
Nancy 2012 
 
Dne 19. 3. 2012 se 26 žáků školy spolu 
s pedagogickým doprovodem zúčastnilo letošní 
pětidenní návštěvy partnerské školy  Lycée Stanislas 
v Nancy. Všichni účastníci z řad žáků byli 
pedagogickým sborem školy pečlivě vybráni a dalo by 
se říci, že zájezd byl odměnou pro nejlepší žáky školy 
za jejich vzorný přístup ke studiu a plnění školních 
povinností. Samozřejmě bylo přihlédnuto  
i k odborným schopnostem a dovednostem žáků.  
Odjezd byl naplánován na osm hodin ráno a do Nancy 
skupina dorazila tentýž den večer. Kromě programu, 
který byl sestaven zde u nás a který se skládal 
například z českého galavečera, byl pro žáky a učitele 
připraven pestrý a nabitý program také francouzskou 
školou. Žáci měli možnost navštívit celou řadu 
zajímavých míst, došlo na společné bruslení, výlety do 
okolí Nancy a do Paříže, měli možnost se utkat 
s francouzskými kolegy ve fotbale… Velmi pěknou   
a podrobnou reportáž z návštěvy Francie z pera žákyň 
4. ročníku oboru Cestovní ruch můžete najít na 
webových stránkách školy: 
http://www.iss.pb.cz/dopl_IS/claktuality/nancy2012.ht
m.  
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Návštěva Paříže 

 
Galavečer 
 
Druhý den po příjezdu jsme po snídani vyrazili na 
dopolední prohlídku Nancy, ze které jsme se měli 
vrátit ve 12 hodin tak, abychom se mohli připravit na 
slavnostní galavečer. To se nám nepodařilo - návrat se 

posunul až na 2. hodinu odpolední. Do kuchyně jsme 
nastoupili až před třetí hodinou. Rychle a s radostí  
se každý pustil do předem určeného úkolu. Jedna parta 
připravovala předkrm, další skupina se věnovala 
přípravě polévky. S malou pomocí a po předchozí 
ukázce přípravy, se žáci výborně zhostili i přípravy 
hlavního chodu. Při přípravě masa, náplně, doplňku  
a přílohy prokázali své nabyté zkušenosti z odborného 
výcviku. Velmi výkonnou a schopnou pracovní 
jednotkou se ukázala parta cukrářů, kteří si rychle 
připravili vše potřebné na přípravu moučníku a dále 
nabízeli svoji pomoc kolegům při přípravě ostatních 
chodů z menu. Jelikož jela velice zkušená  
a sehraná parta kuchařů a cukrářů, práce šla všem  
od ruky a ztracený čas jsme velice brzy dohnali a tak 
se pozdější začátek přípravy nikde neprojevil. 
Obdivuhodná a bezproblémová spolupráce všech 
během přípravy mě opravdu mile překvapila a tak jsem 
pouze přihlížel, a dal jsem prostor jednotlivcům  
i skupinám, při přípravě jednotlivých chodů. Cítil jsem 
se skoro jako dirigent výborného hudebního tělesa… 
Moc děkuji celé pracovní skupině. 
 
Ing. Ladislav Břenda 
 

 
 
Poznávání Francie 

Během našeho pobytu ve Francii jsme nemohli minout 
ani kraj Champagne, který je známý produkcí 
světoznámého stejnojmenného alkoholického nápoje.  
Ve městě Epernay jsme navštívili firmu Mercier, která 
vyrábí světoznámé víno již od roku 1958, kdy ji ve 
svých 20 letech založil Eugene Mercier. Ve firmě 
Mercier jsme se seznámili s výrobním procesem 
šampaňského vína a historií firmy. Součástí návštěvy 



byla i prohlídka sklepů, ve kterých zraje šampaňské 
víno. Chodby těchto sklepů měří dohromady 18 km 
a nachází se v hloubce 30 m pod povrchem země, kde 
jsou zaručeny optimální podmínky pro šampaňské 
víno. Návštěva se všem účastníkům pobytu velmi 
líbila.  
 
Mgr. Milan Pučálka 
 

 
Ve firmě Mercier 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
v měsíci dubnu 

Stejně tak jako každý měsíc, tak i v dubnu  
se členové pedagogického sboru v době, kdy žáci 
měli prázdniny nebo ředitelské volno, vzdělávali, 
aby získali další kompetence v celé řadě oblastí. 
Kolegyně „jazykářky“ se připravovaly na úlohu 
hodnotitelek státní maturity a také se zúčastnily 
seminářů k moderním vyučovacím metodám  
(např. Mediální výchova v hodinách ČJL).  
2. dubna se skupina učitelů zúčastnila semináře 
k projektu Zlepšení podmínek ve vzdělávání, kde 
se učili, jak co nejlépe využít možností, které 
českému školství nabízí EU. Pozadu nezůstali ani 
učitelé ekonomických a odborných předmětů 
oboru Cestovní ruch – účastnili se semináře 
k práci ve fiktivních firmách a vydali se za 
inspirací a získávání zkušeností do spřátelené 
Střední hotelové školy Třebíč. 5. dubna se 
uskutečnily v budově školy semináře zaměřené na 
využívání ICT ve výuce. Semináře, kterých se 

zúčastnila většina pedagogického sboru,  
se uskutečnily v rámci Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK).  
Jejich smyslem je zvýšit dostupnost a kvalitu 
dalšího vzdělávání a přispět ke zlepšení 
kompetencí pedagogických pracovníků týkajících 
se efektivního a funkčního využívání prostředků 
ICT včetně prezentačních a interaktivních 
technologií a na nich založených inovativních 
metod ve výuce. Oba semináře lektorovali 
pracovníci PedFUK Praha. Semináře budou dále 
pokračovat e - learningovou formou. Školní 
metodik prevence se zúčastnil tradičního setkání 
metodiků. Účast na seminářích poskytuje členům 
pedagogického sboru možnost nejen se dále 
vzdělávat, ale také získávat kompetence nutné pro 
orientaci a úspěšné zapojení do právě probíhající 
školské reformy. 

Mgr. Marie Velflová 

 
Foto ze seminářů,  Mgr. Marie Velflová 
 

Úspěšný návrat ze stáže v  Německu 

Žáci ISŠ HPOS Příbram se dne 1. 4. 2012 vrátili po 
třech týdnech praktik zpět do České republiky. Šestice 
vybraných žáků oborů Hotelnictví a Kuchař - číšník 
strávila v Německu tři týdny, během nichž se naučili 
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spoustu nových věcí a seznámili se s německou 
kulturou a Němci samotnými. První 4 dny žáci strávili 
společně v sídle německého partnera Siegmundsburger 
Haus Werraquelle GmbH v Siegmundsburgu 
(spolková země Durynsko), kde probíhala jazyková 
animace vedená jazykovou animátorkou Tandemu.  
Veškerému dění byla přítomna i doprovodná osoba 
Mgr. Iva Tesařová, která byla žákům nápomocna ve 
všech věcech týkajících se pobytu a organizačních 
záležitostí, nezbytnou součástí bylo i tlumočení 
z češtiny do němčiny a obráceně. Po 4 dnech, kdy se 
žáci už dosti osmělili, byli po dvojicích vyexpedováni 
do jednotlivých hotelů, kde strávili zbytek svého 
pobytu. V hotelích žáci pracovali 5 dní v týdnu 
v kuchyni, kde pomáhali připravovat studené mísy, 
saláty, krájeli ovoce, zeleninu, připravovali a smažili 
řízky, karbanátky. Naučili se dělat speciální německé 
knedlíky tzv. Klöße. Žáci pomáhali také při výdeji jídla 
a roznášení nápojů. Denně komunikovali německy se 
zástupci hotelu a personálem. Seznámili se s polskými 
a maďarskými praktikanty, kteří byli ve stejnou dobu 
také v Německu na praxi. Volný čas byl v režii 
samotných žáků, takže si měli šanci projít okolí, místní 
památky, využít volnočasových zařízení hotelu. 
Žákyně Lucie Koudelková a Iveta Kuklová absolvovali 
praktika v lázeňském městečku Masserberg na hřebeni 
Durynského lesa. Děvčata bydlela v areálu hotelu  
a měla možnost využívat i místní krytý bazén.  Pobyt 
se jim moc líbil, seznámila se tam se spoustou fajn lidí, 
takže loučení bylo velmi těžké. V práci si je majitelé 
hotelu velmi chválili, proto také obdržela známku  
1 a nabídli jim možnost další spolupráce. Žáci Jakub 
Havel a Pavel Procházka byli umístěni do hotelu 
s vlastním pivovarem, Brauhaus zum Löwen, ve městě 
Mühlhausen, které je spojeno se jménem Thomase 
Müntzera. Chlapci se velmi dobře seznámili s chodem 
hotelu a pivovaru. Za svoji práci si od majitelů 
vysloužili džbánky s pivem a známku 1. Město 
Mühlhausen se chlapcům líbilo, jen je udivovalo 
množství kostelů. Během volna vyráželi do města, kde 
také provedli svou učitelku, která je přijela navštívit  
a zjistit, jak se jim daří. Jeden den volna také využili 
k návštěvě svých spolužáků v Eisenachu, tam si udělali 
malou vycházku na hrad Wartburg a vyměnili si své 
dosavadní zážitky. Poslední dvojice žáků, Petr Kříž  
a Jakub Chvojka, strávila tři týdny v Goebel’s Sophien 
hotelu v Eisenachu. Město Eisenach se v minulosti 
proslavilo výrobou aut značky Wartburg. Na 
nedalekém hradě Wartburg působil i Martin Luther, 
významný německý církevní reformátor. Chlapci 
samozřejmě zdolali kopec na Wartburg a seznámili se 
s jeho historií, o volných odpoledních se procházeli po 

městě a zavítali i na Bourschenschaftsdenkmal, odkud 
je krásný výhled na město. Chlapci pracovali nejen 
v kuchyni hotelu, ale vypomáhali i na Sängerwiese 
(výletní hotýlek v blízkosti Eisenachu). I zde byli 
majitelé spokojeni s prací našich žáků, takže i oni byli 
odměněni známkou 1. Akce se tedy velmi vydařila  
a všichni se vrátili v pořádku domů se spoustou zážitků 
a bohatší o cenné zkušenosti, které se jim jednou 
mohou v životě hodit. Žáci obdrželi od německého 
partnera certifikáty s celkovým hodnocením praxe a ve 
škole na ně ještě čeká slavnostní předávání Europassů 
mobility, které se uskuteční v blízké době. Všem 
zúčastněným děkujeme za příkladnou prezentaci školy 
a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu a budoucím 
povolání. Pro nadcházející školní rok už připravujeme 
další projekty odborných praxí v Německu a začínáme 
nabírat nové zájemce z řad žáků naší školy a doufáme, 
že to dopadne stejně dobře jako letos. 

Mgr. Iva Tesařová 
 
Setkání s německými studenty v Praze 

Dne 10. 4. 2012 se někteří žáci tříd HT1, CR1, HT2A, 
HT2B a S2A zúčastnili akce „Setkání s německými 
studenty v Praze“. Cílem setkání bylo navázat kontakt 
se skupinou německých studentů a procvičit se 
v praktické komunikaci v německém jazyce. Setkání 
vedla jazyková animátorka slečna Linda Petáková 
z německé nadace Brücke/Most Stiftung. Mládež  
z německé skupiny k nám přijela z bavorského 
městečka vzdáleného asi 200 km od českých hranic. 
Jejich věk se pohyboval od 16 do 20 let. Protože se 
členové této skupiny ve svém volném čase věnují 
amatérskému divadlu, pantomimě a žonglování, byl 
program setkání zaměřen mimo jiné na osvojení si 
těchto dovedností. Jazyková animátorka vyzvala po 
zahájení akce obě skupiny žáků, aby se seřadily do 
velkého kruhu a začala se svým “představením“. 
Němečtí studenti se v jeho průběhu naučili od našich 
žáků hravou formou jednoduché zdvořilostní fráze a 
pozdravy a naopak. Tady je nutné zmínit, že žáci naší 
školy, kteří měli za sebou již minimálně jeden rok 
německého jazyka, byli oproti německým studentům, 
kteří se pokoušeli o češtinu, v určité „jazykové 
výhodě“, která byla zřetelná a všechny nás potěšila. 
V závěrečném hodnotícím dotazníku pro nadaci uvedli 
naši žáci, že se jim setkání líbilo, bylo pro ně přínosné, 
ať už z jazykového či lidského hlediska (navázání 
přátelských vztahů, výměna emailových kontaktů 
apod.). Do dotazníků také uvedli potřebu „zlepšit se 
v německém jazyce a hlavně ve slovní zásobě, která jim 
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více než cokoliv jiného bránila v komunikaci 
s německými studenty“. Většina žáků, kteří se akce 
zúčastnili, má v úmyslu se ucházet o zahraniční praxi 
v Německu pořádané naší školou, a tak je pro ně 
jakékoliv setkání s rodilými mluvčími velice přínosné. 
Vedoucí nadace Brücke/Most Stiftung paní Mgr. Petře 
Zahradníčkové jsem vyjádřila zájem o účast na 
jakékoliv další podobné akci.  

Mgr. Zuzana Rendlová 

 

Foto Mgr. Z. Rendlová  

Měsíc plný gastroakcí 

Důležitou součástí praktické přípravy našich žáků jsou 
i gastroakce, kde se žáci pod vedením učitelů 
odborného výcviku, ale i samostatně podílejí na 
zajišťování různých společenských událostí, 
konferencí a dalších akcí. V měsíci dubnu bylo těchto 
akcí opravdu velké množství. Díky velmi dobrým 
referencím cateringových firem, se kterými naše škola 
spolupracuje, měli naši žáci možnost zajišťovat 
gastroakce v hotelech Pyramida a Diplomat Praha  
a v Grandhotelu PUPP Karlovy Vary. V tomto hotelu 
také naši žáci vykonávají souvislou 14ti denní 
odbornou praxi v době hlavních prázdnin. Na celkem 
18ti akcích ve výše jmenovaných hotelích se vystřídali 
takřka všichni žáci 1. – 4. ročníků oboru vzdělání 
Hotelnictví. Některých akcí se žáci zúčastnili bez 
pedagogického dozoru a k jejich cti je nutno dodat, že 
vše perfektně a bez problémů zvládli. 

Redakce s přispěním odborného výcviku 

        
 

 
 
 

Návštěva z Voroněže 

Jedním ze čtyř cizích jazyků, které se na naší škole 
vyučují, je ruština. Naši žáci si ji mohli procvičit dne 
11. dubna při návštěvě učitelů střední školy (tj. 
jedenáctileté školy, která zahrnuje základní i střední 
vzdělání) z ruského města Voroněže. Během týdenního 
pobytu v Příbrami navštívili některé střední a základní 
školy okresu.  Naší školou je provedli žáci třetího a 
čtvrtého ročníku oboru Hotelnictví a Cestovní ruch. 
Kolegové z Voroněže se podívali do hodin ruštiny, kde 
naši žáci zhlédli prezentace o jejich městě a škole a 
také s nimi krátce pohovořili v ruštině. Dokonce 
učitelé při výuce napovídali! Také se jim velice líbily 
hodiny technologie obsluhy, informatiky i angličtiny. 
Odpoledne jsme společně navštívili Hornické muzeum 
v Příbrami. Doufám, že tato návštěva přinese do 
budoucnosti spolupráci alespoň přes internet, protože 
naši žáci předali své e-mailové adresy a budou čekat 
na odpovědi svých ruských vrstevníků. Jaké 
zajímavosti jsme se dozvěděli? Město Voroněž leží na 
jihozápadě evropské části Ruska, má jeden milion 
obyvatel (oproti 35 000 v Příbrami) a do jejich školy 
chodí přibližně tisíc žáků. Zkrátka – Rusko je velká 
země. 
 
Mgr. Hana Trinerová, učitelka cizích jazyků 

 

 
Město Voroněž, ilustrační foto 

 
Exkurze ve firmě Masna Příbram, spol. s r. o.  

Dne 12. 4. navštívili žáci třetího ročníku oboru 
vzdělání Obchodník společnost MASNA Příbram, 
spol. s r. o., která patří mezi největší výrobce  
a prodejce uzenin ve Středních Čechách. Dozvěděli 
jsme se mnoho informací o historii firmy, která byla 
uvedena do provozu v roce 1977. V současné době 
pracuje ve firmě 450 zaměstnanců. Naši žáci měli 
možnost vidět kompletní výrobní proces. Po celou 
dobu exkurze se ptali na mnoho otázek, které je 
zajímali. Díky našemu průvodci dostali přesné  
a vyčerpávající odpovědi. Jednou z informací byla i ta 
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o denní produkci vepřového a hovězího masa. Aby 
firma získala předpoklad prvotní finální produkce, 
prochází surovina na zpracování výběrem a přísnou 
veterinární kontrolou. Veškeré pomocné suroviny, 
přírodní koření a obaly jim dodávají renomované 
firmy. Masna Příbram produkuje a dodává na český trh 
více než 100 druhů masných výrobků a 60 druhů 
výsekových mas a drobů. Mezi speciální výrobky 
masny patří např. Cerhonický furiant, Plešivec, 
Cimbura, Brdské klobásy a Macocha. Masné výrobky 
se balí do vakua nebo do ochranné atmosféry, tím je 
dosaženo prodloužené trvanlivosti výrobku. Produkty 
Masny Příbram se dostávají do široké obchodní sítě 
pod značkou PŘÍBRAMSKÉ UZENINY v mnoha 
oblastech Čech a Moravy s cílem dále tuto síť 
rozšiřovat. Masna Příbram splňuje veterinární 
hygienické podmínky směrnice EU 92/118. V rámci 
celkové rekonstrukce podniku, která začala v roce 
2001, došlo k modernizaci celého provozu. Cenné a 
zajímavé informace využijí žáci v odborných 
předmětech Zbožíznalství, Ekonomika a další. Všem 
se nám prohlídka této společnosti velice líbila. 

Mgr. Hana Sedláčková 

Školní soutěž v účetnictví Má dáti – Dal 
 
Každým rokem v období před maturitami se nejlepší 
žáci maturitních ročníků účastní školní soutěže 
v účetnictví. Nejinak tomu bylo i letos. 16. dubna 2012 
si 26 žáků přišlo vyzkoušet své teoretické i praktické 
znalosti, a jak později přiznali, nebylo to vůbec 
jednoduché. Největší počet bodů získala a první místo 
obsadila Hanka Červenková z 2. ročníku nástavbového 
studia Podnikání. Pronikla tak mezi žákyně třídy CR4, 
které obsadily druhé až šesté místo. Nejlepší z nich 
Adéla Zrůbková se umístila na 2. místě, třetí byla 
Veronika Hrubá. Blahopřejeme a přejeme všem 
zúčastněným hodně zdaru u maturitních zkoušek. 
 
Ing. Ivana Pálková, učitelka odborných předmětů   
 
 
 

Školní kolo 

Dne 20. dubna se uskutečnilo školní kolo soutěže 
PREZENTIÁDA.  Z celkového počtu 46 prací byly 
komisí vybrány tři prezentace na téma: ,,Můj nový 
předmět“ a autoři byli odměněni cenami. Děkujeme 

všem, kteří se zapojili a vytvořili zajímavé prezentace, 
ač na své práce neměli tolik času, kolik bychom si 
představovali. 

Úspěch v krajském kole „Prezentiáda  2012“                         

Žáci naší školy, Ivan Sutnar (PO2A), Jan Gregorek 
(PO1A) a Aneta Kratochvílová (CR1), vytvořili tým 
„ISŠáci“ a rozhodli se přihlásit do soutěže Prezentiáda.  
Na základě vytvořené prezentace pro regionální kolo 
úspěšně postoupili do krajského kola! Devatenáctého 
dubna na pražské Střední průmyslové škole dopravní 
studenti ze všech dvanácti postoupivších týmů 
předvedli spoustu zajímavých nápadů. Jednotným 
zadáním bylo téma: Jaký nový předmět zařadit do 
výuky. A jak o nás píší organizátoři na stránkách 
www.prezentiada.cz ?„...Představte si, že učitel na 
hodině téměř nezasahuje do diskuze, ba naopak je 
rovnocenným debatérem jako jeho studenti. Myslíte si, 
že to není možné? Trio studentů z týmu ISŠáci se 
snažili nás přesvědčit o opaku. V jejich diskusní hodině 
by skupina debatovala na předem domluvené téma a 
každý by si díky tomu mohl vytvořit svoje vlastní 
názory a postoje….“  Podle ohlasů poroty se tento 
návrh v Praze moc líbil! Dokonce vyvolal i diskuzi 
mezi soupeřícími družstvy! Výsledné 5. místo sice 
nestačilo na nominaci do republikového kola, kam 
postoupil pouze vítěz, přesto toto umístění v takové 
konkurenci, kdy o pořadí rozhodovalo půl bodu ze sta 
možných, je skvělé! Celému týmu ještě jednou moc 
gratuluji a děkuji za vzornou reprezentaci naší školy! 
  

Mgr. Markéta Špaková, Mgr. Jaroslava Burmannová 

 

 
Foto M. Špaková 
 

 

Učitel odborné praxe: 
Markéta Vaňková 

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

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



 
Zahraniční praxe ve Francii 
 
Od 29. 4. do 28. 5. 2012 se 5 vybraných žáků třetích 
ročníků oborů Hotelnictví, Cestovní ruch a Kuchař - 
číšník zúčastní zahraniční praxe ve Francii. Žáci budou 
pracovat v restauracích v Rocamadour a Soulac na 
pozicích kuchař, číšník a recepční. Tato stáž, která 
umožní žákům naší školy zdokonalit se ve francouzské 
konverzaci a dovednostech pro práci na jmenovaných 
pozicích, je jedna z celé řady dalších nejen ve Francii, 
ale také v Německu, které pro své žáky ve spolupráci 
se zahraničními partnery ISŠ HPOS Příbram 
připravuje. Stáží se účastní žáci, kteří patří 
v teoretických a praktických dovednostech a 
znalostech mezi nejlepší a jejich výsledky jsou 
zahraničními partnery vždy hodnoceny velmi 
pozitivně. 
 
Redakce 
 
Naše poslední exkurze  

Ve středu 18. dubna 2012 jsme byli na školní exkurzi. 
V rámci této školní akce jsme navštívili památník 
„Vojna“. Nejprve nás zaujal dokument „Rudé temno“, 
který popisoval nespravedlnost politických hodnostářů 
vůči lidem, kteří pro ně byli politicky „nevhodní“. Poté 
jsme započali prohlídku na rozhledně, dále jsme 
pokračovali prohlídkou velitelské budovy, vězeňské 
nemocnice, společenskými místnostmi a ubytovnami. 
Někteří si byli prohlédnout i řetízkový věšák na 
pracovní oblečení, který byl však mimo prohlídkový 
okruh. Po skončení exkurze nám paní průvodkyně za 
odměnu, jak jsme byli vzorní, pustila hlídacího psa a 
dovolila některým vyvoleným vylézt na dřevěnou věž. 
Pak si ti nejmladší z nás zavzpomínali na své dětství 
díky pískovišti, které se nachází u vchodu do areálu a 
mohli jsme se vydat na „pěší túru“ zpět do Příbrami. 
Cesta uběhla jako voda. Foto z exkurze je také k vidění 
na informačních obrazovkách v budově naší školy. 
Škoda, že to byla naše poslední exkurze. 
Mooooooooooc se nám líbila.  

Mgr. Jaroslava Burmannová a žáci S3B 

 

Den s Davidem Rathem na ISŠ HPOS 
Příbram 
 
Ve čtvrtek 19. 4. 2012 byla slavnostně znovuotevřena 
školní restaurace Na Plzeňské, která v uplynulých 
měsících prošla rekonstrukcí interiéru a 
vzduchotechniky v kuchyňské části provozovny. Jak 
jsme vás informovali v minulých číslech IZ, na 
rekonstrukci finančně přispěl i Středočeský kraj, a 
proto jsme s napětím očekávali, zda pozvání na 
slavnostní znovuotevření přijme hejtman 
Středočeského kraje MUDr. David Rath. Pan hejtman 
ve svém nabitém programu čas našel a svou 
přítomností dodal celé akci slavnostní ráz. Akce 
probíhala také v prostorách školy. V posluchárně se 
sešli žáci 4. ročníků oborů Hotelnictví a Cestovní ruch 
a 1. ročníku oboru vzdělání Cestovní ruch, aby 
diskutovali s panem hejtmanem na různá témata. Žáci 
se na diskuzi dobře připravili a bylo vidět, že si s 
otázkami dali velkou práci. Byly jasné, srozumitelné a 
jednoznačné. 
 

 
MUDr. David Rath na slavnostním znovuzahájení provozu  
Restaurace Na Plzeňské 

Další část programu dr. Ratha se odehrávala  
v  restauraci Na Plzeňské. Nejprve pan hejtman spolu 
s ředitelkou školy Ing. Marcelou Hodkovou přestřihli 
slavnostní pásku, poté následovaly krátké slavnostní 

 

Pracoviště praktického vyučování:  
restaurace Na Plzeňské, Příbram I/75 

tel.: 318 623 595 
e-mail: naplzenske@iss.pb.cz 



proslovy a předání europassů mobility žákům, kteří 
úspěšně absolvovali zahraniční stáž v Německu. 
 

 
MUDr. D. Rath předává žákům školy Europass mobility 
 
O kulturní vystoupení se postaraly žákyně  
4. ročníku oboru Cestovní ruch Kristýna Vopatová, 
Helena Neprašová a Daniela Bubeníčková. Zazpívaly 
dvě písně ze svého repertoáru a sklidily za toto 
vystoupení velký potlesk a uznání. 
 

 
Slavnostní tabule, obsluhují žáci školy. 
 

Během celého programu se o spokojenost hostů starali 
žáci oborů Kuchař - číšník a Hotelnictví. Bylo patrné, 
že se jim na novém pracovišti líbí a jsou spokojeni 
s prostředím, ve kterém budou i nadále vykonávat 
odbornou praxi. Přejeme všem hostům restaurace Na 
Plzeňské, aby se jim zde stejně tak líbilo  
a navštěvovali restauraci rádi. 
 
Mgr. Jarmila Krůtová 
 
Poznámka redakce:  
Spolu s rekonstrukcí došlo i k výrazným změnám v nabídce 
jídel a tak věříme, že zákazníkům bude chutnat stejně jako 
před rekonstrukcí.  

Seminář Tandemu 

Ve dnech 20. – 22. dubna jsem byla prezentovat naši 
školu na semináři Tandemu v Tachově. Jednalo se  
o kontaktní seminář zaměřený na navazování 
spolupráce mezi českými a německými školami. 
V rámci programu jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli 
metodu jazykové animace. Každý ze zástupců škol 
představil ostatním svou školu a v případě zájmu jsme 
si vyměnili kontakty s příslibem možných školních 
výměn. Na semináři byla převaha základních škol, ale i 
přesto se mi podařilo navázat kontakt se školou  
z Hesenska, kde se mimo jiné připravují žáci také  
v oborech zaměřených na služby. Pokud by byl na 
obou stranách zájem, bylo by možné domluvit 
partnerství škol a pak už by nic nebránilo žákovským 
výměnám. Druhou školou, která mě oslovila, bylo 
gymnázium z Wolfsburku, tam by se případně dala 
také navázat spolupráce. Jinak nás zástupci Tandemu 
seznámili s možnostmi financování různých školních 
projektů, což bylo velmi přínosné. Finanční možnosti 
leží na dosah, ale je vždy nutná spolupráce všech stran. 
Zabývali jsme se také zapeklitou otázkou motivace 
žáků, kolegů a rodičů pro tyto projekty. Situace 
v tomto ohledu není jednoduchá a je potřeba, aby se na 
těchto aktivitách podílelo více lidí, aby to mohlo 
přinést dobrý výsledek. Doufám, že se nám podaří 
rozvinout nějaké projekty a otevřít naší škole tak více 
dveře do Německa. Věřím, že někoho možnost nové 
spolupráce zaujme a bude se chtít stát součástí tvůrčího 
týmu. 

Mgr. Iva Tesařová 

 

Foto ze semináře Tandemu 
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Finanční gramotnost - soutěžíme!  
 
 
Dnešní doba předpokládá dobrou orientaci 
v peněžnictví, ve finančních produktech, v rizicích 
plynoucí z jednání s finančními institucemi a 
v neposlední řadě i schopnost sestavit si smysluplný 
osobní rozpočet. Jednou z možností, jak žákům ukázat 
smysluplnost vzdělávání v této oblasti, je účast 
v soutěžích. V letošním školním roce vyhlásilo MŠMT 
již 3. ročník soutěže s názvem „Finanční gramotnost“, 
která je určena žákům 2. stupně ZŠ a všech typů SŠ.  
Žáci mají možnost se soutěže zúčastnit individuálně 
prostřednictvím testů, které se vypracovávají 
v elektronické podobě na internetových stránkách 
www.fgsoutez.cz. Otázky se týkaly financí 
každodenního života, dále styku s bankovními 
institucemi nebo finančního rozpočtu jednotlivců a 
domácností. Pořadí jednotlivých soutěžících určuje 
počet správných odpovědí a rychlost vyplnění testu. 
Z naší školy se letošního školního kola zúčastnilo 162 
žáků! Žáci na prvních třech místech - Jan Gregorek 
(PO1A), Tomáš Durec (OB2) a Ivo Vidlák  (PO2A) - 
vytvořili tým pro okresní kolo, ve kterém se umístili na 
krásném 5. místě. Všem žákům, kteří se do soutěže 
zapojili, děkuji a týmu pro okresní kolo děkuji za 
vzornou reprezentaci naší školy! 
 
Mgr. Markéta Špaková    

Pohár Josefa Masopusta      

V Jičíně se 26. dubna 2012 konala kvalifikace skupiny 
C vítězů krajských finále Středočeského, Libereckého 
a Královéhradeckého kraje v Poháru Josefa 
Masopusta, které se zúčastnil i tým naší školy. 
Nastoupili jsme ve složení základní sestavy Herc, Fic, 
Brandner, Soldát, Valta, Lanfranchi, Dušek Tomáš, 
Pilík, Sedláček, Dušek Jakub a Buch. Na střídání byli 
připraveni Konigsmark, Hušek a Sandr. Po 
vyrovnaném utkání prohráli naši kluci těsným 
rozdílem 2:1 s vítězem krajského finále Hradec 
Králové, když po poločase ještě vedli 1:0 brankou 
Sedláčka. Finále se nakonec odehrálo jen za účasti 
dvou týmu, protože vítěz Libereckého kraje nepřijel. 
Důvodem byl problém s dopravou. I když jsme 
nepostoupili, neklesáme na mysli a do dalších bojů 
v jiných pohárech a soutěžích jdeme dál a s novou 
vervou a touhou po vítězství. 

Zdeněk Staroba a redakce 

Královská cesta 
 
Krásné letní počasí, nádherné pražské památky  
a historie starých českých králů a královen – to vše 
jsme si vychutnali s žáky třetích ročníků oborů 
hotelnictví a cestovního ruchu v pondělí 30. dubna. 
Trasu, po které chodili čeští králové, jsme začali na 
Pražském hradě. Cílem naší cesty bylo vyzkoušet si 
průvodcovství v cizím jazyce a zároveň poznat 
nejvýznamnější pražské památky. Žáci byli rozděleni 
do dvojic nebo trojic a každá skupinka prezentovala 
v angličtině nebo v němčině přidělenou památku. Byl 
to náročný úkol, protože žáci museli hlasově zvládnout 
prostředí, kde je velký hluk, spousta cizích turistů  
a průvodců, kteří se překřikují. Myslím si, že studenti 
vše zvládli výborně. Dokonce jsme měli i jednoho 
posluchače, který se nenápadně s námi přesunoval na 
Malostranském náměstí a poslouchal náš výklad. 
Jenom nevím, jestli ho zaujala naše děvčata nebo jejich 
prezentace. Řekla bych, že obojí! 
 
Mgr. Hana Trinerová 
 

 

Foto Mgr. Hana Trinerová 
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