2003
V tomto roce se škola stává akreditovaným centrem britského zkušebního institutu City & Guilds Pitman Qualifications. Škola se tak řadí mezi vybraná akreditovaná
zkušební centra nabízející přípravu a složení zkoušek
typu ESOL (angličtina pro nerodilé mluvčí) pěti různých
úrovní. V březnu proběhla výstava Prostějovská dobová reklama-Tištěná reklama první poloviny dvacátého
století v Galerii kina Metro 70, kterou připravili studenti
a pedagogové školy. Student prvního ročníku Ondřej
Páleník vyhrává celostátní kolo anglické literární soutěže Škola a já. V letech 2003 a 2004 škola spolupořádá
s Regionálním evropským informačním střediskem cyklus přednášek a besed Být či nebýt v EU.

Ve škole začínají poprvé studovat studenti dálkové
nástavby. Škola tak rozšiřuje celoživotní vzdělávání z denní nástavbové formy pro vyučené také na
dálkovou. Toto dálkové studium nabídla jako první
v Prostějově a dosud ho absolvovaly desítky studentů. Kateřina Žondrová s prací Hrabata Kálnokyové
a zámek Brodek postupuje do celostátního kola Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Při příležitosti vstupu
naší země do Evropské unie škola organizuje první prohlídky zámku v Brodku u Prostějova. Začíná tak tradice
průvodcovské činnosti studentů, která pokračuje dosud.

Stěhování bylo nutné, protože prostory na Palackého
ulici byly pro potřeby moderní výuky nevyhovující
a kapacitně nedostačující. Díky tomuto stěhování škola
získává vlastní tělocvičnu, výdejnu jídla a školní bufet.
Na základě účinnosti nového školského zákona dochází
ke změně názvu školy na SOŠ podnikání a obchodu. Ve
školním roce 2005/2006 ve škole studuje 225 studentů
čtyřletého denního studia, dvouletého denního a tříletého dálkového nástavbového studia.
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...ještě

2007

2010

10. ledna se studentům do užívání slavnostně předává
multimediální učebna posluchárenského typu. V září
škola poprvé organizuje adaptační (stmelovací) kurz pro
nově nastupující studenty prvního ročníku, který probíhá
v Plumlově a připravila jej bývalá absolventka školy Jana
Vašková. Adaptační kurzy se stávají tradicí školy (mimo
jiné jsou plně hrazeny školou) a zatím proběhly v Plumlově, ve Sloupu, v Horce nad Moravou a v Baldovci.

Překvapením maturitního plesu je originální písnička SOŠPO song v podání studentů třídy 4. O. Také
v dalších letech si studenti maturitních ročníků připravují vlastní videa nebo písničky. Škola se poprvé zapojuje do
celorepublikové akce Noc kostelů. Studenti školy realizují v kostele Povýšení sv. Kříže průvodcovskou činnost.
V rámci návštěvy pivovaru v Humpolci se studenti účastní přednášky se Stanislavem Bernardem o marketingu a podnikání. Jiří Kaspar získává v krajském
kole konverzační soutěže v anglickém jazyce 1. místo.
V rámci maturitních zkoušek studenti zaměření na Evropskou unii poprvé obhajují maturitní práce - modelový projekt.

Simona Dömeová a Lucie Paličková postupují s prací
Využití interaktivní tabule ve výuce ekonomických
předmětů do celostátního kola SOČ.

2009
První prohlídky brodeckého zámku Dr. Richarda
Belcrediho u příležitosti vstupu ČR do EU v květnu 2004.

Diskusní fórum za účasti premiéra Vladimíra Špidly.
Ukončena byla veřejným diskusním fórem o členství České republiky v Evropské unii za účasti premiéra Vladimíra
Špidly, předsedy PS Parlamentu ČR Lubomíra Zaorálka
a hejtmana Olomouckého kraje Jana Březiny. Škola si poprvé připomíná desáté výročí svého založení. Na podzim
proběhla výstava o historii školy ve foyer kina Metro
a divadelní představení dramatického kroužku studentů
v sále kina.

Na úspěšné prohlídky brodeckého zámku navazují
prohlídky prostějovského městského hřbitova, kostela
Povýšení svatého Kříže a centra Prostějova. V tomto
roce pokračují oslavy 10 let školy slavnostním setkáním
v Národním domě. V roce 2004 úspěšně skládá maturitní zkoušku tenistka Petra Cetkovská.

Ukázka článku z Večerníku číslo 18/2004

2005
U příležitosti 10. výročí založení školy probíhá řada akcí.
Oslavy zakončuje slavnostní setkání v Národním domě.

2004

2006
Škola v tomto roce navazuje partnerskou spolupráci
s mikroregionem Předina za účelem vybudování naučné cyklostezky v jižní části Prostějovska. 15. listopadu
2006 probíhá v Otaslavicích slavnostní zakončení projektu a otevření naučné stezky Předinou za poznáním.
Studenti navrhli trasu a obsahovou náplň patnácti zastavení. V prostorách školy na Husově náměstí byla realizována stálá výstava zaměřená na dobovou reklamu,
turismus a podnikání. Nejstarším exponátem je kupní
smlouva stará 128 let. Ve škole probíhá další diskusní
fórum věnované Evropské unii za účasti poslance evropského parlamentu Jana Březiny a senátorky Boženy
Sekaninové. V rámci Středoškolské odborné činnosti
(SOČ) zaujali odbornou veřejnost studenti Stanislav Benedikt a Leo Dvořák výukovým CD o Evropské unii.

První studenti začínají studovat podle inovovaných učebních dokumentů školy. U studijního oboru Management
obchodu byl vytvořen profil se zaměřením na podnikání
v Evropské unii. Obor Management obchodu a služeb byl
nadále profilován na cestovní ruch. Školu poprvé navštěvuje europoslanec Jan Březina v rámci projektu Jaro Evropy. Na základě jeho pozvání první studenti absolvují poznávací cestu do sídla Evropského parlamentu v Bruselu.
Do současnosti měly tuto možnost desítky studentů školy.

V rámci fiktivní firmy Lunaris vydávají studenti stolní
plánovací kalendář. V roce 2004 se patnáctka studentů
účastní Mezinárodního setkání mládeže v rakouském
Deutschlandsbergu. Toto setkání je začátkem partnerské spolupráce mezi školou a Handelsakademie
v Deutschlandsbergu.

Návštěva studentů v rakouském
Deutschlandsbergu v roce 2004.

V budově na Husově náměstí sídlí škola
v letech 2005 až 2009.

Školu poprvé navštěvuje Jirka Mára, který, ač upoután
na invalidní křeslo, společně s rodiči cestuje po světě.
Touto akcí je započata dlouholetá tradice v oblasti cestovatelských přednášek a zároveň finanční podpory učitelů
a studentů na léčení Jirkovy nemoci.

Na maturitním plesu školy v roce 2010 studenti třídy
4. O zazpívali originální písničku SOŠPO song.

2011
Školu poprvé navštěvuje bývalý velvyslanec ve Švýcarsku hrabě Dr. Richard Belcredi. Alice Sekaninová získává v regionálním kole recitační soutěže v Olomouci
1. místo. Navazuje tak na úspěchy studentů z předešlých
let. Škola se stává autorizovanou osobou Ministerstva pro
místní rozvoj v oblasti přípravy a realizace zkoušky profesní kvalifikace Průvodce cestovního ruchu. K této zkoušce připravuje své studenty v rámci výuky. Vysvědčení
o zkoušce je na úrovni vyššího odborného vzdělání. Zkoušku dosud úspěšně absolvovalo sedmadvacet studentů.

Kostýmované prohlídky centra Prostějova v roce 2007.

2008

Leo Dvořák a Stanislav Benedikt zaujali veřejnost
svým výukovým CD o Evropské unii.
Obsazují v okresním i krajském kole první místo a z celostátního kola si přivážejí čestné uznání. V rámci maturitních zkoušek studenti cestovního ruchu poprvé obhajují maturitní práce – itinerář zájezdu. Škola zprovozňuje
elektronickou komunikaci se studenty a rodiči v rámci
programu Bakaláři.
Prvním poslancem Evropského parlamentu,
který navštěvuje školu, je Jan Březina.
Ve svátek české státnosti probíhají první komentované prohlídky historického centra Prostějova. Od
1. září 2005 škola působí v prostorách zrušené základní
školy na Husově náměstí. Do užívání dostává od Rady
města Prostějov polovinu této rozlehlé školní budovy.

První adaptační kurz probíhá v roce 2007 na Plumlově.

V průběhu školního roku
2008/2009 škola zpracovává
vlastní vzdělávací programy.
Od 1. září se podle nich začíná
vyučovat. Jedná se o programy Podnikání v EU a projektové řízení a Řízení služeb
a marketing turismu. V únoru škola organizuje v kulturním středisku Duha přednášku pro veřejnost O označování
a ochraně potravin a zemědělských produktů v EU. Problematiku evropské ochrany vysvětluje europoslanec Jan Březina. V tomto roce začínají někteří studenti spolupracovat
s organizací Adra a působí jako dobrovolníci v domovech
seniorů. Maturitní zkoušky skládá téměř stovka studentů
čtyřleté denní a nastavbové formy vzdělávání. Od 1. září
škola působí v nových prostorách bývalé základní školy
na Rejskově ulici.

Ukázka článku z Večerníku čísla 22/2006

Pro žáky základních škol Prostějovska je připravena
soutěž „Znáš Evropu? “ Z 95 zapojených žáků se finále
účastní dvanáctka soutěžících. První místo získává Klára
Valterová. Jubilejní, desátý maturitní ples školy je oživen
studentskou recesí. V květnu probíhají další veřejností
oblíbené komentované prohlídky centra města. Průvodkyně jsou oblečeny do historických kostýmů. Přímo
ve škole se uskuteční workshop věnovaný Fair Trade
a beseda o dobrovolnictví se zástupci organizace AFS.
V roce 2008 je realizován výzkum pro město Prostějov zabývající se spokojeností obyvatel s místním
společenstvím. Tyto průzkumy realizuje škola každým rokem. V roce 2008 získávají Simona Dömeová
a Lucie Paličková s prací Využití interaktivní tabule
ve výuce ekonomických předmětů 2. místo ve Středoškolské odborné činnosti (SOČ) a postupují do celostátního kola. V roce 2008 úspěšně skládá maturitní
zkoušku tenista Tomáš Berdych. Nakladatelství Computer Media vydává dvoudílnou učebnici zástupce
ředitele školy Ing. Marka Moudrého Základy marketingu. Tato učebnice je v současnosti nejprodávanější
učebnicí marketingu.

V budově na Rejskově ulici sídlí škola dodnes.
Budovu na Husově náměstí uvolňuje Fakultě technologické UTB ve Zlíně. Škola slaví patnácté výročí založení Dnem otevřených dveří, komentovanými prohlídkami
a slavnostním večerem v přednáškovém sále Národního
domu. V soutěži Rotary a my získává Barbora Burešová se svým projektem 1. místo a za odměnu se účastní mezinárodního campu ve Finsku. Od školního roku
2009/2010 škola zavádí prospěchové stipendium a elektronické třídní knihy.

Oslavy 15. výročí založení školy v roce 2009 zakončuje
slavnostní večer v Národním domě.

Školu poprvé v roce 2011 navštěvuje
Dr. Richard Belcredi.
Škola se zapojuje do práce Národní soustavy kvalifikací. Pracovní skupinu Sektorové rady pro obchod
a marketing tvoří zaměstnanci zřizovatele Doma Morava holding a školy. Jsou vytvořeny typové pozice
a posléze hodnotící standardy kvalifikací Specialista
marketingu, Obchodní cestující a Obchodní zástupce.
V rámci výuky marketingových komunikací a žurnalistiky navazuje škola spolupráci s dalšími regionálními
periodiky. U prvních „státních“ maturit studenti školy dokazují své kvality. V jarním zkušebním termínu
zkoušku úspěšně skládá osmadevadesát procent studentů. Nejvíce se maturita povedla Ivaně Došlíkové,
která dosahuje v percentilovém hodnocení u českého
a anglického jazyka 99 % a u německého jazyka dokonce 100 % .

