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Milí čtenáři,  

taky si někdy říkáte, že den by měl mít 25 hodin, máte 

pocit, že vůbec nestíháte a to, co jste měli udělat a 

neudělali, se na vás hrne ze všech stran? Tak vítejte 

v klubu! Na začátek začneme optimisticky  - bude hůř! 

Čas jara a s ním ve školním světě spojený čas maturit a 

závěrečných zkoušek se totiž kvapem blíží, a tak pokud 

v nejbližší době nesplníte, co jste slíbili, neuděláte, co 

jste měli udělat a neodevzdáte, co jste měli odevzdat, 

pamatujte si, že už to neuděláte… Mám pro vás ale 

dobrou radu: přečtěte IZ a Isšáček a pak hned do práce! 

Předtím, ale hezké počteníčko!! 

Redakce 
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Neviditelná výstava 

Dne 17. února jsme vyrazili se třídou HC2 na akci zvanou „Neviditelná výstava“, která se koná v budově 

Novoměstské radnice v Praze již od roku 2011. Jedná se o projekt, který umožňuje lidem nahlédnout do 

světa nevidomých a vyzkoušet si na pár chvil život potmě.  

První část expozice probíhá v hale, kde si můžete prohlédnout pomůcky, které nevidomí používají 

k usnadnění běžných úkonů, můžete si vyzkoušet společenské hry pro slepce, pochopit systém Braillova 

písma či potrénovat tělo i sluch při slepecké hře zvané goalball. 

Druhá část výstavy se odehrává celá potmě a zavede vás do opravdového světa nevidomých. Projdete 

běžným bytem, chatou v lese, rušnou pražskou ulicí plnou nástrah, výstavou soch, kde si „osaháte“ 

nejznámější světové exponáty, a zajdete si i do baru, kde bez pomoci zraku musíte svůj drink vypít i zaplatit. 

Při celé této cestě se musíte plně spolehnout na svůj sluch, čich a hmat. Ze začátku se to zdá být naprosto 

nemožné, ale postupně se zbavíte prvotního strachu a zjistíte, že i po tmě může mít svět své kouzlo. 

Neviditelná výstava byla nevšedním zážitkem, který člověku pomůže dívat se na svět trošku jinak, vnímat 

ho všemi smysly a uvědomit si cenu vlastního zdraví. Jednoduše vám pomůže otevřít oči… 

https://www.facebook.com/neviditelnavystava/photos_stream?ref=page_internal  

Mgr. Naďa Vršecká 

Seminář Nesmrtelnost vody 

Na předvánoční období se těšíme všichni, nejvíce však děti. Školy se vyprázdní, utichnou chodby, nastane 

čas vánočních prázdnin.  

Pro učitele to přináší nejenom klid na rekapitulaci výsledků vzdělávání (vždyť po Vánocích je tady pololetí 

hned), ale pro některé je to také čas na sebevzdělávání. S několika kolegy jsme se zapojili do projektu ČVUT 

v Praze, zaměřeného na udržitelný rozvoj v oblasti vodního hospodářství. Kurz Nesmrtelnost vody probíhal 

dva dny v naší škole a docentka Nábělková a profesorka Komínková nám předaly mnoho zajímavých faktů, 

které zúročíme především při vzdělávání našich žáků, ale i v každodenním životě. Přínosem byly i 

poskytnuté kvalitně zpracované studijní materiály – textové a pracovní sešity. Pokračování tohoto kurzu je 

naplánováno na pololetní prázdniny, kdy vyjedeme do Prahy, kde v laboratořích ČVUT budeme provádět 

experimenty, zařazené do tohoto projektu 

Zajímavá akce nám zpestřila předvánoční čas, získali jsme nesmírné množství zajímavých poznatků a již 

nyní se těšíme na další pokračování. 

       Ing. J. Vandělík, ISŠ HPOS Příbram 

  

https://www.facebook.com/neviditelnavystava/photos_stream?ref=page_internal


Maturitní plesy  

V měsíci lednu a únoru se uskutečnily maturitní plesy tříd PO2 - CR4 a HT4 – OB4. Ples poslední jmenované 

dvojice tříd se uskutečnil v pátek 6. února 2015 od 19:00 v Kulturním domě. Žáci obou maturujících tříd 

pozvali na tuto významnou událost v životě středoškoláka všechny své blízké – rodiče, sourozence, partnery, 

přátele a známé. Pozvánku, která se mimochodem moc povedla, dostali, jak už bývá dobrým zvykem, také 

všichni členové pedagogického sboru ISŠ HPOS Příbram. Večer, kterému nechybělo nic z toho, co dobrý 

maturitní ples provází - krása maturantek, elegance a šarm maturantů, úsměvy a dojetí rodičů a lesk garderob 

všech přítomných – se velice vydařil a všem se moc líbil. Návštěvníci plesu si mohli odnést nejen skvělý 

zážitek, na který se nezapomíná, ale také například Půlnoční noviny. Věříme, že stejně, jako si maturanti 

užili svého plesu, užijí si i samotnou maturitu a že bude opět důvod k radosti. Držíme palce. 

Redakce   

Nesmrtelnost vody v laboratořích ČVUT 

V rámci pokračování projektu zaměřeného na udržitelný rozvoj v oblasti vodního hospodářství jsme 30. 1. 

2015 navštívili Prahu, kde pokračoval kurz Nesmrtelnost vody. Zde v laboratořích ČVUT jsme prováděli 

experimenty zařazené do tohoto projektu. Experiment „Rozpínání a smršťování“ je založen na známé 

skutečnosti, že látky se vlivem teploty zvětšují či zmenšují. Experiment s ledem a drátem nám zase ukázal, 

jak funguje tzv. regelace ledu. Jedná se o jev, kdy led při vyšším tlaku taje i při teplotě nižší než 0°C. Dále 

nám bylo předvedeno, jak jednoduše a rychle sestavit zmenšený model hydrologického cyklu. V dalších 

ukázkách experimentů jsme pokračovali i za našeho vlastního přispění. Z Prahy jsme odjížděli spokojeni a 

obohaceni o možnosti, jak žákům zpestřit výuku propojením teorie s praktickými pokusy. Zapojení do 

projektu hodnotíme kladně, a to nejen v rámci možného zvýšení atraktivnosti výuky, ale i z pohledu rozšíření 

našich vlastních znalostí dané problematiky.  

Ing. J. Vandělík 

 



 

 

Krajská hospodářská komora Střední Čechy 

Projekt ,,Vaření je hobby“ Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0070 

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem České republiky. 

Projekt umožnil zcela bezplatně 20 žákům oboru vzdělání Kuchař - číšník, Cukrář studijní cestu do 

Itálie/Toskánska; 4 odborné besedy s TOP českými šéfkuchaři; 1 společné vaření s odborníkem na ISŠ HPOS 

Příbram; 3 exkurze zaměřené na potravinářství; účast na Veletrhu učňovských dovedností v Poděbradech. 

Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb Příbram, Generála Richarda Tesaříka 114 

byla zapojena do projektu ,,Vaření je hobby“ od listopadu roku 2013 do prosince roku 2014.  Projekt byl pro 

žáky naší školy a školu samotnou velkým přínosem v oborech gastronomie a hotelnictví včetně ověření 

jazykových znalostí a dovedností, které si žáci mohli vyzkoušet na zahraniční studijní cestě. 

Bc. Markéta Vaňková 

Zapojení do projektu ECVET 

Naše škola se začátkem školního roku zapojila do projektu EVCET, tj. projekt určený pro další vzdělávání 

studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti. Projekt podporuje Asociace 

hotelů a restaurací ČR. Během prosince a ledna absolvovali svoji týdenní stáž ve vybraných hotelech 

vyučující oborných předmětů Ing. L. Břenda, Bc. M. Vaňková a Ing. M. Pučálka. V současné době probíhají 

pro zapojené žáky odborné semináře vedené odborníky z praxe a jejich postupné umisťování na ubytovací 

zařízení, ve kterých bude probíhat jejich stáž. 

Ing. Milan Pučálka 

 

Bar Oáza 

V letošním školním roce 2014/2015 byl v rámci projektu „Rozvoj podnikavosti formou učňovských 

minipodniků“ otevřen v prostorách školní kantýny bar Oáza. V jeho nabídce najdeme míchané nealkoholické 

nápoje, např. Lesní směs, Zázvorová limonáda, Shake shoko – banana nebo Vitamínový fresh.                                                

Nesmím ani zapomenout na výbornou Vanilkovou kávu, na které jsem si osobně již několikrát velmi 

pochutnala.   

V rámci baru Oáza Vás obsluhují žáci 3. ročníku oboru Kuchař – číšník. Při přípravě jednotlivých nápojů 

jsem pozorovala žáky a musím ocenit jejich tvůrčí schopnosti, neboť nejen chuť je důležitá k ochutnávce. I 

pohledem na dobře vypadající nápoj se každý těší na jeho chuť.   

Nezbývá mi tedy nic jiného, než popřát všem dobrou chuť a žákům mnoho nápadů na další skvělé výtvory.  

Mgr. Jarmila Krůtová 

 

PROJEKTY 


