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Milí čtenáři! 

Po menší odmlce znovu dostáváte do rukou Informační zpravodaj ISŠ 
HPOS Příbram. Jistě jste při listování zpravodajem zaznamenali, že je 
opět jiný než ten předcházející – tentokrát jsme pro vás připravili 
společné číslo s ISŠÁČkem – žákovským měsíčníkem. Uvidíme, jakou 
bude mít toto společné číslo odezvu, ale doufáme, že se vám bude líbit 
a nebude v této podobě posledním. Bohužel spojení s dalšími “psavci“ 
nás nutí ke zmenšení rozsahu IZ.  Mezi články tohoto čísla jsou proto 
zaznamenány pouze akce a události, které považujeme za nejdůležitější 
v období prosinec 2012 – únor 2013. 

Ráda bych vás také seznámila s autory, kteří budou pravidelně 
přispívat do IZ a ISŠÁČku. První je žák HT2 Daniel Peták, o kterém 
jste už četli v minulém čísle. K tanci přidal další zálibu – psaní. Na 
jeho články se těšíme a doufáme, že se budou líbit i vám, čtenářům. 
První najdete již v tomto čísle ISŠáčku. Zde si můžete také přečíst 
článek Petra Dvořáka, který velice výstižně popsal průběh maturitního 
plesu tříd PO2A a PO2B. Redakci je líto, že chuť psát v sobě Petr 
objevil až teď, kdy jeho působení na naší škole pomalu končí. Jistě by 
byl platným členem dopisovatelů buď  IZ nebo  ISŠÁČka. Další jeho 
práce  najdete také na: http://nagger.eblog.cz/ a věřte, že to stojí za to. 

A posledním „překvapením“, které jsme pro vás připravili, je pozvánka 
na výstavu výtvarných prací žáků naší školy začínající 18. března 2013. 
Se svými pracemi, které můžete vidět na podestě mezi prvním a 
druhým patrem, se představí Katka Dubská (HT2) a Kája Červenka 
(AC2B). Výstava navazuje na výstavu prací Ivany Trambové a Anety 
Vackové a potrvá až do konce května. Pokud budete mít potřebu práce 
svých spolužáků ocenit, budete mít možnost prostřednictvím anketních 
lístků. Samozřejmě doufáme, že se vám výstava bude líbit. 

Mgr. Marie Velflová 
 



 

 

Informa ční den 

Ve středu 28. 11. 2012 se konal na naší škole Informační den. Do školy přicházeli zájemci  
o studium, jejich rodiče i návštěvníci, kteří si chtěli prohlédnout školu v její dnešní podobě. Napoprvé se 
zorientovat ve školní budově není nijak snadné, proto školou každoročně provázejí a zároveň seznamují se 
studijními a učebními obory naši žáci. Letos to byly dívky a chlapci ze tříd HT1, HT2, HT3,  CR2 a CR3. 

Návštěvníci školy byli s jejich kultivovaným projevem, odbornými vědomostmi a milou společností velmi 
spokojeni. Za jejich průvodcovské služby jim vřele děkovali. S díky se připojujeme i my, jejich patronky. 

Mgr. I. Vohnoutová, Mgr. M. Chramostová 
 

 
FOTO ISŠ HPOS Příbram- Informační den 

 
 

FOTO ISŠ HPOS Příbram- Vítězové soutěže v psaní na klávesnici 

 
Školní kolo v psaní na klávesnici 2013 
 
V letošním školním roce se vzhledem k zavedení nového výukového programu ZAV rozhodla předmětová 
komise PEK, že zapojí nenásilnou formou do soutěže v psaní všechny žáky, kteří se výuky písemné 
elektronické komunikace účastní. K účasti v soutěži ve druhém únorovém týdnu byli pozváni samozřejmě i 
všichni ostatní. Z celkového počtu 52 studentů 1. ročníků byla nejúspěšnější třída HT1A, která obsadila 
první čtyři místa s nejrychlejší Vendulou Parkosovou v čele. Jako druhý se umístil Michal Kašák, třetí pak 
Barbora Skalová. Na stupni vítězů 2. ročníků (opis psalo 91 studentů) se objevila známá jména z minulého 
roku, první Tereza Víznerová z CR2, druhá Magda Lhotáková také ze třídy CR2 a třetí Simona Neužilová 
z HT2. Úspěšným zúčastněným blahopřejeme. 
 

Ing. Ivana Pálková 
 
 

 



Maturitní zkouška z ČJL 2013 

Budete-li maturovat z českého jazyka a literatury v letošním roce, absolvujete tři zkoušky: 
1. didaktický test (Celostátně zadán bude 3. května od 8.00 hodin, délka jeho trvání: 60 minut.) 
2. písemnou práci (Z deseti témat si vyberete jedno, s ním i slohový útvar, 25 minut se můžete 

rozhodovat a psát si poznámky, za 90 minut napíšete čistopis minimálně o 250 slovech, což vyjde asi 
na 25 řádek. Text bude souvislý, myšlenkově ucelený a strukturovaný, vyjadřovat se budete ve shodě 
s jazykovými normami. K dispozici vám budou Pravidla českého pravopisu. Při hodnocení přihlédnou 
vyučující především k vytvoření textu podle zadaných kritérií, k funkčnímu využití spisovného jazyka 
a ke kompoziční výstavbě textu.) 
Žáci čtvrtých ročníků si psaní písemné práce vyzkoušeli nanečisto v pondělí 18. února, nebo ve středu 
27. 2. Ze školních témat se líbilo „Potkali jsme se na střední škole“ (charakteristika spolužáka) a „Není 
nad soužití s domácím mazlíčkem“ (vypravování). 

3. ústní zkoušení (Žáci si vylosují jeden pracovní list s uměleckým a neuměleckým textem, jejichž 
analýzu a interpretaci provedou podle pokynů.) 

Hodně úspěchů! 
Mgr. Marie Chramostová 

 

Výchovně vzdělávací program „S tebou o tobě“                                                                                                                

Jako každoročně naši školu navštívila MUDr. Kalátová ze Společnosti pro plánování rodiny a sexuální 
výchovu, aby zde v rámci programu „S tebou o tobě“ uskutečnila přednášku pro dívky z 1. ročníků. 
Program s cílem mimo jiné upevňovat u dívek žádoucí zdravotní a hygienické návyky, dát jim přiměřené 
informace o zásadách zdravého způsobu života atd., je podporován MŠMT a je školám poskytován zcela 
zdarma. Přednáška se u žákyň vždy setká s pozitivním ohlasem a to především díky atmosféře důvěry a 
otevřenosti, kterou paní doktorka dokáže navodit. Žákyně se neobávají ptát na otázky, které je zajímají a 
otevřeně vyjadřovat své názory na problematiku související s obdobím dospívání. Stejně tomu tak bylo i 
v letošním školním roce, kdy naši školu MUDr. Kalátová navštívila ve dnech 5. a 14. 12. 2012. 

Mgr. M. Velflová 

Zdravotnictví není zadarmo                                          

Dne 5. února absolvovali žáci závěrečných ročníků seminář nazvaný „Zdravotnictví není zadarmo“. Jeho 
cílem je informovat žáky středních a vyšších odborných škol zábavnou interaktivní formou o principech 
fungování systému českého zdravotnictví, jeho financování, problematice kvality péče i jeho etických 
aspektech. V rámci semináře získají žáci přehled  
o základních ekonomických procesech probíhajících v rámci českého zdravotnictví a zvýší se jejich 
povědomí o oblasti, která hraje důležitou roli pro každého z nás.   

Mgr. M. Velflová 

Soutěž „Česko známé i neznámé“ 
 
Soutěž „Česko známé i neznámé“ je poměrně novou soutěží v CR. V roce 2012 proběhl teprve její druhý 
ročník. Tuto soutěž pořádá Českoslovanská akademie obchodní v Praze a záštitu nad ní převzal Magistrát 
hlavního města Prahy. Této soutěže se zúčastnily tři žákyně naší školy ze třídy CR3: Kateřina Tint ěrová, 
Denisa Simerská a Aneta Vašáková. Soutěž byla tříkolová a probíhala od října až do prosince loňského 
roku. 19. 12. 2012 proběhlo velké finále v krásné nové budově Národní technické knihovny v Praze 6. 
Jako vítězové celé soutěže vzešly právě výše uvedené žákyně, za což jim patří veliký obdiv. Porazily totiž 
všech 22 týmů z celé České republiky. Děvčata, děkujeme vám za výbornou reprezentaci naší školy a do 
dalších obdobných soutěží přejeme mnoho sil a štěstí. 
 

Ing. Marie Nováková 



 

Zdroj : FOTO finále. Česko známé i neznámé [online]. 2012 [cit. 2013-03-12]. Dostupné z: http://www.ceskoznameinezname.cz/foto-finale/#snimek-062-jpg  

 
Literární sout ěž o cenu Filipa Venclíka 
 
Střední škola technická hl. m. Prahy a Nadační fond Filipa Venclíka vyhlásili jako každoročně soutěž o 
cenu Filipa Venclíka. Z naší školy byla odeslána práce žákyně Kristýny Antalové  z AC2B. Vyhodnocení 
soutěže a předání cen se konalo 25. února 2013. „Program byl velice pestrý, zábavný, ale i dojemný. Do 
soutěže bylo odesláno 266 prací z celé České republiky. Velmi mne zaujalo, jak i dnešní mladí lidé 
dokážou zajímavě tvořit. Vítězné práce četly známé herecké osobnosti. Vítězové obdrželi malé sošky a 
dárkové tašky. Vše bylo ukončeno rautem, na který připravila občerstvení pořádající hotelová škola,“ říká 
Kristýnka. Sama sice mezi prvními nebyla, ale účast rozhodně nepovažuje za zbytečnou. Ráda se zapojí i 
do dalších soutěží. Přečtěte si i její práci: 
 
 

Mgr. Marie Chramostová 
Zahájení činnosti nových fiktivních firem  

V tomto čísle IZ stojí za povšimnutí také inzeráty o zahájení činnosti dalších fiktivních firem založených 
na naší škole. Jedná se o fiktivní cestovní kanceláře Sagitta a CK Dureks. Přejeme oběma fiktivním firmám 
hodně úspěchů a mnoho spokojených klientů☺. 

 



 

Klub mladého diváka 

Už druhým rokem vede Mgr. Marie Chramostová Klub mladého diváka. Za celou dobu fungování 
navštívili žáci školy celou řadu představení nejen příbramského divadla. Posledním představením byla 
„lahůdka“ Hrdý Budžes, které podle bestselleru Ireny Douskové zrežíroval Jiří Schmiedt. Svou životní roli 
zde vytvořila herečka Barbora Hrzánová. I když se představení na prknech Divadla A. Dvořáka a na 
zájezdových představeních hraje už jedenáctou sezónu (premiéra 17. 11. 2002), je stále vyprodáno. 
Představení se opět líbilo, spokojenost byla veliká a „našim“ se dokonce podařilo se po představení 
s hlavní představitelkou Bárou Hrzánovou (nositelkou Ceny Thálie právě za roli malé Helenky) 
vyfotografovat.  

Redakce 

 
FOTO ISŠ HPOS Příbram- Členové KMD s Bárou Hrzánovou 

 
 
 
 
 
 
PŘÍBRAMSKÝ AND ĚL 2012               
Dne 28. 11. 2012 proběhl 3. ročník výtvarné soutěže Příbramský Anděl určené pro žáky základních škol 
regionu zaměřené na vánoční tradice za účasti celkem 300 dětí. Soutěže se zúčastnili žáci 5 škol, převážně 
vesnických. Soutěžilo se ve třech disciplínách (keramika, socha, obraz) na téma „Čert“ a „Anděl“ a ve 
dvou kategoriích (1. a 2. stupeň ZŠ). Ze zúčastněných škol se přihlásili jak jednotlivci, tak celé skupiny 
žáků, například třídy a školní družiny, v jednom případě se zúčastnili i žáci MŠ. Oproti loňskému roku byla 
soutěž rozšířena o dvě nové aktivity: „Zdobení stromku vlastnoručně vyrobenými ozdobami“ a „Postavička 
do Betléma“. Veřejnost mohla hlasovat pro nejkrásnější dílo soutěže prostřednictvím stříbrňáků, které 

 

 

 
Dne 4. 2. 2013 vznikla nová fiktivní cestovní kancelář Nela Čechová - CK Sagitta. Jedná 

se o virtuální společnost, která je vedena, jako by skutečně existovala. Simuluje reálné procesy, 
produkty a služby, jež probíhají v podnikatelském sektoru. Učíme se tedy, co obnáší skutečné 
podnikání. 

Nela Čechová – CK Sagitta nabízí poznávací, teambuildingové a pobytové zájezdy 
k významnému dni lidského života po celé České republice. Můžete s námi navštívit oblíbené lázně 
v Karlových Varech, zábavní centrum Babylon v Liberci, vinný sklípek v Uherském Hradišti a mnoho 
dalších zajímavých míst. Dle přání organizujeme zájezdy/výlety/exkurze i pro naši školu. 

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. 
Vaše CK Sagitta (žáci CR3) 
 



rozdávali andělé u vstupu do Sokolovny. Nejkrásnější práce byly vyhlášeny a oceněny dorty, které vyrobili 
žáci oboru Cukrář. V průběhu soutěže si mohli účastníci vyzkoušet s žáky školy výrobu vánočních 
dekorací, zdobení perníčků a modelování z mandlové hmoty. Žáci oboru Kuchař - číšník předváděli 
okrasné vyřezávání do ovoce a vysvětlili u prostřeného stolu správné zásady stolování. Probíhala i prodejní 
výstava vánočních dekorací žáků oboru Aranžér, organizujících celou akci. Bylo připraveno občerstvení 
pro školy, které se zúčastnily (čaj, plněný rohlík). Pro veřejnost byl zajištěn prodej kávy a zákusků. 
Organizátoři soutěže (žáci 1., 2., a 3. ročníků oboru Aranžér), se oblečeni do kostýmů andělů a čertů, velmi 
dobře postarali o její průběh. Soutěž se vydařila a splnila svůj účel. 

Mgr. M. Velflová 
 

 
FOTO ISŠ HPOS Příbram 

Úspěch v odborné regionální soutěži v Plzni 
Dne 25. 1. 2013 proběhl v prostorách Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu Plzeň, 17. 
ročník soutěže REGION 2013, které se každý rok účastní i žáci Integrované střední školy HPOS Příbram 
oboru Aranžér. Letošní ročník měl společné téma „Ovoce jako inspirace“. Této soutěže se zúčastnili žáci 
škol ze sedmi měst: Litvínov - Hamr, Horažďovice, Praha, Plzeň, Sokolov, Beroun a Příbram. Konkurence 
byla opět veliká. Žákyně naší školy získaly celkem 3 druhá místa. Lucie Panýrková ze třídy AC1A za 
úpravu stolu na téma „Slavnostní stůl na plese zahrádkářů“, Nicola Homolová ze třídy AC3B za plakát 
k soutěžní přehlídce na téma „Jablko roku“ a Michaela Černá ze třídy AC3B za špendlení živého modelu 
na téma „Společenské šaty na zahradní slavnost“. Její modelkou byla Karolína Černá ze třídy AC1A.  
Všem žákům, kteří se nejen účastnili, ale i podíleli svými nápady a prací děkujeme a těšíme se na 
další ročník. 

Aurelie Stiborová Peterková  

 
FOTO ISŠ HPOS Příbram- Účastnice soutěže Region 2013 

 



Raut pro rodiče a přátele žáků 4. ročníků oboru vzdělání HOTELNICTVÍ 

Na základě požadavku vedení školy si žáci tříd HT4A a HT4B připravili na závěr svého studia pro své 
rodiče a přátele pohoštění v podobě rautu ve školní restauraci Na Plzeňské. Pod vedením zkušených 
odborníků (učitelů odborných předmětů a zástupce ředitele pro praktické vyučování) proběhla komplexní 
příprava a průběh celé této akce. I přes mírné problémy z důvodu přesunutí původního termínu a času, se 
v náhradním termínu podařilo vše zrealizovat. Na pohoštění dorazila, dle původních předpokladů, poměrně 
početná skupina rodičů a blízkých žáků. Po přivítání a zahájení rautu si pak pozvaní mohli pochutnat na 
skvělých dobrotách. Vše se odehrávalo v příjemném prostředí, jež bylo připraveno žáky školy pod vedením 
Ing. Milana Pučálky. Celou akci provázelo promítání maturitních videí obou tříd. Na připravovaných 
pokrmech se pod vedením Ing. Ladislava Břendy svojí zručností podílela velká část vybraných žáků. Jejich 
zájem, snaha a nadšení při přípravě se následně odrazila v podobě překrásných a chuťově zajímavých 
spousty druhů výrobků, pod kterými se následně prohýbaly rautové stoly.   
Chtěli bychom tímto poděkovat všem zúčastněným, za podíl na zdařilém průběhu celé této akce. A také 
bychom chtěli poděkovat rodičům a blízkým za podporu jejich dětí a přátel. 

Ing. L. Břenda, Ing. M. Pučálka 

 

 

 
Seminář účetnictví 

Dne 7. prosince 2012 pořádala Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo již tradiční školení pro učitele 
účetnictví, tentokrát na téma Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd. Seminář vedli v Praze Ing. 
Podrazký a Ing. Štohl a zaměřili se především na připravované změny v účetní a daňové oblasti a vybrané 
okruhy účtování v jednotlivých účtových třídách.  Přínos semináře díky fundovanému rozboru problémů a 
příkladům z praxe, shrnutí všech informací v dané problematice i poskytnutí materiálů je nepopiratelný. 
Pro učitele naší školy byl seminář vzhledem k počtu odebraných učebnic zdarma. 
 

           Ing. Ivana Pálková 
 

WORKSHOP VIP Kariéra II                                                                                        

Dne 6. 2. 2013 se v pražském hotelu Olšanka uskutečnil workshop na závěr e-learningového vzdělávání 
VIP II eKariera+, kterého jsem měla možnost se zúčastnit. Celý workshop, který pořádal NUV se týkal, jak 
už z názvu vyplývá, e-learningového vzdělávání. Absolventi kurzu eKariera+ se zde sešli, aby 
v jednotlivých sekcích prodiskutovali výhody, nevýhody e-learningového vzdělávání, motivaci studujících, 
úlohu tutora, význam grafické stránky kurzů a další otázky vztahující se k tématu e-learningového 
vzdělávání. Účastníci měli také možnost vyměnit si zkušenosti a názory na problémy v kariérovém 
poradenství, získat mnoho pracovních kontaktů a v neposlední řadě stanovit témata, kterým by se v rámci 
dalšího vzdělávání kariérových poradců chtěli věnovat. Pokud mohu hodnotit, tak celá akce byla velice 
plodná a přínosná nejen pro moji práci výchovného a kariérového poradce, ale pro moji práci učitele 
vůbec. 

Mgr. Marie Velflová 

 

 

 



 

 

 
Projekt „Rozvoj a zkvalitnění počátečního vzdělávání žáků středních škol – inovativní formy 
spolupráce s využitím moderních technologií“ (CZ.1.07/1.1.32/01.0004), je realizován v rámci 
globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Středočeském kraji Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je vytvořit komunikační platformu mezi žáky 
středních škol a trhem práce. V rámci projektu budou realizovány následující aktivity: 
• vytvoření webového portálu pro podporu komunikace mezi školami a aktéry na trhu práce; 
• vytvoření metodiky pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT; 
• realizace seminářů pro učitele a zaměstnavatele; 
• realizace přednášek pro žáky; 
• vytvoření multimediálních vzdělávacích modulů ve formě e-learningu; 
• realizace burzy pracovních příležitostí; 
• organizace veletrhů pracovních a vzdělávacích příležitostí ve Středočeském kraji. 
 
ISŠ HPOS Příbram je do projektu zapojena od 1. 2. 2013. 
 
Více o projektu hledejte na   
 
 
 
 
 
Zahraniční stáže Integrované střední školy HPOS Příbram pokračují 
 
Jak již jsme vás dříve informovali, naše škola pořádá pro žáky odborné zahraniční stáže ve Francii a 
v Německu. Také letos na jaře, konkrétně v květnu, se žákyně z 2. a 3. ročníků oborů vzdělání Hotelnictví 
a Cestovní ruch Aneta Vašáková CR3, Anetta Vojáčková CR3, Andrea Vopičková HT3A, Eva Dvořáková 
HT3A, Eliška Caltová HT2 a Adriana Málková HT2 zúčastní týdenní stáže v partnerské škole v Toulouse 
ve Francii a poté zbývající tři týdny absolvují ve známém poutním městě Lurdy. Na podzim 2013 se chystá 
další pokračování stáže v Německu, na kterou pojede celkem 12 žáků. V současné době probíhá odborná a 
jazyková příprava. Věříme, že se našim žákům bude opět dařit a přijedou spokojeni, jako tomu bylo dosud.  
 

Mgr. Jarmila Krůtová    

AUDIOVIZUALIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁL Ů 
 
Učitelé ISŠ HPOS Příbram se zapojili nově do probíhajícího projektu Audiovizualizace  výukových 
materiálů. Projekt bude probíhat ve školních letech 2012/2013 a 2013/2014  
v rámci operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Do projektu se zapojilo celkem 24 
učitelů, kteří vytvoří a ve výuce ověří 720 digitálních učebních materiálů (DUM). Cílem projektu je 
zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie. 
Realizovány budou aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi pedagogem a 
žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Vytvořené digitální 
materiály budou následně zveřejněny a sdíleny s pedagogickou veřejností. Pro zkvalitňování vyučovacího 
procesu budou souběžně zajištěny i technické a materiální podmínky.  

Z http://www.iss.pb.cz/index.php?did=siis751418535628fe&vid=332&nad=000001000247  

http://www.s2bportal.cz/ 
Další důležité internetové stránky:  
Česká zemědělská univerzita v Praze   www.czu.cz 
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze www.pef.czu.cz 
Kontakt: Mgr. Marie Velflová  
 


