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„Zpátky v lavicích“ 

Tak nám to opět začalo. Prázdniny jsou nenávratně pryč a žáci i 

učitelé všech škol se vrátili na svá místa do tříd a sboroven. 

Jinak tomu není ani na naší škole. 

Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb 

v Příbrami se hned v prvním zářijovém týdnu stala již potřetí 

spádovou školou pro opravné písemné státní maturity v rámci 

okresu Příbram. Proběhlo celkem 30 administrací dílčích 

zkoušek. Takto vypadal rozpis jednotlivých zkoušek: 65 žáků 

bylo přihlášeno k didaktickému testu z matematiky, 50 žáků 

konalo didaktický test z českého jazyka a literatury, 56 žáků 

psalo písemnou práci z českého jazyka, 32 žáků mělo přihlášeno 

didaktický test z anglického jazyka, 29 žáků psalo písemnou 

práci z anglického jazyka, 16 žáků mělo přihlášený didaktický 

test z německého jazyka, 21 žáků písemnou práci z německého 

jazyka, 1 žák psal didaktický test z ruského jazyka, 2 žáci psali 

písemnou práci z ruského jazyka. Celkem 14 žáků mělo PUP – 

uzpůsobené podmínky, např. prodloužení času o 25 % nebo o 50 

%. K samotnému průběhu maturitních zkoušek přispělo i 11 

zadavatelů a písemné práce z českého jazyka opravovaly 3 

hodnotitelky. Pro přípravu a zdárný průběh maturitních zkoušek 

udělali všichni zainteresovaní učitelé školy maximum. Na 

regulérnost zkoušek dohlížel také zástupce České školní 

inspekce. 

Maturitní zkoušky ale nebyla jediná akce, která hned v úvodu 

školního roku proběhla. Například proběhl již tradičně 

ambulantní adaptační kurz žáků prvních ročníků. Žáci se nejen 

seznamovali se školou, se svými učiteli i sami mezi sebou, ale 

také absolvovali přednášky, focení a první třídní výlet.  

Také některé kroužky se rozeběhly hned v prvním týdnu školy – 

například fotografický, který vede Mgr. Petr Noha. Začala také 

jazyková příprava žáků, kteří se zapojí do projektu Leonardo.  

Zkrátka školní rok začal se 100% nasazením žáků i učitelů. 

Přejeme nám všem, ať nás síly neopouští a ať se nám po celý rok 

daří. 

J. Krůtová, M. Velflová 
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Klub Mladého Diváka 
 

Ke konci minulého školního roku jsem vás, milí žáci, seznámila s činností KMD na naší škole. Takže jen 

připomínám: v prvním pololetí navštívíme čtyři představení za 250,- Kč. První hrou bude 23. října 2013 

Dědeček automobil podle novely Adolfa Branalda v podání Městského divadla Mladá Boleslav. Jako vždy 

se sejdeme 10 minut před představením u Divadla  A. Dvořáka Příbram. I termín druhého představení už 

známe: 28. listopadu spolu půjdeme na Dámu s kaméliemi. 

Pokud by se mezi vámi našli další zájemci, přijďte si co nejrychleji pro přihlášku. 9. 10. 2013 bude 

členství uzavřeno. 

 

                                                                                                             Mgr. M. Chramostová 

Kapičky přátelství 

Každý člověk je rád, když se dostane za hranice všedních dnů. A pokud se dostane mezi šťastné lidi, je o to 

vstup za tyto hranice příjemnější. 

Pršelo, vlastně dokonce chvílemi lilo jako z konve, když se učitelky z Integrované střední školy hotelového 

provozu, obchodu a služeb vydaly do Domova Petra Mačkov (organizace s péčí o uživatele  s mentálním a 

kombinovaným postižením), aby zde strávily odpoledne s klienty. Dne 10. září, kdy se konala „výprava“ 

do Mačkova, v areálu Domova probíhal Westernový den. S Domovem se škola přátelí několik let, ale 

westernový den zástupci školy navštívili poprvé. Déšť, který cestu provázel, nikomu návštěvu v Mačkově 

nezkazil. Zhlédly jsme vystoupení koňské a vystoupení dravců, vystoupení obou zvířat dohromady a také 

spolupráci se psy. V chladném počasí nás zahřála káva a sladká dobrota. Ty, které byly v Domově prvně, 

se seznámily s klienty, kteří nás srdečně vítali. Poté jsme měly možnost prohlédnout Domov a zhlédnout 

jeden film, který byl o Domově natočen. Celé odpoledne uteklo tak rychle, že se začalo pomalu stmívat, 

když jsme Mačkov opouštěly. Většina z nás pochopila, v čem je ukryta radost. Protože je pravda 

pravdoucí, že člověk se má radovat ze sebemenší maličkosti. Někdy je k tomuto zjištění třeba opustit 

realitu a zajet někam, kde se žije trochu jinak. 

Za hranici běžných dnů se nedostaly jen učitelky, ale na dva dny se do Mačkova přestěhovali i žáci 2. 

ročníku oboru Hotelnictví. Ti trávili s Mačkovskými 18. a 19. září.  

Žáci se svou učitelkou jeli za Mačkovskými, aby se vzájemně obohatili o to nejcennější – přátelství. Z nebe 

opět padaly kapičky, vlastně kapky jako „hrom“. Bohužel jsme nemohli jít na pochod, při kterém zjistíme, 

kdo a jak jsme fyzicky zdatní. Dodnes si totiž pamatujeme loňský „dvacetikilometrový“ pochod (byl o 

několik kilometrů delší). Náhradní program byl připraven s předstihem, proto jsme nebyli překvapeni, když 

jsme oba dva dny trávili v Domově.  

 



 
Stojící zleva: Naďa Odrášková, Maruška Štěpánková, Ivanka Pálková, Jaruška Burmannová. Sedící, v podřepu zleva: Jája Krůtová,  

Irenka Fiřtová, Klára Bambasová, Jaruška Šíbová. 
 

Nejprve jsme se s Mačkovskými přivítali, bývá to nejkrásnější okamžik, takový šťastný. Ubytovali jsme se 

ve víceúčelovém sále, kde jsme pobývali většinu našeho času. Mačkovští nám promítli filmy, které 

natočili. Některé byly o Domově a klientech, jiné byly skutečné filmy – O dudáčkovi ze Strakonic. Film 

natočený dle předlohy J. K. Tyla. Filmy a „herci“ sklidili velký potlesk a obdiv. Sami víme, že bychom 

lepší výkon nepodali. Dokonce jsme se dozvěděli, že jedna klientka byla oceněna za nejlepší herecký 

ženský výkon ve vedlejší roli.  

Po obědě jsme se všichni rozdělili do skupin po třech, abychom se vzájemně utkali ve hře podobné hře 

petangue, která se hraje s koženými míčky, v tělocvičně a především v sedě. Týmy byly velmi vyrovnané, 

je vidět, že Mačkovští jsou v této hře „doma“. Mají za sebou několik turnajů, ve kterých byly úspěšní.  

I přes nepříjemný déšť jsme se přeci jen na chvíli z Domova vzdálili, kdy jsme se trochu provětrali. Zpět 

jsme se vrátili jako „vodníci“, a tak jsme byli potěšeni, když jsme zjistili, že se v Domově topí. Mohli jsme 

si tak usušit promočené věci. Nicméně jsme nakonec dokonale rozmrzli ve vířivce a v bazénu, kde jsme se 

mohli pobavit. Po večeři jsme si zahráli ping – pong a odebrali se ke spánku. Mačkovští už tou dobou 

dávno „snili“. 

Ráno nás vzbudila pohádka a poté písnička, kterou zahráli jen a jen pro nás. Bylo to velmi klidné 

probouzení, bez spěchu, bez rychlého pobíhání po bytě, bez shánění svačiny, líčidel… Prostě nás a vůbec 

všechny v Mačkově budila pohádka jako od maminky.  

Po snídani jsme se také „předvedli“ my. Pro své přátele z Domova jsme si připravili soutěž „O železného 

Mačkováka“. Klienti i my jsme museli splnit několik úkolů, abychom mohli získat cenu. Nakonec jsme ale 

byli obdarováni úplně všichni – sladkostmi, výtvarnými potřebami či plyšovými zvířátky. Po soutěži jsme 

v sále připravili židle, posadili se, zhaslo se světlo nad námi a zároveň se rozsvítilo nad jevištěm, kde se 

začala odehrávat pohádka. Mačkovští nás požádali, abychom jim vytvořili publikum při zkoušce, neboť je 

za několik dní čekalo vystoupení.  

A jaká pohádka to byla? O tom až v prosinci, kdy kamarádi z Mačkova navštíví naši školu. 

Jsme opravdu rádi, že máme možnost setkávat se s lidmi, kteří nás obohacují. Obohacují nás především o 

to, co v tomto článku již zaznělo. Umí se radovat z maličkostí a právě v Domově to dokážeme i my.  



Naše akce byla uskutečněna za pomoci mnohých – poděkovat bychom chtěli naší spolužačce Tereze 

Beranové, která Mačkovským napekla, Markétě Hudečkové za dárečky, samozřejmě naší škole, ale 

především Městu Příbram, od kterého jsme na spolupráci získali grant. Také děkujeme klientům, Domovu 

a především paní Čížkové za to, že pro nás připravili fajn program a vzali nás mezi sebe.  

Mgr. Klára Bambasová 

  
Zleva: Vendy Parkosová, Terka Beranová, Verča Černohorská, Katka Havačová, Bára Aronová, Máca Wimerová, Verča Staňková. 
 

 
Zleva: Markét Hudečková, Adélka Kušková, Katka Havačová, Pepa Novák. 

 



Novinky v oblasti ICT 

Během letošních letních prázdnin došlo k velké modernizaci většiny počítačů na naší škole, a to od 

notebooků a počítačů v učebnách po notebooky a počítače pedagogů. Hlavním důvodem byl přechod na 

novou verzi programu Microsoft Office 2013, kterou škola kromě jiného pořídila z prostředků DUM. Dále 

byly spojeny učebny IKT 23 a 24 v jednu velkou učebnu  s následnou modernizací některých počítačů a 

zejména  dovybavením novou audiovizuální technikou (dataprojektory, ozvučení) rovněž z prostředků 

DUM. 

Ing. Zdeněk Nevrkla 

 

 

 

 

 

 

Letošní prázdninová praxe v GH PUPP                                                      

 

Jako každý rok, i letos se žáci oboru Hotelnictví zúčastnili prázdninové praxe v GH PUPP v Karlových 

Varech. Měla jsem možnost týden tam s nimi strávit jako pedagogický dozor. Opět jsem mohla posoudit, 

jak jsou naši žáci připraveni na práci v cizím prostředí, náročném na znalosti a dovednosti, jak zvládají 

náročnou práci ve večerních a nočních hodinách. Z ohlasů pracovníků hotelu mohu konstatovat, že si vedli 

dobře. A co se týče kázně a pořádku mimo práci? Já byla spokojená (jen s tím jídlem by se měli polepšit 

) a věřím, že ostatní kolegové také. Tak zase za rok? Já už se těším. 

M. Velflová 

 
„Moje parta“ z HT2 a HT 

 



Krajské hry úředníků  

Dne 13. září se konal 10. ročník sportovních her pro úředníky krajů z celé České republiky. Z každého 

kraje bylo zastoupeno minimálně 8 účastníků. Soutěžili v různých sportovních disciplínách. Vyhlášení 

výsledků se konalo v místní Sokolovně. Naše škola zajišťovala od začátku (19:00 hodin) až dokonce 

(01:00 hodin) občerstvení pro hosty. O výzdobu sálu se postarali naši velmi šikovní aranžéři, kteří dokázali 

vytvořit nádhernou výzdobu za nulové náklady na téma ,,Co nám podzim nabízí“. Tímto bych chtěla 

poděkovat všem žákům, kteří se podíleli na výrobě pokrmů a dezertů pod vedením UOV a všem žákům 

zajišťujících akci přímo v místě Sokolovny. Do budoucna bychom si přáli více takovýchto prestižních 

gastronomických akcí. Pro žáky jsou takové zkušenosti k nezaplacení. Za aranžéry se zúčastnili: Jiří Vašek, 

Zámečníková Kateřina, Poláchová Tereza z AC2A a jejich UOV Aurelie Stiborová Peterková. Žáci oboru 

hotelnictví, kteří zajišťovali obsluhu: Tereza Beranová, Adam Císař, Nicolas Delijannis, Cathelijn 

Verlengenová, Adriana Málková, Gabriela Kutheilová, UOV Jaroslava Dolenská. 

UOP Markéta Vaňková 

 

 
Foto výzdoby Sokolovny 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

School2Business 

Se začátkem školního roku byly zahájeny i aktivity projektu School2Business, do kterého jsme se 

v loňském školním roce přihlásili a absolvovali celou řadu aktivit. Sotva se stačili prváci ve škole 

rozkoukat, už tady byla první projektová aktivita: aranžérky a aranžéři 1. – 3. ročníku jeli 12. 9. na exkurzi 

do Prahy, kde jednak navštívili firmu Arango (zde se seznámili s aranžovacími materiály a prostředky), 

jednak se zajeli podívat na veletrh Tendence 2013. Tento jediný specializovaný veletrh v ČR se zaměřením 

na obory stolování, dekorace, bytové a zahradní doplňky, bytový textil a dárky je určený obchodníkům, 

architektům, designérům, provozovatelům hotelů a restaurací, floristům a všem zájemcům o nové trendy. 

Našim žákům byla na veletrh hrazena doprava z finančních prostředků projektu s2b.  

 27. 9. 2013 absolvovali žáci tříd CR4, OB4 a OB3 exkurzi na Letiště Václava Havla a do agentury 

Czech Tourism. Obě akce se u žáků setkaly s velkým ohlasem. Co se týče exkurze na letiště, měla takový 

úspěch, že ji zopakujeme ještě jednou 21. 10. tentokrát pro 2. a  3. ročníky oboru Cestovní ruch.  

 O všech už proběhlých exkurzích si můžete přečíst články z pera žáků v ISŠÁČKU. 

 A co nás čeká v nejbližších dnech a týdnech? 23. 10. se žáci 4. ročníků zúčastní veletrhu práce 

Profesia days na Výstavišti PVA EXPO PRAHA Letňany. 31. 10. se uskuteční seminář pro učitele na téma 

Finanční gramotnost žáků. 

 Novinkou letošního školního roku je možnost využívat e-learning na stránkách projektu 

www.s2bportal.cz. E-learning je přístupný pro registrované žáky a nabízí celou řadu zajímavých kurzů. 

Jsou to například: Elektronická komunikace v obchodním jednání, Práce s daty a informacemi, Bezpečnost 

elektronické komunikace, Green computing a další. Žáci se do kurzů přihlašují jako do portálu, 

jednorázový klíč je isspribram.  

 Věříme, že se v letošním školním roce do projektu zapojí i další žáci školy a získají tak 

možnost zúčastnit se řady zajímavých aktivit, ať už exkurzí, přednášek či e-learningu. 

Mgr. Marie Velflová 

 
 

 Informační panel projektu, který žáky pravidelně informuje o akcích, které  připravujeme a také o 

akcích, které jsme absolvovali. Je pravidelně aktualizován. 

 



Projekt Leonardo a další zahraniční stáže 

I v letošním školním roce pokračují naši žáci pod vedením svých učitelů v rámci jazykových stáží 

v projektu Leonardo da Vinci. Již v termínu 23. 11. – 21. 12. 2013 vysíláme do Durynska dalších 12 žáků 

z druhých a třetích ročníků oboru Podnikání a Hotelnictví. Jsou to Pavel Procházka, Lyly Nguyenová, 

Marcela Wimerová, Michaela Pšeničková, Marcela Roznerová, Adéla Kušková, Martin Říha, Kateřina 

Haníková, Kristýna Kováčová, Lucie Fremundová, Kateřina Havačová, Denisa Vášová a jako náhradnice 

byly určeny Cathelijn Verlangenová a Jana Pšeničková.  

Na pětitýdenní praxi do francouzského Nancy odjíždí žákyně třetího ročníku Hotelové školy a Cestovního 

ruchu Karolína Karlová a Veronika Vacková. 34 žáků jede v listopadu do Nancy na týden prezentovat 

českou kuchyni. Žáci budou pracovat na různých pozicích v hotelu.  

O průběhu jednotlivých stáží budeme dále informovat.  

Mgr. Jarmila Krůtová 

 
Žáci školy zapojení v projektu Leonardo 

 

 

Těšíme se za měsíc ! 


