
Jak dopadlo 1. pololetí? 

Před měsícem si všichni žáci odnesli ze školy výpis 
pololetního vysvědčení. Sami nebo se svými rodiči si 
nejspíš porovnali své možnosti s dosaženými výsledky 
a současně přijímali strategii pro druhé pololetí. Možná 
by vás zaujalo několik údajů ze statistiky školy za  
1. pololetí. Prospěchově jsme na tom byli přibližně 
stejně jako v jiných letech. 10 žáků sice prospělo 
s vyznamenáním, ale dalších 95 žáků má na 
vysvědčení alespoň jednu nedostatečnou. Dvanáct 
z nich jsou žáci oborů vzdělání s výučním listem, ale 
přidat by měly hlavně nástavby. Bohužel se opakuje i 
problém, který na většině středních škol v takovém 
rozsahu neznají. Je to tzv. neklasifikování v řádném 
termínu, spojené se zkouškou v náhradním termínu.  
17 tříd se tento problém netýká, ale ve zbývajících 
najdeme i 27 % nebo dokonce 42 % žáků 
s neuzavřenou klasifikací. Často se jedná o žáky 
s individuálním vzdělávacím plánem, pozadu ale 
nezůstávají ani žáci, kteří nemají uzavřený odborný 
výcvik. Chování bylo v sedmi případech klasifikováno 
druhým stupněm a jednou třetím stupněm. 
Z výchovných opatření bylo za 1. pololetí uloženo 30 
napomenutí a 15 důtek třídního učitele, 8 důtek 
ředitele školy, uděleno 9 pochval třídního učitele a 29 
pochval ředitele školy. Výchovná opatření byla 
nejčastěji ukládána za neomluvenou absenci, pochvaly 
byly většinou udělovány za vzornou reprezentaci školy 
v soutěžích a turnajích nebo prezentaci školy na 
veřejnosti. Na začátku druhého pololetí je třeba si 
popřát, abychom se v zářijovém vydání IZ mohli 
pochlubit mnohem optimističtějšími výsledky. 

Mgr. Jan Česaný, ZŘTV 

 

Další vzdělávání pedagogických 
pracovníků v měsíci únoru 

V měsíci únoru, stejně tak jako po celý školní rok, se 
členové učitelského sboru opět vzdělávali. Přehlídka 
vzdělávacích aktivit byla jako obvykle pestrá: ať už to 
byla velice náročná příprava učitelů cizích jazyků a 
učitelů češtinářů ke státní maturitě, seminář 
k možnostem zapojení se do projektů ČZU Praha, 
který navštívila Mgr. Špaková nebo dvoudenní 
konference pořádaná organizací JČMF SUMA na půdě 
PedF University Karlovy v Praze. Posledně jmenované 
konference s velice bohatým programem (např. 
přednášky na téma Integrace ICT do výuky 
matematiky, Finanční vzdělání pro střední školy, 

Matematika kolem nás a další) se zúčastnila Mgr. 
Hana Sedláčková a o získané informace se s ostatními 
učiteli matematiky ochotně podělila. Co se týče učitelů 
odborných předmětů, ani ti nezůstali pozadu:  
o semináři, který pořádala Asociace hotelů, přinášíme 
zprávu z pera kolegy Milana Pučálky v tomto čísle 
Informačního zpravodaje. 

Mgr. Marie Velflová, redakce    

 

Soutěž „Region 2012“ 
 
26. – 27. ledna 2012 se naše škola zúčastnila soutěže 
v cestovním ruchu „Region 2012“ v Plzni na Střední 
odborné škole obchodu, užitého umění a designu. 
Dvoudenní soutěž je zaměřena na znalosti a 
dovednosti žáků středních odborných škol. Za naši 
školu jely tři žákyně ze třídy CR3 – Daniela 
Toužimská, Jana Juricová a Tena Matysová. První den 
děvčata psala test a soutěžila ve znalostech ze 
zeměpisu cestovního ruchu ČR, Plzeňského kraje a 
Evropy, dějin kultury ČR, památek Unesco ČR a 
základní terminologii cestovního ruchu. Druhý den 
soutěžící vytvářeli produkt cestovního ruchu – zájezd - 
pro 40 studentů. Téma produktu byl Plzeňský kraj 
s jednodenním výjezdem do zahraničí. Svým výkonem 
se děvčata umístila mezi 12 týmy na krásném šestém 
místě. Škola, kde soutěž probíhala, nás výborně 
pohostila a měla připravený i doprovodný program: 
exkurzi v pivovaru Gambrinus, procházku Plzní 
s průvodkyní a další. Byl pro nás připraven i večer  
s rautem, kde jsme se setkali se zástupci  Plzeňského 
kraje. Škola nám zajistila i velice krásné ubytování, 
bydleli jsme v 3* hotelu IBIS. Soutěž se nám všem 
velice líbila, děvčata získala nové kamarády a chuť 
zúčastnit se soutěže i příští rok. Děvčatům děkuji za 
vzorné reprezentování školy a těším se na příští 
soutěž. 
 
Ing. Marie Nováková, učitelka odborných předmětů 
 

 
 
Logo pořádající školy



 

„Bašta“ pro t ělo i pro duši 

V ISŠ HPOS Příbram v současné době vrcholí 
přípravy na tradiční výjezd do francouzské partnerské 
školy Lycée Stanislas v Nancy, který se uskuteční ve 
dnech 19. – 24. března 2012. Pro žáky bude v průběhu 
celého týdne připraven poznávací program, jehož 
prezentaci budou mít na starosti 2 žákyně třetího 
ročníku oboru Cestovní ruch. Centrem celé akce bude 
český slavnostní galavečer, během kterého bude mít 30 
žáků učebního oboru Kuchař – číšník a studijního 
oboru Hotelnictví příležitost prokázat své odborné 
dovednosti v oblasti přípravy pokrmů a obsluhy. 
Francouzští hosté si během tohoto galavečera nejen 
pochutnají na gastronomických skvostech staročeské 
kuchyně, ale mohou se těšit i na sponzorské dary 
partnera školy Plzeňského Prazdroje v podobě 
proslulého českého moku a v neposlední řadě jistě 
ocení doprovodný hudební program, v rámci kterého 
žákyně školy zazpívají několik klasických 
francouzských šansonů a českých písní inspirovaných 
„sladkou Francií“. Bude to zajisté „bašta“ pro tělo i pro 
duši. Žáci si z Francie odvezou spoustu zkušeností, 
zážitků, kontaktů a výrazů, kterými obohatí svou 
slovní zásobu. Věříme, že tato dlouholetá spolupráce 
s Lycée Stanislas pro ně bude i letos velkým přínosem. 
Tradičně je během akce propagováno město Příbram, 
středočeský region i celá Česká republika. 
Prostřednictvím příspěvku zřizovatele Středočeského 
kraje, Města Příbram, Frankofonního klubu v Příbrami 
i Francouzského institutu v Praze se může takováto 
velká akce uskutečnit. Děkujeme. 

                  

             

Mgr. Michaela Bašná, ISŠ HPOS Příbram 

 
Poznámka redakce: 
 
Na tradiční výjezd do Nancy se s žáky kromě kolegyně 
Mgr. Bašné připravují i kolegové Ing. Ladislav Břenda 
a Ing. Milan Pučálka, kteří přislíbili redakci 
Informačního zpravodaje dodat ze stáže reportáž a 
fotografie. Budeme se těšit. 

Školní kolo soutěže v psaní na klávesnici 

Již tradičně se začátkem února konalo školní kolo 
soutěže v psaní na klávesnici. Zúčastnilo se ho 38 žáků 
prvních a druhých ročníků. Žáci poměřili své síly 
v disciplíně, která je dnes využívána na většině 
pracovních míst a patří k základním počítačovým 
dovednostem. Zároveň ukázali, kdo z nich je nejlepší a 
bude reprezentovat školu v krajském kole, které se 
letos koná v březnu na Obchodní akademii v Příbrami. 
Nejrychlejší je vždy jen jeden, z prvních ročníků to 
byla Lucie Puklová z HT1 s téměř 204 úhozy za 
minutu, z druhých ročníků pak Martina Řezaninová  
z CR2 s 319 čistými úhozy za minutu. Vyhrál však 
každý, kdo měl dost odvahy a zúčastnil se.  

 
 

Ing. Ivana Pálková, učitelka PEK 

 

Tak je to tady ... Fiktivní firma  

Na naší škole byla založena fiktivní firma. Nese název 
Michal Michálek  –  catering a zabývá se nabídkou 
cateringových služeb. Průkopníky fiktivní firmy na 
naší škole se stali vybraní žáci ze třídy PO1A a PO1B 
pod vedením V. Klimešové a P. Šaňkové. Ředitelem a 
majitelem firmy je Michal Soukup, který zaměstnává 
12 zaměstnanců. Firma má 4 oddělení – sekretariát  
(D. Margitová), obchodní a marketingové oddělení  
(M. Kroulíková, P. Dvořák, T. Taterová, L. Šrůtová), 
právní a personální oddělení (Z. Voslařová,  
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R. Vocásková, A. Vašutová, P. Morová), mzdovou a 
finanční účtárnu (M. Červenka, J. Gregorek,  
S. Žampach). 

 
Zaměstnanci fiktivní firmy 

Naší fiktivní firmě přejeme mnoho obchodních 
úspěchů, podnikatelských příležitostí a pevný a 
spolehlivý pracovní tým. 

Ing. V. Klimešová, Ing. P. Šaňková, učitelky 
odborných předmětů 

 

Žáci oborů Cestovní ruch a Hotelnictví 
na veletrhu Holiday World 2012 
 

Dne 10. února 2012 navštívili žáci naší školy 
středoevropský veletrh cestovního ruchu Holiday 
World, gastronomický veletrh Top Gastro a Golf show 
mezinárodní veletrh golfového vybavení. Holiday 
World patří k nejvýznamnějším středoevropským 
veletrhům cestovního ruchu ve střední Evropě. Na 
letošním ročníku se prezentovalo více než padesát 
zemí, zastoupení zde měla nejen většina evropských 
států, ale též exotické země jako jsou například Keňa, 
Brazílie a Tanzanie. Mimo zahraničních destinací se 
zde prezentovaly i kraje České republiky, agentura 
CzechTourism a další regionální uskupení. Veletrh 
Holiday World 2012 poskytl inspiraci pro mnoho 
zajímavých výletů po ČR a na dovolenou v Evropě i 
v zámoří. 

 

 
Foto z veletrhu HW 2012, Ing. M. Pučálka 

Kromě expozic řady touristboardů byl součástí 
veletrhu i bohatý doprovodný program, například 
seminář organizovaný Asociací hotelů a restaurací ČR 
a Asociací cestovních kanceláří ČR: Slevové portály – 
naděje nebo past? Dále také seminář Ministerstva pro 
místní rozvoj – Koncepce státní politiky cestovního 
ruchu v České republice na období 2014 – 2020. 

 
Foto z veletrhu HW 2012 

Naše žáky nejvíce zaujala expozice Národního 
turistického úřadu Dominikánské republiky, kde 
probíhala ukázka výroby dominikánských doutníků, 
současně zde probíhalo vystoupení dominikánské 
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taneční skupiny Princess s možností výuky 
dominikánských tanců. Z gastronomické části nejvíce 
poutaly pozornost expozice Czech carving studio 
(prezentace vyřezávání ovoce a zeleniny) a program 
Zaostřeno na čokoládu v profesionální gastronomii 
(základní druhy čokolády – degustace, ukázky 
přípravy čokoládových pralinek). Velký úspěch měla 
také expozice věnovaná golfu GOLF SHOW 2012, kde 
si mohli žáci zahrát golf na indoorovém trenažéru. 

  

 
Foto z veletrhu HW 2012, Ing. M. Pučálka 

„Dozvěděli jsme se spoustu nových a zajímavých 
informací. U každého stanoviště k nám byli velice 
vstřícní a rozdávali nám různé propagační a 
upomínkové předměty. Myslím si, že to byl dobře 
strávený den a každému z nás se tam líbilo“ tolik 
citace z hodnocení účasti na veletrhu Růženy Šachové 
(HT2A). „Výlet se mi líbil, dozvěděla jsem se spoustu 
věcí a informací, určitě bych jela na nějakou další 
podobnou akci.“ -  hodnocení účasti na veletrhu Kláry 
Kottové (HT2A).  
 
Ing. Milan Pučálka, učitel odborných předmětů 

 

 

Labestra - láska beze strachu                                                                     

Žákyně 3. ročníku oboru Hotelnictví se na sv. 
Valentýna 14. 2. 2012 zapojily do celostátní 
informační a osvětové kampaně s názvem Labestra – 
láska beze strachu pořádané Společností pro 
plánování rodiny a sexuální výchovu. Prodejem 

přáníček a šířením informačních letáčků mezi 
veřejností se jim podařilo získat částku v celkové výši 
2.800 Kč, která bude dále využita k zajištění provozu a 
preventivní činnosti a na podporu výchovy a 
vzdělávání v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví 
včetně partnerských vztahů.  

Děkuji všem žákyním, které se zapojily do této sbírky.  

 
Dobrovolnice z třídy HT3A, Foto Mgr. J. Burmannová 

Mgr. Jaroslava Burmannová, školní koordinátorka 
kampaně 

Stereotýpek v nás: Interkulturním 
vzděláváním a prožitkem k toleranci  

Dne 14. 2. 2012 proběhl na naší škole ve třídách HT1 a 
CR1 interkulturní seminář, který v rámci projektu 
Stereotýpek v nás: Interkulturním vzděláváním a 
prožitkem k toleranci uspořádal MKC Praha, který je 
hlavním koordinátorem a partnersky se na něm dále 
podílejí INEX - Sdružení dobrovolných aktivit a AFS 
Mezikulturní programy. Hlavním cílem projektu je 
prevence xenofobie a rasismu mezi žáky středních 
odborných škol prostřednictvím interkulturní výchovy 
s využitím interaktivních a zážitkových metod. Projekt 
je financován z prostředků Evropského sociálního 
fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci 
Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. V průběhu semináře mají žáci 
možnost poznávat jiné kultury a zamýšlet se nad 
problematikou soužití kultur, nad svými předsudky a 
dalšími tématy. Zvýší se jejich individuální 
kompetence v poznávání sebe sama i svého okolí. Na 
základě kladných ohlasů z řad žáků budeme 
pokračovat v dalších nabízených aktivitách týkajících 
se této problematiky. 
 
Ing. Jiří Vandělík, školní metodik prevence 
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Sedlčanské psaní 
 
Dne 15. února 2012 se žákyně naší školy, které 
zvítězily ve školní soutěži v psaní na klávesnici, 
zúčastnily soutěže Sedlčanské psaní. Soutěžilo 21 
studentů z OA Vlašim, OA Kolín, OA Neveklov, GaO 
Sedlčany, OA a VOŠ Příbram a ISŠ HPOS Příbram. 
Naše žákyně Martina Řezaninová obsadila pěkné  
4. místo s 333 čistými úhozy za minutu. Martině 
gratulujeme a děkujeme i ostatním našim soutěžícím 
Andree Vopičkové, Tereze Stollové a Kristýně 
Kalertové za účast a vzornou reprezentaci školy v této 
soutěži. 
 

 
Soutěžní zápolení. Foto Ing. P. Šaňková 

 
Ing. Pavla Šaňková, učitelka PEK 
 
Maturitní plesy t říd CR4 a OB4 a HT4 
 
V pátek 3. února 2012 se v Kulturním domě  
v Příbrami konal maturitní ples tříd CR4 a OB4. 
K tanci a poslechu hrála skvělá kapela. Večer byl 
doslova nabitý. Nejprve se každá třída předvedla 
v předtančení (obě byla moc krásná), proběhl 
nástup maturantů k šerpování, zlatý déšť, sóla pro 
učitele i rodiče, tombola a hlavně výborná zábava. 
Myslím, že si večer všichni moc užili. Doufejme, 
že i maturanti si tento jejich velký den uchovají  
v podobě těch nejkrásnějších vzpomínek, protože 
nyní je čeká těžký úkol složit zkoušku dospělosti -  
maturitu. 
Další, v pořadí již třetí maturitní ples žáků naší 
školy, se uskutečnil v sobotu 11. února 2012 
v Kulturním domě ve Staré Huti u Dobříše. 

  
Třída HT4 

Tentokrát byli středem veškeré pozornosti žáci 
maturitní třídy HT4. Celý večer se nesl v duchu 
Hollywoodu a také atmosféra i výzdoba 
připomínaly prostředí Oscarových trháků. Třída 
HT4 nacvičila vlastní předtančení, které bylo 
sestaveno z hudby k několika velmi známým 
filmovým trhákům. Poté následoval nástup 
maturantů k slavnostnímu šerpování, zlatý déšť, 
sóla pro učitele a rodiče, také tombola a 
v neposlední řadě i půlnoční překvapení sestavené 
z různých scének žáků maturitní třídy. Některé 
ženy představovaly cvičenkyně ve spartakiádních 
úborech a předvedly výborné výkony na hudbu 
skladby Poupata od Michala Davida, jiné ženy 
zase ukázaly další scénky na různé hity. Pánové se 
předvedli v exotických hábitech, s bubenickou 
show a to vše na hudbu známého showmana Dana 
Nekonečného. Celý večer se velmi vydařil i díky 
skvělá moderátorce a všichni jsme si ho náramně 
užili.  
 

 
Půlnoční překvapení třídy HT4 
 

Přejeme všem žákům maturitních tříd mnoho sil, 
úspěchů u maturit i v osobním životě. 
 
Mgr. Jarmila Krůtová 

 

Pracoviště praktického vyučování:  
restaurace Na Plzeňské, Příbram I/75 
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Zahraniční praxe ve Francii domluvena 
 
Ve středu 22. února 2012 pan Yves Quissac, ředitel 
Lycée hôtelier Quercy-Périgord oblast Toulouse 
společně se zástupci ISŠ HPOS Příbram navštívili 
známý hotel Diplomat v Praze a Grandhotel Pupp 
v Karlových Varech. Za vydatné pomoci tlumočnice 
paní Janečkové a vstřícnosti vedení obou hotelů byly 
domluveny výměnné praxe francouzských a našich 
žáků. V termínu od 6. června 2012 po dobu dvou 
měsíců budou v Diplomatu tři francouzští studenti 
působit převážně v kuchyni a v Grandhotelu Pupp dva 
studenti v obsluze. V hotelu Diplomat budou 
francouzské stážisty stínovat střídavě naši žáci Michal 
Soukup a Martin Kříž. V Grandhotelu Pupp poběží 
praxe našich žáků paralelně s Francouzi. Naši žáci 
(pravděpodobně Denisa Řeháková, HT3B – servis, 
Zdeněk Fic, HT3A – servis, Jana Juricová, CR3 – 
servis a recepce, Daniela Toužimská, CR3 – servis a 
recepce a Petr Kleidienst, S3B – kuchyně) by měli 
pobývat ve Francii v termínu od 29. 4. do 26. 5. 2012. 
Na společném jednání byl domluven také program 
našich žáků. Po letecké přepravě na lince Praha – 
Toulouse, si naše žáky vyzvedne francouzská strana a 
dopraví je do školy, kde se budou týden připravovat ve 
školních provozovnách a teprve pak budou rozmístěni 
do špičkových restaurací sítě Michelin. Délku naší 
praxe ve Francii v rozmezí 4 až 8 týdnů si rozhodli 
naši žáci sami. Zvláštní poděkování patří ředitelům 
navštívených hotelů panu Mathieu Rouri (Diplomat) a 
Ing. Andree Pfeffer-Ferklové (Grandhotel Pupp) za 
přístupnost a otevřenost k potřebám žáků. Základním 
předpokladem dalšího pokračování výměnných stáží je 
vzorné vystupování a profesionální jednání žáků obou 
škol na domluvených pracovištích. Těšíme se na 
závěrečné hodnocení našich žáků. 
 
Mgr. Jaroslav Černý, ZŘTV 

 
Pracovní návštěva v Grandhotelu PUPP. Foto Mgr. J. Černý 

Další návštěva dobrovolníků v oblastní 
nemocnici 

Sliby se mají plnit… a tak jsme (Petr Kleidienst, 
Jarmila Krůtová a já) opět v únoru zašli na dětské 
oddělení Oblastní nemocnice v Příbrami, abychom 
zpestřili část odpoledne dětem a jejich rodičům. 
Zazněly písničky z pohádek, které si zazpívaly i 
maminky a kouzelník Petr pobavil nejenom malé, ale i 
velké klienty svými ukázkami kouzel, do kterých 
zapojil také děti. Všem se vystoupení moc líbilo a 
sestřičkám jsme slíbili, že opět přijdeme.   

Mgr. Jaroslava Burmannová, koordinátorka Klubu 
dobrovolníků 

 
S malým pacientem DO ON Příbram 

Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete 

Pátek 17. února 2012 si žáci vybraných tříd oborů 
Hotelnictví, Obchodník a Podnikání zpestřili 
návštěvou příbramského Divadla Antonína Dvořáka. 
Zhlédli komedii Williama Shakespeara Večer 
tříkrálový  aneb Cokoli chcete. Hra má na pozornost 
náročný děj: V Irýrii vládne mladý kníže Orsino, když 
u pobřeží jeho země ztroskotala loď, na které se plavila 
dvojčata Viola a Sebastiano. Po zkáze lodi jsou 
osudem odloučeni a nic o sobě nevědí. Krásná a 
sebevědomá Viola se přestrojí za chlapce Cesaria a 
v tomto přestrojení se dává do služeb knížete. Ten ji 
vysílá se zamilovaným listem k hraběnce Olivii, která 
však Orsinovo dvoření odmítá. Truchlí nad svým 
zemřelým bratrem. Hraběnčin žal nesdílí muži na jejím 
dvoře, ani komorná Marie. Chystají past na 
namyšleného správce Malvolia. Ten se nachytá na 
falešný milostný dopis a v domnění, že ho napsala 
samotná Olivie, jí začne nadbíhat. Zamotaný děj se 
postupně vyjasňuje, nadutá pýcha je potrestána, pravé 
tváře odhaleny, láska naplněna při šťastných 

 

Učitel odborné praxe: 
Markéta Vaňková 

Bc. Kateřina Stoklasová 
tel.: 318 623 742 – l. 131 

e-mail: vankovam@iss.pb.cz, stoklasovak@iss.pb.cz 

 



setkáních… Představení splnilo očekávání diváků, 
kteří se upřímně bavili a potleskem ocenili jak 
nastudování hry režisérem Milanem Schejbalem  
v překladu profesora Martina Hilského, tak  herecké 
výkony všech vystupujících.                                

Mgr. Marie Chramostová 

 

Gastroakce  hotel Pyramida  
 
Dne 23. února 2012 se našich pět žáků z HT4 (Anežka 
Čadová, Zdeňka Sobotová, Ondřej Houska, Vít Koška 
a Vít Perníček) zúčastnilo gastronomické akce 
„MAKRO kongres 2012“ v hotelu Pyramida v Praze. 
Gastroakce začala v 8:00 hodin ráno a trvala do 2:00 
hodin do noci. Žáci si nejprve připravovali raut, 
prováděli debarasování, servírování a doplňování 
nápojů, zapojili se do práce za barem. V ranních 
hodinách byl pro hosty připraven coffee break a raut. 
V poledne si návštěvníci dali chutný oběd a pak 
následoval program „Makro“. Odpoledne měli hosté 
opět možnost se občerstvit na bohatém rautu a coffee 
break. Večer se konala barmanská show a na závěr 
večera probíhalo Kaskadérské vystoupení. Mezi 
pozvané hosty patřil generální ředitel Makra, angličtí a 
maďarští zástupci firmy a mnoho dalších zajímavých 
osobností obchodu. 
 
Bc. Kateřina Stoklasová, učitelka odborné praxe  

Ještě jednou galavečeře na zámku 
Dobříš 
 
V minulém čísle Informačního zpravodaje jsme 
čtenáře informovali o průběhu galavečeře na zámku 
Dobříš, kterou naši žáci ve spolupráci s  cateringovou 
firmou Vyšehrad 2010 připravili na objednávku pro 
Krajský úřad Středočeského kraje a kde byl hostitelem 
starostů obcí hejtman MUDr. David Rath. Od pana 
hejtmana se všem našim žákům a jejich učitelům 
dostalo při osobním setkání s ředitelkou školy 
oficiálního poděkování za výbornou přípravu a 
bezproblémový průběh celého večera. Jsme za toto 
ocenění našich žáků a v důsledku i práce celé školy 
velice rádi, je to pro nás velkým povzbuzením do další 
práce. 
Redakce 

 
 

Loutky mezi malými pacienty 
 
Chtěla bych prostřednictvím tohoto článku poděkovat 
loutkářům Hance Červenkové, Tereze Šípové, Nikole 
Thienelové a Radkovi Fruštíkovi (všichni PO2B), kteří 
ve středu 22. 2. sehráli pro malé pacienty dětského 
oddělení ON Příbram a jejich maminky další loutkové 
představení O princovi, princezně a čarodějnici 
Kanimůře. Pohádka se všem moc líbila, bohužel to ale 
bylo pravděpodobně poslední představení této čtveřice, 
protože je čekají povinnosti spojené s přípravou na 
maturitu. Doufám ale, že se podaří pro tuto činnost 
získat další zapálené dobrovolníky a loutky budou 
moci rozdávat radost i nadále. Vítáni jsou všichni, kteří 
neváhají věnovat trochu úsilí a volného času pro radost 
a obveselení druhých. 

Mgr. Marie Velflová 

 

 

Redakce: 
Mgr. Marie Velflová: velflovam@iss.pb.cz  
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Mimořádná pedagogická rada 

Dne 23. 2. 2012 se konala mimořádná (a svým 
významem skutečně byla) pedagogická rada ISŠ 
HPOS Příbram. Tato pedagogická rada byla především 
volební. V jejím průběhu se uskutečnily hned dvoje 
volby: volba zástupce pedagogických pracovníků do 
konkurzní komise Krajského úřadu Středočeského 
kraje, která bude vybírat ředitele naší školy na příští 6ti 
leté období a dále volba členů Školské rady z řad 
pedagogických pracovníků. V první volbě byli 
nominováni M. Křemenová, N. Odrášková, I. Pálková, 
R. Šedivý, J. Vandělík, H. Vandělíková a M. Velflová. 
Do konkurzní komise byla veřejným hlasováním 
zvolena Ing. Hana Vandělíková nadpoloviční většinou 
z 49 zúčastněných pedagogických pracovníků. Ve 
druhé volbě, která probíhala podle Volebního řádu 
školské rady zpracovaného zřizovatelem školy, byly 
nominovány J. Burmannová, I. Pálková, A. Stiborová 
– Peterková, H. Vandělíková a L. Vochosková. Pro 
zvolení bylo třeba získat nadpoloviční většinu hlasů. 
V tajném hlasování získaly nejvíc hlasů a členkami 
rady školy se staly A. Stiborová Peterková a  
I. Pálková, které získaly takřka shodný počet hlasů: 43 
a 42 hlasů. Zvoleným zástupkyním pedagogických 
pracovníků přejeme, aby se své úlohy zhostily, co 
možná nejlépe. 

Mgr. Marie Velflová, redakce 

 

Nabídka seminářů Asociace hotelů a 
restaurací ČR  
 

15. února jsem se zúčastnil školení pořádaného 
Asociací hotelů a restaurací ČR na téma Kalkulace 
v gastronomických provozech. Školení, které vedl pan 
Limprecht (restauratér a účastník projektu Czech 
specials), spojovalo přednášku s ukázkou praktických 
příkladů často doplňovaných diskuzí nad současnými 
problémy české gastronomie a jejím vývojem do 
budoucnosti. Uskutečnilo se v sídle Asociace hotelů a 
restaurací ČR, Revoluční 13, Praha 1. Vybraná školení 
jsou pro pracovníky ve školství zdarma. Pro bližší 
informace navštivte www.ahrcr.cz/, nebo mě 
kontaktujte. 

Ing. Milan Pučálka, učitel odborných předmětů  

 

Tandem                

Milí čtenáři, 

dnes pro Vás přináším nejaktuálnější informace před 
odjezdem do Německa na třítýdenní praxi. Ve 
spolupráci s naším německým partnerem 
Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH jsme 
zažádali o grant v rámci programu Dobrovolných 
odborných praktik u Tandemu. Pobytové náklady a 
pojištění jsou hrazeny z Česko-německého fondu 
budoucnosti, praktikanti si musí pokrýt jen náklady na 
dopravu do místa praxe a zpět. Na praxi v Německu se 
bude pracovat 5 dní v týdnu pod odborným dohledem 
zaměstnanců jednotlivých hotelů a naši žáci budou mít 
možnost naučit se spoustu nových věcí, zlepšit si své 
jazykové znalosti a také své odborné dovednosti. 
Konečné datum odjezdu prvních 6 odvážlivců do 
Siegmundsburgu (spolková země Durynsko) je 
stanoveno na 12. 3. 2012, s předpokládaným návratem 
dne 1. 4. 2012 v nočních hodinách. Po menší změně 
osazenstva nakonec jedou reprezentovat naši školu do 
Německa tito žáci: Jakub Havel, Jakub Chvojka, Lucie 
Koudelková a Petr Kříž z HT2A a dále Iveta Kuklová 
a Pavel Procházka z S3A. Přejeme jim šťastnou cestu a 
spoustu nových zážitků a zkušeností. Doufáme, že se 
jim v Německu bude líbit a že jim pobyt přinese 
mnoho pozitivních impulsů. Jako kontaktní osoba  
v místě bude po celou dobu pobytu žákům k dispozici 
Mgr. Iva Tesařová, která bude dohlížet spolu se 
zástupci německé firmy na hladký průběh praktik. Před 
samotným odjezdem nás navštíví dne 5. 3. 2012 
zástupce německé firmy pan Manfred Müller, který 
pohovoří nejprve s paní ředitelkou a následně i 
s praktikanty a jejich rodiči a poskytne jim bližší 
informace o celém pobytu. Budou se samozřejmě řešit 
i organizační pokyny a to, jak se mají praktikanti 
během praxe chovat. V příštím čísle Vás budeme 
informovat o samotném průběhu odborné zahraniční 
praxe. 

 

Mgr. Iva Tesařová 
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