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Milí čtenáři, 

máme tady nový školní rok 2014/2015. 

„Uteklo to jako voda…“ „Ty prázdniny utekly strašně rychle…“ 

Tyto i jiné verze se rozléhaly chodbou v pondělí 1. září 2014, kdy 

jste se zase všichni vrátili do svých školních lavic. Ano, je to tak, 

prázdniny jsou za námi a my začínáme nový školní rok. Věřím, 

že jsme si všichni pořádně odpočinuli a nabrali nové síly pro další 

práci. A věřte, že ani letošní školní rok nebude procházkou 

růžovým sadem, a to především pro maturanty a končící ročníky 

učebních oborů. Žáci 4. ročníků mají letos sice o 2 měsíce kratší 

školu, nicméně spoustu práce před sebou, aby se řádně připravili 

na svou „zkoušku dospělosti“. Žáci třetích ročníků učebních 

oborů končí v květnu výuku a v průběhu června je čekají 

závěrečné zkoušky. 

Věřím, že se na to všechno dobře připravíme my i vy a vše 

proběhne bez problémů a v klidu.  

Proto vzhůru do práce a pevné nervy všem.  

Mgr. Jarmila Krůtová 
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Adaptační kurz 

Ve dnech 1. až 3. září 2014 proběhl na naší škole adaptační kurz, jehož cílem je především navázání 

vzájemných vztahů mezi žáky. Program byl vytvořen tak, aby se žáci seznámili s novým prostředím, se svým 

třídním učitelem a dalšími pedagogy. Součástí adaptačního kurzu je také prevence rizikového chování žáků. 

První den se žáci seznámili s novými pravidly (docházka, klasifikace atd.) a ujasnili si organizační věci 

týkající se provozu školy. Druhý den byl věnován převážně působení školního psychologa, výchovného 

poradce a školního metodika prevence. Poslední den kurzu byl dán prostor třídním učitelům, kteří v rámci 

interaktivních aktivit dle vlastního výběru měli možnost poznat lépe nové žáky, ovlivnit nastolení 

přátelského klimatu ve třídách, stmelení a posílení kolektivu. Založení dobrých vztahů v novém kolektivu je 

důležité pro vytvoření prostředí důvěry a přátelství, které je nezbytné pro další práci ve škole. Mé poděkování 

patří všem třídním učitelům a ostatním pracovníkům školy, kteří se na adaptačním kurzu podíleli. 

Ing. Jiří Vandělík, školní metodik prevence 

Environmentální vzdělávání u nás ve škole 

Environmentální výchova a vzdělávání je oblast života, která by nás měla provázet na každém kroku a ke 

které bychom se neměli otáčet zády. Výchova k ochraně životního prostředí by nás měla naučit, jak šetrně 

s přírodou a v přírodě hospodařit a jak přírodě pomáhat tak, abychom ji tu zachovali i pro další a další 

generace. Environmentální výchova není jen součástí předmětu vyučovaného na naší škole, a to základů 

přírodních věd - ekologie, ale prolíná se celým vzdělávacím procesem od narození až do stáří. Ve škole a 

přímo v ekologii je nám ukázáno a nabídnuto být přírodě a životnímu prostředí ku prospěchu. I proto je na 

letošní školní rok naplánováno několik akcí. 

Již brzy, v druhé polovině října, proběhne první sběrová soutěž ve sběru druhotných surovin. Druhá podobná 

akce je naplánována na jaro 2015. Obě soutěže proběhnou formou mezitřídní soutěže a nejlepší třídy budou 

samozřejmě oceněny. V první akci půjde o sběr vybitých baterií, na jaře pak o sběr hliníku. O obou akcích 

budete informováni na školním parlamentu, od svých třídních učitelů i z nástěnek ve škole. 

Stejně jako v loňském školním roce jsou plánovány dvě akce pro žáky 2. ročníků maturitních oborů. 

V prvním pololetí by se měla uskutečnit přednáška na téma Třídění odpadů v Příbrami a v druhém pololetí 

se nám snad podaří navázat na vloni započatou tradici a vyrazit na exkurzi do Národní přírodní rezervace 

Boubínský prales. Tato akce se minulý školní rok setkala s velkým ohlasem. 

Všichni žáci, kteří ve svém rozvrhu mají přírodovědné obory, se i letos svou činností zapojí do projektu 

Recyklohraní. V rámci tohoto projektu plníme zadané úkoly, získáváme body, které pak lze vyměnit za ceny. 

Za body nasbírané v loňském školním roce byly pořízeny rukavice na softball. Věřím, že i letos budeme dost 

aktivní a podaří se nám získat dostatečný počet bodů. 

Na sběru bodů se mohou podílet i žáci a učitelé z celé školy. Ve škole je možné odevzdat vybité baterie do 

zeleného papírového boxu u sborovny ve druhém patře a drobné elektrozařízení do červených popelnic u 

schodiště v prvním i druhém patře. Za materiál odevzdaný z těchto nádob získáváme opět body a směňujeme 

je za ceny. Ve škole se ale dá vytřídit i něco dalšího. Na chodbách i ve třídách můžeme odhazovat a třídit 

papír, plast a hliník. Vždy musí být odpad čistý, případně sešlápnutý (PET láhve, hliníkové plechovky). 

Pokud nosíte hliník z domova, vhazujte jej do košů v igelitovém sáčku. Plast a papír je odvážen komunálními 

službami jako u vás doma. Hliník odesíláme do soutěže a vybranou finanční částku můžeme použít ve škole. 

Za finance získané v loňském školním roce byly dokoupeny rybičky do školního akvária. 



Nezapomínejte, že planeta Země pomáhá a slouží nám všem, měli bychom se proto i my snažit pomáhat a 

sloužit jí. Třídění odpadu je jen malým krůčkem, ale může ho udělat každý z nás. 

Mgr. Lenka Jorová, školní metodik EV 

ISŠ HPOS Příbram opět spádovou školou  

Již tradičně byla naše škola stanovena jako spádové místo pro podzimní termín písemných státních 

maturitních zkoušek. Tento úkol nám byl svěřen potřetí za sebou, což svědčí o tom, že „maturity prostě 

umíme“. Novinkou pro tento školní rok bylo rozšíření o Sedlčansko, které pod naši oblast dosud nepatřilo. 

Maturitní zkoušky probíhaly v termínu od 3. 9. do 8. 9. 2014. 

V letošním podzimním termínu bylo přihlášeno celkem 212 žáků. Nejvíce na matematiku (92 žáků), český 

jazyk (88 žáků didaktický test a 73 žáků slohová práce), dále na anglický jazyk (51 žáků didaktický test a 65 

žáků písemná práce), německý jazyk (14 žáků didaktický test a 21 žáků písemná práce) a nejméně na ruský 

jazyk (3 žáci didaktický test a 3 žáci písemná práce).  

Věříme, že se všem dařilo a jejich zkouška dospělosti proběhla úspěšně . 

                                                                                                                  Mgr. Jarmila Krůtová 

Co nás čeká v projektu s2b? 

I v letošním školním roce budou naši žáci a učitelé pokračovat v zapojení do projektu School2Business. 

Hned v září absolvovali žáci S1B exkurzi do Pivovaru Herold Březnice. V říjnu pojedou žáci čtvrtých ročníků 

a 2. ročníku nástavby na veletrh práce Profesia Days, v listopadu nás čeká seminář Co je ECDL?, který bude 

lektorovat Ing. Očenášek z ČZU v Praze. Pro žáky 3. ročníku oboru vzdělání Cukrář připravujeme exkurzi 

do továrny na čokoládu. Po celý školní rok budou žákům k dispozici moduly z e-learningu a další aktivity 

připravujeme. Obracejte se na mě s případnými náměty, co byste chtěli absolvovat a kam byste se chtěli 

podívat. Přeji úspěšný a aktivní nový školní rok. 

                                                                                                                                          Mgr. Marie Velflová  

 

 



Mačkovská návštěva 

Září se již tradičně stalo měsícem, ve kterém naše škola navštěvuje přátele v Domově Petra Mačkov. 

Tentokrát jsme vyrazili se třídou HT3 na dva dny s cílem pobavit se a trochu se protáhnout. Odjeli jsme 

v úterý 23. 9. časně ráno. Po příjezdu a veselém přivítání jsme „vyfasovali“ balíček se svačinou a vypravili 

jsme se na nádraží, odkud jsme vlakem pokračovali do Bělčic na startovní čáru našeho pochodu. Počasí nám 

zrovna moc nepřálo, občas pršelo, ale dobrou náladu nám nezkazilo. V průběhu pochodu došlo na zpěv, 

povídání a nakonec nás čekalo občerstvení v bělčické hospůdce, kde jsme se zahřáli při čaji a kávě. Po 

návratu do Domova jsme si prohlédli nejnovější výrobky klientů a nacvičovali jsme kulturní program pro 

naše vystoupení na druhý den. Spát jsme šli okolo 11. hodiny. 

Ráno nás vzbudilo příjemné vyhrávání místního rozhlasu. Od osmi hodin následoval kulturní program. Žáci 

nacvičili pohádku o Červené Karkulce, která byla odměněna velikým potleskem. Dopoledne jsme strávili 

různými soutěžemi v režii našich žáků. 

Ani jsme se nenadáli a přiblížila se druhá hodina - čas našeho odjezdu. Loučili jsme se neradi, ale všichni 

jsme si slíbili, že se zase brzy všichni uvidíme. Tentokrát přivítáme Mačkovské v naší škole 3. 12. s vánočním 

programem. 

Mgr. J. Šíbová, Dobrovolnický klub 

 

 

 

 



 

Přehled kroužků a klubů ve školním roce 2014/2015  

Název - zaměření Vyučující Den Hodina 

Posilování Mgr. Lenka Jorová středa 14:10 

Anglický jazyk  Mgr. Jaroslava Šíbová čtvrtek 13:30 

Anglický jazyk  Mgr. Marcela Tůmová pondělí  7:05 

Anglický jazyk - 

konverzace  

Mgr. Aneta Šlemendová úterý 7:05 

Divadelní Mgr. Klára Bambasová pátek 6:45 

Školní časopis Isšáček Mgr. Klára Bambasová dle 

potřeby 

(operativně) 

Praktická cvičení z 

účetnictví 

Ing. Václava Klimešová čtvrtek 14:10 

Praktická cvičení z 

účetnictví 

Ing. Václava Klimešová úterý 13:20 

Cvičení z ANJ Mgr. Hana Trinerová středa 

(sudý 

týden), 

pátek 

12:30/07:05 

Volejbal Mgr. Blanka Suchanová pondělí 14:00 

Stolní tenis  Mgr. Blanka Suchanová čtvrtek 14:10 

 

Další kroužky (např. fotografický, loutkářský, atd.) budou teprve upřesněny, proto sledujte nástěnky a www 

stránky školy. V případě zájmu o práci v některém kroužku, kontaktujte příslušného vyučujícího nebo 

redakci IZ (M. Velflová, K. Bambasová, J. Krůtová). 

 

 

 

 

Na shledanou v příštím čísle!!! 


