ALMANACH
K 15. VÝROÈÍ
ZALOENÍ ŠKOLY

V letošním roce 2009 si pøipomínáme 15. výroèí zaloení Soukromé støední školy podnikatelské, s. r. o. v Opavì. Chtìli bychom podìkovat všem uèitelùm, kteøí za tuto dobu pùsobili na naší
škole.
„Škola je taková, jací jsou její uèitelé.“ Máme štìstí, e na naší škole pùsobí jedni z nejlepších.
Dokáí dobøe studenty pøipravit pro ivot, pro jejich studium, podnikání èi povolání.
Máme radost z úspìchù v soutìích, kde se opìt projevuje intenzivní práce našich pedagogù.
Máme radost, e se k nám dostávají pozdravy z rùzných míst naší zemìkoule, informace o zapojení
našich studentù do nejrùznìjších profesí a studiu na vysokých školách.
Celému týmu zamìstnancù pøejeme chu a sílu v nároèné práci. Všem pøátelùm školy, studentùm, kolegùm a absolventùm pøejeme hodnì úspìchù v osobním i profesním ivotì.
Za vedení školy
Mgr. Jarmila Prokešová

Ing. et Ing. Josef Zemek

V roce 2005 byla sestavena Rada školy pøi Soukromé støední škole podnikatelské, s. r. o.,
Opava. V Radì školy se vymìnili pedagogové, zástupci rodièù i studentù, nejuší vedení Rady školy
zùstalo po celou dobu stejné. Snaili jsme se vytvoøit pro èinnost školy co nejlepší podmínky, pøedevším v dobì, kdy bylo v øešení prostorové zázemí školy. Vzali jsme za rodièe zodpovìdnost, sledovat
výroèní zprávy školy, hospodaøení.
Co bychom chtìli škole do jejích dalších let pùsobení v systému škol opavského regionu
popøát:
- co nejvíce studentù, kteøí o studium budou mít opravdový zájem a školu i sebe budou dále
úspìšnì reprezentovat pøi dalším vzdìlávání nebo v profesi, kterou si vyberou,
- pedagogy se zájmem o svou práci, kteøí mají chu, zájem a tvùrèí zapálení, které na studenty
pøenesou.
Za Radu školy pøi SSŠP, s. r. o., Opava
Ing. Antonín Hrabánek
pøedseda Rady školy

Jiøí Mièola
místopøedseda Rady školy

Historie školy
V roce 2009 uplynulo 15 let od vzniku Soukromé
støední školy podnikatelské, s. r. o., Opava. Za tuto
dobu prošla škola øadou vývojových peripetií.
Zaèala v Opavì pùsobit v roce 1993 jako jedno
z detašovaných pracoviš centrální školy ve Vsetínì
pøi Støední škole prùmyslové a umìlecké Opava,
Praskova 8.
V roce 1994 první øeditelka a jednatelka školy
Mgr. Jarmila Prokešová nabídla místo spoleèníka
Ing. Josefu Zemkovi. Školu osamostatnili a škola
zaèala pùsobit jako nový samostatný subjekt v mìstì
Opavì. Sídlo školy se z ulice Masaøské pøesunulo na
Zámecký okruh 29.
Tady škola za podpory Magistrátu mìsta Opavy
pùsobila v letech 1996 - 2006. Škola nebyla vdy jen
støední školou, pro vìtší monost èinnosti a po dohodì
s MŠMT byl Krajským soudem v Ostravì vydán nový
zápis dne 5. 6. 1998, kdy došlo ke zmìnì názvu na
Soukromá støední podnikatelská škola a Støední
odborné uèilištì, s. r. o. Tato zmìna názvu i obsahu
èinnosti pøinesla škole monost pracovat a vzdìlávat
áky støedních odborných uèiliš a pøipravovat je
v rùzných formách
studia ve støedoškolském vzdìlání pro
získání maturitní
zkoušky.
První studijní
obory, které na této
škole byly MŠMT
v Praze schváleny,
byly zamìøeny na
oblast ekonomickou
a to Podnikatel se
zamìøením na øízení
firem, Podnikatel
ekonom, Personální
øízení, Podnikání
v oboru. Vývojem
prošla škola k výuce
studijních oborù Podnikatel se zamìøením na øízení
firem, Veøejnosprávní èinnost, Podnikatel se zamìøením na aplikovanou výpoèetní techniku, Podnikání
v oborech obchodu a slueb, Podnikání v oborech
zemìdìlství a lesního hospodáøství, Podnikání
v technických povoláních. Jedná se o studium denní
formy pro áky základních škol. Veèerní, dálkové
a denní nástavbové studium pro absolventy uèiliš. Od
roku 2004 má škola schválen nový obor vzdìlání

Ekonomické lyceum, pro absolventy základních škol
denní studium. Od záøí roku 2005 nabízí také škola
formou dálkového studia obor vzdìlání
Veøejnosprávní èinnost. Škola má od roku 1993
vlastní vzdìlávací centrum, odborné uèebny a to dvì
uèebny výpoèetní techniky, uèebnu techniky administrativy a uèebny jazykové.
Vedení školy doplnilo studium cizích jazykù na 9
a 12 hodin týdnì dle vzdìlávacího oboru a zamìøení. Orientace školy je zamìøena na prohloubení
jazykových kontaktù s tìmi zemìmi, jejich jazykùm se
studenti uèí. V souèasnosti jde o nìmèinu, angliètinu,
španìlštinu, francouzštinu, ruštinu a italštinu.
V roce 2006 zmìnila škola název dle legislativy
ÈR a MŠMT na Soukromá støední škola podnikatelská, s. r. o., Opava a zároveò i sídlo školy. Po deseti
letech pùsobení v prostorech budovy na Zámeckém
okruhu 29 v Opavì byla pøesídlena do budovy bývalé
ZŠ v Opavì Kylešovicích na ulici Hlavní 101.
V souèasné dobì má škola cca 300 studentù
denního studia a cca 200 studentù dálkového studia
v následujících oborech vzdìlání: Ekonomické
lyceum (denní), Podnikatel se zamìøením na cestovní
ruch (denní), Podnikatel se zamìøením na aplikovanou výpoèetní techniku (denní), Podnikatel
se zamìøením na
øízení firem (denní),
Ve ø e j n o s p r á v n í
èinnost (denní
i dálkové), Podnikání
(denní nástavbové
i dálkové nástavbové).
Tím nejcennìjším, co školu dìlá
školou, jsou její
pedagogové a áci.
Podle ohlasu, který
máme, vìøíme, e se
daøí vytváøet takovou
pracovní i pøátelskou
atmosféru, která mobilizuje áky i pedagogy. Jsme
rádi, e ohlasy bývalých studentù mùeme uveøejnit
na stránkách našeho elektronického almanachu.
Ale ne jim pøedáme slovo, zaètìte se do dalších
informací o èinnosti školy za jejích 15 let. Pøijmìte od
vedení školy pøání pro všechny pedagogy a studenty
hodnì štìstí, zdraví a úspìchù v soukromém i profesním ivotì.

Seznam pedagogù, kteøí Vás u pøíleitosti 15. výroèí školy zdraví.
Mgr. Monika Bártová
RNDr. Lucie Ciencialová, Ph. D.
Mgr. Hana Ciosová
Adriana Kohutová, DiS.
Ing. Josef Dlouhý
Ing. Alena Dofková
RNDr. Pavel Hejkrlík
Ing. Jolana Hrinová
JUDr. Karel Jáchim
Mgr. Pavla Jankù
Mgr. Zuzana Kašná
Ing. Kamila Kotrlová
Ing. Eva Lachnitová
Mgr. Marie Navrátilová
Mgr. Lenka Nováková
Mgr. Hana Obelczová
Mgr. Karin Postulková
Bc. Radovan Prokeš
Mgr. Pavel Skácel
Ing. Simona Vavrošová
Mgr. Martina Víchová
Mgr. Jan Krúpová
Mgr. Marta Kumstátová
Ing. Vendula Nešutová

za vedení školy
Mgr. Jarmila Prokešová, Ing. et Ing. Josef Zemek

Proè jsem ráda chodila do školy?
Nad touto otázkou jsem opravdu nepøemýšlela, protoe škola nikdy nebyla mou „kamarádkou“, ale jen povinností.
Asi pøed sedmi lety mì okolnosti donutily a to vedlo k rozhodnutí doplnit si vzdìlání o maturitu. Vše s tímto
rozhodnutím spojeno jsem brala spíš jako nutnost. Mým mottem se pro následující tøi roky stalo: „Dodìlat maturitu
a pryè.“ Jene jsem si vùbec neuvìdomila, e nejde jen o maturitu. Pravda, maturitní vysvìdèení je jakousi
vstupenkou k lepšímu zamìstnání, ale èlovìk si ho musí zaslouit a nìco pro to také udìlat, nic není zadarmo.
Kdy jsem opìt vstoupila po tak dlouhé dobì na školní pùdu, dýchla na mì nostalgie. Krásná stará budova, široké
schodištì, dlouhé bílé chodby, ponuré šatny v suterénu, tøídy s vysokými stropy a uspoøádanými lavicemi. V tìchto
lavicích jsme proívali pøíjemné i horké chvilky. Skvìlými prùvodci se v takových chvílích stali páni uèitelé, a u
hodní èi pøísní. Vdy byli nablízku, pøipraveni nás nìco nového nauèit a pokud bylo potøeba, podali pomocnou
rukua pøi zkouškách dokázali naše znalosti patøiènì odmìnit odpovídající známkou.
S odstupem èasu jsem si uvìdomila, e jsem díky škole proila neopakovatelná bájeèná léta a e mi nedala jen
uiteèné rady, které se budou urèitì hodit, ale získala jsem i nìco mnohem cennìjšího a tím je pøátelství.
Na školu nikdy nezapomenu a budu vdy velmi hrdá, e jsem zde mohla strávit pár bájeèných let.
Eva Stromská,
studentka dálkového nástavbového studia oboru vzdìlání Podnikání v oborech obchodu a slueb
2003-2006

Po maturitì
Je to opravdu za námi?
Mùeme mít radost?
U je toho dost?
Jaký cíl je pøed námi?
Proè poøád jen otázky
s trochou nadsázky
je tøeba sdìlit,
e s matematikou mùeme støelit.
Maturita tragédií se nám zdála
to nic, jen strach
v oèích poroty svìtýlka veselá plála
a ze strachu zbyl jen prach.

Na Lachnitovou maminku,
vzpomínat budem kadou chvilinku.
Kolik práce s námi mìla,
my kolikrát nechápající jako dìla.
Znovu a znovu vysvìtluje
a jen skromnì øekne, e od toho tu je.
Jazyk èeský a literatura napíšeme písemku a hurá!
Radost z kadé jednièky
jak veselé winsdorské panièky
od Shakespeara.
A tu otázka se vtírá:
Sejdeme se nìkdy zas?
Snad a pøijde ten správný èas.

Tak sbohem, milá školo,
hrálas poøád sólo.
My ale budeme na tebe vzpomínat …
Kdo by tì nemìl rád?
Nadìda Hluchníková,
studentka veèerního nástavbového studia oboru vzdìlání Podnikání v technických povoláních 2001-2004

Tøída NA2 maturitní roèník 2007
Seznámili jsme se jednoho dne,
naproti zimního stadionu v Opavì.
Velice brzy jsme zjistili,
e z nás bude skvìlá parta,
co má ráda vtip
a nezkazí ádnou legraci.
Nálada byla takøka vdy skvìlá,
pouze pøi písemkách, ach bìda!
Mezi naši super partu také patøí
všichni kantoøi, to byli opravdoví machøi!
Hodiny s nimi byly skvìlé,
i kdy jsme jim pøipravovali krušné chvíle.
Rádi na všechny vzpomínáme:
Paní Lachnitovou a její rady,
pana Hejkrlíka, jeho vtipu, u kterého jsme málem smíchy padli.
Z pana Novotného je náš kamarád, i kdy èeštinu mìl málokdo rád.
Manaerské koleèko pana Zemka dodnes známe i ze spánku
a úèetní osnovu pana Kudely i pozpátku.
Nesmíme zapomenout na paní Prokešovou,
která nám byla po dva roky nejmilejší mámou!
Stále jsme ta super parta,
i kdy nás vzdálenost a práce èasto dìlí.
Avšak díky komunikaèním prostøedkùm,
nás nikdy nic nerozdìlí!
Lukáš, Jirka, Kuba, Dalík, Bára, Honza, Gabka, Ivan, Lucka, Terka, Michal, Lukáš, Ali, Tom, Martin,
Mili, Katka, Martin, Jana, Jana, Standa, Vía, Jindra, Danka, Market, Lucka, Petra, Vlado, Danek,
Katka, Pavel, Jana.

Milena Ondrufová,
studentka denního nástavbového studia oboru vzdìlání Podnikání 2005-2007

Tøída CV4 maturitní roèník 2007
Je to témìø k nevíøe, ale u je to skoro šest let co jsme „poprvé“ stáli v sále Minoritského kláštera a „poprvé“ jako
jedna tøída. A dva roky, co jsme stáli na stejném místì naposledy, ale u ne jako áci, nýbr jako absolventi SSŠP,
s. r. o., Opava.
Ty ètyøi roky na naší škole utekly jako voda. Naše zaèátky byly plné oèekávání. Oèekávání nìèeho zcela nového.
Pøedevším to na co jsme se tìšili a moná i tak trochu báli, byly vztahy, a to jak vztahy s uèiteli tak se spoluáky.
Doufáme, e kdy napíšeme, e tyto vztahy dopadly nad naše oèekávání, budeme mluvit za všechny. Naše tøídní
uèitelka „Beruška“ - Martina Víchová to s námi nemìla vdy jednoduché. Mnohdy za nás bojovala, seè jí síly staèily,
ani jsme to tušili. Èasem se stala jednou z nás a byla, je a bude víc ne jen naše bývalá tøídní.
Nejen ona ovlivnila naše ivoty jednou a provdy. Byla zde øada dalších, kteøí do našich srdcí otiskli nesmazatelnou
stopu a na které nikdy nezapomeneme. Vdy vdy, kdy si na nì vzpomeneme, vybavíme si øadu proitých situací,
pøíhod a nehod, které se udály.
A náš tøídní kolektiv? Jak se dá od holek oèekávat, proily jsme radosti, ale také hádky a zklamání a tehdy nás ani
naši dva rytíøi nedokázali usmíøit.Ale dnes, kdy se sejdeme, spíše se tomu zasmìjeme a uvìdomíme si, e ani jediná
hádka nemùe pøebít ani ten nejmenší pozitivní záitek, který jsme na SSŠP, s. r. o., proili.
Veronika Lokšová, Veronika Gajdeèková
studentky oboru vzdìlání Podnikatel se zamìøením na cestovní ruch
tøída CV4 2003 - 2007

Tøída VT4 maturitní roèník 2007/2008
Kdy jsem pøed šesti lety zaèal studovat na „Podnikatelce“, mou mysl naplòovaly jak touhy po poznání
støedoškolského studia, tak obavy z nového prostøedí, spoluákù, kantorù a mìsta.
Bude se mi na škole líbit, dá škola to, co od ní oèekávám, èi budu moci nìco nabídnout škole já? Ani v tìch
nejtajnìjších pøáních jsem si nemyslel, e budu natolik spokojen s prostøedím, které jsem na „Podnikatelce“ pocítil.
Jeliko jsme byli tøída zamìøená na informatiku, sloení tøídy plné klukù dávalo tušit, e se zde sleze øádná sebranka,
která bude dret pøi sobì. Tøídní výlety, párty èi také parodující akce poøádané v prostorách školy zùstanou v pamìti
mé, spoluákù, ale také jistì v pamìti pedagogického sboru a vedení školy. Nezapomenutelné vzpomínky na tyto
události se spoluáky doprovázel vdy pøíjemný a laskavý pøístup z øad kantorù a vedení školy
a tato kombinace nemohla vyústit nic jiného ne skvìlou atmosféru, kterou jsem po dobu studia zail. Velice rád se
vracím a vzpomínám na okamiky, které mi zpøíjemnily ètyøi roky strávené na „Podnikatelce“. Kdybych se mìl
vrátit do 9. tøídy, mé rozhodnutí, kam pùjdu na støední školu, zùstane stejné.

Petr Holuša, student oboru vzdìlání Podnikatel se zamìøením na aplikovanou výpoèetní techniku
2003 - 2007

Kdy jsme byl poádán, abych napsal nìco do tohoto almanachu na téma, jak se mi studovalo na této škole,
musím se pøiznat, e místo "jen" obyèejného úkolu, nìkde nìco pìkného o nìèem napsat, byla to pro mne velmi
milá povinnost, ne-li èest. Ovšem, jak se odpovìdnì postavit k takovému úkolu? Nepíši pøece do knihy hostù
v hotelu u cesty jak se mi líbila jedna noc, mám tady zhodnotit ètyøi roky studia, ètyøi roky ivota. Ètyøi roky
kadodenního ivota, kdy kadý rok byl sám o sobì jedineèný. Proto chci, aby následující øádky byly alespoò drobným vyjádøením slov díkù a pocitu vdìènosti vedení školy, které mne vdy svým skvìlým pøístupem ohromovalo, vstøícným asistentkám na sekretariátì, ale hlavnì uèitelskému sboru, lidem, kterým do
dnes budu vdìèný za to, co mi dali a díky èemu jsem se dostal tam, kde jsem. Vzpomínám si, e jako
"prvòáèka", mne velmi pøekvapilo, jaká a rodinná atmosféra panuje na této škole. Studenti zdraví uèitele
s úsmìvem, dokonce i po ránu a nejen pøi odchodu a uèitele zdraví kadého studenta jménem. Na jiných
školách témìø nevídané. Velmi rychle jsem se sblíil se studenty z vyšších roèníkù. Vzpomínám si, e
vdy, kdy jsem pøišel s prosbou o pomoc, kdy mi nìco nešlo, vdy mi vyhovìli, ale toto platí hlavnì
o kantorech. Mimo pøirozené autority budily hlavnì pocit dùvìry, mìl-li kdokoliv z nás problém by
studijní, nebo osobní, mohl kdykoliv a za kýmkoliv pøijít s prosbou o pomoc a byl vyslyšen. Tato škola se
také vyznaèuje velkou dotací hodin cizích jazykù, bez kterých se dnes ji èlovìk neobejde. Nikdy nezapomenu na první hodinu Ing. Josefa Zemka, který pøišel do první hodiny, otoèil se k tabuli a zaèal "Jmenuji se
Josef Zemek, moje ena je Dáša, mám syny ..." poté, co takto projel celou rodinu a zázemí, vèetnì barvy plotu
jeho domu, otoèil se k nám a povídá: "Tak a teï bych rád vìdìl nìco o Vás," nemusím øíkat, e tímto nám všem
vzal dech. Jsem velmi vdìèný magistøe Prokešové a posléze i magistøe Ciosové za hodiny rétoriky. Díky
hodinám mluvení pøed kamerou a vlastní tøídou nemusím tøikrát obejít areál firmy, ne nasbírám odvahu zavolat
zákazníkovi. Všem uèitelùm vdìèím za mnoho, proto jsem velmi na rozpacích vùbec nìkoho jmenovat, nechci se
dotknout nikoho, koho bych vynechal, ale tìmto lidem vdìèím nejvíc, jeliko díky jejich odpovìdnému pøístupu
zvládám vysokou školu naprosto bez problémù a o práci ani nemluvím. Ing. Eva Lachnitová, ukázala mi, e
ekonomika, aè se tváøí býti vìdou, je spíše umìním. Mgr. Hana Obelczová, díky její angliètinì se nebojím ani
závìreèných zkoušek. Ing. Jolana Hrinová, po jejich hodinách cestovního ruchu se u nikde nikdy neztratím. Mgr.
Marcela Hadamèíková, má drahá tøídní, mi ukázala, e èeština není jen y/i, ale hlavnì pøekrásný jazyk a literatura
je pùsobivým svìtem. Po stoupnutí na váhu si vdy postesknu po hodinách tìlocviku Mgr. Krúpy a Mgr. Pavla
Skácela. Ing. Kamila Kotrlová mne nauèila, e danì nejsou trestem za dobøe vedené úèetnictví a RNDr. Pavel
Hejkrlík a jeho snaha zlidštit mi matematiku u mne sice koøen nezapustila, ale krom poèítání na papíøe mne
nauèil, e èlovìk nemùe nikdy s nièím poèítat na sto procent, dìkuji. A JUDr. Karel Jáchim, nauèil mne, e
ivot není rùový sad, ale jeho velmi peèlivé a podrobné hodiny práva jsou tou první rùí v tom budoucím sadì.
Do oèí se mi vhánìjí slzy, kdy si na to všechno vzpomenu. Tímto dìkuji všem tìmto lidem, všem ostatním
uèitelùm, které jsem potkával kadý den na chodbì Mrg. Víchová, Navrátilová, vdy usmìvavá Mgr. Jankù,
Mgr. Hartmannová, které vdìèím za nìmèinu.Ing. Dlouhý, Mgr. Bártová, RNDr. Ciencialová, Mgr. Plaèek,
Ing. Pernicová, Bc. Radovan Prokeš... Dìkuji paní Hinzeové a také sleènì Èernínové, e jim nikdy nebylo
divné, proè neustále chodím pro køídy, ale hlavnì dìkuji vedení školy Mgr. Jarmile Prokešové a Ing. Josefu
Zemkovi, e díky nim jsem nikdy nezapochyboval o tom, e by soukromá škola byla ménì kvalitnìjší ne
škola státní. Pøi svém studiu jsme si neustále všímal, jak se škola vyvíjí a mìní doslova ze dne na den a díky
všem tìmto lidem se stala opravdu kvalitní školou s kvalitním programem a hlavnì odpovìdným pøístupem. Proto si dovoluji øíci, e všichni tito lidé nejsou jen vyuèující, na které si rád zavzpomínám, to ne,
stali se z nich pøátelé, pøátelé, kterých si budu do smrti váit a Soukromá støední škola podnikatelská je
místo, kam se budu vdy rád vracet.
Pøemek Hladík, absolvent studijního oboru Podnikatel se zamìøením na cestovní ruch, 2006

Soukromá støední škola podnikatelská, s.r.o., Opava je školou, která mnì poskytla støedoškolské vzdìlání, která mì pøipravila
pro další studium na vysoké škole a díky ekonomickým, jazykovým a dalším znalostem mnì usnadnila následnou praxi. Dala
mnì nejen všeobecný pøehled, ale té jistou míru specializace, a to pøedevším na ekonomiku, právo a vedení administrativy.
Pohlédnu-li nazpìt, díky „podnikatelské škole“, jak jsme jí zkrácenì vdy øíkali, jsem získal velmi kvalitní vzdìlání zamìøené
primárnì na praxi. Získal jsem znalost dovedností, které nebývají na jiných støedních školách bìnì vyuèovanými. A u se
jedná o pøedmìty jako je Rétorika, Estetika èi Etika èi o velmi kvalitní výuku Kanceláøského psaní na stroji èi Informatiku.
Vzdìlávání probíhalo vdy za pomocí moderní techniky a moderního softwaru, to vše samozøejmì s velmi kvalitními
pedagogy, kteøí mìli ke studentùm osobní pøístup a projevovali vdy snahu na pøedávání informací a znalostí nám studentùm
v maximální moné míøe. Rád také vzpomínám na nejrùznìjší vzdìlávací a rekreaèní akce poøádané podnikatelskou školou.
Tyto mìly vdy pestrou náplò a pøedaly mnì do ivota také velmi podstatnou zkušenost nauèily mì relaxaci. Nejen prací je
èlovìk iv. Podnikatelské škole vdìèím za mnohé a jsem velmi rád, e jsem mohl získat své støedoškolské vzdìlání právì na
této škole.
JUDr. Tomáš Hulva
student oboru vzdìlání Podnikatel tøída P4 1995 - 1999
advokát v Opavì
odborný asistent na katedøe spoleèenských vìd VŠB TUO
doktorand na katedøe obèanského práva Právnické fakulty MU v Brnì

Z aktuálních pøíspìvkù našich studentù
Štrasbourg 2009 - 8. 3. -12 .3.
Kdy jsem se poprvé dozvìdìl o výhøe od tøídní profesorky, moc jsem tomu nechtìl vìøit. „Kamile, jedeš
do Štrasbourgu“, vykøikla paní Kotrlová do telefonu a mì bylo jasné, e nadšení paní uèitelky jen tìko porazím
tím svým . Vdy na soutìi o Evropské unii bylo pøes 150 studentù a e bych se zrovna já dostal mezi „elitních“ 35
studentù? Nemohl jsem tomu poøád uvìøit. Bylo to neuvìøitelné, ale ještì víc neuvìøitelné bylo pro mì to, e
ne jenom já, ale i druhý soutìící z naší školy Tomáš Hruška dosáhl stejného úspìchu. Tím se pro mì stala naše
škola absolutním vítìzem vzhledem k úspìchu dva ze tøí soutìících studentù.
Hurá do Štrasbourgu. V nedìli 8. 3. jsme vyrazili na naši cestu do centra Evropské unie. Mìli jsme bohatý
program a urèitì jsme se nenudili. Vdy hned v pondìlí jsme jeli do Evropského parlamentu. Záitek byl u jenom
vidìt tu nádhernou budovu tyèící se nad Rýnem. V parlamentì jsme se zúèastnili besedy s europoslanci Falbrem
a Rouèkem a pak jsme šli shlédnout plenární zasedání Evropského parlamentu. Všichni jsme samozøejmì byli
v šoku, kdy jsme zjistili, e v parlamentì je nìco málo pøes tøicet poslancù (ze 785 poslancù) a e jenom divákù
z øad turistù tam bylo pìtkrát více. Z èeských poslancù tam byl pouze Libor Rouèek a Richar Falbr a i ten po pìti
minutách odešel nìkde do bufetu, tak tam zùstal jako reprezentant Èeské republiky (z 24 èeských europoslancù)
pouze pan Rouèek. Veèer jsme mìli tu èest s tìmito pány poveèeøet a pobavit se v restauraci v centru Štrasbourgu.
V úterý jsme mìli celý den na prohlídku historického centra Štrasbourgu s majestátnou katedrálou
Notre-Dame. Zároveò jsme se rozlouèili se Štrasbourgem, protoe další den byl naplánován odjezd.
Ve støedu jsme si tedy sbalili kufry, naloili do autobusu a vyrazili smìrem k Èeské republice. Cestou jsme
se ještì zastavili na 4 hodiny do nejvìtšího evropského technického muzea v Sinsheimu, co byl pro mì rovnì
skvìlý záitek.Apak u nás èekala jen ètrnácti hodinová cesta domù.
Mám na tyto ètyøi dny velmi pøíjemné vzpomínky, a i kdy se mi zpoèátku soutìit o EU moc nechtìlo,
jsem nyní rád, e mì pan Bc. Prokeš na tuto soutì pøihlásil.
Zdraví Váš Kamil Kurka
student oboru Ekonomické lyceum 2004 - 2009

Volnoèasové aktivity SSŠP, s. r. o., Opava
Kulturní a zájmové
Ji brzy po zaloení se vedení školy spoleènì
s vyuèujícími snailo o rozvoj mnoha mimoškolních
i školních aktivit studentù. Tradici tak získaly vánoèní
besídky, zahajování školního roku a pozdìji
i slavnostní pøedávání maturitních vysvìdèení v sále
Minoritského kláštera.

¨
Znaènou popularitu mají u studentù rùznorodé
soutìe. K tìm nejoblíbenìjším patøily foto soutì èi
soutì v luštìní køíovek. Pravidelnì se konají i klání
v rychlostním psaní na poèítaèové klávesnici pod
názvy Alena se jelena nelekala a Velikonoèní datel.
V minulém školním roce se velmi dobøe zapsala
i soutì o mateøském jazyce pod názvem O èeštinì
trochu jinak.

Dùleitou souèástí studia je i jazykové vzdìlání
studentù. Proto se pravidelnì konaly èi konají jazykové
besídky, nìmecko-èeské týdny, tvorba vlastní anglické
poezie a v neposlední øadì i zájezdy a pobyty za
hranicemi naší zemì.

Hodnotíme-li kulturní ivot školy, nesmíme urèitì
zapomenout na tradièní Ples školy, na nìj se tìší
studenti i absolventi. Tento rok se uskuteèní ji jeho
XII. roèník.
Cvièné bankety a rauty poøádané ve spolupráci
s jinými školami opavského okresu, Vyšší odborná
škola a hotelová škola Opava, SOŠ Husova, patøí
k tìm, které jsou velmi oblíbené, kultivují chování
a seznamují s novými informacemi stolování
a stolnièení.

Sportovní
Od poèátku existence školy se stalo tradicí pravidelnì na jaøe a na podzim poøádat vycházky do okolí mìsta.
Trasy školních tøíd (výkonnostnì odlišené) vycházely z okolních mìst (Kravaøe) a vesnic (Melè, Hnìvošice)
a konèily v Opavì.
Dvakrát se povedlo uskuteènit i jízdu skupiny studentù na kolech, nebo bruslaøù na inline bruslích.
V poslední dobì (2005 - 2008) se cílem našich turistických pochodù stalo údolí Hvozdnice, Raduòky
a Moravice. Studenti mají monost na vlastní oèi poznat lépe region, který døíve navštìvovali jinak
ne-li „po svých“. Souèástí výšlapù byla orientace podle busoly a mapy.
Sportovní dny v areálu VK Kateøinky byly po pøestìhování školy v roce 2006 nahrazeny turnaji
v odbíjené a to jak v tìlocviènì, tak i pod širým nebem v areálu VK Kylešovice. K této zmìnì vedla
vedení školy iniciativa samotných studentù a také trochu druební setkání se SŠ z Polska, která
se touto sportovní aktivitou zaèala.
Pravidelným zpestøením TV jsou soutìe o pohár vedení školy ve støelbì ze vzduchovky
(v letošním roce se jednalo u o 4. roèník). Klání se daøí organizovat ve spolupráci se
Støediskem volného èasu Opava.
První vìtší sportovní akcí mimo rámec našeho regionu v roce 2002 bylo splutí øeky
Vltavy z Vyššího Brodu do Zlaté Koruny. Akce se setkala s velkým ohlasem, avšak
v tradici se nepokraèovalo.
Lyaøské výcviky se do roku 2004 konaly v Jeseníkách s ubytováním na chatì
Barborka. Od tohoto roku dochází k razantní zmìnì pøesunutím lyaøských kurzù
do oblasti Beskyd (Visalaje, Javorový vrch, Gruò). Jeden kurz jsme dokonce
úspìšnì poøádali v zahranièí na Slovensku.
Samostatnou kapitolou jsou kurzy vodní turistiky spojené s ekologickými
aktivitami. První KVT byl spolu s polskými studenty. Konal se v okolí Opavy
a Hradce nad Moravicí v krásných kvìtnových dnech roku 2006.
Výsledkem byl nejen vodácký køest 17 studentù a studentek, ale i pøiblinì
tuna odpadu nasbíraná na bøezích øek Moravice a Opavy. Kurzy nám
materiálovì a personálnì zajišuje také Støedisko volného èasu
Opava. Absolventi kurzù v téme roce uskuteènili splutí øeky
Moravice z Kruberku a do Hradce nad Moravicí. Bìhem cesty
jsme mapovali výskyt invazivních rostlin (bolševník kavkazský,
rdesno sachalinské) na bøehu øeky pro potøeby projektu, který se
bohuel nepovedlo dotáhnout do konce.
Rok 2007. Skupina studentù 3. roèníku absolvovala splutí
øeky UNY v Bosnì a Hercegovinì. Jednalo se o sportovnì
nejnároènìjší akci na øece, která je pomìrnì obtíná
a chladná.

Ekologické
Skromné zaèátky ekologických akcí školy jsou ve spoluúèasti
na Dnech Zemì. Svou historii zaèínají v roce 2003. Tehdy jsme
uklízeli les v oboøe, v bezprostøedním okolí tehdy nové cyklostezky,
která vede údolím Moravice. Akce se zúèastnilo 145 studentù
a vyuèujících.
Rok nato - 2004 jsme zkusili sázení stromkù pro Lesy ÈR. Buky, javory, duby
a jedle sázela skupina 65 dobrovolníkù po dva dny. Brigáda byla placená
a kadý si vydìlal závratnou sumu 200,- Kè. Jednalo se o nepøedstavitelnì tìkou
práci v málo pøístupném terénu. Tento rok jsme v zimì rozvìšovali po lese hovìzí lùj
jako potravu pro nìkteré semenoravé ptáky, kteøí se pro sníh a led nemohli dostat
k potravì.

V roce 2005 jsme poprvé zkusili uklízení okolo øeky Moravice v úseku od
Hradce nad Moravicí a po její soutok s Opavou. Kadá tøída mìla svou èást bøehu
a nìkteøí se nestaèili divit, co vše se dá v okolí øeky odhodit. Je reálný pøedpoklad, e se
tito ekologové - amatéøi tìko v budoucnu stanou zneèišovateli. Skupina studentù
pomáhala èistit ptaèí budky sýkorníky.
Rok 2006 je pøelomový, protoe se nám povedlo èistit øeku ne z bøehù, ale z lodi.
Stejná akce probìhla i v roce 2007 a 2008. Bohuel poèasí zabránilo úèasti vìtší skupiny
tìch, co rádi uklízí svou zemi. Pro déš jsme museli Dny Zemì odvolat.
Jeden den roku 2008 byl zvláštní pro skupinu studentù 1. roèníku, kteøí spolupracovali
s pozemkovým spolkem NIVA pøi natáèení ekofilmu. Zároveò také pøi té pøíleitosti vyvìsili v lese
dalších 50 budek pro sýkorky.

Zájezdy naší školy
Náplní studia na naší škole není jen klasická výuka v lavicích, ale její souèástí jsou také kadoroènì poøádané pobytové a poznávací zájezdy do zahranièí, odkud si studenti pøivezou spoustu nezapomenutelných záitkù.
Bìhem patnácti let fungování SSŠP, s. r. o., Opava jsme ji nìkolikrát navštívili napøíklad Øecko, kde jsme
mìli monost poznat jak historické památky, tak i krásu zdejších pláí a èistotu Støedozemního moøe. Studenti
oboru Podnikatel se zamìøením na cestovní ruch si zde také vyzkoušeli prùvodcovskou èinnost.
Dalším z cílù byly Španìlsko a Francie, kde kromì relaxace a poznání studenti uplatnili své jazykové znalosti z francouzštiny a španìlštiny, které se také vyuèují na naší škole.
Cílem našich zájezdù není pouze jiní Evropa a Støedozemní moøe, ale úspìšnì probìhly
i studijní poznávací pobyty v Nìmecku a Anglii, kde si kromì poznání studenti vyzkoušeli
komunikaci se svými nìmeckými a anglickými vrstevníky a mìli také monost s nimi
navázat písemný kontakt.
Kromì tìchto nìkolikadenních zájezdù poøádáme kadoroènì
jednodenní výlet do Vídnì, který se organizuje støídavì pøed Vánocemi
nebo na jaøe. Studenti mají monost obdivovat bohatou výzdobu ulic
a námìstí, navštívit kulturní památky Vídnì.
Ani ve školním roce 2008/2009 nezùstaneme doma.

Mezinárodní kontakty
Pro kadou školu, která má zájem o zvyšování své úrovnì a prestie, mají velký význam mezinárodní
meziškolní kontakty.
Byli jsme proto velmi rádi, kdy nás koncem roku 2005 oslovila obdobnì zamìøená polská støední
škola z Kedzierzyn Kózle u Opole, Zespól szkol nr. 3. Po rychlých elektronických námluvách jsme se
shodli na hlavních tématech našich druebních vztahù.
Od poèátku roku 2006, zhruba ve ètvrtletních intervalech, probìhlo nìkolik milých a úspìšných
výmìnných zájezdù, pøi kterých studenti soutìili v anglické a nìmecké konverzaci na rùzná témata ze
ivota mládee, historie našich regionù i EU. Vzájemnì si pøedstavili národní tradice, písnì, tance
a pohádky na vánoèní besídce v opavském Minoritu, probìhla i fotografická soutì zamìøená
na historii a krásu druebních mìst. Souèástí tìchto setkání byla i prestiní volejbalová utkání dívek
a chlapcù. Pøi spoleèenských obìdech, nebo pøíjemných procházkách studentù i pedagogù probíhaly
diskuze na nejrùznìjší témata.
Vyvrcholením naší èesko polské spolupráce bylo tøídenní vzájemné setkání v Opavì v dubnu 2007 v
rámci projektu, který vypracovala naše škola.

V pøedmìtu Technika administrativy se uèí áci od prvního roèníku zvládnout klávesnici PC „všemi deseti“. Pracují
s výukovým programem ZAV, který pøed 13 lety naše škola zakoupila od vicemistra svìta, pana Jaroslava Zaviaèièe. Je to
velmi moderní a progresivní metoda, jak zvládnout psaní textu podle individuálních dispozic áka, kterému pøedkládá texty
od nejjednodušších a po nejsloitìjší, mìøí èas, testuje, procvièuje…
Pøed Vánocemi poøádáme pro naše studenty kadý rok školní soutì „Alena se jelena nelekala“ a tak si vytipujeme
„talenty“ školy, kteøí nás pak opìt reprezentují na krajské støedoškolské soutìi „Velikonoèní datel“, který se koná
tradiènì také na naší škole. Jsme hrdí na to, e si pokadé nìkterou z pìkných cen odnesou i naši „písaøi“.
Jak se program ZAV, podle kterého studují naši áci, líbí, mùete posoudit v následující anketì.

-Jaký máš názor na výuku Techniky administrativy podle programu ZAV?
„Myslím si, e zavedení programu ZAV do škol je výborná vìc. V dnešním svìtì
poèítaèù si myslím, e by kadý student mìl umìt psát plynule na poèítaèi. Nìkteøí se
nauèí psát doma sami, ale s tímto programem to jde lépe. Taky se mi líbí, e kadý
si píše, jak kdo stíhá ve svém vlastním tempu a jak je zruèný v administrativì.“
/Adam Pravda, VT2/
„Ano, tato výuka se mi líbí. Myslím, e díky tomu programu se
dobøe nauèíme psát na poèítaèi a také se mi tato dovednost bude
hodit do budoucího povolání.“ /Veronika Šinová, VS2/
-Má také program ZAV nìjaké zápory?
„Snad jen pøi udìlání více chyb
a spadnutí o jedno nebo více cvièení.“
/Adam Pravda, VT2/
„Myslím, e ne. Daleko lepší
ne to, co jsme mìli na ZŠ“.
-Jak jsi testován podle
programu ZAV?
„Testováni jsme
kadý mìsíc. Pøi psaní
testù nebyla vìtšina mé
tøídy nervózní, jeliko
testy byly snadné i pro
ménì šikovnìjší.“
/Adam Pravda, VT2/
-Líbí se Ti tøída pro
výuku Techniky
administrativy?
„Tøída se mi velmi líbí a je
dobøe zaøízená.“ /Adam Pravda,
VT2/
„Ano, líbí…, poèítaèové uèebny jsou
dobøe vybaveny.“

S pocitem jisté nostalgie vzpomínám na dobu, jak jsme zaèínali. V roce 1992 probíhala jednání vedení
Støední prùmyslové školy strojnické v Opavì (Ing. Antonín Krusberský øeditel školy, Ing. Josef Zemek zástupce
øeditele) se Støední školou podnikatelskou ve Vsetínì s moností zaloení detašovaného pracovištì pøi Støední
prùmyslové škole strojnické v Opavì. Podaøilo se a zahájili jsme pøijímání prvních ákù v bøeznu 1993 a pro školní
rok 1993/1994 byly otevøeny dvì tøídy prvních roèníkù ètyøletého oboru vzdìlávání Podnikatel ekonom a jedna
tøída jednoletého pomaturitního studia.
Pøipomínám si, jak v prùbìhu hlavních prázdnin roku 1994 pøešla škola jako detašované pracovištì pod
firmu Unikont,s. r. o. v Opavì a její vzdìlávací pracovištì, jeho. vedením byla povìøena Mgr. Jarmila Prokešová,
a pøešel jsem ze státní školy na toto pracovištì. Od roku 1994 jsme vyuívali prostory státní školy na ulici Praskova
a zároveò prostory firmy Unikont na Masaøské ulici, kde sídlilo vedení školy. Zároveò jsme ukonèili studium
s prvními studenty pomaturitního studia.
Další vzpomínka patøí do roku 1996, kdy jsme se osamostatnili a vznikl tak samostatný vzdìlávací právní
subjekt, ji bez podpory Støední podnikatelské školy ve Vsetínì. Zùstali jsme ve stejném tandemu s Mgr. Jarmilou
Prokešovou. V tomté roce jsem se ctí stal prvním øeditelem ji zcela samostatné Støední podnikatelské školy
v Opavì. Za podpory Magistrátu mìsta Opavy jsme získali prostory na Zámeckém okruhu 29, kde jsme pùsobili a
do roku 2006. V prùbìhu tìchto let jsme rozšíøili nabídku vzdìlávání pøi zamìstnání ve formì dálkové a veèerní, kdy
byly otevøeny ètyøi tøídy.
Rok 1997 byl pøelomovým rokem prvního úètování naší dlouhodobé práce, kdy poprvé maturovali áci
ètyøletého denního studia oboru Podnikatel ekonom a dvouletého denního studia oboru Podnikání. Od tohoto roku
jsme procházeli nezbytným vývojem, kdy jsme v roce 1998 zmìnili název školy, v roce 2000 jsme otevøeli první
roèník dálkového pìtiletého studia pro absolventy ZŠ oboru Podnikatel ekonom. Rychle poté v roce 2001 jsme
poprvé otevøeli první roèník denního studia Podnikatel se zamìøením na aplikovanou výpoèetní techniku a v roce
2002 jsme zaèali nabízet nový studijní obor Veøejnoprávní èinnost pro absolventy ZŠ ètyøletého denního studia
a otevøeli tak jednu tøídu prvního roèníku. V dalších létech jsme se dále pøizpùsobovali poadavkùm trhu a mìnili
nabídku vzdìlávání. V roce 2006 jsme byli pøestìhování do prostor bývalé ZŠ v Opavì Kylešovicích, kde pùsobíme
dodnes.
Kadá vzpomínka, kadý absolvent mì naplòuje pocitem úspìšné práce pøi vzdìlávání našich ákù, dobrého
budování vztahù a zanechání pozitivní stopy v myslích všech. Nyní a do budoucna mohu hrdì øíci: „Byl jsem
pøi tom a jsem rád s kadým ákem, se kterým jsem se vidìl, setkával a zároveò jako. i týmem vynikajících pedagogù,
které se nám podaøilo získat a s nim. jsem v kadodenním kontaktu“.
Ing. et Ing. Josef Zemek

Elektronický almanach Soukromé støední školy podnikatelské, s. r. o., Opava nechceme uzavírat. Uvítáme
pøíspìvky a fotografie, které nám pošlete.
- pozdrav
- vzpomínku
- fotografii ….

