
Informa ční den 
 
30. listopadu jsme měli možnost v rámci Informačního 
dne přivítat na naší škole zájemce o studium. Žáci 
osmých a devátých tříd základních škol přišli buď 
sami, nebo v doprovodu rodičů, z některých škol nás 
navštívily i celé třídy se svými učiteli. Celý 
pedagogický sbor školy a vybraní žáci oboru 
Hotelnictví a Cestovní ruch podávali informace  
o oborech vzdělání, o podmínkách přijímacího řízení, 
způsobu podání a náležitostech přihlášky. Zájemci  
o studium mohli konzultovat i s výchovnou poradkyní. 
Návštěvníci si mohli prohlédnout všechny prostory 
školy: odborné učebny IKT a PEK, jazykové učebny, 
posluchárnu a další. Dvě učebny byly speciálně 
upravené tak, aby poskytovaly obrázek o tříletých a 
čtyřletých oborech, které škola nabízí. Zde byly 
umístěné ukázky prací žáků, učebnice, které žáci při 
výuce používají atd. V učebně č. 14 připravili žáci 
oboru Hotelnictví slavnostně prostřené tabule, které 
byly tematicky zaměřené na blížící se dobu Vánoc. 
Jedna učebna byla věnována volnočasovým aktivitám 
žáků. Vy, kteří jste se na náš Informační den nemohli 
dostavit, a přesto byste nás rádi navštívili, máte ještě 
možnost 11. 1. 2012, kdy se pro vás dveře školy opět 
otevřou od 13:00 hodin. Velice se na vás těšíme. 

Mgr. Marie Velflová, výchovná poradkyně 
  
Ocenění sportovců  

Dne 1. 12. 2011 proběhlo v zasedacím sále Krajského 
úřadu Středočeského kraje slavnostní vyhodnocení 
nejúspěšnějších žáků Středočeského kraje v oblasti 
znalostních, hudebních a sportovních dovedností za 
školní rok 2010/2011. Poděkování všem úspěšným 
žákům se dostalo od hejtmana MUDr. Davida Ratha, 
který společně s náměstkem hejtmana PhDr. Marcelem 
Chládkem, předali úspěšným žákům pamětní listy a 
drobné dárky. Za mimořádný úspěch v oblasti 
sportovní (1. místo v republikovém finále ve futsalu) 
byli oceněni i žáci naší školy: Jan Stareček, Jan Krupa, 
Zdeněk Buch, Martin Krameš, Zdeněk Fic, Jiří Krejčí, 
Karel Krejčí, Pavel Pilík, Tomáš Wágner, Ondřej 
Bublík, Daniel Hájek a Jakub Tošovský. Zajímavé je, 
že ze středních škol okresu Příbram byly oceněny ještě 
SPŠ a VOŠ Příbram za 3. místo ve šplhu a 
Gymnázium Komenského Příbram za 3. místo ve 
sportovní gymnastice. Ve znalostních a hudebních 
soutěžích nebyla vyhodnocena žádná ze škol okresu 
Příbram. 
Mgr. Jaroslav Černý, ZŘTV 

 

 
Předávání ocenění žákům školy, Foto Mgr. J. Černý 

 
Příbramský anděl 2011 
 
Poslední listopadový den uspořádali žáci tříd oboru 
vzdělání Aranžér pod vedením svých učitelek Aurélie 
Stiborové Peterkové a Lenky Vochoskové výtvarnou 
soutěž Příbramský anděl určenou pro žáky základních 
škol Příbramska. Soutěž se konala v prostorách TJ 
Sokol Příbram a zúčastnili se jí celé třídy, kroužky i 
jednotlivci. Letošní zadání bylo Čert (socha), Anděl 
(keramika) a Mikuláš (obraz). Na předních místech se 
umístili žáci ze ZŠ Březové Hory, Suchodol, Chraštice 
a Dobříš. Vítězové obdrželi ceny a dort. Návštěvníci, 
kterých bylo více než 400, si mohli také nakoupit 
drobné dárečky, vypít čaj, kávu a sníst cukrářské 
výrobky, jejichž prodej si vzali na starost žáci oboru 
Obchodník. Součástí akce byla stejně jako loni i 
prodejní výstava prací žáků oboru Aranžér s vánoční 
tématikou. Finanční částka získaná z prodeje výrobků 
a dobrovolného vstupného byla použita na podporu 
spolupráce s Domovem Petra pro osoby se zdravotním 
postižením v Mačkově, se kterou naše škola již několik 
let aktivně spolupracuje.  Již se těšíme na další ročník, 
pro který připravujeme drobné organizační, obsahové a 
programové změny. 
 
Mgr. Marie Velflová 
 

  
Soutěžní práce v kategorii Obraz, Foto Mgr. M. Velflová 

 



ČERVENÁ STUŽKA   
  
Červená stužka je mezinárodním symbolem 
informovanosti o problematice HIV a AIDS, což 
vysvětluje i její začlenění do loga asociace UNAIDS a 
dalších organizací pracujících v oblasti HIV/AIDS. 
Také letos se žáci naší školy 1. 12. 2011 zúčastnili  
10. ročníku osvětové a informační sbírky, která si 
mimo jiné klade za cíl získat prostředky na prevenci a 
bezplatné anonymní testování, výukové programy pro 
školy, besedy a u žáků i dalších zúčastněných 
dobrovolníků upevnit znalosti o HIV a AIDS a dát jim 
možnost tyto znalosti aktivně využít a tím přispět  
k tvorbě odpovídajících postojů. Ráda bych touto 
cestou poděkovala všem žákům, pedagogům i dalším 
lidem, kteří si stužku zakoupili. Především však děkuji 
našim dobrovolníkům, kteří se do charitativní kampaně 
aktivně zapojili – jsou to žáci ze třídy HT3 a OB3. 
Věřím, že se příští rok podaří zapojit ještě více 
dobrovolníků i dárců a že si zvláště mladí lidé 
uvědomí zodpovědnost za své postoje k této 
problematice. 
Vy z vás, kdo se chcete ještě připojit ke sbírce, můžete 
odeslat SMS ve tvaru DMS AIDSPOMOC na tel. 
číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, Česká společnost 
AIDS pomoc, o. s. obdrží 27 Kč. 
 
Mgr. Jaroslava Burmannová, ŠMP   
 
Informace o oboru vzdělání Cukrář  
 
Studium oboru Cukrář probíhá turnusově - jeden týden 
teoretické vyučování ve škole, druhý týden odborný 
výcvik na smluvních pracovištích. Teoretická výuka 
poskytuje žákům vzdělání ve všeobecných a 
odborných předmětech. Odborné znalosti žáci 
získávají v předmětech Technologie, Suroviny, Stroje 
a zařízení, Odborné kreslení a Ekonomika. Na 
teoretické vyučování navazuje odborný výcvik, který 
probíhá ve školní cukrářské dílně a v podniku Pekárna 
a cukrárna Hořovice s.r.o., provozovna Příbram. Žáci 
se zde seznamují se základními surovinami a 
přísadami pro výrobu cukrářských výrobků,  
s technologií přípravy kompletního sortimentu 
cukrářských výrobků včetně jejich dohotovování a 
zdobení, způsoby správného skladování. Nejšikovnější 
z žáků se také pravidelně účastní odborných soutěží, 
na kterých dosahují vynikajících výsledků. Úspěšní 
absolventi mají možnost pokračovat v denním 
nástavbovém studiu a získat tak úplné střední odborné 
vzdělání. 
Irena Fiřtová, učitelka odborných předmětů 

 
Ukázka práce žáků oboru Cukrář 

 
Informace o oboru vzdělání Kuchař – číšník  
 
Žáci, kteří se rozhodnou studovat tříletý obor vzdělání 
Kuchař – číšník, získají v odborném předmětu 
Potraviny a výživa ucelenou soustavu vědomostí  
o potravinách, nápojích a zásadách správné výživy a 
jejich vlivu na zdraví člověka, seznámí se 
s potravinami, jejich jakostí, složením a dalšími 
vlastnostmi využitelnými při přípravě jídel a nápojů, se 
zásadami správného ošetřování a skladování potravin. 
Žáci si také osvojí zásady racionální výživy, seznámí 
se s fyziologií lidského organismu a jeho potřebami. 
V předmětu Technologie získají žáci znalosti  
o přípravě, úpravě a zpracování surovin, potravin a 
nápojů při vlastní přípravě jídel a nápojů. Důraz ve 
výuce je kladen především na osvojení přípravy jídel a 
nápojů, jejich expedici a úpravu pro servírování, 
hospodárné využívání potravin, technologické postupy. 
V odborném předmětu Odbyt a obsluha se žáci 
seznámí s běžným a speciálním inventářem, s jeho 
použitím a údržbou. Žáci se seznamují s technikou 
jednoduché a složité obsluhy při různých 
příležitostech, se zásadami slavnostního stolování, 
osvojují si přípravu míšených nápojů a techniku 
obsluhy v různých zařízeních. Postupně jsou žáci 
vedeni k profesionálnímu vystupování, péči  
o zevnějšek, společenskému chování a dodržování 
předpisů hygienických a bezpečnostních. Výuka je 
doplňována o nejnovější trendy v gastronomii a 
servírování pokrmů. Na teoretické odborné předměty 
navazuje odborný výcvik, který probíhá ve středisku 
praktického vyučování v Restauraci Na Plzeňské a na 
smluvních pracovištích v Příbrami, Dobříši, Rožmitále 
pod Třemšínem a dalších místech Příbramska.  Všem 
žákům oboru Kuchař – číšník je také umožněno 
absolvovat různé kurzy a semináře z oblasti 
gastronomie (studená a teplá kuchyně, vykrajování 
ovoce, barmanský kurz, kurz baristů a dalších), čímž si 
rozšíří své odborné kompetence pro výkon povolání.  

 
Integrovaná střední škola 

hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram 
Gen. R. Tesaříka 114 

261 01 Příbram  



Nejšikovnější z žáků se mohou také zúčastnit 
výměnných stáží se spřátelenými školami ve Francii a 
Německu a své znalosti a dovednosti poměřit s žáky 
jiných škol v různých oborových soutěžích.  
 
Rudolf Šedivý, učitel odborných předmětů 
 

 
Žáci oboru Kuchař – číšník, Foto ISŠ HPOS Příbram 

 
Informace o oboru vzdělání Obchodník 
 
Čtyřletý obor Obchodník je zaměřený převážně na 
ekonomii, účetnictví a další předměty týkající se 
vedení obchodu jako je management, administrativa, 
zbožíznalství, logistika apod. Školní vzdělávací 
program ale nezapomíná ani na jazyky a matematiku. 
Velký důraz je kladen jak na teoretickou tak i na 
praktickou stránku vzdělání. Žáci během studia 
navštěvují celou řadu provozoven, aby si tak říkajíc 
osahali vše, co k tomuto oboru patří. Ve 3. ročníku 
mají možnost získat výuční list v oboru vzdělání 
Prodavač. Ve 4. ročníku žáci konají maturitní zkoušku. 
Po celou dobu studia se žáci zúčastňují různých 
odborných soutěží a exkurzí. Absolventi oboru 
vzdělání Obchodník se mohou uplatnit v profesích 
týkajících se nejen obchodu, ale i administrativy ve 
veřejné správě nebo mohou pracovat na různých jiných 
pozicích v soukromých firmách. 
  
Ing. Marcela Křemenová, učitelka odb. předmětů 
 

 
Lahůdky Uran, smluvní pracoviště 

Program odborného výcviku pro žáky ZŠ 
 
Žáci oborů vzdělání Cukrář, Aranžér a Kuchař – číšník 
pod vedením učitelek odborného výcviku si pro žáky 
osmých a devátých tříd základních škol připravili 
program, který se skládá z ukázek stolování, přípravy 
slavnostní tabule a stručnými společenskými pravidly 
stolování. V závěru měsíce listopadu a v úvodu 
prosince navštívili se svým programem ZŠ 
v Rožmitále pod Třemšínem, 5. ZŠ v Příbrami a ZŠ 
v Bohutíně. Součástí programu byla i praktická část, 
kde si žáci ZŠ mohli všechny předvedené dovednosti 
sami také vyzkoušet: nazdobit si perníček, prostřít 
slavnostní tabuli nebo vyrobit papírovou dárkovou 
taštičku s přízdobou. Některým žákům se to zalíbilo 
natolik, že slibovali, že letos o Vánocích budou 
prostírat doma oni sami, jiným to nepřišlo jako zrovna 
jednoduchá práce, ale poprali se s tím opravdu 
bravurně a výsledek byl senzační. Takové taštičky, 
které žáci devátých tříd vyrobili, by se ihned daly 
prodávat zákazníkům třeba v květinkách či papírnictví, 
však si také vyrobené perníčky a taštičky mohli vzít 
domů a obdarovat jimi své blízké. Celá akce měla 
velký úspěch. Líbila se jak žákům, tak i pedagogům. 
Při odjezdu nás žádali, abychom program příští rok 
opakovali. 
 
 
Markéta Vaňková, učitelka odborné praxe  
 

 
Žáci základních škol při práci na taštičkách, Foto ODV 
 

 
Návštěva poslankyně Heleny Langšádlové 
 
Dne 2. 12. 2011 navštívila naši školu poslankyně paní 
Helena Langšádlová, místopředsedkyně Rozpočtového 
výboru Poslanecké sněmovny. Přednáška určená 
žákům čtvrtých ročníků proběhla v posluchárně školy 
a týkala se problematiky sestavování státního rozpočtu, 
vývoje příjmů, výdajů státního rozpočtu a státního 
dluhu. Paní poslankyně se věnovala i současné 
problematice finanční a dluhové krize v Evropě a jejím 

 
tel.: 318 623 742 
fax: 318 626 007 

 

 



dopadům na Českou republiku. Žáci 4. ročníku oboru 
vzdělání Služby cestovního ruchu a Hotelnictví a 
turismus měli možnost na konci besedy položit dotazy 
ohledně současné ekonomické situace a tvorby státního 
rozpočtu, na které jim bylo ochotně a fundovaně paní 
poslankyní odpovídáno. 
 
Ing. Hana Vandělíková 
 

 
Foto tým H. Langšádlové 

 
S tebou o tobě 
 
Stejně jako každý rok, tak i letos začátkem prosince 
navštívila školu paní MUDr. Růžena Kalátová ze 
společnosti MP promotion, s.r.o. s programem  
„S tebou o tobě“ určeným pro žákyně 1. ročníků 
středních škol. Program je obsahově zaměřený na 
výchovu k ochraně reprodukčního zdraví, osvojení si 
správných hygienických návyků v době dospívání a 
pomoc při pochopení vývojových změn z hlediska 
biologického, psychologického i sociálního při cestě 
k dospělosti. Program je uskutečňován prostřednictvím 
interaktivní přednášky. Dívky mohly v závěru 
programu klást otázky na zmiňovaná témata a dostalo 
se jim fundovaných odpovědí. Jako obvykle realizační 
tým programu „S tebou o tobě“ připravil pro dívky 
hygienický balíček s brožurkou Cítit se fit, kde lze 
získat důležité a zajímavé informace z oblasti správné 
životosprávy (osobní hygiena, péče o problematickou 
pleť, vlasy, zdravá strava, zdravé zuby a dásně, tělesný 
pohyb a atraktivní vzhled, návyky – dobré i špatné, 
technika samovyšetření prsů apod.). 
Bližší informace o programu naleznete na 
www.mppromotion.cz.  
 
Mgr. Marie Velflová, výchovná poradkyně  
 
 
 
 

Prohlídka Národního divadla 
 
Žáci třídy OB3 se dne 8. prosince vydali na prohlídku 
Národního divadla. V 9:00 hodin se otevřel hlavní 
vchod a žáci byli pozváni do vstupního prostoru ND. 
Zde si odložili své svršky a vyslechli úvodní slova 
k organizaci prohlídky. V úvodní části prohlídky si 
žáci mohli prohlédnout základní kameny, které byly 
poslány ke stavbě Národního divadla z různých částí 
Čech. Dnes jsou tyto kameny zabudovány ve zdi a 
označeny tabulkou s místem původu. Vedle kamenů 
jsou zde vystaveny také dva modely Národního 
divadla. Další částí prohlídky byla šatna. Žáci se 
posadili, aby mohli nerušeně poslouchat slova pana 
průvodce o stavbě, požáru a znovuotevření. Pak 
prohlídka pokračovala. Žáci si prohlédli výmalbu, 
obrazy a především bysty významných osobností 
Národního divadla. Nejzajímavější částí byla prohlídka 
hlediště. Žáky zaujala pozlacená výzdoba, kterou hned 
nezapomněli osahat… Jen byla škoda, že se 
připravovala zkouška a večerní představení, proto 
neměli možnost spatřit Hynaisovu oponu. Žáci ještě 
navštívili jedno zajímavé místo, a to pod trigami 
(koňská sousoší). Z tohoto místa je jeden 
z nejkrásnějších pohledů na Pražský hrad a Petřín. Poté 
se odebrali zpět do vstupního prostoru ND, rozloučili 
se s panem průvodcem a pokračovali procházkou po 
Praze. 
 
Mgr. Klára Bambasová 
 
PO1B na FÚ Příbram 
 
Dne 8. prosince 2011 navštívili žáci PO1B v rámci 
předmětu Účetnictví Finanční úřad v Příbrami, aby si 
zde prohloubili znalosti získané v předmětech 
Ekonomika a Účetnictví. Zaměstnanci FÚ s žáky 
hovořili o platbě daní především z hlediska podnikání 
fyzických osob, ale i o dani z nemovitostí, dani 
z přidané hodnoty a její změně od 1. ledna 2012. Žáci 
se také dozvěděli, jak často mohou osoby samostatně 
výdělečně činné kontrolu z FÚ očekávat a jakým 
způsobem kontrola probíhá. Finanční úřad také 
zaznamená, pokud někdo dlouhodobě vykazuje ztrátu 
z podnikání. Nejdůležitější je vždy s pracovníky FÚ 
komunikovat a obracet se na ně s dotazy. Pracovnice 
FÚ také vyzdvihla důležitost a využitelnost znalosti 
daňové evidence a účetnictví pro zájemce  
o zaměstnání na FÚ.  
 
Ing. Pavla Šaňková, učitelka odborných předmětů 
 

 

Webové stránky školy:  
www.iss.pb.cz 

 

 



Tři v tom 

12. 12. 2011 navštívili žáci devíti tříd naší školy 
Divadlo Antonína Dvořáka v Příbrami, aby zhlédli 
dnes už legendární komedii zakladatele Činoherního 
klubu Jaroslava Vostrého Tři v tom. Děj se odehrává 
v italském městečku, kde si užívají života tři mladé 
dívky, které ve stejné době zjistí, že jsou těhotné. 
Protože se dvě sestry obávají otcova hněvu, až zjistí 
jejich těhotenství, předstírají nemoc. Tři vytrvalí 
nápadníci musí přemýšlet o tak vážných věcech jako je 
svatba, láska a rodičovská zodpovědnost. Diváci se 
baví i díky dvěma prostomyslným otcům a dvěma 
chytrým sluhům. Commedia dell´arte, v jejímž stylu je 
celá hra hrána, je založena na dobrém herectví a na 
umění improvizace, což se příbramským hercům 
skvěle daří. Herecké mistrovství společně s vtipy, 
přestrojeními a pohybovými variacemi diváky velice 
bavilo, a tak odcházeli z divadla spokojeni a už se těší 
na další představení. 

Mgr. Marie Chramostová 
 

  

FOTO převzaté z webu Divadla Antonína Dvořáka v Příbrami 

PŘED a PO… 
 
Mezi lidmi se najde hodně takových, kterým nezáleží 
na tom, v jakém prostředí tráví den a tak čmárají, 
nechávají po sobě plastové lahve, papírky, zkrátka 
dělají nepořádek. Nejinak je tomu i ve škole – někteří 
žáci neodolají a píší vzkazy, ryjí „moudra“, kreslí 
obrázky a podobně. Málokdo ale vezme gumu, mokrý 
hadřík a „uklidí“ po sobě a jako šafránu je těch, kteří 
ač sami nepatří mezi „malíře a výtvarníky“, 
dobrovolně jdou a pomohou odstraňovat stopy po 
jiných. A přece se takoví našli i mezi žáky naší školy. 
Protože mi nebyl lhostejný stav opěradel 
v přednáškové učebně, poprosila jsem prostřednictvím 
žákovského parlamentu dobrovolníky z řad žáků, aby 

mi přišli pomoci s čištěním a odstraňováním nápisů. 
Čekala jsem, jak to dopadne, a s radostí musím 
konstatovat, že přišli. Sice jich bylo, jak už jsem řekla, 
jako šafránu, ale přišli. A tak bych chtěla poděkovat 
Gábině D. z CR4 a Valérii K. a Davidovi Š. z HT3B za 
pomoc a za to, že nejsou lhostejní ke svému okolí. 
Díky. A že je za co, se můžete přesvědčit pohledem na 
přiložené snímky. Mimochodem, těch opěradel bylo 
32. 
 
Mgr. Marie Velflová, výchovná poradkyně 
 
Před… 

 

 
 
 
 
Po… 

 
 

 
Chocostory 
 
Žáci třídy OB4 si na 14. 12. naplánovali exkurzi, která 
souvisí s jejich oborem, a to do Muzea čokolády 
v Celetné ulici v Praze. Během komentované prohlídky 
se dozvěděli, jak a kdy se do Evropy a posléze do Čech 
dostala čokoláda, respektive nejprve kakaové boby a 
z nich připravovaný nápoj. Dále si vyslechli informace 
o „módě“ pití čokolády, o zpracování bobů,  
o jednotlivých druzích čokolády… Žáci také zhlédli 10 
minutový film o pěstování a zpracování kakaových 
bobů. Nejatraktivnější část prohlídky byla ukázka 
zkrácené verze výroby belgických pralinek a jejich 
následná ochutnávka. Nakonec se ještě věnovali 
nákupu jednotlivých čokoládových pochoutek 
v místím obchůdku. Měli zde také možnost vidět 
výrobu cucavých bonbónů (něco jako dropsy) a 
samozřejmě je také ochutnat.  
 
Mgr. Klára Bambasová 

 

E-mailová adresa školy:  
 iss@pbm.czn.cz 



Návštěva přátel z Mačkova 

 
Dne 28. listopadu 2011 se na nás přijeli podívat naši 
přátelé z Domova Petra pro osoby se zdravotním 
postižením v Mačkově. Za naši školu se návštěvy 
zúčastnili žáci z HT3A, kteří od rána vše pečlivě 
připravovali ve školní tělocvičně. Na příjezd našich 
přátel jsme se moc těšili. Do školy přijeli kolem deváté 
hodiny ráno. Po přivítání začal náročný program. 
Nejdříve nám naši přátelé z Mačkova spolu se svými 
vychovateli za doprovodu kláves a houslí krásně 
zazpívali vánoční písně a koledy. Po skončení 
připraveného programu jsme společně poobědvali a 
poté jsme se přesunuli do Dolu Marie na Březové 
Hory, kde jsme se šli podívat do „nebe a pekla“. 
V „nebi“ nás přivítali Mikuláš a Svatý Petr, kteří 
obdarovali „Mačkováky“ hezkými dárečky. V „pekle“ 
na nás čekal Lucifer i s čerty, kterým jsme museli 
zazpívat písničku, aby si nás tam nenechali☺. Vše 
dopadlo dobře, a tak jsme krásný den zakončili  
v cukrárně V Brance, kde jsme si dali kávu a nějakou 
sladkou dobrotu. Na závěr naši žáci s „Mačkováky“ 
napsali a nakreslili vánoční přáníčka pro Ježíška. Před 
rozloučením jsme se ještě společně vyfotografovali.  
Už nyní se těšíme na další setkání s našimi přáteli.  
 
Bc. Kateřina Stoklasová 
 

 
 

Poznámka redakce: 
 
Na celé přípravě setkání se podílela také Mgr. 
Jaroslava Šíbová, dlouholetá garantka spolupráce naší 
školy s Domovem Petra v Mačkově, která se bohužel 
samotného setkání nemohla zúčastnit. My ale 
připravujeme do některého z dalších čísel IZ 
podrobnější zprávu, kde historii celé spolupráce 
podrobně popíšeme. 
(M. V.) 

Program Leonardo da Vinci 

Vážení čtenáři, dnes Vám přináším bližší informace  
o našem záměru uskutečnit praktika v Německu. 
V říjnu jsem Vás informovala o tom, že proběhla 
přípravná návštěva v rámci programu Leonardo da 
Vinci. Program Leonardo se mimo jiné zaměřuje na 
mobility osob v prvotním odborném vzdělávání, což 
se týká i žáků naší školy v oblasti odborných praxí. Na 
základě dohody a ve spolupráci s německým 
partnerem Siegmundsburger Haus Werrauelle s.r.o. 
bychom chtěli k 3. 2. 2012 podat žádost o grant 
Leonardo da Vinci pro náš zamýšlený projekt, který 
by se měl uskutečnit v listopadu 2012 a pak i o rok 
později v roce 2013. Do podání žádosti zbývá něco 
přes měsíc urputné práce a snahy, aby bylo vše 
formálně správné a co nejlépe splňovalo požadavky a 
nároky hodnotitelů. Dne 6. 12. 2011 jsem se proto také 
zúčastnila semináře pro žadatele o grant Leonardo da 
Vinci ve výzvě 2012, který se konal v Praze v sídle 
Národní agentury. Tam jsem se dozvěděla spoustu 
užitečných informací a jiných formalit, bez nichž se 
žádný projekt neobejde. Dovolte mi na tomto místě 
předem poděkovat všem za ochotu se připojit do této 
mašinérie (projekt musí stát na týmu lidí ochotných 
investovat čas a nadšení do zamýšleného záměru). Po 
dohodě s německým partnerem a se svolením paní 
ředitelky Ing. Marcely Hodkové se ještě v prvním 
lednovém týdnu roku 2012 vypravím do 
Siegmundsburgu, abych za spolupráce členů 
organizačního týmu na německé straně dala 
dohromady nezbytné náležitosti a dovedla žádost a 
projekt ke zdárnému cíli. Po podání žádosti nám pak 
nezbývá než čekat na výsledek do konce května, 
případně až začátku června, kdy budou zveřejněny 
výsledky hodnocení. A musíme doufat, že budeme 
mezi 50 % těch šťastných, kterým bude grant přidělen 
a pak už by nic nebránilo, aby se v listopadu odebrala 
první skupina praktikantů do spolkové země 
Durynsko. Tento projekt je tedy zatím jen výhledovou 
aktivitou, ale mám i aktuální zprávy od jiné 
organizace, která je schopna našim žákům zajistit 
vytoužená zahraniční praktika. Na základě jednání 
s německou organizací jsme se rozhodli také zapojit do 
programu podpory odborných praxí „Německo-českého 
fondu budoucnosti“, což se vyplatilo: příslib finanční 
podpory jsme dostali na základě předpřihlášky, kterou 
zaslala německá strana jakožto hostitelská organizace. 
Díky této snaze dostane šest zájemců o praxi do 
Německa možnost strávit 4 týdny v Durynsku. 
V současné době vybírám z přihlášených účastníků 6 
nejlepších, kteří tuto šanci dostanou, a doufám, že 

 
Sekretariát školy: 

tel.: 318 623 742, mob.: 602 461 267 
e-mail: iss@pbm.czn.cz 

 



budou úspěšně reprezentovat nejen naši školu, ale i 
celou Českou republiku. Držte mi palce, ať dobře 
vyberu vhodné kandidáty, o nichž Vás budu 
informovat v některém z dalších čísel Informačního 
zpravodaje.  

Mgr. Iva Tesařová 

 
Vánoční program 
 
Dne 19. 12. se konal již tradiční vánoční program 
v aule ZŠ Jiráskovy sady. Žáci několika tříd naší 
školy připravili pro své spolužáky krátké 
představení složené ze dvou scének, které se 
alespoň lehce dotýkaly Vánoc a z hudebního 
vystoupení. Důležitým prvkem bylo také 
moderátorské slovo. První scénkou se s žáky celé 
školy rozloučili dva skvělí herci z třídy OB4 – 
Marek Šmied a Verča Fürstová. Scénka byla 
inspirována divadelním představením Bez 
předsudků, které si oba zmiňovaní upravili pro 
potřeby vánočního programu. V dalším výstupu - 
hudebním, se s žáky v podstatě rozloučila děvčata 
třídy CR4 – Daniela Bubeníčková a Kristýna 
Lopatová. Z dívčích hrdel zaznělo několik písní. 
Je smutné, že tak nádherné hlasy slyšeli žáci naší 
školy až v době, kdy budou děvčata maturovat… 
Co se týká loučení, je třeba zmínit také ostříleného 
moderátora několika školních akcí, který bude 
taktéž maturovat – je jím Ivan Sutnar. Poslední 
částí programu byla vánoční scénka o jedné vtipné 
rodině. Lída Pilátová, Klára Černá, Míša 
Kroulíková, Lucka Sandrová a znovu Marek 
Šmied tak odlehčili vážnost Vánoc a představili 
možnou příhodu s vánočně opilým tatínkem… 
Všem žákům patří obrovský potlesk a také dík za 
to, že neváhají a ve svém volném čase připraví 
kulturní zážitek pro ostatní. 
 
Mgr. Klára Bambasová 
 
Finálové kolo soutěže C&GELC 
 
9. prosince 2011 se konalo v Praze finálové kolo 
soutěže v anglickém jazyce City & Guilds English 
Language Contest 2011. Soutěž se konala pod  záštitou 
náměstka primátora hlavního města Prahy Ing. 
Antonína Weinerta, CSc. Naši školu reprezentovala 

vítězka školního kola Veronika Hrubá z CR4. 
Testování se konalo v prostorách jazykové školy 
Channel Crossing a skládalo se ze dvou částí, 
z písemného a ústního kola. Během celé zkoušky byl 
pro žáky i učitele připraven zajímavý doprovodný 
program ve velmi příjemném prostředí Evropského 
domu. Doprovodný program, celý v angličtině, se týkal 
výuky angličtiny, učebnic, jazykových zkoušek a také 
cestovaní po Velké Británii. Každý účastník 
finálového kola obdržel účastnický certifikát. I když na 
stupně vítězů vystoupili jiní, především žáci gymnázií 
z Prahy a okolí, účast na této soutěži byla pro naši 
studentku Veroniku Hrubou možností prověřit si své 
znalosti a doufám, že také zajímavou zkušeností. 
  
Bc. Petra Zemanová 
 
Exkurze ve Státním okresním archivu Příbram 

Při první exkurzi do Státního okresního archivu 
Příbram si žáci 1. ročníku oboru vzdělání Cestovní 
ruch prohlédli výstavu Příběhy z Hrádku aneb Počátek 
zkázy staré Příbrami. Návštěva se jim natolik zalíbila, 
že se do archivu znovu vrátili 19. prosince. Při druhé 
návštěvě se dozvěděli více o poslání tohoto zařízení, 
jehož úkolem je shromažďovat, zabezpečovat a 
uchovávat písemnosti a dokumenty archivní povahy a 
jak jim bylo sděleno pracovnicí archivu, je velmi 
důležitý i pořádek v písemnostech. Žáci měli možnost 
si zblízka prohlédnout listinu z roku 1216, ve které je 
první zmínka o Příbrami. Zajímaly je pečetě králů, 
záznamy na pergamenu, zápisy ve starých kronikách, 
mohli nahlédnout do depozitářů a pozorně sledovali i 
výklad o záchraně poškozených listin. I když podobné 
exkurze jsou pro zaměstnance archivu určitě nejen 
časově náročné, umožňují žákům poznat dějiny míst, 
v kterých žijí. Vytvořit si vazby k rodnému kraji je 
důležité pro současnost i budoucnost. 

Mgr. Marie Chramostová 

HT2B ve vánoční Praze  

V úterý 20. prosince 2011 navštívila třída HT2B 
vánoční Prahu. Prošli jsme část Královských Vinohrad 
a Starého Města. Zajímavé byly především vánoční 
trhy na Staroměstském náměstí, kde měli žáci možnost 
nakoupit i chybějící vánoční dárky v některém 
z obchůdků, které jsme cestou míjeli. Na Václavském 
náměstí jsme u sochy sv. Václava krátce zavzpomínali 
na pana prezidenta Václava Havla. Součástí našeho 
výletu byla i návštěva agentury CzechTourism, kde 
jsme si poslechli přednášku pana Filipa Remence  

 
Pracoviště praktického vyučování:  
restaurace Na Plzeňské, Příbram I/75 

tel.: 318 623 595 
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o významu agentury, jejích současných aktivitách, 
trendech a budoucím předpokládaném vývoji 
cestovního ruchu v České republice. Závěrem se 
s námi pan Remenec podělil o několik zajímavých a 
cenných zkušeností z hotelnictví, získaných  praxí při 
řízení ubytovacího úseku v hotelu. 

Ing. Milan Pučálka, učitel odborných předmětů  

Princ, princezna a Kanimůra v nemocnici 
 
O Vánocích chce být každý mezi svými, se svou 
rodinou. Někdy to ale není možné, například v době 
nemoci, kdy je nutný pobyt v nemocnici. Tak se 
skupina členů Klubu dobrovolníků při ISŠ HPOS 
Příbram rozhodla trochu rozveselit malé pacienty na 
dětském oddělení ON Příbram. Nacvičili loutkovou 
pohádku se šťastným koncem O princovi, princezně a 
čarodějnici Kanimůře, kterou napsala Hanka 
Červenková a s žáky jí nastudovaly M. Velflová a  
A. Stiborová. Na oddělení byli sice jen tři pacienti se 
svými maminkami, ale i tak měli Hanka, Tereza, 
Radek a Nikola trochu trému a není divu, vždyť to byla 
jejich premiéra. Ale vše dobře dopadlo, hra i loutky 
(které pro skupinu vyrobily A. Stiborová a  
L. Vochosková) se dětem moc líbily. Nakonec si děti 
ještě mohly loutky prohlédnout, sáhnout si na ně a 
vybarvit si podle nich omalovánky.  Další vystoupení 
plánujeme na leden a věříme, že se bude malým 
pacientům opět líbit. 
 
Mgr. Marie Velflová  
 

 
Dobrovolníci z ISŠ HPOS Příbram na DO ON Příbram, Foto Mgr. M. Velflová 

 
Trinacionální seminář 

30. 11. - 3. 12. 2011 se uskutečnil v Malé Skále 
trinacionální seminář “Silná trojka“ pořádaný 
Tandemem ve spolupráci s DPJW. Akce se zúčastnilo 

10 českých, 10 německých a 10 polských učitelů. 
Hlavním tématem bylo partnerství mezi školami a 
tvorba projektů a možnosti financování umožňující 
setkávání mládeže. Stěžejními body programu bylo 
seznámení a případné navázání kontaktů, řešila se 
mimo jiné i otázka financování společných projektů. 
Dále jsme si ve smíšených skupinách (CZ, D, PL) 
vyměnili informace o školských systémech 
zúčastněných zemí, což bylo velmi zajímavé. Našel se 
i čas na prohlídku krásného okolí Malé Skály, která se 
nachází v Českém ráji. Měli jsme také dostatek 
prostoru pro vzájemnou diskuzi a předávání 
zkušeností. Seminář mě velmi obohatil o spoustu 
nových poznatků, co se týká realizace multilaterálních 
projektů a projektů praxí, což je momentálně aktuální 
téma na naší škole. Akce se zúčastnil i pan Müller, náš 
německý partner, takže jsme samozřejmě řešili i náš 
připravovaný projekt. 

 

Mgr. Iva Tesařová 

Návštěva Drážďan 
 
Dne 21. 12. 2011 podnikli žáci školy jednodenní 
výpravu do vánočních Drážďan. Na cestu jsme se 
vydali v 8 hodin ráno od školy a s malou zastávkou 
byli okolo 11. hodiny na místě. Nejprve jsme navštívili 
zámek Moritzburg, kde zrovna probíhala mimořádná 
expozice věnovaná legendární filmové pohádce „Tři 
oříšky pro Popelku“, která se zde v letech 1972/1973 
natáčela. Mnozí z nás využili možnosti návštěvy této 
výstavy a vydali se do světa této krásné pohádky. 
K vidění byly originální kostýmy a rekvizity. Při 
prohlídce okolí zámku jsme se vyfotili u střevíčku na 
schodišti, který zde Popelka při útěku ztratila. Poté 
jsme nastoupili do autobusu a jeli do nedalekých 
Drážďan. Zde jsme měli možnost prohlédnout si 
proslulou galerii Zwinger, kde je k vidění ve více 
patrech mnoho děl od různých světových malířů. 
K nejvýznamnějším dílům jistě patří Sixtinská 
Madonna od renesančního autora Raffaela. Bohužel 
z nedostatku času jsme si nestihli prohlédnout všechna 
vystavená díla. Čekala nás ještě návštěva barokního 
kostela tyčícího se uprostřed města - Frauenkirche, 
který je úzce spjat s historií Drážďan. Po celou dobu 
exkurze nás provázela děvčata ze třídy CR3, která si 
připravila u každé zmíněné památky poutavé povídání, 
abychom si mohli lépe přiblížit celou historii a 

Učitel odborné praxe: 
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dozvědět se mnoho zajímavých poznatků. Zmiňovaný 
kostel jsme si prohlédli zvenčí a již jsme pospíchali na 
všemi očekávané vánoční trhy - hlavní cíl naší cesty. 
Nejznámější z nich je Striezelmarkt. Zde jsme si 
všichni vychutnali překrásnou atmosféru vánočních 
Drážďan a domů si odváželi nakoupené suvenýry. 
Krátce před 17. hodinou jsme nastupovali opět do 
autobusu a vydali se zpět domů, kam jsme s krátkou 
přestávkou u Prahy dorazili okolo 20. hodiny.   
 
Bc. Andrea Vodičková, učitelka jazyků   
 

 
Foto účastníků exkurze 

 
Konverzační soutěž v angličtině 

Před odchodem na vánoční prázdniny vydali 
angličtináři poslední zbytky sil a prověřili své znalosti 
v jazykové soutěži. Dne 15. prosince nejprve proběhla 
písemná část, která obsahovala test z poslechu, úkoly 
ze čtení, mluvnice a slovní zásoby. Písemného kola se 
zúčastnilo 23 žáků, z nichž do ústního kola bylo 
vybráno 11 nejlepších soutěžících. Ústní kolo se 
konalo 20. prosince a žáci museli prokázat své 
dovednosti v konverzaci. Každý účastník si vylosoval 
dva obrázky a jedno téma, na které pak samostatně 
hovořil a odpovídal na otázky zkoušejících. Na všech 
soutěžících byla vidět velká tréma, což dokazovalo, že 
berou soutěž opravdu vážně. Nejvíce nás potěšili 
prváci z oboru Cestovní ruch, kteří obsadili přední 
místa. O první příčku se dělila Anežka Sedláková 
s Petrem Kodetem, oba z CR1. Na třetím místě se 
umístila Veronika Válová, rovněž z CR1. Chtěla bych 
všem účastníkům poděkovat za jejich úsilí, blahopřeji 
vítězům a těším se na jejich další úspěchy. 

Mgr. Hana Trinerová, vedoucí PK cizích jazyků 

 
Soutěžící a porota, Foto ISŠHPOS Příbram 
 

Internet? Výhra! 

V minulém čísle jsem Vás informovala o účasti našich 
žáků v soutěži „Jak sociální sítě změnili náš život“. 
S potěšením mohu oznámit, že naši žáci uspěli! Dva 
projekty patřily v konečném hodnocení mezi 10 
nejlepších. Lukáš Řezník se se svým videem Sociální 
sítě umístil na vynikajícím druhém místě a žákyně 
Aneta Kratochvílová byla vybrána mezi deset 
nejlepších projektů v soutěži. Oba žáci získali 
poukázku v hodnotě 1.000,- Kč na nákup zboží 
v obchodním řetězci Datart. Dle informací 
organizátora soutěže na deseti nejlepších projektech 
byl oceněn hlavně nápad, obsah a technické 
zpracování. Další informace o soutěži můžete nalézt na 
stránkách www.sodatsw.cz a také na 
www.digitalnivyuka.cz. Gratuluji a děkuji za vzornou 
reprezentaci naší školy! 

Mgr. Markéta Špaková, učitelka IKT 

 
Ocenění žáci, Foto Mgr. M. Špaková 
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Exkurze třídy CR2 v Národním divadle 
 
V úterý 20. 12. 2011 navštívila třída CR2 v rámci 
předmětu Dějiny umění prostory Národního divadla. 
Exkurze se zúčastnily i dvě žákyně třídy CR4 Nikola 
Křížová a Zdeňka Vojáčková v roli průvodců. Jejich 
úkolem bylo naplánovat trasu cesty, zjistit dopravní 
spojení a další činnosti spojené s průvodcovstvím. Žáci 
si prohlédli interiéry divadla a viděli i místa, kam 
veřejnosti není přístup umožněn. Vše bylo 
doprovázeno odborným výkladem pracovnice divadla. 
Výlet se všem zúčastněným líbil. 

Mgr. Jarmila Krůtová 

Prosincové události 
 
Pokud jste dočetli až k poslednímu článku, ještě 
neodkládejte list, neboť pro vás máme ve zkratce 
informace o aktivitách, které se na naší škole 
v prosinci udály a už se nevešly do tohoto čísla. 
Obvykle informujeme o výsledcích sportovních 
soutěží a ani v tomto měsíci nebylo o sportovní 
události nouze: naši žáci absolvovali soutěž  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v rychlobruslení, kluci si jako každý měsíc zahráli 
futsal a samozřejmě pracovaly i sportovní kroužky. 
Kromě již zmiňovaných exkurzí tříd OB3, OB4, CR1 a 
HT2B se i některé další třídy vypravily do Prahy, aby 
si prohlédly například vánočně vyzdobené 
Staroměstské náměstí a další zajímavá místa. Za 
všechny jmenujme alespoň třídu OB1. O všech těchto 
aktivitách vás budeme informovat v příštím čísle IZ, 
stejně tak jako vám přineseme informace o oboru 
vzdělání Aranžér a oborech Hotelnictví a Cestovní 
ruch. Zvláštní pozornost budeme věnovat soutěži 
„Vánočka 2011“ - soutěži smíšených dvojic učitelů a 
žáků v pečení vánoček a drobného vánočního cukroví, 
která se uskutečnila 22. 12. a jejíž výsledky mohl 
ochutnat celý pedagogický sbor poslední den školy. 
Organizačně ho zabezpečil a duší celé akce se stal Ing. 
Ladislav Břenda, který také přislíbil redakci 
podrobnou reportáž ☺. 
Závěrem bych vám za celou školu, žáky i pedagogický 
sbor chtěla popřát do nového roku 2012 především 
hodně zdraví, klidu a spokojenosti a samozřejmě i 
úspěchů v soukromém i pracovním životě. 
 
Mgr. Marie Velflová, redakce 
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