Nejlepší studenti prvních „státních“ maturit
v roce 2011 při slavnostním předávání
vysvědčení v Národním domě.

2012
Na začátku roku probíhá ve škole kontrolní činnost
České školní inspekce. Škola je hodnocena jako nadprůměrná, což je nejvyšší možné ohodnocení. Studenti
školy se zapojují do projektu Active Citizens - komunitní plánování pro střední školy. Dalším projektem,
do kterého se škola zapojuje, je dotační program Peníze středním školám. V rámci projektu jsou vytvořeny
vzdělávací materiály a vybavena učebna informatiky
novými počítači. V dubnu probíhá zájezd do Itálie.
Výjezdy do zahraničí spojené s průvodcovskou praxí
studentů jsou každoroční tradicí. V hodnocení úspěšnosti studentů u maturitních zkoušek zaujímá škola
místo hned za gymnázii. Martin Eyer zpracovává logo
pro svazek obcí ČOV Výšovice. Při příležitosti Dne
učitelů přebírá Ing. Marek Moudrý z rukou hejtmana
Olomouckého kraje ocenění Pedagog Olomouckého
kraje. V nakladatelství Computer Media vychází další učebnice učitelů školy, Praktické účetnictví od Ing.
Daniely Šlézarové a Politologie, člověk v mezinárodním prostředí od Mgr. Terezy Köhlerové a Ing. Marka
Moudrého. Maturitní zkoušky úspěšně skládá pětadevadesát procent studentů.

Kočerhová, Žaneta Pořízková a Markéta Růžičková).
V mezinárodní soutěži Spotřeba pro život získávají
Lenka Hošková, Zuzana Černá a Barbora Valoušková první místo. Na pozvání poslankyně Evropského
parlamentu Lenky Sehnalové se pak tyto studentky
účastní zájezdu do Štrasburku. O prázdninách zajišťují
studentky marketingu turismu pro Prostějov průvodcovskou službu v kostele Povýšení sv. Kříže a v centru
města. Na podzim také probíhají komentované prohlídky nástěnných gotických maleb kostela v Mostkovicích. Škola začala používat redesignované logo.
Škola zavádí sociální stipendium. Při splnění kritérií
stanovených školou se tak školné vybraným studentům sníží na 500 Kč. V rámci projektu Active Citizens
jsou organizovány komentované prohlídky centra V rámci projektu Active Citizens probíhá v červnu 2014
dětské zábavné odpoledne pro žáky základních škol.
Prostějova a kostela Povýšení sv. Kříže pro seniory.
V projektu OPVK Inovace ve vzdělávání a rozvoji
podnikatelských znalostí a dovedností je vytvořen výukový vzdělávací portál s elektronickými učebnicemi
a šest učeben je vybaveno interaktivní technikou. Pro
studenty je zorganizováno několik zajímavých besed
a přednášek. Z nich jsou nejlépe hodnoceny návštěvy
Karla Schwarzenberga, syrského chargé d´affaires,
poslanců Evropského parlamentu nebo cestovatelská beseda absolventa školy Martina Fryče, který
pracuje u letecké společnosti Emirates a je zároveň
autorem cestopisů. Maturitní zkoušky úspěšně skládá
100 % studentů denního studia.

2013

Začátkem roku se studenti
školy účastní poznávacího zájezdu do Štrasburku. Pro část
z nich byl zájezd odměnou za
vítězství v soutěži Euroscola
(celodenní návštěva budovy
Evropského parlamentu spojená s mezinárodním diskuzním fórem) a část studentů dostala zájezd od školy
jako odměnu za vynikající studijní výsledky a práci
pro školu. Finálového kola celostátní soutěže Europanostra se zúčastňuje také tým našich studentek (Denisa

V roce 2014 školu navštěvuje bývalý ministr
zahraničních věcí Karel Schwarzenberg.

Výrazného úspěchu ve Středoškolské odborné činnosti
(SOČ) dosahuje Jiří Trunda, který s prací Marketingové
komunikace zámku Plumlov postupuje do celostátního kola, kde získává sedmé místo. Od 1. září nastupují
do školy první studenti nového vzdělávacího programu Sportovní management. Tento vzdělávací program
je prvním svého druhu v Olomouckém kraji a jeho cílem je podpora mladých sportovců v jejich sportovní
kariéře a jejich příprava pro budoucí povolání v oblasti
ekonomiky a managementu sportovních organizací
a klubů, nebo v trenérské oblasti. Škola se stává autorizovanou osobou Ministerstva průmyslu a obchodu
v oblasti přípravy a realizace zkoušky profesní kvalifikace Specialista marketingu. V rámci výuky marketingu jsou všichni studenti připravováni k vykonání této
zkoušky, která je na úrovni vyššího odborného vzdělání. Zkoušku úspěšně absolvuje osmadvacet studentů
školy. V rámci projektu Active Citizens probíhá dětské
zábavné odpoledne pro žáky základních škol Procházka historií Prostějova. Maturitní zkoušky úspěšně skládá sto procent studentů denního studia a třiadevadesát
procent studentů dálkového nástavbového studia. Škola se zapojuje do projektu Stáže pro mladé a jako první
střední škola v Prostějově stává autorizovaným centrem Cambridge zkoušek. Ve školním roce 2014/2015
ve škole studuje 239 studentů čtyřletého denního studia
a tříletého dálkového nástavbového studia.

1994 - 1997

2002

Škola byla založena pod názvem Soukromá střední
podnikatelská škola obchodu a služeb v roce 1994
a téhož roku se koná také první přijímací řízení. Jejími zakladateli jsou právnické i fyzické osoby z oblasti
obchodu, které takto reagují na zánik odborných učilišť dřívějších státních podniků. Prvním ředitelem je
PaedDr. Jaroslav Gamba. Jsou otevřeny dvě třídy denního čtyřletého studia oborů Management obchodu
a Management obchodu a služeb a jedna třída pomaturitního denního studia. Své první prostory škola získává v administrativní budově Intergea ve Vrahovicích.
O rok později se škola stěhuje do budovy na Palackého ulici. Počet žáků se rok od roku zvyšuje, stejně tak
počet učitelů v pedagogickém sboru. Druhým ředitelem je jmenován PhDr. Evžen Mucha. V roce 1998
se koná první maturitní ples v tehdejším Kulturním
a společenském centru na Komenského ulici.

Maturitní ples se koná
v Městském divadle a v přilehlých místnostech Národního domu. Prostory
divadelního sálu jsou tak
v Prostějově poprvé využity ke slavnostnímu stužkování. Od té doby probíhají
maturitní plesy v Národním domě a Městském divadle
vždy první pátek v únoru. V roce 2002 také probíhá
slavnostní předávání maturitních vysvědčení v obřadní síni prostějovské radnice. Doklad o ukončeném
vzdělání absolventům předává místostarostka města
Prostějova Božena Sekaninová. Tradice slavnostních
předávání maturitních vysvědčení nebyla dosud přerušena. Pouze z důvodu velkého počtu studentů byla
v dalších letech slavnost přesunuta do přednáškového
sálu Národního domu. V tomto roce bylo poprvé použito nové logo školy. Od školního roku 2002/2003 ve
škole funguje školní parlament - studentská samospráva. Opatření přijatá zástupcem zřizovatelů k ozdravení
ekonomiky školy jsou úspěšná, je vyrovnána ztráta
minulých let a trvalou ziskovost vykazuje škola dosud. Jediným zřizovatelem se stává centrála skupiny
obchodních firem Doma Morava.

Celoživotní
vzdělávání
na SOŠPO
Škola jako první
v Prostějově začala
nabízet dálkové
nástavbové studium

Škola jako první v Prostějově nabídla veřejnosti možnost dálkového nástavbového studia zakončeného maturitní zkouškou. Od roku 2005
umožňuje absolventům tříletých odborných
učilišť doplnit si vzdělání. O kvalitě přípravy
v dálkovém studiu svědčí vysoké procento úspěšnosti u „státních“ maturit, které nekleslo pod
90 %. Tradičně největší zájem je o vzdělávací program Podnikání a marketing, je zaměřen na odborné ekonomické předměty s důrazem na marketing. Novinkou ve škole je vzdělávací program
Management sociálních služeb, jenž poskytuje
odborné vzdělání v oblasti sociálních služeb, managementu a administrativě v různých organizacích zabezpečujících sociální činnost a institucích
veřejné správy.
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Číslo 10 Ročník 15
pondělí 7. 3. 2011
Cena 10,- Kč

...ještě

Výrazného úspěchu v SOČ dosahuje Jiří Trunda
s prací Marketingové komunikace plumlovského zámku.

2014

V roce 2012 přebírá zástupce ředitele školy
Marek Moudrý ocenění Pedagog Olomouckého kraje.

Číslo 10 Ročník 15
pondělí 7. 3. 2011
Cena 10,- Kč

10

...ještě

První exkurze proběhla v roce 1999 do automobilky
Škoda Auto v Mladé Boleslavi.

2000
V jubilejním roce 2000 dosahuje studentka Jana Vašková prvního velkého úspěchu ve Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Po vítězství v okresním kole
úspěšně reprezentuje naši školu také v krajském klání. Svou práci Atraktivity naší planety koncipuje jako
učební pomůcku pro předmět Cestovní ruch, a to formou malovaných atraktivit a textovým doprovodem.
Její obrázky dosud zdobí prostory školy. Vstupem
společnosti Doma Morava holding a.s. do portfolia zřizovatelů je posílena její ekonomická rovnováha školy
a jsou vytvořeny základní předpoklady její ziskovosti.

První maturitní ples školy probíhá
v Městském divadle v únoru 2002.
V budově na Palackého ulici sídlila
soukromá škola v letech 1995 až 2005.

1998
Škola si postupně získává dobrou pověst a umožňuje dostudovat skupině studentů ze zaniknuvší
Soukromé střední školy podnikání a managementu
v Manhardově ulici. Ředitelem školy je PhDr. Petr
Doubrava. V tomto roce úspěšně skládají maturitní
zkoušku první studenti čtyřletého studia.

1999
Ve vzdělávacím programu školy je zvyšován počet hodin odborné praxe studentů ve firmách regionu. Studenti také poprvé navštěvují automobilku
v Mladé Boleslavi. Touto exkurzí začínají pravidelné
a u studentů oblíbené výjezdy do významných českých
a moravských firem. Poprvé se také tři studentky školy
zapojují do Středoškolské odborné činnosti (SOČ).

Jana Vašková přebírá z rukou místostarostky
města Prostějova Boženy Sekaninové diplom
za 1. místo v okresním kole SOČ.

2001
Ve škole působí dramatický kroužek pod vedením
vyučující Markéty Novákové. Studenti svými divadelními představeními oživují vánoční besídky, ale
navštěvují například také domov seniorů. V PROSTĚJOVSKÉM Večerníku vychází první průzkum. Od
tohoto roku jsou průzkumy realizovány studenty školy bez přerušení až do současnosti. Školu navštěvuje
105 studentů. Zástupce zřizovatelů aktivně vstupuje
do řízení ekonomického procesu školy. Ředitelem
školy je jmenován Mgr. Václav Křupka, který tuto
pozici zastává dosud.

