hoši. Kraj hoši bez medaile. 

20. 2. 2015 Okresní kolo ve futsale ve Slavkově. Účast hoši: Michal Posolda, Vilém Horák, Lukáš Němec, Štěpán Paulík. 

První místo. Kraj v Brně: 2. místo velký úspěch. 26. 3. 2015 Okresní kolo v basketbalu ve Vyškově. Účast hoši: Vilém 

Horák, Michal Posolda. 1. místo za Vyškovem, pěkný výsledek. 29. 6. 2015 Sportovní den OA-turnaj v odbíjené. Pořadí 

a výsledky: 2. AO, 3. AO, 1. AO, 2. AO – 1. AO 2 : 0 (25 : 8, 25 : 9), 3. AO – 1. AO 2 : 0 (25 : 12, 25 : 21), 2. AO – 3. AO 2 

: 1 (25:18, 21 : 25, 15 : 12) Mgr. Jiří Horák, vyučující TEV 


