
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrovaná střední škola 

hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram 

Gen. R. Tesaříka 114 

261 01 Příbram 

tel.: 318 623 742 

 

E-mailová adresa školy:  

 iss@pbm.czn.cz 

Webové stránky školy:  
www.iss.pb.cz 
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Články v tomto čísle: 

ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

 Mistři ČR ve futsalu 

 Královská cesta 

 Exkurze v Národním divadle 

 Stáž ve Francii 

 Soutěž v kalkulaci a 

normování 

 Svatá Hora 

 

ODBORNÝ VÝCVIK 

 Gastro Poděbrady                                                      

 Praxe v hotelu PUPP 

 

PROJEKTY 

 Zaměstnancem nebo 

podnikatelem 

Pssst!!! Tady se zkouší! 

Rok se sešel s rokem a maturity jsou tu zas. Letos opět v novém: 

didaktický test z matematiky byl připraven v jedné úrovni (prý 

základní), a tak se mohli maturanti gymnazisté vytáhnout a 

ostatní žáci, především ti z odborných škol, se pořádně zapotili a 

jen nejlepší z nich uspěli… Ale pojďme k příjemnějším 

stránkám maturit. Ústní část je v plném proudu a je ve znamení 

radosti z dobrých výsledků a překvapení, co všechno maturita 

obnáší. Takže se maturanti držte, bojujte a ať má váš boj šťastný 

konec!  

Za redakci přeje Marie Velflová 
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Jsme „MISTŘI ČR“ 

  
Sportovnímu týmu z Integrované střední školy hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram se 

podařilo zvítězit ve „Středoškolské futsalové lize 2012/2013“ v kategorii chlapců, a to v konkurenci 273 

škol z celé České republiky. 

Před finálovým kolem, které se konalo 18. dubna v Brně, museli chlapci několikrát vyhrát, aby se 

zařadili mezi nejlepší, kteří se ve finále utkali. Tým integrovky ve složení: Cyril Kukla – brankář, Patrik 

Brandner, Karel Soldát, Martin Krameš, Zdeněk Fic, Jiří Krček, Ondřej Valta, David Sandr, Filip Sedláček a 

Aleš Matějů uspěl již v Hluboši v okresním kole, v Příbrami v krajském kole a v Praze v semifinálovém 

kole.  

Kluci svůj triumfální výkon dovršili v Brně, kde porazili tým z Českých Budějovic, a to 9:0. Poslední 

zápas byl rozhodující. Integrovka musela porazit tým z Olomouce. V základním čase končily oba týmy 

nerozhodným výsledkem – 2:2. Následovaly penalty, při kterých štěstí stálo na naší straně, a tak jsme 

zvítězili 6:5. 

Chlapcům za skvělou reprezentaci školy a obrovský úspěch gratulujeme. Obhájili své republikové 

prvenství již podruhé. 

Mgr. Klára Bambasová  

 

 
FOTO - fotogalerie ISŠ HPOS Příbram 

Exkurze třídy PO1B 
 

Dne 2. května 2013 jsme navštívili v rámci školní exkurze Prahu. Cílem naší cesty byla Královská 

cesta, která začíná u Prašné brány a končí na Pražském hradě. Tuto cestu absolvovali čeští králové při 

korunovaci.  

V doprovodu průvodkyň Kristýny Turkové a Andrey Švábové ze třídy CR3 jsme došli až na 

Malostranské náměstí, obdivovali jsme Mariánský sloup, který zde byl postaven na počest poražení morové 

nemoci. V Nerudově ulici nás průvodkyně upozornily na dům, kde žil Jan Neruda a má tu i pomník. A 

prohlídkou prostor před Pražským hradem, kde má sochu první československý prezident Tomáš Garrigue 

Masaryk a pohledem na Prahu jsme vstoupili na Pražský hrad.  

Ze souvislého a srozumitelného výkladu jsme se dozvěděli, že např. Pražský hrad je největším 

hradním komplexem na světě – což nás udivilo. Prohlédli jsme si nádvoří hradu, Chrám sv. Víta a další 

pamětihodnosti hradu. Na památku jsme si nakoupili suvenýry, ale prezidenta jsme tu nepotkali.  



Průvodkyně byly pro nás příjemným zpestřením. Dozvěděli jsme se od nich plno informací, o 

kterých jsme dosud nevěděli, ale zároveň nás jimi nezahlcovaly. Překvapilo nás, jak mají svou řeč perfektně 

připravenou – to se jim bude určitě u maturity hodit. Za to jim patří náš dík. Jsme rádi, že jsme se mohli této 

zajímavé exkurze spolu s třídní paní učitelkou zúčastnit.  

Žáci PO1B s třídní učitelkou Mgr. Burmannovou 

 
FOTO ISŠ HPOS Příbram 

 

Prohlídka Národní divadla 
 

Žáci několika tříd naší školy se ráno 10. května sešli v Praze Na Knížecí, aby se vydali na prohlídku 

Národního divadla. Ani nám, stejně jako před několika dny třídě CR3, nepřálo počasí. 

2 dívky třídy CR3 dovedli žáky na tramvajovou zastávku, aby usedli do tramvaje č. 6 nebo č. 9 a 

ujížděli k Národnímu divadlu. Cestou měli žáci možnost vidět některé pražské památky, mezi nimiž byl 

například Pražský hrad. 

Po několikaminutové jízdě žáci vystoupili u Národního divadla, překonali velkou kaluž, ve které si 

někteří totálně promáčeli již promáčené boty. Sotva se složily deštníky, už se šlo dovnitř.  

Milá průvodkyně se s žáky přivítala a hned je odvedla do hlediště Národního divadla. Tam bylo 

vidět, že se připravuje nějaká zkouška. Ale ještě před tím, než se začala scéna připravovat, měli žáci 

možnost zhlédnout Hynaisovu oponu, pýchu Národního divadla. Dále byli žáci průvodkyní zavedeni 

k základním kamenům a k modelům Národního divadla. Poté ještě prošli některá zajímavá zákoutí, okoukli 

busty některých významných osobností a opět zamířili do hlediště. Tentokrát ale na balkón. Odtud žáci 

sledovali probíhající zkoušku opery od Bedřicha Smetany. 

K dalšímu programu již vzhledem k deštivému počasí nedošlo. Žáci se přesunuli znovu na zastávku 

Na Knížecí, naplinili si svá vyhládlá břicha a poté se vydali zpět ke svým domovům. 

Mgr. Klára Bambasová 

 

Výměnné zahraniční stáže pokračují 
 

V pondělí 6. května 2013 odletělo 6 žákyň Integrované střední školy HPOS Příbram na měsíční 

zahraniční stáž do francouzského poutního města Lourdes, kde budou pracovat v hotelích na pozici servírky 

nebo recepční.  

V nejbližších dnech u nás naopak uvítáme pět francouzských studentů z družební školy LYCEE DES 

METIERS DE L'HOTELLERIE ET DU TOURISME DE L'OCCITANIE de TOULOUSE, kteří budou 

vykonávat výměnnou stáž v několika pražských hotelích.  

O průběhu stáže vás budeme dále informovat. 

                                                                                                 Mgr. Jarmila Krůtová 

                                                                                       
 



Soutěž v kalkulaci a normování 

 
Ve dnech 10. a 13. května se uskutečnil 2. ročník soutěže v kalkulaci cen a normování pokrmů pro 

žáky oborů vzdělání s výučním listem. Organizace a přípravy soutěže se opět ujaly učitelky matematiky 

Mgr. Hana Sedláčková a Mgr. Marie Velflová. Žáci tříd S2B, S3A a AC2B a AC3A ve dvou částech: 

v soutěži jednotlivců a v soutěži tříčlenných skupin.  Žáci se do skupin začlenili dle vlastního výběru, 

vypracovávali společné zadání, k celkovému počtu bodů týmu se pak připočítávaly také body ze soutěže 

jednotlivců. Vítězem se stal jednotlivec a tým s nejvyšším počtem bodů. S výsledky na předních místech se 

můžete seznámit v následujících tabulkách: 

 

Výsledky soutěže: 

 

Jednotlivci – obor K-Č 

Beran S3A 1. – 2. 

Valta S3A 1. – 2. 

 

Jednotlivci – obor Cukrář 

Vejnarová  AC2B 1. – 4. 

Jelínková  AC2B 1. – 4. 

Cihelková AC2B 1. – 4. 

Chvojková  AC2B 1. – 4. 

 

Jednotlivci – obor Aranžér 

Šrůtová  AC3A 1. – 2. 

Marková  AC3A 1. – 2. 

 

Skupiny – obor K-Č 

Klimt, Kapoun S2B 1. 

Fiřtová, Ptáčková, Ulmanová S2B 2. 

Blížilová, Hampeizová, Hahnová S3A 3. 

 

Skupiny – obor  Cukrář 

Procházka, Lacinová, Cihelková AC2B 1. 

Králová, Jelínková, Vejnarová AC2B 2. – 3. 

Staníčková, Freymanová, Vlková AC3A 2 .- 3. 

 

Skupiny – obor Aranžér 

Kuchtová, Holovková, Chlumecká AC2B 1. 

Fulková, Herynková, Šrůtová AC3A 2. – 3. 

Dušková, Červenka, Antalová AC2B 2. – 3. 

 

Mgr. Marie Velflová 

 

Svatá Hora 
 

Ve čtvrtek 25. 4. 2013 navštívila třída CR2 areál Svaté Hory. Exkurze probíhala v rámci hodin 

Dějiny kultury. Úkolem všech žáků bylo připravit si ve dvojicích výklad o některé z částí areálu. Exkurze je 

součástí přípravy na praxi, která je čeká v příštím školním roce. V jejich „plánovači“ byla i trasa tam a zpět, 

se zastávkami u některých významných budov či památných míst v Příbrami. Žáci se velmi dobře připravili 

a tento úkol zvládli na výbornou.   

Mgr. Jarmila Krůtová 

 

 

 

 

 

 

 

7. ročník Gastro Poděbrady                                                
 

Letošního 7. ročníku Gastro Poděbrady 2013, který se konal 19. dubna 2013 v Poděbradech, se 

zúčastnlo celkem 13 škol z České a Slovenské republiky (Čáslav, Neratovice, Poděbrady, Horky nad 

Jizerou, Vlašim, Městec Králové, Ózd, Nový Bydžov, Spojená škola Rimavská Sobota, Příbram, Beroun). 

K vidění bylo 11 slavnostních tabulí na téma Myslivost, 8 slavnostních dortů na téma Večerníčkův svět a 7 



rautových mís, které byly na téma Z našeho dvora. 31 barmanů v rámci soutěže míchalo drink, který musel 

obsahovat Pražskou vodku. Též jako každý rok proběhl běh číšníků.  

Na Uranu jsme se někteří sešli již ve 4:00 hodiny ráno, abychom překontrolovali a doladili nějaké 

maličkosti. V 5:00 hodin jsme veškerý inventář a propriety nutné k soutěžení naložili a odjeli směr 

Poděbrady. Z cukrářů se zúčastnily žákyně 1. ročníku Miloslava Turčová a Michaela Křížová v doprovodu 

učitelky odborného výcviku Markéty Pínové. Z číšníků se zúčastnili žáci 2. ročníku Tomáš Kapoun a Milan 

Gargoš, které doprovázela učitelka praktického vyučování Markéta Vaňková. Po příjezdu na místo v 6:30 

hodin jsme naaranžovali tabule a od 8:00 hodin začalo probíhat ústní obhajování prací u komisařů. 

Konkurence byla velmi silná, hlavně co se týká slavnostních tabulí. Naše vybavení a inventář nemohl sice 

konkurovat půjčeným kusům nábytků ze zámků a loveckých zámečků, přesto se i naše prostá tabule 

návštěvníkům líbila. Chlapci skončili na 9. místě. Děvčata se umístila ve stříbrném pásmu a obdržela čestné 

uznání za přínos k rozvoji oboru Cukrář a zvláštní cenu firmy MAKRO (4. místo). Chlapci se po obědě ještě 

zúčastnili soutěže v běhu číšníků. Ze 13 škol se umístili na 9. místě. Celá soutěž byla pro žáky přínosem a 

příští rok by chtěli jet znovu a to i přesto, že jsme nepřivezli žádnou z předních cen. 

Markéta Vaňková 

Poznámka redakce: 

Všem zúčastněným děkujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších oborových soutěžích. 

  
Ukázky soutěžních prací žáků, FOTO ISŠ HPOS Příbram 

 

 

Praxe v Grand Hotelu PUPP                                                                         
 

Ve dnech 26. dubna až 28. dubna 2013 jeli někteří naši žáci: V. Jeníčková, L. Kratochvílová (HT3A), 

B. Ungrová, Š. Wolfová (HT2), P. Bejsta, N. Delijannis, N. Čížková a V. Černohorská (HT1) oboru 

Hotelnictví na gastronomickou akci na smluvní pracoviště školy do Grandhotelu PUPP v Karlových Varech.  

Příjezd do hotelu se uskutečnil v pátek ve 12 hodin, kde žákům bylo vysvětleno, co je během jejich 

pobytu čeká. Naši žáci tudíž ihned začali s přípravami na velký sobotní večer. V sobotu 27. dubna se konal 

Ples šlechticů z Evropy, který začal v 19 hodin a skončil kolem páté hodiny ranní. Žáci na ples připravovali 

inventáře, žehlili povlaky na židle, vázali mašle na židle, prostírali stoly. Také se věnovali pulírování příborů 

a sklenic. Před zahájením samotné akce zkontrolovali, zda jsou všechny stoly opravdu prostřené a případně 

srovnali židle nebo inventář.  Při zahájení plesu debarasovali a obsluhovali přibližně 600 hostů. Na hosty 

čekalo čtyřchodové menu zahrnující předkrm, polévku, hlavní jídlo a dezert.  

V neděli žáci odjížděli z Karlových Varů po vlastní ose kolem druhé hodiny odpoledne. Celkověbyla 

ze strany žáků celá akce hodnocena velmi pozitivně.  

Ráda bych tímto poděkovala žákyním ze tříd HT3A a HT3B, které mi poskytly informace o dění 

v Karlových Varech po dobu jejich praxe, protože díky nim jsem mohla napsat tento článek a informovat tak 

ostatní učitele.  

Bc. Kateřina Stoklasová 



 

 

 

Zaměstnancem nebo podnikatelem 

 
Projekt School2Business pokračoval v měsíci dubnu a květnu dalšími aktivitami: 22. 4. se 

uskutečnila přednáška ing. Kota zaměřená na další kariérové rozhodování žáků 3. ročníků oborů Podnikání, 

Obchodník a Cestovní ruch. Jak už název napovídá, přednáška byla zaměřena na klady a zápory 

soukromého podnikání. Žáci si zopakovali a procvičili znalosti získané v rámci hodin Ekonomiky a navíc se 

dozvěděli celou řadu zajímavostí a informací, které se jim budou určitě hodit při rozhodování o svém dalším 

kariérovém směřování.  Ze strany žáků se přednáška setkala s pozitivním ohlasem. 

Ten samý den žáci třídy OB3 s Mgr. Hanou Sedláčkovou navštívili Masokombinát Příbram. Exkurze 

se uskutečnila jako doplnění výuky předmětu Hospodářský zeměpis, (tematické okruhy Obyvatelstvo, 

zemědělství, průmysl; Hlavní hospodářské oblasti; Vlastní region) a jako součást kariérového poradenství na 

škole. 

Třída CR3 s Mgr. Marií Novákovou o den dříve navštívila Infocentrum MěúU Příbram na Zámečku 

Ernestinu. 

Mgr. Marie Velflová
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