
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Změna správce sítě 
Od 1. října 2011 je 
správcem sítě Ing. Zdeněk 
Nevrkla. Najdete ho v 1. 
patře v místnosti, kde 
sídlil Mgr. Václav Švenda.

 

Moji milí učitelé a studenti, 
ráda bych vás přivítala v novém školním roce, který bude doufám pro všechny 
přinejmenším stejně úspěšný jako rok minulý. Jelikož jsem studentkou druhého 
ročníku nástavbového studia, jsem spolu se svými spolužáky na této škole nejdéle, 
a tak se nemohu ubránit pocitu, že by bylo vhodné trochu si zabilancovat ☺.  
Možná je na to trochu brzy takto ze začátku roku.  
Pět let na této škole je poměrně dlouhá doba, za kterou jsem si získala pár velmi 
blízkých přátel a spoustu kamarádů. Možná to bude znít lehce podlézavě, ale mé 
sympatie si získala i řada učitelů, na které budu velice ráda vzpomínat. Myslím, že 
tenhle ústav mi hodně dal a pokud se v květnu zmůžu na maturitu, budou mé 
vzpomínky vesměs kladné a bude se mi s těžkým srdcem odcházet.  
Ovšem dost asi bylo tohoto „vylévání srdce“ jedné adolescentní dívky, takže mi 
dovolte, abych za celou redakci ISŠÁČKA, kterou mimochodem tvoří paní 
učitelka Bambasová, Ivan Sunar, já - Kateřina Hermanová a další přispívající, 
popřála pevné nervy všem učitelům, zejména těm novým, kteří to zajisté budou 
potřebovat. Nervy z ocele však budou zapotřebí i u studentů maturitních ročníků a 
třetích ročníků učebních oborů.  
Všem tedy přejeme mnoho úspěchů ve škole i osobním životě a budeme doufat, že 
naše cesty neskončí na „pracáku“ ☺. 
          K. H. 
 

Výzva: 
Naše redakce hledá posily do týmu redaktorů. Nenechme náš ISŠÁČEK upadnout v zapomnění. Pokud 
máte chuť podílet se na tvorbě časopisu a umíte „sesmolit“ alespoň pár souvislých vět, jste ideálním 
kandidátem ☺. Je naprosto lhostejno, z jakého jste ročníku, nebo jakou známku máte z češtiny, 
potřebujeme někoho, kdo po nás Isšáček převezme, až odmaturujeme, protože jinak tato tradice odejde 
spolu s námi, což by byla velká škoda. Zájemci se mohou hlásit paní učitelce Bambasové nebo mně. 
Těšíme se na spolupráci s vámi. ☺ K. H. 
 



 
 
 
 
 
 

Prý jsi zažila o prázdninách nějakou zajímavou zkušenost, co se týče tvé praxe. Kde jsi byla?  
Praxe se konala na řeckém ostrově Rhodos asi uprostřed ostrova mezi Pefkosem a Lardosem (takové 
malinké vesničky), větší blízké město bylo Lindos asi 7 km. Odjeli jsme 9. června a z původního 
návratu, který měl být podle smlouvy 15. září, jsme se nakonec vrátili 18. září. Studuji obor cestovní 
ruch a právě chodím do 4. ročníku. 
 
Jak ses k té praxi dostala? 
Na praxi jsem se dostala přes agenturu Student jobs, která nám tuto práci přišla nabídnout přímo do 
školy. 
 
Určitě by čtenáře ISŠÁČKU zajímalo, jaká byla cesta a kterým dopravním prostředkem jste se na 
Rhodos dopravili? Jen prozradím, že vás z naší školy cestovalo víc. A jak to bylo s financemi? 
Cesta tam i zpátky byla letadlem. Co se týče letu zpátky, byli jsme nespokojení, jelikož jsme smlouvu 
měli do 15. 9., ale aby pro nás letenky měla agentura co nejlacinější, rezervuje je na poslední chvíli a pak 
se stává to, že dřívější termín odletu než 18. 9. prostě není. Finance za naši práci nebyly moc vysoké, ale 
s tím jsme do toho šli a počítali jsme s tím, že si tolik vydělat nepotřebujeme, jelikož stravovaní a 
ubytování máme zajištěné. Jenže to by ta strava musela být dostačující, abychom nemuseli spoustu 
našich opravdu těžce vydělaných peněz vrážet do jídla. 
 
Jaké jsi získala vědomosti a zkušenosti? 
Nevím, zda vědomosti, ale určitě spoustu zkušeností. Osamostatnila jsem se, poznala jsem jinou zemi, 
kulturu i mentalitu různých národů, kterých v našem hotelu bylo zastoupeno opravdu hodně. Jen mě 
mrzí, že jsem si víc nezdokonalila angličtinu. Anglicky v Řecku umí jen několik mladších lidí a jejich 
angličtina je spíše užívání frází a skládání slovíček. Samozřejmě jsem angličtinu musela používat, tak 
jsem si v ní jistější, ale ne o moc. 
 
Jaké byly v Řecku pracovní podmínky? 
Pracovní podmínky si myslím, že nebyly zrovna ideální. A to jen díky jedné jediné osobě. Hlavní šéf-
neboli Maitre restaurace byl dosti nervní a agresivní člověk. Já osobně jsem s ním až takové problémy 
neměla. Ale stačilo si všímat a být svědkem, jak neskutečně dokáže řvát na lidi kolem sebe a bylo to dost 
stresující i pro mě. Ohled na to, že jsme pouze praktikanti, se nebral žádný. Ba naopak si myslím, že se 
hodně práce „házelo“ na nás a dovolila bych si říct, že pracovní morálka Řeků není s tím nejvyšším 
nasazením. 
 
Věc, která mně osobně moc zajímá, je ubytovaní, jak se na praxi v cizí zemi bydlí? 
Ubytování samozřejmě nebyl žádný luxus, ale s tím jsme počítali. Takové pokoje typicky podobající se 
školám v přírodě. Palandy a 2 noční stolky, 2 skříně + 1 taková menší, lednička a naštěstí i klimatizace. 
Malá koupelna s malým sprchovým koutem. Nepříjemné jen bylo, že nám v koupelně z díry v dlaždicích 
vylézaly krysy, takže jsme měli takovou dnes již veselou příhodu s nevítanou krysou.  
 
Po příhodě s krysou mě napadá, jestli by ses do podobné akce znovu přihlásila? 
Momentálně jsem opravdu ráda, že jsem zase doma a je moc brzy na to říkat, jestli bych jela, protože se 
občas chovám dost spontánně a je možné, že se na poslední chvíli zase někam vydám. Chci hodně 
cestovat. Ale jestli ano, tak určitě ne na to samé místo. Od Slováků, kteří tam s námi bydleli, jsme se 
dozvěděli, že tady na tom místě se jim také až tak nelíbilo. Minulý rok trávili 5 měsíců na Kypru, odkud 
se jim ani nechtělo domů. Myslím, že jsme jen měli smůlu na hotel, který nám přiřadili. 
 



  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Přece jen se mezi negativy musely najít i příjemné věci. Co se ti nejvíce líbilo? 
Určitě teplo, kterého jsem na rozdíl tady od Česka měla dostatek a pak možnost jít si po práci 
zaplavat do moře a relaxovat při západu slunce. Něco nádherného. 
 
Je něco, co tě odpuzovalo a nelíbilo se ti? 
Pohled na naše obědy a večeře. A způsob, jakým se k nám chovali někteří domorodci, dávají někdy 
až moc najevo svoji nadřazenost. 
 
Jakým jazykem jste se domlouvali? Určitě to nebylo jednoduché. 
Byla to angličtina smíšená s řečtinou. Jak už jsem zmínila, jejich angličtina není nijak skvělá, a proto 
jsem kolikrát tápala, co po mně chtějí, protože ve větách míchali angličtinu s řečtinou. Ale základní 
byla angličtina. 
 
Co by si naši čtenáři měli uvědomit, kdyby chtěli jet do zahraničí na praxi? 
Pokud někdo také touží po tom podívat se do světa a říká si, že odtud vypadne, chce to nejdřív 
opravdu zvážit, co od cesty vlastně očekává a promyslet si to, aby pak po 3 týdnech zoufale nechtěl 
domů. A že jsme takové myšlenky taky měli. Ale jednou jsem odjela, tak jsem to nemohla vzdát! No 
a pak myslím, že kdo má toto za sebou, tak sama za sebe můžu říct, že se cítím dospělejší, 
osamostatněná a i špatná zkušenost je pořád zkušenost k nezaplacení.  
 
Odpovídala Jaroslava Pammerová ze třídy CR4. 
Moc děkuji Jáje za sdělení zážitku a za příjemnou spolupráci. Těšíme se na rozhovory s dalšími 
studenty, kteří byli také na praxi v Řecku.                                               I. S. 
 

Představují se nám noví učitelé 
 

Dotazník pro nové učitele: 
 
Jméno a příjmení: Blanka Suchanová 
Jaké předměty vyučuji: TEV, ANJ 
Oblíbený film: Pelíšky, Želary, Vzpomínky na Afriku 
Oblíbená hudba: Helenka Vondráčková ☺, Alphaville, Erasure, Shaun Baker 
Koníčky: sport – kolo, běh, horolezectví; chov mývalí kočky 
Vzkaz pro studenty: „Cvičte jen tak pro radost a trochu víc se učte, ať vám to jednou nechybí!“ ☺ 
 
Jméno a příjmení: Hana Sedláčková 
Jaké předměty vyučuji: MAT, HOZ, TEV 
Oblíbený film: Kolja, historické filmy 
Oblíbená hudba: všechny žánry 
Koníčky: sport 
Vzkaz pro studenty: Neberte život příliš vážně, stejně z něj nevyváznete živí. 
 



 
 

 
 
 
 
 

 

název volnočasové aktivity, místo a čas konání vedoucí  

Příprava na maturitní zkoušku z matematiky (OB4, HT4, CR4, PO2B) Mgr. Velflová 

Klub dobrovolnictví (všichni žáci školy) 
Mgr. Burmannová, Mgr. 
Velflová 

DYSCLUB Mgr. Velflová 

Příprava na státní zkoušku z psaní na klávesnici, středa od 7:05, uč. 57 Ing. Vašková 

Tvorba výukových materiálů - IKT Mgr. Burmannová 

Příprava k maturitní zkoušce CR4 Mgr. Bašná 

Klub mladých diváků Mgr. Chramostová 

ISŠÁČEK, dle potřeby Mgr. Bambasová 

Divadelní tvorba, dle potřeby Mgr. Bambasová 

Čtenářský kroužek (maturitní příprava), středa od 7:05 hod., uč. 33 Mgr. Bambasová 

Komunikace a image PeadDr. Růžičková 

Praktická cvičení z účetnictví (HT4 ÚT 8. VH) Ing. Klimešová 

Praktická cvičení z účetnictví (PO2A a B, PO 6. VH) Ing. Klimešová 

Praktická cvičení z účetnictví (OB4) Ing. Šaňková 

Posilování, stolní tenis Ing. Vandělík 

Florbal Mgr. Heller 

Basketbal Zdeněk Staroba 

Volejbal, kruhový trénink, ringo Mgr. Suchanová 

Maturitní příprava NJ pro PO2A/B Mgr. Tesařová 

Trendy v hotelnictví Ing. Pučálka 

Kroužek ekonomiky pro maturanty, pondělí od 10:45 do 11:30 hod. Ing. Břenda 

Hudební kroužek Mgr. Krůtová 

Toulky za uměním Mgr. Krůtová 

Maturitní příprava ČJL pro HT4, pátek od 7:05 hod., uč. 7 Mgr. Krůtová 

                                                                                                                                              J. K. 

Nabídka volnočasových aktivit (kroužků) 

Síla lidskosti 
 
Naše škola se již třikrát zúčastnila programu věnovanému Siru Nicholasu Wintonovi, muži, 
který na počátku 2. světové války zachránil 667 dětí z Čech a Moravy.  
Poprvé se s Wintonem žáci setkali v lednu Praze, a to doslova, Nicholas Winton byl osobně 
přítomen, podruhé v květnu v Příbrami.  
Zatím poslední setkání přišlo 9. září. V příbramském kině byl uveden film „Síla lidskosti“. 
Tři třídy naší školy se vypravily seznámit se Sirem Wintonem. Žáci si odnášeli velmi silný 
zážitek, dokázali si totiž představit, že jsou rodiči dětí, kterým byl, nebo bohužel nebyl 
zachráněn život. Film okamžitě doporučovali dalším přátelům, aby i oni viděli hrdinský čin 
člověka, kterému mohly být děti v Čechách „ukradené“, aby věděli, jak se dokáží chovat lidé 
k druhým, kolik LIDSKOSTI v sobě mají někteří lidé. K. B. 
 

Sir Nicholas Winton 



Redakční rada: 
Šéfredaktor: Tereza Křemenová (T.K.) Zástupce š.: Karolína 

Malíková, grafika: Ivan Sutnar, redaktoři: Anna Hodoušová, Veronika 
Havelková 

Kateřina Havelková, Pavla Motyková 

 
 
 

 

 

Středoškolský turnaj v kopané 

 

Dne 5. října se uskutečnil 
turnaj v kopané chlapců na 
fotbalovém hřišti SK 
SPARTAK PŘÍBRAM, kde 
se utkalo 8 škol.  

Turnaje se zúčastnily tyto školy: ISŠ HPOS Příbram, SPŠ a VOŠ Příbram, OA Příbram, 
Gymnázium Příbram, SOŠ a SOU Dubno, SZŠ a VOŠ Příbram, Gymnázium Sedlčany a 
Gymnázium K. Čapka Dobříš. 
Naše škola se ve skupině utkala s týmy OA Příbram, Gymnáziem Sedlčany a Gymnáziem 
Dobříš. Všechna utkání jsme vyhráli (s OA 3:1, s Gym. S. 1:0, s Gym. D 2:0). Díky tomu jsme 
ve skupině vyhráli s 9 body a postoupili jsme přímo do finále.  
Finálový zápas jsme sehráli se SPŠ Příbram. Utkání to bylo velmi zajímavé, oběma týmům šlo 
o hodně, o postup do krajského kola. Po velmi vyrovnaném začátku jsme nakonec celkem 
hladce zvítězili s výsledkem 4:1. Díky tomu postupujeme do krajského kola.         PO2A, OB3 

Sekretariát 
  

Nezapomeňte, že veškeré 
záležitosti, které potřebujete 
vyřídit v sekretariátu školy, 
musíte posílat po třídních 

učitelích!!! 

Výchovní poradci 
 

pro učební obory  
Mgr. Marie Velflová 

 
pro studijní obory 

Mgr. Marie Chramostová 

Kantýna 
 

otevírací doba kantýny  
7:00 – 13:30 hodin 

 
3 minuty před zvoněním již 

nebudete obslouženi a 5 minut 
před zvoněním o velké přestávce 

také ne! 

Kancelář odborného výcviku 
 

otevřeno denně  
od 07:00 do 08:00 hodin 
od 09:30 do 10:00 hodin 
od 13:00 do 14:30 hodin 

redakční rada: K. Hermanová, 
I. Sutnar, K. Bambasová, J. Krůtová 


