
NEWSLETTER 4/2017-2018 
EKONOMICKÉ AKTIVITY  

MEZINÁRODNÍ VELETRH FIKTIVNÍCH FIREM  

Žáci 3. ročníku představili svůj podnikatelský nápad na mezinárodním veletrhu fiktivních firem, který se konal 21. - 

23. 3. 2018 v Praze.  

https://oaneveklov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=649:mezinarodni-veletrh-
fiktivnich-firem&catid=12&Itemid=205 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1951103734962512&id=459174714155429 

ENERSOL –  STÁTNÍ KOLO  

Naše reprezentace na celostátním kole Enersolu byla úspěšná.  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1951066831632869&id=459174714155429 
 

JAZYKOVÉ AKTIVITY  

KRAJSKÉ  KOLO SOUTĚŽE V  NĚMECKÉM JAZYCE  

Tereza Breburdová reprezentovala naši školu v Kladně. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1940882152651337&id=459174714155429 

KRAJSKÉ A REPUBLIKOVÉ KOLO OLYMPIÁDY V  RUSKÉM JAZYCE  

V krajském kole nás v ruském jazyce reprezentovali Štěpán Průcha, Tereza Minaříková a Chrystyna Perebzjak. 
Chrystyna postoupila dokonce do kola celorepublikového. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1943939529012266&id=459174714155429 

https://www.facebook.com/459174714155429/photos/a.459491180790449.1073741827.459174714155429
/1990818177657734/?type=3&theater 

MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKY LCCI 

Osmnáct studentů naší školy dne 4. 4. 2018 absolvovalo svou první velkou jazykovou zkoušku.  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1964037037002515&id=459174714155429 
 

SPORTOVNÍ AKTIVITY  

FLORBAL –  BOJ O REPUBLIKOVÉ FINÁLE  

Žákyně OA druhý rok po sobě postoupily do kvalifikace o Republikové finále Poháru AŠSK středních škol a učilišť 
ve florbalu 2018. 

https://oaneveklov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=657:devcata-z-obchodni-akademie-
se-poprala-o-republikove-finale&catid=21&Itemid=211 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1963380453734840&id=459174714155429 
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JUNIORSKÝ MARATON  

Dne 23. 4. se zúčastnila dvě desetičlenná družstva juniorského maratonu v Praze 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1989798921092993&id=459174714155429 

KURZ SPORTOVNÍ MASÁŽE UKONČEN  

Několik absolventů kurzu sportovní masáže zakončilo kurz získáním certifikátu. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1994908907248661&id=459174714155429 

KURZ PLAVÁNÍ  

Žáci druhých ročníků prošli výukou plavání v rámci hodin TEV pořádaných v krytém bazénu na Měříně. Kurz byl 
zároveň prověrkou plaveckých dovedností potřebných pro sportovně-turistický kurz ve třetím ročníku. 

OSTATNÍ AKTIVITY  

POHÁDKOVÝ LES  

V úterý 20. března 2018 od 9:00 do 12:00 uspořádali studenti čtvrtých ročníků OA Neveklov tříhodinový program 

pro děti navštěvující MŠ Neveklov, a to pod názvem Pohádkový les.  

https://oaneveklov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=652:sokolovna-v-neveklove-se-
promenila-v-pohadkovy-les&catid=54&Itemid=101 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1940571349349084&id=459174714155429 

HISTORIE ŽIDŮ NA NEVEKLOVSKU 

Martin Bitarovec uspořádal tematickou výstavu. 

https://oaneveklov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=656:student-z-obchodni-akademie-
neveklov-se-rozhodl-bojovat-za-zachranu-pamatky&catid=54&Itemid=101 

http://www.jiskra-benesov.cz/clanek/student-z-obchodni-akademie-neveklov-se-rozhodl-bojovat-za-
zachranu-pamatky-10143 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1952733781466174&id=459174714155429 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY  

Dne 12. 4. a 16. 4. se uskutečnily jednotné státní přijímací zkoušky. 

EXKURZE 

6. března se žáci třetích ročníků podívali do podniku TPCA v Kolíně a 12. dubna žáci prvního ročníku do 

KAVALIERGLASS v Sázavě. 

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST  

Naši žáci i letos slavili úspěchy. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2002566089816276&id=459174714155429 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1991221000950785&id=459174714155429 

POSLEDNÍ ZVONĚNÍ  

Dne 27. 4. jsme se rozloučili s našimi absolventy. 

https://www.facebook.com/459174714155429/videos/1994572607282291/ 
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