
Informa ční dny na ISŠ HPOS Příbram 

Integrovaná střední škola hotelového provozu, 
obchodu a služeb, Příbram pořádá ve dnech  
30. 11. 2011 a 11. 1. 2012 v době od 13:00 do 16:00 
hodin Informa ční dny, na kterých se veřejnost může 
seznámit se životem naší školy. Představí se všechny 
obory otvírané ve školním roce 2012/2013. Zájemci  
o studium získají cenné informace nejen o škole, ale 
také o údajích potřebných k řádnému vyplnění 
přihlášek na SŠ. Proto neváhejte a přijďte se podívat. 
Těšíme se na Vás. 

Mgr. Jarmila Krůtová, redakce 

UPOZORNĚNÍ: 

Dne 1. prosince 2011 vstupuje do rekonstrukce  
restaurace  Na Plzeňské. O podobě a průběhu akce vás 
budeme informovat v některém z dalších čísel 
Informačního zpravodaje. 

Vedení školy a redakce 

 
Jízda parním vlakem – ROAD TRIP 

 
 

Železniční muzeum v Lužné u Rakovníka, foto Ing. M. Pučálka 

V rámci projektu ROAD TRIP se žáci druhých a 
třetích ročníků hotelové školy a cestovního ruchu 
zúčastnili jízdy parním vlakem do Lužné u Rakovníka 
a Stochova. Projekt byl uskutečněn za účelem 
propagace turistických destinací Středočeského kraje. 
Vlak tažený historickou parní lokomotivou řady 351.1 
s přezdívkou „Čtyřkolák“ vyjel ráno v 9:20 hodin 
z Prahy Masarykova nádraží po bývalé Buštěhradské 
dráze do železničního muzea Českých drah v Lužné  
u Rakovníka a byl sestaven z historických vagonů 
s dřevěnými lavicemi. Organizátoři jízdy i drážní 
personál byli oblečeni v dobových uniformách z 30. let 
minulého století. Ve vlaku bylo nabízeno občerstvení a 
po dobu jízdy se žáci zúčastnili zajímavých seminářů 
věnovaných cílové lokalitě a zajímavostem z místního 
cestovního ruchu. Dozvěděli se také mnoho 
zajímavého o našem prvním prezidentovi TGM,  
o historii státních poznávacích značek v muzeu 
sportovních vozů, proč nese hlavní nádraží v Praze 
jméno amerického prezidenta Wilsona a jiné zajímavé 
informace. V muzeu Českých drah měli žáci možnost 
vidět expozici historického zařízení železniční 
techniky. Vystaveny byly modely železničních vozů a 
lokomotiv, z nichž mnohé bylo možno vidět i ve 
skutečné velikosti a jsou dodnes provozuschopné. 
Cestou zpět se účastníci zastavili v Lánské oboře, kam 
ze Stochova dojeli historickým autobusem, zájemci 
mohli cestovat také na koních nebo na voze taženém 
koňmi. Do Prahy se účastníci akce vrátili v podvečer 
s mnoha zážitky nejen z naší bohaté historie, ale také 
s informacemi o regionálních kulturních a technických 
zajímavostech kraje.  

 

Ing. Milan Pučálka, učitel odborných předmětů 

Předávání Osvědčení Hospodářské 
komory ČR žákům školy 

Ve čtvrtek 13. 10. 2011 se v Kongresovém sále 
Hospodářské komory ČR uskutečnilo slavnostní  
předávání Osvědčení  nejlepším absolventům SOU a 
SOŠ. Mezi těmi, kteří letos ocenění získali byli i žáci 
naší školy: Martin K říž, Michal Červenka, Petr 



Dvořák, Marcela Kozáková, Petra Kižlinová, 
Michaela Kroulíková, Anetta Březinová a Markéta 
Kotherová. Osvědčení, které letos získalo šedesát 
žáků z celé republiky, je doklad vypovídající  
o požadované kvalitě absolventů a může držitelům 
usnadnit vstup na trh práce. Je ovšem nutno 
podotknout, že všichni jmenovaní žáci ISŠ HPOS 
Příbram pokračují v dalším vzdělávání v nástavbovém 
studiu. Zároveň se žáky získávají Čestné uznání i 
školy, které absolventy připravují. Mezi těmi, kteří 
jako první pogratulovali oceněným absolventům, byl 
Petr Kužel, prezident Hospodářské komory ČR, Irena 
Palánová z NUV, Pavel Schneider, vedoucí odboru 
školství a sportu Středočeského kraje a další. Všem 
žákům blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů 
ve studiu i osobním životě. (redakčně kráceno). 

Tomáš Šandl, učitel odborného výcviku 
 

Vítězové z ISŠ HPOS Příbram 

 
Vítězný tým ISŠ HPOS Příbram, foto Mgr. Tomáš Heller 

Ve středu 5. 10. 2011 uspořádala naše škola v areálu 
SK Spartak Příbram okresní kolo Poháru Josefa 
Masopusta v kopané chlapců. Po rozlosování do dvou 
skupin se osm týmů vrhlo do utkání, která byla hrána 
vždy 1 x 30 minut. Za favority turnaje byly 
považovány týmy ISŠ HPOS Příbram a SPŠ Příbram, 
které navštěvuje nejvíce hráčů hrajících za  1. FK 
Příbram. Tyto týmy se nakonec opravdu střetly ve 
finále. Začátek finálového utkání byl vyrovnaný, ale 
s postupujícím časem žáci naší školy získávali převahu 
a dokázali se prosadit i v koncovce. ISŠ Příbram 
nakonec porazila SPŠ Příbram 4:1 a postoupila tak do 

krajského kola, které se bude konat opět v areálu SK 
Spartak Příbram 5. 11. 2011. O dalších bojích 
(doufejme, že úspěšných) našich žáků vás budeme opět 
informovat. 

Mgr. Tomáš Heller, učitel TEV 
Den jazyků 2011 

Dne 25. 10. 2011 se v přednáškové učebně ISŠ HPOS 
Příbram uskutečnil letošní „Den jazyků“ druhých 
ročníků oborů Hotelová škola a Cestovní ruch. 
V těchto oborech patří jazykové vzdělávání mezi 
nejdůležitější a tudíž je na kvalitu výuky a znalosti 
žáků kladen ze strany vedení školy i rodičů žáků velký 
důraz, a proto se žáci na tento den připravovali pod 
vedením svých učitelek již od září. V průběhu celého 
dne představovali žáci ve skupinách i jednotlivě své 
projekty zpracované v německém, ruském, 
francouzském a anglickém jazyce. Ve svých 
prezentacích „navštívili“ státy Severní Ameriky (USA, 
Kanada), Austrálii a evropské státy (Rusko, Velká 
Británie a Německo). Jedna z prezentací byla například 
věnována významným osobnostem kulturního života, 
v jiných žáci prezentovali své znalosti z oblasti sportu, 
historie, veřejného života a geografie dané země. 
Podobnými akcemi chtějí učitelé jazyků nejen připravit 
své žáky na budoucí profesi, ale chtějí také posílit 
jejich kompetence v oblasti komunikačních a 
informačních dovedností. V neposlední řadě je to také 
dobrá příprava na maturitní zkoušku z cizího jazyka. 
Celý den se velmi vydařil a žáci i učitelé si odnášeli 
pocit z dobře vykonané práce. 

Mgr. Marie Velflová, redakce 

 

Den jazyků, foto Mgr. Marie Velflová 

 
Integrovaná střední škola 

hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram 
Gen. R. Tesaříka 114 

261 01 Příbram  



Exkurze žáků S3A a CR1 do Českých  
Budějovic  

Dne 20. 10. 2011 se žáci CR1 a S3A zúčastnili exkurze 
do Českých Budějovic. Akce se vydařila i díky počasí, 
které žákům a jejich učitelům přálo. Žáci se v rámci 
akce seznámili s památkami budějovického 
historického centra a došli i k soutoku Malše a Vltavy. 
Dalším bodem programu byla návštěva pivovaru 
„Budvar“, kde absolvovali hodinovou prohlídku, 
během níž byli seznámeni s postupem výroby piva, 
jeho skladováním a vývozem. Na konci měli plnoletí 
žáci možnost ochutnat místní pivo. Po prohlídce 
pivovaru se všichni vrátili zpět do centra, kde zavítali 
do Muzea koněspřežky. Zde si prohlédli stálou 
expozici a zhlédli krátké video o historii této technické 
rarity své doby. Poté měli zájemci možnost vystoupat 
na Černou věž, která se nachází na Náměstí Přemysla 
Otakara II., z níž byl krásný výhled na celé město a 
okolí. Nakonec zbyla chvilka porozhlédnout se po 
městě a na pátou hodinu byl stanoven odjezd vlakem 
zpět do Příbrami. 

Mgr. Iva Tesařová, Ing. Ladislav Břenda 

 

Praxe žáků školy 

Odborná praxe je na naší škole velice důležitou 
součástí přípravy žáků ve všech oborech, a proto škola 
dlouhodobě spolupracuje s mnoha cestovními 
kancelářemi, restauracemi a hotely. Dovolte mi, abych 
připomněla některé z nich – CK Aša, CK Šimako, CK 
Iríny Tours, restaurace Švejk, restaurace Zlatý soudek, 

hotel Pyramida v Praze a karlovarský hotel PUPP, 
hotely Hájek a Welltor atd. Od tohoto školního roku se 
nám podařilo získat ke spolupráci také odborníka 
z praxe. Je jím Ing. Vladimíra Matysová, která vlastní 
cestovní kancelář ŠIMAKO v Příbrami a na naší škole 
vyučuje odborné předměty v oboru Cestovní ruch. 
Stále více se také rozrůstá spolupráce s dalšími 
organizacemi, ze které máme opravdu radost. Pro tento 
školní rok jsme vytvořili kooperaci s Informačním 
centrem v Příbrami, kde žáci poskytují veřejnosti různé 
informace o městě, službách, historických a kulturních 
památkách apod. Velice si také vážíme spolupráce se 
Svatou Horou v Příbrami a se zámkem na Dobříši.  
Zde žáci vykonávají průvodcovskou činnost. Nově 
jsme také zahájili spolupráci s Hotelem Na Marjánce. 
V neposlední řadě se snažíme získávat pro žáky 
hotelové školy nové možnosti a příležitosti vykonávat 
praxi v zahraničí. Od 9. června 2011 do 18. září 2011 
se šest žákyň bývalého 3. ročníku zúčastnilo praxe 
v Řecku na ostrově Rhodos. Žákyně pracovaly ve **** 
hotelu Lindos Princess v hlavní restauraci na pozici 
servírka. Pracovaly dopoledne od 8 do 12 hodin a 
večer od 18 do 22 hodin. Žákyním takto rozvržená 
pracovní doba vyhovovala, protože měly celé 
odpoledne volné. Každý týden dostaly jeden den 
volno. Ve volném dni uskutečňovaly výlety po ostrově 
a užívaly si krásných slunných dnů. Celkově žákyně 
zahraniční praxi zhodnotily jako velmi zajímavou 
zkušenost, která jim pomohla se osamostatnit, podívat 
se do jiné země, poznat jinou kulturu, zdokonalit 
jazykové znalosti, poznat nové lidi a život v cizí zemi. 
Pro většinu z nich se stala zahraniční praxe nejlepším 
létem, na které nikdy nezapomenou. Věříme, že i 
v letošním školním roce se nám podaří zajistit praxi 
v zahraničí pro další žáky školy. Bude se jednat  
o výměnné stáže s německými hotelovými školami.  
Na závěr bychom rádi poděkovali všem organizacím, 
které umožňují našim žákům splnit si u nich praxi a 
věříme, že i nadále s námi budou rádi spolupracovat.  

Bc. Kateřina Stoklasová, učitelka odborné praxe 
 

 
 
 

 
tel.: 318 623 742 
fax: 318 626 007 

 

 



Pragkontakt  
 
Dne 27. září se V Praze za podpory nadace 
Brücke/Most uskutečnilo setkání mezi žáky ISŠ HPOS  
Příbram a německými žáky z Gymnázia Wilhelmsdorf. 
Akce se zúčastnilo 18 našich žáků a 21 žáků 
z Německa. Program byl velmi pestrý. Po celý den se 
nám věnovala referentka Linda Petáková. Dopoledne 
proběhlo první seznamování mezi českými a 
německými žáky.  Hrály se nejrůznější hry, kdy si Češi 
opakovali němčinu a Němci se učili základní česká 
slova. Bylo to velmi zábavné a užili jsme spoustu 
legrace. Obědvali jsme ve stylové restauraci Výtopna 
na Václavském náměstí. Pro všechny to bylo velmi 
zajímavé nejen proto, že jsme mohli poobědvat 
společně s Němci, ale také proto, že tato restaurace je 
jedno velké modelové kolejiště a nápoje nám vozily na 
stoly nejrůznější lokomotivy. Po obědě proběhla tzv. 
Stadtrallye, kdy žáci ve smíšených skupinkách řešili 
nejrůznější úkoly na Starém městě. Na závěr dne 
proběhlo vyhodnocení jednotlivých aktivit a došlo i na 
odměny. Všichni účastníci si domů odvezli mimo 
spousty zážitků a nových kontaktů také certifikát  
o absolvování této akce.  

 

Mgr. Iva Tesařová 

 

Semináře  DVPP 

Nejen žáci, ale i učitelé se vzdělávají a tím získávají 
další kompetence pro svoji práci. Navštěvují celou 
řadu seminářů a přednášek v rámci dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků. Jednu takovou přednášku 
určenou výchovným poradcům a školním metodikům 
prevence navštívila 13. 10. 2011 výchovná poradkyně 
školy. Tématem se stal problém sebepoškozování  
u dětí a mladistvých, EMO styl a rizika s těmito 
jevy související. Přednášku, která byla zcela hrazena 
z prostředků Středočeského kraje, lektorovala Mgr. 
Eva Burdová z Elrond o. s., dlouholetá 
spolupracovnice i naší školy. S obsahem přednášky se 
mohli seznámit i ostatní pedagogové prostřednictvím 
DSM výchovné poradkyně.  
Další semináře absolvovali učitelé v době podzimních 
prázdnin. První byl zaměřený na tématický celek 
předmětu Základů společenských věd – Člověk ve 
společenství (majetek, finance, hospodaření, krizové 
finanční situace). Lektorem byl JUDr. Antonín Hejduk. 
Ale ani učitelé odborného výcviku nezůstali pozadu. Ti 
se zdokonalovali v kompetencích potřebných pro práci 
s žáky s dyspraxií. Seminář lektorovala PhDr. Lenka 
Vacková. Oba semináře byly většinově hrazeny 
z podpory DVPP, který poskytuje pilotním školám 
v projektu Kurikulum S  Národní ústav pro vzdělávání. 
Posledním seminářem byla instruktáž k používání 
moderních výukových metod, konkrétně interaktivní 
tabule a hlasovacího zařízení. Věříme, že všechny 
získané poznatky a informace ze seminářů učitelé 
úspěšně využijí ve své práci. 

Mgr. Marie Velflová, výchovná poradkyně 

 

Odborná soutěž O pohár blanických 
rytířů 

Dne 13. 10. 2011 se konal na SOŠ a SOU Vlašim 5. 
ročník odborné soutěže O pohár blanických rytířů 
pro obory Kuchař, Číšník a Cukrář. Tématem letošního 
ročníku byl ,,Návrat ke stolování našich předků“. Mezi 
přihlášenými a soutěžícími školami byly Horky nad 
Jizerou, Městec Králové, Poděbrady, Choceň, Třebíč, 
Vlašim a Příbram. Všichni soutěžící si hned ráno po 
příjezdu vylosovali číslo stolu a po snídani se odebrali 
na svá startovní místa, kde se s vervou pustili do 
aranžování a prostírání slavnostní tabule. Za naší školu 
se soutěže zúčastnili Lukáš Vachule a Petr Vinš, žáci 
oboru Číšník ze třídy S3A. Hned ráno začali prostírat 

 

Webové stránky školy:  
www.iss.pb.cz 

 

 



své tabule podle menu, které si sami k danému tématu 
vybrali a několik týdnů se pod vedením svých učitelů 
odborného výcviku poctivě připravovali. Z ostatních 
soutěžících např. kuchaři měli za úkol uvařit jedno 
teplé jídlo a jedno studené jídlo. Teplé jídlo 
připravovali pod dohledem odborníka z pražského 
hotelu, který posuzoval nejen kvalitu připravovaného 
pokrmu (vzhled, chuť, vůně, příprava) ale i hygienu a 
bezpečnost zdraví při práci. Studený pokrm obhajovali 
kuchaři před porotou. Cukráři naopak přivezli své 
výrobky z perníkové a marcipánové hmoty již 
vyrobené z domova. Všechny výrobky a tabule byly 
velice pěkné a na velmi vysoké úrovni. Vystavované 
soutěžní práce měli možnost shlédnout také zástupci 
laické veřejnosti. Velkou radost nám udělali naši žáci – 
číšníci, jejichž snažení bylo korunováno úspěchem, 
když získali mezi soutěžícími ze sedmi odborných škol 
zasloužené 1. místo. Nejen že prokázali odborné 
kompetence, ale dokázali také, že kvalita výuky na naší 
škole je na vysoké úrovni. Soutěž byla zakončena 
malým občerstvením v podobě rautu pro žáky a jejich 
učitelský doprovod – který za naši školu zajišťovaly 
paní učitelky Eva Plášilová a Lenka Vochosková. 
Nejen našim žákům se na vlašimské škole velmi líbilo 
a tak se již nyní těší na další soutěž, které se rádi 
zúčastní.  

Markéta Vaňková, učitelka odborné praxe 

 

Vítězná tabule ISŠ HPOS Příbram, foto SOU a SOŠ Vlašim 

Nezávisle myslet a usuzovat 

V prvních týdnech školního roku probíhá testování 
znalostí žáků prvních ročníků. Výsledky testů 
z matematiky (v procentech) můžete vidět (a zároveň 
porovnat s výsledky z loňského testování) 
v následujících grafech.  

 

 

O testování a následném hodnocení výsledků bylo, a 
jistě bude, napsáno mnoho článků a publikací… 
Dovolte mi citovat Alberta Eisteina: „…Na prvním 
místě by mělo být vždy rozvíjení obecné schopnosti 
nezávisle myslet a usuzovat, nikoli získávání 
speciálních poznatků. Jestliže někdo ovládá základy 
svého oboru a naučil se myslet a pracovat samostatně, 
nepochybně najde způsob, jak co udělat a kromě toho 
bude schopen přizpůsobovat se změnám lépe než 
někdo, jehož výchova spočívá hlavně v získávání 
podrobně popsaných poznatků…“. Pevně věřím, že 
k nám nastoupili žáci, kteří jsou samostatní a že se 
přizpůsobí změnám, které jim s přechodem ze základní 
školy na školu střední ve vzdělávání nastaly. 

Mgr. M. Špaková, vedoucí předmětové komise MAT 

 

 

E-mailová adresa školy:  
 iss@pbm.czn.cz 



Podpora aktivity žáků 

Naše škola se v tomto školním roce rozhodla ještě více 
podpořit aktivní žáky, kteří své znalosti i dovednosti 
prověřují v různých soutěžích a kláních. Všechny tyto i 
jiné aktivity, např. vzdělávací semináře, přednášky, 
tvorba projektů, dobrovolnické a charitativní činnosti 
apod., budou těmto žákům po celé jejich studium 
zaznamenávány. Po ukončení školní docházky pak žáci 
obdrží od školy certifikát, ve kterém bude jejich 
aktivita zmapována a který tak bude vypovídat 
zaměstnavatelům i případným dalším školským 
zařízením o jejich aktivním přístupu nejen ke studiu. 
Základní přehled soutěží a olympiád v jednotlivých 
předmětech na naší škole pro tento školní rok je 
uveden v tabulce. 

Soutěže pro školní rok 2011/2012: 
Měsíc Předmět Soutěže, aktivity 

Září 
 

PEK Příbramský permoník 

ODV Vlašim 

 
TEV 

okresní kolo v kopané kat. V 

 
MAT 

 
PIŠQWORKY – školní kolo 

Říjen 

 
ČJL 

 
Studenti čtou a píší noviny 

ODV Příbramský anděl 

okresní kolo volejbal  
TEV krajské kolo v kopané kat. V 

Listopad 

 
AR 

 
Soutěž MŽP - chemie 

 
AJ, NJ, RJ, FJ 

školní jazykové olympiády 

okresní kolo futsalu 
rychlobruslení 

 
TEV 

okresní kolo v basketbalu 

 
Prosinec 

 
TECH 

 
Vaření učitelů se žáky 

 
TEV 

 
okresní kolo florbalu 

 
MAT 

Finanční gramotnost 

 
Leden 

 
AR 

Plzeň v Nerudově ulici 

 
Únor 

PEK školní kolo v psaní na 
klávesnici 

PEK krajské kolo v psaní na 
klávesnici 

UCE školní kolo Má dáti - Dal 
ČJL PO očima dětí 

 
Březen 

AR Netradiční karafiát 
PEK státnice nanečisto  

Duben ČJL Příbram Hanuše Jelínka 
Pozn. Soutěže vyhlašované v průběhu roku zde nejsou uvedeny 

Ing. Ivana Pálková 

Opravné státní maturitní zkoušky  

Ve druhé polovině září se na ISŠ HPOS Příbram 
konaly opravné písemné státní maturitní zkoušky. Naše 
škola byla vybraná jako spádová oblast opravných 
písemných státních maturit pro celý příbramský okres. 
Na konci školního roku 2010/2011 navštívila ISŠ 
HPOS Příbram zástupkyně z MŠMT a sdělila vedení 
školy záměr ohledně výběru spádové školy pro 
opravné písemné státní maturitní zkoušky. Oficiální 
oznámení přišlo až na konci srpna 2011. V polovině 
září se na naší škole sešli žáci z obou příbramských 
gymnázií a z gymnázia na Dobříši, Waldorfské školy, 
OA Příbram, SPŠ Příbram, SOŠ Březnice, SZŠ 
Příbram a SOŠ Dubno, aby zde v podzimním termínu 
konaly písemné didaktické testy z jazyků a 
matematiky. Doufejme, že se všem maturantům dařilo. 
 
Mgr. Jarmila Krůtová, redakce  

 

 

 

 

Články v tomto čísle: 

Informa ční dny na ISŠ HPOS Příbram  – Mgr. J. 
Krůtová 
Jízda parním vlakem – ROAD TRIP - Ing. Milan 
Pučálka 
Předávání Osvědčení Hospodářské komory ČR 
žákům školy - Tomáš Šandl, učitel ODV 
Vítězové z ISŠ HPOS Příbram – Mgr. Tomáš Heller 
Den jazyků 2011 – Mgr. Marie Velflová 
Exkurze žáků S3A a CR1 do Českých  Budějovic – 
Mgr. Iva Tesařová, Ing. L. Břenda 
Praxe žáků školy – Bc. K. Stoklasová,  
Pragkontakt  – Mgr. Iva Tesařová 
Semináře  DVPP – Mgr. Marie Velflová 
Odborná soutěž  O pohár blanických rytířů - 
Markéta Vaňková 
Nezávisle myslet a usuzovat – Mgr. Markéta Špaková 
Podpora aktivity žáků – Ing. Ivana Pálková 
Opravné státní maturitní zkoušky – Mgr. J. Krůtová 

 
Redakce IZ: 

Mgr. Marie Velflová: velflovam@iss.pb.cz  
Mgr. Jarmila Krůtová: krutovaj@iss.pb.cz 


