
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUTĚŽ „MÁ DÁTI  – DAL“ 

Dne 14. 4. 2015 se konal již 6. ročník školní soutěže z účetnictví „MÁ DÁTI – DAL“. Soutěže se 
zúčastnilo celkem 19 žáků z maturitních ročníků - PO2 (5 žáků), HT4 (10 žáků), CR4 (3 žáci), OB4  
(1 žák). Jednalo se o žáky, kteří si vybrali účetnictví jako svůj maturitní předmět. 

Soutěž se skládala ze dvou částí – z teoretické a praktické. V první části si žáci na základě testu ověřili své 
teoretické účetní znalosti a ve druhé části soutěže řešili souvislý účetní příklad, a to od otevření účetnictví 
na začátku účetního období a řešení účetních případů během účetního období až po uzavření účtů na konci 
účetního období a zjištění hospodářského výsledku. Žáci mohli získat maximálně 227 bodů za obě části 
dohromady. 

A jaké byly výsledky našich žáků?  

Z maturitních ročníků se nejlépe umístila třída PO2, která obsadila přední příčky – 2 žáci vybojovali 
medaile (1. a 3. místo), ostatní 3 žáci se umístili do osmého místa. Vítězkou letošního ročníku se stala 
žákyně třídy PO2 Tereza Gruberová se 196 body, 2. místo obsadila Veronika Válová ze třídy CR4 se 
192 body a 3. místo vybojoval Tomáš Nademlejnský ze třídy PO2 se 178 body. Žáci byli oceněni 
diplomem, věcnými cenami a byla jim udělena pochvala třídního učitele. 

Také ostatní žáci nedosáhli špatných výsledků, a i když se neumístili na předních pozicích, získali 
výbornou zkušenost a velmi dobrou průpravu k maturitní zkoušce. 

Všem soutěžícím děkuji za jejich snahu a účast v soutěži a přeji hodně úspěchů u maturitních zkoušek, a to 
nejen z účetnictví. 

Ing. Václava Klimešová 
organizátorka a garantka soutěže 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

Články v tomto čísle: 

Úvodník  

ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
 Soutěž v účetnictví 
 Veletrh FF Písek 
 Učitelský summit 2015 
 Návštěva Integrovaného 

záchranného systému 
 Profesia Days 2015 
 Česká kuchyně míří opět do 

Francie 
 

INFORMAČNÍ 
ZPRAVODAJ 

Milí čtenáři,  

opět se scházíme nad stránkami školních novin, které jsou 
tentokrát poněkud specifické a to především svým časovým 
záběrem – najdete zde články, které vznikly poměrně nedávno, 
ale také ty, které vás budou informovat o událostech ještě z 
konce minulého školního roku. Je to poněkud nezvyklé, ale snad 
nás čtenáři pochopí – články jsou natolik zajímavé, že nám bylo 
líto je do IZ nedat…. 

Redakce 



NAŠE ÚSPĚCHY NA VELETRHU FIKTIVNÍCH FIREM V PÍSKU 
 

Každým rokem se naše škola účastní Veletrhu fiktivních firem v Písku a ani tento rok nebyl  výjimkou. Se 
spolužačkami ze třetího ročníku jsme  jely bojovat za své fiktivní cestovní kanceláře, a to za FF CK Touch 
The Sky a FF CK Global Party, na 21. ročník Veletrhu fiktivních firem, který se uskutečnil v prostorách 
Obchodní akademie v Písku 11. června 2015. V rámci veletrhu jsme soutěžily  o nejlepší leták, 
 nejpoutavější stánek  a v tajné soutěži. 

Po celý rok jsme se na tyto soutěže připravovaly pod skvělým dohledem našich paní učitelek - Ing. 
Veroniky Dubské a Ing. Václavy Klimešové. Do práce jsme vložily veškeré naše úsilí, znalosti ale i srdce. 
S holkami jsme si to velice užily a díky naší pečlivé práci jsme vyhrály! 

Veletrhu se účastnilo celkem 14 fiktivních firem, které nám konkurovaly skvělými nápady. Ale my jsme se 
nedaly a bojovaly jsme za naši školu, co to jen šlo. Jedna z našich firem FF CK Touch The Sky se 
prezentovala zájezdy do paranormálních světů plných sladkostí, pro jejichž milovníky jsme měly 
přichystaný Chocoland, kde zájemci mohli ochutnat čokoládu zcela bez kalorií a tuků nebo skvělou Zoo 
Sweet, kde si mohli vybrat ze spousty sladkých zájezdů. Druhá firma FF CK Global Party zvala 
návštěvníky na zájezdy za skvělou muzikou dle vlastního  výběru. Díky našim originálním nápadům a 
vystupování  jsme získaly dvě první místa a jedno druhé. Druhé místo získala FF CK Global Party  za 
nejpoutavější stánek, FF CK Touch The Sky získala první místo ve stejné soutěži a navíc se umístila na 
prvním místě v "tajné soutěži" o nejkrásnější úsměv a nejpříjemnější vystupování. 

Ráda bych dodala, že  práce, kterou jsme do projektu  vložily, se nám vrátila. Navíc jsme se  seznámily   
s jinými firmami a navázaly jsme skvělé "fiktivní vztahy". Velice nás to bavilo a jsme moc rády, že jsme se 
 mohly veletrhu zúčastnit. Děkujeme i všem, kteří nám fandili a podporovali nás, stejně tak dík patří i naší 
paní ředitelce, která nás přijela povzbudit. Naše výhra je i Vaše:) 

Lucie Kenardžievová, HC3 

 
Účastnice Veletrhu FF v Písku, autorka článku stojí uprostřed. 

 



ZPRÁVA Z UČITELSKÉHO SUMMITU 2015 

 Summit se konal 11. 4. 2015 v Praze Nebušicích v International school of Prague. 
 Hlavním tématem letošního ročníku bylo  Being and change. 

Znovu po roce jsem se setkala s učiteli a řediteli škol z celé republiky.  Měla jsem možnost získat aktuální 
informace a zkušenosti z využití moderních technologií ve školách, a to jak základních, středních, 
vysokých, tak i speciálních. 

Summit měl za cíl prezentovat opět nové technologie a jejich využití ve školství, ale především také 
nastartovat změny ve výuce. Právě díky technologiím, které jsou už dnes pro nás všechny běžně dostupné, 
ale přináším nám i problémy. 

Hlavní přednášku vedl vynikající a světově uznávaný pedagog Paul McLain. 

Témata:  
Being 

 Co znamená dnes být žákem? 
 Co znamená dnes být učitelem? 

Change  

 Řešme všichni konečně především reálné problémy. 
 Nahlížejme na výukový proces ve vaší škole zvenčí.  
 Pojďme udělat výuku jako videohru, sociální síť – Bude to 

žáky bavit? 

Summitu se zúčastnily i lektorky ze sdružení iSen.  Zajímavých informací bylo mnoho a každý si jistě 
našel něco k využití ve své praxi. 

Stručný popis navštívených workshopů: 

 Odstřihni se. 
Ukážeme si jak postavit menší bezdrátovou síť jen. Porovnáme i s levnějšími wifi routery a pro představu 
se podíváme i na profesionální variantu, která je používána na ISP. Dozvěděli jsme se základní pravidla 
pro stavbu bezdrátových sítí. Seznámili jsme se seznam nejčastějších chyb, které školy dělají a ukážeme si 
jak těmto chybám předcházet. 

 Školní aura. 
Když nám nestačí realita, ani ta rozšířená, vytvořili jsme si vlastní svět. Použili jsme k tomu plachou 
aplikaci Aurasma. Pssst, ať ji nevystrašíte. Vytvořili jsme si vlastní auru.  

 Když powerpoint nestačí aplikace explain everything naplno. 
Během workshopu jsme si ukázali možnosti použití aplikace Explain Everything pro běžnou práci a 
přípravu učitele. Aplikace je skvělým prezentačním nástrojem, ale to je jen začátek. Vyzkoušeli jsme si 
anotaci živého videa, nahrávání screencastů, vytváření animací a videonávodů, které lze vkládat například 
do pracovních listů v aplikaci Stick Around. 

Závěr: 

Skvělá inspirativní atmosféra, najednou je zase dost sil jít dál. Pracovat a myslet nahlas. 

Hana Sedláčková 

 

 

 

Nová výuková metoda - Samr model: 



NÁVŠTĚVA INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU  

V rámci Adaptačního kurzu prvních ročníků na ISŠ HPOS Příbram se žáci seznámili s činností 
jednotlivých složek IZS. Ukázka práce probíhala na hasičské zbrojnici na Březových Horách, kam se sjely 
všechny složky IZS – Městská policie Příbram, Sbor dobrovolných hasičů Příbram VI – Březové Hory 
(SDH) a Zdravotnická služba.  

 
Žákům byla předvedena přesná a rychlá první pomoc na figuríně, následně sami žáci si mohli 
vyzkoušet postup při poskytnutí první pomoci za asistence odborníků. Další částí byla ukázka 
automatického externího defibrilátoru (AED) s hlasovým průvodcem pokynů pro dospělé i děti. Nechybělo 
ani připomenutí důležitých telefonních čísel, která musí každý znát. Poté proběhla debata na téma práce 
Městské policie v terénu a zodpovězení některých zajímavých otázek ze strany žáků. 

Další etapou byla ukázka práce hasičského sboru, postup při záchranných akcích, při požárech nebo 
nehodách. V rámci projektu „Hasík“ pro školy byly žákům představeny různé typy sirén (jejich zvuky), 
nebo některé ikony používané při práci hasičů.  

Závěrečnou zastávkou na procházce v rámci IZS byla Zdravotnická služba, při které si žáci zopakovali 
znalosti z biologie člověka. Byly to například typy krvácení a jejich ošetření, zlomeniny a jejich potřebné 
fixace a nezbytná znalost při poskytování první pomoci. I zde někteří z žáků projevili zájem a zásobovali 
zástupce ZZS mnoha otázkami, které jim byly zodpovězeny. 

Na závěr byla žákům ukázána hasičská technika v podobě hasičské Tatry CAS 25, vůz CAS 32 
(přezdívaný také jako „fekál“ s velkou zásobárnou vody) a Ford Ranger. Všechny vozy byly žákům 
zpřístupněny.  

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem účastníkům setkání za vřelé přivítání, ochotu a 
spolupráci, které nám po celou dobu věnovali.  

Jarmila Krůtová 

PROFESIA DAYS 2015 

Dne 21. 10. se žáci tříd HC4, HT4 a PO2 s pedagogickým dozorem M. Velflové a H. Sedláčkové zúčastnili 
exkurze na veletrh práce Profesia days 2015. Celkem se zúčastnilo 43 žáků. Žáci měli možnost se seznámit 
s pracovními nabídkami celé řady firem a organizací: Billa, Sepfora, Mary Kay, MP Praha, NN, Makro, 
Škoda Auto atd. Většina žáků se zúčastnila také přednášek (Práce v zahraničí, Práce v armádě, Jak napsat 
životopis, 1. den v zaměstnání, …) a ověřila si na nezávislém testu své jazykové dovednosti. Po návratu do 
školy vyplnilo 20 žáků dotazník, ve kterém se mohli vyjádřit k prospěšnosti a využitelnosti získaných 
informací z veletrhu. Více jak polovina z nich hodnotila návštěvu veletrhu jako spíše přínosnou a 
užitečnou. Jako rozhodně užitečnou akci hodnotí 10% žáků a rozhodně přínosnou 30%. 

Marie Velflová 



 
HT4 s třídní učitelkou H. Sedláčkovou na veletrhu PD 2015 

ČESKÁ KUCHYNĚ OPĚT MÍŘÍ DO FRANCIE 

V týdnu od 12. do 16. října zavítá do francouzského města Nancy skupina šesti pedagogů a třiceti čtyř žáků 
z ISŠ hotelového provozu, obchodu a služeb Příbram. Tato akce má již mnohaletou tradici, letos se může 
pyšnit 17. výročím.  

Své dovednosti tu budou moci předvést žáci oborů Kuchař, Cukrář či Hotelnictví, kteří budou v zemi 
proslulé svou gastronomií prezentovat v rámci slavnostní večeře tradiční česká jídla. Také studenti oboru 
Cestovní ruch využijí příležitost si během pestrého týdenního programu vyzkoušet své průvodcovské 
schopnosti či jazykové znalosti. 

Celý pobyt je také přínosný co do zkušeností, které přinese všem zúčastněným setkání s francouzskou 
kulturou. 

Pokud platí rčení, že „láska prochází žaludkem“, věříme, že Francouzi si naši zemi – i díky přispění našich 
studentů – zamilují. 

Za ISŠ hotelového provozu, obchodu a služeb Příbram  
Mgr. Michaela Bašná 

 

 
Účastníci výměnné stáže se svojí učitelkou ODV. 


