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ODBORNÉ AKTIVITY
MATEMATICKÁ SOUTĚŽ
Studenti Čmereka F. (2.A), Studnička J. (2.A), Vimmerová A. (2.A), Vlášková N. (2.A), Voss J. (2.A) hájili barvy
Obchodní akademie v matematické soutěži Náboj na MFF UK v Praze. V české konkurence jsme se umístili na
135. místě, ve světové pak na místě 489.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2629728913766654&id=459174714155429
ENERSOL
V Parbubicích se 21. a 22. března konal 16. ročník dvoudenní celostátní konference Enersol. Studenti zde
představili svoje projekty na podporu obnovitelných zdrojů. Každý kraj zde reprezentovalo šestičlenné družstvo.
Do družstva Středočeského kraje se z naší školy probojovaly Andrea Lánská, Lucie Šťastná a Sabina Merhautová.
https://oaneveklov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=706:celostatni-kolo-enersolu-vpardubicich&catid=54&Itemid=101
MEZINÁRODNÍ VELETRH FIKTIVNÍCH FIREM
Žáci 3. A se svou fiktivní firmou G&T, s. r. o. se zúčastnili Mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze, který
se uskutečnil ve dnech 20. – 22. března 2019 na Výstavišti Holešovice Praha.
https://oaneveklov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=700:mezinarodni-veletrhfiktivnich-firem&catid=54&Itemid=101
SOUTĚŽ V GRAFICKÝCH DISCIPLÍN ÁCH
V krajském kole soutěže v grafických disciplínách konaném 26. 3. v Čáslavi se umístili:
Jiří Slaba - 13. místo v opise, Jana Fulínová 22. místo v opise, 4. místo v korektuře.
EXKURZE
Žáci druhého ročníku navštívili v dubnu firmu Coca Cola.

JAZYKOVÉ AKTIVITY
ZKOUŠKA LCCI
Dne 3. 4. 2019 se pokusilo 18 studentů naší školy získat mezinárodní certifikát z obchodní angličtiny LCCI. Na
výsledky stále čekáme, ale věříme, že byli všichni řádně připraveni a certifikát získají.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2655110484561830&id=459174714155429

VÝMĚNNÝ POBYT - RUSKO
Dne 22. března k nám přijeli studenti z ruského Novosibirska na druhou část výměnného pobytu. Připravili jsme
pro ně náročný poznávací program a věříme, že o týden později odjížděli se spoustou zážitků a vzpomínek.
https://oaneveklov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=705:mame-co-nabidnout-anebnetradicni-supertyden&catid=54&Itemid=101
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2629868070419405&id=459174714155429
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2629868070419405&id=459174714155429
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2635932393146306&id=459174714155429
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2635952673144278&id=459174714155429
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2640627472676798&id=459174714155429
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2641630175909861&id=459174714155429
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2645050952234450&id=459174714155429
ZAHRANIČNÍ LEKTOŘI N A OA
22 zahraničních lektorů anglického jazyka přijalo pozvání uspořádat jazykové aktivity pro naše studenty. Tzv.
neformální vzdělávání naše studenty zaujalo.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2629690830437129&id=459174714155429

SPORTOVNÍ AKTIVITY
KURZ PLAVÁNÍ
V měsíci březnu se žáci druhého ročníku podrobili plaveckému kurzu v hodinách tělesné výchovy. Kurz byl
uskutečněn v plaveckém zařízení Měřín.
JUNIORSKÝ MARATON
14. dubna vyslala OA Neveklov dvě desetičlenná družstva na Juniorský maraton do Prahy. Lepších výsledků ve
velké konkurenci škol sice nedosáhli, ale všichni okusili závodní a přátelskou atmosféru, která každou podobnou
sportovní akci provází.
Tým OA Neveklov RACE (Michal Štěpánek, Milan Matoušek, Rozálie Ptáčková, Filip Šimsa, Kamila Sládková,
Jakub Christian Voss, Barbora Dobiášová, Tomáš Velebný, Josef Půlpán, Tomáš Andacký) zaběhl v čase 3:30:15 a
tým OA Neveklov EXPERIENCE (Filip Čmereka, Tomáš Sigmund, Tereza Oralová, Nikolas Dostál, Nikol
Hubínková, Tereza Breburdová, Tereza Šimoníková, Veronika Fryšová, Pavlína Klímová, a jedna posila z Čáslavi)
v čase 3:50:57.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2682135248526020&id=459174714155429

OSTATNÍ AKTIVITY
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Dne 12. a 15. dubna se žáci devátých ročníků ucházeli o přijetí na naší školu. Věříme, že se jim přijímací zkoušky
náležitě povedly a od září se budeme potkávat nejen na chodbách školy.
KULTURNÍ PŘEDSTAVENÍ
Dne 11. 4. shlédli žáci prvního a druhého ročníku představení Jak se dělá muzikál v Hudebním divadle Karlín.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2678428758896669&id=459174714155429
Dne 15. 4. shlédli žáci třetího ročníku divadelní přestavení Škola žen od Moliéra v pražském Divadle na
Vinohradech.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2683077938431751&id=459174714155429
MŠ NEVEKLOV
Žáci nejstarších ročníků s připravili v rámci předmětu Projektový management program pro děti z mateřské
školy. Zpestřili si tak jinak nudnou přípravu k maturitě, která je čeká za pár dnů.
https://www.facebook.com/459174714155429/photos/a.459491180790449/2705870739485804/?type=3
POSLEDNÍ ZVONĚNÍ
Dne 30. dubna se s pravidelnou školní docházkou rozloučili žáci čtvrtých ročníků. Při posledním zvonění
zábavnou formou předali pomyslné žezlo vládnoucího ročníku mladším studentům.

