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Rok 2014 

Ve školství je obvyklejší, že plánování a hodnocení se soustřeďuje 
spíš na začátek a konec školního roku. Přesto není důvod se domnívat, 
že začátek a konec kalendářního roku, kdy většina obyvatel bilancuje, 
plánuje a přijímá novoroční předsevzetí, se škol vůbec netýká. Opak je 
pravdou. 

Jaký tedy bude ten nový rok 2014 v ISŠ HPOS Příbram? 

Všichni věříme, že bude alespoň tak dobrý, jako ten minulý, a protože 
víme, že jen víra nestačí, budeme se snažit pro to udělat maximum. 
Učitelé, ostatní zaměstnanci školy, ale jistě i žáci, kteří jsou s námi na 
jedné lodi. 

Přestože se můžeme pochlubit nadstandardním vybavením výpočetní a 
audiovizuální technikou, počítáme s  další modernizací a 
zkvalitňováním, protože v oblasti informačních a komunikačních 
technologií nelze udělat krok zpět.  

Do teoretického i praktického vyučování budeme i v roce 2014 
zařazovat ty nejnovější poznatky ze všech oblastí života, budeme 
pokračovat ve zkvalitňování odborného vzdělávání. I v roce 2014 
budou mít žáci oborů vzdělání s maturitou i s výučním listem možnost 
vykonávat učební a odbornou praxi na prestižních pracovištích 
v Praze, Karlových Varech i v regionu. Minulý rok byl pro nás 
mimořádně úspěšný v zahraničních aktivitách a letos již od března na 
tuto činnost navážeme. Jakékoliv cesty do zahraničí, zejména 
dlouhodobější pracovní stáže, které zabezpečujeme, umožní žákům 
získat pracovní návyky v cizím prostředí, ale hlavně jim pomohou 
vylepšit jejich jazykové kompetence.  

Některá přání jsou již od vyslovení nereálná. Tak bychom si například 
přáli, aby u maturitních a závěrečných zkoušek všichni uspěli již 
v jarním termínu a v září jsme se setkali u zkoušek jen s těmi, kteří na 
jaře byli nemocní.  

Už teď se těšíme na nové žáky. Každoročně k nám nacházejí cestu 
v hojném počtu a podle množství zájemců na Informačních dnech by 
to tak mohlo být i letos. Máme jim co nabídnout. Hotelnictví, Cestovní 
ruch, Kuchař – číšník, Aranžér, Cukrář, možná Obchodník, to jsou 
obory, které jsou sázkou na jistotu, s tradicí i perspektivou. 

Na závěr přeji pevné zdraví, životní optimismus a pracovní i studijní 
úspěchy nám všem. 

Mgr. Jan Česaný, ZŘTV 



 

 

 
Dobrovolnictví 
 

Naše škola již několik let spolupracuje s Oblastní nemocnicí Příbram v rámci projektu 
Dobrovolnictví. Jsou v něm zapojeni pedagogové i žáci naší školy. Jeho součástí jsou pravidelné návštěvy 
Dětského oddělení, kde i ti nejmenší pacienti pokaždé rádi uvítají zpestření jejich pobytu na lůžku 
s písničkami z pohádek. A nejen to. V rámci dramatického kroužku připravují žáci různé scénky s loutkami 
nebo ukázky z pohádek. 

Nedávno jsme rozšířili spolupráci i na oddělení LDN Zdaboř, kde jsme například před Vánocemi 
potěšili nejstarší spoluobčany vánočními koledami a krátkou vtipnou scénkou z domácího českého 
prostředí při vánočních přípravách.  

Jsme rádi, že mnoha lidem nejsou lhostejné osudy druhých a doufáme, že se naše řady budou 
postupně rozšiřovat. 

Mgr. Jarmila Krůtová 

 Jarmila Krůtová v LDN na Zdaboři 

 

 

 

 



Dnešní mládež není tak úplně lhostejná 

Již několikrát jsme se zmiňovali o tom, že se žáci naší školy přátelí s klienty Domova Petra Mačkov, 
s klienty tělesně i mentálně handicapovanými. Jejich setkání nejsou povinností, ale obě strany se na sebe 
těší, dávají si dárečky a vždy spolu stráví celý den, někdy i dva.  

Poslední setkání se uskutečnilo 4. 12. 2013 právě v naší škole, Integrované střední škole hotelového 
provozu, obchodu a služeb Příbram. Žáci 2. ročníku oboru Hotelnictví (HT2) jsou ti, kteří se s klienty 
přátelí. Právě oni pro své kamarády připravili mikulášskou nadílku s dárečky.  

Když k nám Mačkovští přijedou, zahrají nám pohádku. Tentokrát jsme hledali štěstí… Po dlouhém aplausu 
od čtyř tříd, vyučujících a vedení školy jim dvě děvčata třídy HT2 předala velkého plyšového králíka, 
kterého si s sebou jako maskota odvezli do Mačkova. Po pohádce následoval oběd v Restauraci Na 
Plzeňské. Spokojení klienti i se svými vychovatelkami přejeli k dolu Marie, kde je čekalo peklo a také 
nebe. 

Někteří se slzičkami a strachem, jiní s úsměvem na rtech prošli s žáky HT2 pekelnou říší a také tou 
nebeskou. Všichni byli zřejmě hodní, protože všichni dostali nějaký dárek od Mikuláše.  

Za dárky děkujeme především Aurélii Stiborové Peterkové, mistrové našich aranžérek. Po psychicky 
vyčerpávajícím popoledni musela jednoznačně následovat sladká tečka.  

Tak jako tradičně jsme usedli v salónku cukrárny V Brance, kde nás opět velmi vlídně přijali a postarali se 
o nás. No, co dodat – kávička, dortíček a ještě dopis Ježíškovi, tak pokračovalo společné odpoledne. Po  
16. hodině jsme se rozloučili a každý se vydal směrem ke svému domovu. Už teď víme, že se uvidíme  
o Velikonocích a strávíme spolu další příjemný den. 

 

Žáci ISŠ HPOS a Mačkovští 

 

 



Tato akce však nebyla jedinou, kterou mladí lidé – žáci naší školy dělají. Ve škole fungují dva kroužky, a 
to hudební a dramatický. Oba tyto kroužky jsou zapojeny do dobrovolnické činnosti. Občas navštěvují 
nemocnici, kde se snaží zpestřit pacientům smutné chvilky.  

 

Hudební kroužek v nemocnici. 

Členové hudebního kroužku nejprve vystoupili v Oblastní nemocnici Příbram na dětském oddělení, kde 
svými pohádkovými písničkami bavili dětské pacienty. „Zpěváci“, respektive „zpěvačky“ mají vytvořený 
pořad nejen z písniček, ale i otázek k pohádkám a písničkám. Této činnosti se věnují spolu se svými 
učitelkami Jarmilou Krůtovou a Jaroslavou Burmannovou. 

Další akcí pro dětské pacienty byla „Mikulášská besídka“, kterou též připravili žáci naší školy. 

Kromě dětí jsou ale v nemocnici i další pacienti, především staří lidé. A tak dramatický kroužek zavítal i 
do LDN na Zdaboři. Žáci zde s učitelkou Klárou Bambasovou sehráli krátkou vánoční scénku a obdarovali 
babičky a dědečky. Atmosféru Vánoc pomáhala dokreslit Jarmila Krůtová, která v LDN zpívala koledy. 
Její vystoupení natolik zaujalo, že se lidé do zpěvu vehementně zapojili. 

Musíme poděkovat všem žákům, kteří ve svém volném čase jdou, dokonce se těší, že mohou jít, a snaží se 
udělat jiným lidem radost. Nejsou jim osudy druhých „jedno“. Ne všichni sedí jen u počítače a jsou drzí.  
I mezi dnešní mládeží existují lidé, kteří mají srdce na „pravém“ místě. 

Dále ještě patří dík za finanční podporu těm, bez kterých by akce neprobíhaly tak hladce, jak probíhají. 
Mezi ně patří Město Příbram, sponzoři Ladislav Turek a Václav Bambas, učitelé, žáci a vedení školy.  

Mgr. Klára Bambasová 



   Tereza a Honza v LDN na Zdaboři 

 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce 

Jako každý rok před Vánocemi, tak i letos proběhla soutěž v angličtině ve dnech 9. a 12. prosince 2013. Do 
soutěže se přihlásilo 25 žáků prvních až třetích ročníků studijních oborů. Písemná část obsahovala poslech 
a práci s textem zaměřenou na porozumění, slovní zásobu a gramatiku. Z této části postoupilo dvanáct 
nejúspěšnějších žáků. Ústní kolo proběhlo 12. prosince. Soutěžící se museli poprat kromě nervozity  
s popisem obrázků a samostatným projevem na vylosované téma. I když zvítězit může pouze jeden, 
pochvalu si zaslouží všichni. První místa obsadili žáci z CR3 – Kristýna Vokurková (1. místo), Jakub Bára 
(2. místo) a Aneta Kratochvílová (3. místo). Všem úspěšným žákům blahopřejeme. Vítězka bude 
reprezentovat naši školu v okresním kole a budeme jí držet palce. 

Mgr. Hana Trinerová 

Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce 

I v letošním roce pořádala naše škola školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Po přivítání 
všech účastníků následovalo vlastní klání, které bylo rozděleno do tří částí. První část prověřovala 
porozumění poslechovému textu, poté následovala konverzace na jedno z vylosovaných témat týkajících se 
každodenního života a třetí část spočívala v popisu obrázku. Na závěr soutěže proběhlo slavnostní 
vyhodnocení a předání cen. Výhercem se stal Jakub Jonuzi (HT1), který bude následně reprezentovat naši 
školu v Okresním kole konverzační soutěže v NEJ. Druhé místo obsadila Lyly Nguyenová Vu (HC2) a 
třetí místo vybojovala Radka Lencová (HC2). Všem výhercům gratulujeme a Jakubovi držíme palce 
v dalším kole. 

Mgr. Naďa Vršecká 



 

Foto z průběhu olympiád 

 

Olympiáda v českém jazyce 

V letošním roce Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásil 40. 
ročník Olympiády v českém jazyce. Kategorie B je určena žákům středních škol a odpovídajícím ročníkům 
víceletých gymnázií. Jako v minulých letech se jí zúčastnila i naše škola. 

Naše paní učitelky českého jazyka vybraly ze studijních oborů na škole své nejnadanější žáky a ti 
12. prosince 2013 poměřili své síly ve školním kole. Celkem třináct odvážných řešilo během 120 minut 
úkoly jazykové, které svou záludností připomínaly záhadu hlavolamu, a také úkol slohový. Tématem 
slohové části byla dospělost. Úkolem žáků bylo pokračovat v myšlence „Dospělost začíná, když …“ 
Vzhledem k tomu, že naši žáci se k tomuto zlomovému okamžiku nezadržitelně blíží, někteří práh 
dospělosti již překročili, nebyl pro ně problém se s tímto tématem vypořádat. 

Celkově mohli účastníci soutěže získat 30 bodů a nejlepším se mohla otevřít brána do okresního kola. 
S velkou převahou ukázaly záda všem dalším žákyně 1. ročníku oboru Hotelnictví. Karolína Hrubá ze třídy 
HT1 se svými 21 body získala pomyslnou zlatou medaili. Druhé místo obsadila Zuzana Veselá z HT1 se 
ziskem 19 bodů. V těsném závěsu se umístila Marie Řihošková z HT4B s 15 body. Do okresního kola se 
bohužel nikdo neprobojoval. 

Všem zúčastněným děkujeme a gratulujeme! 

za předmětovou komisi ČJL Mgr. Lenka Jorová 

 

 

 

 

 

 

 



Česko známé i neznámé 

V prosinci se konalo finále soutěže České známé i neznámé. Naši školu zastupovali žáci ze třídy CR3 
(Veronika Válová, Kristýna Vokurková a Martin Polák). Finále se odehrávalo v Městské knihovně v Praze. 
Konkurence byla opravdu veliká a kvalitní. Otázky se týkaly různých oblastí - zeměpisu cestovního ruchu, 
znalostí z kultury, všeobecného přehledu ap.  

Gratulujeme žákům a přejeme mnoho dalších podobných úspěchů.   

Mgr. Jarmila Krůtová 

 

 

Ocenění hráčů školního týmu  

V roce 2013 se kolektiv žáků naší školy (mužstva futsalu a velké kopané) stal nejúspěšnějším školním 
kolektivem v celé České republice. 

Ocenění a uznání jsme dne 18. 12. 2013 převzali na Středočeském krajském úřadu. Osobní poděkování a 
ocenění předával zástupce hejtmana PaedDr. Milan Němec. 

Další ocenění dostal kolektiv našich hráčů dne 6. 1. 2014 na vyhlášení Nejúspěšnějších sportovců okresu 
Příbram, kde jsme mezi kolektivy obsadili 2. místo. Ceny předával starosta města pan Ing. Pavel Pikrt. 

Poslední informace: součástí ocenění je i třídenní letecký zájezd do Amsterodamu na utkání Ajax 
Amsterodam – Twente Enschede v termínu od 29. - 31. 3. 2014. Pro naše hráče to bude jistě skvělý 
zážitek, zvláště proto, že hráčem Ajaxu je i Václav Černý, žák naší školy oboru vzdělání Cestovní ruch. 

Mgr. J. Černý, kouč školního týmu  



 

Členové školního týmu při předávání ocenění. 

 

 
 

 

 

Kurz kávy Barista – Specializační seminář techniky, výroby a přípravy kávy espresso 

Dne 13. ledna 2014 se ve školní restauraci Na Plzeňské, v salonku závodního stravování, konal kurz 
Barista, kterého se účastnilo 10 žáků z naší školy (B. Aronová, M. Bartoníčková, J. Bartošová,  
N. Čiháková, M. Hudečková, D. Korpanová, V. Polák, S. Serhiyenko, L. Ulmanová, P. Vlček). Kurz byl 
zaměřen na přípravu espressa na profesionálních kávovarech. Žáci se naučili základní výrobu kávy 
espresso, cappuccino a historii a současnost oboru barista. Žáci se dozvěděli, co je to káva a její odrůdy, 
kde se káva pěstuje, charakteristiky kávy, pražení kávy, analýzy pomocí smyslů, nastavení hrubosti mletí. 
Kurz vedl certifikovaný barista s mezinárodním certifikátem SCAE a lektor České barmanské asociace 
Tomáš Zahradil. Kurz byl zahájen v 9:00 hodin a ukončen v 16:00 hodin předáváním certifikátů všem 
účastníkům, kteří splnili požadavky kurzu. Všem žákům byl kurz přínosem k jejich studiu Hotelnictví a 
obohatil jejich znalosti gastronomů. 

Markéta Vaňková 

 

 

 

 

Novinky v účetnictví 

Dne 4. prosince 2013 jsem se zúčastnila s kolegyní Ing. Klimešovou druhého dne účetního semináře na 
téma Novinky v účetnictví, daních a souvisejících předpisech. Zcela zaplněná aula svědčila o velkém 



zájmu všech vyučujících o novinky, které vyplývají z přijetí nového Občanského zákoníku a Zákona  
o obchodních korporacích, vstupujících v platnost od 1. ledna 2014 a dalších souvisejících předpisů 
v daňové oblasti. Tyto dva zákony vyvolají zásadní změny v celém právním prostředí, neboť dojde ke 
zrušení mnoha současně platných zákonů. Změny jsou provedeny v oblasti terminologie i v legislativě a 
promítnou se v soukromých i podnikatelských aktivitách. Přednášející Ing. Pavel Štohl a Ing. Josef 
Podrazký mnohé novinky především v ekonomické a účetní oblasti objasnili a nastínili i možné 
problémové oblasti. Všechny změny se samozřejmě promítnou i do obsahu učiva předmětu Účetnictví. 

Ing. Ivana Pálková 
 

DVPP – příprava učitelů ke státní maturitě 

Veřejnosti určitě není neznámý fakt, že ke státní maturitě se musí připravovat nejen žáci, ale také učitelé. 
Ačkoli státní maturita vstupuje letos již do svého čtvrtého ročníku, příprava učitelů k výkonu funkcí 
zadavatelů a hodnotitelů stále probíhá. V průběhu měsíce prosince a ledna se celkem 5 učitelů připravovalo 
na funkce hodnotitelů a 1 učitel se připravoval na funkci zadavatele.  

Kromě základních kurzů pro hodnotitele a zadavatele jsou organizovány také oborové semináře zabývající 
se komentáři k didaktickým testům. Jednoho takového semináře pro učitele matematiky nazvaného 
Matematika ve světle výsledků MZ 2013 se na konci listopadu zúčastnila Mgr. Velflová – hodnotitelka 
otevřených úloh didaktických testů z matematiky. V průběhu semináře byli účastníci informováni 
o úspěšnosti maturantů v jednotlivých úlohách, dále s tvorbou testů, metodikou výběru úloh a také  
s připravovanými novinkami v testování znalostí žáků prostřednictvím didaktických testů. 

Další kurzy a semináře v rámci přípravy ke státní maturitě pro učitele středních škol budou probíhat 
v měsíci únoru a březnu. 

Marie Velflová 

 
 
 

 

 

Trochu jiná praxe 

Dvanáct žáků z Integrované střední školy HPOS Příbram se zúčastnilo v období od 22. 11. do 20. 12. 2013 
praxe v německých hotelech v rámci projektu Leonardo.   
Po uložení všech „loďáků“ do aut jsme vyrazili směr Německo. Po příjezdu na naši základnu  
v Scheibe-Alsbach jsme se ubytovali a šlo se na večeři. Poté následovalo seznamování se stážisty z Polska 
a Maďarska, kteří se tohoto projektu zúčastňují již několik let. Druhý den byli naši stážisté rozvezeni po 
dvojicích do hotelů v Německu. Všechny hotely byly na velmi vysoké úrovni, stážisté bydleli v některých 
případech na ubytovně, někteří přímo v hotelových pokojích. Pracovali v kuchyni, při obsluze i jako 
pokojské. Na rozdíl od praxí v českých hotelech museli stážisté zvládnout měsíční praxi v cizojazyčném 
prostředí, bez rodičů a kamarádů. Naši žáci si ale poradili velmi dobře, z německé strany byli hodnoceni 
známkami 1 - 2. Co říci na závěr? Někomu se praxe líbila více, někomu méně. Nebyla to první velká 
zahraniční zkušenost, a jako předchozí byla pro naše žáky přínosem, který jistě v brzké době ocení. 

 
                                                                                                     Mgr. Jaroslava Šíbová 

 

 

 

 



Přednáška Investování a podílové fondy 

Dne 5. 12. 2013 přijel do naší školy na přednášku nazvanou Investování a podílové fondy Ing. Martin 
Cvetler, finanční poradce, známý z televizního pořadu Krotitelé dluhů, ve kterém radil a pomáhal 
občanům, kteří se dostali do finančních problémů a nevěděli, jak z nich ven. V současné době pan Cvetler 
spolupracuje s ČZU v rámci projektu s2b. Přednáška trvala dvě vyučovací hodiny. V první hodině žáky 
seznámil se základními pravidly vedení zdravých osobních a rodinných financí, zmínil se o zásadách 
prevence „dluhové pasti“ a na konkrétních příkladech ukázal, jaká nebezpečí nám hrozí, pokud své finance 
takzvaně neukočírujeme. Ve druhé části hovořil o investování a podílových fondech, což bylo zajímavým a 
vhodným doplněním výuky odborných ekonomických předmětů. Přednáška se líbila nejen žákům, ale i 
učitelům, kteří si našli čas a přednášky se zúčastnili. Jak již bylo řečeno, součástí přednášky byli i různé 
zajímavé příklady a ukázky, takřka během celé přednášky byla využívána audiovizuální technika. 
Vzhledem k přínosu, které přednáška měla, jsme se rozhodli ve spolupráci pokračovat a na jaře si návštěvu 
pana Cvetlera zopakujeme, tentokrát zaměřenou na prevenci pro nižší ročníky. 

Mgr. Marie Velflová 

 
Ing. Martin Cvetler 
 
 

Další spolupráce se zahraničím, tentokrát s Itálií. 

V průběhu posledního měsíce se nám ozvaly dvě školy z Itálie (oblast Toskánsko), které reagovaly na naši 
výzvu, a měly by zájem o spolupráci v rámci vzdělávacího programu mobility Leonardo da Vinci. 

Tímto se uskutečňují pomalé kroky k sepsání dalšího projektu, který by měl umožnit žákům vycestovat do 
zahraničí za podpory projektu mobility a získávat zde cenné zkušenosti, a to nejen odborné, ale také 
životní. Oběma zahraničním zájemcům jsme poslali podklady s naším záměrem a odkazy na hotely, se 
kterými škola spolupracuje, a kde by mohli italští studenti praktickou výuku vykonávat.  

Nechceme však zůstat pouze jen u italských kolegů, ale budeme se snažit do tohoto projektu zapojit i školu 
z Francie, se kterou již několik let úspěšně spolupracujeme. 

Mgr. L. Břenda 


