
Spolupráce mezi ISŠ HPOS Příbram a 
Domovem Petra Mačkov 

Na naší škole již několik let probíhá úspěšný grantový 
program spolupráce s Domovem Petra v Mačkově. 
Domov Petra Mačkov je samostatnou příspěvkovou 
organizací s péčí o uživatele s mentálním a 
kombinovaným postižením od 3 let věku, kteří 
vyžadují odbornou komplexní péči, která jim nemůže 
být zajištěna v jejich přirozeném prostředí za pomoci 
rodiny, pečovatelské služby či jiných terénních služeb. 
Ráda bych se v následujících řádcích pokusila nejen 
pro čtenáře IZ, ale i pro řadu našich žáků a učitelů 
nastínit historii a současnost této spolupráce. 
 
Začátky 
 
V roce 2007 si žáci  tehdejšího 1. ročníku oboru 
Hotelnictví řekli: „Co vlastně dělají děti, které  
o Vánocích nemohou prožít to, co pociťujeme my?“ 
Rozhodli se proto uspořádat sbírku pro dětské domovy, 
které se nacházejí v blízkosti Příbrami. Za vybrané 
peníze pořídili stolní hry, které chtěli rozdat jako 
vánoční dárky dětem. Nacvičili i program složený  
z různých soutěžních her. Bohužel dětské domovy 
neměly o nabídku zájem a tak oslovili Domov Petra 
Mačkov, kde tento program předvedli. Na závěr 
klientům rozdali dvě obrovské krabice, které ukrývaly 
dárky. Jejich nadšení a rychlost, s jakou rozbalovali 
dárky, se nedala popsat. Po skončení programu 
návštěva pokračovala prohlídkou celého areálu. V tu 
chvíli se stalo něco neuvěřitelného: úzkost, sympatie a 
obdiv k těm, kteří se ve svém komplikovaném životě 
cítí šťastní. A to byl začátek velkého přátelství mezi 
„Mačkovskými“ a našimi žáky. Ihned se plánovala 
další návštěva. 
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Pokračování spolupráce  

Následující návštěva se uskutečnila opět v Mačkově. 
Zde žáky čekalo jedno překvapení za druhým. Nejdřív 
zhlédli nádherné divadlo, které mačkovští předvedli, a 
pak následoval program, při kterém jak žáci, tak i 
klienti domova změřili své taneční schopnosti při 
kovbojském tanečku. Nakonec měli žáci možnost 
vyzkoušet si veškeré procedury, které mají klienti 
k dispozici (jízdu na koni, muzikoterapii, koupel 
v jejich překrásném bazénu s tobogánem a vířivkou a 
další). Tato návštěva ještě více stmelila přátelství 
našich žáků a lidí z Mačkova. Proto jsme dali hlavy 
dohromady a přihlásili se do programu Make 
Connections, který vypisoval granty pro využití 
volného času cílových skupin mladých lidí. Grant jsme 
získali a rozhodli se uskutečnit další velkou akci. 
V září jsme odjeli do Mačkova na dvoudenní návštěvu. 

Dvoudenní návštěva 

Přípravy na dvoudenní návštěvu byly náročné a vzaly 
nám zbytek sil po náročném školním roce, proto jsme 
byli rádi, když bylo vše připraveno na cestu. Jelo  
s námi i pár nových lidí a počasí mělo být skvělé a my 
jsme se velice těšili. Ráno jsme se sešli na vlakovém 
nádraží a naše dobrodružství mohlo začít. Měli jsme 
sice strach, že cesta bude příšerná, ale opak byl 
pravdou a ke všemu nám cesta ani nepřišla zvláště 
dlouhá. Když jsme byli na místě, čekalo nás už pár 
přátel z dřívějška. Vítání bylo krásné a milé. Hlavně, 
když jsme se dozvěděli, že půjdeme na malou túru.  
S něčím takovým jsme počítali, ale co nás čekalo, se 
nedalo jen tak předvídat. Ta naše "malá" túra měla 
nakonec třicet kilometrů. Prošli jsme pořádný kus 
okolí Mačkova a zakončili jsme ji v Poli, kde na nás 
čekala krásná, malá a útulná hospůdka s vychlazenými 
limonádami různých druhů. Když si naše nožky 



odpočinuly, vyrazili jsme zas dál do Blatné a kolem 
zámku na vlak, který nás odvezl zpátky do Mačkova. 
Celou cestu jsme se dobře bavili, občas někdo něco 
pronesl a tak bylo stále slyšet smích a vládla dobrá 
nálada. Když jsme dorazili zpět do Mačkova,  v první 
řadě jsme se rozeběhli ke kantýnce, kde měli sladké, 
pití a další dobroty na doplnění energie. Bylo už 
k večeru, a proto jsme vše připravili na nadcházející 
noc, ale hlavně na večeři – čekalo nás opékání buřtů. 
Po únavě a fyzické námaze nebylo ani divu, že jsme 
spořádali několik špekáčků s ohromnou chutí. Na 
večeři jsme se také seznámili s těmi, kteří během dne 
dělali něco jiného, nebo nebyli při našich prvních 
setkáních. Jako večerní bonus jsme mohli vyzkoušet 
místní bazén. Byl to nádherný zážitek, vše tam mají 
tak pěkně zařízené a krásné, až se tomu těžko věří. 
Zaplavali jsme si, odpočinuli si ve vířivce, dali našim 
kamarádům dobrou noc a šli jsme spát. Málem bych 
zapomněla na zmínku o naprosto nádherném hřišti, 
které nás uchvátilo natolik, že jsme prostě museli 
vyzkoušet pár atrakcí včetně trampolíny. Ráno se 
nikomu nechtělo ze svého pelíšku, ale nebylo na 
vybranou a vstávat se muselo. Nožičky samozřejmě 
dostaly pár ozdob v podobě puchýřů, ale to nám 
dobrou náladu nezkazilo. Na pořadu dne byly hry a 
soutěže, které měly velký úspěch, stejně jako dárečky.  
Opravdu roznesly radost do srdcí a rozveselily dost 
očí. Mezitím, co se soutěžilo, vytráceli jsme se po 
malých skupinkách, zajezdit si na koních a vraceli se 
zas zpět za přáteli. Soutěže jsme zakončili společným 
zpěvem s kytarou a šli se chystat domů. Vůbec se nám 
nechtělo.  
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Za ty dva dny se nám tam moc líbilo a věděli jsme, že 
nám budou přátelé chybět. Dostali jsme od nich 
nádherné dárky v podobě maličkostí, jako jsou obrázky 
nebo keramická kočka. V jídelně jsme se ještě najedli a 

nastalo loučení. Bylo plné dojemných chvil a nadějí, že 
se znovu uvidíme a zažijeme ještě plno společných 
okamžiků. 

 
Společné vystoupení, tentokrát u nás. FOTO ISŠ HPOS Příbram 

 
Spolupráce… přátelství dnes 

Naše přátelství pokračuje dál, dokonce jsme si 
vymysleli jakýsi pravidelný „kalendář“ našich akcí. 
Začínáme vždy návštěvou v září, kdy jezdíme do 
Mačkova my, abychom si povídali o zážitcích 
z prázdnin. Pak následuje vánoční návštěva 
„mačkováků“ u nás, kdy přijedou s programem a my 
jim připravujeme nadílku „V pekle“ (kdo to neví, tak 
jezdíme do Hornického muzea do štoly, kde je 
v podzemí pravé peklo… některým pedagogům tuto 
návštěvu nedoporučuji, čerti by si je tam mohli nechat 
a to by byla velká škoda pro naši školu) a rok končíme 
vždy koncem dubna v Mačkově, kde je pro nás 
připravován program. Za léta spolupráce si dovolím 
pár postřehů. Zpočátku naši žáci k tomuto programu 
vždy přistupují trochu s nedůvěrou, protože nic 
takového neznají. Vytvoří se skupinka lidí, která se 
pak k mému úžasu rozrůstá, a žáci jsou schopni 
spolupracovat. Na společných akcích pak 
s překvapením zjišťujeme, že chlapec či dívka, kteří se 
jeví ve třídě třeba jako problémoví, zapojením do 
programu vystupují úplně jinak. Učí se komunikovat 
s lidmi s postižením a pro naše žáky mají tato setkání 
velký přínos. Bohužel někteří dospělí se k této aktivitě 
staví s nedůvěrou. Ale abychom končili optimisticky: 
těšíme se na další spolupráci a věříme, že i nadále bude 
přinášet oběma stranám, všem zúčastněním, radost ze 
společně prožitých chvil. 

Mgr. Jaroslava Šíbová 
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Beseda pro žáky – Probační a mediační služba 

Dne 28. 2. 2012 se pro žáky 2. ročníků učebních oborů 
uskutečnila beseda na téma Probační a mediační služba 
– význam a poslání. Hlavním cílem besedy bylo 
seznámit žáky s jejím posláním a nabídkou služeb, 
které klientům poskytuje. Mgr. Robert Dikan 
z Probační a mediační služby Příbram seznámil 
přítomné žáky s tím, o co probační a mediační služba 
usiluje, co jsou alternativní tresty, v čem spočívá 
prevence kriminality, jak individuálně pomoci 
obviněným, či jak mimosoudně řešit spor mezi 
obviněným a poškozeným apod. Ochotně zodpověděl 
veškeré dotazy. Děkuji tímto žákům za projevený 
zájem a Mgr. R. Dikanovi za trpělivost a uvedení 
konkrétních případů ze života.  

Mgr. Jaroslava Burmannová, ŠMP 

Seminář CEFIF  
 
Dne 29. února 2012 naši školu navštívila paní Dana 
Batelková, která pracuje v Centru fiktivních firem  
v Praze. Paní Batelková informovala zájemce z řad 
učitelů o tom, jak funguje CEFIF a poskytla cenné 
rady jak se žáky ve fiktivní firmě pracovat. Dále 
účastníky semináře informovala o veletrzích, 
seminářích a soutěžích. Trpělivě také odpovídala na 
dotazy, které se týkaly fungování nově založené 
fiktivní firmy na naší škole a také dalšího vývoje 
fiktivních firem v oboru Cestovní ruch. 
 
Ing. Pavla Šaňková, učitelka odborných předmětů  
 

Přednáška na téma Finanční gramotnost aneb 
Jak se nedostat do dluhů 

V současné moderní společnosti se na každém kroku 
setkáváme s reklamami a nabídkami, které nás 
přesvědčují o tom,  že  právě  toto zboží musíme mít a 
právě toto lze pouze teď zakoupit výhodně. 
Pokud nemáme peníze, pomůže výhodná půjčka bez 
ručitele, bez úroků, bez poplatků, bez dokladů o příjmu 
apod. Aby se mladí lidé lépe v této problematice 
orientovali, uskutečnila se dne 28. 2. 2012 pro žáky  
3. ročníků  studijních oborů přednáška. Pracovník 
Poradny při finanční tísni, o.p.s., pan David Šmejkal 
žákům vysvětlil a uvedl na názorných příkladech, jaké 
důsledky má chování spotřebitelů, jestliže podlehnou 
lákavým nabídkám a uvěří reklamním trikům. 

 
FOTO Mgr. J. Burmannová 

Přestože se denně setkáváme s případy platební 
neschopnosti občanů, exekucemi majetku, nemožnosti 
dostát závazkům a splácet půjčky apod. věřím, že si 
žáci uvědomili reálné nebezpečí nezodpovědného 
chování a získali základní informace o této 
problematice, které jim pomohou se do podobných 
situací nedostat. 

Mgr. Jaroslava Burmannová, ŠMP 

Školní psycholožka  

O začátku března je školní poradenské pracoviště 
(ŠPP) na ISŠ HPOS Příbram, které od září pracovalo 
bez školního psychologa, opět kompletní. Tým 
výchovných poradců a školních metodiků prevence 
doplnila školní psycholožka Mgr. Kateřina 
Dragounová. Školní poradenské pracoviště vzniklo na 
naší škole ve školním roce 2010/2011 na základě 
projektu ministerstva školství Kariérové poradenství  
v podmínkách kurikulární reformy “Rozvoj školních 
poradenských pracovišť – Vzdělávání – Informace - 
Poradenství II”. Každý z členů tohoto týmu má ve 
školním prostředí svůj úkol. Náplní práce školního 
psychologa je nejen individuální práce se žáky jako 
jednotlivci, ale též práce se skupinami žáků, s rodiči 
žáků a učiteli. V současné době již paní magistra 
Dragounová provádí seznamovací konzultace 
s třídními kolektivy, studuje pedagogickou 
dokumentaci žáků a má za sebou i první individuální 
konzultace s žáky. Společně s výchovnými poradci a 
školními metodiky prevence plánuje také různé 
aktivity s třídními kolektivy. Přejeme paní magistře 
Dragounové, aby se jí na naší škole líbilo a žákům a 
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pedagogickým pracovníkům, aby jejích služeb 
využívali ku prospěchu svému i školy jako celku. 

Mgr. Marie Velflová, výchovná poradkyně 

HT2B v pivovaru Berounský Medvěd  

2. března se třída HT2B vypravila na exkurzi do 
pivovaru Berounský Medvěd. Celým pivovarem nás 
provedl jeho majitel JUDr. Václav Mayer, který nás 
podrobně seznámil s procesem vaření piva, 
s vyráběnými druhy a také s historií jeho vaření 
v Berouně a blízkém okolí. Během návštěvy pivovaru 
žáky nejvíce zaujal ležácký sklep a přístroj na stáčení 
piva do PET lahví. Ve zbylém čase jsme v Berouně 
navštívili muzeum Českého krasu, kde jsme slyšeli 
výklad o historii královského města a o krasových 
útvarech na Berounsku včetně výskytu vzácné fauny a 
flory. Součástí návštěvy muzea byl i výstup na horní 
„Plzeňskou“ bránu, odkud byl nádherný výhled na 
historické centrum města. 

Ing. Milan Pučálka, učitel odborných předmětů 

 
Ležácký sklep. FOTO M. Pučálka 

 
Došlo i na posezení ve firemní hospůdce. FOTO M. Pučálka 

 

Maturitní ples PO2A 
 
Letošní bohatou sezónu maturitních plesů na naší škole 
uzavřel maturitní ples třídy PO2A, který se konal 
v sobotu 10. března 2012 v Kulturním domě ve Staré 
Huti u Dobříše. K tanci a poslechu hrála vynikající 
kapela B.O.S. a celým večerem nás provázela dvojice 
skvělých moderátorů – DJ Basslicker, známý z rádia 
Kiss Jižní Čechy, a Ivan Sutnar, žák třídy PO2A, který 
se své role zhostil opravdu bravurně a za to mu patří 
náš obdiv. Během večera jsme se spolu s maturanty 
přenesli do šedesátých let minulého století, neboť 
tématem celého plesu bylo retro. Po úvodním slovu 
moderátorů a vystoupení taneční skupiny, začalo 
předtančení maturantů, které si žáci skvěle připravili a 
zvládli ho na výbornou. Následovalo tradiční 
slavnostní šerpování, zlatý déšť a sólo maturantů 
s učiteli a rodiči. Během plesu nám maturanti ještě 
představili dokonale zpracované maturitní video a 
půlnoční překvapení, které bylo opravdu překvapením 
pro všechny. Celý ples byl výborně připraven a 
zorganizován. Sál byl krásně vyzdoben dekoracemi, 
které připravily samy žákyně třídy - vyučené 
aranžérky. Pro všechny přítomné bylo nachystané i 
bohaté pohoštění. Všem maturantům to velmi slušelo – 
maturantky zazářily v krásných róbách a účesech, 
maturantům zas perfektně padly společenské obleky. I 
přes počáteční obavy z uskutečnění plesu v KD 
ve Staré Huti byli všichni moc spokojeni. Celý večer 
vládla příjemná, rodinná atmosféra a všichni se skvěle 
bavili. Velký dík patří provozovateli KD panu 
Hoffmanovi a ochotnému personálu a zejména žáku 
Ivanu Sutnarovi, který si vzal organizaci celého plesu 
na starost, a výborně se mu to podařilo. Také ostatním 
maturantům ze třídy PO2A děkujeme za krásný ples a  
všem přejeme hodně úspěchů u maturitních zkoušek a 
vše nejlepší do dalšího života. 
 
Ing. V. Klimešová, třídní učitelka 
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Návštěva British Council     

Žáci třetích ročníků oborů Hotelnictví a Cestovní ruch, 
kteří se učí anglicky, navštívili 12. 3. 2012 British 
Council. Nemuseli jsme cestovat do Velké Británie, 
sídlo British Council (Britské rady) je v Praze 1, v ulici 
Politických vězňů. Protože nás bylo hodně, byli jsme 
rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina měla lekci 
s rodilým mluvčím, který nám předvedl, jaké 
internetové stránky mohou žáci při studiu používat 
zdarma, a vyzkoušela si různé jazykové hry. Anglický 
lektor byl velice příjemný a tak jsme se po počátečních 
rozpacích zabrali do hry. Druhá skupina se získala 
informace o činnosti British Council a hlavně  
o kurzech a o mezinárodních zkouškách. Tyto 
poznatky mohou naši žáci využít v budoucnosti, pokud 
se budou chtít dále jazykově vzdělávat. Znalost cizích 
jazyků je v dnešní době nutností a vzdělávání je 
celoživotní proces. Pro zájemce, kteří stránky British 
Council neznají a chtěli by je navštívit, uvádím 
odkazy:www.britishcouncil.org, 
http://learnenglish.britishcouncil.org. 

Mgr. Hana Trinerová, učitelka jazyků 

 
British Council. FOTO H. Trinerová 

 
Seminář NUV k profilové části maturitní 
zkoušky  
  
Dne 14. 3. 2012 se v Praze na SOU obchodu a služeb 
Za Černým mostem, konal seminář k maturitním 
zkouškám pro obor Hotelnictví, na kterém se sešli 
zástupci středních škol se zaměřením na gastronomii 
z celé republiky. Za naši školu se semináře zúčastnili 
učitelé odborných předmětů Ing. Křemenová a Ing. 
Pučálka. Úvodem Ing. Taťána Vencovská z Národního 
ústavu pro vzdělávání seznámila účastníky s postupem 
zpracování projektů týkajících se praktické maturitní 
zkoušky pro obor Hotelnictví a s vydáním Modelové 
profilové části maturitní zkoušky v odborných školách, 
která se touto problematikou zabývá a slouží jako 

praktická ukázka pro všechny školy. Následovaly 
jednotlivé prezentace účastníků s různým pojetím 
praktické maturitní zkoušky. Došlo i na dotazy týkající 
se zapojení do obsahu a organizace maturitní zkoušky 
ze strany sociálních partnerů, rodičů anebo fiktivních 
firem.  O týden později se obdobný seminář konal i pro 
obor Obchodník, na kterém se tentokrát sešli zástupci 
středních škol z celé republiky se zaměřením na 
obchod a služby. První příspěvek za NÚV přednesla 
Mgr. Eva Rathouská, následovaly příspěvky ostatních 
zúčastněných. Za naši školu bylo Ing. Křemenovou 
prezentováno zadání maturitní zkoušky ze 
školního roku 2010/2011. Při prezentaci se již plně 
rozvinula diskuze ke konkrétním problémům při 
vypracovávání a hodnocení této části maturity. Byl 
diskutován i komplexní příklad a další otázky 
problematiky maturitních zkoušek.  
  
Ing. Marcela Křemenová 
 
Turnaj v basketbalu  

Ve středu 14. 3. 2012 se naše škola zúčastnila 
Středoškolských sportovních her v basketbalu chlapců. 
Turnaj probíhal na SPŠ a VOŠ Příbram, kde spolu 
změřili síly žáci sedmi středních škol. I když herní 
projev našeho týmu ve složení Herc Jiří, Černý Daniel, 
Čondl Pavel, Jiránek Jan, Oroszki Filip, Šnobl Petr, 
Hušek Josef, Sandr Daniel, Beran Jan a Molec Ondřej 
nebyl vůbec špatný, tak se nám bohužel podařilo 
obsadit pouze páté nepostupové místo, měli jsme 
prostě smůlu (2x remíza). Nezbývá než doufat, že nám 
příští rok bude štěstí více přát. 

Ing. Jiří Vandělík, trenér školního týmu 

Lingua Show a Jobs Expo 2012 

V pátek 16. 3. jsem se skupinou vybraných žáků 
převážně třetích ročníků a prvních ročníků 
nástavbového studia navštívila mezinárodní jazykový 
veletrh Lingua Show 2012, který se konal v Praze na 
Výstavišti zároveň s veletrhem pracovních příležitostí 
Jobs Expo. V rámci veletrhu byla možnost zúčastnit se 
i celé řady doprovodných akcí. Se žáky jsme se 
například zúčastnili ukázkové hodiny v jazykové škole 
Channel Crossing. Lektor hodinu pojal velmi zábavně 
a zároveň jsme se tam seznámili s novými možnostmi 
multimediální výuky. S jednou odvážnou žákyní jsem 
se pak zúčastnila semináře Learn English  
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through drama (učte se angličtinu skrze drama), který 
byl veden lektorem z British Council. Na tomto 
semináři jsme si mohly na vlastní kůži vyzkoušet různé 
techniky pro budování důvěry, která je pro efektivní 
výuku cizích jazyků ve třídě velmi důležitá. Mnozí 
žáci navštívili testovací centrum, kde si mohli 
otestovat svou znalost angličtiny a někteří pak další 
vzorové lekce v jazykových školách. Zajímavou 
zkušeností byla také návštěva u stánků Eures, kde byly 
prezentovány pracovní příležitosti v zemích Evropské 
unie. Žáci při pohovorech museli mluvit pouze 
anglicky. Dařilo se jim a byli se sebou spokojeni, 
velice příjemné bylo i zjištění, že do gastronomických 
služeb hledají zaměstnance všude v Evropě, čímž se 
jim do budoucna otevírají velké možnosti uplatnění.  
 
Bc. Petra Zemanová, učitelka cizích jazyků 
 
Výběrové řízení na praxi v Itálii 
 
Dne 20. března 2012 jsem se s žákyní naší školy 
Lenkou Kmentovou účastnila výběrového řízení na 
praxi v Itálii. Lenka je žákyní 3. ročníku oboru 
Cestovní ruch. Konkurz na prázdninovou zahraniční 
praxi se konal na Úřadu práce v Praze 2. Termín 
výběrového řízení zajistila EURES poradkyně paní 
Andrea Vega ve spolupráci s italskou společností 
Wintour. Konkurz začal v deset hodin dopoledne a 
pokračoval až do pozdních odpoledních hodin. Na 
výběrové řízení se dostavilo přibližně 40 žáků 
z různých středních škol a specializoval se především 
na výběr animátorů pro různé čtyřhvězdičkové hotely 
v Itálii. Každý účastník dostal od společnosti Wintour 
dotazník, který musel na místě vyplnit a odevzdat. Poté 
se konala dvouhodinová prezentace společnosti. 
Následovalo 1. kolo výběrového řízení, kde každý 
zájemce o prázdninovou praxi měl podat informace  
o sobě, kde studuje, proč by chtěl do zahraničí 
vycestovat apod. Lenka se představila ostatním 
uchazečům a majiteli společnosti panu Lucovi 
Marcadella v anglickém jazyce. Její proslov byl krátký 
a stručný. Z jejího projevu bylo patrné, že je nervózní. 
Někteří uchazeči poskytli informace i ve třech cizích 
jazycích. Nejčastěji jsme slyšeli anglický, německý a 
francouzský jazyk. Jeden z uchazečů předvedl 
společnosti divadelní scénku a dokonce i zpěv. Do  
2. kola majitel společnosti vybral pouze 14 studentů. 
Lenka bohužel nepostoupila. Nicméně je tato 
zkušenost pro ni velmi zajímavá a pro ostatní žáky 
oboru Cestovní ruch inspirativní a motivační.  
 
Bc. Kateřina Stoklasová, učitelka odborné praxe 

Mládežnický basketbal – Putovní pohár 
ministra školství 
 
Tak to máme za sebou! 2. místo v okrese, 8. v kraji! 
Myslím, že je to pěkný úspěch našich basketbalistek. 
Ale od začátku … V prosinci 2011 jsme se přihlásili  
(i kluci) do projektu s názvem Mládežnický basketbal 
– Putovní pohár ministra školství, kam se celkově 
zaregistrovalo neuvěřitelných 641 dívčích i 
chlapeckých týmů středních škol na území České 
republiky. Turnaj se hraje od února současně po celé 
republice a vrcholí v červnu velkým finále v Praze za 
účasti České televize (ČT4). Okresní kola se hrála 
podle zaběhnutých zvyklostí na území okresů či měst, 
v našem případě dne 15. 3. 2012 na SPŠ a VOŠ 
Příbram. Při rozlosování jsem měla celkem šťastnou 
ruku a tak jsme si hravě poradily s týmy z příbramské 
průmyslovky i zdravotky. Dalo by se říct, že po 
slabším úvodu prvního utkání, kdy jsme zřejmě ještě 
spaly a po chvilce jsme prohrávaly 10:0, to pak z naší 
strany byla spíše exhibice. Holky hrály jak z partesu, 
věřily si a zvítězily vysokým skóre. Vítězstvím ve 
skupině si zajistily postup do finále, kde se měly utkat 
s Gymnáziem Komenského. Na finálový zápas přišel 
podpořit náš tým zástupce Mgr. Černý a Ing. Vandělík, 
který ve stejném turnaji o den dříve vedl družstvo 
kluků. Špatný začátek, kdy jsme hned po rozehrávce 
dostaly koš, předznamenal průběh celého zápasu. Byly 
jsme hodně nervózní a pořád doháněly ztrátu. Nakonec 
rozhodla především výška soupeřek. Ve finále jsme 
prohrály a skončily tak na 2. místě. Zklamání bylo 
veliké, protože naší ambicí bylo okresní kolo vyhrát a 
zajistit si tak postup na „Kraj“. Tam postupoval pouze 
vítěz. K našemu překvapení a velké radosti však 
Gymnázium Komenského účast v krajském kole 
odmítlo a nám se tak otevřela šance postoupit z 2. 
místa do eliminace, která se hraje na úrovni krajů. 
 

 
Dívčí školní basketbalový tým. FOTO B. Suchanová 
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Do Mladé Boleslavi, kde se konalo 20. 3. krajské kolo, 
jsme se moc těšily. Věděly jsme, že jedeme hrát v užší 
sestavě a bez dvou opor z okresního kola, tudíž bez 
větších ambicí, ale zato s odhodláním neudělat ostudu 
a zároveň si soutěž užít. Už při slavnostním nástupu 
bylo patrné, že jsme jednoznačně co do výšky 
nejmenším družstvem a že proti „žirafkám“ z ostatních 
týmů se naše šance zmenšují. V zářivě žlutých dresech 
ale holky bojovaly jako lvice a soupeřkám nedaly nic 
zadarmo. Výškovou převahu se snažily dohnat 
rychlostí, dřely, ale nestačilo to. Nakonec skončily 8. - 
vyčerpané (několik hráček bojovalo s nachlazením), 
zraněné, ale s velkou zkušeností a dobrým pocitem, že 
odvedly kus práce a ostudu rozhodně neudělaly. Za to 
patří Renatě Rudovské, Zuzce Voslařové, Evě 
Rudovské, Anetě Vašákové, Anně Černé, Monice 
Koubkové, Dominice Krejčové, Radce Blížilové, 
Miluši Koudelové, Nadě Chmelíkové, Janě Ščevíkové 
a Katce Požárkové můj velký dík. 
  
Mgr. Blanka Suchanová, trenérka dívčího týmu 
 

 
FOTO Mgr. B. Suchanová 
 

Workshop projektu VIP Kariéra II – KP    
 
 
Dne 21. března 2012 se 50 kariérových a výchovných 
poradců z celé ČR sešlo v pražském hotelu Olšanka na 
pracovním setkání pořádaném Národním ústavem pro 
vzdělávání, aby zde diskutovali a připomínkovali 
novou verzi portálu ISA (www.infoabsolvent.cz). 
Tento portál obsahuje informace o vzdělávací nabídce 
středních škol, charakteristiky přípravy v oboru, 

možnost uplatnění absolventů na trhu práce a 
požadavcích zaměstnavatelů a je cenným zdrojem 
informací nejen pro žáky základních a středních škol, 
ale i pro jejich rodiče a učitele. Podklady pro setkání 
mohli účastníci získat jednak osobním testováním nové 
verze portálu, jednak prostřednictvím testování za 
pomoci žáků škol, kde působí. Na naší škole se 
testování zúčastnily třídy HT2A a S3B. Obě třídy chci 
pochválit za spolupráci, vstřícnost a disciplínu při 
testování. Nová verze portálu bude spuštěna od září 
2012 a postupně se s ní budou seznamovat všichni žáci 
školy prostřednictvím svých výchovných poradkyň. 
 
Mgr. Marie Velflová, výchovná a kariérová poradkyně 
 
Mezinárodní veletrh fiktivních firem – Praha 

 
Dne 21. 3. 2012 navštívili žáci třídy CR2, PO1A, 
PO1B, PO2A, PO2B v doprovodu svých vyučujících 
Mezinárodní veletrh fiktivních firem v Praze 
Holešovicích. Veletrhu se účastnilo celkem 140 
fiktivních firem jak z ČR, tak ze zemí EU. Naše 
fiktivní firma Michal Michálek – catering tu 
samozřejmě nemohla chybět. Zatím sice neměla svůj 
vlastní výstavní stánek, ale i tak zde již aktivně 
působila – navázala mnohé obchodní kontakty a 
uskutečnila i četné obchodní transakce. I pro ostatní 
žáky byla návštěva veletrhu určitě zajímavá, žáci zde 
fiktivně za fiktivní peníze nakupovali různé produkty 
(automobily, zájezdy, zážitky, svatební šaty, pivo, 
cukrářské výrobky…), sbírali účetní doklady a 
kontrolovali jejich náležitosti, komunikovali v cizích 
jazycích, posuzovali a hodnotili jednotlivé stánky, 
katalogy, letáky a videoprezentace. Příští veletrh FF se 
koná v červnu v Písku, tam by již naše FF neměla být 
pouhým pozorovatelem, ale aktivním vystavovatelem. 
Tak se už těšíme a držíme palce! 
 

Ing. V. Klimešová 

 
Veletrh FF. FOTO  P. Šaňková  
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Kadeřábkův den 

 
Dne 21. 3. připravili naši žáci pod vedením svých 
učitelek raut pro Oblastní nemocnici Příbram, kde se 
konal již třetí ročník Kadeřábkova dne. Hosté byli 
lékaři, zdravotní sestry a zdravotničtí specialisté – 
účastníci přednášek na téma klinická výživa pacientů. 
Na obsluhu byly vybrány žákyně  oboru Hotelnictví 
(M. Štylárková, T. Spoustová, L. Jabulková,  
L. Matějková), výdej teplých pokrmů zajistila žákyně 
z HT4 Petra Havlíčková. Raut probíhal v předsálí 
multimediální místnosti ve čtvrtém patře budovy 
nemocnice od 11:00 do 16:30 hodin ve formě 
nabídkových stolů s chuťovkami, kanapkami, šopským 
salátem, masovými roládami, řízky a šlehu. I milovníci 
sladkého si přišli na své. Čokoládové rolády a 
miništrůdly doplňovaly kávu podávanou zde ve 
velkém množství. Na stolech nechybělo ani čerstvé 
ovoce. Hostům velice chutnalo a potěšila je i milá 
obsluha z řad našich žáků. 
 
Vaňková Markéta, učitelka odborné praxe 
 
AWARDS NIGHT 2011 – gastroakce 

 
Ve čtvrtek 22. března 2012 se v hotelu Pyramida 
konala akce s názvem AWARDS NIGHT 2011, 
v jejímž průběhu dostali ocenění za nejlepší výsledek 
roku 2011 pojišťovací kanceláře a pojišťovací a 
finanční poradci. Gastroakci připravovali opět naši 
žáci oboru Hotelnictví. První skupina žáků pracovala 
od 7 hodin ráno do 16 hodin odpoledne. Na tuto směnu 
přijeli V. Hnízdil, G. Lanfranchi, M. Říha,  
L. Kratochvílová, R. Peniková, K. Rosolová,  
H. Neudörflová, A. Vandasová, A. Hodoušová,  
M. Hadrbolec, O. Houska, E. Pančurová, V. Rjabov, 
A. Vávra a I. Walterová. V ranních hodinách studenti 
připravovali kávovky přibližně pro 260 hostů. Poté 
uklízeli sál, sestavovali zde stoly podle komanda a 
prostírali stoly pro 4 chody. Na druhou směnu v 16 
hodin nastoupilo 8 chlapců a 2 dívky. Třídu HT1 zde 
reprezentovali tito žáci A. Hofmann, J. Hušek,  
D. Sandr, třídu HT2A R. Míka, P. Šimek, HT3A  
M. Hovorka, V. Petrásek a z HT4 zde byli A. Čadová. 
Z. Sobotová a M. Häringer. Odpoledne žáci přichystali 
welcome drinky a naaranžovali nápojové stoly. Celý 
večer se pak věnovali debarasu, servisu - zanášení jídel 
a obsluze nápojových stolů. Akce se protáhla až do 
ranních hodin a skončila v půl třetí. 
 
Bc. Kateřina Stoklasová, učitelka odborné praxe 

Certifikovaný kurz lektor ů vzdělávání 
dospělých 
 
Dne 13. 2. skupina 10 vybraných uchazečů z řad UOV 
a pedagogů zahájila sérii seminářů, které zvýší jejich 
pedagogické kompetence v oblasti vzdělávání 
dospělých. Seminářů se účastnily mimo naší školy i 
SZŠ Beroun, SOŠ a SOU Beroun Hlinky, SOŠ a SOU 
Hořovice, SOŠ a SOU Kladno U Hvězdy, SOUL 
Křivoklát, SOŠ a SOU Dubno, OA a VOŠ Příbram, 
MOA Rakovník, SPŠ Rakovník, SZeŠ Rakovník a  
SŠSaŘ Stochov.  První ze seminářů se konal v Kladně 
na téma Andragogika, psychologie aspektů a 
vzdělávání dospělých. Přednášejícím byl Ing. Tomáš 
Cimbálník z Univerzity Palackého Olomouc. Druhý 
seminář byl rozdělen do dvou dnů 29. 2 a 1. 3. a 
účastníci do dvou pracovních skupin, místem konání se 
stalo SOŠ a SOU Dubno. Zde jsme probírali metodiku 
a didaktiku ve vzdělávání dospělých a formou hry jsme 
si vyzkoušeli, jak reagují skupiny žáků, rodičů, učitelů. 
Toto pojetí bylo velmi zábavné. Na prvním setkání  
13. 2. jsme dostali zadané i úkoly, které jsme museli 
zpracovat a do dalšího setkání odevzdat. 
Korespondenční úkoly byly různé: ukázky jednoho 
cvičení ze zvoleného tématu s použitím jedné metody, 
vytvoření cíle našeho vlastního modulu, struktura 
modelu, rozsah modulu atd. Závěrečný seminář se 
uskutečnil též ve dvou dnech a ve dvou skupinách a to 
21. 3. a 22. 3. Na tomto semináři každý účastník 
předváděl průběh jedné vyučovací jednotky na svém 
vlastním kurzu. Za naší školu vystoupila paní ředitelka 
Ing. Hodková na téma Jak je škodlivý alkohol,  
R. Šedivý na téma Sklepní hospodářství, M. Vaňková 
na téma Rauty, A. P. Stiborová na téma Výroba 
květinové svatební vazby Biedermeier, L. Vochosková 
na téma Organizace svatby, E. Plášilová na téma 
Dranžírování ryb, M. Mrázová na téma Flambování 
palačinek, J. Dolenská na téma Teplá kuchyně,  
A. Friedová na téma Rozdělení vepřového a hovězího 
masa, H. Míková na téma Zdravá výživa. Naše 
výstupy se ostatním líbily a zaujaly je i svou 
rozmanitostí. Do 23. 4. 2012 musí všichni účastníci 
odevzdat závěrečnou absolventskou práci 
certifikovaného kurzu lektorů ve vzdělávání 
dospělých. Z našich řad již práci úspěšně odevzdalo 5 
účastníků. Jejich práce získaly plný počet bodů. 
Doufejme, že i zbylá pětice vše odevzdá na plný počet 
bodů a naše škola bude bohatší o 10 lektorů ve 
vzdělávání dospělých. 
 
Vaňková Markéta, učitelka odborné praxe 
 



 
Exkurze v KB 

Ve čtvrtek 22. 3. 2012 se v rámci hodin 
Hospodářského zeměpisu uskutečnila exkurze 
v Komerční bance, které se zúčastnili žáci ze tříd OB2 
a OB3. Náplní této exkurze byla prohlídka banky a 
jednotlivých oddělení, prezentace banky věnovaná 
jejímu fungování, historii peněz, bankovnímu systém  
u nás a v zahraničí, základní finanční gramotnosti, 
typům platebních karet, studentským kontům, typům 
produktů banky a dalším.  Na závěr exkurze proběhla 
diskuze žáků s pracovníky banky, kteří vytvořili pro 
žáky velmi příjemnou atmosféru a zodpověděli veškeré 
jejich dotazy týkající se dané problematiky. Návštěva 
banky byla pro naše žáky zajisté zajímavá a přínosná. 

Mgr. Hana Sedláčková 

Krajská soutěž v grafických disciplínách, 
Příbram 27. 3. 2012 
 
Stalo se již tradicí, že se vybraní žáci naší školy 
účastní v jarních měsících Krajské soutěže 
v grafických disciplínách. V letošním roce zajišťovala 
tuto akci Obchodní akademie a Vyšší odborná škola 
Příbram. Naši školu reprezentovaly nejlepší 
z nejlepších a to žákyně 2. ročníku oboru Cestovní 
ruch Kristýna Kalertová, Martina Řezaninová a Aneta 
Vašáková. Jejich doménou bylo psaní na klávesnici. 
Kromě této disciplíny se soutěžilo ještě v korekturách 
textu a ve Wordprocessingu. V 8:00 hodin proběhla 
registrace účastníků, při které všichni účastníci 
obdrželi propagační materiály vztahující se k historii 
pořádající školy a též k historii i současnosti města 
Příbram a jeho okolí. V 9:30 hodin slavnostně zahájila 
soutěž ředitelka pořádající školy RNDr. Marcela 
Blažková na Zámečku. Příjemnou náladu a odbourání 
trémy, zajistil orchestr 1. ZUŠ Příbram přednesem 
dvou skladeb a poté se již šlo soutěžit. Nejobsazenější 
disciplínou bylo psaní na klávesnici – zúčastnilo se jí 
42 žáků. Menší účast byla na korekturách textu - 14 
žáků a Wordprocessingu - 13 žáků. Kromě naší školy a 
OA a VOŠ Příbram soupeřili zástupci škol z celého 
Středočeského kraje, např. z Mladé Boleslavi, Vlašimi, 
Sedlčan, Benešova, Neveklova, Slaného, Kralup nad 
Vltavou, Kolína, Kladna, Lysé nad Labem, Berouna a 
Rakovníka. A jak celé „grafické klání“ dopadlo? 
Vítězem v psaní na klávesnici byla zástupkyně OA, 
VOŠE a JŠ s PSJZ Mladá Boleslav s výkonem 358 
čistých úhozů za minutu, v korekturách textu zvítězila  
 

 
zástupkyně OA a VOŠ Příbram a ve Wordprocessingu 
zástupce SPŠS a OA Kladno. Naše reprezentantka 
Martina Řezaninová obsadila velice pěkné místo 
výkonem 299 čistých úhozů za minutu. Byla v pořadí 
16. ze 42 účastníků. Gratulujeme ke krásnému výkonu 
a děkujeme i Kristýně a Anetě za vzornou reprezentaci 
naší školy. 
 
Ing. Marie Vašková, učitelka odborných předmětů 
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Otevření nového pavilonu v Oblastní nemocnici 
Příbram 
 
Dne 29. 3. 2012 ve 14:00 hodin byla slavnostně přestřihnuta 
červená páska k novému pavilonu Oblastní nemocnice 
Příbram. Pavilon bude sloužit gynekologicko – 
porodnickému oddělení. Naše škola zde zajišťovala obsluhu 
rautu určeného pro 120 hostů. Do nemocnice jsme přišli se 
žáky ve dvanáct hodin, abychom stihli upravit konferenční 
místnost nemocnice v místo určené k rautu. Postavili jsme 
zde dvě velké tabule, na kterých se podávala studená i teplá 
kuchyně. Při vstupu do místnosti, kde raut probíhal, byl 
hostům nabízen sekt a "dobrůtky na vidličku". Ze sestavy 
pokrmů bych zmínila například: kuřecí rolády, vepřové 
galantiny, mísy se sýry a uzeninami, chuťovky, kanapky, 
mísy s ovocem, mini štrůdly, luxusní medovník a rolády. 
Naše žákyně (Koubková Barbora, Poláková Simona, 
Wolfová Šárka, Nuslová Kamila, Stránská Markéta) se  
o hosty velmi pěkně postaraly. Pavilon se slavnostně otvíral 
ve 14:00 hodin a raut trval do 16:30 hodin. Celá akce 
proběhla bez problémů a pro žákyně prvního ročníku HT to 
byla první pracovní zkušenost a zhostily se jí velice dobře. 
 
Vaňková Markéta, učitelka odborné praxe 
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v Oblastní nemocnici Příbram, Seminář Rozvoj podnikatelských 

znalostí – informační a finanční gramotnost, Moderní způsob 
komunikace, Láska je mocnější než nenávist, Spolupráce mezi ISŠ 

HPOS Příbram a Domovem Petra Mačkov. 



 
Seminář Rozvoj podnikatelských znalostí – 
informační a finanční gramotnost 
 
Naše škola se jako jedna z mnoha ve Středočeském 
kraji zapojila do projektu Rozvoj podnikatelských 
znalostí – informační a finanční gramotnost, který 
realizuje Česká zemědělská univerzita v Praze. Cílem 
projektu, který je složen z 20 modulů, je vytvoření 
komplexu multimediálních studijních materiálů 
k rozvoji podnikatelských znalostí žáků středních škol. 
Dne 30. března se několik učitelů odborných předmětů 
naší školy zúčastnilo semináře, který měl účastníky 
s tímto projektem seznámit. Lektoři nejprve seznámili 
zástupce škol – učitele odborných předmětů 
(ekonomiky, managementu, marketingu, účetnictví, 
korespondence, výpočetní techniky) s podobou svých 
modulů, s jejich cílem, obsahem i formou. Následná 
diskuse mezi tvůrci a budoucími uživateli pak přinesla 
řadu podnětů. Učitelé uvítali projekt jako materiál, 
který budou mít k dispozici již od září 2012 a který 
podle zaměření školy budou moci využít zcela nebo 
zčásti ve své výuce. 
 
Ing. Ivana Pálková, učitelka odborných předmětů 
 
Moderní způsob komunikace 
 
ISŠ HPOS Příbram je jednou ze škol, které mají 
technické podmínky pro výuku na velmi vysoké úrovni 
(viz článek Vybavení školy moderní vyučovací 
technikou v IZ č. 2), ale moderní technologie nabízejí 
stále nové možnosti zlepšení a tak byli žáci školy po 
návratu z jarních prázdnin přivítáni další technickou 
novinkou: velkými plazmovými obrazovkami 
umístěnými na školních chodbách. Tyto obrazovky 
plní úlohu informačních tabulí s rozvrhy, změnami ve 
výuce, suplováním atd. Žáci tento způsob komunikace 
velice rychle přijali a zvykají si i učitelé, které změna 
v informacích o suplování a rozvrhu - umístěním 
obrazovek do sboroven, teprve čeká.  
 
Mgr. Marie Velflová 
 
Láska je mocnější než nenávist 
 
V neděli 15. dubna 2012 navštíví zaměstnanci a žáci 
školy představení hry Julia Zeyera Radúz a Mahulena 
v Národním divadle. Odjezd je naplánován na 16:00 
hodin z Jiráskových sadů. Vzhledem k tomu, že 

představení začíná v 19:00 hodin, věříme, že zbude čas 
na procházku po Kampě, Karlově mostě, nebo třeba po 
Žofíně. I v moderním pojetí režiséra Jana Antonína 
Pitínského zůstává Radúz a Mahulena představením, 
na které se nezapomíná. Jeden z nejkrásnějších příběhů 
lásky dvou mladých lidí, kteří pocházejí ze 
znepřátelených rodů, přináší víru, že láskou lze 
překonat nástrahy osudu i lidí. V roli Mahuleny 
uvidíme Pavlu Beretovou, Radúze ztvární Vojtěch 
Dyk. Všem účastníkům přejeme příjemný kulturní 
zážitek.  

Mgr. Marie Chramostová, Mgr. Hana Trinerová  
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Upozornění: 
V průběhu měsíce dubna bude po rekonstrukci 
obnoven provoz školní Restaurace Na Plzeňské. 
Hosty čekají příjemné změny v úpravě interiéru 
a celkovém prostředí restauračního zařízení. Přesné 
datum bude zveřejněno na webových stránkách školy 
www.iss.pb.cz.   

 
V příštím čísle najdete 
 
Závěrem tohoto IZ bychom vás ještě rádi ve stručnosti 
seznámili s články, které připravujeme do dalšího 
čísla. Můžete se těšit na zprávu z praxe žáků 
v německém Siegmundsburgu, přineseme informace  
o průběhu návštěvy zástupců naší školy ve spřátelené 
škole Lyceum Stanislas v Nancy, reportáž ze zahájení 
provozu školní Restaurace Na Plzeňské a celou řadu 
dalších zpráv z každodenního života školy. Pravidelní 
čtenáři IZ se jistě mají nač těšit. A přání nakonec: 
klidné a ve zdraví prožité svátky jara přeje 
Redakce 
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