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Na tomto místě jsem se původně chtěla zamyslet nad 

právě končícím rokem 2013, bilancovat, hodnotit,… 

ale neudělám to. A to z jednoho prostého důvodu: 

nemám prostor. Vy, kteří čtete školní noviny 

pravidelně, jste si jistě všimli, že jak IZ, tak Isšáček 

mají stejný rozsah stran a tak pokud nechci narušit tuto 

vzácnou rovnováhu, která se nám mezi oběma částmi 

podařila vytvořit, a já nechci, protože si jí nesmírně 

vážím, nesmím dlouho řečnit. Takže jen krátce: 

Za všechny, kteří mají se školními novinami něco 

společného, ať již jsou to žáci přispívající svými 

články a fotografiemi, nebo učitelé, kteří přinášejí 

informace ze seminářů a exkurzí, chci našim 

čtenářům popřát pevné zdraví, klid, spokojenost a 

hodně úspěchů v novém roce 2014.  

M. Velflová 

 

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


 

 

 

Besedy na téma Poruchy příjmu potravy 

 

V průběhu měsíců října a listopadu bylo uskutečněno celkem 5 besed pro žáky 1. ročníků v rámci 

preventivních programů na téma Poruchy příjmu potravy. V rámci besedy se žáci seznámili se 

dvěma základními formami těchto poruch a to s mentální anorexií a mentální bulimií, vysvětlila 

jsem jim hlavní rozdíly mezi nimi, kdo poruchami nejčastěji trpí, a která povolání k nim můžou více 

inklinovat. Popsala jsem jim příznaky těchto poruch v rámci somatických dopadů na tělo 

postiženého jedince, byly probrány i změny chování, které jsou nápadné, a kterých si můžou 

všimnout i sami žáci, pokud by se v jejich okolí vyskytl někdo, kdo tímto onemocněním trpí. 

Součástí besedy byla i práce s knihou „Z deníku bulimičky“ – jedná se o autentický příběh paní, 

která si nemocí sama prošla a po vyléčení založila občanské sdružení pro pomoc osobám trpícím 

touto poruchou. V neposlední řadě se žáci při samostatné práci ve skupinkách měli zamyslet nad 

příčinami těchto poruch, byli následně seznámeni se skutečností, že tvoří biopsychosociální model 

duševní nemoci, což znamená, že nelze určit jednoznačnou příčinu, naopak, že se jedná o souběh 

více faktorů dohromady, což je důvodem zrádnosti a záludnosti těchto poruch. V závěru se žáci 

okrajově dozvěděli o základních formách léčby a odkazu na webové stránky, kde můžou získat 

případné další informace o dané problematice – www.anabell.cz . 

 

Mgr. Kateřina Dragounová, školní psycholožka 

 

 

4. ročník soutěže Příbramský Anděl 

 

Dne 27. 11. 2013 od 10:00 hodin se v příbramské Sokolovně uskutečnil další ročník výtvarné 

soutěže Příbramský Anděl, který pořádala ISŠ HPOS Příbram pro žáky základních a mateřských 

škol se zájmem o kreslení, modelování, keramiku a další výtvarné techniky.  Letos byla účast k 

radosti pořadatelů opravdu hojná. Celkem se zúčastnilo 11 škol. Kromě místních škol (ZŠ Březové 

hory, ZŠ Jiráskovy sady, 7. ZŠ, ZŠ 28. října a ŠD ZŠ Bratří Čapků) přijeli i školy z Dobříše, 

Chraštic a Rosovic. Svoji premiéru v soutěži si odbyli i žáci z OU, PRŠ, ZŠ a MŠ Příbram. Témata 

jednotlivých kategorií se jako vždy vztahovala k Vánocům, adventu a Novému roku: tradiční anděl, 

letos poprvé vánoční kapr a zlaté prasátko. I když se všechna díla velice povedla, nejkrásnějším 

dílem zvolili návštěvníci sochu zlatého prasátka žáků z OU, PRŠ, ZŠ A MŠ Příbram (196 

stříbrňáků), na 2. místě se umístila 1. ZŠ Dobříš (120 stříbrňáků) a na 3. místě s počtem 92 

stříbrňáků se umístila ZŠ a MŠ Suchodol. Všichni účastníci dostali malé občerstvení v podobě 

plněného rohlíku a čaje. Žáci pořádající školy vyrobili zákusky ke kávě a předvedli krásně prostřený 

vánoční stůl. Soutěž se povedla a dětem se nejvíce líbilo vyrábění dárků. Domů si odnesli 

vlastnoručně vyrobená přáníčka, perníčky, marcipánové růže, ozdoby z pistácií a šustí i ze slaného 

těsta a tapet. Součástí akce byla i prodejní výstava prací žáků oboru vzdělání Aranžér a Cukrář. 

Návštěvníci nejen z řad veřejnosti si tak mohli s předstihem zajistit výzdobu na vánoční svátky. 

Finanční prostředky ze symbolického vstupného a z prodeje prací žáků ISŠ HPOS Příbram budou 

http://www.anabell.cz/


použity na podporu spolupráce mezi školou, Dobrovolnickým klubem a klienty Domova Petra 

Mačkov.  

 

Marie Velflová a Aurélie Stiborová Peterková

Foto Karel Průša 

 

 

 

 

 

Informační den 

Dne 27. 11. 2013 se na naší škole uskutečnil informační den. Návštěvníci a zájemci o studium si 

mohli prohlédnout vybrané učebny, kde učitelé společně s žáky přibližovali nejen obory, které se 

na škole vyučují, ale i zájmové aktivity. Prohlídka školy začínala ve druhém patře v učebně č. 52, 

kde byly představeny obory studijní, v učebně č. 53 obory učební a v učebně č. 54 se představila 

Fiktivní firma – cestovní kancelář Sagita s produkty, které byly připraveny na veletrh fiktivních 

firem.  

O patro níže v učebnách č. 29 a 30 se mohli uchazeči o studium a jejich doprovod seznámit 

s počítačovým vybavením, které je využíváno k výuce. Učebna č. 33 přivítala návštěvníky hudební 

produkcí v podání žáků hudebního kroužku. Dále zde byly ke zhlédnutí ukázky tvorby 

dramatického kroužku a školních novin. Ze sekretariátu školy, který uzavíral prohlídku prvního 

patra, se návštěvníci přesunuli do přízemí. Zde si mohli příchozí prohlédnout multimediální a 

počítačovou učebnu.  

V posluchárně (učebna č. 19) návštěvníci obdrželi dotazníky a byli požádáni, zda by je mohli 

v závěru celé prohlídky vyplnit. Kromě výše uvedeného, vzbudilo jejich zájem i míchání nápojů 

společně s ukázkou připravených slavnostních tabulí v učebně č. 14. V tomto okamžiku se již 

prohlídka začala chýlit ke konci a poslední kroky vedly do šaten a posilovny.  

Při prohlídce školy asistovalo návštěvníkům celkem 16 párů vynikajících průvodců z řad žáků 

druhých a třetích ročníků zejména z oborů Cestovní ruch a Hotelnictví.   

Mgr. Ivana Vohnoutová 
FOTO členové školního FOTOKLUBU 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stáž v Nancy   

Spolu s našimi žáky cukráři jsem se ve dnech 18. - 23. 11. 2013 zúčastnila stáže v  partnerské 

škole ve francouzském městě Nancy. V úterý 19. 11. 2013 jsem se třemi žáky 3. ročníku oboru 

cukrář navštívila část výuky žáků 2. ročníku oboru cukrář v Lyceé Stanislas v Nancy. Moji cukráři 

Monika, Maruška a Vašek, se s chutí přidružili k francouzským studentům a společně pracovali. 

Vyzkoušeli si zadělávání těsta, dělení a tvarování těsta, dohotovování a zdobení různých baget, 

chlebů a jiného pečiva. Dopoledne uteklo jak voda a odpoledne nás čekala konečně cukrárna. Opět 

jsme se snažili zapojit do výuky, zkusili a okoukli pár nových věcí a tiše záviděli laboratorní styl 

výuky. Stříkali jsme makronky, dochucovali sorbet, různě pomáhali a hlavně nám mistr Pascal 

prozradil tajemství výroby dekorační hmoty. Už se těšíme na volnější dny, až si vše zkusíme a 

zopakujeme u nás doma. Ve středu jsme pak s přehledem upekli sladkou tečku na našem gala 

večeru a ve čtvrtek se těšili na předváděčku karamelu. Maličko se nám ji snažili zkazit 

vyrušováním naši žáci převážně z hotelovky, ale my se jen tak vytrhnout z úžasu nad zručností 

mistra Pascala nedali. Pokusili jsme se sice zkrotit tažený karamel, ale převážně jsme 

s otevřenou pusou koukali na ruce mistra . Jsem moc ráda, že jsme se do výuky podívali a mohli 

si zkusit jiný styl organizace práce.  

M. Pínová, UOV 



 
Mistr Pascal při práci. 

 

Exkurze do Itálie 

Od 10. – 16. listopadu jsme se s vybranými 19 žáky vypravili na dalekou cestu do italské 

Florencie. Exkurze se uskutečnila v rámci projektu Vaření je hobby (o projektu více v článku Ing. 

Břendy). Po třináctihodinové jízdě jsme přijeli na místo určení a ubytovali se v hotelu. Cílem této 

cesty bylo poznání fungování systému školství na italských školách a naučit žáky novým 

dovednostem.  

Navštívili jsme tři školy s velmi vysokou úrovní kvality zdělávání žáků. V první škole Buontalenti, 

proběhlo společné vaření s pěti italskými žáky. Žáci, kteří vařili, byli ze 4. ročníku (bez pokynu 

učitele však nic neudělali sami). Jako předkrm jsme vyrobili bruskety s rajčaty a játry a zapečené 

palačinky s parmazánem. Polévka byla jejich tradiční, velmi hutná a plná vitamínů : obsahovala 

mrkev, řapíkatý celer, zelí, fazole bílé, fazole červené, černou kapustu, zelenou kapustu, fokáču a 

mnoho olivového oleje. Jako hlavní chod bylo vepřové karé plněné směsí z klobásek místní výroby 

s opečeným bramborem na bylinkách. Dezert byla bábovička z piškotového plátu plněná 

čokoládovou pěnou. Po uvaření jsme se naobědvali v salónku, který byl velmi pěkně zařízen. 

Překvapením bylo, že jejich žáci mohou pít víno k obědu, což by u nás vzhledem k legislativě 

nebylo možné.  

Druhá škola Instituto Montecatini Terme se mi velice líbila. Tato škola byla naprosto perfektní. 

Učitelé - kuchaři byli opravdu odborníci. Jeden učitel měl k ruce 5 studentů pátého ročníku. 

Studenti pracovali naprosto samostatně. Věděli co dělat a jak. Jeden z žáků vaří v restauraci 

s Michelinem, což je naprosto perfektní praxe. Zde jsme si připravili fazolovou polévku 

s krupkami, špenátové tortelíny, krupicové noky s římskou omáčkou, linecký koláč s čokoládou. 

Vaření šlo velmi dobře.  



Třetí škola byla Instituto Aurelio Saffi, Coverciano. Celou školou nás prováděla paní učitelka 

anglického jazyka. Škola má 1200 žáků a 180 učitelů. Není to pouze jedna budova ale tři. Ve škole 

mají naprosto vše. Od nejmodernější techniky pro recepční přes vlastní sportovní areály, zahradu 

s bylinami až po perfektně vybavené kuchyňky, ve kterých jsme vařili. Byli jsme rozděleni do 

dvou skupin. Děvčata vyráběla moučníky a chlapci hlavní chod a předkrm. Kupříkladu učitel 

cukrárenské výroby své povolání vykonává na této škole 40 let a je stále nadšený a výkonný jako 

pětadvacetiletý. Zde jsme spolupracovali se žáky druhých ročníků. 

Mimo návštěv škol žáci navštívili výrobnu olivového oleje, výrobnu vína, rybářskou firmu 

(spojenou s ukázkou různých druhů ryb a plodů moře). Čas zbyl i na návštěvu památek doplněnou 

o průvodcovskou službu. 

Pro žáky to byla nová zkušenost a nové poznatky do života a pro nás učitele inspirace ve vlastní 

profesi. 

Markéta Vaňková, UOV 

 

 

 

 

 

 

GeoGebra 
 

Středočeská pobočka JČMF pořádá ve spolupráci s MFF UK semináře určené především pro 

učitele, zaměřené na program GeoGebra a jeho využití ve výuce matematiky. S kolegyní Hanou 

Sedláčkovou jsme se jednoho z těchto seminářů zúčastnily.  

 

GeoGebra je volný a dynamický software pro všechny úrovně vzdělávání. Je to prostředí, ve 

kterém je interaktivní propojení geometrie, algebry i numerické podoby 

matematiky. Můžete dělat konstrukce obsahující body, vektory, přímky, 

kuželosečky, jakož i funkce, a dynamicky je měnit. 

 

Tento program spadá do skupiny programů Open Source a je tedy zdarma a dostupný komukoli, 

pedagogům i jejich žákům. Navíc je samozřejmě možné stáhnout tento software do tabletu a má 

velmi kvalitní nápovědu v češtině. Proto věřím, že najde příznivce i mezi zatvrzelými odpůrci 

matematiky!  

Mgr. Markéta Špaková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Projekt Vaření je hobby 

Naše škola byla vybrána do projektu „Vaření je hobby“ vytvořeného pracovníky Krajské 

hospodářské komory Střední Čechy. Společně s naší školou se tohoto projektu účastní i školy 

podobného zaměření z Poděbrad a Slaného. 

Hlavním záměrem celého projektu je prohloubení zájmu o svou práci a znalostí žáků oboru 

vzdělání s výučním listem Kuchař - číšník. Z naší školy bylo vybráno 19 žáků, kteří se projektu 

zúčastnili a vycestovali na týdenní stáž do Itálie, přesněji do oblasti Toskánska (město Florencie). 

Během návštěvy 3 místních středních škol (Instituto B. Buontalenti, Instituto Montecatini Terme, 

Instituto Aurelio Saffi) měli možnost podílet se na přípravě místních a oblastních pokrmů. V rámci 

projektu také žáci viděli, během návštěvy přístavního města Livorno, různé druhy málo známých 

ryb, které loví místní sdružení drobných rybářských společností klasickým způsobem (sítě a 

pruty). Místními rybáři byla provedena ukázka zpracování darů moře, filetování, stahování kůže a 

porcování. Ochutnávka samozřejmě také nechyběla. Pro všechny pak byla nezapomenutelná 

návštěva rodinného podniku, který se po několik generací zabývá výrobou vín a také tradiční 

výrobou olivového oleje.  

Projekt bude dál pokračovat ve spolupráci s osobnostmi z oblasti gastronomie, jako jsou šéfkuchař 

restaurace Alcron Roman Paulus, který je držitelem Michelinské hvězdy, nebo šéfkuchař Café 

Imperial a Divinis Zdeněk Pohlreich, a také kapitán národního týmu asociace kuchařů a cukrářů, 

šéfkuchař Restaurace Zlatá Praha hotelu InterContinental Praha Jan Horký. S těmito osobnostmi 

budou studenti besedovat v rámci jednotlivých návštěv ve škole. 

Závěrečná část projektu pak proběhne při setkání všech zúčastněných škol, včetně těch 

zahraničních.  

Ing. L. Břenda 

 

 



Naše praxe v projektu Leonardo 

20. listopadu 2013 se dvanáct našich žáků vydalo na měsíční stáž do německých hotelů. Tato praxe 

probíhá již druhým rokem v rámci projektu Leonardo, žáci pracují ve špičkových hotelech 

v Diemelsee, Bad Wildungen a Masserberg, nebo v rodinných hotelech v Neustadt an der Orla a 

Mühlhausen. Pracují po dvojicích v kuchyních, servisu nebo jako housekeeping. Během této praxe 

se žáci seznámí s prací v jednotlivých úsecích hotelů a zdokonalí si své pracovní návyky a 

komunikační schopnosti. Tyto poznatky mohou porovnat se svými zkušenostmi z českých hotelů, 

ve kterých vykonávají učební nebo odbornou praxi. 

Během měsíce se musí naučit orientaci v cizím prostředí, komunikaci v německém jazyce a 

poznávají odlišnosti české a německé kuchyně. Zároveň získají mnoho nových kamarádů z Polska 

a Maďarska, se kterými pracují ve výše jmenovaných stravovacích zařízeních. 

Přejeme všem stážistům, aby jim praxe rychle ubíhala a aby získané zkušenosti mohli uplatnit ve 

svém dalším profesním růstu. 

Mgr. Jaroslava Šíbová 

 

 

 


