
Slovo ředitelky školy  

Se začátkem nového školního roku se opět zaplnily 
chodby budovy školy žáky. Je to vždy příjemná změna 
po dvouměsíčním tichu, které panuje na jinak rušných 
místech po zbývajících deset měsíců. Mezi nám již 
známými se objevily zcela nové tváře vás, kteří jste 
zahájili studium oborů, jež naše škola nabízí. Přejeme 
vám, aby vaše volba byla správná a aby vás zvolený 
obor zaujal. Nastoupili jste do zcela nového prostředí, 
s jinými pravidly a nároky a s nebývalým nárůstem 
nových předmětů. To vše nemůžete podceňovat, vždyť 
dodržování pravidel školního řádu a důsledná příprava 
na výuku je polovičním úspěchem a klíčem 
k bezproblémovému pobytu v kolektivu třídy. Na 
začátku roku jsou žáci i jejich učitelé plni očekávání. 
Jaké budou vzájemné vztahy, zda přátelské, vstřícné, 
založené na respektování, ale i toleranci a lidské 
slušnosti, záleží na obou stranách. Přeji si, aby takové 
zůstaly po celou dobu vašeho působení v naší škole. 
Vzpomínky na školu a všechny prožitky v ní nás pak 
provázejí celý život. Ať jsou to vzpomínky dobré, 
které nás zahřejí a pohladí. Hodně zdaru, občas i to 
potřebné štěstí a pevné zdraví přeji vám všem. 

Ing. Marcela Hodková, ředitelka ISŠ HPOS Příbram. 
 

 

Světluška 2011 

Letošní Světluška připadla na středu 7. září. Jak mnozí 
z vás ví, jedná se o dlouhodobý projekt Nadačního 
fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré 
vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu 
světla. Žáci naší školy se jako prodejci sbírkových 
předmětů zúčastnili již pošesté. Pět dvojic žáků 
druhého ročníku nástavbového studia vyrazilo do ulic 
již v sedm hodin ráno, aby nabízeli občanům Příbrami 
k prodeji sbírkové předměty – tradiční náramky, 
píšťalky a také relaxační hry a předávali jim zároveň i 
informační letáčky. V loňském roce byly ze sbírky 
podpořeny například neziskové organizace Alka,  
o. p. s., Český svaz zrakově postižených sportovců, 
Tyflocentrum ČR, o. p. s. a celá řada dalších 
neziskových organizací. Přesto, že letos nám příliš 
nepřálo počasí, byla většina sbírkových předmětů 
prodána a my jsme rádi, že jsme mohli přispět ke 
zlepšení kvality života našim spoluobčanům se 
zdravotním postižením. Všem, kteří přispěli, děkujeme 
a vy, kteří jste naše Světlušky nepotkali a rádi byste 
přispěli dodatečně, můžete tak učinit například 

prostřednictvím sms: Textovou zprávu ve tvaru DMS 
SVETLUSKA   prosím, odešlete na číslo 87777. 

Mgr. Marie Velflová, VP 
 

 
Žáci tříd PO2A,B, prodejci sbírkových předmětů, foto M. Velflová 

 

Adaptační kurz 2011  

Adaptační kurz je pro žáky prvních ročníků již tradičně 
organizován na naší škole začátkem měsíce září.  
V tomto školním roce ho absolvovalo celkem 5 tříd. 
Žáci se zúčastnili aktivit sloužících k překonání 
ostychu a podporujících rozvoj důvěry ve své nové 
kamarády, spolužáky a třídní učitele. V rámci bloku 
prevence společensky nežádoucích jevů proběhla 
přednáška z oblasti návykových látek se známým 
psychologem PhDr. Ivanem Doudou, dále pak žáci 
diskutovali o dané problematice se školním 
metodikem prevence. Prostor seznámit se 
s novými žáky dostali i výchovní poradci, kteří 
pohovořili o významu svého působení na škole a 
aktivitách, které pro žáky 1. ročníků připravují.  
Z dalších aktivit bych rád zmínil sportovní vyžití 
v areálu Nového rybníka (minigolf) nebo návštěva 
Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše. 
Nesmím také zapomenout na setkání s vedoucím 
Pedagogicko - psychologické poradny Příbram Mgr. 
Štěpánem Duníkem, které bylo zaměřeno na 
sebepoznávání a vzájemnou kooperaci. Cílem 
seznamovacího kurzu je stmelení nového kolektivu, 
které je mnohem snazší v rámci probíhaných aktivit 
než během klasické výuky podle rozvrhu. 

Ing. J. Vandělík, školní metodik prevence  



Řešení výchovných problémů - 
vzdělávací program pro učitele 

Dne 8. 9. 2011 se na naší škole uskutečnil vzdělávací 
program určený pedagogickým pracovníkům. 
Obsahem programu byly právní normy vztahující se 
k řešení výchovných problémů, především ale  
k problematice záškoláctví - příčiny, důsledky, co dělat 
když…, jak správně zakotvit pravidla do školního řádu 
školy apod. Lektorka Mgr. Michaela Veselá (Společně 
k bezpečí o. p. s.) se snažila ve velice příjemné a 
otevřené atmosféře seznámit účastníky s platnými 
normami a zlepšit orientaci pedagogů v příčinách 
těchto výchovných problémů. V průběhu semináře 
odpovídala Mgr. Veselá na různé dotazy a uvedla i 
konkrétní příklady ze školní  praxe u nás i v zahraničí. 
Tohoto programu se zúčastnilo 20 pedagogických 
pracovníků, kteří ho hodnotili velice pozitivně. 
Program se uskutečnil i díky finanční podpoře 
Národního ústavu pro vzdělávání v rámci projektu 
Kurikulum S, zbylou část nákladů hradila škola. 

Mgr. Jaroslava Burmannová, realizátorka programu  
  

 
Foto ze semináře Mgr. Michaela Veselá, foto M. Velflová 
 
 

Vybavení školy moderní vyučovací 
technikou 

Vybavení naší školy výpočetní technikou je na velmi 
dobré úrovni a splňuje stanovené ICT standardy. Škola 
využívá 229 PC a 3 servery s následujícím rozdělením. 
V 5 učebnách výpočetní techniky je celková kapacita 
96 PC, dále pak v odborných učebnách 54 PC, 6 PC 
mají žáci volně k dispozici na chodbách a 1 PC 
využívají žáci při odborné praxi v recepci školy. Pro 
učitele je přímo určeno 62 PC, přičemž většinu tvoří 

notebooky (57 ks), které vyučující jednotlivých 
předmětů používají nejen pro přípravu, ale i ve výuce. 
Administrativa využívá 9 PC. Co se týče stavu 
počítačů z hlediska morálního zastarání, je na dobré 
úrovni – 25 % techniky není starší než jeden rok, 25 % 
méně než dva roky, 20 % není starší než tři roky a  
u 20 % nepřesahuje stáří 4 roky. Z celkového počtu 
229 PC je 221 PC připojeno do školní počítačové sítě a 
k internetu (rychlost 8 Mbps). Počítačová síť je ve 
škole rozvedena novou strukturovanou kabeláží 
(realizace prosinec 2010). Pro přístup žáků k internetu 
i ze soukromých zařízení (notebooky, mobilní telefony, 
atd.) jsou všechny prostory školy též pokryty 
bezdrátovým připojením WiFi s volným přístupem. 
Škola při výuce využívá 25 ks datových projektorů, 4 
interaktivní tabule, 11 vizualizérů, 3 skenery, 3 
digitální fotoaparáty atd. Pro školní rok 2011/2012 
byla vybudována nová učebna výpočetní techniky 
s kapacitou 24 notebooků + 1 PC pro učitele. V této 
učebně je instalována i interaktivní tabule s ozvučením. 
Žáci využívají výpočetní techniku nejen v hodinách, 
ale i mimo vyučování v rámci zájmových kroužků. 
Počítačová gramotnost pedagogů a s tím spojené 
využívání IT a internetu ve vyučování má nadále 
vzestupnou úroveň. Při využití ICT technologií pro 
školní administrativu došlo ve školním roce 2010/2011 
k úspěšnému rozšíření elektronických systémů školní 
evidence o třídní knihy. 

Mgr. Václav Švenda, ICT metodik a správce sítě 

 

 
Jedna z učeben vybavených moderní vyučovací technikou, foto M. Velflová 
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Navázání nové mezinárodní spolupráce  

Za podpory programu Leonardo da Vinci proběhla ve 
dnech 17. – 20. září 2011 přípravná návštěva 
v německém Siegmundsburgu, kde jsem jménem naší 
školy jednala s německými partnery o vzniku projektu, 
do kterého by se zapojili naši žáci v rámci svých 
praktik. Přípravné návštěvy se kromě naší školy 
zúčastnili i zástupci polských škol. Během pobytu jsme 
navštívili několik partnerských podniků, které přijímají 
zahraniční praktikanty, abychom viděli, jak to celé 
funguje v praxi. V těchto zařízeních jsme měli možnost 
setkat se a pohovořit nejen s polskými a maďarskými 
praktikanty, ale i s majiteli těchto zařízení, kteří nám 
rádi zodpověděli naše otázky. Na obou stranách jsme 
se povětšinou setkali s pozitivními ohlasy. Za sebe 
musím říct, že by to pro naše žáky byla jedinečná 
příležitost a obrovská zkušenost, proto se pokusím 
zasadit o to, abychom získali podporu pro náš projekt 
v rámci programu Leonardo da Vinci pro příští rok. 
Doufám v zapojení i dalších pedagogických 
pracovníků naší školy, kteří by mi pomohli s realizací 
projektu. Projekt by se měl týkat žáků oborů 
Hotelnictví, Kuchař - číšník a Cukrář. Projekt je 
plánován jako dvouletý a za tu dobu by bylo možno 
vyslat celkem 20 žáků do oblasti Thüringen. Pokud by 
se zadařilo, tak by prvních 10 praktikantů mohlo vyjet 
do Německa už příští rok v listopadu. Na základě 
jednání a dohody s německou stranou by se měl 
projekt věnovat tématu vánočních příprav 
v gastronomických a ubytovacích zařízení v Čechách a 
v Německu. Důležitá je předpříprava případných 
zájemců a to nejen v oblasti jazykové, ale i odborně-
praktické, která by měla proběhnout za podpory 
příslušných pracovišť. Na základě všech poznatků, 
které jsem pobytem v Německu získala, bychom měli 
už teď hledat případné zájemce z řad našich žáků, kteří 
by se aktivně podíleli na vzniku celého projektu. 
Uzávěrka přihlášek projektů do programu Leonardo da 
Vinci pro rok 2012 je stanovena na začátek února 
2012, do té doby musí být celý projekt řádně 
vypracován a přeposlán Národní agentuře pro evropské 
vzdělávací programy. 
 
Mgr. Iva Tesařová 

 

 

Jednání školního parlamentu 

Dne 14. září 2011 se sešli poprvé v letošním školním 
roce zástupci tříd, aby zahájili práci Školního 
parlamentu. Jednání byl přítomen Mgr. Černý, který 
žáky přivítal a jednání moderoval a odpovídal na celou 
řadu otázek, které měli zástupci tříd připravené. 
Dotazy se týkaly např. organizace školního roku a 
výuky, vybavení učeben a dalších otázek, které žáky 
zajímají. Přítomná byla také výchovná poradkyně, 
která žákům poděkovala, že se zajímají o dění ve škole 
a podílejí se na jejím chodu. Dále seznámila žáky 
s různými projekty, které jsou na letošní rok pro žáky 
připraveny a vyzvala zástupce tříd, aby napomohli 
k většímu zapojení žáků do soutěží a aktivit. Jednání 
parlamentu se bude konat stejně jako v uplynulých 
letech vždy jednou za dva týdny. Další jednání je 
stanoveno na 5. 10. 2011. 
 
Mgr. M. Velflová, VP 

 

Příbramský permoník 

Dne 14. září 2011 se žáci druhých ročníků naší školy 
zúčastnili tradiční soutěže v psaní na klávesnici 
Příbramský permoník, která se konala na OA a VOŠ 
Příbram. Naše škola byla jedna ze šesti, která vyslala 
soutěžící do této soutěže. Žákyně ze třídy CR2 Aneta 
Vašáková s 212 čistými úhozy za minutu, Kristýna 
Kalertová s 207 čistými úhozy za minutu a Tereza 
Stollová se 191 čistými úhozy za minutu bojovaly 
statečně, ale na  stupně vítězů nedosáhly. Přesto je 
jejich účast cenná především z pohledu získávání 
zkušeností a může být příslibem pěkných výsledků 
v budoucnu. 

Ing. Ivana Pálková a redakce 

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  
v 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 
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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.  

Mgr. Klára Bambasová 

Gurmánfestival, Kolín 2011 

V sobotu 17. září 2011 žáci oboru kuchař – číšník, 
obchodník a hotelnictví se svými učiteli odborného 
výcviku vyrazili na 150 km dlouhou cestu do Kolína, 
kde se konal 2. ročník mezinárodního Gurmánfestivalu 
zaštítěný Středočeským krajským úřadem. Tohoto 
festivalu se zúčastnilo 17 zahraničních škol  
z Maďarska, Ruska, Jižní Koreje, Litvy, Slovenska a 
také 16 odborných gastronomických škol z České 
republiky (Poděbrady, Horky, Slaný, Městec, 
Praha,…) a 17 škol jiného zaměření (aranžéři, 
kováři,…) též z České republiky. Školy zde soutěžily 
v kategoriích o nejlepšího barmana, o nejlepší 
flambovanou palačinku, nejlépe prostřenou slavnostní 
tabuli a o nejlepší domácí zavařeninu. Žáci naší školy 
se zúčastnili pouze dvou kategorií a to o nejlépe 
prostřenou slavnostní tabuli (na téma myslivecké 
tabule) a o nejlepší domácí zavařeninu (brusinková a 
rybízová zavařenina).  Bohužel jsme ani v jedné 
kategorii nezvítězili. O to větší radost jsme měli 
z neoficiálního úspěchu v prodeji staročeských 
specialit. Hostům Gurmánfestivalu jsme nabídli 
polévku zvanou štědračka podávanou v chlebánku, 
variaci zabijačkových prejtů s lepenicí a zelným 
salátem s křenem, domácí klobásky, koláče a trvanlivé 
pečivo od našich velmi šikovných cukrářek. O naše 
pokrmy byl takový zájem, že jsme prodali naprosto 
vše, co jsme přivezli. Hosté se vraceli k našemu stánku 
s chválou, jak jim chutná a to pro nás bylo největší 
vítězství. O výzdobu stánku se nám postaraly 
aranžérky, které našemu stánku vdechly kouzlo 
podzimní chaloupky (zdobily kukuřicí, jeřabinami, 
sušinou a různými plody rostoucími v tomto období). 
Celou akci doprovázel program Kluků v akci, kteří byli 
na jednom pódiu a na druhém pódiu probíhala různá 
kulturní vystoupení (hudební vystoupení, taneční 
vystoupení, vyhlašování vítězů). Gurmanfestival se 
nám velmi líbil a již nyní víme, že za rok pojedeme 
opět. 

Markéta Vaňková, učitelka odborné praxe 

 
Příprava soutěžní tabule, Gurmánfestival Kolín, foto L. Vochosková 
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