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Vy‰‰í odborná ‰kola ekonomická a zdra-
votnická a Stfiední ‰kola, která sídlí
v Boskovicích na ulici Hybe‰ova, se mÛÏe
pochlubit ‰irok˘m spektrem studijních i uãeb-
ních oborÛ, na které se mohou hlásit absol-
venti základních ‰kol. Pro absolventy stfied-
ních ‰kol s maturitou nabízí moÏnost pokra-
ãovat ve studiu na Vy‰‰í odborné ‰kole.

Na Stfiední ‰kole jsou vyuãovány matu-
ritní obory: Informaãní technologie, Ekono-
mika a podnikání - Informatika v ekonomi-
ce, Obchodní akademie, Hotelnictví - Ho-
telnictví a turismus, Veterináfiství - Veteri-
nární prevence a Podnikání (nástavbové
studium). Uãební obor Kuchafi - ãí‰ník je 
ukonãen v˘uãním listem.

MaturantÛm z kterékoliv stfiední ‰koly
jsou na Vy‰‰í odborné ‰kole ekonomické
pfiipraveny studijní obory Ekonomika
a podnikání, Finanãnictví a bankovnictví
a Cestovní ruch. Vy‰‰í odborná ‰kola
zdravotnická vyuãuje obor Diplomovaná
v‰eobecná sestra. 

·kola nabízí studentÛm stravování i uby-
tování ve vlastním domovû pro mládeÏ
a mnoho sportovních i kulturních aktivit
k vyuÏití volného ãasu. Vlastní studium je
podporováno velmi dobrou technickou vyba-
veností ‰koly a pfiedev‰ím moÏností roz‰ifio-
vat si získané vûdomosti praxí u mnoha pod-
nikÛ v regionu, se kter˘mi ‰kola spolupracu-
je. Napfiíklad studenty oboru Hotelnictví by-
lo moÏno potkat na v˘znamné gastronomic-
ké akci - Husích slavnostech v Boskovicích,
kde mimo jiné zaji‰Èovali catering pfii soutûÏi
restaurací.

Díky skloubení teoretick˘ch znalostí
s praktick˘mi zku‰enostmi se v˘raznû
zvy‰uje moÏnost uplatnûní absolventÛ na
trhu práce.

Jedním ze zajímav˘ch maturitních obo-
rÛ Stfiední ‰koly, kter˘ absolventÛm zaji‰-
Èuje ‰irokou ‰kálu uplatnûní, je Obchodní
akademie. Abychom ãtenáfiÛm ListÛ regi-
onÛ poskytli pohled na ‰kolu oãima jedno-
ho ze studentÛ, poÏádal jsem o rozhovor
absolventa Obchodní akademie Tomá‰e
Grepla, kter˘ v souãasné dobû pokraãuje
ve studiu na VO·.

Tomá‰i, proã jste si vybral ke stfiedo-
‰kolskému studiu právû Obchodní akade-
mii?

Ke konci základní ‰koly mû lákaly spí-
‰e obory zamûfiené na automobily. Je v‰ak
vefiejn˘m tajemstvím, Ïe stfiední ‰kolu si

nevybírá jen dítû, ale také jeho rodiãe; prá-
vû díky nim jsem se zaãal rozhlíÏet i po 
ekonomick˘ch oborech. Nakonec jsem se
rozhodl pro Obchodní akademii a mohu
fiíct, Ïe dnes toho urãitû nelituji. Proã jsem
zaãal studovat právû na VASS? Pfiiznám
se, Ïe hlavním dÛvodem bylo umístûní
v Boskovicích, kam jsem jiÏ chodil na zá-
kladní ‰kolu a mûl jsem dobré autobusové
spojení z na‰í obce. Dnes bych jistû na‰el
i dal‰í dÛvody, proã studovat na VASS, ale
tehdy to bylo opravdu takto.

Ekonomické studijní obory zaji‰Èují
sv˘m absolventÛm zcela jistû dobré uplat-
nûní, ale jsou také povaÏovány za nezáÏiv-
né studium. Jakou máte zku‰enost Vy?

Jak jsem jiÏ fiekl, rozhodl jsem se na
základû diskuze s rodiãi. V té dobû jsem
o ekonomick˘ch studiích nevûdûl skoro
nic. Právû neinformovanost je problé-
mem oboru Obchodní akademie i dnes.
Jak jste se jiÏ zmínil, ekonomické obory
jsou povaÏovány za nezáÏivné studium,
coÏ plyne z nedostatku informací.
Nepochybnû tomu pfiispívá i dne‰ní poli-
ticky-ekonomická situace, kdy se na nás
z médií hrnou kvanta neznám˘ch pojmÛ,
hypotéz a vzorcÛ. To v‰e dûlá z ekono-
mie, chcete-li ekonomiky, záleÏitost po-

dobnou spí‰e alchymii, kde operují jen
tûÏko srozumitelná ãísla.

Ale opak je pravdou, jedná se o ne-
smírnû zajímavé a pestré studium. Je
v‰ak pravda, Ïe Obchodní akademie je 
oborem, kter˘ se horko tûÏko atraktivnû
propaguje. ZájemcÛm o automobilové 
obory ukáÏete automobilov˘ simulátor,
k veterináfiství pfiivedete nûjaké milé zví-
fie, atd...  Ale co udûlat pro obchodní 
akademii? Ukázat fakturu, nebo úãetní
v˘kazy?  To asi Ïádného uchazeãe neza-
ujme. Proto vidím jako jedinou moÏnost
efektivní propagace vysvûtlení obsahu
v˘uky. Ekonomie je ve své podstatû veli-
ce jednoduchá a logická. Pochopí-li stu-
dent základní jednoduché zákonitosti, je
mu cesta do této problematiky zcela 
otevfiená. A je jen na kaÏdém, jak to 
uchopí. Jestli se bude v‰e uãit jako bás-
niãku, nebo se radûji studiu otevfie a po-
chopí souvislosti. Studium Obchodní 
akademie je zamûfieno na praktické vyu-
Ïití vûdomostí. Hodí se pro kaÏdého, kdo
je ochoten vzdûlávat se v tomto perspek-
tivním odvûtví, ve kterém je o opravdo-
vé odborníky stále nouze. ProtoÏe poví-
dání o ekonomii a ekonomice je ponûkud
rozsáhlej‰í, rád bych doporuãil moÏn˘m
zájemcÛm náv‰tûvu webov˘ch stránek
‰koly www.vassboskovice.cz, kde se do-
zví mnoho dal‰ího - o úãasti na veletr-
zích fiktivních firem v Rakousku a dal‰í
podrobnosti o studiu.

Jak hodnotíte ‰kolu z pohledu studenta? 
Z poãátku bylo tûÏké si zvyknout na no-

vé prostfiedí, ale nakonec jsem si tuhle ‰ko-
lu a kolektiv velice oblíbil a vytvofiil si k ní
i jakési citové pouto. Dnes jiÏ ekonomiku
a ekonomii povaÏuji za své hobby a to i dí-
ky této ‰kole. Zastávám názor, Ïe nic není
jen ãerné, nebo bílé, Ïe i ta nejkrásnûj‰í vûc
má také své nedostatky. Na to si ale musí
udûlat názor kaÏd˘ sám. ·kola své prosto-
ry stále modernizuje a tak v kaÏdé uãebnû
nechybí napfiíklad dataprojektor. ZároveÀ
je v celém areálu moÏnost pfiipojit se na
místní Wi-Fi síÈ. ·kola také nabízí moÏnost
kopírování a tisk dokumentÛ pfiímo na
chodbách. Má vlastní knihovnu. Co se t˘-
ká pedagogÛ, tak já jsem se setkal jen s vy-
uãujícími, ktefií jsou ochotni vyjít nám stu-
dentÛm vstfiíc; samozfiejmû musí b˘t vidût
snaha i na stranû studenta. Dovolím si fiíct,
Ïe i v tak velkém rozsahu oborÛ a poãtu
studujících, je na‰e ‰kola stále „‰kola ro-
dinného typu”. Student není pro pedagogy
jen jakési ãíslo, ale pfiedstavuje osobnost se
v‰emi starostmi a problémy. CoÏ v dne‰ní
dobû není v‰ude samozfiejmostí. Na závûr
mohu zájemcÛm o studium na VASS na‰í
‰kolu jen doporuãit a popfiát hodnû studij-
ních úspûchÛ. 

Tomá‰i dûkuji za informace a také Vám
pfieji hodnû studijních i osobních úspûchÛ.

Petr Hanáãek

Bohat˘ v˘bûr studijních oborÛ nabízí
VY··Í A ST¤EDNÍ ·KOLA V BOSKOVICÍCH

Student Tomá‰ Grepl.   
Foto: Petr Hanáãek

Budova ‰koly.   Foto: archiv ‰koly

Informatika v ekonomice • Informaãní technologie
Obchodní akademie • Hotelnictví a turismus
Veterinární prevence • Kuchafi – ãí‰ník

BliÏ‰í informace na www.vassboskovice.cz
Dny otevfien˘ch dvefií 15. 11. 2013, 6. 12. 2013, 10. 1. 2014.

Pokraãování textu ze strany 1
V souãasné dobû sdruÏuje základní organi-

zace více neÏ 40 amatérsk˘ch zájemcÛ o pod-
zemí, ktefií nejen usilovnû touÏí prozkoumat
podzemní labyrinty protékající Kfitinsk˘m po-
tokem, ale také spoleãnû peãují a chrání toto
bohatství pro budoucí generace. 

Ve spolupráci se Správou CHKO Morav-
sk˘ kras a ·LP Kfitiny se skupina aktivnû 
úãastní na tradiãním pravidelném jarním úkli-
du, ãímÏ nemalou mûrou pfiispívá ke zkvalit-
nûní Ïivotního prostfiedí v uvedené chránûné
krajinné oblasti. Dlouhodobû je zapojena do
monitoringu zimujících netop˘rÛ v pfiedem
vytipovan˘ch jeskyních. V rámci Evropské-
ho dne parkÛ je spoluorganizátorem „Setkání
v Josefovském údolí”. Uveden  ̆v˘ãet pfied-

stavuje zlomek provádûn˘ch ãinností organi-
zace âSS ZO 6-05 Kfitinské údolí a objektiv-
nû tak dokládá aktivní pfiístup nejen k ochra-
nû, ale i prezentaci v˘znamné krasové oblasti,
kterou bezesporu Moravsk  ̆kras je.

Jejich hlavním cílem v‰ak zÛstává prÛ-
zkum podzemí ve snaze proniknout do ãás-
tí protékan˘ch ponorn˘m Kfitinsk˘m poto-
kem, kam doposud lidská noha nevkroãila.
O co jim jde? Proã tam lezou? Kdo je tam
Ïene? Je to obrovská touha poznat nûco no-
vého, doposud nepoznaného a poodhalit
tak tajemství, které v sobû skr˘vají jeskynû
jiÏ odpradávna. Jsou to lidé, ktefií se nespo-
kojí s tím, co jiÏ znají a bylo objeveno ãi
popsáno pfiede‰l˘mi generacemi. Chtûjí
poznávat, jít dál a hloubûji, b˘t silnûj‰í, vy-

trvalej‰í, b˘t první a posunout tak hranice
lidského poznání a souãasnû své vlastní.
Dávají sv˘m my‰lenkám smysl a jednání
cíl. Je to velké srdce a touha mozku, která
je neustále vede kupfiedu a pomáhá jim pfie-
konávat nástrahy, tvrdou práci i mnohé ne-
úspûchy. U mnoh˘ch lidí se vytratila tato
touha jít dál, staãí jím zaji‰tûní nejpotfieb-
nûj‰ího ãi udrÏení souãasného stavu.  

Jen velice tûÏko se dají popsat první poci-
ty, kdy lidská noha stoupne do neznáma
a první svûtelné paprsky dopadnou do míst,
které se vytváfiely po milióny let a zÛstaly pod
ochranou naprosté temnoty. Je to odmûna
a cena nejvy‰‰í, kterou jeskynû poskytne jen
hrstce vyvolen˘ch za dlouhé roky nepfiedsta-
vitelné dfiiny v chladu a temnotách, nesãetné-

ho obûtování a nejednoho zklamání. Úspûch
v podzemí je vÏdy v˘sledkem systematické
ãinnosti a spolupráce celého kolektivu.

Skupina se mÛÏe pochlubit mnoha dílãími
objevy, mezi které patfií napfi. otvírka závrtu III.
kotel, objevení jeskynû Kanibalky a její násled-
né spojení s jeskyní Jestfiábí skála. Z dob nedáv-
n˘ch pak objevy uãinûné v r. 2002 v jeskyni
Nová drátenická. Velk˘m postupem bylo zno-
vudosaÏení prostor tzv. „Salmova V̆ pustku”
v r. 2007 po témûfi ãtyfileté vytrvalé a houÏevna-
té práci na zdolání závalu. Nejaktuálnûj‰í udá-
lostí je objev mohutného Janina dómu v jesky-
ni V̆ pustek ze dne 7. 1. 2012.

O tom v‰em a mnohém dal‰ím jiÏ brzy …
Text a foto: Ing. Zdenûk Cihláfi; 

ãlen âSS ZO 6-05 Kfitinské údolí

Za tajemn˘mi jeskynûmi Kfitinského údolí

www.himmer.cz
Tel./fax: 516 414 696, e-mail: himmer@himmer.cz

• ãi‰tûní kobercÛ a ãalounûní •
• pronájem a prodej ãistících strojÛ •

• prodej chemie pro úklid •
• prodej pracovních odûvÛ a obuvi •

• provádûní pravideln˘ch úklidÛ v organizacích •
• ãi‰tûní interiérÛ vozidel •

• ÎELEZÁ¤STVÍ • VODA PLYN TOPENÍ •
• HUTNÍ MATERIÁL • DROGERIE •

• DOMÁCI POT¤EBY •

www.kovokolonial.cz

Prodejna Doubravice
Dolní 34 
Doubravice nad Svitavou
tel.: 516 432 766

Prodejna Boskovice
Havlíãkova 63 
Boskovice
tel.: 728 757 333

Prodejna Boskovice
Sokolská 38 
Boskovice
tel.: 607 810 605


