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Zvláštní čas 

Přelom října a listopadu je zvláštní čas, ve 

vzduchu je už cítit advent, všechny ty 

svíčky, chvojí, klid, pohoda. Ve školním 

světě to ale neplatí, tady se čas řídí jinými 

pravidly: čtvrtletí, třídní schůzky… prostě 

shon, stres, … A tak doufám, že se čtenáři 

našich školních novin trošku zklidní čtením 

dalšího čísla. Co nás v něm čeká? 

V části IZ se můžete těšit například na 

informace z návštěvy prezidenta republiky 

v Příbrami, na upoutávku k založení 

nových fiktivních firem na škole, přinášíme 

pozvánku na výstavu fotografií členů 

fotografického kroužku a další zajímavosti 

ze života školy. V ISŠáčku si můžete přečíst 

další literární práci žáků, reportáž 

z návštěvy zástupců americké ambasády ve 

výuce angličtiny a ze soutěže cukrářů ve 

Vlašimi a další články.  

 

 

mailto:iss@pbm.czn.cz
http://www.iss.pb.cz/


 

 

  

Výuka tak trochu jinak  
 

 Předmět TPP (technologie přípravy pokrmů) je určen pro studijní obor Hotelnictví, kde se žáci 1. 

ročníků seznamují se zásadami přípravy pokrmů. Tato výuka dle RVP a ŠVP probíhá pouze na úrovni 

teoretické přípravy. Což je skutečnost, která mě vedla k nápadu částečně podpořit teorii o praktickou část 

výuky. Naštěstí žáci moji snahu podpořili, a tak ve třídě HC1 (ve skupině HT) došlo k dohodě, že 

teoretickou přípravu doplníme také praktickými ukázkami. 

 Jelikož v prostorách školy nemáme možnost přípravu pokrmů provádět, tak naše dohoda zněla, že 

příprava pokrmů bude probíhat doma z vlastních zdrojů. Všichni žáci souhlasili. 

 V rámci skupiny HT jsme si utvořili dvojice a řekli jsme si, co budeme připravovat za pokrmy. 

Rozdělení pokrmů souhlasilo s plánem učiva. Každá dvojice dostala za úkol připravit pokrm k danému 

tématu, vytvořit si seznam surovin, které použila na přípravu a postup, jak dané jídlo připravila.  Při výuce 

si pak každý předvádí a obhajuje svůj pokrm. 

 V hodinách si žáci protrénují také servis pokrmů (jeho zásady) a jednoduché prostření stolu.  

 Těšíme se všichni na další spolupráci! 

        Ing. L. Břenda,  

P. Dandová, H. Palivcová, HC1 

 

 
Žákyně HC1 s vlastnoručně vyrobeným pokrmem. 

 



Fiktivní cestovní kanceláře 

 Mezi důležité odborné předměty oboru Cestovní ruch patří Fiktivní firma. Jejím účelem je vytvoření 

podmínek pro fiktivní simulování podnikatelského prostředí a klade si za cíl připravit žáky pro reálný svět podnikání 

v cestovním ruchu.  

 V letošním školním roce byly založeny dvě fiktivní cestovní kanceláře, které vytvořili žáci 3. ročníku oboru 

Cestovní ruch (FCK Joker a FCK Soleill). Již z minulého roku existují fiktivní cestovní kanceláře, které stále pracují 

pod vedením žáků 4. ročníku oboru Cestovní ruch.   

 Tyto fiktivní cestovní kanceláře nabízí veškerou pomoc při organizování zájezdů či výletů pro žáky naší 

školy – nabídkové listy, objednání autobusů, rezervace míst, vstupenek apod., v případě zájmu také zajišťují 

průvodcovské služby. 

 Kromě zajišťování akcí pro školu se žáci v rámci předmětu Fiktivní firma zúčastňují také veletrhů FF po celé 

České republice. V nejbližší době se zúčastní Veletrhu FIF v Příbrami, který se koná 13. – 14. 11. 2013. 

 Žákům, pedagogům i všem fiktivním firmám přejeme mnoho spokojených klientů. 

 

Mgr. Jarmila Krůtová 

 

 

  
Plakátek FF CK Soleill 
 

Okresní kolo středoškolské futsalové ligy 

 Ve středu 6. listopadu se náš futsalový tým zúčastnil okresního kola středoškolské futsalové ligy. 

Bohužel se našim borcům nedařilo – skončili na 3. místě a nepostoupila do dalších kol. Hráči, které měl 

trenér Černý k dispozici, zdaleka zůstali za očekáváním a jejich výkon na hřišti nebyl dobrý a nebýt 

brankáře Kočího, byl by výsledek ještě horší. Sehráli jsme tři zápasy: s OA Příbram jsme remízovali 2:2, se 

SPŠ Příbram jsme bohužel prohráli 4:11 a souboj mezi oběma našimi soupeři rozhodl o našem vyřazení. 

Bylo to pro nás obrovským zklamáním a pro naše soupeře velkým překvapením - vypadl lonský vítěz. 

Zdeněk Staroba  



 
Na naší lavičce po turnaji příliš veselo nebylo… 

 FOTOKLUB 

w
ww.facebook.com/fokliss 
 Od září školního roku 2013/2014 je na naší škole pro všechny, kteří se zajímají  

o digitální fotografii, otevřen fotokroužek. Každý čtvrtek se od 14:10 scházíme v učebně  

č. 23, kde analyzujeme nafocené fotografie a vybrané kousky případně upravujeme v grafickém editoru 

Photoshop CS6.  

 Výstava fotografií na podestách mezi patry vám bude postupně nabízet aktuální výtvory zájemců o 

stále populárnější obor digitální fotografie. Prvními vlaštovkami jsou Daniel Peták z HT3 a Karel Průša 

z HT4A.  

 Pokud máš stejný koníček jako Dan, Karel a naši další členové, rádi Tě v kroužku přivítáme. Stejně 

tak uvítáme spolupráci na jakémkoli foto–projektu, jako jsou fotografie školních akcí, snímky z vašich 

sportovních aktivit, fotografie vašich tříd, portrétní fotografie a další.  

 

Mgr. Petr Noha, vedoucí fotoklubu 

http://www.facebook.com/fokliss
http://www.facebook.com/fokliss


 

 

 

Návštěva pana prezidenta Zemana v Oblastní nemocnici Příbram 

 V rámci třídenní návštěvy Středočeského kraje zavítal prezident Miloš Zeman do Příbrami. 

Návštěvu zahájil dne 15. 10. po 12. hodině příjezdem do Oblastní nemocnice, kde po krátkém uvítání 

poobědval čtyřchodové menu. Jako předkrm se podávaly šunkové kornoutky s pěnou. Polévka byla hovězí 

s játrovými knedlíčky a nudlemi. Hlavním chodem byla roštěná se šťouchaným bramborem a fazolovými 

lusky. Moučník tvořila piškotová roláda a ovocný salát se smetanou. Welcome drink byl Bohemia Sekt 

demi sec. Dále se pilo Rulandské bílé a Rulandské modré, Pilsner Urguell a černá káva. U tabule zasedlo 

celkem 26 hostů v čele s panem prezidentem Zemanem. Žáci ISŠ HPOS zajišťovali nejen obsluhu u 

slavnostní tabule, ale také obsluhu doprovodu pana prezidenta. Na tuto důležitou úlohu se dlouho 

připravovali pod dohledem M. Vaňkové a Ing. M. Pučálky v prostorách školy v učebně č. 14 a následně i 

v Oblastní nemocnici. Celkem se akce zúčastnilo 30 vybraných žáků oboru Hotelnictví (HT3, HT4A, 

HT4B). Příprava spočívala v tréninku nástupů ve špalíru, nalévání vína, držení těla a mimiky obličeje. Dne 

14. 10. se na přípravě slavnostní tabule podíleli i žáci ze třídy HT1, kteří si touto přípravou zpestřili 

předmět Technika obsluhy a služeb. V den příjezdu pana prezidenta se u žáků, kteří měli obsluhovat u 

hlavní tabule, i přes pečlivou přípravu, objevila nervozita. Není se čemu divit, vždyť se jim naskytla 

příležitost obsluhovat hlavu státu, a to je jistě důvod ke „zdravé“ nervozitě. Pana prezidenta Zemana 

obsluhovala žákyně Daniela Šenkýřová a pana Holobradu, ředitele nemocnice Soňa Těhlová. Dalšími žáky 

obsluhujícími u tabule byli: Martina Sládková, Michaela Štylárková, Lucie Kratochvílová, Kateřina 

Hánová, Pavla Kuthanová, Lucie Koudelková, Daniel Peták, Pavel Šimek, Robert Míka, Petr Kříž, 

Kristýna Klepetková a Růžena Šachová. Všem žákům se trénink vyplatil. Celý servis menu dopadl 

bezchybně a za to patří dík a uznání všem žákům. Dokázali překonat svou nervozitu a soustředit se na 

úkony a sehranost celého týmu. Jako odměnou jim všem bylo, že se po domluvě s prezidentovým 

kancléřem, mohli vyfotit s hlavou státu a dokonce jim osobně věnoval slova díků za perfektní obsluhu a 

přidal i podpis na menu, které bylo na prezidentově místě u tabule. Po odchodu pana prezidenta ze žáků 

opadlo napětí a nastoupil pocit radosti, že vše tak perfektně zvládli. Žáci nejen perfektně prezentovali obor 

Hotelnictví ale především naši školu ISŠ HPOS Příbram. 

Markéta Vaňková 

 
Vzácní hosté u slavnostní tabule. 

 



 

 

 

Finanční gramotnost žáků SŠ 

 V rámci projektu s2b se poslední říjnový den uskutečnil seminář Finanční gramotnost žáků SŠ, 

který pořádala Česká zemědělská univerzita v Praze. Účastníci, mezi kterými byli i dvě členky našeho 

pedagogického sboru, vyslechli zajímavé přednášky týkající se tohoto tématu. Přednášejícími byli jak 

odborníci z České zemědělské univerzity, tak i experti z praxe. Tématem byly investice a podílové fondy, 

daně, síťový marketing a bezpečnost plateb na internetu. Žáci naší školy se základní poznatky z uvedených 

oblastí dozvídají především v odborných předmětech. Samotné investování a zvláště do podílových fondů 

však ve výuce obsaženo přímo není, navíc tuto oblast přednášel velmi zajímavě Ing. Martin Cvetler, 

finanční poradce známý z pořadu Krotitelé dluhů. Proto bychom rádi tuto přednášku umožnili absolvovat i 

našim žákům a případným zájemcům z řad učitelů. 

       Ing. Ivana Pálková  

 

 
Mezi účastníky byli učitelé středních škol Středočeského kraje. 

 

 



 

 
 

 

 

s2b 

Jak jsme vás již informovali, projekt ČZU School2Busines pokračoval v tomto školním roce dalšími 

akcemi: exkurzemi na Letiště Václava Havla a do Agentury Czech Tourism, návštěvou veletrhu práce 

Profesia Days 2013 a seminářem Finanční gramotnost žáků SŠ. Od začátku listopadu také vybrané třídy 

studijních oborů zahájily e-learningové studium s celou řadou zajímavých kurzů. Jako první se do studia 

pustili žáci třídy HT1, kteří pod vedením své učitelky ICT Mgr. Špakové absolvovali studijní materiály a 

také závěrečný test kurzu Sociální sítě. Studium zahájili i další třídy, které vyučují kolegyně P. Caisová a J. 

Burmannová. V nabídce je celá řada zajímavých témat, ať již zmiňované Sociální sítě nebo ICT a životní 

prostředí (toto téma žáci absolvují v rámci Ekologie s kol. L. Jorovou). Další kurzy jsou z oblasti 

ekonomie např. ICT v podnikání nebo z matematiky Práce s daty a informacemi. Věřím, že této možnosti 

využije co nejvíc žáků školy. Přínos vidím jednak v získání nových informací, jednak v možnosti ověřit si 

získané znalosti formou on–line testů a také v možnosti získat zkušenosti z moderní formy vyučování, 

která je v současné době velmi využívaná. Individuální zájemci o studium  E-L se mohou přihlásit u Mgr. 

Marie Velflové, 1. sborovna. O výsledcích zapojení žáků do e-learningu budeme čtenáře IZ dále 

informovat. 

Mgr. Marie Velflová, terénní pracovník projektu s2b 

Do Německa na zkušenou  
 

 Na naší škole probíhá již druhým rokem projekt v rámci programu Leonardo da Vinci. Žáci oboru 

Hotelnictví absolvují měsíční praxi v německých hotelech. V loňském roce se skupina osmi žáků druhého 

a třetího ročníku zúčastnila předvánoční praxe v hotelech v Durynsku a dalších regionech Německa. Žáci 

získali nové pracovní zkušenosti, někteří se seznámili i s tradičními německými pokrmy, dvě žákyně 

pracovaly v hotelu s vyhlídkovou věží, kde obsluhovaly v tradičních krajových krojích.  
  V letošním roce bude tato praxe probíhat v měsících listopadu a prosinci. Tentokrát pojede 12 žáků 

oborů Hotelnictví a Podnikání s tématem Předvánoční čas v kuchyni a hotelu – vánoční kuchyně v 

Čechách a v Durynsku. Nyní probíhá intenzivní odborná a jazyková příprava těchto žáků, neboť součástí 

této praxe je společný večer, ve kterém žáci naší školy připraví pro své německé přátele ukázku tradičních 

českých vánočních pokrmů s ochutnávkou a totéž budou připravovat i němečtí žáci pro nás.  
 Žáci naší školy mají tudíž možnost rozšířit své znalosti a dovednosti v praxi i mimo naši republiku, 

zlepšit své jazykové znalosti a v neposlední řadě navázat kontakty  

s německými hotely.  
 

Mgr. J. Šíbová, Mgr. K. Procházková 

UNIV3 podpora procesu uznávání 

 Od 16. 9. do 8. 10. probíhala na naší škole pilotáž programu Sommelier, který byl určen pro širokou 

veřejnost a to bezplatně za účelem dalšího vzdělávání obyvatel. Účastníků se přihlásilo deset, což splnilo 

normu pro zahájení celého programu. Pro zdárné ukončení čekalo na účastníky celkem 40 hodin výuky. 

Z toho bylo 19 hodin věnováno teoretické výuce v dobře technicky vybavených učebnách přímo v naší 

škole. Zbývajících 21 hodin bylo zaměřeno na praktickou část, která probíhala jednak ve speciální odborné 

učebně ve škole, převážně však na půdě praktického vyučování v restauraci Na Plzeňské. Účastníci získali 

vědomosti od historie pěstování vinné révy až po správné provedení degustace vín z celé České republiky. 

Lektory byli zaměstnanci školy (I. Fiřtová, J. Petráňová, R. Šedivý,  

M. Vaňková). Závěrečná zkouška trvala 4 hodiny. Všichni účastníci zdárně prospěli a obdrželi certifikaci, 

což je určitě potěšující výsledek. Zajímavostí je, že i přes to, že se program nabízel široké veřejnosti, byli 



to především naši žáci nástavbového oboru Podnikání, kteří si uvědomili, že každá kvalifikace navíc 

k jejich vzdělání může vést k většímu uplatnění na trhu práce. 

Markéta Vaňková 

 
Předávání osvědčení se neslo ve slavnostním duchu. 

 

Tak to byl poslední příspěvek. A co se nám do tohoto čísla nevešlo a na co se tedy můžete těšit v příštím 

čísle? Svůj příspěvek napíší účastníci soutěží v piškvorkách, určitě se zmíníme o regionálním veletrhu 

fiktivních firem, přineseme opět další podařenou slohovou práci, reportáž z Příbramského anděla a další 

zajímavosti. Mějte se zatím krásně a zachovejte nám čtenářskou přízeň. 

Redakce IZ a ISŠáčku 

 

 


