Vážení přátelé,
začal nový školní rok a s ním přichází další ročník školního časopisu „Isšáček“.
V tomto úvodním čísle se setkáte s informacemi, které je třeba sdělit na začátku.
Představíme vám nové učitele, stejně tak budeme činit i v dalších číslech, dozvíte
se cenné informace o státních maturitách a budete mít šanci zkouknout kroužky
nabízené naší školou. Doufáme, že v tomto čísle každý z vás najde alespoň něco,
co ho zaujme.
Pokud by se mezi vámi všemi našel někdo, kdo by rád spolupracoval a přispíval do
školního časopisu, bude přijat s otevřenou náručí. Stejně tak se zachováme
k připomínkám, námětům, které nám zašlete, a to nejlépe mailem na adresu:
bambasovak@iss.pb.cz.
S přáním hezkého dne Klára Bambasová

Chcete se stát i vy
redaktory školního
časopisu???
Stačí jen napsat na:
bambasovak@iss.pb.cz

Spolužáci,
považujeme za podstatné vám oznámit, že se opět do funkce
zástupce ředitelky vrátil Mgr. Jan Česaný. Jeho sídlem je
místnost vedle horní sborovny, tedy staronová kancelář.
Srdečně ho opět vítáme.

Sedlčanské psaní na klávesnici PC
Již podruhé se škola zúčastnila soutěže v psaní na klávesnici, která se stejně jako
loni, tedy 1. ročník, konala v Sedlčanech. Soutěž je určena žákům druhých ročníků
středních škol. Účastnilo se 22 žáků ze 7 škol - Gymnázium a Střední odborná škola
ekonomická Sedlčany, ISŠ HPOS, OA a VOŠ Příbram, OA Vlašim, OA Mladá
Boleslav, OA Neveklov, OA Beroun. Naši školu reprezentovali tito žáci ze třídy HT2B
– Citoríková Kateřina, Nejedlá Diana, Švec David a žákyně z CR2 - Černá Nikola.
Nejúspěšnější z našich obsadila 13. místo Citoríková Kateřina s 262 čistými
úhozy za minutu, 14. místo Švec David s 239 čistými úhozy za minutu (jako jediný měl
pouze l chybu)
Diana Nejedlá byla 20. s 218 čistými úhozy za minutu, 21. skončila Černá Nikola s 211
čistými úhozy za minutu.
Zvítězila z OA Vlašim Aneta Boučková s 344 čistými úhozy za minutu, 2. místo
obsadil Vojtěch Šafář s 315 čistými úhozy za min. z OA Beroun, na 3. místě skončila ze
Sedlčan Dominika Kirjejevová s 314 čistými úhozy za minutu.
Ing. Ivana Pálková

Prázdniny většinou přinášejí žákům uvolnění a odpočinek, slouží i k načerpání sil do nového boje se
školou na dalších deset měsíců. Letošní prázdniny ale přinesly jednu obrovskou změnu pro všechny
maturanty. Po letech zkoušek, nácviků a odkládání vláda 18. srpna rozhodla o definitivním spuštění
tzv. státních maturit. Studenti maturitních ročníků již základní informace dostali, během několika
příštích dní i nové „státní“ zkoušky ochutnají při maturitní generálce a pak už budou dělat všechno
pro to, aby na jaře co možná nejlépe uspěli, definitivně se rozloučili se školou a vykročili do života.
O co tedy vlastně jde a v čem jsou největší změny? Nemusíte se mnou souhlasit, ale zase nic
tak tragického se neděje. Ministerstvo snad ví, proč celou akci spouští a ty změny spočívají hlavně
v tom, že žákům oproti minulým rokům přibývají dva testy a pro polovinu oborů písemka z cizího
jazyka (žáci HT a CR ji už absolvovali i v minulosti). To ostatní se tak dramaticky nemění.
Nová maturitní zkouška je rozdělena na dvě části. Ta první se nazývá „jednotná, společná
někdy státní“). Každý žák koná komplexní zkoušku z ČJL a cizího jazyka, pokud nechce letos cizí
jazyk, volí místo něj test z matematiky. ČJL a cizí jazyk tvoří test, písemná práce a ústní zkouška.
Aby žák uspěl, musí úspěšně zvládnout všechny části komplexní zkoušky. Toho, kdo si místo cizího
jazyka vybere matematiku, čeká test a nic jiného. Ti, kdo zrovna nekamarádí s matematikou, ani
tohle možná nepovažují za výhru. K těmto „ státním“ zkouškám si žáci mohou zvolit 0 až 3
dobrovolné zkoušky, ale to není žádná povinnost. Druhá část maturity se nazývá „profilová“ a má
mít vazbu na specializaci, pro kterou se žák u nás připravuje. Zatím vypadá podobně jako dosavadní
maturita – praktická zkouška z odborných předmětů a ústní zkouška z dvou odborných bloků. Tato
část maturity je plně v režii školy. Pro tento rok jsme připravili změnu pro obchodníky – jejich
praktická MZ bude zaměřena víc obchodnicky než prodavačsky a hotelováci budou mít půlhodinový
odborný blok rozdělený na dvě patnáctiminutové zkoušky tak, jak to mají ostatní obory.
Pokud někdo včas neuzavře ročník, nebo u některé zkoušky neuspěje, bude maturovat
v podzimním termínu, ale „ státní“ písemnosti se budou odehrávat na sběrné škole, kterou vybere
ministerstvo. Jinak systém opravných zkoušek je zdánlivě přijatelnější než v současnosti.
Více informací k nové maturitě najdete na nástěnce vedle barovky, na stránkách školy a
hlavně na www.novamaturita.cz .
Co dodat na závěr? Nepotkala Vás žádná tragédie, jste jen náběhový ročník ministerského
projektu. Většinu z nás žádné zkoušky nepotěší, ale pro novou maturitu platí to, co pro starou:
zodpovědná příprava a pověstný kousek štěstí jsou předpokladem pro úspěch. A kvůli maturitě jste si
snad podávali přihlášku na střední školu, ne?
J. Česaný

Mgr. Markéta Špaková
vyučující MAT
Co říkáte na názory žáků?
Podle žáků: usměvavá, přísná, s vysokými cíly a nároky.
Nevím, co si žáci představují pod pojmem vysoké cíle…Jinak musím souhlasit, a jsem moc
ráda za žákovská hodnocení (usměvavá) vzhledem ke krátké době mého působení. Nároky
dle mého pohledu jsou odpovídající vzdělávacím plánům naší školy a srovnatelné s nároky
kolegů.
Jste spravedlivá?
Pevně věřím, že ano a že to potvrdí za nějaký čas i samotní žáci.
Vaše křestní jméno je Markéta. Je spousta svatých Markét, myslíte si, že jste jedna
z nich?
Vím jen o jedné svaté Markétě a ta každý rok, 13. července, hází srp do žita.
Proč jste se rozhodla učit u nás?
Je to pro mě nová zkušenost. Doposud jsem učila jen na základních školách.
Už jste se ve škole rozkoukala? (povězte nám nějakou perličku…)
Rozkoukala a bohužel zatím žádnou perličku nemám.
Říkala jste, že bydlíte na vesnici a máte děti. Jsou děti a zahrádka pro Vás koníčkem?
Kde nejraději relaxujete?
Nevím, zda přirovnávat děti a rodinu ke koníčku… Je fakt, že mi v tuto chvíli vyplňují veškerý
můj volný čas. A to mi vůbec nevadí. Zahrádka - ano, je to můj koníček, a místo, kde relaxuji.
Najdete si čas na kulturu? Jako hudbu posloucháte? Máte ráda divadlo?
Divadlo mám ráda, poslouchám hudbu všech žánrů a nemám vyhraněný hudební směr.
Pokud jsem šla do divadla, tak to bylo nejčastěji na operu.
Máte nějaký vzkaz pro žáky?
Všem přeji hodně úspěchů a doufám, že budou na svá studentská léta vzpomínat v dobrém.
Tento rozhovor byl tvořen písemnou formou, a proto Vám nemohu sdělit své osobní
dojmy. Věřím tomu, že se i paní učitelce bude u nás dařit.
Autor: I.S.

Bc. Petra Zemanová
vyučující ANJ
Ptal jsem se spolužáků a všichni se shodli, že jste velice milá vstřícná,
příjemná, upřímná a ještě poněkud nerozkoukaná.
Ještě bych k tomu doplnila, že jsem nervózní a opravdu nerozkoukaná, ale to ostatní mě
velmi těší. Ta nervozita pramení z toho, že jsem nikdy předtím na škole neučila. Učila jsem
pouze v jazykových školách a ve firmách a to bylo úplně jiné.☺

Všiml jsem si, že se ráda smějete, jaký druh humoru máte ráda? Například
suchý anglický?
Mám ráda jakýkoliv humor, jen nesnáším ten trapný, oplzlý a sprostý. Poté černý a suchý anglický humor samozřejmě také☺.

Věci, které byste si vzala na pustý ostrov:
Pc s připojením na internet, kudličku - rybičku a sirky!

K dvěma posledním věcem je potřeba zručnost. Jste zručná?
Dokážu naštípat dříví, uplést šálu, tak si myslím, že celkem ano☺…

Kde jste se naučila mluvit anglicky?
V Anglii - překvapivě!!!

Je něco, co Vám tady na škole schází? A stalo se Vám tady už něco
kuriózního?
Já zatím nevím, ještě pořád jsem trochu nerozkoukaná☺, ale kuriozita se mi tu už stala.
Byla jsem se žáky v učebně číslo 25, a tu hodinu jsem je měla poučit o chování v této
učebně. Začala jsem psát na tabuli a najednou to nešlo smazat. Až po chvíli jsem si všimla,
že na fixu je napsáno PERMANENT!!! Ještě že pan školník nebyl překvapen a umyl to☺.
Závěrem bych dodal, že rozhovor s Petrou Zemanovou byl velmi příjemný, a dokonce
jsme se i několikrát zasmáli. Pobavili jsme se o četbě, o zručnosti a o tom, že
chybovat je lidské.

Přání pro studenty: Don´t worry!
Autor: I.S.

Mgr. Jarmila Krůtová
vyučující – ČJL, ZSV, DEU, DEK
Proč jste si vybrala naší školu a kde jste učila doteď?
Naskytla se mi možnost učit na této škole, a tak jsem ji využila. Líbí se mi propojenost mezi
teoretickým a praktickým vyučováním, žáci mají možnost získat zkušenost mezi lidmi
v reálném životě a vidět zároveň, jak to „chodí“ v běžné praxi. A hlavně, co je čeká a nemine
po skončení školy.

Jak Vám jde rozkoukávání v naší škole?
Učila jsem na Moravě a před tím ještě na ZŠ Březové Hory.
Na této škole se mi líbí, jsem tady spokojená. Stále se ještě rozkoukávám, každou chvíli
přichází nějaká nová situace, kterou musím řešit. V podstatě se také učím.☺ Jako naši žáci.
Ale nikdy to není na škodu, získávám stále nové, další zkušenosti a podněty pro svou práci
s lidmi.

Nedávno jste získala třídnictví. Jak se cítíte jako třídní?
☺ ano, třídnictví jsem získala v HT3, to znamená u zkušených žáků. Tato třída je moc fajn,
učím tam dějiny kultury. Stále se vzájemně poznáváme. Jako třídní se cítím dobře a doufám,
že k sobě najdeme se studenty cestičku.

Máte nějakou perličku z působení na naší škole? Pobavte nás.
Na začátku školního roku, v přípravném týdnu, jsem byla představená panu školníkovi a to
z toho důvodu, aby si mě nespletl se studentem a nechtěl po mně přezůvky.☺ To víte,
člověk malého vzrůstu (nebo mladého vzhledu?☺) se lehce ztratí mezi ostatními studenty.

Jak na Vás působí žáci?
To je zajímavá otázka. Žáci jsou vnímaví, někteří dokáží pozvednout náladu i potěšit. Jiní mi
zase dávají důvod k přemýšlení, jak ještě jinak zdokonalit výuku a hodiny. I to je pro mě
inspirace v práci.
Co ráda děláte ve volném čase?
Ve svém volném čase, když se zrovna nemusím připravovat na výuku, ráda odpočívám.
Někdy sportuji (velmi málo ☺), přečtu si knížku nebo jen tak vyrazím s přáteli do společnosti.
A co dělám úplně nejraději, tak to je lenošení (i to považuji za sport ☺).
Díky za rozhovor.
Autor: K.B.

název kroužku

vyučující

den a hodina

Sportovní hry

Mgr. Heller

PO 14.05 - 15.45

Volejbal

Mgr. Hutrová

ÚT od 14.05

Posilování

Ing. Vandělík

ČT od 14.15

Příprava k MZ z MAT

Mgr. Velflová

ST od 7.05

Novinářský a dramatický

Mgr. Bambasová

dle potřeby

Čtenářský

Mgr. Bambasová

ČT od 13.20 - 14.05

Výtvarný

N. Odrášková

ÚT od 14.15

PC - grafika

N. Odrášková

zatím neuvedeno

Vaření – Na Plzeňské

Ing. Břenda

po domluvě

Informační technologie

Ing. Nevrkla

ČT od 14.10

Psaní a obch. korespondence

Mgr. Šaňková

ST od 7.05

NEJ - příprava k MZ

Mgr. Fořtová

ČT od 14.05

Konverzace v němčině

Mgr. Chlastáková

ST od 14.10

Konzervace v ruštině

Mgr. Šíbová

Praktická cvičení z UCE

Ing. Klimešová

pro maturanty

Zeměpisný seminář

Ing. Vandělíková

pro maturanty CR4

Konverzace z angličtiny

Mgr Trinerová

pro maturanty

Otevírací doba sekretariátu:
Pondělí – 7.00 – 7.45
- 13.00 – 15.00
Středa - 7.00 – 7.45
- 13.00 – 15.00
Pátek - 7.00 – 7.45

Otevírací doba kantýny:
denně 7.30 – 10.40, 11.30 – 13.30

Návštěvní hodiny školního psychologa a kouče Mgr. Petra Šobry:
Pondělí – 10.00 – 16.00
Úterý – 10.00 – 16.00
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