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PRÁZDNINY JSOU TADY,  NABÍZÍME VÁM PÁR VZPOMÍNEK 

VŠECHNY ODKAZY FUNGUJÍ, FACEBOOK NENÍ NUTNÝ 

 

ODBORNÉ AKTIVITY  

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V GRAFICKÝCH DISCIPLÍNÁCH  

Dne 15. května nás reprezentovala Jana Fulínová ze čtvrtého ročníku na MS v grafických disciplínách, kde 

obsadila krásné 11. místo v korektuře. Gratulujeme! 

STÁTNÍ ZKOUŠKA Z  KANCELÁŘSKÉHO PSANÍ  

Dne 10. června proběhla státní zkouška z kancelářského psaní, kterou úspěšně složilo 13 ze 14 přihlášených 

žáků. 

SOUBORNÉ ZKOUŠKY EPSM 

Sportovní management třetího ročníku absolvoval jeden ze zlatých hřebů svého studia, a to soubornou zkoušku 

z atletiky, gymnastiky a sportovních her. Zúročili tři roky fyzické dřiny a všichni zkoušku zvládli úspěšně. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2863232327082977&id=459174714155429 

MATURITY 

 Měsíc květen se nesl ve znamení maturitních zkoušek, které prověřily důslednost přípravy našich absolventů. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2763904503682427&id=459174714155429 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2772034009536143&id=459174714155429 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2789768591096018&id=459174714155429 

PRAXE 

13. – 24. května absolvovala část druhého a třetí ročník kompletně odborné praxe v soukromých firmách, kde 

měli příležitost otestoval nabyté znalosti a dovednosti v praxi a zároveň „přičuchnout“ k jejich každodenní 

rutině. 

EXKURZE 

Žáci prvního ročníku navštívili v květnu sázavské sklárny. 

Žáci druhého ročníku navštívili v květnu firmu Mars v Poříčí nad Sázavou. 

 

JAZYKOVÉ AKTIVITY  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2863232327082977&id=459174714155429
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2763904503682427&id=459174714155429
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2772034009536143&id=459174714155429
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2789768591096018&id=459174714155429


AMERICAN DAY  

21. května se uskutečnil na naší škole den se studenty angličtiny z celého světa. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2766676010071943&id=459174714155429 

 

 

 

SPORTOVNÍ AKTIVITY  

SPORTOVNĚ TURISTICKÝ  KURZ TŘETÍCH ROČNÍKŮ  

Předposlední týden školního roku patřil sportovním kurzům. Jeden z nich se konal částečně na řece Lužnici a 

částečně v Dobronicích. 

https://oaneveklov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=716:sportovne-turisticky-kurz-3-

rocniku-2019&catid=21&Itemid=283 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2828840677188809&id=459174714155429 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2830015137071363&id=459174714155429 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2832073436865533&id=459174714155429 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2834430156629861&id=459174714155429 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2836626006410276&id=459174714155429 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2840240376048839&id=459174714155429 

 

KURZ VODNÍ TURISTIKY  

Druhý kurz se konal na řece Otavě a zúčastnili se ho žáci sportovního managementu prvního a druhého ročníku. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2837048956367981&id=459174714155429 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2842266249179585&id=459174714155429 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2845910092148534&id=459174714155429 

 

OSTATNÍ AKTIVITY  

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY  

Stále je možné se přihlásit ke studiu na naší škole. Případní zájemci o poslední volná místa v prvním ročníku 

naleznou informace zde: 

https://oaneveklov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=711:dalsi-kolo-prijimaciho-rizeni-

2019-20&catid=51&Itemid=169 
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RESPEKT INVESTIGATIVNÍ ŽURNALISTICE  

Dne 19. června navštívil naši školu známý novinář a pohovořil nejen o cenzuře. 

https://oaneveklov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=717:investigativni-

zurnalista&catid=54&Itemid=101 

SPORTOVNÍ MASÁŽ  

Kurz sportovní masáže jsme i letos zakončili státní zkouškou a všem úspěšným „certifikovaným“ gratulujeme. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2781764425229768&id=459174714155429 

ŠKOLNÍ VÝLETY  

V posledním týdnu se třídy rozprchly do všech světových stran, abych si společně užily dny vyhrazené školním 

výletům. Výlety v těchto horkých dnech byly spíše monotematické. Jen 1. B je trávila sportovně a pěkně se 

zapotila, ostatní třídy volili koupání na Živohošti a dalších vodních plochách v okolí. 

ŠKOLA V  PŘÍRODĚ  

V září odjíždíme na školu v přírodě do Horního Poříčí. Jede se už v neděli 1. září, nezapomeňte! 

https://oaneveklov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=703:informace-ke-skole-v-

prirode-zari-2019&catid=54&Itemid=101 
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