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Každé pondělí v čase 14,00 – 15,30 hodin probíhá rekvalifikační kurz – Sportovní masáž. 

http://oaneveklov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=504:kurz-sportovni-masaz-

zavazna-prihlaska&catid=21&Itemid=211 

V následujích dnech se konají Dny otevřených dveří naší školy: 22. 11., 30. 11., 8. 12., 17. 1., 

15. 2.  

Dne 2. 9. proběhla na naší škole burza učebnic. 

Ve dnech 5. 9. – 9. 9. se konala první škola v přírodě v Horním Poříčí u Strakonic, které se 

zúčastnili všichni studenti a učitelé naší školy. 

http://oaneveklov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=525:skola-v-

prirode&catid=54&Itemid=101 

Dne 12. – 16. 9. proběhly Adaptační kurzy 1. ročníků na Měříně. 

Dne 13. 9. byly zveřejněny informace o soutěži o získání stipendia na studijní pobyt v USA. 

http://oaneveklov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=520:moznost-

ziskani-stipendia-na-studijni-pobyt-v-usa&catid=17&Itemid=208 

Dne 13. 9. proběhla pod patronací studentské organizace Doors sbírka pro nevidomé občany 

Světluška. 

https://www.facebook.com/623439231027635/photos/a.635881593116732.1073741830.6

23439231027635/1182240638480822/?type=3&theater 

Dne 14. 9. se uskutečnilo okresní kolo v atletice ve Vlašimi, kterého se zúčastnil výběr našich 

studentů. 

Dne 16. 9. besedovala třída 2. A s hasičským sborem Neveklov. 

Na odkazu níže naleznete nabídku povinných, povinně volitelných lyžařských kurzů pro tento 

školní rok. 

http://oaneveklov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=343:nepovinne-

predmety-a-krouzky&catid=42&Itemid=101 

Ve dnech 21. – 29. 9. proběhly exkurze v České národní bance tříd 3. B sport. management, 

4. A. a 3. B lyceum. 

Informace o výchovném poradenství na naší škole naleznete zde: 

http://oaneveklov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=531:vychovne-

poradenstvi-2016-2017&catid=36&Itemid=168 

http://oaneveklov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=521:nabidka-

lyzarskych-kurzu-2017&catid=21&Itemid=211 

Harmonogram státních maturit pro rok 2017 zde a další informace o zkoušce: 
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http://oaneveklov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=522:harmonogram-

statni-maturity-2017&catid=57&Itemid=193 

http://oaneveklov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=536:maturitni-

zkouska-2017&catid=57&Itemid=193 

Organizace školního roku 2016/2017 zde: 

http://oaneveklov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=523:organizace-

skolniho-roku-2016-2017&catid=42&Itemid=190 

Seznam zájmových kroužků zde: 

http://oaneveklov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=343:nepovinne-

predmety-a-krouzky&catid=42&Itemid=101 

Dne 26. 9. proběhlo krajské kolo Ekonomického týmu ve Slaném. Zúčastnili se zástupci 4. 

ročníku a obsadili 4. místo. 

Dne 27. 9. proběhly závody v přespolním běhu v zámeckém parku ve Vlašimi. 

https://www.facebook.com/459174714155429/photos/pcb.1212889988783894/1212889558783937

/?type=3&theater 

Dne 29. 9. se třídy 2. A a 3. B ekonomického lycea vydali na exkurzi do Prahy – Praha 

historická po stopách králů. 

http://oaneveklov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=535:praha-

historicka-aneb-po-stopach-kralu&catid=17&Itemid=208 

Dne 4. 10. proběhla beseda se starostou města Neveklov třídy 4. A lyceum. 

Dne 4. 10. proběhlo plenární zasedání OSRPŠ při OA Neveklov a třídní schůzky 1. a 4. ročníků. 

http://oaneveklov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=281:plenarni-

zasedani-osrps&catid=31&Itemid=101 

Žákyně 3. AB a 4. A si mohly vyzkoušet při hodině TEV zumbu. 

http://oaneveklov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=524:v-ramci-hodin-

tev-se-cvicila-zumba&catid=21&Itemid=211 

Naše škola se stala certifikovaným centrem mezinárodních jazykových zkoušek z anglického 

jazyka LanguageCert. Další informace se dozvíte zde: 

http://oaneveklov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=526:mezinarodni-

jazykove-zkousky-z-anglickeho-jazyka-languagecert&catid=27&Itemid=153 

Dne 6. 10. 2016 podnikly třídy 1. A a 1. B  exkurzi do Prahy do Klementina. 

http://oaneveklov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=533:klementinum-a-

hladova-adela&catid=15&Itemid=207 

Dne 6. 10. byly zveřejněny pokyny ředitelky školy k ročníkové práci. 
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http://oaneveklov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=529:pokyny-k-

rocnikove-praci-2016-2017&catid=42&Itemid=101 

Dne 10. 10. byl zveřejněn na našem webu kánon literárních děl k maturitní zkoušce z ČJL. 

http://oaneveklov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=530:kanon-literarnich-del-k-

maturitni-zkousce-z-cjl&catid=57&Itemid=193 

Dne 10. 10. byly zveřejněny na našem webu pokyny k maturitním pracím. 

http://oaneveklov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=532:pokyny-k-maturitni-

praci&catid=57&Itemid=193 

Dne 13. 10. se konaly již tradiční bariérové testy z anglického jazyka. 

http://oaneveklov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=527:barierove-

testy-z-anglickeho-jazyka-13-10-2016&catid=17&Itemid=208 

Dne 20. 10. se konala přednáška pod názvem Bankéři do škol pro 3. a 4. ročníky. 

Dne 24. 10. si žáci školy pod organizací Hasičského sboru Neveklov vyzkoušeli, jaké to je při 

evakuaci školy kvůli kontaminaci ovzduší. 

https://www.facebook.com/459174714155429/photos/pcb.1244326125640280/124432571

5640321/?type=3&theater 

Důležité informace o hodinách TEV na Zimním stadióně v Benešově tříd 2. AB naleznete zde: 

http://oaneveklov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=534:brusleni-v-

ramci-hodin-tev-trid-2-ab&catid=21&Itemid=211 

Na jaře roku 2017 pořádá naše škola poznávací zájezd do Londýna. Více informací zde: 

http://oaneveklov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=519:londyn-

2017&catid=17&Itemid=208 

V průběhu podzimu 2016 vyjíždí naši pedagogové prezentovat naši školu na základních 

školách v okolí. 

Dne 10. 11. se zúčastní třídy v rámci svého studia exkurze v Technickém muzeu v Praze. 

http://oaneveklov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=528:exkurze-do-

technickeho-muzea-v-praze-dne-10-11-2016&catid=18&Itemid=209 

Na naší škole i v tomto školním roce funguje Klub mladého diváka, v jehož rámci navštěvují 

žáci nejrůznější divadelní představení. Aktuální informace u Mgr. Hulanové či na FB školy. 

Pokud byste si chtěli něco uvařit po vzoru našich žáků učících se německý jazyk, můžete 

rovněž sledovat FB školy. 

I nadále sledujte FB stránky školy! 

https://www.facebook.com/Obchodn%C3%AD-akademie-Neveklov-

459174714155429/?fref=ts 
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