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Milí čtenáři! 

Během školního roku 2012-2013 jste si mohli přečíst jen v IZ 

okolo sta článků, kde jsme vás seznamovali s děním ve škole, 

získávali jste informace o výsledcích soutěží, o úspěších žáků a 

jiné informace. Některé články byly povedené, jiné méně, ale 

všechny články byly psány ve snaze vás informovat, zaujmout a 

snad i pobavit. Okolo IZ a Isšáčku se vytvořila skupina lidí, kteří 

pilně zaznamenávali, co se ve škole událo, starali se o korektury 

textu a o tisk. A nebylo to zrovna jednoduché, neboť termín 

uzávěrky odevzdání příspěvků se vždy blížil a přicházel 

pravidelně v době, když mají všichni zrovna spoustu jiné 

práce…! Ráda bych zde proto poděkovala všem, kteří se na 

naší společné práci podíleli a bez nároku na honorář vytvářeli 

jakousi kroniku školy.  

Za celou redakci přeji žákům perfektní prázdniny a dlouhou 

dovolenou nám ostatním. Odpočiňte si a v dalším školním roce 

nad stránkami IZ a Isšáčku zase na shledanou! 

P. S. V dnešním čísle jsme jeden článek věnovali také předávání 

maturitních vysvědčení. Než k tomuto aktu ale dojde, je třeba 

maturitní zkoušky nejprve vykonat. Vlastní pohled na maturity 

přináší na http://nager.bloger.cz/SKOLA/Maturtini-zkousky-

jsou-tezke náš dnes již bývalý žák Petr Dvořák (PO2B). 

Mgr. Marie Velflová 
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Pohár Josefa Masopusta 

 Naše škola se zúčastnila soutěže v kopané o „Pohár Josefa Masopusta“. Soutěž probíhala během 

několikaměsíčního období, tedy od října 2012 do května 2013. Během těchto měsíců museli naši chlapci 

projít několika koly – okresním, krajským, mezikrajským a republikovým. 

 Republikové kolo se konalo v Praze na stadionu Dukly Prahy na „Julisce“. Ve dnech 29. – 30. 

května 2013 bojovali naši kluci o první místo, jen aby si mohli zahrát s vítězem italské obdoby soutěže 

v kopané. Díky velkému štěstí našeho týmu jsme postoupili. Štěstí tkvělo v penaltovém rozstřelu, kde 

zazářil především Cyril Kukla, brankář týmu. Cyril měl štěstí, neboť se mu povedlo 2 penalty chytit. 

Kromě toho nastoupil jako pátý hráč našeho týmu ke kopání penalty, a to úspěšně. Díky této výhře naše 

kluky potkalo utkání s Italy. 

 Italský tým přijel do Prahy 6. června 2013 a utkal se s „námi“. Tady se ale ukázalo, že náš tým je 

silný. Porazili jsme italské středoškoláky 6:1. Italský tým hrál velmi dobře, nicméně ve druhé půli na naše 

chlapce nestačil. 

 Naši kluci si zaslouží určitě poděkování za svůj fotbalový výkon – složení týmu: Cyril Kukla, 

Daniel Černý, Karel Soldát, Ondřej Valta, Aleš Matějů, Jakub Šindelář, Filip Sedláček, Zdeněk Fic, Martin 

Krameš, Giuseppe Lanfranchi, Patrik Brandner, Lukáš Stratil, Jakub Dušek, Josef Hušek, David Sandr, 

Jaroslav Paták, Jan Jiránek a Martin Špinar. 

 Z rukou předsedy a Josefa Masopusta přebral Karel Soldát pohár za 1. místo. 

 Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů i v dalším školním roce. 

Mgr. Klára Bambasová 

 
FOTO ISŠ HPOS Příbram 

 

Předávání maturitních vysvědčení 

Na přelomu května a června probíhalo slavnostní předávání maturitních vysvědčení, a to v prostorách na 

Zámečku. Studenti byli rozděleni do několika skupin podle studovaného oboru (Cestovní ruch, Hotelnictví, 



Obchodník a Podnikání). S některými absolventy přišli i jejich rodinní příslušníci. Na slavnostním 

předávání zazněla studentská hymna Gaudeamus igitur, při které studenti nastoupili. Poté následoval 

projev paní ředitelky, třídních učitelů a zástupců z jednotlivých tříd. Pak přišlo na řadu předávání 

vysvědčení absolventům.  

Maturitní zkoušky se skládaly ze společné části (písemná a ústní část) a z didaktického testu. Na každé 

škole pak k tomu ještě přibyly předměty odborné.  

Věříme, že i v příštím roce se setkáme s velkým počtem absolventů naší školy na tomto slavnostním 

ceremoniálu. 

Mgr. Jarmila Krůtová 

 

Filmové představení Ve stínu 

Dne 6. 6. se na naší škole konala písemná závěrečná zkouška.  Zatímco se  žáci tříd AC3A a S3A potili nad 

otázkami z odborných předmětů, my ostatní jsme navštívili filmové představení Ve stínu.  Takto nám film 

popsali žáci třídy HC1 Tereza Mlynaříková, Bára Černá a Pavel Tomášek: 

„V tomto filmu se odehrává kriminální příběh 50. Let z bývalého Československa. Kapitán Hakl vyšetřuje 

krádež v klenotnictví. Z běžného vloupání se stává politická kauza. Z nařízení Státní bezpečnosti přebírá 

Haklovo vyšetřování major Zenke, policejní specialista z Německa. Ale přesto kapitán Hakl pokračuje ve 

vyšetřování na vlastní pěst. Hakl zjišťuje, že se může spoléhat jen sám na sebe a nemůže nikomu věřit. 

Pokračuje ve vyšetřování a zjiťuje, co je pravda a co je lež. Zjistí spoustu věcí, které ví jen on a nikdo jiný. 

Ale i přesto je komunistická policie silnější a postará se o to, aby pravda nevyšla najevo. Kapitán Hakl je 

v závěru filmu umučen.“ 

Pavel Tomášek dodává: „ Ten film se mi líbil proto, že se zajímám o 2. sv. válku a dobu po ní. Proto jsem 

chtěl vycestovat se školou do Terezína, ale kvůli povodním to nevyšlo.“ 

Dodejme, že hlavní roli ztvárnil vynikající Ivan Trojan a film Ve stínu byl oceněn jako nejlepší film roku 

2012 cenou Český lev. 

M. Velflová, T. Mlynaříková, P. Tomášek a B. Černá 

 
FOTO z http://www.csfd.cz/film/231602-ve-stinu/  
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Návštěva v Mačkově 

Stejně, jako tomu bylo i v předešlých letech, tak jsme i letos v červnu navštívili naše přátele v Domově 

Petra v Mačkově.  

Ráno 13. června jsme se sešli my - HT1 s vyučujícími – paní Šíbovou a Bambasovou na vlakovém nádraží. 

V 6:42 jsme nasedli do vlaku a o několik minut později jsme vystoupili v Březnici, abychom přesedli do 

vlaku, který nás odvezl až do Mačkova. Tam jsme dorazili po 8. hodině.  

Po příchodu do Mačkova jsme se s tamějšími vřele přivítali, již nás očekávali, i když nad jejich očekávání 

jsme přišli dříve. Nastěhovali jsme se do víceúčelového sálu, kde jsme se začali převlékat do kostýmů, 

nanosili židle pro „diváky“ a čekali, až se místa zaplní a my budeme moct rozbalit naši „divadelní hru“.  

Okolo desáté se sál zaplnil a na jeviště vyšlo zrcadlo, oficiálně se za nás přivítalo s klienty a 

vychovatelkami a mohli jsme začít. Po zrcadle se na jeviště vypravil vypravěč, který začal „diváky“ 

provádět pohádkou „O Sněhurce“. Příběh utekl tak rychle, že jsme se ani nenadáli, a Mačkovští už zpívali 

písničku, kterou se snažili probudit „otrávenou“ Sněhurku. Tak radostně vstala, poděkovala všem, kdo se 

podílel na její záchraně a spolu s ostatními postavami rozdala kamarádům v hledišti dárečky – plyšáky a 

sladkosti. 

Po pohádce se naši žáci a klienti promíchali a rozutekli se po domově. Někdo šel na oblíbené kafíčko, 

někdo se šel podívat ke koním, někdo obcházel dílny. Prostě si každý našel nějaké místo, které se mu 

zalíbilo. Samozřejmě záleželo na klientech, kam své kamarády – naše žáky zavedli. Většina žáků přišla 

nadšená, neboť poznala místa, kam se při první návštěvě nepodívala. 

V 11:30 jsme se odebrali zpět na nádraží, kam nás Mačkovští doprovodili, rozloučili jsme se a nasedli do 

vlaku směr Příbram.  

Všichni se už těšíme, až pojedeme Mačkovské navštívit v září a budeme tu spát. Neméně se na nás těší lidé 

z domova. 

Určitě bychom měli dodat, že poděkování za tuto akci patří všem, kteří se na přípravě a průběhu podíleli, 

ale také bývalým studentům HT4A, kteří nám do domova přivezli kostýmy a strávili tam s námi fajn 

chvilky. 

Mgr. Klára Bambasová 

      
FOTO ISŠ HPOS Příbram                                                                    



Soutěž v prezentování moderních dějin 

U moderních dějin ještě zůstaneme. Dne 7. 6. 2013 proběhla soutěž v prezentování moderních dějin, která 

byla určená žákům tříd HT2 a CR2. V porotě zasedli Mgr. Jarmila Krůtová a Mgr. Jan Česaný. O 

organizaci se postarala a žáky na soutěž připravila Mgr. M. Velflová. Žáci měli za úkol vytvořit tří až 

čtyřčlennou skupinu, jakýmkoli způsobem (např. prezentace v Poverpointu) zpracovat námět z moderních 

dějin a předvést výsledek před svými spolužáky.  Prezentace nesměla být delší než 10 minut a musela 

splňovat obsahově dané téma. Celkem se soutěže zúčastnilo z obou tříd 16 skupin. Porota neměla lehký 

úkol, neboť práce byly poměrně vyrovnané. Přesto byly vybrány tři nejlepší skupiny,  které obdržely 

diplomy  a také bylo uděleno jedno zvláštní ocenění. Tento první ročník soutěže jistě nebyl posledním, 

protože se setkal s pozitivní odezvou jak ze strany žáků, tak organizátorů. 

Mgr. Marie Velflová 

 

 

Workshop Etická výchova a finanční gramotnost žáků 

 

Dne 11. 6. 2013 se uskutečnil pro žáky HT3A, HT3B, PO1A, PO1B workshop, který byl zaměřen na téma: 

Etická výchova a finanční gramotnost.  Žáci v rámci etické výchovy pracovali ve skupinách a podíleli se na 

řešení příběhu – vzorce chování lidí. Žáci byli aktivní a spolupráce a možnosti řešení příběhu se jim líbilo. 

Druhá skupina studentů vyslechla přednášku na téma finanční gramotnost. Žáci se například dozvěděli 

informace jak se starat o úspory, jakých chyb se vyvarovat při podpisu hypotéky nebo jiného typu úvěru a 

také o základních pravidlech správného investování. Program zajišťovala RESOCIA , o. s., hrazen byl 

z prostředků EU.  

 

Program zajistily Mgr. Jaroslava Burmannová a Mgr. Markéta Špaková 

 

 

 

 

Seminář Znalostní profily žáků                                                                                    

I v závěru školního roku se učitelé zúčastňují seminářů a dalších vzdělávacích akcí, aby zvyšovali nejen 

svoje odborné ale také pedagogické dovednosti. Já jsem se 20. 6. 2013 zúčastnila semináře, který pořádala  

PEF ČZU v Praze na téma Znalostní profily žáků. Jak už téma napovídá, předmětem semináře byly jednak 

znalosti, které by žáci měli mít, aby splňovali požadavky budoucích zaměstnavatelů, ale také výsledky, 

které vyplývají z dotazníkového šetření mezi zaměstnavateli a odrážejí skutečné znalosti, které žáci 

vycházející ze škol mají. Pro svoji práci výchovné a kariérní poradkyně vidím jako přínos tohoto semináře 

to, že je třeba žákům více zdůrazňovat důležitost získávání odborných, komunikačních a osobnostních 

kvalit, pokud se chtějí dobře uplatňovat na trhu práce. 

Mgr. Marie Velflová 

 

 

 

http://www.czu.cz/goto/cs/pef


 

 
 

 

School2Business – Exkurze 

V období květen – červen proběhly v rámci projektu s2b tři exkurze: 

1. Třída OB3 spolu s Mgr. Sedláčkovou navštívila závod Kovohutě a.s., Zde si žáci prohlédli provozy a 

seznámili se s výrobou v tomto vysoce moderním a automatizovaném závodě, který je tradičním a 

spolehlivým dodavatelem výrobků a slitin na bázi olova, cínu a drahých kovů. Poznatky a informace z akce 

žáci využijí v předmětu Hospodářský zeměpis a také v rámci kariérového poradenství na škole. 

2. Dne 11. 6. 2013 se uskutečnila odborná exkurze tříd AC1A, AC2B a OB3 do Skláren Ruckl Crystal 

Nižbor. Žáci pod vedením Mgr. Marie Velflové a Mgr. Hany Sedláčkové absolvovali komentovanou 

přednášku o výrobě broušeného skla spojenou s prohlídkou závodu a návštěvou podnikové prodejny. 

3. Žáci třídy S2B v rámci odborných předmětů navštívili dne 18. 6.  Pivovar Herold Březnice v doprovodu 

M. Velflové a I. Fiřtové. V tomto malém pivovaře se vaří pivo tradiční technologií s vysokým podílem 

ruční práce. Žáci mohli zblízka vidět celý postup výroby až po stáčení a balení piva. 

O posledních dvou exkurzích se blíže dočtete v Isšáčku. 

Mgr. Marie Velflová 

 
Žáci S2B v Pivovaře Herold Březnice. FOTO M. Straková, S2B. 

 

 

 

 

 



Co nás čeká v následujícím školním roce v Projektu s2b? 

Od 1. února, kdy se ISŠ HPOS přidala k dalším 8 školám ve Středočeském kraji zapojených do Projektu 

„Rozvoj a zkvalitnění počátečního vzdělávání žáků středních škol – inovativní formy spolupráce s 

využitím moderních technologií“(s2b), absolvovali naši žáci celkem 8 aktivit: 2 přednášky 

(Zaměstnancem nebo podnikatelem I., II.) a 6 exkurzí (CVP Galvanika a.s., Masna Příbram a.s., Kovohutě 

Příbram, Infocentum MěÚ Příbram, Sklárna Ruckl Crystal Nižbor, Pivovar Herold Březnice). Do projektu 

se zapojily třídy A1A, AC2B, S2B, CR3, PO1A, PO1B, OB2 a především OB3. Poslední jmenovaná třída 

absolvovala kromě exkurze v Infocentru MěÚ Příbram všechny aktivity. Součástíkaždé aktivy bylo také 

vyplňování pracovních listů. Zde žáci jednak odpovídali na otázky související s informacemi získanými 

danou aktivitou, jednak hodnotili úroveň, organizaci, využitelnost získaných informací a celkovou 

spokojenost s aktivitou. Žáci účastnící se aktivit se zaregistrovali do portálu projektu: www.s2bportal.cz . 

V následujícím školním roce budou moci žáci využívat také další možnosti, jako je například e-learning, 

nabídka brigád atd.  Na období září až prosinec plánujeme několik exkurzí (Letiště Václava Havla, Ateliery 

TV Nova), přednášky (Mladí na trhu práce, Zaměstnancem nebo podnikatelem) a účast na veletrhu práce 

Profesiadays. Zároveň zapojení učitelé budou mít v rámci projektu dále možnost vzdělávat se formou 

přednášek a seminářů. Podle prvních ohlasů je pro žáky tento způsob doplnění výuky zajímavý a rádi se 

aktivit účastní. Doufejme, že tomu tak bude i v příštím školním roce.  

Mgr. Marie Velflová 

 

 

Hezké prázdniny přeje redakce  !!! 

http://www.s2bportal.cz/

