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Ze života školy

Stupně vítězů pro žáky z Břeclavi
    Žáci 3. ročníku oboru obchodní akademie uspěli na dvou veletr-
zích fiktivních firem – na veletrhu s mezinárodním zastoupením v 
Ostravě a na veletrhu v Brně.
 
    Účast na veletrzích fiktivních firem je součástí výuky ve volitel-
ném předmětu cvičná kancelář. Tento předmět simuluje praxi a žáci 
v něm provádějí všechny činnosti jako při skutečném podnikání. 
Zvolí si obor činnosti, sestavují podnikatelský záměr, podávají žá-
dost o zápis do OR, registrují se k daním na FÚ a v dalších institu-
cích, pracují na jednotlivých pracovištích (sekretariát, účtárna, záso-
bování, odbyt, reklama a propagace), obchodují s ostatními firmami 
v rámci Centra fiktivních firem a zúčastňují se také veletrhů v ČR i 
zahraničí. Tam je jejich úkolem postavit stánek, přednést prezentaci 
své firmy, připravit katalog zboží a zapojit se do vyhlášených sou-
těží – např. o nejlepší prezentaci, stánek, katalog, videospot, logo + 
slogan, vizitku atd.
    I letos, stejně jako v minulých letech, se nám dařilo. V Ostravě 
na výstavišti Černá louka nás reprezentovali zástupci 3. B se školní 
firmou Revolution Cars, s. r. o., jejíž činností je prodej vozů značky 
BMW a autodoplňků. Jejich stánek se stal předmětem zájmu nejen 

pro profesionální přístup k prodeji, ale také pro dobře připrave-
nou reklamu a propagaci. V konkurenci 22 českých, slovenských 
a polských firem získal náš žák Daniel Rychlík 1. místo v soutěži 
„Nejlepší reprezentant“. Porota hodnotila jeho vystupování, znalost 
produktů a jednání se zákazníkem.
    Zkušenosti z Ostavy žáci zúročili také mezi 28 českými fiktiv-
ními firmami v Brně. Tohoto veletrhu se účastnili dvě naše firmy z 
obou tříd třetích ročníků. Přivezli hned čtyři ocenění. Kolektiv z 3. 
B obrdržel 1. místo za prezentaci společnosti, druhé za logo a slo-
gan firmy a třetí za firemní vizitku. Mezi jednotlivci vystoupal Petr 
Pěček za obchodování v anglickém jazyce na metu nejvyšší.
Obě akce byly pro žáky přínosem, každý člen skupiny se zapojil a   
vládla velmi příjemná a přátelská pracovní atmosféra. Tento způsob 
učební praxe je jednou z cest, jak zábavnou formou přiblížit reálné 
pracovní prostředí. Do budoucna se pokusíme napodobit některé 
naše konkurenty a zahájit spolupraci se skutečnou firmou z regionu. 
Mohlo by jít o spolupráci oboustranně prospěšnou.

Ing. Petra Mikulášová a Ing. Jana Dyčková

A přece byl sníh!
    Novoroční oslavy jsou za námi, konečně (!) prišla zima a též 
nastal čas, aby se druháci naučili, resp. zdokonalili v lyžování a 
snowboardingu. 
    
    Z organizačního hlediska byl ale tento rok specifický. Pro veliký 
zájem druháků ze všech součástí naší megaškoly, což nás velmi těší, 
jsme museli zorganizovat dva turnusy. A tak se stalo, že obchodka 
měla svůj LVK sama, na chatě Karosa přímo v Říčkách v Orlických 

horách. Ale jak praví klasik, „na funkci to nemělo vliv“, možná 
právě naopak. Sněhové a povětrnostní podmínky byly takové, že 
lepší už snad ani nemohly být. Někdy svítilo slunce, někdy sněžilo, 
na sjezdovkách 80 - 100 cm vysoce kvalitního sněhu. Ubytování 
výborné, strava ještě lepší, co víc jsme si mohli přát! Užili jsme si 
prostě krásný týden a přinesli zážitky, na které, doufám, účastníci 
zájezdu jen tak nezapomenou.

Mgr. Maroš Ščerbík
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Okresní mistrovství středních škol ve florbale
Dne 11. 1. 2016 se v prostorách haly Lokomotiva Břeclav uskuteč-
nilo okresní mistrovství středních škol ve florbale. 

Naši chlapci zaznamenali veliký úspěch, když se jim podařilo obhá-
jit prvenství z minulého roku. Turnaje se zúčastnilo šest škol a naši 

borci neprohráli ani jeden zápas. Ze součásti obchodní akademie 
se turnaje zúčastnili Marek Prajka ze 4.B a Andreas Jajcay ze 3.B 
třídy. Chlapcům blahopřejeme a držíme palce v krajském kole.

Mgr. Maroš Ščerbík

Umíme se ještě sami bavit?
    V posledních letech slýcháme, že bez televize, počítačů, iPadů a 
mobilů se už neumíme bavit. Troufáme si říct, že to není pravda. 
Řada našich aktivit svědčí o opaku. Tady je jeden příklad za všech-
ny od nás z „obchodky“.

    Každoročně pořádáme tzv. Vánoční zamyšlení. Po zpívání koled 
a nabídce vařeného čaje předvádí zástupci všech tříd svůj program. 
Podívat se přichází i absolventi a bývalí pedagogové. I tento školní 
rok bylo spektrum vystoupení široké – od scének přes slovensky 
mluvenou parodii pohádky až po profesionální akrobatický tanec – 
breakdance.
    Záležet jsme si dali i na moderování akce. Říct „a nyní vystoupí 
třída ta a ta“ dokáže každý. Chtělo to proložit komentářem s trochou 
inteligentního humoru, prostě něčím, co souvisí s naším studijním 
oborem. A jak jsme to pojali? Přesunuli jsme se do budoucnosti, 
kdy už nebudou existovat vzdělávací instituce a výuka bude jen 
interaktivní. Jedinou fyzicky existující školou zůstává už jen ta naše. 
Abychom se udrželi, je nutné sehnat peníze. O dotaci jsme žádali 
naše bývalé spolužáky:  Kiena (v budoucnosti vlastníka světové sítě 

rychlých občerstvení), úspěšnou reprezentantku v grafických dis-
ciplínách Kláru Pohlovou (vysokou úřednici v Bruselu) nebo Oldu 
Bělku (mezigalaktickou filmovou hvězdu). Největší ohlas sklidila 
ukázka z „nového předmětu“ Psaní na PC dvaceti prsty. Jestli si 
myslíte, že hýbat prsty na nohou je jednoduché, tak se hodně plete-
te. Zkuste si to - a pozor, ne všemi najednou!
    Přítomné pobavilo pohybovým vystoupením na motivy pohádky 
Mrazík i deset našich učitelů. Takovou recesi umíme ocenit. No 
řekněte sami, kde můžete potkat angličtináře jako Nastěnku, mati-
káře jako Ivánka, třídní učitelku v krabici chaloupky s ploutvemi na 
nohách nebo třeba zástupkyni ředitele s dlouhými vousy a klobou-
kem houby? Důstojní nositelé vědění, které známe ze školních lavic, 
vyvolali ve svých vtipných kostýmech tak obrovské ovace, že téměř 
nebyla slyšet hudba.
    Celý den se ohromně vydařil, ve vyzdobené budově panovala 
příjemná atmosféra a smíchu bylo dost. Jaký je tedy závěr? Bavit se 
umíme my mladí i ti starší a žádné technologie nám v tom rozhodně 
nezabrání.

Žáci obchodní akademie

Exkurze v Komerční bance v Břeclavi
    V únoru jsme se zúčastnili exkurze v  Komerční bance Břeclav.

    V rámci předmětu ekonomika. Věnovala se nám  absolventka naší 
školy Lucie Bednárová, která s další absolventkou Lucií Gluštíko-
vou pracuje v pobočce Komerční banky v Břeclavi. Pracovnice nám 
připravily velmi zdařilou prezentaci na téma finanční gramotnost a 
my jsme v jejím průběhu odpovídali na otázky a na závěr byli nejú-
spěšnější z nás odměněni. Dále jsme měli možnost  prohlédnout si 
bankovky různých měn. 

    Byly nám poskytnuty informace k platebním kartám a vysvětleny 
výhody studentského účtu. 
    Exkurze byla zakončena prohlídkou budovy i části, kde jsou 
bezpečnostní skřínky. Bývalá absolventka se nám pochlubila, že je 
ráda, že studovala na obchodní akademii, protože jí škola poskytla 
znalosti, které využívá ve své profesi.

Vojtěch Vyhnálek a Martin Mičík, 2.A
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Americký diplomat v naší aule
    Před Velikonocemi měli třeťáci a čtvrťáci možnost debatovat se 
zastupcem amerického velvyslanectví. Pan Pepinj Marijn Helgers 
přijel v doprovodu s politickou specialistkou paní Janou Kernero-
vou, která tlumočila z angličtiny.

    Beseda byla na téma diplomacie, občanská společnost a filantro-
pie Pan Helgers hovořil o činnostech velvyslanectví, přidal rovněž 
pár slov o sobě. Je rodilým Holanďanem, který od mládí žije v USA. 
Vystudoval mezinárodní vztahy a politologii. Pracoval na americ-
kem ministerstvu obrany,sloužil v americké armádě. Působil např. v 
Jižní Koreji, Velké Británii, Iráku nebo jako diplomat na Velvysla-
nectví USA v Sarajevu. 
    
A jak besedu vnímali sami studenti, posuďte z výběru jejich názorů:

„Zaujalo mě, jak reagoval na naše otázky, na které nebylo vždy 
snadné odpovídat. Líbilo se mi jeho vystupování a jeho styl. Doká-
zal mě zaujmout.“ 

(Míša Šlorová)
„Bylo to dost povedené. Překvapilo mě, že umí česky. Šlo poznat, 
že při některých otázkách musí zachovat mlčenlivost, ale co mohl 
říct, řekl.“ 

(Andreas Jajcay)

„Zaujalo mě jeho vystupování a hlavně jeho sebevědomí, se kterým  
odpovídal na naše otázky. To, co říkal, bylo jistě k zamyšlení, ale 
nijak mě jeho výklad neovlivnil.“ 

(Lucie Kramářová)
„Pan diplomat je krásný, sympatický muž, který své práci rozumí. S 
jeho názory na politickou situaci ve světě souhlasím.  Anonymní
Vždycky mě zajímalo, kdo by z USA dobrovolně přijel pracovat do 
ČR. Americký diplomat Pep Helgers mi to vysvětli. Musíte předtím 
pobývat v Bosně a Hercegovině a severním Iráku. Potom to tu vypa-
dá jako v ráji.“ 

(Petr Pěček)
„Myslím, že to byl pro obchodku velký úspěch, z amerického 
velvyslanectví se sem nejezdí každý den. Pan dilomat byl velmi 
příjemný a pozitivní. Na všechny otázky odpověděl, samozřejmě 
diplomaticky. Tato návštěva mě velmi potěšila, utvrdila můj postoj k 
USA. S panem Helgersem jsem měl možnost mluvit i individuálně, 
překvapila mě jeho ochota, s jakou se mnou mluvil. Mělo by být víc 
takových návštěv.“  

(Daniel Rychlík)

Vydařený školní ples 2016
    Ples žáků, učitelů, absolventů a přátel naší školy se konal již 
počtvrté. I letos se organizace ujali žáci 3. ročníků z oboru ob-
chodní akademie, kteří si vybrali volitelný předmět aplikovanou 
ekonomii. V rámci tohoto kreativního vyučování a také v rámci 
praxe organizují ples již mnoho let. S přípravou tomboly a progra-
mu pomohli i žáci ze součásti SPŠ.

    Jako vždy se hosté se těšili na tradiční polonézu. Naštěstí nevědě-
li nic o tom, jak těžce vznikala, neboť mezi žáky nebyl zpočátku o 
nácvik zájem. Pouze Filip Hunkař a Simona Řádková, skalní taneč-
níci, situaci zachránit nemohli. Pod tlakem povinností a hrozbou 
krachu této krásné podívané se nakonec přece jen přihlásilo dalších 
šest párů. V rekordním čase, pod vedením zkušené Markéty Pavúč-
kové, nacvičili velmi půvabný tanec, který sklidil zasloužené ovace. 
Líbila se i vystoupení ostatních aktérů programu, ať už tanečníka 
Roberta Průdka a jeho partnerky Lenky Jedličkové, pěvce Marka 
Loučky či Soni Horváthové a její kolegyně Ludmily Pavlovové z TS 
Narin nebo taneční chlapecké streetdancer skupiny Bezmasacrew s 
Martinem Mačicou. Je již samozřejmostí, že účinkující jsou našimi 
žáky.
    Znalci nebo jen milovníci dobrého vínka si přišli na své na koš-
tu vín z našeho regionu. Podařilo se získat více než 50 vzorků. K 
tanci i poslechu hrála hudební skupina Na2fáze, příznivci folklóru 
si mohli zazpívat při cimbálové muzice Podlužáckého výběru a v 
prostorách Delta clubu probíhala diskotéka. Řada účastníků si na 

památku odnesla pěkné snímky od profesionálního fotografa.
    Ples podpořili naši sponzoři a partneři, mezi kterými je pan sta-
rosta a město Břeclav, již tradičně OROS Břeclav, firmy Gumotex, 
a. s., Alcaplast, s. r. o., REXCOM, s. r. o, Cukrárna U Krpálků, Kar-
lova pekárna a mnoho dalších. Všem děkujeme a věříme, že nám i v 
dalších letech zachovají přízeň, neboť dobré zábavy není nikdy dost.

Ing. Hana Brejchová, CSc.
vyučující APE
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Reclík - celoškolní soutěž tříd
    Reclík -  je celoškolní soutěž tříd ve sběru baterií a použitých 
drobných elektrozařízení. 

    Soutěže, která trvala od října do dubna tohoto školního roku, se 
zúčastnily všechny třídy oboru Obchodní akademie.  Pravidla sou-
těže by se dala shrnout do slov „kdo přinese více, vyhraje“.  Body 
do soutěže žáci získávali sběrem baterií (10bodů/ks),  malých elekt-
rospotřebičů  (30bodů/ks) a mobilních telefonů (100bodů/ks).
   Vítězem se stala třída 3. A, která nasbírala v průměru na jednoho 
žáka nejvíce bodů.  
    Svou účastí v soutěži jste pomohli chránit naše životní prostředí.

      

Celkové pořadí tříd

Pořadí Třída  Body     Průměrný počet
    bodů na žáka
1. 3.A   21 710 1 143
2. 4.A   12 280 512
3. 1.A   5 230 187
4. 2.B   3 610 144
5. 2.A   2 960 123
6. 4.B   2 070 94
7. 3.B   1 550 82
8. 1.B   1 780 61

Mgr. Lenka Maděřičová

Olympiáda v angličtině
    Dne 15. 1. 2016 se konalo školní kolo součásti OA v angličtině.

     Soutěž měla dvě části - poslechovou a ústní. Jak už to bývá, 
někdo má lepší poslech, někdo zas lépe komunikuje. Každopádně 
výsledek byl směsí obou dvou částí, a nejlépe to zvládla Kristýna 
Šedivá ze 3.B. Tuhý boj se odehrál o další místa „na bedně“, který 
nakonec lépe zvládla Karolína Svobodová ze 3.A a bronz si vybojo-
vala její spolužačka Pavlína Zugarová. 

Mgr. Maroš Ščerbík, učitel angličtiny

Dne 23. 3. se na naší škole konal den imunity
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Spolupráce se sociálními partnery při rozvíjení 
finanční gramotnosti
    V průběhu prvního pololetí školního roku se uskutečnily v naší 
aule dvě přednášky spojené s besedou s finančními poradci přímo 
z praxe. Zúčastnili se jich žáci 2. a 4. ročníků z oboru obchodní 
akademie. Požádali jsme přednášející pana Jakuba Indru a pana 
Marka France o odpovědi na několik otázek.

Je finanční gramotnost v době informační společnosti důležitá?
    Určitě ano. Pokud se má člověk dobře orientovat v dnešním světě, 
musí obsáhnout široký záběr znalostí a dovedností přímo i nepřímo 
navázaných na finance. Informace, které jsou pro rozhodování o 
financích podstatné, se přitom velice rychle mění. Díky prudkému 
rozvoji informačních technologií, které umožňují nové typy finanč-
ních procesů a transakcí, se děti pohybují v jiném světě finančních 
operací, než se v jejich věku pohybovali jejich rodiče. Významnou 
úlohu při rozšiřování finanční gramotnosti proto hraje škola a for-
mální vzdělávací proces. Je dobře, že výuka finanční gramotnosti je 
od září roku 2013 povinná již na základních školách. 

Co znamená slovní spojení finanční gramotnost?
    Je to soubor znalostí a dovedností, které člověku umožňují po-
rozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních 
situacích. 

Na co jste se zaměřili při odborných přednáškách u nás ve škole?

    Po dohodě s vyučující ekonomiky Ing. Minářovou jsme žáky 
informovali o oblastech finanční, informační a právní gramotnosti. 
Zasvětili jsme je i do praktické části. Dověděli se například, jak 
funguje rozpočet domácnosti a ochrana spotřebitele, jaká jsou zá-
kladní práva a povinnosti a kde je máme v legislativě hledat, atd. 
Jedná se jistě o zajímavé a užitečné téma pro praktický život, proto 
věříme, že se žákům tyto informace budou hodit. Děkujeme jim za 
projevený zájem, pozornost a otázky. Mile nás překvapila zejména 
aktivita druháků.

Jak vznikla myšlenka uskutečnit uvedené akce?
    Na oslavě výročí školy nás oslovila zástupkyně ředitele Ing. Dyč-
ková. Nabídku jsme rádi přijali. V roli přednášejících jsme se po 
čase vrátili „na domácí půdu“ - oba jsme totiž absolventy této školy. 
Budeme se snažit s naší alma mater spolupracovat i nadále. Nabí-
zíme žákům možnost získávání nových informací a poradenskou 
pomoc při přípravě na středoškolskou soutěž o finanční gramotnosti 
(zájemci mohou své dotazy týkající se soutěže i přednášek adresovat 
na email: marek.franc@zfpa.cz). Pokud bude zájem, tak podobné 
přednášky zopakujeme i příště. Na prahu roku 2016 přejeme žákům 
mnoho úspěchů a také trochu štěstí v dalším studiu, učitelům trpěli-
vost při práci se žáky a všem hlavně zdraví. 

Ptali se žáci 2. a 3. ročníku

Opět jsme mezi republikovou elitou                     
v účetnictví
    Ve dnech 26. a 27. ledna 2016 se žáci z oboru obchodní akade-
mie  zúčastnili 10. ročníku celostátní soutěže v účetnictví s názvem 
MÁ DÁTI DAL. Dominika Bauerová a Martin Nejezchleba ze 4. A 
postoupili do soutěže jako vítězové školního kola.

    MD DAL je náročná soutěž, jejímž organizátorem je SVŠE Znoj-
mo ve spolupráci sevzdělávacím střediskem Ing. Pavel Štohl. Je 
určena pro žáky čtvrtých ročníků obchodních akademií a ostatních 
středních odborných škol s výukou účetnictví.
    Nejdříve proběhla tzv. certifikovaná část, ve které žáci čtyři ho-
diny účtovali příklady z jednotlivých oblastí podnikatelské činnosti 
a mohli získat 100 bodů. Následující den absolvovali 90minutový 
elektronický test hodnocený maximálně 50 body. Za nesprávné 
odpovědi se body odečítaly.
    Také letos navázali naši soutěžící na výborné výsledky z  let mi-
nulých. Mezi 105 nejlepšími účtaři z ČR byla Dominika Bauerová 
se 136,63 body pátá, na stupně vítězů jí chybělo jen 1,3 bodu, a 
Martin Nejezhleba desátý. Oba naši reprezentanti získali díky úspěš-
nému umístění část kvalifikačního stupně Certifikovaný účetní a 
také hodnotné věcné ceny. Pokud budou chtít certifikát, musí absol-
vovat ještě další zkoušky.
    Certifikace účetní profese v  ČR je otevřený systém profesního 
vzdělávání, který navazuje na školskou soustavu. Hlavním garantem 
systému je Svaz účetních. Úroveň Certifikovaný účetní by měla být 
cílovou profesní kvalifikací nejen pro účetní, vedoucí účetních od-

dělení, ale také pro ekonomy, finanční ředitele nebo kontrolory.
    V silné konkurenci družstev z 52 středních škol vybojovalo to 
naše, stejně jako loni, vynikající 3. místo.

Ing. Jana Dyčková a Ing. Nataša Prášková
vyučující soutěžících z účetnictví
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Okresní přebor středních škol v silovém 
čtyřboji
    V úterý 22. 3. 2016 se v tělocvičně Obchodní akademie usku-
tečnilo Okresní finále v silovém čtyřboji dívek a chlapců za účasti 
našich žáků ze všech tří součástí školy a studentů Gymnazia Mi-
kulov. V pohodové atmosféře bylo dasaženo řady pozoruhodných 
„siláckých“ výkonů.

Za dívky zvítězilo družstvo Gymnázia Mikulov a postupuje do kraj-
ského finále a v chlapecké kategirii družstvo součásti SOU Břeclav!

A zde jsou jednotlivé výsledky:
Dívky
1.  Kamila Osičková    OA Břeclav      208 bodů
2. Světlana Beránková  GSS Mikulov  207 bodů
3. Táńa Trefilíková    GSS Mikulov      205 bodů

Chlapci
1. Tomáš Křižan     SOU Břeclav     202 bodů
2.  Radek Němec    GSS Mikulov    200 bodů
3. Marek Adámek   SOU Břeclav   198 bodů

M. Ščerbík, ředitel soutěže

Kdybych byla kluk
    Myslím, že každá dívka alespoň jednou přemýšlela nad tím, jaké 
by to bylo, kdyby se ráno probudila jako kluk. Dokážu si předsta-
vit, o kolik by byl den jednodušší. Vynecháním ranního líčení počí-
naje a večerním umýváním a fénováním dlouhé hřívy konče.

    Ráno bych se probudila patnáct minut před odjezdem autobusu, 
tak abych do sebe stihla nasoukat pár rohlíků s vysočinou, hodila 
na sebe první věc, o kterou zakopnu ve svém pokoji plném hromad 
oblečení a poházených papírků od sladkostí. V koupelně bych si 
opláchla obličej a s pětiminutovým předstihem už postávala na 
zastávce se skupinkou floutků z naší vesnice.
Probrala bych s nimi, jaké hry jsou právě v kurzu a která holka ze 
školy je právě na vrcholu jimi vytvořeného žebříčku. Předpoklady 
pro prvenství jsou jasné. Hubené nohy, zadek tak akorát, štíhlý pas. 
A prsa? Čím větší, tím lepší, to je jasné, ne?
    Příchodem do školy je důležité upoutat pozornost. Pár sprostých 

slov a bouchnutí dveřmi je slibný začátek. Hodiny tělocviku by byly 
hned zábavnější. Neřešit propocené tričko a obličej jako rajče. Se 
skupinkou kamarádů brázdit školní chodby, tropit různé hlouposti a 
cítit se jako pořádný bouchač.
    V jedné věci bych byla ale určitě lepší kluk než všichni ostatní. V 
chování vůči holkám. Žádné hvízdání jako na psa, oplzlé poznámky, 
nedej bože osahávání jen proto, abych si udržel post alfa samce.
    Kluci by si měli uvědomit, že i bez toho je občas těžké je snést 
a že jsme křehčí stvoření, se kterými by se nemělo zacházet jako 
s nějakým Frantou od vedle nebo kusem hadru. Je však pravda, že 
všichni nejsou úplně stejní, občas se nějaká výjimka objeví. Také je 
vědecky ověřený fakt, že kluci dospívají o něco později, proto by-
chom jim měly dát čas.

Tereza Peňáčková, SPŠ, LG 3

Matematická soutěž - školní kolo
    Školní kolo matematické soutěže 1. – 2. ročníků proběhlo 18. 2. 
2016 na obchodní akademii. Celkem se jí zúčastnilo 15 žáků. Úko-
lem bylo vypočítat zajímavé matematické příklady, které odpovídali 
učivu daného ročníku. 

    Žáci, kteří se umístili na 1. a 2. místě, postoupili do celostátního 
kola, které se konalo v Brně 1.4.2016.
VÝSLEDKY:
1. ročník:
1. místo Šauer Radek  1.B
2. místo Mykisková Ivana  1.A
3. místo Bartáčková Simona  1.B 

2. ročník:
1. místo Sokolová Alena     2.B
2. místo Čermáková Adéla  2.A    
3. místo Nosková Klára  2.B

                                                        
VÍTĚZŮM BLAHOPŘEJEME.
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První pomoc
Začátkem února jsme měli přednášku o první pomoci a bezpeč-
nosti na silnici. 

    Nikdo z nás nic moc nečekal, a měli jsme ji za nudnou, vol-
nou hodinu, ale když na ni přišlo a posedali jsme si v aule, bylo 
to jinak. Ujaly se nás dvě zdravotní sestry a začaly plnit naše 
prázdné hlavy spoustou důležitých informací. Dozvěděli jsme se 
např. jak jsme jako chodci špatně viditelní v tmavém oblečení 
bez reflexních prvků a o důležitosti nosit cyklistickou přilbu teď 
už nepochybujeme.

    Nakonec jsme si vyzkoušeli, jak umístit zraněného do sta-
bilizované polohy. Za odvahu některých z nás, kteří se snažili 
„roztlouct“ figuríně srdce, jsme dostali malé dárečky,například 
reflexní pásky, vesty, vaky na záda a kšiltovky. Přednášku jsme si 
náležitě užili a snad si z ní i mnoho odnesli.
    Myslím si, že přednášky, jako tato jsou velkým přínosem a 
měli bychom se jich účastnit častěji.

Martin Mičík, druháci OA

Propagace oboru Elektrotechnika – 
Informační technologie, máme se čím chlubit

    Studenti oboru Elektrotechnika – Informační technologie re-
prezentovali naši školu svými technickými projekty na několika 
akcích. Jednou z nejvýznamnějších byl ve dnech 14.-18. 9. 2015 
Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. 

    Náš prezentační stánek byl umístěn v pavilonu Z mezi největšími 
školami  Jihomoravského kraje. Obor Elektrotechnika představil 
na veletrhu projekt jeřábu ovládaného PLC Simatic, výtah řízený 
FPGA a počítač ovládaný tenzí a pohybem očí (projekt pro handica-
pované občany Petra Janigáče). Projekty úspěšně představili studen-
ti oboru Elektrotechnika – Informační technologie: Martin Rejthar  

a Robert Průdek ze třídy EL4. A. 
    Naši studenti dále reprezentovali naši školu na veletrzích vzdě-
lávání v Hodoníně a Břeclavi. U stánku průmyslovky představili 
počítač ovládaný tenzí a pohybem očí, který je využitelný např. pro 
zdravotně postižené občany. Lukáš Horák představil svůj maturitní 
projekt - model dálkově řízeného modelu. Stánek zaujal všechny 
přítomné a s Robertem Průdkem byl dokonce proveden rozhovor do 
Břeclavského deníku.
     Studenti naší školy oborů Elektrotechnika, Strojírenství a Logis-
tika se také zúčastnili prvního ročníku „Břeclavského fortelu“ jako 
propagátoři technických oborů. Na pořádání akce se podílela Okres-
ní hospodářská komora Břeclav, Město Břeclav, Kontaktní pracoviš-
tě Úřadu práce Břeclav, Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a 
Obchodní akademie Břeclav a zaměstnavatelé okresu Břeclav. Stá-
nek školy byl umístěn na prestižním místě, a to na pódiu sálu Domu 
školství. V rámci propagace techniky jsme představili např. 3D 
scanner, výrobky z CNC stroje, model dálkově řízeného auta a další 
projekty našich studentů. O náš stánek byl velký zájem především u 
žáků základních škol.

Ing. Vilém Závodný, SPŠ

Úspěch děvčat oboru Kadeřník
    Dne 6. 4. 2016 proběhl ve Znojmě již 7. ročník prestižní me-
zinárodní soutěže v účesové tvorbě Šarm 2016.  Mladí kadeřníci 
přijeli z mnoha míst České republiky, např. Benešova, Vizovic, 
Šilhéřovic, Žďáru nad Sázavou a také ze zahraničí – Rakouska a 
Estonska.

    Letošním zadáním bylo vytvořit účes ve stylu latinskoamerických 
tanců. Současně s kadeřníky soutěžily také kosmetičky v dekorativ-
ním líčení. Během celého soutěžního dne probíhal bohatý program.
    Svou fantazii a zručnost zapojilo celkem 14 týmů, jejichž úkolem 
bylo během 60 minut vytvořit náročný účes, kdy složitost a nápa-
ditost neznaly hranic. Na dodržování všech pravidel a regulérnost 
soutěže dohlížela odborná porota složená ze zástupců jednotlivých 
škol. Hodnotila se zejména originalita, kreativita a čistota práce.
    Za naši školu soutěžily žákyně 3. ročníku – Michaela Tihelková 
a Karolína Škrobáčková, které se pod vedením učitelek odborného 
výcviku Bc. A. Krutákové a 

M. Houšťové při-
pravovaly několik 
týdnů. Oběma dív-
kám se velmi dařilo 
a nacvičené účesy 
sklidily zasloužené 
bodové ohodnocení.
Michaela Tihelková 
obsadila 2. místo 
a převzala z rukou 
ředitele pořádajícího 
učiliště pohár a další 
věcné ceny. Karolíně 
Škrobáčkové stačilo 
bodové hodnocení na 4. místo.
    Oběma dívkám gratulujeme.

Bc. J. Kachyňová
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Donovaly – Park snow

    Lyžiarsky kurz I.B a I.D triedy SPŠE v Pieš-
ťanoch sa uskutočnil v druhej polovici januára 
2016. Aj keď som doteraz ešte nestál na lyžiach, 
na kurz som sa veľmi tešil.

    Dvomi autobusmi sme dorazili na Donovaly. 
Dočasný pobyt sme našli v ubytovni Vesel. Hneď 
popoludní sme sa už vybrali lyžovať. Pri vlekoch 
nás podľa schopností lyžovať rozdelili do štyroch 
skupín. Keďže som bol začiatočník, tak som bol 
zaradený do poslednej, štvrtej skupiny.
    Naši učitelia nám prichystali pestrý program 
na celý týždeň. Aj keď tohtoročná zima bola 
teplá, nášmu kurzu počasie prialo, mrzlo a pa-
dal i sneh. Raňajky sme mali ráno o siedmej, o 
desiatej sme išli na vleky. Poobede sme lyžovali 
od druhej do štvrtej hodiny. Po večeri sme mali 
stretávku, na ktorej sa zhodnotil celý deň. Potom 
sme mali voľno, mohli sme si oddýchnuť, alebo sa venovať rôznych 
hrám, stolnému tenisu, stolnému futbalu a pod. Tiež sme sa mohli 
lepšie zoznámiť so spolužiakmi z iných tried. Večierka bola o desi-
atej.
    Okrem lyžovania sme robili aj vychádzky do okolia. Lanovkou 
sme sa vyviezli na Novú hoľu, takmer 1400 metrov vysoký kopec. 
Tam sme urobili fotografiu našej triedy, ktorú sme po návrate vy-
stavili na našej triednej nástenke. Tiež sme sa išli pozrieť na veľmi 

známe habakuky, čo sú domčeky v centre Donovál,  postavené roz-
právkovo - fantazijnou architektúrou. 
    Na záver kurzu sa konala súťaž v slalome. Veľmi ma teší, že za 
niekoľko dní som sa naučil lyžovať. 
    Z lyžiarskeho kurzu mám množstvo pekných zážitkov, našiel som 
tam nových kamarátov a čo je hlavné, naučil som sa  lyžovať. 

Peter Tisovský, 1.D

Elektrárňa Piešťany

    Budova historickej elektrárne z roku 1906 sa nachádza na 
Staničnej ulici v Piešťanoch. Vlastníkom objektu je spoločnosť 
Západoslovenská energetika, a.s., ktorá v rokoch 2012-2014 
realizovala jeho rozsiahlu rekonštrukciu. 

 
    V septembri 2014 bola Elektrárňa Piešťany slávnostne ot-
vorená a následne sprístupnená verejnosti. Odvtedy slúži ako 
kultúrne, informačné a vzdelávacie centrum. 
    Vzdelávacie a zábavné programy sú určené nielen pre školy, 
ale aj pre rodiny s deťmi. Nachádza sa tam stála expozícia tech-

nického múzea o histórii a výrobe elektrickej energie. Konajú 
sa tam výstavy zamerané na využitie elektrickej a ďalších dru-
hov energie, tiež i koncerty, workshopy a pod.
    Častými návštevníkmi elektrárne sa stali aj študenti SPŠE v 

Piešťanoch. Vo februári a v marci si vypočuli viaceré prednáš-
ky, napr. Energia a životné prostredie (ako vznikajú jednotlivé 
druhy energií, kde sa spotrebúvajú, ako sa šetria a ich dopad 
na životné prostredie), Najlepší nápad (ako pomôcť študentom 
rozbehnúť ich tvorivé technické nápady), Svetový supermarket 
(správanie sa spotrebiteľov pri nákupe tovaru) i ďalšie.
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Naturálny kulturista

Vo februári 2016 navštívil SPŠE v Piešťanoch jej bývalý študent 
Viliam Hečko. Zo študentmi školy besedoval o svojej športovej 
činnosti. V súčasnosti patrí medzi najlepších svetových športov-
cov v naturálnej kulturistike. Pri tejto príležitosti sme mu položili 
niekoľko otázok: 

Kedy si sa začal venovať naturálnej kulturistike?
    V Roku 2006 som sa stal študentom SPŠE v Piešťanoch. Mal som 
to šťastie, že práve v októbri toho roku bola otvorená posilňovňa. 

Začal som pravidelne cvičiť. Neskôr ma môj vtedajší triedny učiteľ, 
v súčasnosti riaditeľ školy Jozef Kolník, zaradil do družstva školy, 
ktoré ju reprezentovalo v súťažiach v silovom päťboji.
Aký je rozdiel medzi silovým päťbojom a naturálnou kulturistikou?
    Silový päťboj študentov stredných škôl je zameraný na ich vše-
stranný silový rozvoj. Obsahuje 5 disciplín – zhyby na hrazde, tlak 
s činkou na lavičke, bicepsové zhyby s činkou, kľuky na hrazde a 
drepy s činkou na pleciach. 
    Pri naturálnej kulturistike porota hodnotí postavu, svalový rozvoj 
a pózovanie kulturistu. Nesmú sa používať umelé prostriedky na 
zvyšovanie svalovej hmoty.
Aké športové úspechy si už dosiahol?
    Cvičím už 10 rokov, prešiel som rôznymi spôsobmi stravovania, 
cvičenia a všetkého čo s tým súvisí. Po niekoľkých rokov prípravy 
som začal súťažiť, som členom Slovenskej asociácie naturálnej 
kulturistiky. 
    Prvej súťaže som sa zúčastnil v roku 2013 v Ostrave, kde som vo 
svojej kategórii obsadil 1. miesto. V roku 2014 som na majstrov-
stvách SR vo svojej kategórii skončil na 3. mieste a na majstrov-
stvách sveta na 2. mieste. V roku 2015 som na majstrovstvách SR 
získal titul majstra a na majstrovstvách sveta v Dubaji som obsadil 
3. miesto. Na súťaže sa pripravujem sám, som sám sebe trénerom a 
snažím sa pripraviť čo najlepšie.
Čomu sa venuješ okrem športu?
    Teraz mám 24 rokov. Som interným doktorandom na Právnickej 
fakulte Trnavskej univerzity na katedre Trestného práva a krimino-
lógie. Športovým súťažiam sa však budem venovať aj naďalej.

 Zhováral sa Adam Ondrejkovič

Úspech na strojárskej olympiáde
Študenti SPŠE Piešťany úspešne reprezen-
tujú svoju školu najmä v elektrotechnic-
kých súťažiach. Študent II.D triedy Martin 
Horváth však uspel aj v strojárskej súťaži. 
Samozrejme, že k tomu využil znalosti ni-
elen zo strojníctva, ale aj z elektrotechniky, 
hlavne z automatizácie.

    Na celoslovenskom kole 9. ročníka 
Strojárskej olympiády, ktorá sa konala 11. 
februára 2016 na Strojníckej fakulte v Brati-
slave, obsadil v svojej kategórii 1. miesto.
Kedy si sa začal zaujímať o techniku?
    Už na základnej škole som sa zaujímal 
o všetko, čo súviselo s elektrotechnikou a 
strojárstvom, teda modelárstvom a progra-
movaním. V minulom školskom roku som 
nastúpil do 1. ročníka SPŠ v Trnave, kde 
som pokračoval v tejto činnosti. Obsadil 
som tam 1. miesto v školskom kole SOČ v 

odbore Elektronika, elektrotechnika a tele-
komunikácie s prácou Mobilné skenovanie 
priestoru.

Čo bolo ďalej?
    V tomto školskom roku som prestúpil 
na SPŠE v Piešťanoch. Pokračoval som na 

zhotovení ďalšieho technického zariadenia. 
A vo februári 2016 som sa zúčastnil celo-
slovenského kola Strojárskej olympiády 
študentov stredných škôl v odbore Apliko-
vaná mechanika a mechatronika s prácou 
Auto riadené neurónovou sieťou, kde som 
obsadil 1. miesto. V podstate išlo o zmenše-
ný model auta, ktoré je riadené simuláciou 
neurónovej siete a teda jazdí bez vodiča. 
V niektorých veciach mi poradil náš učiteľ 
Ing. Dragula.
Čo plánuješ do budúcnosti?
    Chcem pokračovať v zdokonaľovaní funk-
cie tohto auta. Pridám ďalšie snímače, do-
robím priestorovú navigáciu a doplním ho 
aj robotickou rukou, ktorú vyvíjam na našej 
škole v robotickom krúžku.     
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Súťaž ZENIT
    V školskom roku 2015/2016 sa školského kola súťaže ZENIT 
zúčastnilo 7 študentov SPŠE v Piešťanoch, z toho traja v kategórii A 
(3. a 4. ročník) a štyria v kategórii B (1. a 2. ročník). 
    Študent 1.ročníka Matej Ondreička v krajskom kole súťaže ZE-
NIT v elektronike, ktoré sa konalo v decembri 2015 v Trenčíne, 
obsadil 1.miesto.

Olympiáda v anglickom jazyku  
    V decembri 2015 sa na SPŠE v Piešťanoch uskutočnilo školské 
kolo olympiády v anglickom jazyku, na 1. mieste sa umiestnil Ma-
rek Orihel zo IV. B. Následne na obvodnom kole olympiády opäť 
obsadil 1. miesto a potom reprezentoval našu školu aj na krajskom 
kole olympiády v anglickom jazyku.

Hollého pamätník

    Vo februári 2016 sa na SPŠE v Piešťanoch uskutočnilo školské 
kolo v umeleckom prednese poézie a prózy Hollého pamätník.
    V kategórii poézia sa na 1. mieste umiestnil Timotej Hruška z I.D 
básňou Sama Chalupku Valibuk, na 2. mieste Adam Ondrejkovič z 

III.B a na 3. mieste Andrej Gross z II.D.
    Dievčatá si vybrali prózu, na 1. mieste sa umiestnila Viktória 
Gvúščová z III.A s textom Dievča s bocianími nohami, na 2. mieste 
Dominika Michalková z II.A a na 3. mieste Mária Jančovičová z 
II.A.

Robotická súťaž
    Študenti SPŠE v Piešťanoch pod pedagogickým vedením Ing.
Jozefa Dragulu dosiahli ďalší úspech v robotických súťažiach. Druž-
stvo v zložení Jakub Lackovič, Matej Ondreička, Patrícia Palková 
a Patrik Bobocký si v marci 2016 na Freescale Cup v Bratislave 
zabezpečilo postup do Európskeho kola tejto súťaže inteligentných 
robotických autíčiek, ktoré sa bude konať v máji v nemeckom Mní-
chove. 

Športové súťaže
    Študenti SPŠE v Piešťanoch sa v zimnom období zúčastnili 
viacerých okresných športových súťaží – vo futbale, volejbale, bas-
ketbale, badmintone, florbale, veľkom futbale, halovom veslovaní 
a silovom päťboji. Chlapci obsadili v silovom päťboji 1. miesto a 
zabezpečili si postup na župnú olympiádu, vo volejbale 2. miesto a 
vo veľkom futbale tiež 2.miesto. 
    V nových školských priestoroch SPŠE sa uskutočnili školské tur-
naje. Po prvýkrát sa konal volejbalový  turnaj, ktorí vyhrali chlapci 
III.B, basketbalový turnaj vyhrala IV.B a florbal I.A.

Matematická súťaž
    Do najväčšej matematickej súťaže na svete Matematický klokan 
sa v školskom roku 2015/2016 zapojilo aj 116 študentov SPŠE v 
Piešťanoch.
    V Kategórii Kadet 0-12 riešilo matematické úlohy 72 študentov, 
v kategórii Junior 0-34 bolo 44 študentov. 
    Vyhodnotenie súťaže a zverejnenie úspešných riešiteľov sa usku-
toční v máji.

Stalo sa...
Návšteva z firmy Emerson
 Začiatkom februára 2016 navštívili SPŠE v Piešťanoch zá-
stupcovia firmy Emerson, a.s. Nové Mesto nad Váhom. Informovali 
študentov o možnostiach uplatnenia sa vo firme po ukončení štúdia. 
Ponúkli im aj možnosť vykonania odbornej praxe v ich závode a 
tiež aj brigády počas letných prázdnin. 
 Vo firme Emerson sa vyrábajú rôzne elektrotechnické a 
strojárske zariadenia, ktoré sa používajú najmä v automobilovom a 
telekomunikačnom priemysle.

Darcovstvo krvi
 35 študentov 3. a 4. ročníka SPŠE v Piešťanoch sa roz-
hodlo vykonať humánny čin a pomôcť vážne chorej študentke pieš-
ťanského gymnázia. Darovali svoju krv bez nároku na odmenu, len 
tak pre dobrý pocit z možnej záchrany ľudského života.

Ocenenia učiteľov
 Výnimoční pedagogickí pracovníci z Trnavského samo-
správneho kraja si pri príležitosti Dňa učiteľov prevzali 31.marca 
2016 v Trnave ocenenia. Medzi nimi boli aj dvaja pedagógovia z 

SPŠE v Piešťanoch. Predseda TTSK Tibor Mikuš odovzdal RNDr. 
Ľubomírovi Fapšovi Pamätnú medailu predsedu TTSK za celoživot-
nú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdeláva-
com procese a Mgr. Lýdii Sarvašovej Pamätný list predsedu TTSK 
za pedagogickú prácu a výsledky dosiahnuté vo výučbe anglického 
jazyka. 
 6. apríla 2016 pracovníci SPŠE Piešťany oslávili Deň uči-
teľov v reštaurácii Semafor. Pri tejto príležitosti vedenie školy oce-
nilo niektorých súčasných i bývalých zamestnancov, ktorým udelilo 
Pamätný list riaditeľa školy a  medailu Jána Amosa Komenského. 

Jubilejné vystúpenie FS Slnečnica
 9. apríla 2016 sa v Dome umenia v Piešťanoch uskutočni-
lo vystúpenie Folklórneho súboru Slnečnica, ktorý pôsobí pri SPŠE 
Piešťany.  Hudbou, tancom a spevom oslávil súbor galaprogramom 
30.výročie svojho založenia. 
 Počas uplynulého obdobia FS Slnečnica prezentoval slo-
venský folklór v mnohých štátoch Európy i sveta. Vedúcim súboru 
je PhDr. Miroslav Donoval.
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