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Milí čtenáři! 

Vítám vás nad stránkami dalšího čísla školních novin. S radostí 

musíme konstatovat, že se nám podařilo přivést na svět další 

společné číslo IZ a ISŠáčku. Vznikalo sice trošku v časové tísni, ale 

povedlo se - což samozřejmě posoudíte hlavně vy, čtenáři.  

Do našich řad přibyl nový nadějný tvůrce Honza Kabíček, žák OB2. 

V ISŠáčku si můžete přečíst první „ochutnávku“ z jeho prací. Další 

z jeho článků najdete také na  http://www.periskop-

pribram.cz/studentsti-novinari. Přejeme mu lehkou ruku při psaní a 

bystrou mysl při hledání nápadů na články.  

Vaší pozornosti by neměl uniknout také příspěvek Petra Dvořáka 

z PO2B… Takže pusťte se do čtení a ať se vám články líbí. 

Zachovejte nám přízeň. 

Redakce IZ a ISŠáčku 

 
Základ redakční rady :  

Bára Koubková, Honza Kabíček a Daniel Peták 

mailto:iss@pbm.czn.cz
http://www.iss.pb.cz/
http://www.periskop-pribram.cz/studentsti-novinari
http://www.periskop-pribram.cz/studentsti-novinari


 

 

Školní soutěž v účetnictví Má dáti – Dal 

Test odborných znalostí, vyplňování inventárních karet s propočty odpisů, zúčtovací a výplatní listina pro 

15 zaměstnanců a cca 50 účetních případů, to byl obsah školního kola soutěže v účetnictví Má dáti – Dal, 

které se konalo 9. dubna 2013. Letošního ročníku se zúčastnilo 24 žáků, a jak většina z nich přiznala, 

množství úkolů a jejich náročnost je překvapila. Nejvíce bodů získala Lenka Kmentová ze třídy CR4, za ní 

následovali dva žáci z nástaveb, a to Michal Červenka z PO2A a Petr Dvořák z PO2B. Blahopřejeme a 

věříme, že své poznatky uplatní nejen u maturitních zkoušek. 
Ing. Ivana Pálková 

 

 
FOTO Daniel Peták 

 

Návštěva Hotelové školy ve Vršovicích 

Dne 4. dubna se uskutečnila návštěva Hotelové školy ve Vršovicích v Praze 10, které se účastnila pani 

ředitelka Ing. Marcela Hodková, ZŘ Mgr. Jan Česaný, Ing. Marie Nováková a Ing. Milan Pučálka. Během 

návštěvy jsme se dozvěděli spoustu cenných informací a rad, které využijeme během nadcházejících 

maturitních zkoušek. Zajímavé a inspirující byly také ukázky prací žáků vypracovávané 

během výuky odborných předmětů. 

Ing. Milan Pučálka 

 

Prezentiáda 2013 

Praha, 14. dubna 

Je krásný jarní den, prší a čtyři ISŠáčci si vesele a plni elánu vykračují Prahou ze stanice Staroměstská 

směrem k Masné ulici, kde sídlí VOŠ a SPŠ dopravní. Dobrou náladu ještě notně podpořilo Lubošovo 

upozornění: „Pane učiteli ho…“. Leknutím jsem zastavil krok a šlápl do psího exkrementu, který bych 

jinak s přehledem překročil. Zbytek cesty jsem se potupně šoural trávou za žáky ve snaze zbavit se 

případného odéru, který by mohl celou soutěž narušit a vrhnout nepěkné mínění na naši výpravu. 

Naše veselá nálada začala postupně opadávat po příchodu do sálu plného lidí. Tréma dolehla na celý tým a 

i jindy neustále optimistický Luboš Vachata (PO1B) přestal hýřit vtipem. Pavla Benešová (HT4A), která se 

k nám přidala jako náhradnice den před soutěží místo Petra Kleindiensta (PO1B), svého přítele – jež 



onemocněl angínou – proklínala. Dáša Schneiderová (CR2) nás jen tiše pozorovala a bylo patrné, že 

klidem neoplývá ani ona. Tým si ještě projížděl svou prezentaci a korigoval časování přepínání snímků. 

Atmosféra padla pod bod mrazu po vystoupení prvního místního týmu „Bombarďáci z Masný“. Za takovou 

prezentaci by byl vděčný leckterý profesionální prezentující. Data ve snímcích plynule přecházela  

s projevem prezentující trojice. Ostatní v sále jen tiše zírali na téměř bezchybný výkon kapitánky a 

uklidňovali se tím, že její kolega s kolegyní pár zaškobrtnutí udělali. I další týmy byly na velice dobré 

úrovni a jen tým „Asinusincathedra“ jsme zhodnotili jako silně podprůměrný. Jejich prezentace byla 

chaotická a téma sklouzávalo mimo zadání, ve chvíli kdy se v prezentaci objevily kopie internetových 

stránek, které byly pravidly soutěže vysloveně zakázány, konstatuji: „Ti skončí někde na konci.“ 

Tým „Studenti 21. století“ nastoupil na pódium se suverénním dojmem. S úvodem začala Dáša a se slovy  

z našich internetových stránek: „Naše škola se orientuje na náročnou sféru služeb,…“, okamžitě strhla 

pozornost celého sálu. Po Dášině malém zaškobrtnutí převzal iniciativu kapitán Luboš a rozjel se řečnický 

koncert, který dirigoval náš kapitán bezdrátovým prezenterem. Ani Pavla nezůstávala pozadu a všichni tři 

vzorně reprezentovali naši školu. Tématem Prezentiády 2013 bylo „Dokonalý učitel“ a podle prezentací, 

které jsme měli možnost na soutěži shlédnout, se vyskytuje tento druh pouze na naší škole. Ostatní 

prezentace o ideálním pedagogovi se zaměřili na popis imaginárního kantora a jen naši žáci sklidili obdiv 

ostatních s prezentací o Mgr. Kláře Bambasové. 

K našemu údivu skončili na jediném postupovém místě žáci z týmu „Asinusincathedra“ z gymnázia  

z Kutné Hory. Pravda je, že s takto vysoko nastavenou laťkou měla porota opravdu složitý úkol, ale trochu 

nás zklamalo, že z našich dvou favoritů týmu „ANZ“ a „Bombarďáci z Masný“ se na první místo nedostal 

ani jeden tým. Prezentiáda byla podle slov všech členů našeho týmu dobrou zkušeností a skvělým 

základem pro maturitní zkoušku i pracovní pohovory, které přijdou po dokončení školy. Tuto zkušenost 

Vám doporučují 4 ze 4 zúčastněných. 

Mgr. Petr Noha s přispěním Luboše Vachaty 

 

 

 



Letos již podruhé 

Přátelství a spolupráce s Domovem Petra Mačkov měly letos již dvě možnosti. Mačkovští a naši žáci se 

setkali, a to na maturitním plese HT4A dne 1. března 2013 v Kulturním domě Příbram a podruhé ve škole. 

Mačkovští nás poctili svou milou návštěvou těsně před velikonočními svátky. Jejich návštěva však není jen 

tak. Klienti se svými vychovatelkami za námi přijeli s vystoupením. Tentokráte nám zatancovali. Předvedli 

nám 6 jihočeských tanců, kterých se zúčastnili jak přátelé z Domova, tak jejich vychovatelky. 

Po představení se naši kamarádi odebrali do restaurace Na Plzeňské, kde jim byl přichystán slavnostní 

oběd. Po obědě byla naplánovaná procházka po Příbrami, ale vzhledem ke špatnému počasí se spolu 

s našimi žáky přesunuli do cukrárny. Tam na všechny čekala sladká tečka jinak zachmuřeného dne. 

Kafíčko a dortík dodal veselou náladu, kterou završili žáci HT4A svou soutěží pro Mačkovské. Ti měli 

namalovat velikonoční obrázek a zodpovědět otázky týkající se Velikonoc. Všichni se hry zúčastnili 

s vervou a bojovali o připravené ceny. Tato sešlost ale byla částečně také smutná, neboť žáci HT4A jsou 

maturanti a předávali svojí spolupráci nové třídě, a to HT1. 

Setkání není letos poslední, ještě pojede právě třída HT1 do Domova a poveze vystoupení tam.  

 

Klára Bambasová 

 

 
FOTO ISŠ HPOS Příbram 

Interkulturní dílny v rámci projektu „Stereotýpek v nás“ 

Na naší škole v současné době probíhají interkulturní dílny a to u žáků studijních oborů (CR2 a HT2). 

Cyklus interkulturních dílen navazuje na interkulturní semináře, které proběhly v loňském školním roce a  

skládá se ze tří navazujících dílen využívajících metody osobnostně - sociální výchovy se zaměřením na 

poznávání vlivu kultury na formování naší osobnosti, na naše názory, postoje a chování vůči cizincům. 

Každá dílna trvá dvě vyučovací hodiny, mezi jednotlivými dílnami uplyne asi týden. V čase mezi dílnami 

žáci zpracovávají domácí aktivity, v nichž si mohou prohloubit znalosti probíraných témat. Cílem cyklu je 

nabídnout žákům hlubší vhled do vybraných témat interkulturního vzdělávání a jejich reflexi.  

Ing. Jiří Vandělík 

 

 

 



 

 

 

 

Praxe žáků očima nestranného pozorovatele 

Určitě všichni vyznavači výborné kávy a pohody u ní znáte ten pocit, kdy máte chuť dát si kafe, v klidu si 

u něho posedět, poklábosit případně s obsluhou a třeba ochutnat i něco sladkého a dobrého k tomu. Tak 

přesně tuto potřebu jsem měla i já osobně. 

Chuť veliká, času málo, no nezbývalo nic jiného, než konat. Mým cílem se stala restaurace V Tržnici. Při 

vstupu hlavními dveřmi jsem hned na schodech potkala paní uklízečku. Chudák měla za sebou celou řadu 

těch točitých schodů. Po výstupu jsem akorát procházela kolem salonku, když tu najednou jsem koutkem 

oka zachytila pohyb v místnosti. Nakoukla jsem dovnitř a vidím šplhající postavu skoro až na stropě a tu 

neuvěřitelnou proměnu všech lustrů v celé restauraci. Úplně mě to uhodilo do očí, jak se lustry zase vrací 

zpět do své krásné vyleštěné podoby. Samozřejmě za pomoci našich žáků, kterým se skutečně podařilo 

vrátit lustrům krásnou a nablýskanou zář. Pokračuji dál do hlavní místnosti. Nakouknu do kuchyně, 

pozdravím se s personálem a objednávám si tu vytouženou kávu. Dostávám ji na podnose, od usměvavé 

obsluhy a ještě k tomu na ochutnávku bavorský vdoleček se šlehačkou. No prostě nádhera. Naši žáci 

pulírují talíře i sklenice, jsou velmi příjemní a ochotní, prohodíme dohromady pár slov a zase abych šla.  

Co říci na závěr? Ukojila jsem své chuťové buňky, v klidu a v pohodě při tom poseděla, prohodila pár slov 

s příjemnou a usměvavou obsluhou a personálem a k tomu jsem dostala i výborný bavorský vdoleček.  

Jo a málem bych zapomněla na ty skvěle vyleštěné lustry. Vřele doporučuji všem.  

Mgr. Jarmila Krůtová 

Prezentace žáků z pracovišť odborného výcviku 

V posledních týdnech se na informačních obrazovkách na chodbách začaly objevovat prezentace žáků 

z jednotlivých pracovišť odborného výcviku. Žáci všech oborů se tak mohou seznámit s prostředím a 

zařízením pracovišť, které navštěvují v době svého odborného výcviku žáci oborů Kuchař – číšník nebo 

Cukrář. Prezentace, které pod vedením svých učitelů IKT žáci vytvářejí, jsou dle mého názoru velice pěkné 

a zdařilé – těším se na další.  

Mgr. Marie Velflová 

 

 

 

 
Trh práce a kariérové poradenství na středních školách 

21. 3. 2013 se v pražském hotelu Galaxie uskutečnilo setkání učitelů středních škol, kteří se zajímají a 

aktivně účastní přípravy žáků na vstup na trh práce. V rámci tohoto setkání proběhla série přednášek na 

různá zajímavá témata např: Rozvoj a zkvalitnění počátečního vzdělávání žáků SŠ; Možnosti uplatnění a 

znalostní profily žáků SŠ v oblasti ICT; Dovednostní řízení vlastní profesní a vzdělávací dráhy a celá řada 

dalších zajímavých přednášek. Za naši školu se semináře zúčastnila Ing. Ivana Pálková a Mgr. Marie 

Velflová. Ze setkání přijely nejen s celou řadou zajímavých materiálů, ale také nabídek na účast 

v aktivitách Projektu School2Business, kterého se naše škola, jak již jsme vás informovali 

v předcházejících číslech IZ, od února účastní. 

Mgr. Marie Velflová 

 

 



Kurz pro hodnotitele 

Maturity se blíží, a tak se intenzivní přípravě na didaktické testy nevěnují pouze žáci – maturanti, ale také 

jejich učitelé. Např. učitelé matematiky, kteří jsou hodnotiteli didaktických testů, se v uplynulých dnech 

zúčastnili e-learningové kurzu hodnotitelů široce otevřených úloh. Široce otevřené úlohy jsou novinkou 

v letošním maturitním období – jsou to úlohy, kde se hodnotí nejen výsledek výpočtu, ale také postup. 

Kompetence získané v kurzu zhodnotí učitelé matematiky nejen ve své práci hodnotitele, ale také při 

přípravě maturantů – matematikářů . Kéž by nám všem maturity dobře dopadly. Držme si navzájem 

palce. 

Mgr. Marie Velflová 

 

 

 

Projekt, do kterého se naše škola přihlásila spolu s dalšími středními školami Středočeského kraje, se dobře 

rozeběhl a po exkurzi do CVP Galvaniky s. r. o. (OB2, OB3) nás čekají další aktivity: 22. 4. 2013 se třídy 

CR3 a OB3 zúčastní exkurzí do Masokombinátu s. r. o. a do Infocentra MěÚ Příbram. Následující den se 

uskuteční přednášky na téma: “Zaměstnancem nebo podnikatelem“, kterých se společně se třídami OB3 a 

CR3 zúčastní také třídy PO1A a PO1B. Přednášku bude lektorovat Ing. Jan Kot, pracovník ČZU Praha. 

Z vyučujících školy se do projektu zatím zapojily Mgr. Sedláčková, Ing. Křemenová, Ing. Vašková,  

Ing. Nováková a Ing. Matysová. Na spolupráci s dalšími vyučujícími i třídami se velice těšíme. 

Mgr. Marie Velflová   

 
FOTO Mgr. Marie Velflová  FOTO Petr Horáček, OB3 

 

Exkurze do CVP Galvanika s. r. o. 

Dne 3. 4. 2013 jsme byli na exkurzi v Galvanice s. r. o. Zúčastnily se dvě třídy z naší školy - OB2 a OB3. 

Prováděli nás po budově, ukazovali, jak se co vyrábí, nejvíce součástky do aut. Odpovídali na naše otázky 

a dozvěděli jsme se spoustu dalších zajímavých věcí. Škoda, že bylo tak špatné počasí. 

Eva Šefrnová, OB2 


