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hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram 
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tel.: 318 623 742 

 
E-mailová adresa školy:  
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Milí čtenáři,  

Dnešní číslo IZ má velký časový rozsah – články jsme začali 
shromažďovat v období adventu roku 2015, který na naší škole začíná 
většinou tradičně Příbramským Andělem. Ten se letos obzvlášť vyvedl. 
Chtěla bych za to ještě jednou poděkovat nejen paní učitelkám Stiborové 
a Puškárové, ale také žákům oboru vzdělání Aranžér, kteří se na tuto akci 
připravují již od září a věnují přípravám hodně času i nad rámec výuky.   

Následoval první informační den, tradiční vánoční futsalový školní 
turnaj (kde mimochodem moje třída S2B letos opravdu zabojovala a i 
když tým nezískal pohár, hráli super a udělali mi velkou radost), 
návštěva Mačkovských…a mezi tím spousta dalších akcí, výlety, třídní 
aktivity… 

V tomto čísle je také několik článků, které informují o vzdělávání 
učitelů, které budou zajímat snad nejen kolegy, ale také žáky. 

Přeji vám všem pěkné počtení. 

M. Velflová 

 



 

 

ISŠ HPOS Příbram se otevírá zájemcům o studium 

V sobotu 28. 11. 2015 v 8:00 se otevřely dveře ISŠ HPOS Příbram všem zájemcům o 
studium, kteří si prohlédli prostory školy a dozvěděli se potřebné informace o 
podmínkách přijetí, nabízených oborech či o mimoškolních činnostech žáků. 

V příštím školním roce 2016/2017 jsou v nabídce tyto obory: Hotelnictví, Cestovní 
ruch a Obchodník (zakončené maturitní zkouškou) a obory Kuchař, Číšník, Cukrář, 
Aranžér a Prodavač (zakončené výučním listem). Zvlášť stojí dvouletý nástavbový 
obor Podnikání ukončený maturitní zkouškou.  

Zvláštností v oboru Obchodník je ta skutečnost, že žáci budou moci na konci 3. 
ročníku vykonat zkoušky, po jejichž úspěšném zakončení získají výuční list v oboru 
Prodavač, poté pokračují dále do 4. ročníku, na jehož konci vykonávají maturitní zkoušku v oboru Obchodník.   

Po celou dobu konání Informačního dne byly k vidění některé ukázky cukrářských i aranžérských výrobků našich žáků. Také 
zde byly k dispozici zástupci praktického vyučování s informacemi týkající se jednotlivých oborů.  

Informační dny proběhly dále ve dnech 2. 12. v době 13:00 – 16:00 a 6. 1. 2016 v době 13:00 – 16:00.  

Jarmila Krůtová 

Hellmann´s Cup 2015  
První adventní sobotu se již tradičně ve středočeském Mratíně rozhodovalo o Mistru České republiky v přípravě 
bramborového salátu.  

28. listopadu 2015 se sešli soutěžící z celého Česka na Hellmann´s Cupu 2015, aby předvedli nejlepší recept na symbol 
tradičních českých Vánoc. V tomto roce se jednalo již o 9. ročník. 

Této kulinářské soutěže se zúčastnily tříčlenné týmy v různorodém věkovém složení. Byly zde zastoupeny jednak školy, laická 
veřejnost, ale i profesionálové. Sešly se zde dvě desítky nejlepších salátů z celé republiky a vybrat ten nejlepší bylo velmi 
obtížné. Často rozhodovaly nejenom chuťové buňky, ale i kreativita salátů, která byla v mnoha případech velmi vyrovnaná. 
Nevěřili byste, co vše se může do salátů přidat a dokonce to i dobře chutnat.  

Mistrovství ČR v přípravě bramborového salátu se v Mratíně konalo již 
popáté. Soutěžní klání tradičně doprovázel i staročeský jarmark s 
domácí zabíjačkou a stánky s nejen adventní tématikou.  

Za naši školu se zúčastnilo družstvo, které tvořili hoši  
2. ročníku oboru vzdělání Kuchař - číšník Jaroslav Haštava, Nicolas 
Szabo a Jan Volráb. Se svým svátečním salátem obsadili páté místo a za 
svou snahu si i oni odnesli hodnotné ceny. Počasí se vydařilo, podpora 

přihlížející veřejnosti byla obrovská, a tak to byl i celkově hezký zážitek. 

Ing. M. Hodková  

 

 

a ISŠ HPOS opět přivítali Mačkovské… 

Čtyřikrát do roka se setkávají žáci ISŠ HPOS Příbram a klienti Domova Petra v Mačkově (domov pro handicapované). Právě 1. 
12. 2015 se konalo letošní čtvrté setkání.   

V 9:00 hod. se otevřel zadní vchod školy a vešlo do něj 18 klientů, našich kamarádů, se svým doprovodem. Tentokrát k nám 
přijeli s parodií pohádky Mrazík. Dá se říct, že se pohádka věnovala škodlivosti kouření. Vtipné texty v podání klientů nekuřáků 
působily velice komicky. Všichni jsme se pobavili. Protože se letos s klienty loučí 4. ročník oboru Hotelnictví a předává štafetu 
1. ročníku, obdarovali žáci – čtvrťáci Mačkovské na rozloučenou plyšovými zvířátky.  

ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

DVPP 

Prezentace práce žáků školy na Informačních dnech 



Po vystoupení, které se konalo v tělocvičně školy, se klienti s několika 
žáky vydali na slavnostní oběd do restaurace Na Plzeňské. Spokojené 
pohledy dokazovaly, že všem chutnalo. Nicméně výraz všech se brzy 
změnil, neboť jsme začali sestupovat do pekla v dole Marie na Březových 
Horách. Trocha strachu a chvilkového zděšení nás donutila zamyslet se, 
zda se opravdu vždy chováme dobře a správně. Od Mikuláše jsme dostali 
nějaké dobroty a zamířili jsme do cukrárny.  

Tentokráte jsme neměli mnoho času, tak jsme ani nevytvářeli přáníčka či 
ozdobičky jako v předchozích letech. Jen jsme pili kafíčko, jedli zákusky 
a přitom si povídali, kdo si co přeje od Ježíška. 

Celý den ubíhal tak rychle, až jsme se najednou loučili a mávali klientům 
při odchodu do autobusu. Holt jeden příjemně prožitý den uteče tak 

rychle, že se ani nestihneme otočit. Už teď se těšíme na jarní – velikonoční setkání. 

Mgr. Klára Bambasová 
 

 

Seminář „Koučink v učitelské praxi“ 

Dne 27. 11. jsem se zúčastnila semináře na téma Koučink v učitelské praxi. Na seminář jsem se moc těšila, protože ve své práci 
výchovné poradkyně, třídní učitelky a v neposlední řadě učitelky matematiky hledám stále nové a nové metody, které bych 
využila při aktivizaci a motivaci žáků k lepším výkonům, všeobecně uznávaným postojům a názorům na život.  

Koučink se zdá k tomuto mému úsilí jako stvořený. I když nelze jednoznačně definovat, co to vlastně koučink je, já jsem si sama 
pro sebe určila, že je to aktivizace žáka při stanovování a plnění pozitivních cílů, které si stanovuje na cestě 
k sebezdokonalování.  

Na semináři jsme se seznámili s různými metodami a postupy při koučinku, s možnými riziky, který tento přístup k žákům může 
přinášet a mimo jiné jsme si i prakticky vyzkoušeli, jak si stanovovat a následně dosahovat krátkodobých ale i dlouhodobých 
cílů. Koučink je možné použít i při procesu sebezdokonalování, tedy pokud bude chtít někdo pracovat sám na sobě a osvojí si 
základní principy a postupy, nikoho dalšího k tomu nepotřebuje. 

V případě mladistvých ale platí, že ve dvou se to lépe táhne. Čímž chci říct, že se na mě může kdokoli obrátit a já mu ráda 
informace, které jsem se na semináři dozvěděla, předám a snad mu i mohu být nápomocna při práci na jeho lepším „já“… 

M. Velflová 

 

Účetní a daňový seminář 

Ve dnech 3. a 4. 12. 2015 se konal v Praze v hotelu Krystal „Účetní a daňový seminář“, který již každoročně pořádá Vzdělávací 
středisko Ing. Pavel Štohl s. r. o. pro vyučující obchodních akademií a středních odborných škol s výukou účetnictví. Seminář 
probíhal ve dvou dnech a přednášeli dva vynikající lektoři:  Ing. Pavel Štohl – prorektor Soukromé vysoké školy ekonomické 
Znojmo a senátor za Znojmo, a Ing. Josef Podrazký – daňový poradce. Seminář byl zaměřen především na připravované změny 
v účetní a daňové oblasti a vybrané okruhy účtování v jednotlivých účtových třídách. 

První den semináře byl věnován novinkám z oblasti účetnictví, které vstoupí v platnost od 1. 1. 2016. Jedná se zejména o Novelu 
zákona o účetnictví a Vyhlášku č. 500 pro podnikatele, které přináší po delší době pro účetní jednotky poměrně velké množství 
změn, jako je např. nová kategorizace účetních jednotek, změny v oceňování, změny v postupu účtování zásob vlastní výroby, 
v aktivaci zásob a dlouhodobého majetku, nový obsah účetních výkazů, atd. 

Druhý den byl zaměřen na změny v daních a v souvisejících předpisech. Změny se promítnou hlavně do Zákona o dani z příjmů 
fyzických osob (např. příjmy získané darem a děděním, změny v dílčích základech daně, omezení paušálních výdajů, 
atd.),  Zákona o dani z příjmů právnických osob a  Zákona o DPH (metodika zpracování kontrolních hlášení od 1. 1. 2016). 

Seminář byl pro všechny účastníky určitě velkým přínosem díky kvalitním lektorům a díky jejich fundovanému rozboru 
problémů a příkladům z praxe, shrnutí všech informací v dané problematice i poskytnutí materiálů. Všechny změny se 
samozřejmě promítnou i do obsahu učiva vyučovacího předmětu Účetnictví na naší škole. 

V. Klimešová 

Ukázka z divadelního představení… 



Rozvoj funkčního myšlení studentů ve výuce matematiky na střední škole  

10. 12. se v Praze uskutečnil další seminář z nabídky firmy Descartes, která se zaměřuje na vzdělávání pedagogických 
pracovníků (DVPP). Tentokrát byl z oblasti matematiky a nesl název Rozvoj funkčního myšlení studentů ve výuce matematiky 
na střední škole.  

Na semináři byly prezentovány konkrétní problémy, úlohy a podněty vhodné k motivaci, ilustraci či procvičení základních 
pojmů tématu Funkce ve výuce matematiky na ZŠ a SŠ. Ze semináře jsem si odnesla nejen inspiraci pro práci se žáky 
v hodinách MAT a na SCM, ale také sady úloh s názvy: Naplňování nádob, Obsahy obrazců a Závodní okruhy. Poslední 
jmenovanou sadu jsem hned následující den vyzkoušela při práci s žáky na SCM (Seminář a cvičení z MAT).  

Byla to celkem zajímavá zkušenost nejen pro mě, ale doufám i pro žáky. O poznatky a využitelnost materiálů ve výuce se ráda 
podělím s ostatními kolegy matematikáři. 

Marie Velflová 

 
Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy 
 
Začátkem prosince opět uspořádala Akademie věd České republiky akci s  názvem Škola českého jazyka a literatury pro 
pedagogy. Cílem bylo seznámit učitele českého jazyka a literatury se zajímavými tématy a posledními trendy v mateřském 
jazyce a literatuře. 

Organizačního zajištění se opět ujala Mgr. Monika Petržílková, přednášky moderovala PhDr. Markéta Pravdová, 
Ph.D.,MBA. 

Probíranými tématy byly současná čeština, zvláště pravopis, kultivované vyjadřování, maturitní zkoušky, teorie verše a vydávání 
knih. 

Účastníci kurzu navíc navštívili místa spjatá s avantgardní Prahou a Národní divadlo. Milým zpestřením programu bylo setkání 
se spisovatelkou Kateřinou Tučkovou v Literární kavárně knihkupectví Academia. 

Některé informace by mohly přispět i běžným uživatelům českého jazyka: 

 Nejnavštěvovanějším webem AV ČR je Internetová jazyková příručka - http://prirucka.ujc.cas.cz/. 

 E-mailem lze zaslat dotaz do jazykové poradny -  www.jazykovaporadna.cz. 

 Další elektronické zdroje www.ujc.cas.cz,  http://nase-rec.ujc.cas.cz. 

 Spolehlivá Pravidla českého pravopisu – vydání z roku 1993 a později z nakladatelství Fortuna, Academia. 

 Nejsložitější pravopisná oblast: psaní velkých písmen (k psaní bez chyb potřebujeme věcné znalosti) a interpunkce. 

 Foneticky záludná bývají v češtině nejen cizí slova a vlastní jména, ale i některé výrazy nebo určité hláskové skupiny 
z domácí slovní zásoby. 

      V čem jsou žáci (docela) úspěšní?   
- porozumění jednoduššímu textu 
- práce s nepísmennými typy textů 
- rozlišení obrazného a neobrazného pojmenování 
- práce s textovou návazností 
- charakteristika lyrického subjektu   
- identifikace vypravěče  
V čem jsou žáci neúspěšní? 
- pravidla pravopisu 
- určování slovních druhů 
- identifikace stylistických nedostatků 

(zjištěno podle výsledků didaktických testů MZ) 

 Jak lze přistupovat k veršovaným textům pomůže objasnit www.versologie.cz. Veršované ukázky najdeme v knihovně: 
www.ceska-poezie.cz.                                                                  

 Při vydávání knih zatím bohužel chybí edice pro středoškolskou mládež. Práce editora je náročná, neměli bychom přehlížet 
vysvětlivky, komentáře a ediční poznámky. Není jednoduché vybrat k četbě např. vhodné vydání Babičky Boženy Němcové. 

 
Mgr. Marie Chramostová 

 


