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Žijeme sportem, stále soutěžíme

Byli jsme první v pišQworkách

Vedle sportovních zájmových činností jako volejbal, florbal a dalších jsme se jako jediná chotěbořská střední škola
účastnili okresních kol v basketbale, florbale a volejbale
a to chlapci i dívky. Nejúspěšněji si vedlo družstvo dívek,
které navzdory velké konkurenci vybojovalo ve
florbalu třetí místo. Stejnou příčku získali i chlapci
ve volejbale. Navíc futsalový tým složený ze studentů VOŠ a OA zvítězil na vánočním futsalovém
turnaji na chotěbořském gymnáziu, kde porazil
týmy gymnázia a středního odborného učiliště.
Momentálně probíhá příprava na okresní kolo
v silovém víceboji, kde jsme v minulých letech přivezli třetí místo z krajského kola a v dalším roce
třetí místo z kola okresního.

Naši třeťáci se zúčastnili v listopadu 2012 oblastního kola v pišQworkách v H. Brodě a zvítězili, což jim otevřelo cestu do krajského kola.

Píšeme do novin, jezdíme do divadla…
Máme mnoho školních projektů, např. se učíme
novinařině – otiskují nám články v Mladé frontě.
Také jezdíme do divadla – letos zatím Jekyll a Hyde, Revizor, Sex noci svatojánské.

Byli jsme ve Francii a Londýně, pojedeme do Itálie

V rámci programu Comenius Partnerství škol máme společný projekt s vinařskou školou v Bergeracu ve Francii, školou v Londýně
a nyní se těšíme do jižní Itálie. Cestujeme letadlem, takže cesta je
rychlá, máme úžasné zážitky, nové kamarády a vše je zdarma.
Tématem projektu je seznámení s národní kuchyní v protikladu
fast foodům a samozřejmě také s lidmi a zemí, ve které žijí.

Jedeme na finále soutěže Ekonomický tým II

Připravujeme se na další certifikáty,
jsme Pohodová škola

V březnu jede tým naší Obchodní akademie Chotěboř do
Prahy na finále celostátní soutěže Ekonomický tým II. Finále se bude skládat ze dvou disciplín:
•
•

test z ekonomiky, účetnictví, informatiky a práva
prezentace daného tématu z oblasti ekonomiky

Vedle dosud získávaných certifikátů z jazyků
a výpočetní techniky se můžeme nově připravit Držíme jim palce.
také na získání certifikátu v účetním programu
Pohoda, který používá většina firem v ČR a na tzv. Podnikatelský
řidičák, mezinárodní osvědčení o podnikatelských dovednostech.

Další informace naleznete
na stránkách www.oachot.cz

